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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation
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خالل مناق�شة قانون جمال�س املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم

ك����ل����ام اب���ي�������ض

حمافظ مي�سان :ندعو �إىل تعديل قانون الـمحـافـظـات
مبـا ين�سجـم مـع الـعـراق الـجـديـد

الرعي فـي املدن
جالل ح�سن
من اكرث الظواهر�سلبية و تكرارا يف احلياة اليومية ،هي
التجاوزات التي مل جتد ا�ساليب ان�ضباطية ،النها تتجاوز
�أوال عل ��ى القوان�ي�ن الناف ��ذة  ،وبت�صرفه ��ا غ�ي�ر امل�س�ؤول
والذي ي�ضر املواطن ثانيا .
جتاوزات تثري القرف ،لي�س النها خارج نطاق امل�ألوف ،بل
تعك�س ن�شازا اجتماعيا ب�سلوك �شاذ  ،وغريب عن عادات ،
و�سياق تقاليد املدن.
ال�ش ��وارع تتحول اىل مراع  ،واك ��وام االزبال اىل حقول
عل ��ف .منظر يثري االنتب ��اه  ،مب�شاهدة قطعان من االغنام،
واالبقار ،وه ��ي ترعى على جوان ��ب الطرق،وتتوقف عند
منعطف ��ات ال�ش ��وارع  ،ويف مواقع رم ��ي القمامة ،وتقطع
ال�سري ،وتنام على االر�صفة.
مرب ��و املوا�ش ��ي ا�صبح ��وا ي�سيط ��رون عل ��ى ارا� ��ض،
وم�ساحات وا�سعة  ،ويحيطونها باال�سيجة من (اجلينكو)
واخل ��رق  ،واالكيا�س  ،ويتخذونه ��ا م�ساكن لهم  ،وحظائر
ملوا�شيه ��م  ،ويرتك ��ون النفاي ��ات تتكد�س ،وم ��ا ينتج عنها
من روائح كريهة تزك ��م االنوف يف احلي الذي يع�سكرون
فيه ،ف�ضال عن ان ه ��ذه االماكن ا�صبحت (جوبات) ملجازر
املوا�شي اجلائرة ،والبيع املبا�شر للحوم واجللود .
اجله ��ات ال�صحي ��ة ومن جانبه ��ا االر�شادي فق ��ط ولي�س
العملي ،تطل علينا عرب ت�صريحات اعالمية ،هدفها التحذير
م ��ن خماطر رعي وتربي ��ة املوا�شي يف املناط ��ق ال�سكنية،
وم ��ا ينت ��ج عنها من ا�ض ��رار بيئي ��ة على �صح ��ة االن�سان ،
الن تغذيته ��ا عل ��ى القمامة تنق ��ل مر�ض االكيا� ��س املائية ،
وهونت ��اج خملف ��ات الكالب ال�سائب ��ة يف اماك ��ن القمامة ،
وبالت ��ايل الوفاة ملن ي�أكل من ه ��ذه اللحوم ال�سامة ،والتي
تنق ��ل بذات الوقت امرا�ضا م�شرتكة مثل احلمى القالعية ،
وحمى مالطة  ،واجلم ��رة اخلبيثة  ،والطاعون  ،واجلرب
وغريه ��ا من االمرا� ��ض الفتاكة  ،والتي تقدره ��ا ب�أكرث من
مئت ��ي مر�ض  ،وهناك امرا�ض م�شرتكة تنتقل �إىل الأطفال
ب�سبب مالم�ستهم تلك احليوانات.
م ��ا ورد اع�ل�اه يكم ��ن حل ��ه يف امل�س�ؤولي ��ة امل�شرتك ��ة،
واملبا�ش ��رة من اجله ��ات املخت�صة ،وه ��ي وزارة الزراعة،
متمثلة بدوائ ��ر البيطرة يف بغداد واملحافظات ،ووزارات
ال�صح ��ة ،والداخلية ،والبلدي ��ات  ،والبيئة ،وامانة بغداد،
وجمال� ��س املحافظ ��ات بت�شكيل مف ��ارز ،التخ ��اذ اجراءات
رادع ��ة ملنع هذه الظاهرة التي ا�ست�ش ��رت ب�شكل مبالغ فيه
يف االحياء ال�سكنية.
فما املانع من تطبيق القانون بحق املتجاوزين  ،وما املانع
م ��ن ان تقوم هذه اجلهات مب�صادرة جمي ��ع القطعان التي
ترع ��ى ام ��ام بيوتنا ،م ��ا املان ��ع اذا كان هناك قان ��ون نافذ
ومعدل وهو ال ي�سمح اطالق ��ا برعي احليوانات يف الدور
ال�سكنية  ،وي�ضع املتجاوزين امام امل�ساءلة القانونية ،وما
املانع اذا كنا نريد تطبيق فر�ض القانون؟!
jalalhasaan@yahoo.com

نائب املحافظ :قانون املجال�س رقم  21غري وا�ضح املعامل
العمارة  /رعد الر�سام
ق ��ال حماف ��ظ مي�س ��ان حمم ��د �شياع
ال�س ��وداين "ان ال ��كل �أجم� � َع يف
احلكوم ��ة املركزي ��ة واملحلي ��ة عل ��ى
�ض ��رورة تعديل قان ��ون املحافظات
غ�ي�ر املنتظمة ب�إقليم مبا ين�سجم مع
التغيري الذي ح�صل يف العراق.
وا�ضاف يف الندوة القانونية حول
ال�صالحي ��ات املمنوح ��ة للحكومات
املحلي ��ة الت ��ي ح�ضرته ��ا (امل ��دى)
ام�س:
ان عملية البناء والإعمار واال�ستثمار
حتت ��اج اىل �صالحي ��ات وا�سع ��ة
للحكوم ��ات املحلية مب ��ا ميكنها من
النهو� ��ض بواقع املحافظ ��ات بعيدا
عن التعقيدات والت�أخري".
يف غ�ضون ذلك ا�ش ��ار نائب حمافظ
مي�س ��ان� ،أن الهدف م ��ن الندوة هو
ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى ال�صالحيات
امل�شرتك ��ة ب�ي�ن احلكوم ��ة املركزي ��ة
واحلكوم ��ات املحلي ��ة وتوزي ��ع
ال�صالحيات ما بني احلكومتني.
واك ��د ل� �ـ (امل ��دى) ام� ��س �أن قان ��ون
جمال� ��س املحافظات رق ��م  21مازال
غري وا�ضح املع ��امل وولد الكثري من
التقاطعات "بح�سب قوله.
متابع ًا "وف نقوم بجمع الإ�شكاالت
واخلالف ��ات والتقاطع ��ات ونر�سلها
اىل املحكمة االحتادية لغر�ض البت
بهذا املو�ضوع".
�آراء قانونية
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه اجم ��ع ا�ساتذة

احلالة اجلوية

القانون الذين �شارك ��وا يف الندوة
عل ��ى ان هنال ��ك الكث�ي�ر م ��ن املواد
والن�صو� ��ص ال ��واردة يف القانون
 21مل تكن وا�ضحة ،وفيها نوع من
الغمو� ��ض بح�سب بع�ضه ��م ،الأمر
ال ��ذي ادى اىل االجتهاد يف تف�سري
بع� ��ض م ��واد ومف ��ردات القان ��ون،
ومت�س ��ك كل ط ��رف بوجه ��ة النظر
التي يعتقد بها ،م ��ا نتج عنه تقاطع
وا�ض ��ح خ�ل�ال الف�ت�رة املن�صرم ��ة
بني اغل ��ب ال ��وزارات واحلكومات
املحلية.
الدكت ��ور جعف ��ر كاظ ��م الأ�ست ��اذ
يف كلي ��ة القان ��ون بجامع ��ة مي�سان
و�أحد امل�شاركني يف الندوة �أو�ضح
لـ(املدى)� :إن مراجعة ملواد وفقرات
القان ��ون  21تب�ي�ن وج ��ود ق�صور
يف بع� ��ض مفا�صل ��ه ،م�شريا اىل �أن
التطبيق ��ات العملية له ��ذه الفقرات
�أف ��رزت الكث�ي�ر من الإ�ش ��كاالت بني
احلكوم ��ة املركزي ��ة واحلكوم ��ات
املحلية م�ضيفا "من خالل مالحظات
الإدارات املحلي ��ة بخ�صو� ��ص
القانون �آنف الذكر ،ن�ستطيع القول
�أن هنال ��ك الكثري م ��ن امل�شاكل التي
�أفرزه ��ا العم ��ل ب ��ه ب�سب ��ب وج ��ود
ق�ص ��ور يف القان ��ون �أو اخت�ل�اف
التف�س�ي�ر لبع� ��ض الن�صو� ��ص التي
ت�ضمنها ،ما ي�ستوجب �إعادة النظر
يف بع�ض مف ��ردات القانون لتنظيم
العالق ��ة ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادية
والإدارات املحلي ��ة مب ��ا ميك ��ن
الأخرية م ��ن القيام بامله ��ام املوكلة
لها ب�شكل �صحيح".

الطق�س :م�شم�س
�شروق ال�شم�س07:05 :

فر�ض ع�شرة دوالرات على كل زائر �أجنبي
يدخل عن طريق مطار النجف
النجف /عامر العكاي�شي

م ��ن امل�ؤم ��ل ان يبا�شر جمل�س حمافظ ��ة النجف بفر�ض
مبل ��غ ع�ش ��رة دوالرات عل ��ى كل زائ ��ر عرب ��ي او اجنبي
يدخ ��ل املحافظة ع ��ن طريق مطار النج ��ف الدويل ،بعد
اق ��راره باالجم ��اع الذي �ص ��وت عليه اع�ض ��اء املجل�س
كافة  ،ياتي ذلك على خلفية مقرتح وبناء على كتاب من
جمل�س ال ��وزراء  .وتخ�صي�ص االموال املجباة لتطوير
قطاعي ال�سياحة واالثار يف املحافظة .
�أك ��د ذل ��ك م�صدر م�س� ��ؤول يف املجل�س لـ( امل ��دى ) ام�س
وا�ض ��اف  " :ق ��رر جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف ا�ستقطاع
مبل ��غ ع�شرة دوالرات من كل زائ ��ر عربي و�أجنبي وافد
للمحافظ ��ة عن طري ��ق الفيزا املفردة وع ��ن طريق مطار

النجف الدويل ح�صرا وتخ�ص�ص هذه الأموال لتطوير
ال�سياح ��ة والأماك ��ن الأثرية يف املحافظ ��ة" .وا�ضاف "
و�س ��وف جتبى هذه املبال ��غ عن طريق بي ��ع طابع �أو ما
�شابه ذلك على �أن يعني مالك وظيفي خا�ص لهذا الغر�ض
"  .وا�شار اىل ان " هذا القرار جاء مبقرتح من رئي�س
املجل� ��س ال�شيخ فائد كاظم نون بن ��اء على كتاب جمل�س
ال ��وزراء ،ال ��ذي قرر في ��ه ا�ستيف ��اء املبل ��غ وتخ�صي�صه
لقطاع ال�سياحة وقد �صوت على املقرتح بالأغلبية.
مر�أب النقل
ويف �سي ��اق منف�صل �صوت جمل� ��س املحافظة باالجماع
عل ��ى ايجار م ��ر�أب النق ��ل الداخلي الرئي� ��س يف املدينة
ملدة ا�سب ��وع ملعرفة ايرادته احلقيقي ��ة واخالئه من قبل

توزيع رواتب رعاية املر�أة
بغداد /يو�سف الطائي
ت ��وزع دائرة رعاية امل ��راة االثنني
املقب ��ل روات ��ب واعان ��ات الدفع ��ة
الثالثة للم�شموالت امل�سجالت يف
قاعدة بيانات الدائرة.
وقال م�صدر م�س� ��ؤول يف الدائرة
لـ(امل ��دى) :ان ��ه مت اكم ��ال جمي ��ع
اج ��راءات توزي ��ع الدفع ��ة الثالثة
من االعانات ل� �ـ  85الف م�ستفيدة
م�سجلة يف الدائرة.
داعي ��ا جمي ��ع امل�شم ��والت اىل
مراجعة املراكز املخ�ص�صة والتي
حددته ��ا الدائ ��رة �سابق ��ا لت�سل ��م
االعانات.
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م�ضيف ��ا :ان ��ه مت التن�سي ��ق م ��ع
املجال� ��س البلدي ��ة يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات ال�ستقب ��ال معامالت
ال�شموالت من قبل امل�ستفيدات.
وا�ش ��ار امل�ص ��در اىل ان الدائ ��رة
�شمل ��ت اكرث من  30الف م�ستفيدة
بروات ��ب الرعاي ��ة االجتماعية يف
بغداد واملحافظات.
يذكر ان دائرة الرعاية االجتماعية
للم ��ر�أه ت ��وزع االعان ��ات عل ��ى
الن�س ��اء املطلق ��ات واالرام ��ل،
وزوج ��ات املفقودي ��ن واملعتقلني،
والعاج ��زات ،حيت ت�ت�راوح هذه
االعان ��ات م ��ن  100اىل  175الف
دينار.

مدير عام �صحة الكرخ لـ(

يذك ��ر ان الن ��دوة الت ��ي �ضيفه ��ا
املرك ��ز الثق ��ايف� ،أداره ��ا نائ ��ب
املحاف ��ظ و�ش ��ارك فيه ��ا ع ��دد م ��ن

�أ�سات ��ذة القان ��ون ومتحورت حول
بي ��ان �صالحي ��ات واخت�صا�ص ��ات
احلكومة االحتادي ��ة وال�صالحيات

درجة احلرارة العظمى  16 :مئوية
درجة احلرارة ال�صغرى 10:مئوية

بغداد� /صفية املغريي
�أع ��دت دائ ��رة �صح ��ة بغ ��داد – الكرخ
خط ��ة ط ��وارئ ملواجه ��ة احل ��االت
الطارئ ��ة وامل�ساهم ��ة والتن�سي ��ق
وتنظي ��م املواد الطبية لتق ��دمي �أف�ضل
اخلدمات الطبية وال�صحية والوقائية
الالزم ��ة للزوار يف بغ ��داد واملتجهني
�إىل كربالء .
(امل ��دى) التقت مدير عام دائرة �صحة
بغداد الك ��رخ الدكتور جليل ال�شمري،

الرطوبة الن�سبية %63 :
ال�ضغط اجلوي 1019 :

املو�صل /نوزت �شمدين
املتعه ��د احلايل ،م ��ع مطالبت ��ه بايجار لعام�ي�ن �سابقني
 .وب�ي�ن امل�ص ��در ب ��ان " جمل�س حمافظ ��ة النجف �صوت
باالجم ��اع عل ��ى تو�صي ��ة اللجن ��ة امل�شكل ��ة للتحقيق يف
مو�ضوع م ��ر�آب النق ��ل الداخلي ،و�إيج ��اره ،حيث جاء
يف التقري ��ر �أن تت ��وىل املحافظ ��ة اجلباية مل ��دة �أ�سبوع
للوق ��وف على �إي ��رادات امل ��ر�أب وحتديد موع ��د لإخالء
امل ��ر�أب م ��ن قب ��ل املتعه ��د احل ��ايل خ�ل�ال ع�ش ��رة �أيام ،
اعتب ��ارا من يوم  2/18ومطالبة املتعهد احلايل ب�إيجار
�سنتي  2008و  2009وفق مبد�أ �أعلى البدلني ومفاحتة
املحافظ التخ ��اذ الإجراءات القانونية كافة للتحقيق مع
الأط ��راف من داخل جمل�س املحافظ ��ة ال�سابق وخارجه
وب�إ�شراك جلنة النزاهة يف املجل�س.

ب ��د�أت دائ ��رة �صح ��ة نين ��وى تنفي ��ذ م�ش ��روع
مركزي لزراعة نخ ��اع العظم يف م�ست�شفى ابن
االثري يف مدينة املو�صل.
وق ��ال م�ص ��در م�س� ��ؤول يف الدائ ��رة لـ(امل ��دى)
ام� ��س :ان كلف ��ة امل�ش ��روع ه ��ي 10ملي ��ارات
دينار ويدخل �ضمن خط ��ة تنمية االقاليم للعام
.2010
واو�ضح بان هذا املركز �سيكون االول من نوعه
يف املحافظ ��ة ،و�سيتخ�ص� ��ص ب ��زرع النخ ��اع
للأطفال امل�صابني مبر�ض الثال�سيميا.
يذك ��ر ان ع ��دد امل�صاب�ي�ن مبر� ��ض الثال�سيمي ��ا
يف نين ��وى و�ص ��ل اىل نحو1200حال ��ة ،متت
معاجل ��ة ع ��دد منه ��م اليتج ��اوز الع�شري ��ن يف

م�ست�شفي ��ات ايطالية ،متخ�ص�ص ��ة بزرع نخاع
العظ ��م ،بعد جهود قدمتها جمعي ��ة الثال�سيميا،
وتقدر كلفة معاجلة املري�ض الواحد يف ايطاليا
ب� �ـ 200ال ��ف دوالر.م ��ن ناحي ��ة اخ ��رى افتتح
د�.صالح الدين ذنون مدير دائرة �صحة نينوى
دار التمري�ض اخلا�ص.
وذك ��ر بان ��ه �سيناف� ��س وب�شكل كب�ي�ر اخلدمات
الت ��ي يقدمه ��ا القط ��اع اخلا� ��ص وب�أ�سع ��ار
منا�سبة للمواطن�ي�ن بالن�سبة للعمليات واجراء
الفحو�صات ،وانه ي�ضم اجهزة متطورة كجهاز
الرنني وجه ��از تفتيت احل�ص ��ى باالمواج فوق
ال�صوتية.
وا�ضاف ذن ��ون :ان م�شاريع عدة اجنزت خالل
الفرتة املا�ضية يف امل�ست�شفى اجلمهوري ،وهي
اقدم م�ست�شفيات املو�صل حيث ان�شئت يف عام

الر�ؤية :متو�سطة

نـــواة لــلــــ�شـــــرطة الـمــجـــتـــمـــعــــيـــة
فـي ذي قــــــار
النا�صرية /ح�سني العامل
با�ش ��رت مديري ��ة �شرط ��ة ذي ق ��ار
بت�شكيل ن ��واة لل�شرطة املجتمعية
م ��ن منت�سبيه ��ا احلا�صل�ي�ن عل ��ى
ال�شه ��ادات اجلامعية ،وذلك �ضمن
خطة لتوظيف الطاقات املجتمعية
يف مواجهة اجلرمية.
واو�ضح بي ��ان للمديري ��ة ح�صلت
امل ��دى عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه ام� ��س:
قدمت جلن ��ة م ��ن وزارة الداخلية
برئا�س ��ة مع ��اون مدي ��ر العالق ��ات

والإع�ل�ام يف ال ��وزارة لغر� ��ض
البدء باختي ��ار عنا�صر من �شرطة
حمافظ ��ة ذي ق ��ار احلا�صل�ي�ن
عل ��ى �شه ��ادات درا�سي ��ة (دبل ��وم,
بكالوريو� ��س) كن ��واة لل�شرط ��ة
املجتمعية يف املحافظة.
وا�ض ��اف :لق ��د متت دع ��وة جميع
املنت�سب�ي�ن م ��ن خريج ��ي املعاه ��د
والكليات ولقائهم يف مقر مديرية
�شرط ��ة املحافظ ��ة  ،واختي ��ار
جمموعة م ��ن العنا�ص ��ر العدادها
كن ��واة لل�شرط ��ة املجتمعية ،وزاد

البيان :و�سوف يتم تو�سيع عملها
ورفده ��ا بعنا�ص ��ر �إ�ضافي ��ة خالل
الفرتات القادمة.
يذك ��ر �أن وزارة الداخلي ��ة دع ��ت
يف وق ��ت �ساب ��ق اخلريج�ي�ن م ��ن
غ�ي�ر منت�سب ��ي ال�شرط ��ة للعم ��ل
يف ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة ومت ��ت
مقابلته ��م � ,إال ان ع ��دم توف ��ر
التخ�صي� ��ص املايل لذلك حال دون
تعيينه ��م ،وقد قررت الوزارة على
اثر ذل ��ك ت�شكيل عنا�ص ��ر ال�شرطة
املجتمعية من منت�سبيها.

ق�سم الإ�سع ��اف الفوري لنقل احلاالت
�إىل ردهة الطوارئ �إن وجدت.
ق�سم العمليات
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري :و يق ��وم ق�س ��م
العملي ��ات الطبي ��ة واخلدم ��ات
املتخ�ص� ��ص وب�إ�ش ��راف م ��ن قبلن ��ا
وبالتن�سي ��ق م ��ع امل�ست�شفي ��ات
والقطاع ��ات ال�صحي ��ة كاف ��ة التابع ��ة
للدائ ��رة واجله ��ات ال�سان ��دة الأخرى
وح�س ��ب توجيه ��ات وزارة ال�صح ��ة،
ب�إع ��داد خطة �صحية تف�صيلية يتم من
خاللها توفري غط ��اء للمناطق التابعة
�إىل الدائ ��رة� .إذ تت�ضم ��ن اخلط ��ة
ال�صحي ��ة تق ��دمي اخلدم ��ات العالجية
الطارئة من قبل امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحي ��ة ال�سان ��دة واملف ��ارز الطبي ��ة
و�سيارات الإ�سعاف  .وكذلك اخلدمات
العالجي ��ة الطارئ ��ة يف وح ��دات
الط ��وارئ يف امل�ست�شفي ��ات والت ��ي
تت ��م فيها معاجلة اجلرح ��ى واملر�ضى
وح�س ��ب الأ�سبقي ��ة  .و�أي�ض ��ا خدمات
الرقاب ��ة ال�صحي ��ة ،وتق ��وم به ��ا فرق
�صحية متخ�ص�صة م ��ن �شعبة الرقابة
ال�صحية يف الدائرة .
و�أ�ش ��ار ال�شم ��ري اىل � :أن اخلط ��ة
ت�شمل �أي�ضا تهيئة كاف ��ة امل�ست�شفيات

للعم ��ل واعتب ��ارا م ��ن (  ) 15ولغاي ��ة
(  ) 21م ��ن �صف ��ر وخالل ه ��ذه الفرتة
متن ��ع الأج ��ازات االعتيادي ��ة اال يف
احل ��االت االعتيادي ��ة وتقلي ��ل دخ ��ول
احلاالت الب ��اردة ماعدا م�ست�شفى ابن
البيطار.
اخلزين املنا�سب
وا�ض ��اف  :وتكون اخلفارات بالن�سبة
مل�ست�شفياتنا امل�شمولة باخلطة بن�سبة
 %50واعتب ��ارا من ي ��وم  19من �صفر
ولغاي ��ة  21من ��ه وق ��د مت الإيع ��از �إىل
�أدارة امل�ست�شفي ��ات بتزويدن ��ا بقوائم
اخلفراء .
كم ��ا �ستت ��م تهيئ ��ة امل�ست�شفي ��ات كافة
وجتهيزه ��ا باخلزي ��ن املنا�س ��ب لكافة
امل ��واد ال�ضروري ��ة لإدام ��ة العم ��ل
ومب ��ا يكف ��ي  250 – 200مري� ��ض
للم ��رة الواح ��دة  .وت�ضم ه ��ذه املواد
( الأوك�سج�ي�ن  ,قناين ال ��دم  ,الأدوية
املنق ��ذة للحي ��اة � ,أجه ��زة الإعط ��اء
و�أدوي ��ة التخدي ��ر  ,ال ��كاز وخزان ��ات
املياه ) و�أي�ضا تهيئة ردهات الطوارئ
يف امل�ست�شفي ��ات كاف ��ة وجتهيزه ��ا
بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية الكاملة
وال ��كادر الطب ��ي وال�صحي م ��ع تهيئة

 ،1938وم ��ن بني تلك امل�شاري ��ع ،وحدة الرنني
املغناطي�س ��ي ،وت�أهي ��ل رده ��ة جراح ��ة العظام
الك�سور ،وت�أهي ��ل دار االطباء القدمي ،وافتتاح
بهو املمر�ضني ،وت�أهيل �صالة العمليات البولية
وتفتي ��ت احل�ص ��ى ،واخ�ي�را دار التمري� ��ض
اخلا�ص.
ويف ق�ضاء �سنجار افتتح يف م�ست�شفى �سنجار
العام ق�سم ط ��وارئ للأطفال ب�سعة(� )44سريرا
و�صالة للن�سائية والتوليد.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال د .كف ��اح حمم ��د كات ��و مدي ��ر
م�ست�شف ��ى �سنج ��ار الع ��ام :ان امل�ش ��روع نف ��ذ
بالتع ��اون بني منظمة ال�صليب االحمر ،ودائرة
�صحة نينوى وبلغت تكلفته مايقرب من()350
مليون دينار ،باال�ضاف ��ة اىل البناء ومت تزويد
امل�شروع مبولدة.

امل������������وج������������ز
وتعد ال�شرط ��ة املجتمعية تنظيما
�شرطوي ��ا اجتماعي ��ا يق ��وم عل ��ى
تعاون املواطن مع رجال ال�شرطة
للمحافظ ��ة عل ��ى الأم ��ن ومواجهه
�أ�سب ��اب اجلرمي ��ة والو�ص ��ول
للنتائ ��ج الأمني ��ة املتوخ ��اة يف
املناط ��ق ال�سكني ��ة ،وذل ��ك ع�ب�ر
توظي ��ف اك�ب�ر ق ��در ممك ��ن م ��ن
طاقات املجتم ��ع يف تعزيز قدرات
ال�شرط ��ة وحتفيــــ ��ز املواطـــ ��ن
علــــى مواجهـــــــة اجلرميــــــة قبــــل
وقــوعــهــــــــا.

تعاون بني الإعالم والرتبية
فـي نينوى

عق ��دت مديري ��ة الرتبي ��ة يف حمافظ ��ة نين ��وى ن ��دوة ح ��ول �سبل
التع ��اون بني الرتبي ��ة وو�سائل االعالم ،مب�شارك ��ة عدد من مدراء
االعالم يف دوائر املحافظ ��ة و�صحفيني واعالميني ،ميثلون عدد ًا
م ��ن امل�ؤ�س�سات االعالمية الفاعلة يف نينوى .وقال الدكتور ب�شار
ابراهي ��م مدير اعالم الرتبية لـ(املدى) ام�س :ان الندوة تهدف اىل
فت ��ح قنوات ات�صال م ��ع جميع و�سائل االعالم املق ��روءة واملرئية
وامل�سموع ��ة ،لتحقي ��ق امل�صلحة العام ��ة ،الن الرتبي ��ة متثل عمق ًا
ثقافي� � ًا واجتماعي ًا مهم ًا يف البل ��د .يذكر ان مديرية تربية نينوى،
منعت اح ��دى القنوات الف�ضائية التي تتخذ من املو�صل مقر ًا لها،
من الدخول اىل اي مرفق من مرافقها اال بعد ا�ستح�صال موافقات
ر�سمي ��ة منها ،وذل ��ك بعد تقاري ��ر اوردتها تلك القن ��اة ،واعتربتها
املديرية غري �صحيحة وت�سيء اىل العملية الرتبوية.

مناق�شة واقع املر�أة فـي النجف

�أعددنا خطة طوارئ متكاملة مبنا�سبة الزيارة الأربعينية

و�سالته عن االجراءات املتخذة لزيارة
االربع�ي�ن ف�أج ��اب � :إن اخلطة تهدف
�إىل تق ��دمي �أف�ض ��ل اخلدم ��ات الطبي ��ة
وال�صحية والوقائية الالزمة ملواجهة
احل ��االت الطارئ ��ة وبالإمكاني ��ات
املتاح ��ة يف امل�ست�شفي ��ات كاف ��ة،
والكوادر الطبية وال�صحية مع تقدمي
اخلدم ��ات العالجية الطارئ ��ة من قبل
امل�ست�شفيات ،وقي ��ام املراكز ال�صحية
ال�ساندة واملفارز الطبية لفرز احلاالت
الطارئة وح�سب الأ�سبقية ومب�ساعدة

والإ�ش ��كاالت القانوني ��ة الت ��ي
افرزتها ه ��ذه العالقة خالل املرحلة
الفائتة.

مركز لزراعة نخاع العظم فـي املو�صل

):

الدكتور جليل ال�شمري

امل�شرتك ��ة بينه ��ا وب�ي�ن الإدارات
املحلية للمحافظ ��ات ،وكذلك عالقة
احلكومات املحلي ��ة بدوائر الدولة

جانب من املناق�شة..

�أ�سرة �إ�ضافية يف حالة �سمح الت�صميم
الهند�سي.
الإ�سعاف الفوري
واو�ض ��ح  :كم ��ا متت تهيئ ��ة �سيارات
الإ�سع ��اف الف ��وري يف امل�ست�شفي ��ات
كاف ��ة والعناي ��ة مب�ستلزماته ��ا الطبية
وتهيئ ��ة الكوادر العامل ��ة يف �سيارات
الإ�سع ��اف وعل ��ى م ��دى � 24ساع ��ة
واعتب ��ارا م ��ن ي ��وم � 10صف ��ر واىل
انتهاء مرا�سيم الزيارة  .و�أي�ضا تهيئة
غرف ��ة العملي ��ات يف دائ ��رة ال�صح ��ة
للعم ��ل عل ��ى م ��دار � 24ساع ��ة وت�أمني
االت�ص ��ال م ��ع امل�ست�شفي ��ات وعرف ��ة
العملي ��ات ال ��وزارة ،وينظ ��م ج ��دول
بخف ��ارات الأطب ��اء وال ��كادر ال�صحي
خ�ل�ال ف�ت�رة الزي ��ارة  .وتهيئ ��ة ف ��رق
جراحي ��ة ملختل ��ف االخت�صا�ص ��ات من
م�ست�شفياتنا وحتوي هذه الفرق على
طبي ��ب ( جراح ��ة ال�ص ��در  ,والأوعية
الدموي ��ة وجراح ��ة اجلمل ��ة الع�صبية
واجلراح ��ة العام ��ة وجراح ��ة العظام
والك�سور ) ويتم �إر�سال قائمة بالفرق
اجلراحية ت�صل �إىل مركز الدائرة قبل
البدء بتنفيذ اخلطة وتكون هذه الفرق
جاهزة لال�ستدعاء قبل خم�سة �أيام.

خفارة م�ستمرة
و�أ�ضاف ال�شمري  :و�ستكون املراكز
ال�صحية خافرة وبن�سبة  %50وملدة
� 24ساع ��ة ولي ��وم الزي ��ارة .ويقوم
م�ست�شف ��ى الكاظمي ��ة بفت ��ح رده ��ة
طوارئ وح�س ��ب ال�سياقات املعمول
به ��ا �سابق ��ا ،وتهيئ ��ة امل�ستلزم ��ات
املطلوبة و�أي�ضا قيام هذه امل�ست�شفى
بفت ��ح مف ��رزة طبي ��ة ق ��رب ح�سينية
ال�ص ��در يف مدين ��ة الكاظمي ��ة قب ��ل
خم�سة �أيام من الزيارة ،و�أي�ضا قيام
قط ��اع الكاظمي ��ة للرعاي ��ة ال�صحية
الأولي ��ة بفت ��ح ث�ل�اث مف ��ارز طبي ��ة
�إحداه ��ا يف باب امل ��راد والثانية يف
ب ��اب القبلة والأخ�ي�رة حتت جم�سر
اجلوادين  ,.ويك ��ون افتتاح املفارز
قب ��ل خم�سة �أيام من يوم الزيارة مع
تزويدنا ب�أ�سماء املفارز .
وهذا وقد �أ�ضاف ال�شمري �إىل انه :
�ستتم �إدامة ثالجات اجلثث وتهيئة
�أكيا� ��س املوت ��ى ,وت�أم�ي�ن الأرزاق
والوق ��ود للم�ؤ�س�سات ال�صحية كافة
امل�شمول ��ة بالإ�سن ��اد ومب ��دة التق ��ل
ع ��ن �أ�سبوعني  ,واي�ض ��ا الإيعاز �إىل
ق�س ��م ال�صيدل ��ة لتهيئ ��ة م�ستلزمات
اخلطــة.

�أقام ��ت جمعية تنمية املر�أة يف حمافظ ��ة النجف ندوة تخ�ص�صية
ملناق�ش ��ة واق ��ع امل ��ر�أة املي ��داين ور�ؤي ��ة القران الك ��رمي لها حتت
عنوان " املر�أة ب�ي�ن الن�ص القر�آين و�إ�شكاليات الواقع " .واكدت
التدري�سية يف جامعة الكوفة ومديرة اجلمعية بتول فاروق حممد
عل ��ي بح�سب وكالة انباء الإع�ل�ام العراقي ام�س ان " :الهدف من
الن ��دوة هو حماول ��ة لن�شر ثقافة قر�آنية جديدة ،تق ��ر�أ واقع املر�أة
ب�ص ��ورة مغاي ��رة عما موج ��ود يف االجته ��ادات الفقهي ��ة ال�سائدة
 ،م�ضيف ��ة " هنال ��ك واق ��ع �سيئ نعت�ب�ره ظاملا للم ��ر�أة وبع�ض هذا
الواقع ناجت من القراءة الفقهي ��ة والتحليلية اخلاطئة للن�صو�ص
القر�آنية بحق املر�أة ،فمثال القران الكرمي ي�ؤكد وب�صورة وا�ضحة
امل�ساواة بني الرجل وامل ��ر�أة او الذكر والأنثى �إال �أن هذه القراءة
الإلهي ��ة ال تتج�س ��د على ار� ��ض الواقع ،نتيجة بع� ��ض التف�سريات
الفقهية غري املقبولة.

جتديد �شبكات ماء فـي بغداد

�شارفت �أمانة بغداد على �إجناز جتديد �شبكات املاء ال�صايف لـ ()6
حمالت �سكنية يف العا�صمة بغداد بكلفة ( )11مليار دينار .
وق ��ال م�ص ��در م�س�ؤول يف االمانة لـ ( امل ��دى ) ام�س " �إن مالكات
دائ ��رة م ��اء بغ ��داد �أجن ��زت ( )%95من م�ش ��روع مد �شب ��كات املاء
ال�صايف ملحلة ( )954بكلفة (مليار و�ستمئة مليون دينار وب�سقف
زمي مدته ( )150يوم عمل"  ،م�شري ًا اىل "�إجناز اجلزء الأول من
املحلة وجناح الفحو�ص املختربية و�إكمال جتهيز املنافذ" .
و�أ�ض ��اف " �أن الدائرة �أجنزت ( )%80من م�شروع مد �شبكات املاء
ال�صايف ملحلت ��ي ( )712 ، 710بكلفة ( )4مليارات دينار وب�سقف
زمن ��ي مدت ��ه ( )270يوم عم ��ل"  ،الفت ًا اىل "�إجناز فق ��رة التمديد
وجن ��اح الفح�ص الهيدرو�ستاتيكي ب�ضغط ( )10بار والعمل على
�إجراء الفح�ص البكرتيولوجي" .

