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اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "حيفل اشر"
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة 1965 
قبل:  20170346 من  رق��م:  ق��دم طلب  ان��ه  بهذا  يعلن 
فورن عنبرالعطاء تسهيل في حوض: 21087 قسيمة: 
88 قطعة 90 في يسعور. ماهية الطلب: هدم بيت سكن 
قائم )69م2( وبناء بيت سكن لعائلة واحدة جديد + 
تسهيل من تعليمات خارطة ج/14076  ج/20522. 
ت��س��ه��ي��ل ب��خ��ط ب��ن��اء ج��ان��ب��ي ش��رق��ي وت��س��ه��ي��ل بخط 
 + م   3.00 ب���دل  م   2.70  10% ش��م��ال��ي  خلفي  ب��ن��اء 
كل   .  40% ب��دل   60.47% مسموح  مبسطح  تسهيل 
تقدمي  يستطيع  الترخيص  اع��ط��اء  على  يعترض  م��ن 
اعتراضه مفصل خطيا للجنة املذكورة اعاله خالل 15 

يوم من نشر هذا االعالن.
املهندس عوفر كورط-عوز مهندس اللجنة )13(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مسجاف 
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء لسنة – 

1965 )فيما يلي القانون(  
احمللية  للجنة  ق��دم  أن��ه  القانون،  149من  البند  مبوجب  بهذا  نعلن 
للتنظيم والبناء "مسجاف" )فيما يلي – اللجنة احمللية( طلب تسهيل. 
1604560. مقدمي الطلب:  201702381 ملف بناء:  رقم الطلب: 
بلدة: يوفليم. في حوض:  . في  ابن سدي نيريت  ابن سدي اوهد، 
456. ماهية التسهيل: تسهيل مبسطح  24 قطعة  19241 قسيمة 
%45  )ال جتاوز باجمالي املساحة   - 35% مسموح للبناء ، بدل 
العامة املسموحة للبناء(. باستطاعة  كل معني االطالع على الطلب 
في مكاتب اللجنة احمللية مسجاف في ايام استقبال اجلمهور. كل من 
يرى نفسه متضرراً من هذا التسهيل، يستطيع تقدمي اعتراض على 
التسهيل خالل أسبوعني من تاريخ نشر هذا اإلعالن للجنة احمللية في 
مكاتب اللجنة. يرسل االعتراض ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
مسجاف املنطقة الصناعية ترديون بريد متنقل مسجاف 2017400. 
ليونيد مليكني – مهندس اللجنة )28(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "مفوهعمكيم"
إعالن مبوجب البند 149 لقانون التنظيم 

والبناء لسنة – 1965 
اع���اله طلب  امل���ذك���ورة  للجنة  ق���دم  أن���ه  ب��ه��ذا  نعلن 
ترخيص بناء في العنوان: الرينة حوض: 17511 
أ م��ل��ف ب��ن��اء:  ال��ت��خ��ص��ي��ص: س��ك��ن   72 ق��س��ي��م��ة: 
 201706066 رق��م:  طلب   751107200000
الطلب  سند.  فاخوري  محمد،  فاخوري  قبل:  من 
حائط  بارتفاع  تسهيل  التالية:  التسهيالت  يشمل 
داعم 8.0 م بدل 3.0 م. ميكن تقدمي االعتراضات 
ش��ارع  "م��ف��وه��ع��م��ك��ي��م"،  احمل��ل��ي��ة  اللجنة  مل��ك��ات��ب 
تسيبورن 5 نتسيرت عيليت، خالل 14 يوما ً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
د. حامت داود – رئيس اللجنة )31(

اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء "اجلليل 
الشرقي"  ص.ب 515 كفار تابور  إعالن 

مبوجب البند 149 لقانون التنظيم والبناء 
لسنة – 1965 

ملخطط  طلب  احمللية  للجنة  ق��دم  أن��ه  بهذا  يعلن 
تقسيم رقم: ت ح/م ص/88  حوض 22575 
، قسيمة: 12، باسم: مجلس إقليمي بستان املرج 
كفرمصر. ماهية التسهيل: مباني قائمة والتي 
ال حتافظ على ابعاد حد ادنى من حدود القطع 
مبوجب تعليمات اخلارطة املنطبقة وباخلضوع 
للبند مباني قائمة. باستطاعة كل معني تقدمي 
اعتراض ملكاتب اللجنة خالل 14 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. 
مناحيم عدي - مهندس اللجنة )115(

قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 
منطقة تنظيم محلي النقب الشرقي

اعالن حول تصديق خارطة تفصيلية رقم: 
  652 – 0426254

117 لقانون التنظيم والبناء لسنة  قدم بهذا اعالن وفقا لبند 
 –  0426254 رقم:  تفصيلية  خارطة  تصديق  حول   1965
4 مخطط  42 كسيفة. صيغة تعليمات  15 حي  –قطعة   652
3. التي تشكل تغيير للخرائط التالية: تغيير 3/324/03/7. 
املساحات املشمولة باخلارطة واماكنها: سلطة محلية: كسيفة. 
حي 42 قطعة 15 كسيفة. احواض/قسائم للخارطة: حوض: 
تغيير  اخلارطة:  هدف   .9999 قسائم:  من  اقسام   100584
تعليمات  اه���م  كسيفة.   42 ح��ي   15 بالقطعة  ب��ن��اء  خ��ط��وط 
بالقطعة  62أ)أ()4(  بند  حسب  بناء  خطوط  تغيير  اخلارطة: 
15 حي 42 كسيفة. اعالن عن ايداع اخلارطة نشر بالصحف 
بتاريخ: 17.1.2017 وبسجل النشرات رقم: 7445 بتاريخ: 
9.2.2017 صفحة 390. اخلارطة املذكورة موجودة مبكاتب 
بالعنوان:  الشرقي  النقب  والبناء  للتنظيم  االقليمية  اللجنة 
ت:  السبع  بئر  اح��رون��وت  يديعوت  بيت   139 ككال  ش��ارع 
اجلنوب  لواء  اللوائية  اللجنة  مكاتب  وفي   08-6230966
ت:  السبع  بئر   4 هتكفا  ش��ارع  هممشال،  ك��ري��ات  للعنوان: 
6263791-08. ميكن االطالع على مستندات اخلارطة ايضا 
www.iplan. بالعنوان  التنظيم  مديرية  انترنت  موقع  في 

gov.il وكل معني يستطيع االطالع عليها في االيام والساعات 
التي تكون فيها املكاتب املذكورة مفتوحة الستقبال اجلمهور.

دافيد بونفلد- رئيس اللجنة االقليمية للتنظيم والبناء 
النقب الشرقي

)112(النقب الشرقي 6.8.2017

اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء شفالت هجليل 
قانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 

منطقة التنظيم – شفالت هجليل 
 – لسنة  والبناء  التنظيم  لقانون   149 البند  مبوجب  اع��الن  بهذا  قدم 
1965، أنه مبكاتب اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء "شفالت هجليل"، 
قدم طلب تسهيل/استعمال مغاير بالبناء طلب رقم: 20140177 من 
قبل: نضال نزيه صمد هوية رقم: 305112179 ت: 04-9948397  
9948397-04 في  308439207 ت:  نزيه صمد هوية رقم  محمد 
ماهية   A قطعة   66  +  63 قسيمة:   18586 ح��وض  في  طمرة  بلدة: 
%40.4 وبطابق  بناء في طابق ارضي  بنقل نسب  التسهيل: تسهيل 
جتاوز  ب��دون    36% ب��دل   38.9% ثاني  طابق  وف��ي   39.35% اول 
اجمالي نسب البناء املسموحة + تسهيل بخط بناء 2.70 م بدل 3.00 
م + تسهيل بارتفاع حائط داعم 3.40 م بدل 3.00 م .  باستطاعة كل 
معني تقدمي اعتراض خالل 14 يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ملكاتب 

اللجنة اإلقليمية وفقا ً للعنوان: ص.ب 377 طمرة ميكود 24930 . 
عصيون كوخفي – رئيس اللجنة )21(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء ليف هجليل
اعالن وفقا لبند 136 )د( النظمة التنظيم 

والبناء )طلب ترخيص، شروطه ورسوم( 
لسنة 1970.

رقم:  هوية  سواعد  خالد  حسن  ادن���اه:  املوقع  ان��ا 
ال��ط��ل��ب:  رق���م   . س��خ��ن��ني  ب��ل��دة:  م��ن   5629383
في   : ابني  ان  اطلب  اني  بهذا  اعلن   20170443
حوض: 19270 قسيمة: 133، قطعة: 62/1/1 ، 
كل من يدعي حلقوق باالرض املذكورة ويعترض 
 15 خالل  خطيا  اعتراضه  تقدمي  عليه  طلبي  على 
يوم من موعد نشر هذا االعالن بالصحف. ترسل 
االعتراضات ملكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء 
ليف هجليل، ص.ب 80 سخنني 20173.  يصادق 

على االعالن من قبل اللجنة
فيينرو دورين – مهندس اللجنة )35(

اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء "اجلليل الشرقي" 
ص.ب 515 كفار تابور  إعالن مبوجب البند 149 

لقانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 
يعلن بهذا مبوجب البند أعاله أنه قدم مبكاتب اللجنة احمللية 
بيت سكن  بناء رقم:720170036 القامة  لترخيص  طلب 
لعائلة واحدة جديد وبركة سباحة خاصة .اسم مقدم الطلب: 
بنيامني عران اسم معد الطلب:يتسحاك شفيرا في حوض: 
216  في العنوان: كفارتابور.  59 قطعة  17873 قسيمة: 
ماهية التسهيل: عدم احلفاظ على بعد جانبي من احلد الغربي 
4.00 م ( وعدم احلفاظ على بعد خلفي من  )3.60 م بدل 
احلد اجلنوبي )4.50 م بدل 5.00 م( وتسهيل من تعليمات 
اخلارطة حول إقامة بركة سباحة خاصة في منطقة سكنية 
وعدم احلفاظ على بعد امامي وجانبي للبركة املذكورة من 
احلد الشرقي واجلنوبي. باستطاعة كل معني تقدمي اعتراض 

ملكاتب اللجنة خالل 14 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
مناحيم عدي - مهندس اللجنة )27(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء "مفوهعمكيم"  
اعالن وفقا لبند 149 لقانون التنظيم والبناء 

لسنة 1965 
وال��ب��ن��اء  للتنظيم  احمل��ل��ي��ة  للجنة  ق���دم  ان���ه  ب��ه��ذا  نعلن 
"م���ف���وه���ع���م���ك���ي���م" ط���ل���ب الع����ط����اء ت���رخ���ي���ص ب��ن��اء 
 17528 ح��وض:  وقسائم:  اح��واض  بالعنوان:الرينة 
قسيمة: 9 قطعة :200 قسيمة: 6 قطعة: 200 تخصيص: 
مساحة ملباني عمومية ملف بناء: 752800920000 
طلب رقم:201606051 من قبل: مجلس محلي الرينة 
. يشمل الطلب التسهيالت االتية: استعمال مغاير من 
اخل��ارط��ة مل��دة 3 س��ن��وات، م��وق��ف س��ي��ارات مبساحة 
اللجنة  ملكاتب  االعتراضات  تقدم  مفتوحة.   عمومية 
نتسيرت   5 تسيبورن  ش��ارع  "مفوهعمكيم"  احمللية 

عليت خالل 14 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
د. حامت داود – رئيس اللجنة )114(

اللجنة احمللية للتنظيم والبناء معلي هجليل
اعالن وفقا لبند 2 ب )3( النظمة التنظيم والبناء )طلب ترخيص، 

شروطه ورسوم( لسنة 1970.
– كسرى  بلدة  في   20160167 رقم  لترخيص  طلب  قدم  انه  بهذا  اعلن 
200، ومخطط موضوعه توحيد  37 قطعة:  19228 قسيمة  في حوض: 
وتقسيم رقم أ – ح 20160007 باسم مقدم الطلب اميل عبدالله ماهية الطلب 
* شرعية ملبنى قائم بتجاوز من ترخيص بناء رقم 361/95 )وحدة سكن 
واحدة( * مقترح 4 وحدات سكن جديدة )املجموع الكلي 5 وحدات سكن في 
القطعة( ماهية التقسيم: توحيد قطعتني اثنتني 27/19، 27/22 من اجل 
اصدار ترخيص بناء تغيير لتقسيم مصادق  ح – 20130003  لكل من يهمه 
االمر كل من يدعي حلقوق باالرض املذكورة ويعترض على الطلب عليه تقدمي 
اعتراضه خطيا خالل 30 يوم من موعد نشر هذا االعالن بالصحف. ترسل 
على  هجليل"  "معلي  والبناء  للتنظيم  احمللية  اللجنة  ملكاتب  االعتراضات 
العنوان: شارع بروش موشاف معونا ميكود 24920 عنوان موقع اللجنة:

. 04-9972730 www.ma-galil.org.il فاكس: 
مارك فسني – مهندس اللجنة )111(

من: حجاج رحال مراسل موقع العرب 
وصحيفة كل العرب

حّمل املواطن فايق عزايزة، ابن دبورية، 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س احمل��ل��ي زه��ي��ر ي��وس��ف 
توسيع  في  املماطلة  مسؤولية  شخصيا 
عزايزة:  فايق  وق��ال  بيته.  أم��ام  الشارع 
"الشارع أمام البيت يلبي احتياجات كل 
 10 أن يكون بعرض  البيوت، كان يجب 
حي  ونصف،  أمتار   6 فعليا  لكنه  أمتار، 
مما  الثقيلة،  امل��رك��ب��ات  منه  ومت��ر  ج��دي��د 
وقد  أطفالنا.  وعلى  علينا  خطرا  يشّكل 
توجهت في أكثر من مناسبة الى رئيس 
املجلس وقسم الهندسة واألعضاء برفقة 
ردا  نلق  ول��م  العائلة،  أف���راد  م��ن  العديد 

شافيا فال حياة ملن تنادي".
وأض���اف ف��اي��ق ع��زاي��زة: "رف���ض زهير 
يوسف االهتمام بطلبي وأعلمني أنه يفعل 
الشخصية،  احتياجاته  وحسب  يريد  ما 
فايق  واتهمه  يحصل".  مل��ا  مهتم  وغير 
عزايزة بأن: "املصلحة الشخصية تسبق 
العامة حتى على حساب راحة  املصلحة 
املواطنني". وتابع يقول: "لم أصوت له 
في االنتخابات، وهو يريد االنتقام مني، 
عائلي  تسييس  ع��ن  ع��ب��ارة  ف��امل��وض��وع 
أكثر من موضوع شخصي. وأشار الى 
أنه سوف يتوجه الى القضاء، اذ قال أنه 
حتدث مع أحد احملامني لبحث القضية".

زهير  قال  التصريحات،  هذه  على  ا  ورّدً
ي��وس��ف، رئ��ي��س مجلس دب���وري���ة: "أن��ا 
أش��ج��ع��ه ل��ل��ج��وء ال���ى ال��ق��ض��اء، ألن���ه لن 
وكل  القانون  حسب  أعمل  كوني  يفيده 
مستشاري املواصالت يجب أن يكون 6 
أمتار ونصف، وإلى جانبه شارع خدمات 
3 أمتار ونصف، يساعد جميع املواطنني 
أعلى  في  يسكن  ملن  عبره  ال��دخ��ول  على 
من  أمتار   10-4 بني  ما  بارتفاع  اجلبل 
الشارع. في جهة الشمال منه يقطن فايق 
عزايزة، وفي اجلهة املقابلة جيرانه، وعبر 
اشكاليات  بحل  قمنا  ال��داخ��ل��ي  ال��ش��ارع 
الدخول  في  جيرانه  معاناة  منها  كثيرة، 
الى بيوتهم، ولوال ذلك لتصعبوا الدخول 

الى بيوتهم في أكثر من 75 درجة".

وأوض���ح زه��ي��ر ي��وس��ف أّن���ه: "ح��ت��ى لو 
ل��م ي��ت��وف��ر ش���ارع خ���دم���ات، ف��إن��ه ملزم 
لألرصفة،  أمتار   3.5-3 بني  ما  بتوفير 
ألنه حسب القانون واملواصفات ممنوع 
منعا باتا أن يكون الشارع مفتوحا بدون 
أو  وال��ورود  بالنباتات  أو زرع��ه  أرصفة 
موقف للسيارات أو شارع خدمات. عملنا 
حسب القانون، ولم نبحث عن أي انتقام 
سياسي كما يدعي، معه مهمة من عائلته 
لتخريب الشارع، ألنهم يعترضون على 
لسبب  ايجابيا،  ك��ان  ل��و  حتى  ش��يء  ك��ل 
املجلس  اجن���ازات  تخريب  بهدف  واح��د 
احمللي. فقد اعترضوا على قسائم األزواج 
سكن  وح��دة  بألف  وتوسيعات  الشابة 
والشارع  املركزية  اللجنة  في  لدبورية 

رغ���م أن���ه ي��خ��دم ح��ي��ا ك��ام��ال، ب��ع��د أن لم 
الدخول  من  ذل��ك  قبل  املواطنون  يتمكن 
ثقيلة  م��رك��ب��ات  ادخ���ال  أو  ب��س��ي��ارات��ه��م، 

للمساهمة بترتيبه أكثر". 
وأش����ار ال���ى أن: "م��ن��زل ف��اي��ق ع��زاي��زة 
موجود أصال داخل الشارع مبتر واحد 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى ارج��اع��ه ح��س��ب ال��ق��ان��ون، 
رغم  أس���وارا،  لهم  نبني  أن  منا  يريدون 
ال��ق��ان��ون مم��ن��وع، فسنقوم  ان���ه ح��س��ب 
اعتراضهم  العكسية.  اجل��ه��ة  م��ن  ب��ذل��ك 
للبحث  املجلس،  عمل  لتعطيل  سياسي 
عن كل ذريعة بعدم وجود شوارع مزفتة 
أع��رف  ال  فيها،  العمل  يتم  ل��م  وح���ارات 

كيف ميكن إلنسان بالغ من أن يعارض 
كان  أن  بعد  ك��ام��ل،  ش��ارع حل��ي  ترتيب 
قبل ذلك شارعا ترابيا مبساحة صغيرة 
عزايزة  فايق  بيت  ومنها  البيوت  وكانت 
تغرق باألمطار ونهب ملساعدته، وطالبنا 
بذلك  قمنا  وعندما  الشارع  بفتح  بنفسه 
سياسية  ملصالح  فقط  يعارض،  أصبح 
السياسية  األه��داف  التيار،  بعكس  بحتة 
تغلبت على مصلحته الشخصية، وضرب 
يعملون  سياسي  هدف  العامة  املصلحة 
ح��س��ب��ه. ه���م ي���دع���ون أن��ن��ي أع��م��ل وف��ق 
مصالح شخصية، لكنني أرد عليهم أنني 
أسير حسب املصلحة العامة فقط ال غير".

"امل���������ج���������ل���������س ي����������رف����������ض ت��������وس��������ي��������ع ال��������������ش��������������ارع أم��������������������ام م��������ن��������زل��������ي وال�����������رئ�����������ي�����������س ي������ن������ت������ق������م م������ن������ي"
*رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س زه����ي����ر ي�����وس�����ف: ادع��������اءات��������ه ف�����ارغ�����ة وه�����دف�����ه ض�������رب امل���ص���ل���ح���ة ال����ع����ام����ة أله����������داف س��ي��اس��ي��ة

امل����������������واط����������������ن ف������������اي������������ق ع����������������زاي����������������زة م��������������ن دب��������������وري��������������ة:

وفق  اجلليل  جمعية  معطيات  تفيد 
بيانها والتي نشرتها ضمن "حملة 
أطلقتها مطلع هذا العام بالتعاون مع 
سعيًا  املكسور،  بير  محلي  مجلس 
نحو زيادة نسبة الوعي لدى السكان 
ل��ظ��اه��رة ح���رق ال��ن��ف��اي��ات حت��دي��ًدا، 
واعادة تدويرها على مختلف أنواعها 
خ��اًص��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة، ب���أن ظ��اه��رة 
في  ج���ًدا  منتشرة  ال��ن��ف��اي��ات  ح���رق 
البالد، و أن %10 من األسر العربية 
تعاني من الدخان في محيط سكناها 
وخاصة في النقب وأن %69.5 من 
يشكلها  والصحية  البيئية  اآلف���ات 
حرق النفايات فقط، إذ  ترتفع نسبة 
اجلنوب  منطقة  في  النفايات  ح��رق 
 31.9% ب  مقارنة   82.3% لتبلغ 

في منطقة الشمال" . 
أنه  أحياًنا  "يخال  البيان:  واض��اف 
خاصة  النفايات  ح��رق  م��ن  مفر  ال 
في ظل غياب البنى التحتية الالزمة 
وًدا  أك��ث��ر  بشكل  النفايات  ملعاجلة 
للبيئة واالنسان. اال أنه وفي الواقع 
في  املساهمة  شخص  ك��ل  ب��إم��ك��ان 
 . أساسها  من  الظاهرة  هذه  تفادي 
احلل األمثل هو أن يساهم كل فرد 
الناجتة  ال��ن��ف��اي��ات  كمية  تقليل  ف��ي 
يوميًا وذلك عن طريق السبل اآلتية : 
احلاجة  حسب  كميات  أطبخ/ي   *
وش�������رائ أط���ع���م���ة ف���ق���ط ب���ق���در م��ا 

تستهلكه ال أكثر
رزم،  ب��دون  التي  منتجات  أشتر   *
البالستيكية  األكياس  عن  واستغن 

قدر اإلمكان
أح���ادي���ة  األدوات  ع���ن  اس��ت��غ��ن   *
ال��ش��رب  االس���ت���ع���م���ال ) ك����أك����واب 

وأدوات الطعام (
تكرار االستعمال :

* اش���ت���ر امل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ي مي��ك��ن 
التي تأتي  أو  استعمالها عدة مرات 

في عبوات ميكن مألها مجدًدا
* ج��د أش��خ��اًص��ا آخ��ري��ن ميكن أن 

يستعملوها مجدًدا
م��ج��دًدا  للبيع  ب��امل��ن��ت��ج��ات  ت��ب��رع   *

ألفراد أو جلمعيات غير ربحية
الصاحلة  غير  األدوات  استخدم   *
لالستعمال املنزلي في مشاريع فنية 

أو تعليمية مناسبة لألطفال  
عن  تعرف  أن  بعد  النفايات:  تدوير 
برامج التدوير في بلدتك، قم بفصل 

النفايات من مصدرها) املنزل(. 
 : تدويرها  ميكن  التي  النفايات  من 
األطعمة والنفايات العضوية والتي 
 ( ك��وم��ب��وس��ت  ال���ى  مي��ك��ن حتويلها 
س����م����اد ع�����ض�����وي(، ال��ب��الس��ت��ي��ك، 
ال��ورق، ال��زج��اج، امل��ع��ادن، النفايات 

االلكترونية والبطاريات .
م��ن اجل��دي��ر ذك���ره و وف��ق الوضع 
القانوني الراهن ميكن استنتاج حظر 

النفايات بشكل ضمني وغير  حرق 
ومعاقبة  ق��وان��ني،  ع��دة  م��ن  مباشر 
بينها:  وم���ن  مب��وج��ب��ه��ا،  امل��خ��ال��ف��ني 
امل���ك���اره) م��ن��ع تلويث  أن��ظ��م��ة م��ن��ع 
من  املقبولة  غير  وال��رائ��ح��ة  ال��ه��واء 
قانون   ،  )1998 النفايات  مكبات 
الهواء النقي 2008 وقانون ترخيص 
املصالح 1968. باإلضافة الى كون 
ع��دة  تنتج  ال��ن��ف��اي��ات،  ح���رق  عملية 
مشاكل  ف��ي  تتسبب  م��ل��وث��ة  م����واد 
ص��ح��ي��ة ن��ذك��ر م��ن��ه��ا: ال��دي��وك��س��ني 
ال���ذي ي��ع��رف على أن��ه أخ��ط��ر م��ادة 
االن��س��ان.  ينتجها  س��ام��ة  كيمائية 
وقت  تبقى  بأنها  خطورتها  تكمن 
طويل في البيئة وال تتحلل بسهولة 
. اجلسيمات املجهرية التي تنتج أثناء 
هذه  تتسبب  والتي  النفايات  ح��رق 
مثل  تنفسية  ب��أم��راض  اجلسيمات 
الهوائية.  القصبات  والتهاب  الربو 
ال���ه���ي���درو ك���رب���ون���ات األروم���ات���ي���ة 
م��ت��ع��ددة احل��ل��ق��ات  ت��ع��ت��ب��ر ك��م��واد 
وال��ط��ف��رات  ل��ل��س��رط��ان��ات،  مسببة 
أول  اخللقية.  والتشوهات  اجلينية 
أكسيد الكربون يتسبب في مشاكل 
مثل  العصبي،  اجل��ه��از  ف��ي  صحية 
اآلم الرأس، الشعور باإلعياء الغثيان 
والتقيؤ. و الرماد الذي يحتوي على 
معادن سامة مثل الزئبق، الرصاص، 

الكروم والزرنيخ". 

ال�������دخ�������ان  م���������ن  ت������ع������ان������ي  ال������ع������رب������ي������ة  األس��������������ر  م���������ن   10%
ف�������������ي م�������ح�������ي�������ط س��������ك��������ن��������اه��������ا وخ�������������اص�������������ة ف�������������ي ال������ن������ق������ب
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