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م�ساريع موؤجلة
)121 م�شروع للماء احيل يف عام 2009( 

وذك����ر زهري ب����اأن دائ����رة امل����اء وخ����ال الأعوام 
م����ن)2005 ولغاية 2008(، كان����ت تقدم �شنويًا 
اأك����ر من)100(م�ش����روع، وما نفذ منه����ا جميعًا 
او هو قي����د التنفيذ)19(م�شروع����ًا فقط، وخال 
العام 2009 قدمت دائرة املاء ماجمموعه)122(
م�شروعًا من �شمنها اأربعة م�شاريع ا�شرتاتيجية 
عماق����ة، وهي م�شروع م����اء النجمة ، وم�شروع 
م����اء احليلة، وم�ش����روع اي�شال امل����اء من ناحية 
القي����ارة و�شوًل اىل ناحية تل عبطة، وم�شروع 
�شنج����ار بع����اج(. واأ�ش����اف: »من ب����ن امل�شاريع 
ه����ذه اعل����ن عن)121(م�شروع����ًا واأحيل����ت على 
اأم����ا  بتنفيذه����ا،  املبا�ش����رة  ومت����ت  املقاول����ن، 
بالن�شب����ة ملدين����ة املو�ش����ل فقد �شمل����ت امل�شاريع 
م�ش����روع  ومنه����ا  وتاأهي����ًا،  و�شيان����ة  ن�شب����ًا 
حمط����ة ماء الي�شر اجلدي����د يف جممعات الكبة، 
وال����ذي ينتج)16000( م����رت مكعب يف ال�شاعة، 
قيم����ة  غطا�ش����ًا  يحوي)12(ماطور)م�شخ����ة( 
الواحد منه����ا تعادل)65(مليون دين����ار عراقي، 
وي�شري زه����ري حازم، وقد با�ش����ر امل�شروع عمله 
م�شاري����ع  هن����اك  وكذل����ك   ،2009/11/13 يف 
القدمي����ة  �شب����كات جدي����دة حم����ل  تتعل����ق مب����د 

التالفة«. 

�سبكات مياه 
وحت����دث زه����ري ح����ازم ع����ن النفج����ار ال�شكاين 
الف����رتة  خ����ال  املو�ش����ل  مدين����ة  يف  احلا�ش����ل 
املا�شي����ة، مقابل ازدي����اد احلاج����ة اىل ا�شتهاك 
املي����اه، وق����ال ب����اأن اأحي����اء جدي����دة ت�شكل����ت يف 
الآون����ة الأخ����رية منها اأحي����اء ال�شم����اح واملرور 
والربجي����ة وال�شاهرون واليارجم����ة ال�شمالية 
ورجم حديد وغريها، وكلها حتتاج اىل �شبكات 
جديدة لنق����ل املياه، و�شبكات اخ����رى لت�شريف 
املي����اه ع����ن طري����ق املج����اري، وامل�شكل����ة هي ان 
دائرت����ي امل����اء واملج����اري ل ت�شتطيع����ان القيام 
بعملهم����ا ال بع����د قي����ام مديري����ة بلدي����ة املو�شل 
بو�ش����ع اخلطوط الرئي�شي����ة لل�شوارع، وو�شع 
الكي����رتات والت�شوي����ة الرتابية، بع����د ذلك ميكن 
و�شع خارطة ل�شبكة املياه واملجاري وتو�شيلها 

مباء النهر. 
وفيما يتعلق مبنطقة تل عبطة جنوبي املو�شل 
والتي تعاين من الت�شحر و�شحة املياه، قال باأن 
تل����ك املنطقة كان����ت تعتمد على املي����اه اجلوفية، 
وب�شب����ب قل����ة الأمط����ار خ����ال الأع����وام الثاثة 
املا�شي����ة، انخف�ض من�شوب املي����اه اجلوفية يف 
اآبارها من )30م اىل 60م(، وهذا يعني اختاط 
امل����اء بالكربيت وغ����ريه، فيكون م����ن ال�شعوبة 

جدًا ا�شتخراج هذه املياه والفادة منها. 

)تنفيذ م�سروع عمالق( 
وذكر بان املعاجلة احلقيقية مل�شكلة املياه يف تل 
عبط����ة وغريها من املناط����ق املنكوبة، يكمن يف 
م�ش����روع تلعف����ر وزمار املوحد، ال����ذي بو�شر به 
ع����ام 1989، وتوقف العمل به يف الت�شعينيات، 
واعي����د العم����ل بامل�ش����روع ي����وم 2006/7/16، 
واجن����ز امل�ش����روع يف 2009/10/25، و�شل����م 
اىل دائ����رة املاء ي����وم2009/12/28، وقد دخل 
العم����ل فعلي����ًا، وطاقته)9500(م����رت مكع����ب يف 

ال�شاعة الواحدة. 
ويغ����ذي ه����ذا امل�ش����روع ق�ش����اء تلعف����ر وناحية 
زم����ار والكثري م����ن الق�شبات والق����رى املرتبطة 

بها، ويت����م �شحب املياه الي����ه بالقرب من منطقة 
بادو�����ض غ����رب املو�ش����ل، وي�شري امل����اء اخلابط 
مل�شافة تق����در ب)22كم(، ويب����داأ بال�شتخراجية 
يف منطق����ة الب����ري وجت����رى اعم����ال الت�شفي����ة 
والرت�شيب واخلل����ط بال�شب والتعقيم، وبعدها 
تتوج����ه املياه اىل منطق����ة الك�شك، وين�شطر اىل 
�شطري����ن احدهما باجتاه ناحية زم����ار، والآخر 

اىل ق�شاء تلعفر. 
 وفائدة ه����ذا امل�شروع انه يخف����ف ال�شغط على 
خ����ط تلعف����ر الق����دمي، ال����ذي كان ي����زود ناحي����ة 
املحلبي����ة بامل����اء مل����دة ثم����اين �شاع����ات فق����ط كل 
ي����وم ، م����ع اأرب����ع �شاع����ات تزويد للق����رى خارج 
املحلبي����ة، وهذا اخل����ط اي�شًا كان����ت ال�شيارات 
احلو�شي����ة تتزود منه وتنقل املي����اه اىل منطقة 
تل عبط����ة مل�شاف����ة كب����رية تق����در بنحو)50كم(، 
وبالن�شب����ة اىل ناحي����ة تل عبطة اي�ش����ًا �شيكون 
اخل����ط اجلديد حا وقتيا لها ، حلن النتهاء من 
م�شروعه����ا الرئي�شي الذي ينق����ل اليها املياه من 

ناحية القيارة ومل�شافة تقدر بنحو)126كم(. 

)التو�سع ال�سكاين والعمراين( 
وذكر باأن التو�شع اجلديد �شمن م�شاريع تنمية 
القالي����م للع����ام 2010 و2011، ت�شم����ل مناطق 
�ش����رق املو�شل الت����ي تت�شم����ن كوكجلي ومتتد 
م����ن اخل����ازر،  ق�ش����اء احلمداني����ة وقريب����ًا  اىل 
وامل�شروع يعتمد ب�ش����كل كامل على ح�شة املياه 
ال�شافي����ة يف نهر دجلة. وذك����ر ان م�شروع ري 
مت  منه����ا  الوىل  املرحل����ة  ال�شرق����ي،  اجلزي����رة 
توقيعها واحيلت وبو�شر العمل بها، وقبل ايام 
مت توقي����ع املرحل����ة الثاني����ة منه اأي�ش����ًا، و�شتتم 
املبا�شرة به، بعد ان حدد له �شقف زمني للتنفيذ 
ب )48(�شه����رًا، وم����ن �ش����ان ه����ذا امل�ش����روع ان 
يغطي املناط����ق من ق�شاء تلكي����ف ولغاية نهاية 
ق�شاء احلمداني����ة، وقال ان هناك م�شكلة اخرى 
تعرت�����ض ه����ذا امل�ش����روع، فبعد اأن حل����ت ق�شية 
احل�شة املائية، تواجهنا م�شكلة الكهرباء، حيث 
ان ه����ذا امل�ش����روع يحت����اج اىل)69(مي����كا واط، 
ونينوى بال�شل تع����اين من اأزمة يف الكهرباء، 
ف����اأذا عم����ل ه����ذا امل�ش����روع يف ظ����ل م����ا حت�ش����ل 
علي����ه املحافظة من كهرباء، فه����ذا يعني ان يظل 
ال�شاح����ل الي�ش����ر ملدينة املو�ش����ل وب�شكل كامل 

دون كهرباء. 
وفيم����ا يتعل����ق ب�شبك����ة الأنابي����ب داخ����ل مدينة 
املو�ش����ل، ق����ال ب����اأن هن����اك ثاث����ة ان����واع م����ن 
وهي:الأنابي����ب  املي����اه،  لنق����ل  الأنابي����ب 
البا�شتيكية،  احلديدية)الدكتاي����ل(، والأنابيب 
وال�شبي�ش����ت، والتجرب����ة اأثبت����ت ان الأنابي����ب 
البا�شتيكي����ة هي الف�شل ومن عدة نواح اأهمها 
ع����دم تفاعل اأجزائه����ا الداخلية مع امل����اء، وخفة 
وزنها  اأثناء النق����ل اإ�شافة اىل �شهولة تركيبها، 
وبن زهري حازم، بان دائرة املاء تعاقدت خال 
الفرتة املا�شية على �ش����راء اأكر من )20كم(من 
النابي����ب البا�شتيكي����ة، ا�شتلمت منه����ا الدائرة 

لغاية الن)8600كم(. 
وطم����اأن زهري ح����ازم مواطني مدين����ة املو�شل، 
عل����ى ان حمط����ات ت�شفية املياه تق����وم بواجبها 
ب�ش����كل اكر م����ن جيد، وم����ا يق����ال او ي�شاع عن 
وج����ود تلوث يف املياه، �شبب����ه تهالك �شبكة نقل 

املياه يف بع�ض املناطق. 

الكهرباء مع�سلة بال حلول
  ام����ا بالن�شبة مللف الكهرب����اء، يقول زهري حازم 

امل�ش����رف احلايل على دائرته����ا يف نينوى، باأنها 
واح����دة من امللفات ال�شائكة ج����دًا،  و�شرح كيف 
يحت�شب حمل حمافظة نينوى من الكهرباء:اوًل 
حمل حمطة كهرباء الغازية التي تنتج من)145 
مي����كا اىل 150 مي����كا(، وال�ش����د التنظيم����ي ل�شد 
املو�شل ينتج)32ميكا(، ا�شافة اىل)300ميكا(
ت�شل املحافظة من الكهرباء الوطنية، عن طريق 
ت����ازة واملنفذ الوحيد للدخول عن طريق كهرباء 
400يف املو�شل،وبه����ذا يك����ون جمموع احلمل 
الوا�ش����ل اىل حمافظة نين����وى يوميًا بن)475 
اىل 480مي����كا(، واحلاج����ة الفعلي����ة للمحافظ����ة 
الوا�شل����ة  الكمي����ة  اأن  هي)1925ميكا(.واك����د 
ي�شتفي����د منه����ا املواطن����ون ال مبا يق����در ب� %20 
فق����ط، وذل����ك لن)250ميكا(تذه����ب عل����ى �شكل  
طوارئ وهي موزعة بال�شكل التايل: )40ميكا( 
تذه����ب اىل ق�شاء تلعفر الت����ي احتياجها الفعلي 
اليوم����ي من)80 اىل 85 مي����كا(، لذلك فالكهرباء 
قط����ع،  ث����اث  مقاب����ل  �شاع����ات  بث����اث  ت����زود 
ويفرت�����ض ان ت�شمل بنظ����ام القطع املوجود يف 
معظم مناطق حمافظ����ة نينوى، وتنزل احل�شة 

اىل)25ميكا(. 
معام����ل  اىل  فتذه����ب  ال����� 10ميكا(الباقي����ة  اأم����ا 
ال�شمن����ت يف العريج  وبادو�����ض و�شنجار التي 
ت�شحب م����ا جموعه )35مي����كا(، ومعم����ل اأدوية 
نينوى يحتاج اىل ما يقرب من)4ميكا(، اإ�شافة 
اىل قيادة العمليات وقيادة ال�شرطة والتحقيقات 
يف  املوج����ودة  الأح����زاب  ومق����رات  الوطني����ة، 
املحافظة، وهي ت�شح����ب بن)60 اىل 70ميكا(، 
وه����ذا كله �شح����ب من ح�ش����ة املواط����ن العادي، 
علم����ا ان هن����اك توجيه����ًا م����ن اثي����ل النجيف����ي 
حماف����ظ نين����وى يف اأن القط����ع ي�شم����ل اجلميع 
يف حمافظ����ة نين����وى با�شتثن����اء دائرت����ي امل����اء 
وال�شح����ة مب�شت�شفياتها، حت����ى مبنى حمافظة 
نينوى نف�شها، وقال زهري:لاأ�شف عندما تقطع 
الكهرب����اء ع����ن قيادت����ي العملي����ات او ال�شرط����ة 
او ع����ن الأح����زاب، يتوج����ه البع�ض م����ن القوات 
المني����ة ويت�شرفون ت�شرف����ات غري لئقة ت�شل 
اىل الهان����ة واأحيان����ًا ال�شرب �ش����د الأ�شخا�ض 
العاملن يف املحطات الفرعية، او حتى يعتدون 

على العاملن يف ال�شيطرة املركزية. 
الكهرب����اء  �ش����ري  ع����ن  ح����ازم  زه����ري  وحت����دث 
اىل  وحت����ول   400 ال  م����ن  تن����زل  قائًا:ه����ي 
 ،11 اىل  بعده����ا   33 اىل  حت����ول  ث����م   132 ال 
�شيط����رة توزيع كهرباء نين����وى، تبدا من ال 33 
باجت����اه ال 11، اما م����ا قبلها فا تك����ون للدائرة 
�شيط����رة عليه����ا، وق����ال ب����ان املنطق����ة اجلنوبية 
يف نينوى)حم����ام العلي����ل وال�ش����ورة والقي����ارة 
وامل�ش����راق وخ����ط عداية الطيني����ة وخط عبطة( 
تتج����اوز على احل�ش����ة املقررة لها لع����دم وجود 
�شيط����رة من قب����ل توزي����ع كهرباء نين����وى فيها، 
فيعمد املظفون هن����اك اىل ذلك، علما ان احل�شة 
املق����ررة ل تتجاوز)21مي����كا(، لك����ن م����ا ي�شحب 
فعليًا يتجاوز)55(ميكا(، وهي طبعا تاتي على 

ح�شاب باقي حمافظة نينوى. 
اأم����ا بالن�شب����ة مل�ش����روع الكهرب����اء ال����ذي يغطي 
منطق����ة زم����ار غ����رب املو�ش����ل، حي����ث ان����ه ينقل 
مبا�شرة من 132 اإىل خط الك�شك، ولي�شت هناك 
�شيطرة علي����ه من قبل توزيع كهرباء نينوى، ما 
يوؤدي اإىل التجاوز على احل�شة، بل ي�شل الأمر 
اىل ع����دم وج����ود قط����ع كهربائي ا�ش����ا يف تلك 

املناطق.

مب�ساعدة ال�سرطة املحلية.. وما خفي كان اأعظم!

�صيادون قطريون يجوبون بادية النا�صرية ويتعاطون املخدرات!
ع���ن وج���ود  بع���د ورود معلوم���ات موؤك���دة 
جمامي���ع م�شلحة م���ن ال�شقاري���ن القطرين 

واأتب���اع لهم م���ن جن�شيات خمتلف���ة يقومون 
بال�شي���د اجلائ���ر لطي���ور احلب���ارى والقط���ا 

ببادي���ة  الب���دور(   �شه���ل   ( يف  وال�شق���ور 
النا�شرية ويتعاط���ون املخدرات يف مع�شكر 
له���م ي�شم 25 خيمة كب���رية ، �شدرت الأوامر 
من قيادة حر�ض حدود املنطقة الرابعة باإلقاء 
القب����ض عل���ى املجاميع املذكورة بع���د التاأكد 
م���ن املعلومات ال���واردة. واأ�ش���اف امل�شدر: 
وبع���د حت���رك قوة م���ن ق�ش���م �شرط���ة كمارك 
ذي ق���ار باجت���اه خمي���م القطري���ن وجدن���ا 
 PRC م���ن  امل�شي���ج مب�شب���ك  املع�شك���ر  يف 
نحو مائ���ة �شخ�ض م���ن جن�شي���ات خمتلفة ) 
قطري���ن واأفغ���ان وباك�شتاني���ن وم�شرين 
وجن�شي���ات اأخ���رى(  ف�ش���ا ع���ن جمموع���ة 
م�شلح���ة م���ن ال�شرط���ة العراقي���ة حلمايته���م 
ت�ش���م نح���و 15 �شخ�شا وهي باأم���رة املازم 
جا�شم حمم���د رحيم من مديري���ة التحقيقات 
الوطني���ة التابع���ة ملحافظة ال�شم���اوة  وحن 
حاولنا تبلي���غ املخيم بالرحيل عن املنطقة ما 
مل تكن هناك موافقات ر�شمية قام القطريون 
ت�شاندهم القوة العراقي���ة بت�شويب بنادقهم 
وه���ددوا  باجتاهن���ا  واملتو�شط���ة  اخلفيف���ة 
باإط���اق الن���ار وت�شفيتنا م���ا مل نغادر املكان 
اأع�ش���اء  باح���د  ات�شل���وا  ذل���ك  اأثن���اء  ويف 
املجل����ض البل���دي يف ناحي���ة ب�شي���ة القريبة 
من احلدود الإدارية ملدين���ة النا�شرية يدعى 
احم���د حم���دان وق���د ح�شر م���ع جمموعة من 
امل�شلحن مل�شاندة القطري���ن وتعزيز قوتهم 
وقد اخذوا بالتط���اول علينا وعلى م�شوؤويل 
املحافظ���ة موؤكدي���ن ع���دم ال�شم���اح لأية قوة 
حكومي���ة مهما كان���ت بالتعر����ض لل�شقارين 
القطري���ن واأتباعه���م حي���ث قال���وا باحلرف 
ول  اختن���ا  اولد  القطري���ن  ان   ( الواح���د 
ن�شم���ح لأح���د بالتعر�ض له���م( لفت���ا اإىل انه 
وخ���ال التفاو�ض لحظ وزم���اوؤه ان هناك  
ع���دة اأ�شخا�ض  يقومون باإخ���راج مواد تثري 

ال�شبهات على عجل ونقلها بال�شيارة التابعة 
ملديري���ة التحقيقات الوطني���ة وتابع امل�شدر 
وهذا ما عزز العتق���اد بان املجموعة مل يكن 
هدفه���ا ال�شيد فقط واإمنا الجتار باملخدرات 
وامل���واد املمنوعة  ول �شيما ان املنطقة قريبة 
م���ن احل���دود ال�شعودي���ة والكويتي���ة . ل فتا 
اىل ان ام���ر ق���وة ق�ش���م كمارك ذي ق���ار وبعد 
مفاو�ش���ات م�شحونة بالتوت���ر والتهديد قرر 
معاجل���ة املوق���ف بامت�شا�ض زخ���م اجلانب 
الآخر واإخبار اجلهات العليا بالأمر ول �شيما 
ان ق���وة القطرين والقوة ال�شاندة لهم تفوق 
قوة كمارك ذي قار بثاث مرات . م�شريا اإىل 
اأن ال�شق���ارة القطرين ما زالوا يف مواقعهم 
وحت���ت حماية قوة من التحقيق���ات الوطنية 
وان قيادة حر�ض احلدود يف املنطقة الرابعة 
ب�شدد تفعيل اجراءاته���ا ملاحقتهم وطردهم 
ينت�ش���رون  الت���ي  العراقي���ة  الرا�ش���ي  م���ن 
فيه���ا منوه���ا اىل وج���ود مع�شك���رات مماثلة 
لل�شقاري���ن القطرين يف منطقتي  ليا وعادل 
يف بادية ال�شماوة. واأكد امل�شدر وجود نحو 
200 �شقر بح���وزة ال�شقارين القطرين يف 
خمي���م ) �شه���ل الب���دور ( ي�شتخدمونه���ا يف 
ال�شي���د اجلائر لطيور احلبارى والقطا التي 

تواجه خماطر النقرا�ض . 
ويوؤكد  تقرير امني موجه من مديرية �شرطة 
ذي قار اىل وزارة الداخلية والدوائر املعنية 
الأخ���رى جتاوزات ال�شق���ارة القطرين على 

عنا�شر �شرطة كمارك ذي قار بالقول :
» اعلمن���ا ق�شم كمارك ذي قار بربقيته املرقمة 
2 يف 2010/1/2 . مت تنفيذ الواجب املكلف 
اإليه���م وعن���د و�شولهم اىل خمي���م القطرين 
املوؤل���ف من 25 خيمة مع الآليات والإداريات 
الواقع خلف منطقة )ابو عري�ض( باب خر�شان 
)�شه���ل البدور( �شرق منطق���ة ب�شية... وجد 

يف املع�شك���ر اأ�شخا����ض من جلن�شي���ات كافة 
)القطرية ،امل�شرية ، الباك�شتانية ، الفلبينية 
، النيبالية ، الأفغانية( وكل هوؤلء م�شلحون 
متو�شط���ة  واأ�شلح���ة  كا�شنك���وف  ببن���ادق 
واأجه���زة ثريا لات�شال وم���ن �شمنهم يوجد 
�شخ�ض يدعى )اأيوب الكبي�شي( من حمافظة 
الرم���ادي يق���ود �شي���ارة نوع ني�ش���ان حديث 
بدون اأوراق ثبوتي���ة ، وعند ال�شتف�شار من 
امل�ش���وؤول ع���ن القطرين الذي���ن مل يعر�شوا 
لن���ا اأي كتب ت�شم���ح لهم بال�شي���د اجلائر يف 
البادي���ة .... واإباغه���م باأوام���ر من���ع ال�شيد 
جوبهن���ا بكل هذه اجلن�شي���ات ت�شهر ال�شاح 
�شدن���ا وبقيادة امل���ازم ) جا�ش���م ( املن�شوب 
يف  الوطني���ة  التحقيق���ات  معلوم���ات  اىل 
حمافظ���ة ال�شم���اوة وباأم���ر م���ن العميد علي 
املحافظ���ة  يف  الوطني���ة  التحقيق���ات  مدي���ر 
املذك���ورة حي���ث يقول���ون ان القطرين هم ) 
اأولد اختن���ه( ول ن�شم���ح لأح���د ان يتعر�ض 

لهم .
ال�شقاري���ن  ان  الأمن���ي   التقري���ر  ويوؤك���د 
القطري���ن واملكلفن بحمايتهم من العراقين 
ا�شتدع���وا تعزي���زات ا�شافي���ة ع���رب اأجه���زة 
الريا حيث ح�ش���ر على الفور ع�شو جمل�ض 
بلدي يف ناحية ب�شية يدعى )احمد حمدان( 
مع جمموعة من ال�شباب امل�شلحن مب�شاندة 

قوة اإ�شافية . 
ويعك����ض التقري���ر ع���دم الر�ش���ا عل���ى �شلوك 
بع�ض اجله���ات العراقية ال�شان���دة للقطرين 
حي���ث ي�ش���ري » وه���ذه احلال���ة ل ت���دل عل���ى 
تع���اون الق���وات الأمني���ة فيما بينه���ا خلدمة 
الوطن وامل�شلحة العامة ( واأ�شاف حيث ان 
معلوماتنا ال�شابق���ة اأكدت م�شاهدة جمموعة 
م���ن الأ�شخا����ض  يتفق���ون معه���م ) ال�شقارة 
القطري���ن( على �ش���راء املخ���درات بالإ�شافة 

اىل وج���ود الع�ش���رات م���ن طي���ور احلبارى 
يف خميمهم وهذا ي���دل ح�شبما يذكر التقرير 
الأمن���ي على ال�شيد اجلائ���ر يف بيئة البادية 
اجلنوبي���ة . واأ�ش���اف التقري���ر وق���د قام���ت 
جمموعة املازم )جا�ش���م( بنقل بع�ض املواد 
الت���ي جنهله���ا م���ن املخي���م مبركب���ة ال�شرطة 
املرافق���ة لهم ودفنه���ا خارج املخي���م مع العلم 
انه مت منعنا م���ن تفتي�ض  املخيم ومواجهتنا 
بالق���وة . وي�شري التقري���ر اىل ان هذا املخيم 
ل يوح���ي اىل ان���ه خمي���م �شي���د واإمن���ا اإىل 

ع�شابات م�شلحة تنت�شر يف البادية .
 وكان مدي���ر بيئ���ة ذي ق���ار املهند����ض راج���ي 
نعيمة قد اكد يف وقت �شابق قيام  ال�شقارين 
القطري���ن بقتل نح���و  1600 طري من طيور 

احلبارى التي تواجه خماطر النقرا�ض .
لفت���ا يف ت�شري���ح للم���دى تواف���د الع�شرات 
منطق���ة  �ش���وب  القطري���ن  ال�شيادي���ن  م���ن 
البادي���ة اجلنوبي���ة  ل�شي���د طي���ور احلبارى 
با�شتخ���دام ال�شقور املدرب���ة والعجات ذات 
الدفع الرباعي م�شتفيدين بذلك من ت�شهيات 
وحماي���ة اأمني���ة مقدمة م���ن اإح���دى اجلهات 

الأمنية املتنفذة. 
وع���د مدير بيئة ذي قار ذلك  خمالفة �شريحة 
للقوان���ن العراقي���ة الت���ي ل ت�شم���ح ب�شي���د 
الطي���ور ال بع���د احل�ش���ول عل���ى املوافقات 
البيئي���ة والأمنية معا م�ش���ريا اإىل اأن مديرية 
بيئ���ة ذي ق���ار اأب���دت اعرتا�شه���ا عل���ى من���ح 
القطري���ن   لل�شقاري���ن  الأمني���ة  املوافق���ات 
وخاطب���ت جمي���ع اجلهات املعني���ة حول ذلك 
خال الأيام القليلة املا�شية لفتا اإىل ان �شيد 
طيور احلبارى يف ه���ذا الوقت بالذات يوؤثر 
�شلبا عل���ى التنوع الإحيائي ويخل بالتوازن 
البيئي ما يوؤدي بالتايل اإىل انقرا�ض الطيور 

املذكورة.

النا�سرية / ح�سني العامل

» �سوبوا بنادقهم باجتاهنا 
وكادوا يقتلوننا » بهذه العبارة 

ا�ستهل احد اأفراد القوة 
املكلفة مبتابعة ملف ال�سقارة 

القطريني الذين وردت 
االأوامر من اجلهات املعنية 

العليا مبنعهم من ال�سيد 
اجلائر لطيور احلبارى. 

واأو�سح امل�سدر الذي ف�سل 
عدم الك�سف عن ا�سمه 

للمدى:

الب�سرة – با�سم ح�سني
م�شرح احل���دث الأبرز والأه���م يف حمافظ 
الب�شرة  خال هذه الأيام كان يف منطقتي 
البك���ر والح���رار الت���ي عا�ض النا����ض فيها  
اأيامًا وليايل رعب مل ت�شهدها من قبل ، فبعد 
ان ظهرت براءة الق���ط الأ�شود من الإنتقام 
ومن بع���ده )اجل���ن(، دب الذع���ر يف قلوب 
الكب���ار وال�شغ���ار ،الن�شاء والرج���ال على 
حد �ش���واء، حتى ظ���ن البع�ض ان���ه اأ�شيب 
باملر����ض الغام����ض وراح يتلم����ض �شع���ره 
ويج���ره بقوه ليطمئن برهة من الزمن قبل 
اأن تعي���د الإ�شاعات الت���ي ا�شتعرت اإ�شتعار 
الن���ار يف اله�شي���م ليع���ود اإلي���ه القل���ق من 
جدي���د وهذا م���ا ح�شل  لرئي����ض املجل�ش�ض 
البلدي )كرمي رئي�ض حمود( الذي اأ�شابته 
احلرية لعجزه عن نقل زوجته  اىل منطقة 
اأخرى اأ�شوة مب���ا فعله  اأبناء منطقته فاأهل 
زوجته كما يق���ول ليبعد منزلهم عن منزله 
كث���ريًا ل���ذا فالبق���اء يف املن���زل بانتظار ما 
�شيحدث هو اأمر لبد منه ، اأهايل  منطقتي 
البكر والأح���رار  الذين ف�شلوا نقل الن�شاء 
والطف���ال رف����ض الكث���ري منه���م  احلدي���ث 
لل�شحاف���ة  ولنعرف ال�شب���ب !، يف املقابل 
كان���ت ال�شاع���ات  والق�ش����ض املتناق�ش���ة  
املثرية للحرية ولاإ�شتغراب هي امل�شيطرة 
على تفكري النا�ض لي�ض يف هاتن املنطقتن 
ح�ش���ب  بل ان املو�شوع بات حديث النا�ض 

يف الب�شرة و�شغلهم ال�شاغل!.

ج��اءت  االأ�س��ود  الق��ط  ب��راءة 
متاأخرة

اعتق���دت اإحدى العوائل ب���اإن م�شرع القط 
الأ�شود �شبب اللعنة التي حلت على ابنتهم 
وا�شابته���ا باملر�ض الغام����ض ،وان اللعنة 
تل���ك حتولت فيم���ا بعد اىل )ج���ن( وهو ما 
اأدى وبح�شب اعتقادهم اىل   تدهور احلالة 
ال�شحية للمراأة امل�شكينة، فما كان من اأهل 
الفت���اة  اإل اأن يوقع���وا عل���ى م�شوؤوليته���م 
ليخرج���وا املري�شه م���ن م�شفاه���ا  عائدين 
به���ا اىل املن���زل !  وبع���د ثاث���ة اأي���ام فق���ط 
ق���ررت العائل���ة ذاته���ا التوج���ه  اىل منطقة 
الدي���ر حيث مق���ام النبي �شلم���ان ابن داود 
علي���ه ال�شام وهو املكان الذي يتوافد عليه 
املر�شى ممن يعانون م�شًا من  اجلن لطلب 
ال�شفاء )هك���ذا  يعتقد البع�ض( لكن العائلة 
مل يحالفه���ا احل���ظ يف الو�ش���ول اىل ذل���ك 
امل���كان حيث واف���ت املنية امل���راأة امل�شكينة 
وه���ي يف الطري���ق ! بقي���ت الق�شي���ة يلفها 
الغمو����ض وليع���رف النا�ض حقيق���ة الأمر 
اإل بعد اأن اأ�شي���ب زوج املراأة التي توفيت 
ب���ذات الأعرا����ض ! اآلم ب�شيط���ة باملع���دة  ، 
ت�شاق���ط بال�شعر ،اآلم يف الأطراف ال�شفلى 

،ث���م تتط���ور احلالة اىل �شل���ل يف الطراف 
ال�شفل���ى ومن ثم ي�شل ال�شلل اىل الطراف 
العلي���ا ، وه���ي م���ن اأه���م الأعرا����ض الت���ي 
ت�ش���ري اىل وجود اإ�شاب���ة بفعل مادة �شمية 
ولي����ض كما يعتق���د النا�ض )قط���ًا ا�شودًا اأ و 
جنًا( كم���ا كان يتوهم به البع�ض توؤدي يف 
النهاي���ة اىل  �شلل باجله���از التنف�شي ومن 
ث���م الوف���اة ! بعد ح���دوث الإ�شاب���ة الثانية 
اإج���راء  اىل  ال�شحي���ة  اجله���ات  �شارع���ت 
فحو�ش���ات عاجلة يف بغداد فكانت النتائج 
اأ�شد وطاأة على م�شام���ع النا�ض .. الثاليوم 
،امل���ادة ال�شمية واملحرم���ة دوليًا تقف وراء 

مايحدث يف احلين املنكوبن !

الوليمة رفعت اأعداد ال�سحايا..
اأم ....؟ 

تق���ول الرواي���ة والت���ي م�شدره���ا اجلهات 
ال�شحي���ة يف املدين���ة اإن �شقي���ق  املتوفي���ه  
قام بنقل املواد الغذائية احلاوية على مادة 
الثاليوم وبعد ذلك اأقام  ماأدبة طعام ترحمًا 
على روح �شقيقته  .. لكن ماذا حدث ؟ الذي 
حدث ان  الزوج ومعه اأخرون جميعهم من 
اجل���ريان اأ�شيب���وا بالأعرا����ض ذاتها التي 
كان���ت قد حدث���ت للزوج���ة وبالت���ايل وفاة 
الزوج فيم���ا بقي الآخ���رون يف امل�شت�شفى 
واخل���وف ي�شيط���ر عليهم وعل���ى عوائلهم 
الت���ي بات���ت عاجزة ع���ن مواجه���ة املوقف 
وهو ما دعاها وعرب رئي�ض املجل�ض البلدي 
ملنا�شدة الدوائ���ر ال�شحية وكذلك منظمات 
املجتم���ع املدين لتقدمي الدع���م العاجل اىل 
الأهايل وبث الطماأنينة يف نفو�شهم بعد اأن 
خيم الذعر بينه���م .،رئي�ض املجل�ض البلدي  
نفى ب�شدة اأن تكون اجلهات ال�شحية قامت 
بزي���ارة ميداني���ة للمنطق���ة لاإط���اع عل���ى 
الو�شع ال�شحي للمواطنن وهو يتعار�ض 
متام���ًا مع  ت�شري���ح   الدكتور حممد �شالح 
اخ�شائ���ي باطني���ة يف م�شت�شف���ى ال�ش���در 
التعليم���ي ،وال���ذي اأك���د في���ه قي���ام اطب���اء 
بزي���ارة املنطق���ة لأك���ر من م���رة  ،الدكتور 
�شالح اأكد اي�شًا عدم �شحة الإ�شاعات التي 
يتناقله���ا  املواطن���ون مفاده���ا  وجود وباء 
يف املنطقت���ن املذكورت���ن ، م�ش���ريًا  اىل 
�شرورة ع���دم ا�شتخدام مبيدات القوار�ض 
م�شادره���ا  تك���ون  الت���ي  الفئ���ران(  )�ش���م 
جمهول���ة  املن�ش���اأ    !.يبق���ى ال�ش���وؤال الذي 
ت���رتدد اأ�ش���داوؤه هو:هل الوليم���ة هي من 
رفع���ت اأعداد ال�شحاي���ا اأم اإن خفايا اأخرى 

وراء ذلك ؟

اإحتماالت
م���ن الإحتم���الت الت���ي وردت عل���ى ل�ش���ان 
امل�ش���ادر الطبي���ة ه���و ان الإ�شاب���ات التي 

حدثت ناجمة ع���ن ا�شتخدام )�شم الفئران( 
اجل���دوى  ع���دمي  الحتم���ال  ه���ذا  ان  اإل 
مامل يع���زز بنتائ���ج خمتربية الت���ي ينتظر 
الكث���ريون قدومه���ا من املخرتب���ات الطبية 
التابع���ة ل���وزارة ال�شحة يف بغ���داد  ،لكن، 
وهذا هو بيت الق�شيد :كيف دخل الثاليوم 
ه���ذه امل���ادة ال�شمي���ة القاتل���ة اىل الع���راق 
م���ع كونه���ا حمرمة دولي���ًا وان ث���اث دول 
فق���ط كما توؤك���د امل�شادر الطبي���ة هي التي 
تتعامل مع هذه املادة وهي  الهند وال�شن 
ورو�شي���ا يف ح���ن اأن دوًل مث���ل الوليات 
املتح���دة وانكل���رتا حرمت ا�شتخ���دام هذه 
امل���ادة من���ذ عق���ود م���ن الزم���ن ،فكي���ف اذًا 
و�شل���ت العراق؟، واذا م���ا كانت هذه املادة 
ال�شامة املحرمة دولي���ًا دخلت العراق ومن 
ث���م مت ا�شتخدامه���ا كم���ا يق���ال  م���ن خ���ال 
)�شموم القوار����ض( األ ت�شري هذه الق�شية 
اىل  وج���ود غفل���ة للجه���ات امل�شوؤول���ة يف 
جمل����ض   ، ،البيئ���ة  ال�شح���ة   ، املحافظ���ة 
املحافظ���ة ، الأجهزةالمني���ة  ، خا�ش���ة واإ 
ن���ه  لي�شتبعد ا�شتخدام ه���ذه املادة القاتلة 
م���ن قبل جماعات ارهابي���ة ذلك ان  الو�شع 
المني يف عموم الع���راق غري م�شتقر واإن  
ماي�شم���ى باخلايا النائمة موجودة يف كل 
حمافظة م���ن املحافظ���ات العراقية وهو ما 
ي�شتدع���ي اليقظة م���ن ه���ذه املجاميع التي 
رمب���ا ل تبقي هذه اخلايا ) نائمة( اىل اأبد 

الآبدين!.

اجلرعة القاتلة
تفيد امل�شادر الطبية يف املدينة اإن اجلرعة 
الت���ي ميك���ن ان ت�شتخ���دم لقت���ل القوار�ض 
)الفئران( ل تتع���دى 2% ،اأما اذا ما تعاطى 
ال�شخ�ض كمية من ه���ذه املادة ت�شل مابن 
15 – 20 ملغ���م ل���كل كيل���وا فانه���ا ت���وؤدي 
للوفاة ب�شرع���ة، اأي يف ال�شاع���ات الأوىل، 
اأم���ا اذا كان���ت اجلرع���ة متو�شط���ة �شتظهر 
عل���ى امل�شاب اعرا����ض ال�شلل يف الطراف 
ال�شفلى ثم �شلك يف الطراف العليا واذا ما 
و�شلت اىل اجله���از التنف�شي وا�شيب ذلك 
اجله���از بال�شلل فان ذلك ي���وؤدي يف النهاية 

اىل موت املري�ض !. 

االإجراءات االإحرتازية
يف اط���ار �شعيه���ا ملواجهة املوق���ف   اأقامت 
مديري���ة  �شح���ة الب�شرة ن���دوة �شحية يف 
قاع���ة ال�شيدلة ح�شره���ا عدد م���ن الأطباء 
وال�شيادلة بالإ�شافة اىل مرا�شلي ال�شحف 
والقن���وات الف�شائي���ة والقي���ت يف الندوة 
حما�ش���رات تعريفي���ة ع���ن م���ادة الثاليوم 
والآث���ار ال�شلبي���ة التي ت�شببها ه���ذه املادة 
عل���ى حي���اة املواطن���ن ،كم���ا قام���ت مفارز 

طبي���ة بزي���ارة املنطقة والط���اع امليداين 
عل���ى الو�ش���ع ال�شح���ي للمواطن���ن واأخذ 
عين���ات م���ن )ادرار( ال�ش���كان املتواجدي���ن 
يف احد �ش���وارع املنطقة الت���ي ظهرت فيها 
ال�شاب���ات ،م���ن جانبه ا�شتقب���ل م�شت�شفى 
ال�شدر التعليمي حالت ال�شابة بالثاليوم 
وتلقى املر�شى الراقدين  العاج الازم يف  

امل�شت�شفى املذكور .

م�س��وؤولية  القوار���ض  مكافح��ة 
من؟

اتهم املواطنون يف الب�شرة مديرية  �شحة  
املدينة بالتق�شري وذلك لعدم قيامها بواجبها 
على ح���د و�شفه���م وج���اءت التهامات تلك 
عل���ى خلفية ال�شحاي���ا  الذين لق���وا حتفهم 
وكذلك الذين ليزال م�شريهم جمهوًل اىل 
الآن معتربين ق�شية مكافحة القوار�ض هي 
من اخت�شا�ض اجلهات ال�شحية احلكومية 
ولي�ض م���ن اخت�شا�ض املواط���ن  واأ�شاروا 
واملتمثل���ة  للغاي���ة  خط���رية  م�شاأل���ة  اىل 
بوجود اع���داد كبرية م���ن الب�شطات تبتاع 
فيه���ا اأن���واع خمتلفة م���ن ال�شم���وم بع�شها 
جمهول امل�شدر ! مطالب���ن الدائرة املعنية 
بو�شع �شوابط حم���ددة لبيع تلك ال�شموم 
والقيام بحم���ات توعي���ه ل�شتخدامها من 
قبل املواطنن ،كذل���ك طالبوا يف احاديثهم 
مديري���ة �شح���ة الب�ش���رة بالقي���ام بحمل���ة 
وا�شع���ة للق�شاء على القوار����ض ملا ت�شببه 
م���ن ا�ش���رار �شحية وبيئي���ة بال�شافة اىل 
ال�ش���رار املادي���ة موؤكدين حاج���ة الب�شرة 
ملث���ل هك���ذا حم���ات.   املواط���ن عب���د الل���ه 
ال�شع���دي )موظ���ف( يق���ول :اذا م���ا تاأكدت  
�شح���ة الأخب���ار الت���ي ت�ش���ري اىل ان �شبب 
الوفي���ات التي ح�شلت وه���ذا العدد الكبري 
م���ن املر�ش���ى ناجم ع���ن ا�شتخ���دام �شموم 
القوار�ض وان ه���ذه ال�شموم حتتوي على 
الثالي���وم ،فان ال�شح���ة باعتباره���ا اجلهة 
املعني���ة باملو�شوع عليه���ا ان تتحمل جزءًا 
م���ن امل�شوؤولية لتق�شريها يف عدم مكافحة 
القوار�ض التي تعاين منها مدينة الب�شرة 
املا�شي���ة  القليل���ة  ال�شن���وات  يف  خا�ش���ة 
واأ�شاف قائًا: الب�شرة تعد املدينة الوىل 
القوار����ض  اع���داد  حي���ث  م���ن  الع���امل  يف 
عل���ى  تتواف���د  الت���ي  )اجل���رذان(  ل�شيم���ا 
املدين���ة وباع���داد هائل���ة عن طري���ق املنافذ 
البحرية وحتدي���دًا  مع البواخر التي تنقل 
املواد الغذائية )احلنط���ة ،الرز ..الخ( ،اما 
املواطن عبد الأمري ال�شلمي فريى �شرورة 
قيام جهات م�شرتكة من ال�شحة والجهزة 
المنية لو�شع اآليه لبيع املبيدات احل�شرية 
للوقوف على منا�شىء هذه ال�شموم لتايف 
حدوث ماأ�ش���اة كما ح�شل يف مناطق البكر 
عم���وم  يف  :تنت�ش���ر  وي�شي���ف  والأح���رار 
اأ�شواق الب�شرة ب�شطات لبيع هذه ال�شموم 
واأحيان���ًا جن���د ان �شاح���ب الب�شط���ة الذي 
يبيع املبيدات احل�شرية و�شموم القوار�ض 
يجل����ض جنبًا اىل جنب م���ع �شاحب ب�شطة 
لبي���ع الفواكه واخل�شر كم���ا هو احلال يف 
�ش���وق ال�شم���ك بالع�ش���ار  وهن���اك ح���الت 
م�شابه���ه يف ال�ش���واق ال�شعبي���ة الأخرى! 
ه���ذا الأم���ر غ���ري �شحي���ح وغ���ري مقب���ول 
ويحتاج اىل اإجراءات رادعة للحفاظ  على 

اأرواح املواطنن.
وقب���ل ان نطوي هذا املل���ف ال�شاخن املثري 
للجدل وللت�شاوؤل وللحرية يف الوقت نف�شه 
هنالك اأ�شئلة تبقى بحاجة اىل اإجابة عليها 
وهي: هل تنتهي ق�ش���ة الإ�شابة بالثاليوم 
عن���د هذا العدد من الإ�شاب���ات )16(ا�شابة 
؟ اأم اننا �شن�شم���ع يف اليام القادمة اأرقامًا 
جدي���دة اأخ���رى ؟ ،وهل �شتك�ش���ف اجلهات 
ال�شحي���ة ب�ش���كل �شري���ح ووا�ش���ح نتائج 
التحالي���ل التي جرت وجت���ري يف بغداد؟، 
واذا كان���ت العائل���ة )ال�شحية( ق���د اأ�شاءت 
بالفعل ا�شتخدام �شم���وم القوار�ض فلماذا 
الل���ه يف  �شم���ح  نف�ش���ه  امل�شه���د  يتك���رر  مل 
مناطق اأخرى من مدينة مرتامية الطراف 
مث���ل الب�شرة ؟ وملاذا ح���دث يف هذا املكان 

حتديدًا دون غريه؟.

مادة قاتلة تنت�صر يف الب�صرة واخلوف يكت�صح املدينة   كهرباء املو�سل ال تتعامل مع ال�سحفيني باأوامر عليا!

انفجار �صكاين واأحياء جديدة 
وراء اأزمة املياه

الكهرباء واملاء، مازالتا االأزمتني الرئي�سيتني يف حمافظة نينوى، بالرغم من جميع امل�ساريع التي اعلن عنها �سواء تلك التي 
حتددها الوزارات، او التي تدعمها احلكومة املحلية فيما يعرف مب�ساريع تنمية االقاليم، وعلى العك�ض من ذلك فان االت�ساع 

العمراين وال�سكاين، ك�سف عن عجز كبري لدائرتي الكهرباء واملاء عن �سد حاجة املواطن، الذي جلاأ املواطنون اىل البحث 
عن حلول ذاتية، وهكذا برز دور مولدات الكهرباء االهلية، وبداأت اأعداد معامل املياه املعقمة تتزايد حتى ارتفعت يف 

نينوى اىل �ستة معامل، واثنتني قيد االجناز. 
 والن دائرة الكهرباء واملاء ال متيل اإىل التعامل مع ال�سحافة، ب�سبب اأوامر عليا كما قال موظفوها يف اأكرث من منا�سبة، جلاأت 

املدى اىل حمافظة نينوى، والتقت باحلقوقي زهري حازم امل�سرف ال�سابق من قبلها على  دائرتي املاء واملجاري، وامل�سرف 
احلايل على دائرة الكهرباء، وفتحت معه ملفي الكهرباء واملاء بكل تف�سيالتهما التي يخفي الكثري منها عن املواطن. 

املو�سل/ نوزت �سمدين

ال�صيد بال�صقور

.. وال�صحية طيورنا الربية

من او�صل )الثاليوم( اىل الب�صرة؟


