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مجل�س  في  البلدية  الخدمات  لجنة  ناق�شت 
خطة  البلدية  ال��دوائ��ر  وم���دراء  المحافظة 
عمل م�شتركة لغر�س القيام بالإعمال البلدية 
وال�شعوبات  التحديات  مناق�شة  تم  وكذلك 
في  البلدي  العمل  ت��واج��ه  التي  والم�شاكل 

مختلف اأق�شية ونواحي المحافظة.
 وق���ال ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ ب��اب��ل ���ش��ادق المهنا 
الخدمي  الواقع  مناق�شة  "تمت  اأم�س  للمدى 
ومعوقاته  وم�شاكله  المحافظة  ل��ب��ل��دي��ات 
النهو�س  اج��ل  من  نقدمه  اإن  ن�شتطيع  وم��ا 
بالواقع الخدمي هناك معوقات في مو�شوع 
التنظيفات والآليات والطمر ال�شحي وكذلك 
لأنهم  التنظيفات  عمال  ح��ول  م�شاكل  لدينا 
نطلب  ل��ذا  يومية  وب��الأج��ور  وقتيون  عمال 
من وزارة البلديات اإن تقدم الدعم من اآليات 
خ�ش�شنا  كمحافظة  ونحن  بلدياتها  لكافة 
اآليات  مبالغ كثيرة من تنمية الأقاليم ل�شراء 
والمعدات  ومعامل الإ�شفلت وتناكر وغيرها، 
اإل اأن هناك م�شكلة كبيرة هي م�شكلة الطمر 
ال�شحي في ال�شياحية والنيل اخذت ابعادها 
لأنها  بالمواطنين  م�شرة  وا�شبحت  البيئية 
ان  يعلم  والكل  المواطنين  �شكن  من  قريبة 
الم�شافة بين اماكن الطمر ال�شحي والأماكن 

ال�شكنية ل تقل عن اأربعة كيلومترات.
بابل  رئي�س محافظة  نائب  قال   ومن جانبه 
المجل�س اخذ على عاتقه   ان  المانع  من�شور 
تقديم الخدمات البلدية في المحافظة واليوم 
جديدة  للجنة  اجتماع  اول  عقدنا  )اأم�����س(  
وا�شتمعنا  ال��ب��ل��دي  ب��ال��واق��ع  متخ�ش�شة 
البلديات  م���دراء  نظر  ووج��ه��ات  اآراء  اإل���ى 
�شمن  ادراجها  �شيتم  بتو�شيات  و�شنخرج 
 2012 ع��ام  القاليم  لتنمية  المجل�س  خطه 
لن ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي ع��م��ل م��ه��م وج��وه��ري 
لر�شم جمالية المدينة ومالمحها،  موؤكدا اأن 
والطمر  التنظيفات  في  عديدة  م�شاكل  هناك 
التخطيط  ف��ي  اخ����رى  وم�����ش��اك��ل  ال�����ش��ح��ي 
العمراني في ال�شواحي والأق�شية يجب ان 
نعمل من الن بتخطيط متوازن وخطة عمل 

لتنظيم واقع الخدمات البلدية. 
اإلى ذلك قال نائب رئي�س الخدمات في مجل�س 
م�شكلة  اأول  اإن  المر�شدي  المحافظة محمود 
وقدمها،  الآليات  قلة  هي  المحافظة  تواجه 

وهذه ت�شبب نق�س الخدمات ومع ذلك فهناك 
جهود مكثفة من قبل كوادر البلديات لزراعة 
وباإمكانات  والحدائق  الو�شطية  الجزرات 
واأك���د  التنظيف،  خ��دم��ات  وك��ذل��ك  ب�شيطة 
بع�س  قبل  تعاون من  المر�شدي عدم وجود 
البع�س  لن  والمهند�شين  ال��دوائ��ر  م���دراء 
ل  ال��م��ي��دان��ي��ة  متابعتنا  خ���الل  وم���ن  م��ن��ه��م 
داخل  ووج��وده��م  حقيقية  بجدية  يعملون 
دوائرهم هو اإ�شقاط للوقت والح�شور واخذ 
من  يعملوا  ان  جميعنا  منهم  وطلب  الراتب 
اجل المحافظة وتقديم اأف�شل الخدمات لها. 

اما مدير بلديات بابل المهند�س عبد الح�شين 
تعمل  ال��ب��ل��دي��ات  دوائ���ر  اأن  اأك���د  فقد  ه���ادي 
لديها، وقد حققنا جملة  بالممكن والموجود 
م�شاريع كبيرة في المحافظة وب�شكل مكثف 

حيث بداأنا بردم الم�شتنقعات وفتح الع�شرات 
ال��ط��رق والأح��ي��اء، واأن�����ش��اأن��ا متنزهات  م��ن 
وعدنا  "المجل�س  اأن  وبين  خ�شر،  وحدائق 
بتجهيز البلديات بكميات كبيرة من الح�شو 
الطرق  ور�شف  لكمال  والجلمود  الخابط 
ت��م فتحها ول��ك��ن ل���ش��ف لم  ال��ت��ي  ال��ت��راب��ي��ة 
من  ونتمنى  ه��ذا  من  �شيء  اأي  على  نح�شل 
مجل�س المحافظة ان ي�شرع بتجهيز بلديات 
اجل  م��ن  التخ�ش�شية  بالليات  المحافظة 

م�شلحة المواطن". 
الدوائر  م���دراء  اأع���رب  مت�شل  �شياق  وف��ي   
البلدية  ب��ال��دوائ��ر  اله��ت��م��ام  ���ش��رورة  على 
وتجهيزها بالآليات المتخ�ش�شة وال�شيارات 
القالبية وتناكر المياه من اجل تقديم اأف�شل 
الطمر  م�شكلة  بحل  طالبو  كما  ال��خ��دم��ات، 

ال�شحي.
اأف�شل  تقديم  اج��ل  وم��ن  ثانية،  جهة  وم��ن 
مدينة  لأب��ن��اء  وال�شحية  الطبية  الخدمات 
خمي�س  ال�شحة  وزي��ر  وكيل  افتتح  الحلة 
ال�شعد  م�شت�شفى النور لالأطفال في الجانب 
الحكومة  وب��ح�����ش��ور   ل��ل��م��دي��ن��ة  ال�����ش��غ��ي��ر 
وقال  ال��ج��ب��وري،  هيثم  وال��ن��ائ��ب  المحلية 
العمل  ه��ذا  انجاز  اإن  ال�شحة  وزارة  وكيل 
الحكومة  بجهود  جاء  قيا�شية  فترة  وخ��الل 
المحلية و�شحة بابل ووزارة ال�شحة وهذا 
الموؤ�ش�شات  بقية  عن  العبء  �شيقلل  النجاز 
تخ�ش�شي  م�شت�شفى  هو  وخا�شة  ال�شحية، 
م�شروع  لهكذا  تحتاج  والمحافظة  لالأطفال 
الم�شت�شفى  ه��ذا  ب��دع��م  ال����وزارة  و�شتقوم 
والكوادر  الطبية  والم�شتلزمات  بالأجهزة  

م�شروعا  هناك  اإن  مبينًا  والأدوي���ة،  الطبية 
وهو  بالمحافظة  فيه  العمل  يجري  �شخما 
�شريرا،   496 وب�شعة   جديد  م�شت�شفى  بناء 
ال�شحية  المركز  الع�شرات من  وكذلك هنالك 
الوزارة  اأعطت  التي  التخ�ش�شية  والمراكز 
ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اإن�����ش��ائ��ه��ا  م��ن اج���ل تقديم 
�شتقوم  وكذلك  وال�شحية   الطبية  الخدمات 
الوزارة اأي�شا بتزويد الم�شت�شفيات والمراكز 
التي  الحديثة  الطبية  بالأجهزة  التخ�ش�شية 
بابل  محافظ  واأ���ش��ار  م���وؤخ���راً،  ا���ش��ت��وردت 
الخدمات  اأن  اإل���ى  الم�شعودي  علي  محمد 
الخدمات  اأه���م  م��ن  ه��ي  والطبية  ال�شحية 
لأبناء  ون��ق��دم��ه��ا  ن��وف��ره��ا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
للمحافظة  ال�شحي  الواقع  لن  المحافظة، 
الكثير  اإلى  نحتاج  ولزلنا  الطموح  يلبي  ل 
لن  ال�شحية،  والخدمات  الموؤ�ش�شات  من 
المواطن يعاني كثيرا للح�شول على الخدمة 
اإلى  م�شافرين  نراهم  لذا  المتطورة،  الطبية 
ال�شعبة  العملة  وي�شرفون  ال��ع��راق  خ��ارج 
تفوق  وخبرات  كفاءات  لديهم  انه  علمنا  مع 
ال��ت��ي ت��وج��د خ���ارج ال��ع��راق لكن ع��دم توفر 
الموؤ�ش�شات والأجهزة الطبية  الكافية يحول 

دون ذلك.
خدمة  ي��ق��دم  ���ش��وف  الم�شت�شفى  ه���ذا  اإن   
لمنطقة  خ�شو�شا  المحافظة،  لأبناء  كبيرة 
الحكومة  تعاونت  حيث  ال�شغير،  ال�شوب 
المحلية ودائرة �شحة بابل من اجل افتتاح 
موؤكدا  لالأطفال،  المخ�ش�س  الم�شت�شفى  هذا 
المحلية،  ل�����الإدارة  ت��ع��ود  ال��ب��ن��اي��ة  ه���ذه  اأن 
العقود  دائ���رة  فيها  تنتقل  اأن  ال���راأي  وك��ان 
مبنى  لأن  المحافظة  دي��وان  في  والقانونية 
المحافظة مزدحم، ولكن اآثرنا اأن تكون هذه 
على  و�شنعمل  لالأطفال،  م�شت�شفى  البناية 
مدير  وقال  لها،  والخدمات  الجهد  كل  تقديم 
عام �شحة بابل الدكتور محمود عبد الر�شا 
اإن م�شت�شفى النور لالأطفال يت�شع لمئة �شرير 
ال�شحة  ل���وزارة  الن��ج��ازات  اأه��م  من  يعتبر 
لهذا العام وهو م�شت�شفى تخ�ش�شي لالأطفال  
ويقدم خدماته لأكثر من 250 األف ن�شمه في 
منطقة تخلو الم�شت�شفيات  لذا معدا مرجان 
الخدمات  لإكمال  افتتاحه  جاء  التخ�ش�شي  
ال�شغير   ال�شوب  لمنطقة  وال�شحية  الطبية 
واأجهزته  اأث��اث��ه  جميع  بالكمال  و�شنقوم 

الطبية خالل الأيام القليلة القادمة. 
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يوم الحد املا�شي ، وبعد مقتل وا�شابة ع�شرات املدنيني 
 ، العا�شمة بغداد  انفجارات �شهدتها  نتيجة تنفيذ �شل�شلة 
اطل احد اع�شاء ائتالف  كبري م�شارك يف احلكومة عرب 
�شا�شة احدى "الف�شائيات احلزبية" ، وبني ا�شباب تراجع 
امللف المني بابعادها ال�شيا�شية كما قال ، بات�شاع اخلالف 
وتركها   ، احلكومة  يف  امل�شاركة  الط��راف  بني  ال�شيا�شي 
يكرر  ال��ذي  الع�شو  وه��ذا   ، والد�شتوري  القانوين  البعد 
مفردة البعد يف اجلملة الواحدة اكرث من مرة ،اتهم البعد 
، لن هناك  المنية  الو�شاع  ا�شتقرار  بزعزعة   القليمي 
جهات حتاول اثارة الفو�شى ال�شيا�شية من خالل مطالبتها 
ب�شحب الثقة عن النائب الثالث لرئي�س اجلمهورية خ�شري 

اخلزاعي ، فاثر البعد ال�شيا�شي على البعد المني .
م��ن ح��ق ع�شو  الئ��ت��الف ال��دف��اع ع��ن زع��ي��م ح��زب��ه ومن 
 ، ه��و  بابعاده  ي��راه��ا  كما  الح���داث  يف�شر  ان  اي�شا  حقه 
وبت�شريحه الخري وجد حال للم�شكلة المنية امل�شتع�شية 
على  بالعرتا�س  تتعلق  امل�شالة  كانت  واذا   ، العراق  يف 
وطنيا  رم��زا  جلعله  ا�شتعداد  على  فالعراقيون  اخلزاعي 
او  ال��وزراء  او  للجمهورية  رئي�شا  يكون  ان  وي�شتحق   ،
المني العام لالمم املتحدة ، مادام العرتا�س على من�شبه 
هو ال�شبب يف ال�شطراب المني ، وم�شل�شل التفجريات 
والعبوات  ال�شوت  بكامت  الغتيال  وح��وادث   ، اليومية 

الال�شقة .
الف�شائية التي نقلت ت�شريح ع�شو الئتالف مل تعلق  على 
، وكانها موؤمنة مبا قاله ، ورمبا �شتعتمده خبريا  حديثه 
�شرتاتيجيا ، خ�شو�شا انه ف�شل يف الو�شول اىل جمل�س 
بالدفاع  ال�شابقة  الت�شريعية  الدورة  ، وعرف  يف  النواب 
عن وزير التجارة ال�شبق عبد الفالح ال�شوداين املتورط 
مبلفات ف�شاد ، والغريب يف ت�شريح الع�شو انه ي�شدق ما 
، ويت�شور بان الخرين ي�شدقون ت�شريحاته بكل  يقول 
ابعادها ، وكان الجدى بزعيم حزبه او ائتالفه ان مينعه 
�شورة  اعطى  ي��دري  ان  دون  وم��ن  لن��ه   ، الت�شريح  م��ن 
فر�شوا   " وه��وؤلء   "اخلردة  ال�شيا�شي  ل�شورة  وا�شحة 
ح�شل  وبع�شهم   ، ال�شيا�شي  امل�شهد  وت�شدروا  انف�شهم 
ان  علما   ، الدولة  يف  ومنا�شب   ، الربملان  يف  مقعد  على 
ع�شو  الئتالف الكبري طرح نف�شه مر�شحا لوزارة �شيادية 
غادر   املن�شب  على  للح�شول  م�شعاه  يف  ف�شل  وعندما   ،
العراق متوجها اىل مقر اقامته يف احدى الدول الوربية ، 

ثم عاد حامال معه حال �شحريا للم�شكلة المنية .
امل�شتميت  دفاعه  نائبا  ك��ان  عندما  الع�شو  ه��ذا  ماآثر  من 
 ، ل�شاغليها  اخل�شراء  املنطقة  ع��ق��ارات  متليك  ق��رار   عن 
جمل�س  اع�شاء  روات��ب  تخفي�س  من  معار�س  موقف  وله 
النواب ، لن البعد الن�شاين يف هذه الق�شية يتطلب منح 

النائب امتيازات مالية ت�شاعده يف اداء مهماته .
الع�شو  ح�شل  الت�شريعية  النتخابات  لنتائج  ومبراجعة 
على 72 �شوتا يف حمافظة جنوبية ، وكان ياأمل ان ي�شل 
�شغله  او    ، التعوي�شية  املقاعد  طريق  عن  ال��ربمل��ان  اىل 
 ، وزاري  من�شب  على  ح�شل  اخر  نائب  عن  بديال  املقعد 
ووجوده يف العراق هذه اليام يرجح احتمالت ح�شوله 
فعال  موؤهل  اب��ع��اده  بكل  الرجل  لن   ، رفيع  من�شب  على 
 ، املدمرة  التحتية  البنية  واع��ادة   ، املوؤ�ش�شات  دولة  لبناء 
وهو ي�شتحق على ت�شريحه الخري من�شبا امنيا ، لكونه 
 ، المنية  امل�شكلة  ا�شباب  �شخ�س  الذي  الوحيد  العراقي 
املفخخات  من  لنقاذنا  ال�شحرية  احللول  مبفرده  وميتلك 

والعبوات والكوامت .
 " "الطنطل  يعرفون  ال�شابق  اجليل  من  العراقيني  معظم 
ويعتقدون بان البتعاد عن �شره يكون بحمل قطعة حديد ، 
ومع وجود اعداد كثرية هذه اليام من " الطناطل " الذين 
بات   ، املغلقة  القائمة  بوابة  ال�شيا�شي من  املعرتك  دخلوا 
من ال�شروري ان يحمل  العراقيون " حديدة " لكن امل�شكلة 
التي �شتواجههم  ان هذا ال�شالح البدائي لي�س با�شتطاعته 
طرد "الطناطل " الذين ا�شبحوا زبائن للف�شائيات ، ويف 
كل حلظة يطل احدهم ليطرح اراء خرافية ، وحينما حتاول 
رمي احلديدة ، تخ�شى على جهاز التلفزيون ، وت�شتجيب 
لن�شيحة ام اجلهال لتغيري القناة مل�شاهدة فلم كارتون هو 
الخر يعر�س ق�شة طنطل ا�شبح ملكا يف مدينته ، وامر 
بابعاد احلديد عن مملكته ، وحرم ا�شتخدام امل�شامري يف 

دق النعلجة .

ردن ن�������������������������������س 

  عالء  ح�سن


من �ملحافظات

حتذير من قلة العاملني يف الكهرباء
انهيار  من  القا�شم  لناحية  البلدي  املجل�س  يف  اخلدمات  جلنة  ح��ذرت 
مهدي  �شبيح  اللجنة  ع�شو  وذك��ر  الناحية  يف  الكهرباء  ل�شبكة  كامل 
كاظم اإن قدم ال�شبكة وقلة العاملني والآليات يف دائرة كهرباء الناحية 
�شتعجل منت انهيار املنظومة الكهربائية عند هبوب اأي عا�شفة مماثلة 
بن�شبة  اأ�شيبت  املنظومة  اأن  واأ�شاف  ف��رتة،  قبل  الناحية  �شهدتها  ملا 
عن  تعجز  القا�شم  كهرباء  دائ��رة  اأن  موؤكدا  العا�شفة،  تلك  خالل   %70
اإيفاء التزاماتها مع املواطنني واخلا�شة بت�شليح العطالت ب�شبب قلة 
العاملني يف الدائرة واغلب املوجودين هم من كبار ال�شن بالإ�شافة لقلة 

الآليات وازدياد ن�شبة امل�شرتكني يف ال�شبكة.

35 خمالفة للمطاحن 
 35 من  اأك��رث  ق��ار  ذي  ف��رع  احلبوب  لت�شنيع  العامة  املديرية  ر�شدت 
ال�شركة  مدير  وقال  التوزيع،  ووكالت  املطاحن  اأ�شحاب  لدى  خمالفة 
املطاحن  عمل  ومتابعة  املراقبة  ف��رق  اإن  منخي  حممد  راف��د  املهند�س 
ا�شتطاعت ر�شد اأكرث من 35 خمالفة للمطاحن ووكالء توزيع الطحني 

متثلت يف رداءة نوعيته اأو عدم النظافة الكافية للمطحنة.
املحافظة  يف  املطاحن  عمل  مبتابعة  تقوم  رقابية  جلان  هناك  وتابع، 
دخيل واجلباي�س  ك�شيد  البعيدة  املناطق  التوزيع وخ�شو�شا  ووكالء 
واحلّمار، من خالل �شحب مناذج من كافة الوكالء ومطابقتها مع نوعية 

الطحني املوجودة.
موؤكدا اإعادة 24 �شيارة حمملة بالطحني نتيجة رداءة النوعية، وتغرمي 

اأ�شحاب املطاحن لعدم التزامهم باملوا�شفات املطلوبة.

نفي وجود عراقيل تخ�ص الزوار
اإحدى  تناقلته  م��ا  ك��رب��الء  يف  ال�شياحة  ال��ف��ن��ادق  راب��ط��ة  رئي�س  نفى 
اإىل  الإيرانيني  الزائرين  دخول  تخ�س  عراقيل  وجود  حول  ال�شحف 
كربالء. واأكد حممد �شادق الهر :"عن عدم وجود عراقيل تخ�س دخول 

الزائرين اليرانيني اىل املدينة "
وا�شاف :"ان التفاق مع اجلانب اليراين �شاري املفعول ب�شكل عادي 
ب�شكل  كربالء  على  يوميا  يتوافدون  الإي��ران��ي��ني  الزائرين  ان  مبينا 
اعتيادي". واأ�شار اإىل:"اأن رابطة الفنادق وجميع اأ�شحاب الفنادق يف 
املدينة يرحبون بدخول الزائرين اىل كربالء املقد�شة من جميع الدول 
وبني: "اأن عدد الزائرين الإيرانيني ح�شب التفاقية املربمة مع اجلانب 
الإيراين يرتاوح بني )2500-3000( اآلف زائر يوميا وهذا العدد يقل 

او يزداد ح�شب الظروف اجلوية او وجود امتحانات وغريها".
و�شدد على :"ان الزائرين الإيرانيني يدخلون اىل كربالء ب�شكل طبيعي 

�شمن الآلية املتفق عليها بني اجلانبني وت�شري الأمور ب�شكل عادي". 

ب��اب��ل:

ذي قار:

كربالء:

 ديالى /�آكانيوز

تعاني ب�شاتين النخيل في ق�شاء خانقين من الجفاف 
والآفات  الأمرا�س  من  العديد  انت�شار  اإلى  اأدى  الذي 

الزراعية في اأرجائها.
خانقين  في  للزراعة  الحكومي  الدعم  غياب  ظل  وفي 
يعانون من م�شاكل عدة  الفالحون والمزارعون  بات 
اأ�شبحت تهدد الواقع الزراعي في الق�شاء ف�شاًل عن 
المعاناة.  هذه  تفاقم  اأن  اأدى  الذي  الوند  نهر  جفاف 
"من اأهم  اإن  وقال الفالح جبار ولي من قرية علياوه 
نهر  جفاف  ه��و  خانقين  ف��ي  ال��زراع��ة  ت��ردي  اأ�شباب 
اليوم  العراق  ويمتلك  منا�شيبه".  وانخفا�س  الوند 
11 مليون نخلة وت�شعى وزارة الزراعة اإلى الو�شول 

اإلى 30 مليون نخلة خالل ال�شنوات الع�شر المقبلة.
بحاجة  خ��ان��ق��ي��ن  ف��ي  "الزراعة  اأن  ول���ي  واأ����ش���اف 
توفير  ع��ن  ف�شاًل  الم�شوؤولة  الجهات  م��ن  دع��م  اإل��ى 
الأ�شمدة  م��ث��ل  ب��ال��زراع��ة  ال��خ��ا���ش��ة  ال��م�����ش��ت��ل��زم��ات 
هي  التي  وغيرها  الحراثة  وم�شتلزمات  والمبيدات 
في غالء م�شتمر". واو�شح اأن "اأ�شجار النخيل تعاني 
من الأمرا�س والآفات الزراعية مما اأدى اإلى اأن اأكثر 
الأ�شجار ل تحمل الثمار وحتى اإن حملت فاأنها تكون 

رديئة ب�شبب نق�س المياه".
�شاملة  مبادرة  اأطلقت  قد  ال�شابقة  الحكومة  وكانت 
للنهو�س بالواقع الزراعي في البالد في تموز  2007، 
وتحدد �شقفا زمنيا قدره ع�شر �شنوات لبلوغ العراق 
مرحلة الكتفاء الذاتي من المحا�شيل الإ�شتراتيجية. 
وت�شمل المبادرة، من بين اأمور اأخرى، دعم الفالحين 
وا�شت�شالح  الزراعية  والمبيدات  والأ�شمدة  بالبذور 
المحا�شيل  م��ن  الإن��ت��اج  ���ش��راء  الأرا���ش��ي و���ش��م��ان 
الأمرا�س  ومراقبة  ال�شوق  باأ�شعار  الإ�شتراتيجية 
المالية  المعونات  وتقديم  وال��زراع��ي��ة  الحيوانية 
المواطن  ق��ال  جانبه  وم��ن  وال��م��زارع��ي��ن.  للفالحين 
حميد علي وهو �شاحب اإحدى الب�شاتين اإن "الزراعة 
اإلى  ال�شبب  عازيًا  ال�شابق"،  مثل  تعد  لم  خانقين  في 
هجرة الكثير من مزارعي الق�شاء نحو المدن. وتابع 
اأن  مبينًا  الفالح"،  تدعم  ل  "الدولة  اإن  بالقول  علي 
"جفاف نهر الوند الم�شتمر قد �شجع على ترك مزاولة 

الزراعة في ق�شاء خانقين".
"هناك �شلعا ومواد غذائية وخ�شراوات  مو�شحًا اأن 
وفواكه تدخل من اإيران اإلى خانقين وتناف�س اأ�شعار 
المواد المحلية اأو تكون اقل �شعرا منها وهذا له تاأثيرا 

جدا كبير على الإنتاج الزراعي  في خانقين".

الفالحين في خانقين  قال رئي�س جمعية  ومن جانبه 
"الفالحين في خانقين في و�شع مترٍد  ان  وليد ياور 
وبحاجة اإلى دعم معنوي ومادي ونحن ل نح�شل على 

الدعم اإل من قبل حكومة اإقليم كرد�شتان العراق".
النظام  �شقوط  منذ  النخيل  "اأ�شجار  اأن  واأو���ش��ح 
الأمرا�س  من  لوقايتها  تكافح  لم  الآن  ولحد  ال�شابق 
منا�شدة  ب�شدد  "نحن  مبينًا  ت�شيبها"،  التي  والآفات 
الإقليم من اجل اإر�شال طائرات لمكافحة الآفات التي 

ت�شيب اأ�شجار النخيل".
للفالحين  القرو�س  توفير  اإلى  الحكومة  ياور  ودعا 
"من اجل حفر اآبار ارتوازية لمعالجة م�شكلة الجفاف 
هذه  حتى  "ولكن  م�شتدركًا  الزراعي"،  الم�شرف  من 
الخطوة لم تتخذ من قبل الحكومة لحل هذه الأزمة".

الثاني  للنخيل في 21 ت�شرين  العامة  الهيئة  واأعلنت 
الن�شيجية  الزراعة  الما�شي عن و�شع خطة لتو�شيع 
للنخيل في البالد ت�شتمر لع�شر �شنوات مقبلة.  وتنفرد 
محافظة الب�شرة بوجود اأكثر من 350 نوعًا من التمر 
من  مختلفة  ال���دول  اإل��ى  ي�شدر  ال��ذي  التجاري  بين 
والخ�شراوي  والزهدي  وال�شاير  كالحالوي  العالم، 
باعتبارها  اأو  المحلية  لل�شوق  اأخرى تنتج  واأ�شناف 

اأعالفا حيوانية.

ب�ساتني النخيل يف خانقني ت�سكو اجلفاف.. والأ�سجار تخلو من الثمر

 كربالء/ نون 

التاأمين  ثقافة  على  ال�شوء  ت�شليط  اأج��ل  م��ن 
الم�شتوى، و�شط �شرائح مختلفة من  المتدنية 
اأهالي  �شمنهم  وم��ن  عمومًا  العراقي  ال�شعب 
كربالء، وللوقوف على اأهمية التاأمين في حياة 
الفرد والمجتمع عمومًا، والتعرف على طبيعة 
في  وتقف  تعتر�شه،  م��ازال��ت  التي  الم�شاكل 

طريق نموه وازدهاره. 
�شركة  مدير  اليا�شري  الحميد  عبد  وا�شتهل 
اأنه من حق  التاأمين الوطنية في كربالء قائاًل: 
اأي مواطن اأن يتقدم لل�شركة للتاأمين على نف�شه 
�شواء  تاأمينية  وثيقة  على  ح�شوله  خ��الل  من 
التجارية  للمحال  اأو  لمنزله  اأو  لحياته  كانت 
تاأمين  وك��ذل��ك  ال��ح��رائ��ق،  م��ن  يمتلكها  ال��ت��ي 
الأ�شرة وممتلكاتها من الحريق اأو ال�شرقة عبر 
ال�شركة  لدى  ليكون  بالمحتويات،  جرد  اإجراء 
ويكون  غيره،  اأو  المنزل  بقيمة  مف�شل  تقرير 
�شنوي  مبلغ  ت�شديد  عبر  بالتاأمين  ال�شتراك 
عند  الموؤمن  لل�شخ�س  فتدفع  لل�شركة،  يقدم 
التفاق عليه  تم  ما  الإ�شابة ب�شرر معين وفق 

ح�شب قانون التاأمين.
المهمة،  الأمور  يعّد من  التاأمين  "اإن  مو�شحًا: 
وال���واج���ب ت��وف��ره��ا ع��ن��د ال�����ش��روع ب���اأي عمل 
وم�������ش���روع، ل��ي��ت��م ال�����ش��م��ان م���ن خ��الل��ه على 
تقديم  عبر  ف��ي��ه،  العاملين  وح��ي��اة  الم�شروع 
التاأمين  ل�شركة  يتيح  بجرد  مب�شطة  معلومات 
على  تاأمينا  ك��ان  ���ش��واًء  عليه  الموؤمن  معرفة 
المحفظات  م��ن  غيرها  اأو  الأ���ش��رة  اأو  الحياة 

التاأمينية التي ت�شل اإلى)72( محفظة.
و قال اليا�شري: هناك �شركة التاأمين الوطنية، 
و���ش��رك��ة ال��ت��اأم��ي��ن ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 
�شركة  م��ع  ت��ع��اون  وه��ن��اك  ال��ع��راق��ي��ة،  المالية 
اإعادة التاأمين العراقية في بغداد، والتي عملها 
والإ�شراف  الكبيرة  الأم��وال  بتاأمين  يتلخ�س 
مع  وتتعامل  ال��ع��راق،  ف��ي  التاأمين  عمل  على 
مجمع  مع  تعاونه  خالل  من  ال�شخمة  الأم��وال 
قدرة  يفوق  ب�شوي�شرا والذي  العالمي  التاأمين 

�شركاتنا المحدودة.
وي��ت��اب��ع ال��ي��ا���ش��ري ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ت��اأم��ي��ن في 
العراقي  ال��م��واط��ن  وع���ي  وع���ن  ال��م��ح��اف��ظ��ة 
بو�شفه  وممتلكاته  حياته  بتاأمين  وثقافته 

وال�شبب  ماأ�شاوية،  تبدو  الأم���ور  "اإن  ق��ائ��اًل: 
لدى  التاأميني  ال��وع��ي  ت��دن��ي  اإل���ى  ي��ع��ود  فيها 
اقت�شادي  كرافد  اأهميته  متنا�شين  المواطنين، 
مهم يدعم الأ�شرة و�شاحب المحل عند اأ�شابته 
اأدت  التي  الأ�شباب  جملة  من  و  معين،  بخطر 
التاأمين هي  ف��ك��رة  ال��م��واط��ن ع��ن  اإل���ى ع���زوف 
والذي  العراق  يعي�شه  الذي  الإعالمي  ال�شعف 
من �شانه اأن يروج اإلى مبداأ التاأمين وفوائده، 
تجاه  الم�شوؤول  غير  ال��م��واط��ن  وع��ي  وك��ذل��ك 
المهمة  الأم��ور  من  باتت  والتي  لحياته  تاأمينه 
البلدان  ك��اف��ة  ف��ي  ال��م��ن��ت�����ش��رة  وال��ح�����ش��اري��ة 

المتح�شرة ".
مبينًا "اأن ال�شركة تمتلك مجموعة من الخبراء 
حدوث  ح��ال  ف��ي  الإ����ش���رار  تقييم  على  تعمل 
لديها،  موؤمنة  اآلية  اأو  منزل  اأو  محل  في  �شرر 
واإن �شركاتنا لم تتاأخر عن ت�شديد ما عليها من 
التزامات للمواطنين، ولكن الم�شكلة تكمن في 

قيمة  للوقوف على  الحدث،  اإثباتات  توفر  عدم 
�شواء  المت�شرر،  ي�شتحقها  التي  التعوي�شات 

كان �شاحب محل اأو منزل اأو اآلية".
ون�شاطها  التاأمين  �شركة  م�شعى  وبخ�شو�س 
اإلى  اأ�شار اليا�شري  في م�شاألة توعية المواطن 
للمواطنين  توعية  ندوات  اأقامت  ال�شركة  "اإن 
عقدت  فقد  التاأمين،  مبداأ  حول  والأكاديميين 
للتعريف  ت��ه��دف  ك��رب��الء  ف��ي ج��ام��ع��ة  ن����دوات 
الوجوه  م��ن  واإن���ه  واأهميته،  التاأمين  بمبداأ 
الأ�شرة  بها  تتمتع  اأن  يجب  التي  الح�شارية 
في  ن��دوة  عقد  وت��م  كما  وال��م��واط��ن،  العراقية 
لم  ولكن  والتربية،  وال�شرطة  الزراعة  مديرية 
في  وال�شبب  ملمو�س،  �شيء  اأي  تحقيق  يتم 
التي  ذاتها  الموؤ�ش�شة  وهناك  المواطن،  وعي 
لي�شت  باأنها  ال�شنوي  ال�شتقطاع  عملية  ت�شف 
خا�شة  طوعية  عملية  وه��ي  �شالحياتها  م��ن 
ال�شتقطاع  قيمة  اإن  ذات��ه،ع��ل��م��ًا  ب��ال��م��وظ��ف 

بالن�شبة  دينار   "8000" اإل��ى  ت�شل  ال�شنوي 
له  تكفل  والتي  التربية،  وزارة  في  للموظفين 
طبيعيًا،  وفاته  عند  دينار  مليون  ق��دره  مبلغًا 
معين،  لحادث  نتيجة  وفاته  عند  مليون  و)2( 
مدى  على  �شهري  رات���ب  ال�شركة  وت��وف��ر  كما 
م���ن وظيفته  ال��ت��ق��اع��د  ع��ن��د  ���ش��ن��وات  خ��م�����س 

الحكومية".
ما  على  اأمنت  ال�شركة  اإن  "اإلى  اليا�شري  ولفت 
الحكومة  وزعتها  �شيارة   "6000 اإلى"  ي�شل 
والموظفين..  للمواطنين  كربالء  في  المحلية 
كما وهناك تاأمين على القرو�س المقدمة من قبل 
ل�شالح  هي  التاأمين  عملية  اإن  الدولة،  م�شارف 
اإن  في  تتلخ�س  الم�شكلة  لكن  ذات��ه،  المواطن 
اأهمية  يفقهون  ل  المواطنين  من  الأكبر  الن�شبة 
لهذا الجانب، وهناك لل�شركة دور في ال�شتثمار 
للمواطنين  مي�شرة  قرو�س  ال�شركة  تقدم  حيث 
ال�شناعية  ال��م�����ش��اري��ع  وت��دع��م  وال��م��وظ��ف��ي��ن، 

م�شتوى  دون  يبقى  العمل  هذا  لكن  والتجارية، 
الطموح، لأن ما تملكه ال�شركة من اأبنية ومواقع 
هي محدودة جدًا وقديمة، بالإ�شافة اإلى ذلك فان 
الوطنية  ال�شركة  مقر  مع  بالتن�شيق  يتم  العمل 
العامة في بغداد وانه ل �شالحية لها في العمل 

بالمحافظة".
�شركة  مدير  اليا�شري(  الحميد  )عبد  واختتم 

التاأمين الوطنية في كربالء حديثه قائاًل:
مف�شلة  ودرا���ش��ة  م�شروعًا  قدمت  ال�شركة  اإن 
تتعلق بتاأمين الزائرين الذين يفدون اإلى كربالء 
والخطر  ال��ح��وادث  ح��ول  تاأمينهم  واإم��ك��ان��ي��ة 
بالرغم  نتيجة  على  نح�شل  لم  ولكن  والحياة، 
المداخل  ع��ن��د  التاأمينية  مكاتبنا  وج���ود  م��ن 
الزائرين  تاأمين  ب�شرورة  طالبنا  اإذ  الحدودية، 
عبر المتعهدين ال�شياحيين وال�شركات ال�شياحية 
ولكن لم تلق اأي اأهمية، كما واأكدنا على اإن تكون 
قيمة  اأ�شل  من  م�شتقطعة  التاأمين  مبلغ  جباية 
اإلى المحافظة..وان �شبب غياب �شركة  الدخول 
وعن  كربالء  في  ال�شاحة  عن  الوطنية  التامين 
الدوائر  اإلى عدم تفاعل  الدولة يعود  موؤ�ش�شات 
دعوات  ل  وان���ه  معنا،  المحافظة  ف��ي  العاملة 
م��ق��دم��ة ل��ال���ش��ت��راك ف��ي ال��خ��ط��ط ال��ت��ي تو�شع 
ان  التامين،  اج��ل  م��ن  تنفذ  ال��ت��ي  والم�شاريع 
التامين في كربالء من الأمور المن�شية وانه لول 
توزيع ال�شيارات على المواطنين بالتق�شيط ما 
لذا  معنا،  تتعامل  اأن  وال�شركات  للم�شارف  كان 
التامين  �شركة  في  العاملة  الكوادر  زيادة  يجب 
من اجل تو�شيع النت�شار على كافة الموؤ�ش�شات 
والمواطنين، وهذا من م�شوؤولية وزارة المالية 
والحكومة التي لم ت�شرع لحد الآن بتوفير فر�س 

العمل لل�شباب الجدد.
تاأ�ش�شت  الوطنية  ال��ت��اأم��ي��ن  �شركة  اإن  ي��ذك��ر 
ل�شنة 1950( وعند  القانون رقم )56  بموجب 
العامة حدد من خالله  ال�شركات  قانون  �شدور 
لت�شمل  التاأمين،  �شركة  ون�شاط  عمل  طبيعة 
الحرائق والحوادث،  البحري وتاأمين  التاأمين 
والتاأمين  ال�شيارات،  على  تاأمين  وهناك  كما 
الحياة،  على  والتاأمين  والهند�شي  ال��زراع��ي 
واإن لل�شركة )13( فرعا موزعا على كافة اأنحاء 
و  مكتبا،   )40( ال��ف��روع  بهذه  ويرتبط  البلد، 
وتقدم  ج��دا،  متطورة  خبرات  ال�شركة  تمتلك 

الخدمات للمواطنين ولممتلكاتهم.

املــراقــد  زوار  ــني  ــاأم ت اإىل  ــو  ــدع ون ــارة..  ــي ــس �  6000 ــا  ــّن اأم

لجنة �لخدمات �لبلدية في مجل�س بابل:

�ل���ت���اأم���ي���ن �ل���وط���ن���ي���ة ف����ي ك����رب����الء:

حملة لتبليط ال�شوارع

نخيل

التاأمني على ال�شيارات


