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يوم عراقي

سلوكيات مرفوضة
سلوكيات كـثيرة نتعرض لهـا يوميا
مــن ق ــبل ال ــبع ــض واب ــط ـ ـ ــالهـ ـ ــا يف
الع ــادة لـيــس لـ ــديهـم أدنـ ــى شع ــور
باالخـرين ولم يـستطيـعوا للحـظة
ان ي ـ ــدرك ـ ــوا ان ك ـ ــرام ـ ــة اإلن ــس ـ ــان ومـك ـ ــانــته
مهمتان.
وعـادة ما تـأخذ هـذه الفـئة حـريتهـا يف إيذاء
اآلخ ــريـن حـني يـت ــأكـ ــد ان سلــطـ ــة الق ــان ــون
ليــست حــاسمـة وقـويـة االمـر الـذي يــدفعهـا
إلـى اتبـاع طـرق وأســاليب جـديـدة لـم تخطـر
علـ ــى بـ ــال احـ ــد وتعـتـبـ ــر الــتفـنن يف احلـ ــاق
الضـرر ذكـاء عـظيمـا وقـدرة ال تـدانيهـا قـدرة،
كل هـذا متـوقع اال ان غـير املـتوقـع ان متارس
مثل هـذه الـسلـوكيـات جهـات مـحسـوبـة علـى
الق ــان ــون وسلـطـته وال ــوق ــوف عل ــى تـنفـي ــذه
لتـنقلـب املعـادلـة رأس ـاً علـى عـقب فـتخـتلـط
االوراق وتـضـيع احلقــوق ويـبقــى االنـســان يف
حي ــرة من امــره فــال ــى من يــشكــو حــالــة...؟
ومـن هـي اجله ــة الق ــادرة علــى االسـتـمــاع ملــا
حـدث له؟ ..لـيتخلـى يف النـهايـة عن حقه يف
العـيش بـسالم ولـيتعـاظم شعـوره بـانه وحيـد
ازاء مشكالته.
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
عامر حمزة
السلوكيات قام به
جهــة تـنتـمي الــى
وثالث هذه
وزارة الـدفـاع فقـد
حتـولت مجمـوعة
السلوكيات هو
مـن اجلـنـ ــود الـ ــى
ما فعلته قوة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــني
من اجلنود
حـق ـيـق ـيــني حــني
االمريكيني مع راح ـ ــوا مي ــط ـ ــرون
السمـاء بوابل من
اصحاب احدى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
املولدات
اح ــتفـ ـ ــاال بـ ـ ــزواج
حني
الكهربائية
اح ـ ــد ضــب ـ ــاطــن ـ ــا
اجبرتهم على
لـيـتح ــول مــشه ــد
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اداء عقوبة
جسدية (شناو) مـ ـ ـشـه ـ ـ ــد خـ ــط ـ ـ ــر
حقيقي.
لساعة متأخرة
أمـ ـ ــا ثـ ـ ــانــي هـ ـ ــذه
من الليل
الـسلوكيـات كقيام
الـشرطة املـسؤولة
عن حمـاية أحـد مسـتشفـيات بـغداد بـاطالق
النـار اثـر خالف نـشـأ بـني عنـاصـرهـا وكــانت
النتيجـة مقتل احـد االشخاص العـاملني يف
اجملال الصحي.
وثالـث هذه السلـوكيات هـو ما فعـلته قوة من
اجلــن ـ ــود االم ـ ــريـك ـيــني مـع اصح ـ ــاب اح ـ ــدى
املـولدات الكـهربائـية حني اجبـرتهم على اداء
عقـوبة جـسديـة (شنـاو) لسـاعة مـتأخـرة من
الليل هذا الشتـاء وطردهم من مكان عملهم
لـتحـت ــرق امل ــول ــدة ولـتـنــطفـئ الـكه ــرب ــاء عـن
بـي ــوت زق ــاق ك ــامل وب ــالـطـبع ه ــذا ج ــزء مـن
مـشــاه ــدتن ــا وليـسـت كلهــا ،فــأي ــامنــا حــافلــة
ب ـ ــالـك ـثــي ـ ــر مــن الــتج ـ ــاوزات ال ـتــي مت ـ ــر دون
محاسبة.
ويبقـى السـؤال قائمـا :إذا كانت هـذه اجلهات
الـثالث هـي م ـســؤولــة عـن حفـظ االمـن فـيــا
تـرى ما الـسلوك الـذي تنتهجه جهـات اخرى
غير مسؤولة؟.
وهل بـاالمكان ان يـشعر انسـاننا بعـد كل هذا
بأنه مطمئن وآمن...؟

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

رئيس اجمللس البلدي ملدينة بعقوبة:

جملس املحافظة صادر صالحياتنا واجليش والرشطة يتالعبان بحصة املواطنني من الوقود

بغداد /عمر الدليمي
احــتج رئـي ــس اجملل ــس الــبل ــدي
مل ــديـن ــة بعق ــوب ــة احمل ــامـي رع ــد
الـ ـ ــدهلـك ــي علـ ـ ــى ته ـم ـيـ ــش دور
اجملـ ــال ــس الــبلـ ــديـ ــة وم ـصـ ــادرة
صالحـيـ ــاته ــا مـن قـبل مـجلــس
ـم ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــابـع جملـل ـ ـ ـ ــس
االعـ ـ ـ
احملــافظــة وطغيـان املـركـزيـة يف
العمل وغيـاب التـنسيق ،خـاصة
يف امل ـ ــشـ ـ ـ ــاريـع واالزم ـ ـ ــات ال ـتــي
تتعلق باملواطن.
وأشـار الـدهـلكي الـى ان مجـلس
االعمـار قـد اقــر مشـاريـع تتعلق
بقـضـ ــاء بعق ــوبـ ــة دون ان يك ــون
جملـلـ ـ ـ ـ ـسـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـبـل ـ ـ ـ ـ ــدي رأي يف
االس ــبق ـي ـ ــات او ايـ ـ ــة تف ـ ــاص ــيل
تـتـعلـق بهـ ــذه املـ ـش ـ ــاريع ،االمـ ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـكــل اخـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاال
ـ
ل ــصالحـيـ ــات مـجل ــس مـ ــديـنـ ــة
بعقـوبة الـذي لم يـوقع عـلى ايّ
مـن ك ـش ــوف ــات امل ـش ــاريع ضـمـن
تخ ـصـي ـصـ ــات اجملل ــس االعلـ ــى
لـسيـاســة االعمــار البـالغـة ()50
مل ـيـ ـ ــون دوالر عل ـ ــى ان حـ ـص ـ ــة

قضـاء بعقوبة مـن هذه املشاريع
هي .%25
وأضــاف رئيـس اجمللــس البلـدي
للـمــديـنــة :ان ال مـصــداقـيــة ملــا
قــيل عــن تــنف ـي ـ ــذ م ـ ـشـ ـ ــاريع يف
ديالـى إذ سبق جملـلسه ان تـسلم
شـيـكـ ــا مبــبلـغ ( )447الف دوالر
يف آب امل ــاضـي ضـمـن م ــا ق ــالـت
عـنه القــوات متعــددة اجلنــسيـة
بــأنه تخـصيـصــات العمـار مـدن
دي ــال ــى وبـلغـت اجـم ــاال ع ـش ــرة
مــالي ـ ــني دوالر ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زال ذل ــك
الشـيك الكـرتــوني يعلـوه الغبـار
يف مخــزن اجمللـس الـبلــدي دون
ان يكـ ــون له رصـيـ ــد عل ــى ارض
الواقع.
واشـار رعد الـدهلكـي يف معرض
حــديـثه عـن ازمــة الــوقــود الـتـي
جتـت ــاح محــافـظــة ديــالــى مـنــذ
عـدة اشهـر وتفــاقمهـا يف الـوقت
احلــاضــر الــى ان ق ــوات اجليـش
والـشــرطــة يف نقــاط الـتفـتيـش
تـستــولي علــى اسطـوانـات الغـاز
وتـ ـتـالع ــب مبـحـ ــطـ ـ ـ ــات تـ ـ ـ ــوزيـع

الـ ـ ــوقـ ـ ــود االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي زاد مــن
تف ــاقـم االزم ــة حـيـث اك ــد ع ــدد

مـ ــن اصـح ـ ـ ـ ـ ــاب احملـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــات ان
دوري ـ ــات ق ـ ــوات االمــن ت ـتـ ـ ــدخل

ندوة يف دائرة صحة نينوى
عن مرض انفلونزا الطيور

زيارات ميدانية ملتابعة التلوث البيئي
يف العراق
بغداد/املدى

نفـذت مـديـريـة بيئـة بغـداد عبـر
جل ـ ـ ــانه ـ ـ ــا وشع ــبهـ ـ ــا اخمل ـتـلفـ ـ ــة
حـمالت مكـثفــة مل ــراقبــة ن ــوعيــة
امل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاه والـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن خـالل
الـ ــزيـ ــارات املـيـ ــدانـيـ ــة اخلـ ــاصـ ــة
بــاملـشــاريع واجملـمعــات وشـبكــات
ت ـ ـ ــوزيع امل ـيـ ـ ــاه ح ـي ــث مت سحــب
منـاذج الفحـص للـميــاه والكلـور
احل ــر ،وم ــراقـب ــة ن ــوعـي ــة مـي ــاه
املـص ــادر امل ــائـي ــة وكـمـي ــة الغـب ــار
املتساقط ،واجراء مسوحات من
شــوارع وســاحــات م ــدينــة بغــداد
للوقوف على الواقع البيئي.
وقـ ــامــت شعـبـ ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة علـ ــى
امل ـص ـ ــادر ال ـص ـن ـ ــاع ـي ـ ــة ب ـ ــزي ـ ــارة

ميــدانيـة ملــراقبــة وسحب منـاذج
لالن ـشـطــة الـصـنــاعـي ــة الكـبــرى
والـكشف علـى املعـامل الصغـيرة
للـتعــرف علــى ن ــوعيــة امللــوثــات
اض ــاف ــة ال ــى زي ــارات مـي ــدانـي ــة
ملـراقبـة وسحب منـاذج لالنشـطة
الزراعية والتعـرف على امللوثات
الناجتة عنها.
فـيمـا قـامـت شعبـة تقـديـر االثـر
الـبـيـئـي ب ــدراسـ ــة صالح مـ ــواقع
املـشــاريع مـن النــاحيــة الـبيـئيــة
واج ــراء ك ـش ــوف ــات بـيـئـي ــة عل ــى
مـواقع املـشـاريع اخملـتلفـة داخل
وخ ـ ــارج ح ـ ــدود بغ ـ ــداد وتق ـ ــدمي
تـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر مـف ـ ـصـل عــن امل ـ ـ ــواقـع
االثــريــة والتــراثيــة واالجــراءات

املــتخ ـ ــذة حل ـم ـ ــايــته ـ ــا وتق ـي ـيــم
املـ ـ ــواقع ال ـب ـي ـئ ـي ـ ــة ال ـتــي ك ـ ــانــت
م ـ ـس ـتـغلـ ـ ــة مــن ق ــبل م ـن ـ ـشـ ـ ــآت
ال ـتـ ـص ـن ـيـع الع ـ ـسـكـ ـ ــري وبحــث
امكانية استغاللها مستقبال.
ونـفذت شعـبة الـنفايـات الطبـية
زي ــارات مـي ــدانـيـ ــة للع ــدي ــد مـن
املـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـي ـ ـ ــات احلـك ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــة
واالهلـي ــة ملـتـ ــابع ــة االسـتخ ــدام
االمــثل ل ـطـ ــرق وتـ ــدويـ ــر وعـ ــزل
جـ ـمـ ـيـع اخملـلـفـ ـ ـ ــات ال ـ ـطـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة
واخمل ـت ـبـ ـ ــريـ ـ ــة والـ ـص ـيـ ـ ــدالن ـيـ ـ ــة
وم ـت ـ ـ ــابعـ ـ ــة الـ ـصـ ـ ــرف الـ ــصحــي
وم ـ ـ ـ ــواقـع الـ ـ ـطـ ـم ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـح ــي
وجتـمـيع الـنف ــاي ــات يف اقـضـي ــة
ونواحي بغداد.

الري تستصلح ارايض احللة /الكفل
بابل  /مكتب املدى

اجنـزت املـديـريــة العـامــة لتـنفيـذ مـشــاريع الـري
واسـتــصالح الـت ــرب ــة  ،م ـش ــروع اسـتــصالح اراضـي
احللـة  /الكفل البـالغة مـساحتهـا  175الفاً و400
دومن ويقع املـشــروع علــى اجلــانـب االميـن لـشـط
احلل ـ ــة يف مح ـ ــاف ـظ ـ ــة ب ـ ــابل  .وق ـ ــال م ـص ـ ــدر يف
امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــة لـ(امل ـ ـ ــدى) :انـه مت اجن ـ ـ ــاز اعـ ـم ـ ـ ــال
االستـصالح املتكـامل للجـزء الـشمـالـي واالوسط
و % 25مـن اجل ــزء اجلـن ــوبـي مـن امل ـش ــروع ال ــذي
يـروي مسـاحة 14الف دومن بـواسطـة الضخ و158

الف دومن ب ــواسـط ــة ال ـسـيح .كـم ــا مت اسـتــصالح
جـميـع اراضي املـشــروع وانـشــاء شـبكــة قنــوات ري
مبـطنـة بــالكــونكـريـت  .رئيـسـة وفــرعيـة وشـبكـة
مبــازل ومــوزعــات ومغــذيــات مع تعــديل وتـســويــة
وتبليط طرق رئيسة وفرعية للمشروع .
كمـا مت تخـصيـص حصـة مــائيـة كـبيـرة مـن قنـاة
الكفل الـرئيسـة بطـاقة تـصريفـية مقـدارها 36م3
ومت اجنـاز  27مبـزالً فرعـياً مـرتبطـة كلـها مبـبزل
رئـيــس ب ـط ــول  9،55كـم وبـت ـصـ ــريف  15،14م 3يف
الـثــانـيــة ويـنــزل الــى مـبــزل ال ـشــامـيــة بــواسـطــة
محطة ضخ.

املدى  /مكتب املوصل /باسل
طاقة

حتت شعـار " كيـف حتمي نفـسك من
مرض انفلونزا الطيور " اقامت دائرة
صح ــة مح ــافـظ ــة نـيـن ــوى ن ــدوة عـن
مرض انفلـونزا الطـيور بحضـور عدد
كـبيـر مـن االطبـاء والكـوادر الـصحيـة
ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل االعــالم اخملـ ـ ـت ـل ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
احمل ــاف ـظـ ــة  .وشه ــدت الـنـ ــدوة الق ــاء
ع ــدد من احملــاضــرات والـبح ــوث عن
كـيفـيــة االصــابــة بــاملــرض واع ــراضه
وطرق الوقاية منه
وعلـى هـامـش النـدوة الـتقت (املـدى)
بالدكتور مظفر سالم نوري الطبيب
االخـت ـص ــاصـي ال ــذي س ــاهـم ب ـشـكل
فعــال يف الـتعــريف مبــرض انفلــونــزا
الـطـيــور خالل الـنــدوة وســألـته اوال
عن تعــريف مــرض انفلـونـزا الـطيـور
حـيـث ق ــال :م ــرض ف ــاي ــروسـي مع ــد
ي ـصـيـب جـمــيع انـ ــواع ال ـطـيـ ــور وقـ ــد
يصـيب أنـواعـاً اخـرى مـن احليـوانـات
كــالقـطـط او اخليــول وتعــد الـطيــور
الـبـ ــريـ ــة املهـ ــاجـ ــرة مبـثـ ــابـ ــة اخلـ ــازن
ال ـطـبــيعــي لفـ ــايـ ــروس املـ ــرض حـيـث
تقـ ــوم بـنـ ـشـ ــره خـالل هج ـ ــرتهـ ــا بـني
منطقة واخرى
*وكيف ينتقل املرض الى االنسان ؟
ينتقل املرض الى االنسان من خالل
مالمسته الـطيور احلاملـة او املصابة
بـفـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــروس املـ ـ ـ ــرض او مـالم ـ ـ ـسـ ـتـه

مخـلفـ ــاته ــا ك ــاالفـ ــرازات االنفـي ــة او
البــراز ويف حــاالت قلـيل ــة عن طــريق
استنشاق الفايروس يف الهواء.
*هـل ي ـن ـتـقـل امل ـ ـ ــرض مــن انـ ـ ـس ـ ـ ــان
مصاب الى آخر غير مصاب وكيف ؟
لم يثـبت حتـى اآلن انتقـال فـايـروس
امل ــرض من انـســان مـصــاب الــى آخــر
ولـكـن هـنـ ــاك حـ ــاالت نـ ــادرة يـنـ ــدمج
فيهـا فـايــروس انفلـونـزا الـطيــور مع
الفـايـروس املــسبـب لالنفلـونـزا الـتي
تـ ـص ـيــب االن ـ ـس ـ ــان وع ـن ـ ــده ـ ــا ي ـنــتج
ف ــاي ــروس ج ــدي ــد ي ــؤدي ال ــى ظه ــور
اعـراض مرضيـة ووبائـية خطـرة جدا
قد تؤدي الى الوفاة
*مـ ــا االعـ ــراض الـتـي ت ــظه ـ ــر علـ ــى
االنـســان املصـاب بفـايـروس انفلـونـزا
الطيور ؟
هي االعـراض ذاتها الـتي تظهـر على
االنـسان املـصاب بـاالنفلـونزا العـادية
م ـثـل ارتف ـ ــاع درج ـ ــة ح ـ ــرارة اجل ـ ـســم
والصــداع والتهــاب احللق او الـبلعـوم
وآالم العـ ـضـالت عل ـمـ ـ ــا بـ ـ ــان ف ـتـ ـ ــرة
ح ـضـ ــانـ ــة املـ ــرض تـتـ ــراوح بـني يـ ــوم
وسبعة ايام
*مــا النـصــائح املقــدمــة لكـي يحـمي
االنسـان نفـسه من االصـابـة بـاملـرض
؟
يـجب اتبـاع مـا يـلي لتـجنب االصـابـة
مبرض انفلونزا الطيور
 -1اسـتخــدام م ـسـتلــزمــات الــوقــايــة

ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة م ــثل غـ ـطـ ـ ــاء الـ ـ ــرأس
والــكفـ ـ ــوف وال ـنـ ـظـ ـ ــارات اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
والكـمامـات من قبـل جميع العـاملني
يف حقول الدواجن
 -2الـتـخلــص مـن ف ــضالت ال ـطـيـ ــور
وال ـ ـ ـ ـ ــدواجـ ــن واح ـ ـ ـ ـ ــراقـه ـ ـ ـ ـ ــا وع ـ ـ ـ ـ ــدم
استخدامها علفاً حيوانياً مثال
 -3ع ـ ــدم ش ـ ــراء حل ـ ــوم ال ـ ــدواجــن او
مـنـتج ــاتهــا يف املـن ــاطق الـتـي تــظهــر
فيها اصابات باملرض
 -4احكــام اغالق خــزانــات املـيــاه ملـنع
وصــول الـطـي ــور املهــاجــرة او الـبــريــة
اليها وتلويثها
 -5غـسـل اليــديـن جيــدا وملــدة نـصف
دقـيقة بـاملاء والـصابـون بعد الـتعامل
مع حلوم الدجاج والبيض
 -6غسل مستلزمات الطبخ جيدا
 -7طبخ حلـوم الـدواجن بـشكل جيـد
لـضمـان الـوصـول الـى درجـة احلـرارة
الع ــالـيـ ــة لقــتل ف ــاي ــروس امل ــرض ان
وجـد وطـبخ البيـض جيـدا الـى احلـد
الـذي يـصبـح فيه الـصفـار والـبيـاض
متماسكني
جتنب تناول حلوم الدجاج املطبوخة
جزئيا او البيض غير املطبوخ
ويـ ـشـ ــار الـ ــى ان االجهـ ــزة ال ــصحـيـ ــة
والـبـي ـط ــريـ ــة يف مح ــاف ـظ ــة نـيـن ــوى
اتـخـ ـ ـ ـ ــذت عـ ـ ـ ـ ــددا مـ ــن االجـ ـ ـ ـ ــراءات
االحـت ــرازي ــة ملـنع وص ــول او انـت ـش ــار
املرض يف احملافظة.

تعرض عدد من املناطق
يف حمافظة ذي قار للفيضان

يف مؤمتر لدائرة صحة كربالء

تقويم األداء خالل عام 2005

كربالء  /املدى
عقــدت دائ ــرة صحــة ك ــربالء مــؤمتــرهــا
السنوي العام ملنـاقشة وتقومي ومراجعة
مـ ــا مت اجنـ ــازه وتـاليف املعـ ــوقـ ــات وطـ ــرح
املقتـرحـات ودراســة نشـاطـاتهـا العـديـدة
التي نفذتها خالل العام املاضي..
وق ــال سلـيـم كــاظـم املـتح ــدث اإلعالمـي
للـدائـرة :إن املـؤمتـر نــاقش مـا أجنـز من
أعمـال خالل عـام  2005من اجل تقـدمي
أفضل اخلـدمــات للمـرضـى وان الـدائـرة
كــانـت بحــاجــة إلــى الـتقــومي امل ـسـتـمــر
جلـمــيع ن ـش ــاطـ ــاتهـ ــا املق ــدمـ ــة لغ ــرض
تـقـ ـ ـ ـ ــدمي األف ـ ـ ـضـل وتـاليف األخـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاء
والـسلبيات التي تـرافق العمل احلقيقي
والصحيح .
وأشار إلـى أن املشـاركني يف املـؤمتر حـيوا
جهـ ــود العـ ــاملـني املـتـمـيـ ــزة خـ ــاصـ ــة يف
حاالت الـطوارئ وأيام الزيـارات املليونية
التـي تشهـدها املـدينـة موضحـا إن دائرة
صحــة كــربالء ك ــانت الــدائــرة ال ــوحيــدة
ال ـتــي تـع ـمـل عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدى  24س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
مـت ـ ــواصلـ ــة الن املـ ــؤسـ ـسـ ــات ال ــصحـيـ ــة
مــؤسسـات خـدميـة لهـا عالقـة بـاملـواطن
وال يـ ـس ـت ـطــيع أن يـ ـســتغ ـنــي عــنه ـ ــا أي
م ــواطـن فه ــو ب ــأمــس احل ــاج ــة إلـيه ــا .
موضـحا ..إن العـام املنـصرم شهـد اجناز
وتــأهـيل ع ــدد من املــؤسـســات الـصـحيــة
وجتـهـ ــيـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـ ــدث األجـهـ ـ ـ ـ ــزة
واملـ ـســتلـ ــزمـ ــات ال ـطـبـيـ ــة ضـمـن خ ـطـ ــة
الــدائــرة للـنهــوض بــالــواقع الـصـحي يف
احملــافظـة ممـا اثـر بـشكل ايجــابي علـى
عمليـة تقـدمي أفضـل اخلدمـات الطبـية
والـصحيــة والعالجيـة ألبنـاء احملــافظـة
وزائريها..

وتقـتحـم احملـط ــات وت ــأخ ــذ م ــا
تـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد امـ ـ ـ ــام م ـ ـ ــرأى ومـ ـ ـس ــمع

الناس.
يضـاف الى ذلك عـدم السـيطرة
ع ــل ـ ـ ــى ضـعـ ـ ـ ــاف الـ ـنـف ـ ـ ــوس م ــن
املــتالعـبـني مــن وكالء الـت ـ ــوزيع
واصحاب احملطات.
وذكــر رئيـس اجمللـس البلـدي ان
ال اجــراء لــدى اجمللـس كــونه ال
ميلـك مــن االدوات للــمعـ ــاجلـ ــة
ســوى ابـالغ مجلـس احملــافـظــة،
واعل ــن إن اجملل ـ ــس ق ـ ـ ــد تقـ ـ ــدم
مبـشـروع النـشـاء مخـازن كـرويـة
كـبـيــرة خل ــزن الغــاز ال ـس ــائل يف
املنطقة القـريبة من سـاحة بيع
امل ـ ـ ــواشــي يف بـعـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــة وعـل ـ ـ ــى
ـ
م ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ( )26دومنـ ـ ــا به ـ ــدف
معـاجلـة طـريقــة التـداول الـتي
عدها احد اسباب االزمة.
ويف اخلتام ناشد رئيس اجمللس
البلـدي يف بعقوبـة وزارة النفط
تغـيير توقيتـات عقود االستيراد
الـتـي تـنـتهـي يف فــصل ال ـشـت ــاء
االمـر الـذي يـؤخـر ورود الـوقـود
الى املـستهلكني يف وقـت اشتداد
احلاجة اليه.

ذي قار /املدى

تعـ ــطلــت احل ـيـ ـ ــاة يف م ـنـ ـ ــاطـق العـك ـيـكـ ـ ــة
واحلكيم وحـي الفداء يف محـافظـة ذي قار
ونــزح عــدد كـبيــر مـن العــوائل بعــد تعــرض
منــازلـهم خلـطــر الـفيـضــان الــذي نتـج عن
ارتفـ ـ ــاع م ـنـ ـ ــاس ـي ــب االنهـ ـ ــار وهـ ـطـ ـ ــول
االمـ ـط ـ ـ ــار الغـ ـ ــزي ـ ـ ــرة يف معـ ـظــم م ـن ـ ـ ــاطق
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة.وقـ ـ ــال ه ـي ـثــم عـ ـ ــزيـ ـ ــز عـ ـ ــادل
قائممقام سوق الشيوخ للمدى:
لقد تضـررت ناحيـة العكيكـة التي يقـطنها
اكـث ــر مــن  15الف ن ـسـم ــة بـ ــالك ــامـل فق ــد
غ ـطـت املـي ــاه ال ـش ــوارع وح ــاص ــرت املـن ــازل

وبـ ـ ــات ــت تهـ ـ ــدد م ـن ـ ـ ــاطق اخـ ـ ــرى يف سـ ـ ــوق
الشيوخ.
فـيمـا اكــد شهــود عيـان آخـرون نــزوح اكثـر
من  30عـائلة من حـي احلكيم وتضـرر عدد
كبير من الدور يف حي الفداء.
ومن جـانب آخر دعـا نائب محـافظ ذي قار
مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي واجلــمعـيـ ــات
الفالحـي ــة لـتـن ـســيق جه ــودهـ ــا مع غ ــرف ــة
الـعمليـات التـي شكلت لهـذا الغـرض وذلك
ملواجهـة خطر الفـيضان محـذرا من ارتفاع
م ـن ـ ــاس ـيــب امل ـيـ ـ ــاه خالل االي ـ ــام الـقل ــيل ـ ــة
القادمة.

 208آالف دونم يف واسط ألغراض املوسم
الصيفي املقبل
واسط  /جبار بجاي

وأض ــاف سلـيـم إن امل ــؤمت ــر ق ــدم ع ــرض ــا
إحـص ــائيــا ملــستــوى اخلــدمــات املقــدمــة
للـم ــواطـنــني للع ــام ذاته معـتـم ــدا عل ــى
عـ ـ ـ ــدد امل ـ ـ ــراجـع ــني وع ـ ـ ــدد الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ــات
والـوالدات الـتي حــدثت يف مـستـشفيـات
احملافظة خالل العام املاضي..
مـشيـرا إلـى أن عـدد مـراجعـي العيـادات
االسـت ـشــاري ــة يف العــام املــاضـي ق ــد بلغ
 484142مـ ــراجعـ ـاً ومـ ــراجع ــة و 134409
مـ ــراجعـني لـلعـي ــادة اخل ــاف ــرة و243421

مـراجع ومـراجعـة لشعـبة الـطوارئ..وان
مجـم ـ ــوع العــملـي ـ ــات وصل إلـ ــى 23995
عـمليـة جــراحيــة منهـا  10936صغـرى و
 1478مـتـ ــوس ـطـ ــة و  6087كـبـ ــرى و 494
ف ــوق الكـبــرى..كـم ــا شهــدت املــؤس ـســات
الصحيـة رقود  72880مـواطناً ومـواطنة
و  558486مـ ــواطـن ـ ـاً ومـ ــواطـنـ ــة ملـ ــراكـ ــز
الـرعـايـة الـصحيـة األوليـة يف احملـافظـة
مبينـا إن اخلدمات اجملانـية املقدمة من
ق ـبـل تلـك امل ـ ــراك ـ ــز ت ـ ـشــمل خ ـ ــدم ـ ــات (

األمهـات بعـد الـوالدة ،رعـايـة احلـوامل .
الـتلقـيحــات  .رعــايــة األطف ــال دون سن
اخلـامسـة من العمـر ومعاجلـة األطفال
دون سن الثـانيــة عشـرة وطالب املـدارس
مبخـتلف املــراحل الــدراسيــة ) وقــد بلغ
عـددهـا  533710خـدمــات مجــانيـة  .يف
حــني ك ـ ـ ــان مجــمـ ـ ــوع ال ـ ـ ــوالدات ( داخل
املـؤسسة الصحية ) للفترة ذاتها 21293
والدة م ــنهـ ـ ــا  17188ط ـب ــيعــيـ ـ ــة و 4105
قيصرية.

قال املهـندس الـزراعي سالم اسكـندر زيـد مديـر زراعة واسـط :ان غرفـة تنـسيق العملـيات
الـزراعيـة املـشتـركـة بـاحملـافظـة اقـرت مفـردات املـوسم الـزراعـي الصـيفي وتـهيئـة، )208( ،
آالف دومن لزراعتها باحملاصيل الصيفية اخملتلفة .
وقـال ملـراسل (املـدى) :أن غـرفـة الـتنـسيق املـشتـركـة بني دوائـر الـزراعـة والـري واملـنتجـات
الـنفطية واجملـالس البلديـة أقرت هذه اخلـطة بعد جنـاح تنفيذ اخلـطة الشـتوية بـنسبة
كبيرة
وأض ــاف :ان امل ـس ــاح ــة الـكلـي ــة للـمح ــاصـيل الـصـيفـي ــة ت ـشـمل زراع ــة ،)40( ،ألف دومن
مبحصـول زهـرة الـشمـس و ، )125( ،ألف دومن ذرة صفـراء و  ،15ألف دومن قـطن و(، )28
الف دومن من الشلب (الرز ).
وتعـتبـر محــافظـة واسـط من احملــافظـات الـرئيـسـة يف االنتـاج الـزراعي وحتـتل االراضي
املـستصـلحة فـيها  5 /1االراضـي الزراعـية يف العـراق  .وتقدر املـساحـات الكليـة لالراضي
يف احملــافـظــة ( )6601060دومن ـاً واملـســاحــة الـصــاحلــة للــزراعــة ( )2556626دومن ـاً مـنهــا
( )478487دومن ـاً اراضٍ مــستـصلحــة و( )151550دومن ـاً اراضٍ شـبه مــستـصلح ــة يف حني
تقدر مساحة االراضي غير الصاحلة للزراعة بـ ( )2035489دومناً .
واشار الى البـدء بتنظيم نـدوات ولقاءات مع الفالحني واملـزارعني حول كيفـية استخدام
االساليب العلمية يف العمليات الزراعية وصوال الى حتقيق اعلى معدالت لالنتاج.

