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تعـاني األم املـوظفـة من مجمـوعـة
مــســـؤولـيـــات تـتـــوزع بـني مـتـــاعـب
االســرة والبـيت وكــذلك الــوظيفـة
وهــي مـــطــــــالــبـــــــة بعـــــــدم االخالل
بـالتـزامـاتهـا جتـاه االثنـني وعليهـا
امـســاك العصـا من الــوسط واآلن
بدأت همومها تزداد بسبب الوضع
االمــــنــــي املــــتــــــــــــردي والــــــضـغــــــط

االقتصادي.
)املـــدى( الـتقـت بعـض املـــوظفـــات
فكـانـت أسمـاء مـاهـر أوالهـن وهي
مـوظفـة يف احـدى الـدوائـر. تقـول
اسـمــــاء انهــض مــبكــــرًا كل صـبـــاح
واستعـد للتـوجه إلـى العمـل. اقوم
بــــايقــــاظ طـفلـي مـن الـنــــوم لـكـي
آخـذه امـا إلــى احلضـانــة أو لبـيت
اهلـي حـيــث ابقــيه هـنــــاك حـتــــى
يــنـــتهــي دوامــي الــــــوظـــيفــي وانــــــا
بـذلك احتمل عبء هذه التنقالت
واخملــــــاطــــــر الــتــي تـــــــواجهــنــي يف
الشـارع مـن تفجيـرات ومفخخـات
ووضـع امنـي غيــر مـسـتقــر ولهــذا

اواجه الكثير من الصعوبات.
امــــــا مــــــاجــــــدة كــــــرمي فـــتقــــــول ان
الــطـفل ال يـفهــم وال يـــــدرك ملـــــاذا
تتـركه امه كل يـوم اكثـر مـن نصف
الـنهــار لـــذلك قــد جتــده يـتعـــامل
مـعهـــا بـبعــض االنـفعـــال عـنـــدمـــا

تعود إليه وكأنه يعاتبها.

الـــــــعــــــــــــــــــــنـــــــــف
وبالتـالي تزداد
هـــــذه احلـــــالـــــة

وتنشأ معه.
خـــــــــاصـــــــــة وان
الطفل سيكون
بعيـدًا نـوعـًا مـا
عــــن وســــــــــــائـل
التـرفيه بـسبب
انعـــــدام االمــن
وعـــــــدم وجـــــــود
املــــــــالعـــــــــــــــــــــــــب
الـــــــريـــــــاضــيـــــــة
ومـدن االلعـاب
واملــتــنـــــــزهــــــــات
وهـــذا يـتــطلـب
مــن احلكـــومـــة
اجلــــــــــــديــــــــــــــدة
الــنـــظــــــر بعــني
اجلــــد والعــمل
مـع اجلـهـــــــــــات
املـســؤولــة مـن اجل القـضــاء علــى
هـــذه الـظـــواهـــر وهـــو مـــا يـنـعكــس
بـــشـكـل سلـبــي علــــى حـيــــاة املــــرأة
العــاملــة الـتي ال جتــد مــا يـضـمن
لهـــا االطـمـئـنــــان علــــى اطفــــالهـــا
وبيتها عند غيابها بسبب العمل.
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اما سوزان محمد ام مرمي فتقول
ان الـــوضع االمـنـي املـتـــردي الـــذي
ميــــر بـه العــــراق حــــالـيـــــًا انعـكـــس
بصـورة خـاصـة علـى االطفـال دون
غيــرهم النـه ادخل مفهــوم العـنف
لـديهم من خالل ما يـشاهدونه يف
الــشـــارع مـن اعـمـــال عـنف والـــذي
تـولد لدى الطفل حـاله من ثقافة

عـنــدمـــا يعــود ابـنــائـي إلــى املـنــزل
ولكـن يف بعــض االحـيـــان اضــطـــر
إلى جلب الطعام جاهزاً من خارج
املـنـــزل النـنـي اكـــون مـتعـبـــة جـــدًا
ورغــم املعـــــانـــــاة الــتــي اشعــــــر بهـــــا
والـــتـعـــب املــــــســـتـــمـــــــر اال انـــنـــي ال
اسـتـطـيع تـــرك عـملــي النه يقـــوم

بسد حاجات كثيرة للعائلة.

انـني اعــاني كـثيــرًا يف ظل الــوضع
االمـنـي حـــالـيـــًا وعـــادة مـــا يـنـتهـي
الدوام املدرسي قبل انتهاء دوامي.
وبـذلك يـتحمل الـتلميـذ الـصغيـر
عـبء الطـريـق الطـويل واالنـتظـار

وهذا ما قد يعرضه للخطر.
امـــا اريج فـــاضل فـتقـــول عـنـــدمـــا
اذهب إلى العمل اقوم بترك ابنتي
يف دار احلـضـــانـــة الـتـي تـبعـــد عـن
داري مــســـافـــة لـيــسـت بـــالـبعـيـــدة
ورغـم الــرعــايــة الـتـي حتـظــى بهــا
ابـنـتـي لكـن يـبقــى بــالـي مـشــوشــًا
ويـنـتــــابـنــي القـلق خــــاصــــة عـنــــد
حــــــدوث انـفجــــــارات قــــــريــبــــــة مــن
منـطقــة سكـني فـاقـوم بـاالتـصـال

واالطمئنان عليها.
امــا زيـنـب فهـي ام لـثالثـــة اطفــال
فتقـول ان قلقي علـى ابنـائي كبـير
جــدًا رغـم ان ابـنــائـي جـمـيعهـم يف
مـراحل دراسية عـالية ولـكن شعور
األم يبقى يف قلق دائم فانا عندما
اكون يف عملي اقوم باالتصال بهم
بـني ســـــاعه واخــــرى رغــم انهـم يف
املنـزل ولكـن عنـدمـا يــذهبـون إلـى
دوامهم يزداد قلـقي عليهم وخويف
بـــسـبـب الـــــوضع األمـنـي املـتــــردي
وكــثــــــرة االنـفجــــــارات املــــســتــمــــــرة
وتـضيف انـا اقـوم بـاعـداد الـطعـام
مـن املـــســــاء لـكـي يـكــــون جــــاهــــزًا

املرأة املوظفة ..قلق األمومة والتزامات العمل
دعـــت وزارة حقــــــوق االنــــســــــان
ذوي املـتـــــوفـني مــن املعـتـقلـني
الـــــذيــن تـــــوفــــــوا يف معــتـقالت
قـوات الـتحــالف إلـى مــراجعـة
الــــوزارة وذلـك لغــــرض صــــرف
مبلـغ املسـاعـدة الـذي خـصص

لهم.
جـــــاء ذلـك يف بــيـــــان اصـــــدرته
الـوزارة وحـصلت )املـدى( علـى
نـسخــة منه حــددت فيه يـوم 9
/ 5 / مــــــوعـــــــداً للــمـــــــراجعــــــة
ـــــــــــــان مـــــن ذوي وطـلـــــب الـــــبـــــي
املـتــوفـني جلـب املــسـتـمــسكــات
القـانونية الرسمـية التعريفية
وذلــك لـــتــــــــأكـــيــــــــد عـالقـــتـهـــم
باملتوفني وهذه قائمة االسماء
املـشمـولـة االسـم ورقم املـعتقل

احملافظة السجن
1-حــــســن حــمــــــد ابــــــو نـــصــــــر

116662 بغداد ابو غريب
2-فـــــاضل ابـــــراهـيــم محـمـــــود

15021 ديالى ابو غريب
3-طـارق صــادق عبـد احلـسني

150503 بوكا
4-ريــاض مـحمـــد عبــد الــرزاق

151729 ابو غريب
5-احمد طفيج غاير البيجات

152559 بغداد ابو غريب

ـ

ديالى ابو غريب
20-حـــــســني عــبـــــــد اهلل عـــــــواد
اجلـــــوادي 159756 بغــــداد ابــــو

غريب
21-عـــبــــــــاس عـلــــــــوان فــــــــاضـل

160243 بغداد ابو غريب
22-صهـيـب مـنــصــــور محـمــــد

الدوري 162624 ديالى بوكا
23-فـهـــــــد مـهـــــــدي بـــــســبـــــــاس
اجلـمـيلـي 164696 بغـــداد ابـــو

غريب
24-احـمـــد اسـمـــاعــيل عــطـــوه

العطواني 66576 بغداد بوكا
25-محـمـــــد محـمــــود خــضــــر

169367 بوكا
26-منذر عـواد حسان 174410

بغداد ابو غريب
27-حــــــســــــــان حــــــــردان راكــــــــان
احلـيـــاتـي 176552 ديـــالـــى ابـــو

غريب
28-مــــضـــــــر نـــــــاصـــــــر ســـــــرداح

176640 بغداد بوكا
29-محـمـــد حـمـــزة الـــزبـيـــدي

20006 بغداد املطار

6-مــــــــــازن زيــــنــــي داود 152616
بغداد ابو غريب

7-محــمــــــد محــمـــــود جـــــاســم
154149 بغداد ابو غريب

8-اسـمــــاعــيل عـبــــد احلـــسـني
شـهــــــــاب 155043 بـغــــــــداد ابــــــــو

غريب
9-عدنـان عبـد احلسـني شهاب

155044 بغداد ابو غريب
10-سـنــان عـبــد اجلـبــار جــواد

155909 بغداد ابو غريب
11-احــمــــــد سفــيــــــان محــــســن

منخي 157315 بغداد بوكا
12-عــــــــــواد صــــــــــالـح جــــــــــاســــم

157380 بغداد ابو غريب
13-ابــــــراهــيـــم محــمــــــد جــــــارد

اجملمعي 157857 بغداد بوكا
14-احـــمــــــــد عــــــــزيــــــــز 158022

بغداد ابو غريب
15-عــمــــــر مــــــاجــــــد ابــــــراهــيــم

158436 بغداد ابو غريب
16-ابــــراهـيــم محـمــــد حـــسـني

هاشم 158647 بوكا
17-خــضـيــــر مــــوســــى جــــاسـم

159026 بغداد ابو غريب
18-خلف جنـم جاسم 159027

بغداد ابو غريب
19-عـبــد االمـيــر نــزار 156679

وزارة حقوق االنسان تدعو ذوي املتوفني 
يف املعتقالت لتسلم حقوقهم

يتـرقب املـواطنـون وصـول طـائـرات مكـافحـة
اشـجــــــــار الـــنـخـــيـل مـــن آفــــــــات الــــــــدوبــــــــاس
واحلـمـيـــرة الـتـي تفـــاقـمـت االصـــابــــة بهـمـــا
خالل الــسنـوات املــاضيـة بـسـبب عـدم وجـود
املـكــــــافحـــــة الــتــي لــم تــــســمـح بهــــــا القـــــوات
االمـــــــريـكـــيـــــــة فــــضـالً عـــن عـــــــدم تـــــــوفـــيـــــــر
مستلـزماتهـا من قبل وزارة الـزراعة الـتي ما
فتـئت تـعلن بــانهـا قــد اكملـت استعــداداتهـا
وانهـا تعـاقـدت علـى وصــول الطـائـرات الـتي
لم تـصل حتــى السـاعـة يف حني ان مـا وصل

اخملتـصون قالـوا ان توقيـت احلملة يجب ان
يكـــون يف وقـت فقــس بـيـــوض احلــشـــرة قـــد
وصل إلــــى نـــسـبــــة 50% فــــاكـثــــر. واحلــــال ان

فقس هذه البيوض قد فاق %75.
دائــرة زراعــة ديــالـــى تقــول بـــانهــا قــد امـنـت
املــــبــــيـــــــــــدات يف امـــــــــــاكــــن االقـالع وهــــي ذات
مـــواصفـــات عـــاملـيـــة ومـن مـنـــاشـئ يـــابـــانـيـــة
واخرى ال يـرقى إليـها الشك واألمـر متروك

للجهات اخملتصة والظروف اجلوية.
مـن جـــانــبه اشــــار املهـنـــدس فــــاضل حــسـني
حمد مدير قسم وقاية املزروعات ان مالكات
القـسم قـد حـددت طـور احلشـرة مـا بني )2(
و)4( وهــو الـطــور الـــذي تكــون فـيه االجــواء
مـساعدة كثـيراً الجراء عمليـة املكافحة قبل
ظهــــور الـنـــــدوة العــــسلـيــــة" الـتــي تفــــرزهــــا
احلوريات وتوقع اذا ما مت تنفيذ احلملة يف
هـــــذه االيـــــام جنـــــاحـــــاً كـــــامـالً لهـــــا، داعــيـــــاً
املزراعني واملـواطنني إلى القيـام باالجراءات
املناسبـة والوقائيـة املكملة واملرافقـة لعملية
املـكـــــافحــــة والــتقـيــــد بــــالـتـعلـيـمــــات الـتـي
اصــدرتهـا دائـرة زراعـة احملـافـظـة واملـتمـثلـة
بـنـقل خاليـــا الــنحل خـــارج نـطـــاق الـــرقعـــة
املـشمـولة بـاملكـافحـة والتقيـد بعـدم اعادتـها
اال عقب مرور "20" يوماً من الرش، وتغطية
خــزانـــات امليـــاه وأواني الـتغــذيــة، فـضـالً عن
مـنع الــرعـي يف املـنــاطق الـصحــراويــة وملــدة

ثالثة ايام بعد املكافحة.
وتـــضــمــنــت الــتـعلــيــمـــــات ايـــضـــــاً اجـــــراءات
الـسالمـة الـصحيــة من آثـار املـبيـدات والـتي
شــملـت عــــدم تـنـــــاول الفـــــاكهــــة الــطــــازجــــة
وحـمــــايـــــة حقــــول الــــدواجـن واحلـيــــوانــــات

الداجنة واللبونة وبحيرات االسماك.
دائـــرة زراعـــة ديـــالـــى ال متـلك الـتـــوقـيـتـــات
لوصول الطائـرات واملواطن ال ميلك الصبر
علـى االجـراءات الـروتـينيـة واملـواقع الكـاذبـة
الـتـي تـضــرر املــواطـن بــسـبـبهــا كـثـيـــراً.. هل
نـــشــــاهــــد الــطــــائــــرات حتـلق فــــوق بـــســــاتـني
النخيل ام إننا سوف نـشاهد احالمنا حتلق
يف عــوالم اليـأس ويطـوى عـام آخـر يف رحلـة
األلم يف هـذا البلـد الـذي ضـرب فـيه النـسل

واحلرث؟

القيام بحملة لـلرش األراضي امنت الدائرة
مـستلـزمـاتهـا من مـرشـات وقـصبـات خـاصـة
بهــــــا وتقــــــوم بــتــــــأجــيــــــر العــمــــــال وتهــيــئــــــة
"الصـواعيـد" الــذين يقـومــون مبهمـا صعـود
النخلة اذ تعاني الدائرة من قلة عدد هؤالء

الن مهنتهم تعد اختصاصية.
وقـد اجنــز حتـى اآلن مكـافحـة "1000" دومن
من اصـل "7500" دومن سيجــري مكـافـحتهـا
يــدويــاً بــسـبـب تعـــذر مكـــافحـتهــا بــواسـطــة

الطائرات.

إليه حـال اإلصـابــة من تـدهــور يهـدد وجـود
الـنخـيل ولـيــس فقـط انـتـــاجـيـته يف عـمـــوم
العــراق بغــرض اتخــاذ االجـــراءات املنـــاسبــة
قـبل هـــذا الـــوقـت الـــذي يعـــد حـــرجـــاً يف كل
القـيـــاســـات اذ سـتـنــتفـي احلـــاجـــة ويــصــبح
تـأثيـر املـبيــدات ضعيفـاً اذا مـا كـان معـدومـاً

يف االيام القادمة.
الـدكتـور عبـاس فـاضل ابـو لكَن مـديـر دائـرة
الــزراعـــة يف محــافـظــة ديــالــى اشــار إلــى ان
اجــــراءات دائــــرته تـــسـيــــر بخــطــني، اولهـمــــا

انتظار الطائرات: حلم حلق يف عالم اليأس

زراعة دياىل بارشت محلة للمكافحة األرضية ألشجار النخيل
بعقوبة /عمر الدليمي

قــــامـت الـــشــــركـــــة العــــامــــة
خلـدمـات الـشـبكـة الــدوليـة
للـمعلــومـــات بتــوقـيع عقــد
مـــشــــروع شـبـكــــة احملــطــــات
االرضـــيــــــــة ) (I-Plantمـع
شركـة الشـاملـة وهي شـركة
ضــمـــن القـــطــــــاع اخلــــــاص
ومدة العقد 6 اشهر وهو يف
مـــرحلــة الـتجهـيـــز ويعقـبه
مـــــــرحلـــــــة فحـــص ونـــصــب

االجهزة.
يهــدف املشـروع الـى ايصـال
خدمـة االنترنت الى جميع
محافظـات القطر بـواسطة
I-( مــــــنـــــــــظــــــــــــــــومــــــــــــــــة ال
 (PLANTحـــــيـــــث يـــــتـــــم
تقـــسـيــم العــــراق الـــــى اربع
منــاطق رئيــسيــة يتـم فيهـا
نـصـب محـطـــات مـــركـــزيـــة
)اربـع محــطــــات( اليــصــــال
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دعــت اللجـنـــة الـــزراعـيــــة يف مجلــس ادارة
محـــافـظـــة الـــديـــوانـيـــة  جـمـيع االطـــراف
الـــزراعـيـــة الـــرئـيــسـيـــة  املــســـانـــدة حلـملـــة
حصاد املـوسم الشـتوي لالستـعداد املكثف

لغرض اجناح احلملة.
وقــــال غــــامن عـبــــد دهـــش رئـيـــس الـلجـنــــة
الــزراعـيــة يف احملــافـظــة: إن االسـتعــدادت
جـارية على قـدم وساق لبدء حـملة حصاد
املــوسم الــشتــوي،وان اللـجنـة دعـت جمـيع
املالكــات الفـنـيــة والهـنــدسـيــة يف الــدوائــر
ذات الـعـالقــــــــة الــــــــى اســـتـــنـفــــــــار اجلـهــــــــود
والـطـــاقـــات خالل هـــذه الفـتـــرة  مـن اجل
اجنــــاح عــملـيــــة احلــصــــاد ، مـــشـيــــراً الــــى
تـــسهــيل مهـمـــة املـــزراعــني والفالحـني مـن
خالل تزويدهم با لوقود  الالزم يف عملية

VSAT)( مــــنــــــظــــــــــومــــــــــة
السـتقبـال احلـزمـة النـازلـة
DOWNLINK)(
وبــاستخـدام عـدد قلـيل من
االجهزة وبـاقل تكلفـة ويتم
جتـمـيع احلـــزم الــصـــاعـــدة
)(UPLOADمـــــــــــــن كـــــل
مـحطـة طــرفيــة عن طـريق
الــــــشـــبــكــــــــة الـــــضــــــــوئـــيــــــــة
) (FIBER OPTICبـني
احملــــــافـــظــــــات حــيــث يــتــم
جتــمــيـعـهـــــــا يف احملــــطـــــــات
الــــرئـيـــسـيــــة االربـع وبهــــذه
الـطــريقـة سـيتـم استخـدام
اجهزة االرسال يف احملطات
الــــريـــسـيـــــة فقــط وال يـتـم
اسـتخـــدامهـــا يف احملـطـــات
الـطـــرفـيـــة ممـــا يـــؤدي الـــى
تقلـيل الـكلف واملـركـزيـة يف

ادارة احملطات الطرفية.
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اخلـــــدمـــــة الـــــى احملـــطـــــات
الـثــــانــــويــــة وتــضـمـن هــــذه
الـطـــريقـــة اسـتخـــدام عـــدد
اقل مـن االجهــزة بــدال مـن
شـــــراء مــنـــظـــــومـــــة ارســـــال

واستالم كاملة.
تتمـركـز فكـرة املشـروع علـى
تقـــسـيــم العــــراق الـــــى اربع
محـطــات رئـيــسـيـــة بغــداد-
بصرة-موصل-كربالء( وكل
ــــــــــــرتـــــبـــــــط مـــــنـــــــطـقــــــــــــة ت
بـاحملـافظـات القـريبـة منهـا
وتـعـــمـل هـــــــــذه احملـــــطـــــــــات
الــــرئـيـــسـيـــــة علــــى تــــزويــــد
احملــــــافـــظــــــات املــــــرتــبـــطــــــة
بخــــــدمــــــة االنــتــــــرنــت عــن
طــــــــريـق ربـــــط مـحـــــطــــــــات
REMOTE( طــــــــرفـــيــــــــة
 (STATIONيف كـــــــــــــــــل
مـحافظـة حيث يتم تـركيب
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عقد ملرشوع شبكة املحطات األرضية

احلصاد.
وشـدد دهـش علـى دقـة الفحـص اخملتبـري
عـنــد تــسلـيـم وتـصـنـيف انـــواع محـصــولـي

احلنطة والشعير.
مــن جهــته  اكــــد املهـنـــدس عـبــــد الكـــاظـم
عبطـان اخلزاعـي مديـر زراعة الـديوانـية:
ان زراعــــة الــــديــــوانـيــــة اسـتــنفــــرت جـمــيع
طـــاقــــاتهـــا مـن اجـل تهـيـئـــة مــسـتلـــزمـــات
احلصـاد وتـذلـيل املعـوقـات امـام املــزارعني
وتقــــدمي االرشـــــادات وتهـيـئـــــة مخـتـبــــرات
لـتكـــون مــسخـــرة مـن اجل اجنـــاح عـملـيـــة
حـصـــاد املـــوسـم الــشـتـــوي  الـــذي ســتكـــون
نـسبـة محــاصيـله جيـدة  لكـون املـسـاحـات
املــزروعــة هــذا ملــوسـم اكثـــر من مـســاحــات

الزراعة يف املوسم ملاضي.

مديرية زراعة الديوانية تستعد حلملة
حصاد املوسم الشتوي

الديوانية / باسم الشرقي

اضـــطـــــــر اصحــــــاب احملــــــال
التجـارية إلى تـرك اماكنهم
بعد ان شهـدت اسواق كثيرة
يف العـــاصـمــــة بغــــداد تكـــرر
حــــــــــاالت قــــتـل واغــــتــــيــــــــــال
وافتــراش شــوارع بغـــداد من
اجل تــصــــريف بــضــــاعــتهـم
ومـــــــواصلــــــة كـــــســب الــــــرزق

إلعالة عوائلهم.
التفجيـرات واعباء مخـاطر
مــتــنـــــوعـــــة أخـــــرى )املـــــدى(
تـوقفـت عنـد هــذه الظـاهـرة
واسـتـمعـت إلــــى مجـمـــوعـــة

منهم.
جـــــاســب عــبـــــود / صـــــاحــب
محل ادوات مـنزلـية وهـدايا
قـــال: تـــركـت الــســـوق الـــذي
عــــمـلــــت فــــيـه الكــــثــــــــــر مــــن
خمـسـة عـشـر عـامـاً نـتيجـة
الســـتهــــــداف العـــــديـــــد مــن
اصحــاب احملــال الـتجــاريــة
يف الــسـيـــديـــة وألنـنـي غـيـــر
قـادر على شـراء أو استـئجار
مـكـــــــانـــــــاً آخـــــــر فــــضـلــت ان

عـراء الـشـارع واصفـاً ايـامه
بـانهــا ال حتمل طعـم حيـاة
كـــرميـــة واخـــذ يــســـرد كـيف
إنـه وضـع مــــــــا ميـلــك هــــــــو
وزوجــــتـه مــــن اجـل شــــــــــراء
محل يدمي لهم رزقاً حالالً
لـــيـقـف بـعــــــــد كـل هــــــــذا يف
شــــارع لـم يــــدر بـخلـــــده انه
ســيـكــــــون فـــيه يــــــومــــــاً مــــــا
لـيتـسـاءل مـا الــذنب الـذي
ارتكـبـته يـــا تـــرى كـي ابعـــد
عنه واية جرمية فعلتها..؟
وأخـيــراً قــال صـبــاح كــاظـم
ان مـا حل بـه مؤلـم ويومـياً
يحــدث نفــسه متــى ينـتهي
كـل هذا وبعـد حوار صـامت
يـصل إلــى خـيبـته الكـبيــرة
لـتفـــاقم األمــور يــومــاً بعــد
آخــر.وهكــذا صــار اصحــاب
احملــــــال الـــتجــــــاريــــــة حتــت
رحــمــــــة الـــــشـــــــارع بعــــــد ان
اجبـروا علـى تـرك امــاكنهم
فـالــى متــى سيـسـتمـر هـذا

احلال..؟

ان كنت قـد وفرت كل اسباب
راحـــتـــي يف مـحـلـــي الـــــــــذي
تـركته يف منـطقة العـامرين
بعــــد ان مت قـتـل العـــشــــرات
مــــن اصـحــــــــــاب احملــــــــــال يف

السوق.
وحتــــــــدث قــــصـــي حــــــــافــــظ
مبرارة عـن معانـاته الكبـيرة
وهــــو يـــــرى نفـــسـه بعـــــد كل
تـلك الــسـنـــوات مـن الــتعـب
والـكفـــاح مـــرمـيــــاً هكـــذا يف

افـتــــرش االرض لـتــصــــريف
بـضـــاعتـي املكــدســة وتلـبيــة

احتياجات العائلة.
كرمي كامل / صاحب محال
لـبــيع الـتـحف الـــزجـــاجـيـــة
قـــال: اختــرت هــذا املكــان ال
لـشـيء بل لكـونـه بعيــداً عن
االســــــواق املــــــزدحــمــــــة ومــن
اجل االبـتعـــاد عـن مــشـــاكل
اآلخــريـن. وهــا انــذا أقـضـي
ســاعــات الـنهــار احلــارة بعــد

أصحاب املحال التجارية يفرتشون شوارع بغداد
قـــــال الـــــدكــتـــــور حـــــامـــــد
الــظـــاملـي عــضـــو مـجلــس
محـــــافـــظـــــة الــبـــصـــــرة لـ
)املــــــــــــــــدى( ان اجملــلــــــــــــس
صــادق علـى 100 مـشـروع
تــخــــــــص اخلـــــــــــــــدمـــــــــــــــات
االساسـية للبصرة بكلفة
7 ماليني دوالر واضاف -
ان االول مـــن حــــــــزيــــــــران
القـــادم سـيـــشهـــد الـبـــدء
بتـنفيـذ مـشـروع تنـظيف
الـبـصــرة مـن قـبل شــركــة
)تـنـظـيـفكــــو( الكـــويـتـيـــة
ملــــدة سـنــــة مـن مـنـــطقــــة
الهـــــارثـــــة شـمـــــاالً حـتـــــى
مــنــــطقـــــة الــبــــــراضعــيـــــة
جنـوبـاً وستـوفـر الـشـركـة
مــــئـــــــــــات اآللــــيـــــــــــات مــــن
احلـــــادالت والـكـــــابــــســـــات
وحــــــاويــــــات الـــنفــــــايــــــات،
وســـــــوف تــــــــوزع علــــــــى كل
عــائلـــة 30 كيــس نفــايــات

ونــــــــواحـــي احملــــــــافـــــظــــــــة
الســــتــــبــــــــــــدال املــــــــــــدارس
الـــطــيــنــيـــــة، وهــنـــــاك 23
مـــــــشـــــــــروعـــــــــاً لـلـــــطـــــــــرق
واجلـسـور بـاالضـافـة إلـى
مــشـــاريع املــوارد املــائـيــة،
كـــمـــــــــا ان اجملـلـــــــس وافـق
عـلــــــــــى تـخـــــصـــيـــــص )3(
ملـيـــارات ديـنــــار للـكلـيـــة
الــتقـنـيــــة و)4( ملـيــــارات
ديــنــــــار للــمـعهــــــد الفــنــي
الغــــــــــــــــراض االعــــــمــــــــــــــــار
والــــتـــــــــــأهــــيـل، وهــــنـــــــــــاك
مـــــــشـــــــــروع النـــــــشـــــــــاء دار
لـلعــــــدالــــــة يف مــنــــطقــــــة
الــكـــــــــزيـــــــــزة بــكـلـفـــــــــة 10
ماليـــني دوالر تقـع علــــــى
مــــــســــــــاحــــــــة 2300 مـــتــــــــر
بــــاالضــــافــــة إلــــى وجــــود
مـــــشــــــــاريع ســيـــنفـــــــذهـــــــا

اجلانب البريطاني.

مـنهــا محـطــة لـضخ مــاء
 R.Oواالخــــــــــرى لــــــضـخ
املـاء النقي. واكـد ان هذا
املــــشـــــروع مــن املــــشــــــاريع
الـــسـتــــراتــيجـيـــــة وتقــــوم
الـشـركـة بـاالشـراف علـى
املـشــروع حتــى عــام 2012
يــتـــم بعـــــد ذلـك تـــــدريــب
املـالكــــــــــات الـعــــــــــراقــــيــــــــــة
لتسلمه واالشراف عليه.
ويف ذات السياق - ذكر ان
هـنـــاك مـنحـــة امــــريكـيـــة
مبـــبلـغ 54 ملــيــــــون دوالر
الجنـــاز مــشـــروع مجـــاري
الــبــــصـــــــرة وانـــــشـــــــاء )5(
محـطــات ضخ للـمجــاري
بـطـول 30 كـم يف منــاطق
املعـقل تــضخ يف اجملـــاري

الرئيسة.
كـمـــــا ان اجمللـــس صــــادق
ايــضــــــاً علـــــى انــــشـــــاء 21
مـــــــــدرســـــــــة يف اقـــــضـــيـــــــــة

يــابـــانيــة يف اطــار املـنحــة
اليـابـانيـة البـالغـة مليـار
دوالر النــــــــشـــــــــــاء اكــــبـــــــــــر
مـجمع للمـاء يف البـصرة
وســـــــوف تـقـــــــوم شـــــــركـــــــة
جــابكــا اليـابــانيـة بـوضع
دراســــــــة لهـــــــذا املـــــشـــــــروع
الـعـــمـالق الــــــــذي يــكـفـــي
لسـتة ماليـني نسمـة وهو
عـــــــدد نفــــــوس الــبـــصــــــرة
الــــــذي يــــصل عــــــام 2025
وســـيـــــــــوقـع الـعـقـــــــــد مـــن
مـجلــس احملـــافــظـــة عـــام

2007.
وافــاد الــدكـتــور الـظــاملـي
عضــو مجلـس محــافظـة
البـصـرة ان هـذا املـشـروع
ســـيـــــــــؤهـل 19 مـحـــــطـــــــــة
مــركــزيــة يف الـبـصــرة مع
شبكــة ميـاه كـبيـرة تـصب
فــيهــــا مـــضخــــات كـبـيــــرة

شهـريــاً عن طــريق وكالء
احلـصــة الـتمــويـنيـــة من
اجــل بـــــــــصــــــــــــــــرة اجــــــمــل

انظف.
وان اجمللـس صادق ايـضاً
علـــى تعــويــض املقــاولـني
ملنـتزه اخلـورة مببلغ 400
ملــيــــــون ديــنـــــــار بعــــــد ان
نـكـلــت شـــــــركـــــــة ديـفــيـــــــد
بــوعــدهــا بـتمــويـل اعمــار
وتـــأهـيل املـتـنـــزه وكـــذلك
وافــق اجملــلـــــــــــس عــلـــــــــــــــى
تسـديـد الـسلفـة العـائـدة
لالسواق املركزية البالغة
70 ملــيـــــون ديــنـــــار الــتــي
كـــانـت بـــذمـــة احملـــافـظـــة

بعد سقوط النظام.
واوضح الــدكـتــور حــامــد
الـــــظــــــــــاملـــي يف مـعــــــــــرض
حــــــديـــثه لـ )املــــــدى( عــن
املـشــاريع قـــائالً: لقــد مت
الـــتــــــــوقـــيـع مـع شــــــــركــــــــة

جملس حمافظة البرصة يصادق عىل تنفيذ 100 مرشوع أسايس
البصرة / املدى

بغداد / املدى بغداد / حنان التميمي


