
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

ـــــســـمـع بـــني احلـــني واآلخــــــر عـــن ن
حمالت تـطويـر للمـرافق الصحـية
واملـستــشفيــات منهـا بـشكل خـاص
للنهوض بواقعـها مبا يؤمن افضل
اخلـــدمـــات الـعالجـيـــة والــصحـيـــة

للمواطنني..
ورغم ان املؤسسات الصحـية قد عانت ومنذ
سنــوات مـن العــديـــد من املـشــاكل بـــدءاً من
عام 1991 وضاعف من هذه املشاكل حمالت
الـتـــدمـيـــر والـــسلــب بعـــد 2003/4/9، اال أن
األمل كان يحـدونا النتـشال هـذه املؤسـسات
مـــــن هــــــــــــــذا الــــــــــــــواقــع وتــــــــــــــوجـــــيــه املـــــنــح

والتخصيصات املالية بالشكل الصحيح.
وقبل ايـام اضطـرتنـا الظـروف للتـوجه الـى
مستـشفى اليـرموك  الـذي كان مثـاالً جيداً
للـرعـايــة الطـبيـة وملــا تتـميـز به ردهــاته من
نــظـــافـــة وعـنـــايـــة بـــاســـرتهـــا وبـــاخلـــدمـــات
الـفنــدقيـة بــشكل عـام... ولـكن مــا شهـدنـاه
يــدعــو الــى االسف فــالـبنــايــة التـليـق حتــى
بفندق مـن الدرجة العاشـرة وافرشة االسرة
غير نظيفة بل أن
عــــــــدداً مـــنـهــــــــا ال
ــــــو مــن آثــــــار يـخـل
الــدم وغيـرهــا من
االوســـاخ ومــظهـــر
دار االطـــــــبـــــــــــــــــــــاء
املقيـمني واملـطعم
اخلـــاص به سـيـئ

جداً..
وصــــــــــــــــــــــــــــــــادف ان
ـــــا احـــــد شـــــاهـــــدن
الـعــــــامـلـــني وهــــــو
ـــــاعــمـــــال يقـــــوم ب
ـــــــتـــــــنـــــــــــظـــــــيــــف ال
لردهات البـاطنية
وممـــراتهـــا بـــاملـــاء
فـقط دون اضـافـة
اي مـن املــطهـــرات
او املعقمـات اليهـا
وعنـد استـفسـارنـا
قـــال: اليجهـــزونـــا
بـــــــــــــــاي نـــــــــــــــوع مـــــن
املنظفات عدا املاء.

ـــــة نقــــول ان ــــامــــان ب
حـالـة املـستـشفـى ال
ــــــاســـب وجـهــــــد يـــتـــن
ــــاء املقـيـمـني، االطـب
حــيــث كــــــانــت ايــــــام
عـــطـل ولــم نـلـحـــظ
ـــــيـــــب وجـــــــــــــــود طـــــب
اخـتـصـــاص كـمـــا يفـتـــرض، وجهـــود الكـــادر
ـــــدو انـه قلـــيل ازاء ـــــذي يــب الــتــمـــــريـــضــي ال
االعـبــاء الـتـي يـتحـملهــا املــسـتــشفــى ســواء
الطارئـة منها او العاديـة... ونآمل باخالص
مــراقـبــة اعـمــال الـتـطــويــر الـتـي تــشهــدهــا
املــستـشـفيــات ومـنهــا مــستــشفـــى اليــرمــوك
حيث اليعقل ان يـتم صبغ زجاج الـشبابيك
مثـالً بشكل بعيـد عن كل مظهـر حضاري او
الـتحكم بابـواب مداخل املـستشفـى باسالك

الكهرباء.
نـعم مـطلــوب ان يـتحـمل القــسم الـهنــدسي
اخملـتص مـسـؤوليـة مـراقبـة اعمـال االعمـار
والبنـاء يف هذه املسـتشفيات وتـوجيه املبالغ
املــصـــروفـــة الـــى مـــا تـــســتحـق فلـيـــس مـن
املعقــول ان يخـصـص مـبلغ يفــوق اخلمـسـة
عـشــر مـليــون دينــار لتـطــويــر حــديقــة احــد
املــستـشـفيـــات كمــا يقـــال يف حني ان ابـنيـته
وابـوابه واجهـزة التـدفئـة حتتـاج الى تـأهيل

كامل..
واليفـــوتـنـي ان أشـيـــر الـــى انه كــيف يـكـــون
ملــسـتــشفـــى مـثل الـيـــرمـــوك ميـتـلك قــسـمـــاً
مخـتـصـــاً للـمخـتـبــرات يـطلـب مـن مــرضــاه
إجــراء بعـض الـتحــالـيل خــارج املــسـتــشفــى

النها غير متوفره يف مختبراته...
ـــــى املــــــرافقــني ـــــد مـــن كلــمـــــة عــتـــب عل والب
والزائـرين الذين لـم يهملوا امللـصقات التي
تدعو الـى االمتناع عن التدخني، بل عمدوا
الـى رمي أعقـاب سجـائـرهم يف املمـرات وهـو
تصـرف ال يـدل علـى اي حـرص علـى صحـة

املرضى الراقدين..
أخيــراً انهــا مالحـظـات ســريعــة نتـمنــى من
املسؤولني عن املـؤسسات الصحيـة مراعاتها

وصوالً الى خدمات افضل للمواطنني...
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تطوير املستشفيات...
مالحظات رسيعة

طارق اجلبوري

يوم عراقي

واليفوتني ان
أشير الى انه

كيف يكون
ملستشفى

مثل اليرموك
ميتلك قسماً

مختصاً
للمختبرات
يطلب من

مرضاه إجراء
بعض التحاليل

خارج
املستشفى

النها غير
متوفره يف
مختبراته...

كتابة/ آمنة عبد العزيز
تصوير/ نهاد العزاوي

علـــى خلفـيــة أسـتــشهــاد الــشــاعــرة
واإلعــالمــــيــــــــــــــة أطــــــــــــــوار بــهــجــــت
الـــســـامـــرائـي أقـــام االحتـــاد العـــام
لألدبـاء والـكتــاب يف العــراق صبـاح
يوم االربعاء وبالتعاون مع فضائية
الفيحاء نـدوة موسعـة حتت عنوان
)االعــالمــــــيـــــــــــــــــــون كــــــيــف منــــــنــع

استهدافهم؟(.
يف البـدء حتـدث أبــراهيـم اخليـاط
عـضـــو املكـتـب الـتـنفـيــذي لإلحتــاد
الذي ادار الندوة مشيراً الى أهمية
الـدور الــذي يضـطلع بـه الصـحفي
يف كل الـــظــــروف وذكــــر عــــدداً مــن
األسمــاء الصـحفيــة الالمعـة الـتي
ـــــأرواحهــــا يف ســبــيل نـقل ضحــت ب
احلقيقـة مبـوضـوعيــة ومنهـم عبـد
ــــار وهــبــي، ضــــرغــــام هــــاشــم اجلــب
واحـمــد آدم وصــوالً الــى الــشهـيــدة
أطـــوار بـهجـت وزمــيلــيهـــا وأكـــد ان
ــــــة الــتــي ــــــدنــيــئ هــــــذه االفـعــــــال ال
تــسـتهـــدف الــصحفـيـني لـن تـــوقف
مــسيــرة الكـلمـة الـصـادقــة عن أداء

دورها.
بعـــد ذلـك حتـــدث الـــسـيـــد شهـــاب
الـــتـــمـــيـــمـــي نـقـــيـــب الـــصـحـفـــيـــني

العراقيني قائالً:
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احتاد االدباء بالتعاون مع قناة الفيحاء

يقيم ندوة حتت عنوان )االعالميون كيف نمنع استهدافهم؟(
املـــاضـيـــة اكـثـــر مـن سـتـني شهـيـــداً
وعــشـــريـن مـن الفـنـيـني يف اجملـــال

االعالمي.
اذن محـاربة االرهـاب وكل من يقف
خـلـفـه هـــي مــــطـلـــب كـــبـــيــــــــر لــكـل
العراقيني وليـس لرجال الـصحافة

فقط.
وكــمــــا حتــــدث االســتـــــاذ الفــــريــــد
سمـعان نائب األمـني العام لالحتاد
قـــائـالً: نحــن ال منقـت شـيـئـــاً مــثل
الـقـــتـل فــكـل يـــــــوم يـقـــتـل ويـــــــذبـح
عراقيون أبرياء امام صمت العالم.
ـــون؟ أمــــا االعالمـيـــون وملــــاذا يقــتل
فهـــذا هـــو الــســـؤال امللح واألجـــابـــة
عليه: هي ألنهم قـاعدة أسـاسية يف
أنـــطالق الـــشــمـــس يف الـــظلــمــــات
وكـــشف احلقـــائق وأخـــراجهـــا الـــى
عـامة النـاس من اجل دفع اجملتمع
الــى االمــام بــأيـضــاح االمــور الـتـي
اليــــســتـــطــيـع معـــــرفـــتهـــــا اال مــن

خاللهم.
ــــنـــــــــــا اميـــــــــــان حـقــــيـقــــي بـــــــــــأن ول
الدميقراطية احلقيقية التي نريد
ستكــون هي الـدرع القـوي للـوقـايـة
من كل أشكال الشـرور والقانون هو
الـضــابـط الـــوحيــد للـحمــايـــة لكل
ـــــشـعـــب ومـــن ضـــمـــنـهـــم ـــــــات ال فـــئ

اإلعالميون
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احلقة.
كـــمـــــــا حتـــــــدث االســـتـــــــاذ مـفـــيـــــــد
اجلــزائــري وزيــر الـثقــافــة الـســابق
وعضـو اجلـمعيـة الــوطنيـة احلـالي
عـن ذات املـــوضـــوع قـــائالً: قـبـل كل
شيء احـيي هــذه املبــادرة بــالــدعــوة
الـى هــذا اللقـاء مـن قبل فـضــائيـة
الفيحاء واحتاد االدباء العراقيني.
ــــدايــــة حتــــول وامتــنــــى ان تـكــــون ب
السـتمـرار عقــد مثل هــذه النـدوات
والــسعـي اليـصـــال احلقـيقــة وملــاذا
االستهـداف املتـواصل للـصحفـيني
وأدان الـــسـيــــد مفـيـــد اجلـــزائـــري
عمـلية القتل التـي راحت ضحيتها
الـــزمـيلـــة أطـــوار بهجـت وزمـيالهـــا
خــالــد محـمـــود الفالحـي وعــدنــان
خـير اهلل الـدليمـي وقال لقـد طفح
الـكــيل ملــــا وصل الــيه حـــال رجـــال
الـــصحـــــافـــــة مــن عـــملــيـــــات قـــتل
ـــــى ان ـــــة واضـــــاف: أمتــن مــتــــــواصل
يتحـول عملنـا هذا الـى فعل يـومي
متــواصـل من أجـل أثبــات احلق يف
ــــوفــيــــر احلــمــــايـــــة للـــصـحفــيــني ت
ـــوا وضـمــــان حقــــوقهـم، لـكـي يـنـقل
احلقــائـق كمـــا هي لـلنــاس والعـمل
عـلى نـشرهـا ضمـن رسالـة مقـدسة
ـــى عـــاتـقهــم ودفعـــوا ـــوهـــا عل حــمل
ــــوات الـــثالث ثــمـــنهـــــا خالل الـــســن
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نــاقـل للحقــائق يــسعــى اليـصــالهــا
الـــى الـنـــاس ومـن غـيـــر املعقـــول ان
يكـون أول املــستهــدفني يف عـمليـات
ــــة، ويف ظل الـتـــصفـيـــات املـتــــواصل
املـساحـة الكبيـرة من هـذا الكم من
وسـائل االعالم والفضـائيـات ضمن
اجـــواء احلـــريـــة الـتـي ســـادت بعـــد
ـــا ان نــطـــالـب الــتغـيـيـــر، مــن حقـن
احلكـومـة بـاتخـاذ جـميع الـوسـائل
ــــة مــن اجل حــمــــايــــة هــــذه املــمـكــن
الـشــريحــة املهمــة يف اجملتـمع وهي
االعالميــون بصـورة عـامـة وتــوفيـر
كل االمـكــــانــيـــــات لهـــم ألجل ذلـك
وقــالـت كـنــا قـــد وجهـنــا دعــوة الــى
وزارتي الــداخـليــة والــدفــاع اليفــاد
من ينوب عنـهما للمشـاركة يف هذه
الـنــدوة وتـبـــادل وجهــات الـنـظــر يف
كـــيـفـــيـــــــــة تـاليف اعـــمـــــــــال الـقـــتـل
واالخــتـــطـــــاف للـــصـحفــيــني لـكــن
يؤسفنا انه لم يحضر أحد منهما.
ـــــالقـــــول: واخــتــتــمــت حـــــديـــثهـــــا ب
الدستـور العراقي اجلـديد اليـوجد
فيـه بنـــد يكفـل حمــايــة الـصحـفي
ونـتـكلـم هـنــا مـن مـنــطلق احلــريــة
والـدميقــراطيـة، كل مــا نتـمنـاه هـو
مـطـــالـبـــة مجلــس الـنـــواب القـــادم
بتــوفيـر أجــواء حقـيقيــة ينعـم من
ــــاحلــــريــــة خـاللهـــــا اإلعالمــيــــون ب
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أوالً: أصـــدار تــشـــريع قـــانـــون يقـــوم
بتـــوفيـــر احلمــايـــة من قـبل أجهــزة

الدولة للصحفيني.
ثـانيـاً: أن يكـون هنـالك تنـسيق مع
اجهـــزة الـــدولـــة لـيقـــوم الــصـحفـي
بــتغــطـيــــة االحــــداث وعــــدم جعـله
طـــرفـــاً مـن األطـــراف املـتــصـــارعـــة
ـــــصـفـــيـــتـه او قـــتـلـه او وجتــــــــــري ت
اخـتــطــــافـه ويجـب الــتعــــامل مـعه
ـــاقـل للـحقــيقـــة ـــى أســـاس أنه ن عل

ليس إال.
ثــــــالــثـــــــاً: مت االتفــــــاق مـع جهــــــات
ســـويـــســـريـــة لــتخــصـيــص شـــارات
خـاصـة يحـملهــا الصـحفيـون علـى
صــــدورهــم كغـيــــرهـم مـن اعــضــــاء
املـؤسـسـات االنـســانيـة مـثل الهالل
االحـمـــر والـــصلـيـب االحـمـــر لـكـي

مييزوا عن اآلخرين.
بعــــدهــــا حتــــدثــت اميــــان حـــســني
مــديـــرة مكـتب فـضـــائيــة الفـيحــاء

األعالمية قالت:
يؤسفنـي ان اكون اليـوم هنا لـتأبني
ـــة أطـــوار يـهجـت، وأن يـتـم الـــزمــيل
قـتلهــا بهــذه الـطــريقــة الــوحــشيــة
ـــــشـــــــاعـــــــرة ـــــــة وال ـــــســـــــان وهـــي االن
واالعالمـيـــة الـتـي شـــاركـت يف نـقل
احلقيقـة ومتـابعـة احلـدث حيـثمـا
يكــون، واضـــافت: أن الـصحـفي هــو
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مـنـــذ اكـثـــر مـن أربعـني عـــامـــاً كـــان
الصحفيون كبـاقي شرائح اجملتمع
بــإنـتـظـــار اخلالص مـن كـل أشكــال
العـنف واإلضــطهـــاد،  والـكلـمـــة لـم
تكـن مبـنـــأى عــن ذلك األضــطهـــاد
ولكـن حـيـنـمـــا جـــاء عهـــد جـــديـــد
يـحمل بـني طيـاته بـشـائــر التغـييـر
املتـمثلـة بـاحلـريـة والـدميقــراطيـة
ومع األسـف فكل مـــا متنـينــاه بـقي
ومضات تختـفي وتظهر وبقـايا من
هـوامش ذلك الوقت، وهناك من ال
يـتـمـنـــى ان يعـيـــش العـــراق يف ظل
املـتغـيــرات الـتـي تـــرتقـي بــاملــواطـن
نحـــــو غـــــد أكــثـــــر أشـــــراقـــــاً، وكـــــان
االعـالمـــيـــــــون والـــصـحـفـــيـــــــون يف
مقدمة اولئك املستهدفني وأسكات
أصـواتهـم التي مـا تـوقفـت عن نقل

احلقيقة ومتابعتها أينما كانت.
ونتمنـى من رئيـس الوزراء الـدكتور
أبـــراهيـم اجلعفـــري تفعـيل قــانــون
االرهـــاب وحمــايــة الـصحـفيـني كي
ـــــــوا بـحـــــــريـــــــة بـعـــيـــــــداً عـــن يـعـــمـل
التـصـفيـــات وعمـليـــات االختـطــاف
علـى أسـاس أنهـا الـسـلطـة الـرابعـة
وأضـــاف الــسـيـــد شهـــاب الـتـمـيـمـي

قائالً:
ــــــا مــن خـالل عــــــدة لـقــــــد أوضـحــن
لقاءات مع احلـكومة عـدة مطالب:

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الناصرية/املدى
كــــــشـف مـــــصــــــــدر يف قــــــــوات
اجلـيــش للقـطــاع اجلـنــوبـي
عــن خـــطــــــة لــتـــــسلــم املـلف
االمـنـي مـن قــــوات مــتعــــددة
اجلنسية يف اربع محافظات
جـــنـــــــــوبـــيـــــــــة خـالل الـعـــــــــام

اجلاري.
وقـــــال اللـــــواء الـــــركـن عـبـــــد

اللطيف ثعبان لـ)املدى(:
هـنــاك خـطــة لـتــسلـم امللف
االمنـي يف القاطع اجلـنوبي
، ونـتهيــأ لتعـزيـز القـوات يف
القــــــاطع لــتـكـــــون مــــــؤهلـــــة
لـتــــسلـم املـلف خـالل العـــــام
اجلـــــــاري حــيــث ســيـــــشـهـــــــد
النصف االول من هذا العام
تــــــــسـلــــم املـلـف االمــــنــــي  يف

السماوة وميسان.
واشـــــار ثعــبـــــان الـــــى اتخـــــاذ
اجـــراءات ســـريعـــة لـتــسلـيح
القوات باملدرعات واالسلحة
املــتــــــوســـطـــــــة خالل االيــــــام
الـقلــيلــــة القــــادمــــة مــــؤكــــدا
وجـود سـرب طـائـرات خـاص
بـالقــاطع اجلنــوبي يـشـتمل
علـــــى طـــــائـــــرات اســتــــطالع

واخرى مقاتلة.
وعـلـــــــــى صـعـــيـــــــــد مـــتـــــصـل
تخــرجـت الــدورة الـثــالـثــة )
دورة احلق ( يف مركز تدريب
طلـيل يف الـنـــاصـــريـــة اكـبـــر
مـــــــــركـــــــــز تـــــــــدريـــب لـقـــــــــوات

اجليش.
محافظ الناصرية

ينفي وجود أية
اصابة مبرض

انفلونزا الطيور
وصـف مـحــــــــافـــــظ ذي قــــــــار
مسـاء اخلمـيس مـا تنـاقلته
وســــائـل االعالم حــــول وفــــاة
مــريـضــة يــشتـبه بــاصــابـتهــا
مبـرض انفلـونـزا الـطيـور يف
النـاصـريـة بـاملعلـومــات غيـر

الدقيقة.
وقـــال عـــزيـــز كـــاظــم علـــوان
رئيس جلنـة مرض انفـلونزا
الــطــيـــــور يف احملـــــافــظـــــة يف

بعد تأهلها لتسلم امللف االمني

القاطع اجلنويب يعد خطة تعزيز تسليح القوات

سكـــانهــا اكـثــر مـن 150 الف
نسمة.

الهالل األحمر توزع
مواد اغاثة طارئة
على 130 عائلة يف

اهوار الناصرية
وزعــــت جــــمـعــــيــــــــــــة الـهـالل
االحـــــمــــــــــــــر الــعــــــــــــــراقـــــي يف
محافظة ذي قار مواد اغاثة
طـــــارئـــــة علـــــى 130 عـــــائلـــــة
مــــتــــــضــــــــــــررة مــــن ارتـفــــــــــــاع
مـنـــاسـيـب املـيـــاه يف مـنـــاطق
االهــــوار وقــــال عـمــــاد زهـيــــر
مـســـؤول النـشــر واالعالم يف

اجلمعية لـ)املدى(:
ان التـوزيع شمل 130 عـائلة
مــــتــــــضــــــــــــررة مــــن ارتـفــــــــــــاع
مـنـــاسـيـب املـيـــاه يف نـــاحـيـــة
الـفـهـــــــــود وقـــــــــد مت تـــــــــوزيـع
الـــبــــطــــــــانـــيــــــــات واملــــــــدافـــئ
والـــطــبـــــاخـــــات  الــنفـــطــيـــــة
الــــصغــيــــــرة وادوات املـــطـــبخ
وحــاويــات املــاء والفــوانـيـس
علــــــى املــتـــضــــــرريــن يف حــي
االسـرى وقريـة آل بو عـايش
يف الــنـــــاحــيـــــة واكـــــد زهــيـــــر
تـواصل عملـيات تـوزيع مواد
االغاثـة يف ناحية كـرمة بني
سعيـد خالل االيـام الـقليلـة

القادمة.

امــام مجلـس محــافـظــة ذي
قـــــار مـــطـــــالــبــني بــتحــــســني
اخلــدمــات الـبلــديــة وتـــامني
الــــــســكـــن املـالئـــم لــــــســكــــــــان
املـنـــــاطق الــــشعـبـيــــة وهــــدد
ممـثلـــو املـتـظـــاهـــريـن خالل
لـقـــــــائـهــم رئــيـــــس اجملـلـــــس
مبـقــــــــاطـعــــــــة انـــتـخــــــــابــــــــات
مـجــــــــالــــــس احملــــــــافــــظــــــــات
الـقادمـة يف حال عـدم تلبـية
مــطــــالــبهـم الـتـي تــضـمـنـت
تــنــــظــيــم شــبـكـــــــة اجملـــــــاري
واالهــتــمــــــام بــــــاخلــــــدمــــــات
البلـديـة وشمـولهم بـالـشقق
الـسكـنيـة يف حـال  اجنـازهـا

يف احملافظة.
مـــن جـهـــتـه ابــــــــدى رئـــيــــــس
اجمللـــــس احـــــســــــان طــــــالــب
تــــضــــــــامـــنـه مـع مــــطــــــــالـــب
املــتــــظـــــــاهـــــــريــن ووعـــــــدهــم
بــتــنــظــيــم حــملـــــة شـــــاملـــــة
لـتـنـظـيف املــديـنــة يــشـتــرك
فـــيهـــــــا اجلهـــــــد الهــنــــــدســي
وتـسـتمــر لفتــرة اسبــوع كمـا
اسـتجـــاب ملــطلـبهـم املـتعـلق
بــــاشــــراف اجمللـــس الــبلــــدي
احمللي علـى تنفـيذ املـشاريع

يف مناطقهم.
وتعــــد مــــديـنــــة الــصــــدر مـن
اكـبـــر املـنـــاطق الــشعـبـيـــة يف
النـاصرية من حـيث الكثافة
الـسكـانيـة ، حيـث يبلغ عـدد

اتصال هاتفي لـ)املدى(:
ان املعلـومات الـتي تنـاقلتـها
الفضـائيـات غيـر دقيقـة وما
حــــصل هــــــو وجــــــود حــــــالــــــة
اشـتـبـــاه يف عـــدد مـن طـيـــور
احلـــــمـــــــــــــام يف مـــــنـــــــطـقـــــــــــــة
املـنــصـــوريـــة وقـــد مت اعـــدام
قـــســم مــنهـــــا والـــــى اآلن لــم
تـؤكـد الفحـوصـات اصـابتهـا

باملرض بشكل نهائي .
ومـن جـــانــبه نفـــى الـــدكـتـــور
عبد الرضا عبد حامت مدير
قـــسـم الــــرعــــايــــة الــصحـيــــة
االولــيــــــة عــــــدم وجــــــود أيــــــة
اصـــــابـــــة بــــشـــــريـــــة مبـــــرض
انفلـونـزا الـطيـور يف الــوقت
احلـــاضـــر وابـــدى اسـتغـــرابه
ممـا تنـاقلته وسـائل االعالم
، وشــــدد علــــى عــــدم تــــربـيــــة
الـــــدواجـن يف املـنـــــازل وحـث
املــــواطـنــني علــــى الـتـخلــص
مـن الــطـيــــور املـنــــزلـيــــة مـن
خالل حــــــرقهـــــا وطــمـــــرهـــــا

بشكل طوعي .
األهالي يطالبون
بتحسني اخلدمات
البلدية وتأمني

السكن يف الناصرية
تظاهـرتالعـشرات مـن اهالي
مدينـة الصـدر يف الناصـرية

املوصل /املدى
تـضج مــدينــة تلعفـر العــراقيـة
الـتي تـقع شمـال غـرب املـوصل
باسئلـة كبيرة عن مـوعد البدء
بـــاعـمـــارهـــا علـــى اثـــر اخلـــراب
الهـائل الذي تعـرضت له جراء
العــملـيـــات املــسـلحـــة املــضـــادة
التي شنتهـا القوات األمـريكية

والقوات األمنية العراقية .
)املـدى( التقت االستـاذ محمد
امني عـثمان نائـب رئيس جلنة
اعـــمـــــــــار تـلـعـفـــــــــر يف املـــــــــوصـل
وحــــــاورته عــن مـــــوعـــــد الــبـــــدء

بالعمل فقال:
مت تخـصيـص مبلـغ 50 مليـون
دوالر كـلفـــة اســـاسـيـــة ملــشـــروع
االعـمــــار وهــــذا املــبلـغ مجــــزاء
الـــى تعـــويـض املـتـضـــرريـن مـن
اهـالي تلعفـر، وآليـة التعـويض
يتـم البـت فيهــا من قـبل جلنـة
يف محـافظـة نيـنوى بـالتـنسيق

مع قائممقامية القضاء.
امـــا القــسـم الـثــانـي فهـــو علــى
شـكل هـبـــات الهـــالـي املـــديـنـــة
حيـث مت توزيع هذه املبالغ من
قبل قــائمقـاميــة قضـاء تلعفـر
بـــواقع 150 الف ديـنـــار عـــراقـي
لـكل بــطـــاقـــة متـــويـنـيـــة ،وقـــد
وصـل مـجـــمـل مـــبـــــــــالـغ هـــــــــذه
الهـبــــات الـــــى 3 ماليـني دوالر.
امــــا بــــاقـي املــبلـغ ومقــــداره 37
مـليـون دوالر فــسيــشمـل اعمـار
املـدينـة واملـشـاريع املقـدمـة من

أهايل تلعفر يتساءلون:متى يتم إعامر مدينتهم؟
دراســــــة وحتلــيل ،وقـــــد جـــــاءت
العــروض مـن وزارات مخـتلفــة
لكون هذه املنـاقصات تعود الى
تلـك الـــــــوزارات ، معـــظـــم تلـك
اللجـــان قـــد اجنـــزت اعـمـــالهـــا
املــتعـلقــــة بهـــا وســتقـــوم بــــرفع
تقــاريــرهــا اضــافــة الــى تقــريــر
الـلجــنــــــة احمللــيـــــة يف املــــــوصل
املــــــدعــــــومــــــة بــــــرأي الـلجــنــــــة
االسـتـــشــــاريــــة يف تلـعفــــر الــــى
اللـجنــة العـليــا املـشــرفــة علــى
اعــــمـــــــــــار املـــــــــــديــــنـــــــــــة يف وزارة
الصناعة لـغرض دراستها ومن
ثم املـوافقـة علـى احـالتهـا الـى
املــتقـــدمـني مــن املقـــاولـني مـن

اهالي مدينة تلعفر .
وبـني: ان املــشـكلـــة االســـاسـيـــة
هــي اجلــــــانــب االمــنـــي ،فهــــــذا
اجلـــانــب يعـــوق عــمل الـلجـنـــة
وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــنـه قـــمـــنــــــــا
بـاشـراك رؤسـاء العـشـائـر الـتي
تقـــطــن املــنـــطقـــــة واجملـــــالــــس
احمللـية والـذين ميثلـون جميع
شــــــرائح اجملــتــمع يف مـــــديــنـــــة
تلعفــر لكي يـطلعـوا علـى سيـر
عمـليــة االعمــار علــى أن تكـون
العـمليـة بـاستـشــارتهم شفـافـة
،وهـــــــو مـــــــاســـــــاهـــم يف سالمـــــــة
وسهــولــة اجنــاز الـعمـل، وحتــى
االن لــم تــــظهــــــر امــــــامــنــــــا أي
معــــضلــــــة كــبــيــــــرة حتــــــول دون
الـتـــواصل والـتقــدم يف عـملـيــة

االعمار.

قبل الدوائر املعنية يف القضاء
واحملافظة .

وعن التقـسيـم املرحلـي الجناز
العـمل اشــار الــى انـه سيـتم يف
املرحلـة االولى تـرميـم املدارس
واضــــافـــــة صفــــوف الــــى قـــسـم
مـنهـــا وبـنـــاء مـــديـــريـــة تـــربـيـــة
وبـنــاء دائــرة اتـصــاالت وبــريــد
واكــــســــــاء وتـــبلــيـــط الــــشــــــوارع
وتوسيع شبكات املاء والكهرباء
وزيـــــــادة حجــم اخلــــــدمــــــات يف
املـــدينـــة ،وفعال بــدأنــا بــالعـمل
مع بــــدايــــة هـــــذا العــــام حـيـث
قـمنـا بـرفع االنقـاض النـاجتـة
عـن العـملـيـــات املـــسلحـــة غـيـــر
اننـا تــوقفنـا عن االسـتمـرار يف
العـمل لـصــدور تــوجـيهـــات من
العـاصمة بـتقسيـم املدينـة الى
قطـاعات ،ومن ثم احالتها الى
مـقـــــــاولـــني يـقـــــــومـــــــون بـــــــرفـع
االنقــــاض والـتـنــظـيـف ونحـن
بصـدد االعـالن عن املنـاقصـات
،ومـــنـهـــــــا بـــنـــــــاء 18 مـــــــدرســـــــة
ابـتـــدائـيـــة وثـــانـــويـــة جـــديـــدة
اضـــافـــة الـــى مــشــــاريع اخـــرى

سيعلن عنها يف القريب .
واضــاف: اننــا كجهــة حكــوميـة
نـتـبـع اسلــــوب املـنــــاقــصــــات يف
ارسـاء العـطاءات عـلى اجلـهات
املـتعـــاقـــدة معـنـــا ، وعلـــى هـــذا
االساس فتحنـا باب املناقصات
ورست 12مـنهــا علــى مقـــاولني
بعــــد ان عــــرضــت علــــى جلــــان

الديوانية/ باسم الشرقي
باشـر املركـز التمـويني يف مـحافـظة الـديوانـية
بتـوزيـع البـطـاقـة الـتمـويـنيـة اجلـديــدة للعـام
اجلـاري 2006 عبـر مراكـزها اخملـتلفة يف عـموم
احملـافـظـة . وقـال الــسيـد شـاكـر جــاسم مـديـر
املـــركـــز الـتـمـــويـنـي يف الـــديـــوانـيــــة: لقـــد متـت
املباشـرة بتوزيع البطـاقة التمويـنية لعام 2006
واعتبـارا من تاريخ الـسابع والعشـرين من شهر
شـبــــاط املـنــصــــرم . مـــشـيــــرا  الــــى ان  عــملـيــــة
التـوزيع  مـسـتمـرة اآلن عبـر املـراكـز التـاليـة  -
مـركـز احلـسني 741 / دائـرة االسـواق املـركـزيـة-
مـركـز: التـامـيم 744 / روضـة االنـتصـار يف حي
الـنهضة يف الـديوانيـة و مركـز الديـوانية 742 /
مــديــريــة االشــراف التــربــوي  - و مــركــز 743 /

مركز االشغال يف الديوانية.

املبارشة بتوزيع البطاقة التموينية اجلديدة يف الديوانية
ومـركـز التـأميم 744 / روضـة االنـتصـار يف حي
الـنهـضــة  -  ومــركــز 745 / روضــة احلمــائم يف
حــي رفعـت  ومـــركـــز 746 / روضــــة العـــروبـــة  و
مركـز 747 / نقابـات العمال يف الـديوانيـة . اما
االقضيـة والنـواحي فيكـون التـسلم من املـراكز
السـابقة التـي مت توزيع البطـاقة التمـوينية يف
االقـضـيــة والـنــواحـي  لعــام 2005  . مــؤكــداً إن
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة اجلــديــدة تــوزع مجــانــاً
داعيــا الــى االخبــار عن ايــة حــالــة خالف ذلك
وضــرورة اخبـار املـركـز الـتمـويـني عـن املتــوفني
واملغـــادرين خــارج القـطــر لغــرض شـطـبهـم من
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة، وجلـب املــسـتـمـــسكـــات
املـطلوبة عنـد التسلم وهـي نسختان مـصورتان
مـن بــطـــــاقـــــة االحـــــوال املـــــدنـيـــــة والـبــطـــــاقـــــة

التموينية لعام  2005 .

بغداد/ كرمي احلمداني
اعلــن مـــصــــــدر مخـــــول يف وزارة
الـتجـــارة أن اجـمـــالـي الكـمـيـــات
املــتعـــــاقــــــد علــيهـــــا عــن طــــــريق
االسـتيــراد ملــواد سلـــة البـطــاقــة
الــتــمــــــويــنــيــــــة بعــــــد 2003/4/9
ولـغــــــــــايــــــــــة 2005/12/31 خـالل
فتــرات حكــومــة مجلـس احلـكم
املــنـحل واحلـكــــــومــــــة املــــــؤقــتــــــة
واحلـكـــــومـــــة االنـــتقـــــالــيـــــة بـلغ
بـحـــــــــــــدود )103444( الـف طـــــن

وبقيمة )4308( ماليني دوالر.
واوضـح املــــصــــــــدر يف تــــصــــــــريـح
خـــاص لـ)املـــدى( : كـــانـت اعلـــى
نسبـة حتققت يف تنفيـذ العقود
خالل فترة احلكـومة االنتقالية
40% تلــيهــــا احلكـــومـــة املـــؤقـتـــة
بنــسبــة 36% فـيمــا بلـغ اجمــالي
الـكــمــيـــــــات لـلــمـــــــواد احملـلــيـــــــة
الــداخلـــة ضمـن سلـــة البـطــاقــة

)4308( ماليني دوالر قيمة مشرتيات البطاقة التموينية
تليهـا فترة احلكـومة االنتقـالية

وبنسبة %24.
وبـني املــصــــدر أن وزارة الــتجــــارة
تواجه صعـوبات كبيـرة يف تأمني
املــواد الغــذائيــة وتبــذل اجلهــود
يف هـذا الظـرف الصعب لـتوفـير
تلك املواد لـ)29( مليـون عراقي،
حــيــث تقـــــوم بــتـــــوزيـع مفـــــردات
البطـاقة التمـوينية شهـرياً على
أربــعـــــــــــــــة مــاليــــــني و)800( الــف
عـــــــائلــــــة مــنــتـــــشـــــــرة يف بغــــــداد
واحملـــافـظـــات مـن خالل شــبكـــة
مـــن الـــــــــوكـالء يـــبـلـغ عـــــــــددهـــم
بـــحــــــــــــــــــــــدود )42( الـــف وكــــــــيـــل
بـــاالضـــافـــة الــــى مجـــامـيع مـن
الناقلني فضالً عن سعي الوزارة
لتـأمني املبـالغ الالزمـة لتغطـية
عقـــود املــشـتـــريـــات اخلـــارجـيـــة
)االستيـراد واملشتريـات احمللية(

ملفردات البطاقة التموينية.

التموينية والتي مت شراؤها من
داخــل الــعـــــــــــــــــراق، خــالل تــلــــك
الفترة بـحدود )2577( الف طن
وبقــيــمـــــــة )457( ملــيــــــون دوالر
وكــانـت اعلــى نــسبــة حتقـقت يف
املــشـتــريــات احملـيـــة خالل فـتــرة
حـكـــــومـــــة مـجلــــس احلـكــم %37
تليهـا احلكـومـة املــؤقتــة بنـسبـة
32% مــــشــيـــــراً الـــــى ان كــمــيـــــات
الــطحـني املـنـتجــــة خالل نفــس
الفــتـــــرة بـلغــت بحـــــدود )6375(
الـــف طـــــــــن يف حـــــــــني بـــلـــغـــــــــت
الكـمـيــات املــوزعـــة نحــو )7590(
الف طــن، مـــضـــيفــــــاً ان الفـــــرق
بـينهمـا ميثل الطـحني املسـتورد
املـــــوزع علـــــى املـــــواطـنـني ضـمـن
البطاقة التموينية، وقد احتلت
حكـومــة مجلـس احلـكم املــرتبـة
االولـــــــى مــن حــيــث الـكــمــيـــــــات
املنـتجــة واملــوزعـــة وبنــسبــة %65

بابل/ مكتب املدى
نفـذت جامعـة بابـل إستبيـاناً مـيدانـياً
ــــــواطـــنـــني مبــــــرض ــــــاس وعـــي امل لـقـــي
انفلونزا الطيور يف مـدينة احللة، وما
املــــوقف واملـمـــارســـة املــطلـــوبـــة ملـــربـي
الــطـيــــور والــــدواجـن ومـن يــتعــــاطــــى
بـبـيعهـــا والعـمل يف حقـــولهــا وكـــذلك
العـاملـني يف اجملازر وشـمل االستبـيان
ـــــذكـــــور مـــن العــــــاملــني يف 95% مــن ال
مــــديـنــــة احللــــة الــــذيـن مــضــــى علــــى
عـملهـم خـمــس سـنــوات فــأكـثـــر وبعــد
حتلــيل نـتــــائج االسـتـبـيــــان إتــضح إن
75% من املـشاركني فـيه اليعرفـون آلية
انتقــاله وان 70%  مـنهم يــستخـدمـون
طــرقــاً غـيــر صحـيحــة للـتخلـص مـن
الـطيـور الهـالكـة وثالثـة أربـاع العـينـة
التعـــرف االعــــراض احلقــيقـيـــة الـتـي
تظـهر على الطير عنـد إصابته، بينما
ذكــــــر 78% مـــنـهـــم رغـــبـــتـه يف الـــتـعـلـــم
واالستـعداد الكـتسـاب معـرفة بـاملرض
اخلـطر وتـضمن االسـتبيـان معلـومات

ـ ـ ـ
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استبيان لقياس مستوى الوعي الصحي يف احللة
يف غـايـة االهـميـة ملن يقـدم اخلـدمـات
البيـطريـة يف عمـوم احملافـظة وامـكان
االستفادة منهـا يف وضع خطة وقائية
ــــــرض وكـــــشـف ملـقــــــاومــــــة وحتــــــدي امل
االسـتـبـيـــان ان نــسـبـــة 90% مـنهـم قـــد
أصــــابــتهـم حــــالــــة خــــوف وهـلع عـنــــد
سمــاعهم بـاملــرض واوضح االستـبيـان
ــــــة ــــــرض ممـكــن ــــــة مــن امل ــــــوقــــــاي ان ال
وتتضمن طـهي الطعام جيـداً وخاصة
حلــوم الــدجــاج وبيـضهــا وعــدم تنــاول
الــبــيـــض غــيـــــر املـــــسلـــــوق جــيـــــداً الن
الفايـروس يعيش داخل صفار البيض
يف حــني الــــسـلق الـكـــــامـل للــبــيـــضـــــة
والـطـبخ ملــدة نـصف ســاعــة او الـشــوي
يــؤدي الــى الـتخلـص مـن الفــايــروس
وال خـطـــر علـــى صحــة االنــســـان بعــد
ذلـك واشار فريق العـمل يف االستبيان
الـى ضــرورة التــزام العــاملـني يف املهن
املـذكورة باتبـاع وسائل وقائيـة أبسطها
النـظـافـة الـشخـصيـة وغـسـل اليــدين

وارتداء الكمام.
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بغداد/ كرمي السوداني
دعـت وزيـــرة حقــوق االنــســان نــرمـني عـثـمــان املــســؤولـني الـبــريـطــانـيـني عـن ادارة
السجـون واملعتقالت يف محافظة البصـرة الى اجراء زيارات تفتيـش غير مشروطة
جلميع الـسجون اخلاضعـة لسيطـرتها من قـبل جلان التفتـيش واملراقبـة اخلاصة

بالوزارة.
وأكـد نــرمني ان املـسـؤولـني البـريـطـانـيني اسـتجـابــوا للـدعـوات وأبـدوا رغـبتـهم يف
أيـجاد منـاخ ايجابـي وتعميق الـتفاهـم املشتـرك يف السمـاح للجان الـوزارة بالـقيام
بعملها بزيـارات غير مشروطـة من قبلهم ملتابـعة احوال املعتقلني تفـادياً ملا حصل

من أشكاالت يف الشهر املاضي.
وأشارت السـيدة نرمني الى ان من أصعب االمور علـى االنسان ان يكون غير مدرك
ملا يحيط به من تطورات ومفاهيم احلياة احلضارية وان اخلطورة يف مكان وزمان
مـا أنه يدرك احلقيقـة بجميع اوجههـا مشيـرة الى انه هـذا ما دفعنـا الى املطـالبة
والتعمـيق مبا له صلة بحقـوق املعتقلني بشكـل خاص وحقوق االنسـان بشكل عام
فضالً عن ان مبـادئ حقوق االنسان تتـعامل مع كل أنواع السلـطة وتتعامل مع كل
أشكـال سـوء اسـتخــدامهــا الن حقـوق االنـســان يف فلـسفـتهـا تـتعــامل مع حتـديـد
العالقـة بني مـن ميلك الــسلطـة ومن متــارس عليه الــسلطـة بحـيث ال تغـري هـذه
السلطة مالكها وأفادت وزيرة حقـوق االنسان بأن العدل سمة األسوياء من الناس

ومنه تنطلق مواقف التصدي لكل أستدارج سلبي يف احلياة.

وزيرة حقوق االنسان )للمدى(:

الربيطانيون استجابوا لزيارات اللجان
التفتيشية جلميع املعتقالت

العدد )613(االحد)5( آذار 2006
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