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العدد ()666السبت( )13أيار 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (666)Sat. (13) May

اهلالل األمحر يو ّزع مواد غذائية عىل ( )500عائلة متعففة
يف بغداد اجلديدة والنجف

يوم عراقي

أمانة بغداد

وأمانة املتابعة امليدانية
لعل املثل الـقائل" :شـر البليـة ما
ي ــضحـك" يـن ـطــبق متـ ــام ـ ـاً علـ ــى
امـ ـ ــان ـ ـ ــة بغ ـ ـ ــداد ،بل ان ال ــبع ــض
ي ــذهـب ال ــى االعـتق ــاد ب ــأن ه ــذا
املثل بـالذات وجـد مفصال متـاماً
على مقاييس امانة بغداد بالذات!
ففـي الـ ــوقـت الـ ــذي تغـ ــرق املـيـ ــاه اآلسـنـ ــة
معـظـم ازق ــة بغ ــداد وب ــاالخـص احـي ــائه ــا
الـشعبيـة ومتأل احلفـر واملطبـات شوارعـها
اخملـ ـتـلـفـ ـ ـ ــة ممـ ـ ـ ــا احلـق افـ ـ ـ ــدح االضـ ـ ـ ــرار
مب ــركبــات املــواطـنني ،والـنفــايــات املــوزعــة
ب ـشـكل ع ـشــوائـي هـنــا ..وهـنــاك ..نالحـظ
بعـض العــاملني يف االمـانـة االمـينــة علـى
خـدمـات شـعبهـا ،يقـومــون بتـسـويـة بـعض
اجل ــزرات ال ــوسـطـي ــة وزرعه ــا ب ــالـنـب ــات ــات
اخملــتلف ــة يف وقـت يـتع ــرض فـيه ع ـش ــرات
اآلالف من املـواطـنني الــى اخطــار التلـوث
البيئي واالمراض اخملتلفة.
يتـداعى الى الـذهن سقوط احـد صهاريج
"الـزيت" حتـت جسـر الغديـر قبل اكثـر من
اسبوع.
وللق ــارئ ان يتـصــور حــال ــة املنـطقــة الـتي
حت ـ ــولــت بفـعل ال ـ ــزيـت املـنـ ـسـكـب ب ـ ــآالف
الل ـي ـتـ ـ ــرات الـ ـ ــى
محمود التحايف بح ـيـ ـ ــرة سـ ـ ــوداء
مت ـ ــازجــت فــيه ـ ــا
الـ ـ ـنـف ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
بـاالتربـة ،باملـياه،
الم يكن
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالحــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،
االجدر
بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
اخمل ـ ـ ـ ـتـ ـل ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
باالمانة
لـ ـت ـ ـ ـشـكـل اكـ ـب ـ ـ ــر
عـ ـ ـ ـ ـ ــامـل تـل ـ ـ ـ ـ ــوث
واجهزتها
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يف
اخلدمية
املـنــطق ــة ،فــضال
املبادرة فورا عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروائــح
الكريهة واملناظر
برفع ذلك
املـ ــؤذي ـ ــة واللـ ــون
االسـ ــود الكـئـيـب
الزيت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ـ ـ ـطــخ
املنسكب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع
واالرص ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتنظيف
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـمــق
املنطقة
الـشعـور بــاليـأس
وغسلها؟! ام واالحـب ــاط ل ــدى
كل مـن ميـ ــر مـن
ان عملها
تلك املنطقة.
عـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرة اي ـ ـ ـ ـ ــام
ينحصر فقط
واالمانـة االمينة
يف
علـ ـ ــى مـ ـص ـ ـ ــالح
شعبها والساهرة
التصريحات
عـل ـ ـ ـ ـ ــى تـق ـ ـ ـ ـ ــدمي
الرنانة
افضل اخلـدمـات
لـه غـ ـ ـ ـ ــائـ ــبـ ـ ـ ـ ــة ال
واملتاجرة
تـشـاهـد وال تقـرأ
بالشعارات
وال تـ ـسـمـع عل ــى
الـ ـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن ان
فقط ،التي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع
ال عالقة لها
الـف ـ ـضـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
نقلـت صــورا عـن
بالفعل
ذل ــك احلـ ـ ـ ـ ـ ــادث،
احلقيقي!
وبـقـ ـي ــت االم ـ ـ ــور
كـمـ ــا هـي ،زيـ ــوت
سـوداء تغـطي الـشـوارع ،وتلـطخ الـسيـارات
وتعـكس صـورة مـؤملـة ومـأسـاويـة عن غيـاب
اخلـ ــدمـ ــات وعـن غـيـ ــاب الـفعـل احلقــيقـي
وعـن املـت ــاج ــرة ب ــال ــشع ــارات حـت ــى تـبخ ــر
القـسـم االكبــر من الــزيت وتــولـت عجالت
ال ـ ـس ـي ـ ــارات نـقل الـك ـم ـي ـ ــة االخ ـ ــرى ال ـ ــى
مـســافــات بـعي ــدة ..يف حني ال يــزال اللــون
االسود احلـزين واملـؤلم واملثيـر لالشمـئزاز
يـغطي هـذه املـنطقـة احليـويـة ،التي كـانت
من اجـمل منــاطق بغـداد ،وحتـولـت بفعل
اهـمال امـانة بـغداد واجـهزتـها الـى واحدة
من اسوأ املناطق لغياب اخلدمات!
الـم يـكـن االجـ ــدر بـ ــاالمـ ــان ـ ــة واجه ـ ــزتهـ ــا
اخلــدميــة املبـادرة فـورا بــرفع ذلك الــزيت
املنـسـكب وتـنظـيف املنـطقـة وغـسلهـا؟! ام
ان عملهـا يـنحصــر فقط يف الـتصـريحـات
الـرنـانـة واملتـاجـرة بـالشعـارات فقـط ،التي
ال عالقة لها بالفعل احلقيقي!
ان الـ ــواجـب واملـ ـسـ ــؤولـيـ ــة وش ـ ــرف املهـنـ ــة
واالنـتمــاء تفتـرض علـى االمـانـة االمـينـة
واجه ــزته ــا مغ ــادرة املكــاتـب املكـيفــة ،الــى
املـتابعـة امليدانـية ،وتقـدمي اخلدمـات التي
يـستحقهـا املـواطن بجـدارة واال مـا فـائـدة
ان ن ـ ــزرع زه ـ ــورا يف ش ـ ــارع واح ـ ــد ،ونـت ـ ــرك
مئات الشوارع تغرق باملياه اآلسنة واحلفر
واملطبات والقاذورات؟!

بغداد /كرمي احلمداني
وزع مـكتـب منـطقــة بغــداد اجلــديــدة
للهـالل االحم ــر الت ــابع لفــرع بغــداد
جـمعـي ــة الـهالل االحـمـ ــر الع ــراقـي ــة
وج ـبـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن امل ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
الغ ــذائـيـ ــة علـ ــى العـ ــوائل املــتعـفف ــة
واالرامل وااليتام.
واوضـح مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول امل ـك ـ ـتـ ــب خـل ـ ـيـل
ابراهـيم موسـى لـ(املدى) :ان الـوجبة
ض ـم ــت نح ـ ــو ( )500عـ ـ ــائل ـ ــة ض ـمــن
ال ــرقع ــة اجلغــرافـيــة ملـنــطق ــة بغــداد
اجل ــدي ــدة غ ــرب قـن ــاة اجلـيــش ،وعـن
ك ــيف ـي ـ ــة ت ـ ــشخ ـي ــص هـ ـ ــذه العـ ـ ــوائل
احملتـاجـة اشـار الــى قيــام متـطــوعي
املـك ـتــب ب ـ ــاع ـ ــداد اس ـت ـب ـي ـ ــان خ ـ ــاص
حلـص ــر الع ــوائل املـتـعفف ــة واالرامل
ضمن االحـياء الـسكنيـة يف املنطـقة،
اض ــاف ــة ال ــى الـتـن ـسـيـق مع اجمللــس
البلــدي وشيـوخ اجلــوامع وقـسـاوسـة
الكنـائـس ومنـظمـات اجملـتمع املـدني
املهـتمــة بــاجلــوانب االنـســانيــة بهــذا
اجلـ ــانـب ،مـبـيـنـ ــا ان الـ ــوجـبـ ــة الـتـي
وزعـت مـن امل ــواد الغــذائـيــة اشـتـملـت
على :الطحني والـرز والسكر والشاي
واحللـيـب وبق ــولـيـ ــات وملح الــطع ــام
والـزيت فضال عن املـعلبات اخملـتلفة،
مـؤكدا ان هذه الـوجبة تـعتبر الثـالثة
التـي وزعهــا املـكتـب منــذ بــدايــة هــذا
العــام ،حـيـث وزعـنــا الــوجـبــة االولــى
وهــي ع ـبـ ـ ــارة عــن كـ ـ ـسـ ـ ــوة الـ ـ ـش ـتـ ـ ــاء
وتضمـنت بطـانيـات و(جـول) نـفطيـة
ومـ ـســتلـ ــزمـ ــات أخـ ــرى لـكل ع ـ ــائلـ ــة
وكذلك العوائـل النازحة .أما الوجبة
الـث ــانـي ــة فـتـتـعلق بـب ــرن ــامج الــطفل
الـسلـيم واشـتمل علـى اجـراء فـحص
طـبي الطفـال العـوائل املـتعففـة دون
سن اخلـامـسـة واالمهــات وجتهيـزهم
ب ــامل ــواد الغ ــذائـي ــة ع ــالـي ــة الـب ــروتـني
حــسب ارشــادات الطـبيـب والبـرنــامج
مستمر.
وعلـى صعيـد متـصل باشـرت جمعـية

الهالل االحمر العراقية فرع النجف
بـتـ ــوزيع م ـس ــاع ــدات غ ــذائـيـ ــة عل ــى
العـ ــوائل الـنـ ــازحـ ــة الـ ــى احملـ ــاف ـظـ ــة
والعـ ـ ــوائل املــتعـفف ـ ــة فــيه ـ ــا  .وق ـ ــال
مق ــداد يعقــوب يــوسف نــائـب رئيـس

اجل ــمع ـي ـ ــة " لـ(املـ ـ ــدى)"  :وصل ـت ـن ـ ــا
( )5500ح ـ ـص ـ ـ ــة م ــن املـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات
الغــذائـيــة مـن مق ــر الهالل االحـمــر
الع ــام بغـيــة ت ــوزيعه ــا عل ــى الع ــوائل
النـازحـة الـى احملــافظـة مـن منـاطق

ال ـت ـ ــوت ـ ــر االم ـنــي وك ـ ــذلــك العـ ـ ــوائل
املـتـعفف ــة يف احمل ــافـظ ــة وق ــد وزعـت
ح ـت ـ ــى االن عل ـ ــى اك ـث ـ ــر مــن ()1350
عـ ــائل ــة ن ــازح ــة م ــواد اغ ــاث ــة وم ــواد
غــذائيـة وعلــى اكثـر مـن الفي عـائلـة

يف البصرة

جامعة بابل تنجز العديد من املشاريع

تنفيذ ( )7مشاريع زراعية سرتاتيجية
البصرة /عبد احلسني
الغراوي

تـنفــذ مــديــريــة زراع ــة البـصــرة
سـ ـبـع ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاريـع زراعـ ـي ـ ـ ـ ــة
ستراتيجية.
اعـلــن ذلـك ج ـمـع ـ ـ ــة خ ـ ـض ـي ـ ـ ــر
عـيـ ـسـ ــى معـ ــاون مـ ــديـ ــر زراعـ ــة
البـصرة لـ(املـدى) وقال :يـشمل
امل ـش ــروع االول القـي ــام بحـملــة
مكـافحـة حشـرة احلميـرة التي
تضـر بانـتاجيـة النخـيل ويكون
علــى م ــرحلـتـني االولــى ت ــوزيع
( )10اآلف كـغـ ــم مـ ــن م ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد
كـاربـني سفن  10علـى املـزارعني
واصحاب البساتني مجانا.
وأضـ ـ ــاف :أمـ ـ ــا ف ـي ـم ـ ـ ــا يخ ــص
املـ ـ ــرحل ـ ــة ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة ف ـ ـشــملــت
املك ــافح ــة االرضـي ــة مب ـس ــاح ــة
( )10دومن ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــوضح ـ ـ ــا ..ان
البصـرة لم تشهـد اية مكـافحة
بالـطائرات الن بـساتينهـا ليس
فيهـا اصـابـات بـامــراض حشـرة
الــدوبــاس وامن ــا تتـم املكــافحــة
اجلوية يف الفرات االوسط.
ورد علـى سـؤال لـ(املـدى) حـول

انـتــاجـيــة الـتـمــور هــذا املــوسـم
أوضـح معـ ـ ــاون مـ ـ ــديـ ـ ــر زراعـ ـ ــة
البصـرة جمعـة خضيـر عيـسى:
ان ما تـبقى مـن نخيل البـصرة
حاليا يقدر بـ( )4ماليني نخلة
وان ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوســم س ـيـ ـ ـشـه ـ ـ ــد
حت ـسـن ــا يف انـت ــاجـي ــة الـتـم ــور
لــنجـ ــاح الـتـ ــوعـيـ ــة االرشـ ــاديـ ــة
للمـزارعني واصحـاب البسـاتني
ب ـض ـ ــرورة العـنـ ــايـ ــة بـ ــالــنخــيل
اله ـ ـم ـ ـي ـ ـتـه االق ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة
والغــذائيــة ،مـطــالبــا بــاعـتمــاد
آلـيـ ــة لـتـ ـس ـ ــويق الـتـمـ ــور الـ ــى
اخلارج.
وأشــار الــى ان املـش ــروع الث ــاني
هــو مـشــروع االنتــاج احليــواني
الذي يعـد من مـشاريع اخلـطة
االستـثمــاريــة لــزراعــة البـصــرة
اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى مـ ـ ـشـ ـ ــروع آخـ ـ ــر
سـت ــراتـيجـي يـتـمـثل يف ان ـش ــاء
محميـة بيئيـة يف هور احلـويزة
على غرار احملـميات البـيئية يف
الـعـ ـ ـ ـ ــال ــم حـ ـي ــث اطـلـق عـلـ ـيـه
تـ ـسـمـي ـ ــة (محـمـيـ ــة ال ـصـ ــايف)
ويه ــدف ال ــى احمل ــاف ـظـ ــة عل ــى
الـث ــروة ال ـســمكـي ــة خ ـص ــوص ــا

البنـي والكطـان ومنع انـقراض
هـ ــذيـن الـنـ ــوعـني املـ ــشهـ ــوريـن
اض ــاف ــة ال ــى حـم ــاي ــة الـبـيـئ ــة
وحتـسـني منــاخهــا واعـتمــادهــا
معلماً سياحيا.
وفـيمــا يخص املـشـروع اخلـاص
بـاالهوار البـالغة مـساحـتها 44
كم 2أف ــاد عيـســى بــأن املـشــروع
يـنفذ بـالتعـاون مع مركـز علوم
الــبحـ ــار يف ج ـ ــامعـ ــة الـب ـصـ ــرة
وكلـيـ ــة الـ ــزراعـ ــة يف اجلـ ــامعـ ــة
املـ ــذكـ ــورة حـيـث بـ ــدأت حــملـ ــة
ارشــاديــة عـنه لـتعــريـف سكــان
االه ـ ــوار به وهـنـ ــالـك مـ ـشـ ــروع
آخـر ايضـا بـالتعـاون مع املـركـز
وكل ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ي ـت ـم ــثل يف
اطالق االص ــبع ـيـ ـ ــات يف انهـ ـ ــار
دجلـ ــة والفـ ــرات وش ــط العـ ــرب
ل ـت ـن ـم ـي ـ ــة ال ـث ـ ــروة ال ـ ـس ـمـك ـي ـ ــة
ومـ ـ ـش ـ ـ ــروع انـ ـ ـش ـ ـ ــاء مف ـ ـ ــاق ـ ــس
لالسماك يف الهارثة والقرنة.
وأكــد ان زراعــة الـبـصــرة تـنفــذ
مـ ـ ـشـ ـ ــروع ادخـ ـ ــال ال ــتق ـن ـيـ ـ ــات
ال ــزراعـي ــة احل ــديـث ــة يف زراع ــة
ال ـط ـم ـ ــاط ـ ــة واخل ـض ـ ــراوات يف
مزارع الزبير وسفوان وام قصر

متعففة .
وعـن آلـي ــة تـ ــوزيع املـ ـس ــاع ــدات ق ــال
يـوسف  :بـالنـسبـة للعــوائل النـازحـة
يتـحتـم علـيهـا ان حتـضــر لنــا كتـابـاً
مـن مح ــاف ـظ ــة الـنـجف ي ــؤيـ ــد انه ــا

وكـذلك مشـروع تسـويق التـمور
الـ ــذي مـن املـ ــؤمل الـ ـشـ ــروع به
هـذا العام يف ابي اخلصيب عن
طـريق مـكابـس حديـثة وانـشاء
م ــرك ــز ارش ــادي ايـض ــا ،كـم ــا ان
املـديـريـة ستنفـذ للمـرة االولـى
يف البـصرة مشـروع الوقـاية من
اآلفـات الزراعيـة يف قضاء شط
الـع ـ ـ ـ ـ ــرب دون الـلـج ـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـ ـ ــى
استخـدام املبـيدات ..وبـالنسـبة
الــى م ـشــروع زراعــة احلـنــاء يف
الفـاو فيشـتمل على انـشاء ()3
مزارع ارشادية للحناء.
ون ــوه جــمع ــة خ ـضـي ــر عـي ـس ــى
معاون مدير زراعة البصرة بأن
املـ ـ ــوســم الـ ـ ــزراعــي يف بـ ـ ــداي ــته
ودورنـا فيـه ارشادي حـيث قمـنا
وبــالتعــاون مع مـديـريـة املـوارد
امل ـ ــائ ـيـ ـ ــة بف ــتح ق ـن ـ ــوات ال ـ ــري
وتــطهـيــرهــا وتــوفـيــر املـبـيــدات
لـلـفـالح ــني واملـ ـ ـ ــزارع ــني كـ ـمـ ـ ـ ــا
وزعـ ـنـ ـ ـ ــا ( )30جـهـ ـ ـ ــازا لـلـ ـ ـ ــرش
بـ ــالـتــنقـيــط لـت ــشجــيع زراعـ ــة
اخلـضراوات مـبينـا اهميـة هذه
االجـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة يف مـ ـ ـنــع امل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
واستخدامها بشكل امثل.

بغداد/املدى

نفذت رئـاسة جامعة بابل العديد
م ــن املـ ـ ــشـ ـ ـ ــاريـع الـ ـتـ ـنـف ــيـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة
واالستـشاريـة والدراسـات لصـالح
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة واخل ــدم ــات
االجتماعية.
فقد صـرح الدكتور كـاظم فنطيل
الـسـلطــاني مـديـر مـركــز التعلـيم
املستـمر يف جـامعة بـابل باهـم ما
اجن ـ ــز مـن ه ـ ــذه امل ــش ـ ــاريع الـتـي
بلغت  760مـشروعاً متـنوعاً حيث
نفذت رئاسة اجلامعة 16مشروعاً
وكليـة العلـوم  704مشـاريع وكلـية
التــربيــة االســاسيــة  20مـشــروع ـاً
وكلية الـهندسة  14مشـروعاً فيما
نفــذت كـلي ــات الت ــربيــة والــزراعــة
واالدارة واالقـتــصـ ــاد م ــشـ ــروعـني
لكل منهما.
واضاف امـا فيمـا يخص مجـموع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـ ـتــخـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ــص ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـتــطـ ــويـ ــريـ ــة ملـنـتـ ـسـبـي دوائـ ــر
الـدولـة واملـواطـنني فقــد بلغ 160
دورة نظمت فـيها رئاسـة اجلامعة

وزارة الصحة تتسلم ( )6مراكز صحية نموذجية منجزة من قبل الدول املانحة
و( )122مركز ًا قيد اإلنجاز
بغداد /قيس عيدان

كـشف املهنـدس عـادل الـربـيعي املعـاون الـفني يف د
ائـرة املـشــاريع الـهنــدسيـة يف وزارة الـصحــة انه مت
تـسلم ( )6مـراكـز صحيـة منـوذجيـة يف بغـداد بعـد
ان مت إنشاؤها من قبل الدول املانحة.
واكــد أنـه سيـتم افـتتــاحهــا مــطلع الــشهــر القــادم
مــشيــراً ب ــذلك الــى أن هــذه املــراكــز مــوزعــة علــى
جــانـبي الــرصــافــة والكــرخ بــواقع مــركــز منــوذجي
واح ــد يف امل ـشـتل وآخ ــر يف احل ـسـيـنـي ــة واثـنـني يف
مـ ــديـنـ ــة ال ـصـ ــدر واثـنـني يف جـ ــانـب الـكـ ــرخ ومـن

اجلديـر بالـذكر ان هـذه املراكـز هي من بني ()142
مــركــزاً منــوذجي ـاً تـبنـتهــا الــدول املــانحــة وحــالي ـاً
يجري العمل علـى تدريب الكـوادر الهندسـية على
االجهزة اخلدمية والطبية يف تلك املراكز.
وبـني ال ــربـيعـي انه مـن امل ــؤمل ايـضـ ـاً تــسلـم ()14
مـركـزاً منـوذجيـاً قيـد االجنـاز حـاليـاً حـيث وصلت
ن ـسـب ــة االجن ــاز فـيه ــا بـني ( )%90-75وهـي أي ـضـ ـاً
مــوزعــة علــى جــانبـي الكــرخ والــرصــافــة يف بغــداد
وب ــاقـي احمل ــافـظ ــات وسـيـتـم ت ــسلـمه ــا يف ال ــوقـت
القريب جداً.

أكثر من اربعة مليارات دينار مبيعات الرشكة العامة
لتجارة املواد االنشائية الشهر املايض
بغداد /املدى

بلغت مبيعات الشركـة العامة لتجارة املواد
االنـشــائيــة التــابعــة لــوزارة الـتجــارة خالل
الـ ــشهـ ــر املـ ــاضـي  4.983.936.323ديـنـ ــار ًا
خملتلف املواد التي تتعامل بها الشركة.
واوضـح مصــدر يف وزارة التجـارة لـ(املـدى):
حـيـث بـلغـت كـمـي ـ ــات ح ـ ــدي ـ ــد الـتـ ــسلــيح
اجملهـزة مـا يقـرب " "4000طن اضـافـة الـى
ح ــدي ــد ال ــراس ـط ــة وال ــزاوي ــة والــصفـ ــائح
املغلــونــة والـبلـيت وكـميــات اخلـشـب بلـغت
" "3192ق ـ ــدم 3و""3839م 2أبـ ـ ــواب داخل ـي ـ ــة
و" "119540خـشـب معـاكـس عـادي ،اضـافـة
ال ـ ـ ـ ــى ""22431م 2م ــن ك ـ ـ ـ ــاش ــي اجل ـ ـ ـ ــدران
و" "3089قــطع ــة مل ــادة االن ــابـيـب املـغل ــون ــة
و""5377م 2كــاشـي ارضيــات مــشيــرا الــى ان

الشـركة سـاهمت يف نقل مفـردات البطـاقة
الـتمــويـني ــة من خـالل ( )226نقلــة ق ــامت
بهــا الـش ــاحن ــات التــابعــة لهــا مـن ارصفــة
املوانئ الى مخازن وزارة التجارة.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر اكـ ــد امل ـصـ ــدر ذاته ،قـيـ ــام
الـ ـشـ ــركـ ــة العـ ــامـ ــة للــمعـ ــارض العـ ــراقـيـ ــة
بإصدار ( )14اجـازة تصدير مـتنوعة خالل
النـصف الثـاني مـن الشهـر املــاضي ،لتجـار
عـراقيني وشـملت (أثـاث منـزلـي مسـتعمل،
نفـايات ومخـلفات بالستـيكية ،مـستخلص
عـرق الـسـوس ،اسمـاك ،صـوف ،جلـود ومن
ال ـ ـس ـمـ ـ ــا) ال ـ ـ ــى كل مــن االردن واالمـ ـ ــارات
وســوري ــا وكنــدا ،اضــافــة الــى سـبع اجــازات
اخـرى لـتصـديـر الـتمـور الـى كل مـن مصـر
واالردن وسوريا.

عـائلة نـازحة ،وهـذا اجراء احتـياطي
امـني ،اما بالـنسبة للعـوائل املتعففة
فيـتم تــزويــده ــا ببـطــاقــة تــسلـم من
الف ــرق التـط ــوعي ــة جلمـعيـتنــا الـتي
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزورهـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

فـيـمـ ــا كـ ــشف الـ ــربــيعـي أن هـنـ ــاك ( )122مـ ــركـ ــزاً
منــوذجي ـاً قيـد االجنـاز حــاليـاً مـوضح ـاً أن هنـاك
بعـض معـرقالت يف الـعمل حـالـت دون أكمـال هـذه
املشـاريع متـمثلـة بعـدم وجــود تخصـيصـات مـاليـة
من قبـل الدول املانـحة مؤكـداً ان اجلهود مـستمرة
لتوفيـر التخصيصـات التي من املفـترض ان متول
هذه املشاريع إلجنازها خالل هذا العام 2006.
وذك ـ ــر املهـنـ ــدس عـ ــادل ان نـ ـسـبـ ــة االجنـ ــاز فــيهـ ــا
تــراوحت بـني ( )%80-25وهي مــوزعــة علــى جمـيع
محافظات القطر.

محلة ملكافحة ذبابة الرمل
يف قرى النارصية

الناصرية /املدى

باشرت كـوادر قسم الـرعاية الـصحية االوليـة يف محافـظة ذي قار
بحملـة رش للمبيـدات يف القرى املـوبوءة مبـرض احلمى الـسوداء
وذلك ملكافحة ذبابة الرمل الناقلة للمرض.
وقال الدكتور باسم ريكان الطائي مدير وحدة االمراض املشتركة
لـ(املــدى) :انه مت تـشـكيـل ست فــرق ملكــافحــة ذبــابــة الــرمل يف 18
ق ــري ــة م ــوب ــوءة مب ــرض احلـم ــى ال ـسـ ــوداء وذلك مــن خالل رش
املبيدات ذات االثر املتبقي على مساحة تقدر مبليون وربع املليون
متــر مــربع تــشمـل منــاطق الــرف ــاعي والـشـطــرة وســوق الــشيــوخ
والناصـرية واجلبـايش  ،كمـا مت تشكيل عـشر فـرق اخرى لتـنفيذ
حملة التضبيب املسائي التي ستستمر طوال فترة الصيف داخل
مراكز املدن ملكافحة البعوض والذباب وذبابة الرمل.
واض ــاف الـط ــائـي انه مـن املق ــرر ان تـب ــاش ــر ك ــوادر وح ــدة املالري ــا
االسبــوع القـادم بـحملـة رش وقــائيــة للمـبيــدات يف بعـض القـرى
التي سجلت اصـابات مبـرض املالريا يف االعـوام السـابقة  ،مـؤكداً
عدم تسجيل أية حالة اصابة مبرض املالريا يف الوقت احلاضر.

 89دورة وكلـي ــة الـت ــربـي ــة  31دورة
وال ــت ـ ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ـ ــة الـفـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة  20دورة
والهــنـ ـ ــدسـ ـ ــة  8دورات والـ ـطــب 5
دورات والـعل ــوم والـبـن ــات  3دورات
لكل منهما.
واشار الى ان اجلامـعة قد نظمت
 115حـلق ـ ــة دراســيـ ـ ــة ونق ـ ــاشــي ـ ــة
ومحـاضرات تـطويـرية ومـؤمترات
علميـة توزعت علـى كلية الـقانون
 24نشاطاً و 45لكلية التربية و14
لـكلـيـ ــة الـتـ ــربـيـ ــة االسـ ــاسـيـ ــة و3
لالدارة واالقـتصـاد ونشـاط واحـد
لــكل مــن الهــن ـ ــدس ـ ــة والــت ـ ــربــي ـ ــة
ال ــري ــاضـي ــة والـعل ــوم والـت ــربـي ــة
الفنية.
ف ـيــم ـ ـ ــا بلـغ مجــمـ ـ ــوع الــنـ ـ ــدوات
الـثق ــافـي ــة ( )105ن ــدوات ت ــوزعـت
بـواقع  23نـدوة لـرئـاسـة اجلـامعـة
و 22لكليـة الهندسـة و 15لكل من
كـليـتي الـزراعــة والعلــوم كل علـى
حــدة و 3لكـل من كلـيتـي التــربيـة
والـت ــربـي ــة الفـنـي ــة و( )2لـكلـيـتـي
الطب والـتربـية الـرياضـية و()20
ل ـ ـ ــكـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ــع ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

دورة عن السالمة املهنية
يف البرصة
بغداد /املدى

اقـامـت شعبـة التـوعيـة والتـدريب يف املـركـز الـوطنـي للصحـة
والسالمـة املهنيـة التابع لـوزارة العمل والشـؤون االجتمـاعية
دورة تدريبيـة مكثفة ملالكـات شعبة الـصحة والسالمـة املهنية
يف محـافـظــة البـصـرة حـيث بـدأت الـدورة بــالقــاء محـاضـرة
تعريفـية عن الـصحة والـسالمة املهـنية واالنـظمة والـقوانني
اخلـاصـة بهـا ومحـاضـرات اخـرى تنـاولت اخملـاطـر املـهنيـة يف
مواقع العمل (الكيمياوية والفيزيـاوية والبايولوجية) فضال
عـن منـاقـشـة جـميع االمـور الــواردة يف كلتـا احملـاضـرتـني من
قبل الفريق الذي اوفد لهذا الغرض.
وشه ــد الـي ــوم الـث ــانـي مـن ال ــدورة م ــرافق ــة امل ــوف ــوديـن ملالك
ال ــشعـب ــة يف الـبـص ــرة ال ــى معـمل ورق الـبـص ــرة الـت ــابع ال ــى
الشـركـة العـامـة للـصنـاعـات الـورقيـة حـيث مت التـدريب علـى
اسـتخ ــدام اجهــزة قـيــاس شــدة الـضــوضــاء وشـملـت الــزيــارة
الـوحــدات الكيـميـاويـة للعـمل وبيـان سـبل التعـامل مع املـواد
الكيمياوية وضمان سالمة التعامل معها.
ومتخضت الـزيارة عن جملـة من التوصـيات تضـمنت ضرورة
وج ــود طـبـيـب زائـ ــر يف املعـمـل وجتهـيـ ــز العـ ــاملــني مبع ــدات
الوقـاية الـشخصـية خـصوصـا الكـمامـات يف مواقع الـتعرض
للمـواد الكيمـياويـة وسدادات االذن للـمعرضـني الى ضـوضاء
اكثــر من  85ديــسيـبل كحــد ادنــى اضــافــة الــى تــوفيــر سيــارة
اسعاف للحـاالت الطارئـة وارسال جـميع العاملـني املعرضني
للمخـاطر الجـراء فحوصـات طبيـة دورية ،خـاصة املعـرضني
الى مادة الزئبق كونها من املواد االكثر سمّية.
ويف خـتــام الــدورة قــامــوا ب ــالق ــاء ثالث محــاضــرات تـنــاولـت
احـ ــداهـ ــا الـ ــسالم ـ ــة املهـنـ ــة واصـ ــاب ـ ــات العــمل واخـ ــرى عـن
الفحـوصــات الطـبيـة واالسعـافــات االوليـة وثــالثــة عن احلـد
من اصابات وحوادث العمل.

