
بكـثير من الدهـشة واالستغراب
يـتــســـاءل املـئـــات، ورمبـــا اآلالف
من مـواطـني بغــداد عن جـدوى
وجـود دوائـر الـصيـانــة  التـابعـة
المانـة  بغـداد، إذا كان وجـودها

وعدمه سواء!
فهـذه الـدوائــر التـي تتقـاضـى  الــرواتب
اجملــزيــة مـن الــدولــة، وتــسـتخــدم دوائــر
ــــة، وتـــطــــالــب واجهــــزة ومـكــــائــن الــــدول
مبخـــصـــصـــــات مخــتـلفــــة ومــتــنــــوعــــة،
ويشـارك مديـروها رمبـا يف رحالت ايفاد
ــــى نـفقــــة ـــــرحالت مــــاجـالن، عل اشــبه ب
الـــشعـب، ومـن امـــواله، تـــأبـــى بـــالـتـــالـي
النـهوض بواجباتهـا وخدمة  الشعب، يف
واحدة من ابسط اخلـدمات املهمة، تلك

هي مجاري املياه الثقيلة.
ان عشـرات ورمبـا مئـات الشـوارع واألزقـة
ـــاملـيـــاه ومـحالت الـــسـكـن، تـكـــاد تغـــرق ب
اآلسـنــــة جــــراء طـفح اجملــــاري، يف وقـت
ـــة املعـنـيـــة ـــرفــض فــيه دوائـــر الــصـيـــان ت
ــــاتهـــا وفــتح انـــســـدادات ـــواجـب القـيـــام ب
اجملـاري، بكل ما تعنيه هـذه التقصيرات
املـــتـعـــمــــــدة مـــن
احلـــــــــــــــاق االذى
واالمــــــــــــــــــــــــــراض
واإلصـــــــــــابـــــــــــــات
بــــــــــــــالــعــــــــــــــوائــل

العراقية.
وحـتـــى النــتهـم
بـان مالحظـاتنا
ــــدخل يف هـــذه ت
اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الـعـــمــــــومـــيـــــــــات
ـــطـلـــب ورمبـــــــا ت
مـنا امانة بغداد
الـتي تـرفـض ان
تغـــادر مكــاتـبهــا
املكيفـة اإلطالع
مـيـــدانـيـــاً علـــى
واقع اخلــدمــات
ـــبـــــــــــائــــــــس يف ال
بغــــداد، والــــذي
ـــاً، يـــؤشـــر غـــالـب
انـعـــــــــدام هـــــــــذه
اخلــــــــــــــدمــــــــــــــــات
ــــرغــم متــــامــــاً، ب
الــتـخفــيـــضـــــــات
املـاليـة الكـبيـرة،
وتخـــصــيـــصــــــات

الدول املانحة.
نقول حتـديداً و
يف واحـــــدة  مــن
هــذه املمــارســات
الـــضــــــارة، فــــــان
مجـــــاري املــيـــــاه
ــــــثــقــــــيــلــــــــــــــــــة، ال
الكــائنــة يف حي
ــــة ســــومــــر مـحل
706 زقــــــــــــــاق 20
تعـيش حـالــة انسـداد منـذ حـوالي شهـر،
وهي عــرضت وتعــرض صحـة املـواطـنني
الخطـار اإلصابة بالـعديد من االمراض
إضـــافـــة الـــى الـــروائـح العفـنـــة واملـنـظـــر

الكريه.
وقـد راجع سكـان املـنطقـة مـركـز صيـانـة
بغــــداد اجلــــديــــدة املـــســــؤول عــن هــــذه
اخلــدمــات بــالــذات عـشــرات املــرات، لـكن
دون جــــــــــدوى، فــــــــــاألعــــــــــذار جــــــــــاهــــــــــزة
والـتـبـــريـــرات واضحـــة والـــوعـــود تلـيهـــا
وعـــود، دون ان يحـــرك مـــديـــر املـــركـــز أو
العـــاملــون مـعه أنفــسهـم لــزيــارة املـــوقع
الــذي يقع جـوار مـدرسـة ثـانـويــة ايضـا،

ويقوموا بفتح هذا االنسداد!
فهل حتـــولت مــراكــز الــصيــانـــة التــابعــة
الـى امانـة بغداد الـى دوائر قطـاع خاص
تقـوم بجبـايـة مبـالغ مثل هـذه االعمـال
واخلـــــدمــــــات  العـــــامـــــة لـــنفــــسهـــــا مــن
املــــــــواطـــنـــني الــــــــى جــــــــانـــب  الــــــــرواتـــب
واخملــصــصـــات الـتـي يــتقـــاضـــونهـــا مـن

احلكومة ومن اموال الشعب بالذات.
إذا كـان األمـر كــذلك فــاننـا نـطــالب امـا
بـغلق هــذه الــدوائــر وتـســـريح العــاملـني
فـيهـــا مـــادام وجـــودهـــا وعـــدمه ســـواء أو
ـــــــأجـــيـــــــر هـــــــذه احملـــطـــــــات واملـــــــراكـــــــز ت
وخصخـصتهـا وحتـديـد مبـالغ اخلـدمـة
الـتي تقـدمهـا بـشكل رسـمي، أو ارغـامهـا
ــــاتهــــا ومعـــاقـبـــة ـــواجـب ــــى القـيـــام ب عل
املقـــصـــــريــن فـــيهـــــا، مـــــادامــت حتـــــاول
بـتقــصيــرهـــا املتـعمــد هــذا احلــاق االذى

باملصالح العامة للشعب.
يـبقــى الـســؤال االشــد احلــاحـــاً واالكثــر
اهـمـيــة، الــى مـتــى تـبقــى امــانــة بغــداد،
مبـوظفيهـا ومسـؤوليهـا حبـيسـة املكـاتب
املـكيفـة! واين عـمليـة املتـابعـة امليـدانيـة
ــــاشـــــر، بل ايــن واالشــــراف الــيــــومــي املــب
اخلـــدمـــات العـــامـــة الـتـي الوجـــود لهـــا
والـتـي تـتـبــاهــى االمــانـــة بهـــا يف اجهــزة

اإلعالم اخملتلفة ؟!
تـرى .. هل يف نيـة االمانـة حتويـل دوائر
صيانة املـياه واجملاري الى فنادق خمسة
جنــــوم الســتــــراحــــة مـــــوظفـــيهــــا، ام ان
االمـانـة قـررت عـدم اخلـوض يف مـسـألـة
ـــتـــي يـجـــب ان تـقـــــــــدم اخلـــــــــدمـــــــــات  ال

للمواطنني؟!
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جماري مخس نجوم
يوم عراقي

يبقى السؤال
االشد احلاحاً

واالكثر
اهمية، الى

متى تبقى
امانة بغداد،

مبوظفيها
ومسؤوليها

حبيسة
املكاتب

املكيفة! واين
عملية

املتابعة
امليدانية

واالشراف
اليومي

املباشر، بل
اين اخلدمات
العامة التي

الوجود لها
والتي

تتباهى
االمانة بها
يف اجهزة

اإلعالم
اخملتلفة ؟!

محمود التحايف

ذي قار/ املدى
اعلــن يف محــــافــظــــة ذي قــــار صـبــــاح
امــس عن تـوزيـع مبــالغ نقـديــة علـى
عــــــدد مـــن العــــــوائل الــنــــــازحــــــة مــن
التهديدات االرهابية واملقيمة  حاليا

يف مخيم الناصرية للنازحني . 
وقـــال حـيـــدر عـبـــد الـــواحـــد الـبـنـيـــان
معـــــاون محــــافــظ ذي قـــــار للـــشــــؤون

االدارية :
وزع محــافـظ ذي قــار مـبـــالغ نقــديــة
علــى 45 عـــائلــة نــازحــة مـن املـنـــاطق
الـساخـنة يف شـمال بغـداد بواقع مـئة

الف دينار لكل عائلة . 
ويقـــدر عـــدد العـــوائل الـنـــازحـــة الـــى
محــــافــظــــة ذي قــــار بــــاكـثــــر مـن 600
عــائلــة يـبلغ عــدد نفــوسهـــا أكثـــر من
5000 نــسـمـــة، تــــوزع معــظـمهــــا علـــى
مـخـــيـــم الـفـجـــــــــر 120 كـــم شـــمـــــــــال
الناصـرية ومخيم الناصرية يف مركز

ـ

ـ ـ

املوصل /مكتب  املدى 
ـــــــــة الـــيـــــــــوم الـعـــــــــاملـــي ـــــــــاســـب مبـــن
ـــــا عقـــــدت جـــمعــيـــــة للـــثالســيــمــي
الثـالسيـميــا يف نـينــوى اجـتمــاعــاً

لهيئتها العامة 
وتـــزامن هــذا االجـتمــاع مع عــودة
احـــد املـصـــابـني بـــالـثالسـيـمـيـــا يف
املـــركـــز الـطـبـي يف مـــديـنـــة فـيلـــور
الهنـديـة بعـد جنـاح الـعمليـة التي
اجــــريــت له بـــــزرع نخـــــاع العــظـم،
حـيـث حــضـــر االجـتـمـــاع الــسـيـــد
رئيس صحـة نينـوى وأطباء مـركز
الـثالسـيـمـيــا وعــدد مـن أصــدقــاء

وعوائل املصابني .
مت التطـرق يف االجتماع الى واقع
اخلـدمـة الـصحيـة يف دائـرة صحـة
نــيــنـــــوى والـــنقـــص الــــشـــــديـــــد يف
االدويــة واملــسـتلــزمــات الــدوائـيــة،
وعــــدم تــــوفــــر الــــدم املغـــســــول مـن
اجهـــزة مــســـاعـــدة ذات مـــرشحـــات
العـطـاء املـصـاب مــا يحتــاجه من
الــدم يف حــاالت حــســاسـيــة الــدم،
وخالل حــديـثه وعـــد رئيـس دائــرة
صحـة نيـنوى بـبذل كـل ما بـوسعه
لتـوفيـر املـواد اعاله واشـار الـى انه
ســـبـق لـه ان خـــــــاطـــب عـــــــددا مـــن
املــســؤولـني لـتــوفـيــر املــسـتلــزمــات

الالزمة للوقاية وعالج املرض .
وعــــرضـت اجلــمعـيــــة مــنجــــزاتهــــا
خالل الــسنــة املـــاضيـــة والتـي من
ضـمنهـا ارســال ستــة مصــابني مع
عـائـالتهم الــى ايطــاليـا يف مـراكـز
زراعــة نخــاع العــظم حـيث متــاثل
عــدد مـنهـم للــشفــاء واجّل اجــراء
عــملـيـتـني، واحلـــــدث املهـم الــــذي
متحـور حوله االجـتماع هـو ارسال
الطفل املصاب احمـد عامر هاشم
الـى مركـز مديـنة فيلـور الطبي يف
الهـند وعـودته مشـافى بعـد اجراء
العـمليـة والـذي حـل ضيف شـرف

على احلفل .
املدى التقت االستاذ ثائر ابراهيم
الـطـــائـي رئـيــس اجلـمعـيـــة الـــذي
حتــدث قــائـال  : الثـالسيـميـــا كمــا
هــو معــروف مـــرض وراثي يـصـيب
اجلـيـنــــات املـــســــؤولــــة عـن انـتــــاج
الهـمـــــوكلــــوبـني يف كــــريــــات الــــدم
احلـمــــر وهــــذا اخلـلل يــــؤدي الــــى
انتاج همـوكلوبني غير طبيعي فال
يؤدي الوظيفـة املطلوبة منه وهي
ـــــــى جـــمـــيـع نـقـل االوكـــــسـجـــني ال
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يف يوم الثالسيميا العاملي

دعوة لتأمني مستلزمات العالج يف املستشفيات العراقية وفحص اآلباء قبل الزواج
احـــــد االبـــــويــن حـــــامـالً للــمـــــرض
وتـزيـد فـرص االصـابــة به اذا كـان
االبــــوان حـــــاملــني للـمــــرض وقــــد
قـمنــا من خالل اجلـمعيــة بحملـة
توعـية هـدفهـا التعـريف مبخـاطر
االصـــابـــة بـــاملـــرض املـــذكـــور، وقـــد
ـــــــدة يف ـــــــا بـحـــــــاالت عـــــــدي جنـحـــن
الـتقلـيل مـن فــرص االصــابــة مـن
خالل تــوعيـة الـراغـبني يف الـزواج
بعــــد فحــصهــم وجنحـنــــا يف مــنع
ارتباط حاملي املرض مع بعضهم
ـــــسـفـــــــرال( ـــــــدي ؛ وعـــن عـقـــــــار )ال
حتــدثت الــدكتـورة يـسـرى قـائلـة :
تـقوم شركة نوفارتس –وهي شركة
دوائـيــة عــاملـيــة - بـتجهـيـــز بلــدان
العـالم بهذا العقار، وهي الوحيدة
القـــادرة علــى انـتـــاجه وتـصــديــره،
ونحن نعلم ان هـناك شحـة كبـيرة
يف هــــذا الـعقـــــار يف العــــراق وهــــذا
ــــــى خـلـل يف اجــــــراءات ــــــد ال عــــــائ
االستيـراد لهذا الدواء  بـني املنشأ
ووزارة الصحة العراقية، حيث من
املفتـرض ان متتـلك وزارة الصحـة
جـــــــــدوالً النـــتــــــشـــــــــار املـــــــــرض يف
احملــافـظــات العـــراقيــة وهـي تقــوم
فــيــمـــــا بعـــــد بـــــاســتــيـــــراد الـعقـــــار

وتوزيعه عليها .
وجتــمع عـــــدد كــبــيـــــر مــن اهـــــالــي
املــصـــابـني الـــذيـن كـــانـت أعـيــنهـم
تـبحـث عـن أي بـــريق أمل يف أعـني
املسـؤولني يف اجلمعيـة، ومع عودة
الـــطـفل املـــصـــــاب احــمـــــد اجتهــت
انـظــار امهــات االطفــال املـصـــابني
نحــــوه وهــنّ يغـبــطـنـه علــــى هــــذه
الفـــرصــــة للـتـخلــص مـن املـــرض،
ولعل مـن حـضـــر هـــذا الـيـــوم كـــان
ســيلحـظ امـنـيــــاتهــن يف ان تكـــون
العـمليـة القـادمـة البنــائهن، وكـان
سـيلحـظ ايـضـاً زهـو والـد الـطفل
احــمـــــد وهـــــو يـــتجـــــول يف اروقـــــة
ــــــونه ـــــة واجلــمــيـع يهــنــئ اجلـــمعــي
بـــالــسالمـــة واالسـتقـبـــال احلـــافل

الذي قوبل به ذلك الطفل .
ــــــذي هــمـــــســت بـه االمــــــر املـهــم ال
الــدكتـورة يـسـرى ان مـن املفتـرض
لـوالـدي الـطفل ان اليتـوقفـا  عن
ــــــة ظهـــــور االجنــــــاب النه يف حـــــال
اصـابـة لـدى احــد ابنــائهمـا يكـون
الضـمان وجـود شقيق آخـر يتـوفر
فـــيه الــتـــطــــــابق الــنـــــســـيجـــي مع

الطفل املصاب .
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املصـاب النـخاع اجلـديد وبـالتـالي
يـــــؤدي ذلـك الـــــى وفـــــاته يف اســـــوأ
االحــــوال او حــــدوث مــضـــــاعفــــات
لـديه أو فشـل العمليـة او جناحـها
. واآللـيــــة املعـتـمــــدة هـي اخـتـيــــار
شخـص مـتبــرع يجـب ان يتـطــابق
فحـصـه النـسـيجـي 100 % غيــر ان
الفحص يف العـراق متأخـر بسبب
االجهــــزة القــــدميــــة املـنـتـــشــــرة يف

املراكز اخملتصة يف العراق.
والـتقـت )املـــدى( بـــالــسـيـــد عـــامـــر
هــاشم يـونـس والــد الطـفل احمـد
الـذي ارسلتـه اجلمعيـة الـى مـركـز
مـــديـنـــة فـيلـــور الـطـبـي يف الهـنـــد
والــذي حتــدث عـن ظــروف اجــراء

العملية قائالً : 
اسـتغــــرق العالج اكـثـــر مـن ثالثـــة
اشهــر حـيث أخــذ جــزء مـن نخــاع
العـظـم من مــرمي شقـيقـــة احمــد
واجــريـت العـملـيـــة له وطلـب مـنــا
الـبقــاء يف الـهنـــد الكثــر مـن شهــر
للفحص الـدوري وبعد ذلك عـدنا
الـى العراق علـماً انه طلـب منا ان
نعـود الى الهنـد لفحص آخـر بعد
ثالثة اشهر، واشار الى ان مستوى
التعـامل كـان جيـداً مع العـراقيني
اال ان تـكـــــالــيـف العــملــيـــــة كـــــانــت
بــــاهــظــــة حـيـث تــبلـغ اربعــني ألف
دوالر وال تـشـمل مصـاريف الـسفـر

واالقامة .
ومن ثم حتـدثت الـدكتــورة يسـرى
احمـد حـسـني اختـصــاص اطفـال
وثالسـيـمـيـــا قـــائلـــة : كـــان فحـص
التطـابق النسيجي يف العراق يتم
يف مـستـشفــى الكـرامــة التـعليـمي
يف العاصمـة بغداد بحـسب جدول
يتم اعـداده يف صحة نيـنوى ولكن
الـظــروف الــسـيـئــة الـتـي ميـــر بهــا
البلد دفع املـركز املذكور الى رفض
استقبـال املصابني لـلفحص لعدم
تـوفر مـستلـزماته، وهـذا ما دفعـنا
الــــى ارســــال املــــرضــــى الــــى خــــارج
العـراق الجـراء الفحـص املطلـوب
واعــنــي الـــــدول اجملـــــاورة كـــــايـــــران
والـسعـوديـة وتــركيــا، ونحـن نعـمل
يف اجلـمعـيــــة علــــى تغــطـيـــة هـــذه
التكاليف بـاالعتماد علـى تبرعات
اجلـمعيـات وامليـســورين يف العـراق

واملدينة .
وان نــسـبــة االصــابـــة بهــذا املــرض
تـكــــون واحــــداً مــن اربعــــة اذا كــــان

يـنتقل عبـر الدم  –عـبر األجـيال،
ـــــواقع ان الـــــوقـــــايـــــة مــن هـــــذا وال
املـــــرض اقل تـكــــالــيف مـن عـالجه
فـالوحدة من حقنـة )الديسفرال(
يــبلغ ثـمـنهـــا عــشـــرة دوالرات، واذا
اخـذنـا بـنظــر االعتبـار ان املـريض
يـحتـاج يــوميـاً الــى ثالث حـقن –
كمـعدل  –ندرك حـجم التكـاليف
الـتي يـنفقهــا ذوو املصـاب نــاهيك
عـــن ارتفــــــاع اسعـــــار الـعالج  –ان
وجـد  –خـارج العـراق لعـدم تـوفـر

املراكز املتخصصة لهذا االمر .
ولعالج املـــرض نهـــائـيـــاً يـتـم اخـــذ
جزء مـن نخاع العـظم من املتـبرع
ــــــذي يـــــشــتــــــرط ان يــتــــطــــــابـق ال
ـــــــاً مـع املــــصـــــــاب، ومـــن ـــــســـيـجـــي ن
املـفتـرض ان يـتم اعـطـاء املـريـض
ادويـــة تعـمل علــى حتـطـيـم نخــاع
ــــــة ــــــده قــبـل الـعــمـلــي الـعــــظــم عــن
لتمهيد جـسمه الستقبال النخاع
اجلديد املتبرع به، ويعزل املريض
يف غــــرفــــة تـتــــوفــــر فــيهـــــا اجهــــزة
خاصـة توفـر املنـاعة جلـسمه النه
سـيكــون فــاقــداً للـمنــاعــة حيـنهــا،
وبعــد اجــراء الـعمـليــة يـبقــى ملــدة

شهرين يف غرفة نقاهة خاصة .
وميـكن ان يــرفـض جــسم املــريـض

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

اعــطــــاء لقــــاح قــبل االسـتـئــصــــال
ـــــأشـــــراف الـــطــبــيــب وهـــــذا كـله ب
ـــــــذي يـقـــــــدر ضـــــــرورة املـعـــــــالـج ال
اسـتـئـصـــال الــطحـــال مـن عـــدمه،
وعلـى كل االحوال يحتـاج املريض
ـــــديل الـــــدم بــــشــكل دوري الـــــى تــب
فيـشترط علـى املريـض املصاب ان
ـــــى ـــــرعــني ال ـــــأتــي بـــثالثـــــة مــتــب ي
مـصـــرف الـــدم الـــذيـن يخــضعـــون
ــــــرعهــم . لـفحـــص طــبــي قـــبل تــب
ويـستـكمل الــدكتـور مــدين قـائالً:
على اية حال تـزيد نسبة االصابة
بـاملــرض عنـد الــزواج بني األقـارب
حـيث أدت الـسنـوات الـسـابقـة الـى
انــتــــشـــــار هـــــذه احلـــــالـــــة بــــســبــب
االوضـــاع االقـتـصـــاديـــة الــسـيـئـــة،
وحسب املـسح الطبي الـذي أجراه
احد األطـباء عام 1997 فـان نسبة
الــسكــان احلـــاملـني للـمـــرض بلغ
4% مــن عـــــدد سـكـــــان محـــــافـــظـــــة
نينـوى، واملشـكلة األسـاسيـة تكمن
يف الـفحــص الــطـبـي الــــذي يجـب
ان يجـــــريه الـــــراغــبـــــان بـــــالـــــزواج
فالـتشـريع ال يلـزمهـما بـالفحص
يف مـركـز الـثالسيـميــا قبل الـزواج
وبــالـتــالـي يـنـتـشــر هــذا املــرض –
ــــــذي هــــــو مــــــرض وراثـــي اصـالً ال
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انحـاء اجلــسم فـيقـود الــى تكـسـر
هـذه الكـريـات وظهـور حـاالت فقـر

الدم .
واضـاف الطـائي حـسب املـسجلني
لـــــدى مـــــركـــــز الــثالسـيـمـيـــــا فـــــأن
ــــــرض وصـل املــــصــــــابـــني بـهــــــذا امل
ــــــــــى ألـف مـــــصــــــــــاب عــــــــــددهــــم ال
ومعــظــمهـم مــن االطفـــال وقــسـم
ـــــــد ـــــــى قـــي مـــنـهـــم  –ان بـقـــــــوا عـل
احليـاة- يصلـون الى اعمـار اخرى
مع االخـــــذ بــنـــظـــــر االعــتــبـــــار ان
يبقـى حتت اشـراف طبي مـستمـر

.
ويـضـيف الـــدكتــور مـــدين مـحمــد
فوزي  –طبيب اختصاص اطفال
وثالسيميا ان زيادة نسبة احلديد
ـــــــدم يـــنـــتـج عـــنـهـــــــا خـلـل يف يف ال
الهمــوكلبـني ونحن عـادة مـا نـتبع
بـــــرنـــــامجـــــاً دوائــيـــــاً مع املـــــريــض
بـــاعــطـــائـه عقـــار )الـــديـــسفـــرال(
الـذي  يعمل علـى سحب احلـديـد
وتخليـص اجلسـم منه عن طـريق
االدرار اضافـة الى اعـطاء املـصاب
عقـــار )فــــولك أسـيـــد( وفـيـتـــامـني
سـي، ويف احلــــاالت املـتــطــــورة مـن
املـــــرض نعــمـل علـــــى اســتــئــصـــــال
الـــطحــــال ولـكـن قــبل ذلـك يجـب
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اربيل/راميار فارس
الهركي 

التقـى نوزاد هـادي محـافظ اربيل
مبـــــــســـــــــؤول مــكـــتـــب الـــتـــنـــــــســـيـق
االعمـــاري التــابع لـقيــادة القــوات
الـكـــــوريـــــة اجلــنـــــوبــيــــــة يف اقلــيــم

كردستان.
وخالل الـلقــــــاء بحــث الــطـــــرفـــــان
تــنـــــســيـق واجنـــــــاز الـعـــــــديـــــــد مــن
املـشــاريع املــدنيــة ومـنهــا املـشــاريع
الـتربـوية واخلـدميـة والصحـية يف
مدينـة اربيل، حيث سـينجز خالل
االيــام القـادمــة بنـاء 3 مـدارس يف
عــــدد مــن القــــرى الـــــواقعـــــة علــــى

اطراف مدينة اربيل . 
ومــن جــــــانــب اخـــــــر بحــث نــــــائــب

نائب حمافظ اربيل يبحث مع مدراء الدوائر مشكلة انجاز
املشاريع يف اوقاهتا املحددة 

املستوردة من تركيا او سوريا 
ويف ســـــــــؤال لـ )املـــــــــدى( عـــن اهـــم
املـشــاريع الــداخلــة ضـمن اخلـطــة

اجلديدة لعام 2006 اجاب 
اخلـطـة اجلـديـدة تـشـمل العـديـد
من املشاريع اخلـدمية والعمـرانية
والـــصحـيــــة مــنهــــا مـــشـــــاريع مــــد
قابـلوات لـشبكـة الهـاتف اجلـديدة
وربـط اخلط اجلـديــد ملشـروع مـاء
االفـراز الذي  سـيوفـر ماء صـاحلاً
للشـرب ملدة 25 عـاماً ملـدينـة اربيل
وبــــــذلـك تــنـــتهــي ازمــــــة املــيــــــاه يف
املـــدينــة، مـضـيفــاً ان مـشــروع مــاء
االفـــــراز سـيــنجـــــز بـــــالــتعـــــاون مع
شـركـة امــريكيـة مخـتصــة وبكلفـة

200 مليون دوالر.

محـافـظ اربيل يف اجـتمـاع مـوسع
مع  مــــــدراء الــــــدوائــــــر الــتـــــــابعــــــة
للمحافظة الـية اجناز املشاريع يف
االوقــات اخملـصـصـــة لهــا مـن قـبل
احملافظة، وقال املسؤول االعالمي
حملـافظـة اربـيل يف تصـريح خـاص
لـ)املــدى( .... ان هــدف االجـتـمــاع
هـــــو بحـث اجنــــاز املـــشـــــاريع الـتـي
تقــــررهــــا احملــــافــظــــة يف االوقــــات
اخملــصــصــــة لهــــا الن الـكـثـيــــر مـن
الـــدوائـــر الـتـي يـنــــاط بهـــا اجنـــاز
بعـــض املــــشــــــاريـع تعــــــانـــي بعـــض
املــشـــاكل الـتـي تـــؤخـــر اجنـــاز تـلك
املـشــاريع يف االوقــات احملــددة لهــا
اهـــمهــــــا الــتــــــأخــيــــــر احلــــــاصل يف
وصــــول بعــض  املـــواد االنــشـــائـيـــة

واسط /  طالب املاس الياس 
بحـث مجلـس محــافـظــة واسـط مع وفــد ميـثل مـجمــوعــة

شركات إيرانية إمكانية املشاركة يف أعمار احملافظة . 
ذكـر ذلـك مصـدر مـسـؤول يف اجمللـس لـ )املـدى( وقـال لقـد
تبــاحث وفـد احتـاد الـشـركـات اإليــرانيـة الـذي ميـثل )17(
شـركة يف مجـاالت مختلفـة مع مجلس احملـافظـة أمكانـية
املـشاركـة يف أعمـار احملافـظة وقـدم رئيـس وأعضـاء مجلس
احملافـظة وعدد مـن أعضاء جلنـة االعمار أفكـارا وتصورات
أولـيــة للــوفــد اإليــرانـي عـن مـشــاريع األعـمــار الـتـي تـنفــذ
حاليا واحلاجة الفعلية لالستثمار واملشاركة اخلارجية . 

وأشار املصدر إلـى أن مجلس احملافظة فتح باب االستثمار
للشـركات العربية والعامليـة يف اجملاالت كافة يف الثامن من
نـيسـان املـاضي إال أن ذلـك يجب أن يتـم وفق منح الفـرص
املتـســاويــة أمــام اجلمـيع لـتقــدمي عـطــاءاتهـم وبيــان مــدى
الـكفــاءة والـكلفـــة لغــرض عـــرضهـــا علــى أعـضـــاء اجمللــس
للـتـصـــويـت واخـتـيـــار مـــا يـنـــاسـب احملـــافـظـــة وأن اجلـــانـب
األمـنـي مـكفـــول لـتـلك الــشـــركـــات كـــون احملـــافــظـــة أكـثـــر

جملس حمافظة واسط يبحث مع رشكات إيرانية إمكانية
املشاركة يف عملية اإلعامر 

احملافظات هدوءا واستقرارا . 
وأعــرب الــوفــد اإليــرانـي عن الـشــركــات املـشــاركــة يف أعمــار
احملــافظـة يف ضـوء الـوضع األمـني املــستقـر الـذي تـشهـده
وكــان رئيــس مجلـس احملـافـظـة قــد رحب بـوفـد الـشـركـات
اإليـــرانـيـــة الـــزائـــر وجـمـيع الــشـــركـــات األخـــرى الـــراغـبـــة

باملشاركة يف أعمار احملافظة . 
وأكد املصدر أن الوفد الـزائر هذا يعد الثالث حسب ترتيب
زيارات الـوفود اإليـرانيـة الراغـبة يف أعـمار احملـافظـة فيـما
زار وفـد مجلـس  احملــافظـة إيـران العـام املـاضـي بنـاء علـى
دعـوة مــوجهــة من اجلــانب اإليــراني وجــرى خالل الـزيـارة
بحـث إمكــانـيــة مــســاهـمــة الــشــركــات اإليــرانـيــة يف أعـمــار
احملــافـظـــة إال أن  تلك الــزيـــارات لم تـسفـــر حتـــى اآلن عن

عمل فعلي لألعمار  . 
وعـلى الـصعيـد ذاته التقـى وفد الـشركـات اإليرانـية رئـيس
غـرفـة جتـارة محــافظــة واسط وقـدم الـوفـد دعـوة لــرئيـس
غرفـة التجارة بـاحملافظـة لزيارة إيـران واالطالع على واقع

اخلدمات التي تقوم بها الشركات اإليرانية.

النجف/املدى
نـظـم مــركــز الـتــدريـب يف مــديــريــة مــاء
الـنـجف )35( دورة تــــدريـبـيــــة لـتــطــــويــــر

مهارات العاملني فيها ..
وقال مصدر يف املديرية: نظمت الدورات
محـاضرات حول تعقيم امليـاه وتصفيتها
وصيـانــة املضخـات إضـافـة الـى دروس يف

السالمة العامة وتعليم احلاسوب.

املوصل / املدى
يــــضــــطـلـع قـــــســـم املـــتـــنـــــــزهـــــــات
والتـشـجيــر احــد أقـســـام البـيئــة
الـتـــابع ملــديــريـــة بلــديــة نـيـنــوى
مبهــــام كـبــــرى خــــدمــــة ملــــديـنــــة
املـــوصل أهـمهـــا زراعـــة اجلـــزرات
الـــــوســـطــيـــــة وادامـــــة الــــشـــتالت
وتعــويـض التــالف مـنهــا اضــافــة
الى عمليات السقي والتقليم. 

عـن ذلك حتــدث الــسـيــد هــاشـم
خـلــيـل يـــــــونـــــس مـــــــديـــــــر قـــــســم
املـتنـزهــات والتـشجيـر يف بلـديـة

املوصل قائال :
)بــشكل عــام نعــانـي من مـشــاكل
عـدة حـيث تعيـق عملنـا مخـاطـر
كـثيـــرة احيــانــاً يف ظل الـظــروف
احلالـية، ومع اننـا نقوم بـاعمال
زرع وسقـي وتقلـيـم للعــديــد مـن
الـــــشــتـالت املــمــتـــــــدة يف انـحـــــــاء
املـــــديــنــــــة . نفـــتقـــــر يف عـــملــنـــــا

بلدية املوصل :العجالت االمريكية والرعي العشوائي يدمران البيئة اخلرضاء
للــتهــــديــــد مـن قـبـل مجـمــــوعــــة
مـسلحـة أبلـغتنـا بعـدم التـواجـد
يف هـذه املنطقة مرة اخرى(.هذا
بـاالضـافـة الـى املـشكلـة االخـرى
التي يـواجهها عملنـا وتتمثل يف
عبـور الـسيـارات االمــريكيـة فـوق
اجلـزرات الـوسـطيـة وهــذا يعـني
تـدمير الشتالت كـافة، مع جتاوز
بـعـــــض أصـحـــــــــاب الـــــــســـيـــــــــارات
االهلـيـــــة علــــى اجلــــزرات أثـنــــاء

االزدحامات.
ويـبلغ طـول اجلـزرات الـوسـطيـة
يف املــــــديــنــــــة 140 كـــيلــــــومــتــــــرا،
مـضيفـاً ان هنـاك خطـة بتـكبيـر
الـــشــتالت الــــى مـــسـتـــــوى معـني
داخـل مــــــــوقـعـــنــــــــا يف حــــــــديـقــــــــة
الشهـداء ثم زرعهـا فيمـا بعد يف
اجلزرات الوسطيـة داخل املدينة
مــن اجـل احلفــــــاظ علــيهـــــا مــن

تدخل املواطنني واحليوانات .

حـتـــى تـــأتـي األغـنـــام وتــــأكل مـــا
غـرسنـاه يف اليـوم التـالـي . نحن
بحـاجـة الـى الـقضـاء علـى هـذه
الظاهرة غير احلضارية واملضرة
لــنـــــــا . وبحــــــاجــــــة الــــــى تـــــــدخل

السلطات .
امـا املـشكلـة األمـنيـة الـتي تـزداد
ســـوءاً، فـنحـن نحـتـــاج الـــى دعـم
أمــنــي أثــنـــــــاء عـــملــنـــــــا، فــمـــثالً
تعــــرض احــــد مـنـتـــسـبـيـنــــا الــــى
االعـتـــــداء مـن قـبـل مجـمـــــوعـــــة
مـجهولة وانهالـوا عليه بالضرب
بعـــد ان ســـرقـــوا سـيـــارة الـــسقـي
احلكـــوميـــة )التـنكــر( الـتي كــان
يــسقـي بهــا اجلــزرات الــوســطيــة
قـــبل فــتـــــــرة، والــيـــــــوم بـــــــالـــــــذات
تعـــرضـت أنــــا- والقــــول للــسـيـــد
املـديـر- واملـنتـسبـون الطالق نـار
يف حــي املــثــنـــــى أثــنـــــاء عـــملــنـــــا
الـــصــبــــــاحــي، كــمـــــــا تعــــــرضــنــــــا

احلالي الى تعاون املواطن الذي
بـــدا انه اليـــأبه بــشــأن الــشـتالت
والعنايـة باألشجـار املمتـدة على
بعـض طــرق املــديـنـــة، بل تعــدى
هـذا املوضـوع الى تعـمد املـواطن
اهمـال الـشتـالت وكسـر األشجـار
وأحــيــــــانــــــا اقــتـالعهــــــا مـــن اجل
اسـتخـــدامهــا مـصـــدرا للـطــاقــة،
أمــا اآلن فــاملــواطـن يفـتقــد الــى
االحـساس بـاملسـؤوليـة(. واضاف
الــسيـد هــاشم قــائالً :معـوقــاتنـا
تــتـلخـــص بـــثالثـــــة أمــــــور : قلـــــة
الـكـــــــادر، واألغـــنـــــــام، واحلـــــــالـــــــة

األمنية، واملدرعات االمريكية .
فـنحـن نعـــانـي مـثال مـن الـــرعـي
العشوائي لـقطعان األغنام التي
يرعـاها أصحـابها داخل املـدينة،
أيـنـمـــا يـــريـــدون وسـط اجلـــزرات
الـــــوســـطــيـــــة ووســـط الــــشــتالت،
بـحيـث اننـا مـا ان نـزرع مـن هنـا

)35( دورة تدريبية لتطوير العاملني 
يف مديرية ماء النجف

بغداد/املدى
اتـفقـت وزارة الــنفــط مع
مجلـس محــافظـة بغـداد
علــــى تــــزويــــد املــــولــــدات
األهلــيـــــــة بـــــــالـكـــــــازولــني

والزيوت . 
وقـــال كـــاظـم الـيـعقـــوبـي

توزيع مساعدات مالية عىل العوائل
يف خميم النارصية للنازحني

احملـــــافـــظـــــة اضـــــافـــــة الـــــى مــنــــــاطق
متفرقـة يف الشطرة والـرفاعي وسوق
الــشيــوخ والنـواحـي التــابعــة لقـضـاء

اجلبايش. 
ومــن جــــــانــب اخــــــر وزعــت جـــمعــيــــــة
الهالل االحمـر العراقي يف محـافظة
ذي قــــار 550 حــصــــة غــــذائـيـــــة علــــى

العوائل املتعففة يف احملافظة، 
وقـال عالء عبـد عـودة رئـيس فـرع ذي

قار :
وزعت كـوادرنــا حتــى اآلن 550 حصـة
من احلـصـص الغـــذائيــة اخملـصـصــة
لـلعــــــوائل الــنــــــازحــــــة واملـــتعـففــــــة يف
احملــــافــظــــة والـبــــالغــــة 3000 حــصــــة
غــــذائـيــــة والعــمل جــــار علــــى تــــوزيع
احلـصــص الغـــذائـيـــة املـتـبقـيـــة علـــى
العـوائل املـشمـولـة وفق قــوائم معـدة
مـن قبل فــريق الكـوارث يف اجلـمعيـة

لهذا الغرض .

النفط جتهز مولدات الكهرباء األهلية بالكازولني والزيت
يـــــأتــي ضــمــن اســـتعـــــداد
ـــــــــــــــس ــــــــــــــــــــوزارة ومــجــل ال
محــافـظــة بغــداد الشهــر
الـــصـــيف الــتــي نــتــــــــوقع
فيهـا ازديـاد عـدد سـاعـات
قـــــــــطــع الـــــــــطــــــــــــــــاقــــــــــــــــة

الكهربائية.

ـ ـ

ـ ـ

املولدات األهلية. 
وأشــار اليعقـوبي إلـى: أن
الـــوزارة تـنـتــظـــر اآلن مـــا
ســـــيـقــــــــــــدمـه مـجـلــــــــــس
احملــــــافـــظــــــة مــن املــــــسح
املـــيـــــــدانـــي لـعـــــــدد هـــــــذه
املـولـدات"مبـينـا:"أن ذلك

ـ

لها. 
وأوضـــــح:"أن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
اجملـــــــــــالــــــــس ســــتـحـــــــــــدد
مبـــــوجــب هــــــذا االتفـــــاق
سعـــر األمـبـيـــر وحتـــديـــد
ســــــاعـــــــات القــــطع الــتــي
يـلـــتــــــــزم بـهــــــــا أصـحــــــــاب

ـ
املـستشـار يف وزارة النفط
امــــــــــــس االربــعـــــــــــــــــاء:"أن
االتفـاق يقضي بـان تقوم
اجملــالـس احملـليــة مبـسح
مـيــدانـي لعــدد املــولــدات
ومـواقعها ليتـم جتهيزها
بـــاحلــصـــة الـتـي سـتقـــرر

ـ ـ
واضــاف : تعـتبــر هــذه الــدورات اخلـطــوة
االولــى  يف مجـــال التـطــويــر وسـتتـبعهــا

دورات متقدمة.
ويـــذكـــران هـــذا املـــركـــز واحـــد مـن اربعـــة
مـــــراكـــــز مهـمـــــة يف العـــــراق  ويـــســتقــبل
العــديــد مـن املـتــدربـني مـن محــافـظــات
العــراق اخملـتلفـــة ومت جتهـيــزه بــاحــدث

االجهزة الفنية.


