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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

جامعة بغداد تكشف لـ (

):

تراجع نوعية املتقدمني للدراسات العليا يف االقسام العلمية
تعليق الدراسات يف كليتي القانون والفنون اجلميلة يف املرحلة االولى.
بغداد-طالب املاس الياس
اعلـن رئيـس جــامعــة بغــداد
الدكتور موسى املوسوي عن قيام
جملس اجلـامعة بـاختاذ اجراءات
عديـدة من اجل النهـوض بواقع
التعليـم العالي يف كليـات ومراكز
البحث الـعلمي التـابعة للجـامعة
خالل العام الدراسي املقبل.
وقال الدكـتور املوسوي لـ (املدى)
ان جملـس اجلـامعـة قـرر خالل
اجتمـاعه عـدم اسـتثنـاء طلبـة
كردستـان من شروط الـقبول يف
اجلامعـة حيـث ستطـبق شروط
خطـة القبول املعـمول بها حـالياً
وسيعـاملـون اسـوة بـأقـرانهم يف
احملافظات االخرى كما تقرر عدم
استثـناء الـتدريـسيني مـن احلد
املقـرر لالشراف يف ضـوء االعداد
الـكبـرية من طـلبــة الــدراســات
العليا.
واضاف رئيـس اجلامعـة :لقد مت
حتـويـل الكليـات صالحيـة منح
االجــازات االعـتـيــاديـــة خالل
العـطلـة الـصيـفيــة لالسـاتـذة
ملـواصلـة حبــوثهم يف اجلـامعـات
الـعربـية واالجـنبيـة فيمـا خث
جملـس اجلـامعـة الـكليــات اليت
تضـم اقسـامـاً للغـة االنكليـزيـة
بـفــتـح دورات لـلـــــــراغــبــني
بالدراسات العليا لتقوية كفاءاتهم
وحتـــســني ادائهـم ،كـمــــا مسح
للكليـات اليت تشـمل على اقـسام
احلاسبات على فتح دورات .
وعلـــى نفــس الــصعـيـــد أعلـن
مسـاعـد رئـيس جـامعـة بغـداد
للشـؤون العلميـة الدكتـور حامت
جبار عطية الربيعي ان اجلامعة
الغـت القبول يف االقـسام العلـمية
اليت ال تتـوفر فـيها مـستلـزمات
الـــدراســــات العلـيـــا وكـــافـــة
االمـتيـــازات اليت متـنح حلجــز
املقاعد الدراسية.
وقــال مسـاعـد رئـيس اجلـامعـة
الـدكتـور الــربيعي لـ(املـدى) :ان

الدراسـات العليـا للـعام الـدراسي
املنـصــرم عــانـت من مـشــاكل
تــراجع يف نــوعيــة اخلــرجيني
وقبـلت اعـــدادا كبـرية من دون
توفـر مستلـزمات الكفـاءة ،فقد
حـدد هذا الـعام معـدل التقـديم
للدراسـات العلـيا ( )%70لـدراسة
املـاجستري ومعدل ( )%75لدراسة
الــدكتـوراه فـيمـا حــدد عمـر
املتقدم بان ال يـتجاوز ( )40عاماً
لدراسـة املاجـستري و ( )45عـاماً
لـدراسـة الـدكتـوراه وذلك لعـدم
توفر املـقاعد الـدراسية الكـافية
السـتـيعـــاب مجـيع الــطلـبـــة
املتقــدمني حـيث ان اجلــامعـة
تعـطـي االولــويـــة ،يف القـبــول
للطلبة الـذين تقل اعمارهم عن

املدة احملددة.
وأضـاف الــدكتـور الـربـيعي ان
بعـض الكليـات علقت الـدراسات
العليـا هلـذا العــام ومنهـا كلـيتـا
القـانون والفنون اجلميلة وسوف
تستأنف الدراسة فيها بعد خترج
الـطلبــة املقبـولـني فيهـا خالل
السـنوات الـسابقـة فيـما طـالبت
اجلامعة الكليات بتحديد املقاعد
الـدراسيـة لكل قـسم وفق املالك
الـتــــدريـــسـي حـيــث ال حيق
للتدريـسيني االشراف عـلى اكثر
من ( )5طالب دراسات عليا.
وأشـار الـدكتـور الـربـيعي اىل ان
اجلامعة قامـت باستحداث اقسام
جـديــدة منهـا (قـسم العالقـات
العـامــة يف كليـة االعالم واللغـة

السريانية يف قـسم اللغة العربية
وقــسم اللغـة الكـرديــة يف كليـة
اللغــات وقسـم امليكـاتـرونيك يف
كليـة اهلندسـة اخلوارزمي فـيما
ســــــــيـتـم افـتـتــــاح الــطـب
االحـيـــــــــــائـي خـالل العـــــام
الدراسي  2005ـ .2006
اتفاقيات تعاون
وأكـد مساعـد رئيس اجلـامعة ان
اجلـامعة استطـاعت ان تربم عدة
اتفاقيات للتعاون الثقايف والعلمي
مع عــدد من الـدول الـشـقيقـة
والـصديقـة حيث مت ايفـاد اكثر
من ( )500تـدريـسي وطــالب اىل
جـــامعـــات دول العــامل تــشـمل
زماالت دراسية ومتابعة البحوث
العلـميـة واملـؤمتــرات والنـدوات

مهارات عالية املستوى يف دورة
خترج رجال اإلطفاء
بعــد استعـراض متـريـن تطـويـر
املهـارات اليت تعلمـوها علـى مدى
األشهــر الثالثـة املــاضيـة ،تـسلم
وبكل فخـر  22من رجـال اإلطفاء
شهـادات خترجهم وهم يـستعدون
بـذلك لتـطبيق تـدريبـاتهم اليت
تعلموها يف ارض الواقع.
وهــؤالء املـتخــرجــون االثـنــان
والعـشرون سـوف يقومـوا بتعليم
أكثر من  650من رجال اإلطفاء يف
عموم احملـافظة ،والـذين بدورهم
سوف يكونوا العمود الفقري لقسم
اإلطفاء يف عموم نهر وادي دجلة.
لقد مشل التـدريب الذي اجري يف
أكادميـية املوصـل للسالمة الـعامة
تـقنيات جديدة يف مسائل اإلطفاء
والتـدريب على معدات جديدة مت
شــراؤهــا مــؤخــرا والـيت بلـغت

كلفتهـا أكثر من ( )500ألف دوالر،
حيث مت متويلها من قبل برنامج
القائـد للمساعـدات الطارئ .وأقام
التمرين فريق السالمة العامة من
نـوريـستــون يف كتـيبـة الـشـؤون
املدنيـة  416والقسم اهلـندسي 268
من فريق اإلطفاء من كولومبيا.
وقبل أداء مـراسيم التخرج اجرى
رجال اإلطفاء متريـنا على كيفية
اسـتخــدام اجلـك اهليـــدروليـكي،
وإبـراز املهارات املـكتسـبة لـرجال
اإلطفــاء وأخـريا بـيــان فــائــدة
شاحنة اإلطفـاء يف إمخاد احلرائق
من أالمــاكن العــاليـة .وشــاحنـة
اإلمخـاد هـي عبـارة عن شـاحنـة
مـاء حتتوي علـى كابـينة مبـصعد
قـــــادرة علــــى رفـع شخـــص مع
خرطـوم املاء إىل ارتفـاع  600قدم
يف اهلواء.

وقـال العمـيد حمـمد مـدير قـسم
الدفـاع املدنـي يف حمافظـة نينوى
(إن هـذا التـدريـب يعترب تـدريبـا
حيـويـا لـتعلـيم رجــال اإلطفـاء
لـيكـونـوا قــادرين علـى محـايـة
املـنطقـة من احلــرائق واألخطـار
األخرى .وأتوقع اجنازا عظيما بعد
مشاهدتي هلذا العرض الرائع).
بـاإلضـافــة إىل ذلك فــان هنــالك
بعض املهـارات الـيت تعلمـوهـا ومل
يتم استعراضها مثل تعزيز فريق
املتفجـرات ،واإلسعـافـات األوليـة،
واإلنقــاذ اهلــوائـي ،واإلنقـــاذ من
املركبات واالتصاالت.
إن هــذه املهـارات الـيت اكتـسـبهـا
اخلـرجيـون سـوف تنقل إىل رجـال
اإلطفـاء يف قسم الـدفاع املـدني يف
عموم العراق وذلك لتعزيز األمان
يف اجملتمعات الزراعية واملدنية.

العلـمـيـــة مـن أجل مـــواكـبـــة
التـطـورات احلــاصلــة يف العـامل
واالسهـــام يف الـنهـــوض بـــواقع
الـتعلـيم العــالي يف العــراق كمـا
استـطاعـت اجلامعـة ،ومن خالل
التنسيق مع الـدول املاحنة ،انشاء
جممعات سكـنية للتـدريسيني يف
منـاطق اجلـادريـة وبـاب املـعظم
وابـي غريـب حيث سـيتم خالل
العــــــــــــــام املقبل اجنـاز اكثـر
من ( )2000شقة سكنية كمرحلة
أوىل يف اجلادرية.
وطـالب مـساعـد رئيس جـامعة
بغـداد للـشــؤون العلـميـة وزارة
املـاليـة بـتخصـيص خمـصصـات
لـطلبة الـدراسات العلـيا من اجل
رفع املستوى العلمي هلم.

جملس حمافظة كربالء ينفذ
مشاريع بكلفة  3.5مليون دوالر
ختـصـيـص مـبـلغ  319ألفــا و500
كربالء -املدى
دوالر لرتميم مركز احلسني ( ع )
تـشهـد مـدينـة كـربـالء مشـاريع
الــريــاضي ومـبلغ  191ألفــا و300
عـديـدة وضعتهـا جلنـة اإلعمـار
دوالر لـرتمـيـم مــركــز شـبــاب
واإلسكــان..وكـــان جملــس إدارة
الـصـمــود ومـبـلغ  101ألفــا و200
حمافظة كربالء ومنذ اليوم الذي
دوالر لرتميـم مركـز الرشـاقة يف
انفـصل فـيه اجمللـس عن ديـوان
مـركـز املــدينـة وإنـشــاء نظـام
احملــافـظــة..قـــد وضع خـطــة
اإلنرتنت يف مركـز شباب الـوحدة
لإلعمـار تــشمـل مجيع املــرافق
فيمـا خـصص مـبلغ  12ألفـا و100
اخلدميـة واإلنسانيـة يف احملافظة
دوالر لشـراء معدات الحتـاد املرأة
حسبـما جـاء يف النـظام الـداخلي
يف مركز املدينة..
للمجلـس..وقال الـدكتـور عقيل
توفير املستلزمات الطبية
اخلــزعلـي رئيــس جملـس إدارة
وفـيـمــــا خيــص اخلــــدمــــات
حمافظة كـربالء ان جلنة اإلعمار
الـصـحيــة..قــال رئيـس جملـس
واإلسـكــــان يف اجمللـــس نفــــذت
احملافظة..انه مت شراء مستلزمات
مشاريع عديـدة وستقوم بتنفيذ
طـبيـة ملــستـشفــى النـســائيـة
مـشاريع جديـدة أخرى على وفق
والتــوليــد بكلفــة  66ألفـا و200
اخلـطــة املــوضــوعـــة من قـبل
دوالر وكـذلك شـراء مـستلـزمـات
اللـجنــة..وقــال يف تـصـــريح له
للـمدى إن املـشاريع تـشمل مجيع رئــيـــــس اجملـلـــــس إىل انـه مت طبيـة ملستـشفى احلسـيين بكلفة
اجملاالت منهـا ما يتـعلق باملدارس ختـصـيـص مـبـلغ  84ألفـــا و 86 900ألف دوالر إضـــافـــة إىل إنــشـــاء
أو املـاء أو اجملــاري وحتـى اكـسـاء دوالر لـتنفيـذ جماري بـطول ( )1غـرفـة جتـفيف وردهـة كـسـور
وتـبلـيـط الـشــوارع..ورعــايــة كـــــــم يف نــاحيـة احلــسيـنيـة وإنـشاء دار للطبيبات يف مستشفى
املنـظمات اجلـماهرييـة وجتمعات ومــبـلـغ  138ألـفـــــــا و 500دوالر احلــسـيـين بـكلفـــة  62ألف و600
لتنفـيذ حمطة جمـاري جديدة يف دوالر فيـما مت إنشاء مركز صيانة
املدني.
أحـيــــاء مــــركــــز مــــديـنــــة لقـسم الكهـرباء قـرب املستـشفى
تأهيل وتأثيث املدارس
وعن املـشاريع اليت تـشرف عـليها كــربالء..وكــذلك مـبلغ  42ألفــا احلـسـيين بـكلفــة  160ألف و600
جلان اجمللـس أوضح اخلزعلي..إن و 800دوالر لـتـنفـيـــذ جمـــاري دوالر..
املشـاريع عـديـدة منهـا تــرميم مستـشفى األطفال..أمـا يف ناحية وعمـا قــدمه اجمللـس للـدوائـر
واعـــــادة بــنـــــاء وتـــــأثــيــث اهلنـدية فقـد مت ختصـيص مبلغ األخــــرى وجتــمعــــات اجملـتــمع
املــدارس..فقـد مت تــرميـم ست  269ألفــــا و 700دوالر لـتــنفـيــــذ املــدني..أوضح اخلــزعلي..انه مت
مـــــــدارس يف مــركــز املــدينــة جمـاري بطـول  4.5كم إضـافـة إىل صــرف مـبلغ  16ألفــا و 900دوالر
بكلفـة  381ألفـا و 500دوالر فيمـا تنـفيــذ مـشــروع حمـطــة ضخ لتـأثيـث مبنـى احملكمـة وكـذلك
تـرمـيم مـبنـى جتـمع العـشـائـر
خــصــص مــبلـغ  350ألف دوالر جملاري القضاء..
الـدميقراطي بكلفة  270ألفا و500
االهتمام بدوائر
العـادة بنـاء مـدرســة السـبط يف
دوالر..وتــرمـيم مــركــز املــرأة
االتصاالت
مـركـز املــدينــة أيضـا..وأضـاف
رئيـس جملـس احملــافظـة انه مت ويف جمــــال االتــصــــاالت أكــــد بكلفـة  59ألفـا و 100دوالركمـا مت
ختــصيـص مـبلغ  287ألفــا و 500اخلــزعلي..أن مـشـاريع عـديـدة إنشاء عبارة مـاء يف منطقة بدعة
دوالر لـرتمـيـم ثالث مــدارس يف سيـتم تـنفيـذهـا يف حمـافـظـة اســود بـكلفــة  14ألف دوالر وردم
ناحيـة احلسيـنية ومـبلغ  115ألفا كــربالء بعـد ختـصيـص املبــالغ مـستـنقعــــات يف نــاحيـة احلـر
و 600دوالر لــرتمــيــم مخـــــس الالزمـة هلـا..منهــا إنشــاء مبنـى بكلفة  38ألفا و 800دوالر.
مـدارس وتــأثيـثهمـا يف نــاحيـة االتـصـــــــاالت يف نــاحيــة احلــر واخـتـتـم الــدكـتــور اخلــزعلـي
احلــر..أمــا يف نــاحيــة اجلــدول بكلفة  302ألفا و 627دوالر وإنشاء تصـرحيه إن هـذه املـشــاريع هي
الغربي فقد مت ختصيص مبلغ  78نظـام اتصاالت يف نـاحية اخلريات فـقط لـشهـر حـزيـران وتــشمل
إضـافـة إىل مـا ذكـر مشـاريع املـاء
ألفـا و 500دوالر لـرتميم مـدرسـة بكلفة  45ألف دوالر..
أمـا يف جمـال الـشبـاب والـريـاضـة والـبلــديــة وتـبلـيـط واكــســاء
زين العابدين فيها..
ويف جمــال مشـاريع اجملـاري ذكـر أوضـح رئيــس اجمللــس إىل انه مت الشوارع.

ال ميكن تسميتها بالسليمة أو اعتبارها مقلقة

 0.05نسبة االشعاع بسبب خملفات احلروب بالناصرية
حملة لتلقيح ( )248950طفالً ضد شلل االطفال يف احملافظة
الناصرية  /حسني كريم العامل
مـساهـمة مـن وزارة البيـئة يف
حتــسـني الـــوضع الـبـيـئـي يف
حمـــافـظـــة ذي قـــار اعـــدت
مـديريـة بيئـة ذي قار خـطة
لتـأهـيل اجلـزرة الـوسـطيـة
ملــدخل النـاصـريـة الـشمــالي
واليت متتـد من تقاطع مـدينة
الـصــدر اىل تقــاطع القـيثـارة
وبـطــول  2.400كـم وبـكلفــة
مـقرتحــة (  ) 276.183مـليــون
دينار عراقي .
وقـالت رئيسة املـهندسني انعام
حمـــــمـد حساني مـديرة بيئة
ذي قار .
بتـوجـيه مـن وزارة البـيئـةومبتابـعة من الـوزيرة مـشكاة
املـــــؤمــن مت وضع خمــطــط

مـشروع لتحسني الواقع البيئي
يف احملــافـظــة يكــون تـــأثريه
مباشراً وفاعال يف حياة املواطن
وقد اختارت مديريتنا يف ضوء

ذلـك مدخـل املديـنة الـشمـالي
لـتنفيـذ املشـروع حيـث سيتم
تأهيـل املدخل واعادة تنظيمه
وزراعـته بنـوعـني من الـثيل

يف املعهد العالي لالتصاالت والبريد

 211طالب ًا يتخرجون يف االول من تشرين االول املقبل بإمكانات جديدة
بغداد-طارق اجلبوري
يعـد املعهـد العــالي لـالتصــاالت والربيـد
الـوحيد يف العـراق الذي مينح مـن يتخرج
منه شهادة معرتفًا بها هي الدبلوم الفين يف
االتصـاالت والربيـد لسـنتني تـقوميـيتني
تعادل ثالث سنـوات دراسية بعـد الدراسة
االعـداديـة تـؤهـله للتـعيني يف الـوظـائف
الفنية وحسب اختصاصه..
وقــد تعــرض هـــذا املعهــد شــأنه شــأن
مـؤسـسـات الـدولـة االخـرى اىل عـمليـات
ختــريب ونهـب وسلب ودمــار ..ومع ذلك
بقي هـذا املعهـد يواصـل مهامـه حيث من
املؤمل ان خيـرج ( )281طالـبًا يف /2004/10
1من طلبته.
جتهيز املعهد باملعدات العاملية
ومن اجل االطالع عـلى ابـرز مهـام املعـهد
وخطـط تطـويره زارت (املـدى) عمـادته
ودار حوار مع عميده الذي بدأه بالقول ان
املعهـد ابرم عقودًا كـثرية من اجل جتهيزه
بلـوازم الـدراسـة واعـادة تـأثـيثه اضـافـة
الــىاملـختـربات العلـميــة ومـنهــا خمـترب
) (SDHوخمتـرب البــدالت اهلــاتـفيــة
وخمترب شبـكة املعلـومات وغـريها اضـافة
لتجهيـزه بالـورش ومنـظومـات ومعدات
جديـدة ومن املـؤمل ان يتـم تنفيـذ هذه
العقود مع بداية عام .2005
كما انه وعلـى وفق خطة املعهـد هلذا العام
اخلـاصـة بـتطـويــره مت استحـداث قـسم
احلاسبات وقسم شبكات البيانات ويف النية
فتح قـسم جـديـد لالتصـاالت الــرقميـة
واعداد املنـاهج باعتـماد احدث الـتقنيات
وتـطـويـر املـالك التـدريــسي واشــراكه

بـدورات تطـويـريـة ختصـصيـة يف داخل
وخــارج العـراق ويف الـنيـة فـتح اقـسـام
جديـدة تواكب نـشاطـات الشـركة العـامة
لالتصاالت والربيد.
منذ عام 1963
* ما بـدايات تأسـيس املعهد وابـرز اعماله
خالل هذه الفرتة؟
تقول السـيدة مديرة الـتخطيط يف املعهد:
تـأسـس املعهـد بــاسم مـركــز التــدريب
للمواصالت السلكيـة والالسلكية عام 1963
ويف عام  1979مت حتـويله اىل معهـد وقد مت
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ختريـج حوالي سـبعة آالف طـالب ..واقام
مئــات الــدورات الـطــويلــة والقــصرية
(املـنهجيــة واالستـثنــائيــة) التـأهـيليـة
والتـدريبيـة والـتطـويـريـة شـارك فيهـا
اآلالف مــن داخل قــطــــاع االتــصــــاالت
وخـارجـه واوضحت ان الـدراســة يف الفن
تتــألـف من سـنتـني تقـــومييـتني االوىل
يـستقـبل فيهــا قسـم االتصـاالت الـطلبـة
اجلـدد ويف شهر تـشرين االول مـن كل عام
وتسـتمر الـدراسة والـتدريب ملـدة حوالي
تـسعـة اشهـر بعـدهــا يلتحـق الطــالب يف

حـزيـران مبـراكـز االتصـاالت والبـداالت
لفـرتة حوالـي احد عـشر اسـبوعـ ًا لغرض
الـتدريب يف االخـتصاصـات واالطالع على
ظـروف العمل ..ما يف السنة الثانية فينقل
الطالب بعد النجاح اىل االقسام التخصصية
والـيت تشـمل (نقل املعلـومـات ،البـداالت،
الـرتاسل ،القـدرة والـتكـييف ،الـشـبكـات)
حيث يتم التوزيع حسب املعدالت وحسب
الطـاقــة االستيعـابيـة لكل قـسم اضـافـة
لــرغبــة الطــالب يف االخـتصــاص وتبـدأ
الدراسة والتدريب بداية شهر تشرين اول

وملـدة تسعة اشهر يلتحق الطالب يف نهايتها
مـرة اخـرى بـأحـد مـراكـز االتصـاالت او
البداالت الكتساب املزيد من اخلربة واملهارة
وللقيام باالعمال االنتاجية..
ال للتخرج
وعـند جناح الطـالب يكون مـؤه ً
حـيـث ميـنـح شهـــــادة دبلــــوم فـين يف
اختصاصه.
مناهج جديدة
امـا بـالنـسبـة لـطلبـة قـسم الربيـد فهـو
يستقبل طلبته بنفس الفرتة ويطبق على
الطالب نظام املعهد اخلاص بإحلاق الطالب
بدوائر الربيد.
ويعـاود عمـيد املـعهد حـديثه فـيقول :مت
قبــول  118طـــالبــ ًا وطـــالبـــــة يف قــسم
االتصاالت لعـام  2004-2003و ( )47طالبًا يف
قـسـم الربيـد امـا بــالنــسبــة لالقـسـام
الـتخصصيـة فقدمت تـوزيع  39طالبـ ًا على
قـسم نقل املعلـومات و  50علـى البداالت و
 55يف قــسـم الـرتاسل و  33يف قــسـم القــدرة
والتكـييف و  53يف الشـبكات و 51يف الـربيد،
موضـحًا ان مخـسة بـاملائـة من كل قـسم
ختصـصي هلـم احلق يف اكمـال دراســاتهم
االوليـة يف الكليات اهلندسـية وهنالك قسم
داخلي لـطلبـة احملــافظـات مـوضحـ ًا ان
مناهج الدورات القصرية االستثنائية منها
واالعتيادية تضمـنت مواضيع متعددة يف
نقل املعـلومـات واحلاسـبات ودورات عـلى
االجهزة اهلـاتفية العـراقية وغـريها وعلى
ربط حلــام الكـابـل الضـوئـي والصــوتي
والطرود الربيديـة والفرز اآللي واالشراف
الربيـدي ودورات بـاللغـتني االنـكليـزيـة
والفرنسية.
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ايلـول  ،والثـانيـة من – 7 /3
تشريـن االول  ،واهلدف من هذه
احلـملـــة هـــو تـلقـيح مجـيع
االطفـــــال مــن هــم دون ســن
اخلـامسـة من العمـر بلقاح شلل
االطفـال الفمـوي حـيث هيـأنـا
( )488فـرقــة ستـنتـشــر يف عمـوم
احملـافظـة وبواقع ( )252فـرقة
راجلة و ( )171فرقة آلية و ()65
فـرقـة ثــابتـة اضـافـة اىل (70
طـبيبـا) مشـرفا وجلـنة عـامة
تـضم املـديـر العـام وطـبيـبني
اختـصــاص يف صحـــة اجملتـمع
ذات االلـــوان املخـتلفـــة وذلك كلفتهمـا الوزارة لالشـراف على
الضفـاء نوع من اجلمـالية على احلملة ومتابعتها ،حيث ستقوم
املــدخل اضـافــة اىل التـشـجري هذه الفرق بالتنقل من بيت اىل
والنصـب ومعابـر املشـاة حيث بـيـت حـتـــى تــبلغ املـنـــاطق
سيـتم االهـتمــام بــاجلـــانب الـريفيـة والصحـراوية النـائية
االروائي هلــذا املشـروع الدامـة الـيت مت التنسيق مع احملـافظات
اخلضـرة ومن املـؤمل املبـاشرة اجملـاورة بصـددها  ،وعلـى ضوء
بــاملشـروع قـريبـا بعـد رصـد ذلك قـسمنـا احملـافظـة اىل ()5
املبلغ املقرتح من الوزارة  .وعن قطاعات وحـسب عدد االقضية
اجـراءات املـديـريـة للحـد من لتـسهيـل عمليـة االشراف عـلى
تكــديــس خملفــات وانقــاض احلـملـــة اليت سـيتـــوىل اطبــاء
احلــروب يف الـســاحــــــــــــات اخـتصاص من املـركز متـابعتها
حيث مت ختـصيص طـبيب لكل
العامة قالت :
سـبع فــرق وقـــد مت تنـسـيب
مـــا
علـــى
اطلعـنـــا
بعـــد انالفـرق حسب النـسب السكـانية
ارسلنا
جريـدتكم
يف
نشـرمتوه
وكثـافة عدد االطفال املشمولني
نـسبـة
لقيـاس
خـاصـا
فـريقـا
بــالـتلقـيحــات  ،حـيـث يـبلغ
وقـد
االنقـاض
تلك
يف
االشعـاع
عـددهـم يف قضــاء النـاصـريـة
تـبني من خالل الفحـوصات ان( )74775طـفـال ويف الـــــشــــطـــــــرة
الـنسبة تشكل  0.05وهي نسبة( )54161طـفـال والــــــــرفــــــــاعـــي
ال ميكـن تسميتها بـالسليمة وال( )48938طـفال وســــوق الـــشـيــــوخ
ميكـن اعتبـارهـا مقلقـة .وقـد( )38398طـفـال واجلـــبـــــــايـــــش (
خــاطبنـا يف ضـوء ذلك جمـلس ) 24465طـفال مـــن االطفــــــال دون
احملــافظـة واجلهـات املخـتصـة سـن اخلامسة .وعن كمية اللقاح
بضـرورة ابعـاد هـذه االنقـاض وهل هي كـافيـة هلـذه االعـداد
اىل املناطق الصحـراوية النائية قال:
 .وحني سـألنـاهـا عن نـسبـة -ان كـميـة اللقـاح كـافيـة جـدا
االشعاع املسموح بها قالت :
لتلقـيح مجيع االطـفال كـما مت
جيــب ان تـكــــــون القـــــراءة جتهـيـــز الفــرق بـ ( كــوملـن )والـفحوصـات املختربيـة صفرا حلفظ الـلقاحات حـيث ساهمت
وليس  0.05لكن مع هذا ان هذه مـنظمـة الصـحة العـامليـة وعرب
الـنسبـة غري خميفـة وال تشكل منـظمــة اليـونـسـيف بتــوفري
خطرا كبريا .
مجيع املـستـلزمـات الضـرورية
علـى صعيد آخـر اعلن يف دائرة الجنــاح احلـملــة بــدايــة مـن
صحــة ذي قــار عـن استـكمــال الـلقــــاحــــات والـبــــوسـرتات
االستعـدادات بــالبـدء حبـمليت االعالميـة وانتهـاء بـالـسجالت
تلقـيح (  ) 248950طفال بلقـاح كمــا مت التـأكـد مـن صالحيـة
شلل االطفـال وقـال الــدكتـور اللقـاحـات يف مـراكـز الـرقـابـة
عبدالكاظم جاسم صيوان مدير الدوائيـة يف بغداد وان اجراءات
صحة احملافظة :لقد؟
التـأكد من صالحـية اللقـاحات
اكــملـت كــــوادرنــــا كــــافــــة قد اجلـت املباشـرة باحلـملة اىلاملـستلـزمـات النهـائيـة الجنـاح اخلـريف بدال من الربيع الفائت
احلملـة اخلـريفيـة للقـاح شلل الذي كان من املفروض ان يكون
االطفــــال والـيت هـي بــــواقع موعدا لبدء احلملة.

