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احلرب انتحارية
تــرى مــا الــذي حـصل، ومـن
ــــــــذيـــن يـقـفــــــــون وراء هـــم ال
احلـــرب الـتجـــاريـــة الـبـــاردة؟
البــد أن هنـاك مــستـفيــدين
وراء هــذه احلــاالت مـن أجل
تخوين الناس وشراء السلع
الفـالنيــة أو البـضـاعـة الـتي

اعتادوا شراءها.
جميعنـا سمعنـا ونسمع بني
احلــني واآلخـــــر عــن جــنـــــون
البقـر وغيرهـا من األمراض
ــــــــــام ـــــصــــيــــب األغــــن الــــتــــي ت
واملــواشـي واألخبــار الكـثيــرة
ــــــــزا( ــــــــون عـــن مــــــــرض )أنـفـل
الــطيــور وكــان مـن نتــائجهــا
احملـمـــودة هـبـــوط يف أسعـــار
اللحــوم احلمــراء املــستــوردة
والـدجـاج األجنـبي املـستـورد
ولكن بـاملقـابل ارتفـاع أسعـار
الـدجــاج العــراقي واسـتفـادة
اصحابه، ما الذي يحدث؟ 
التجار املتعاملون يف السوق
أدرى مــنـــــا بـــــالـــــذي يحـــــدث
هــنـــــاك ومــنهــم مجــمـــــوعـــــة
الـتقـيـنــاهـم بــالــشــورجــة يف
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باتت أسواقنا هذه األيام وكأنها ساحات حرب جتارية وحقول ألغام
تتطلب التأني والتدقيق والتمحيص قبل الشراء إال ان العاقبة غير

محمودة، التحايل وتزوير )ماركات( البضاعة والعالمات التجارية
والنوعية الرديئة التي ال متت بصلة إلى السلعة األصلية، وجميع

هذه األالعيب هي من نتاج البعض وابتكارات أصحاب اجليوب
املنتفخة.

حكاية )األرنب أم الغزال( تكرر نفسها يف أسواقنا

بغداد/كرمية فرحان 

الـبــضــــاعــــة األجـنـبـيــــة الـتـي
تنــافس الـبضـاعـة احملليـة يف
الـــســـــوق وتخـلق حـــــالـــــة مـن
الــزعــزعـــة يف األسعـــار وذلك
بسبب جودتها العالية قياساً
بــالبـضـاعـة املـصـنعــة محـليـاً
وبـــــالــتـــــالــي تـــــؤثـــــر يف عـــمل
ــــــاعــيــني الـعــــــراقــيــني الــــصــن
والــتجـــــار احمللـيـني والـــــذيـن
تــــراجعـت أوضــــاعهـم كـثـيـــراً،
ويقـتـــرح هـــذا الـتـــاجـــر وضع
ضـــوابــط جـــديـــدة حلـمـــايـــة
الـصنـاعـي والتـاجـر العــراقي
ـــــى ـــــالـــنفـع عل ومبـــــا يعـــــود ب

السوق احمللية.
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سـلـعـهــم الــتــي ضـحــــــوا مــن
أجل خلق سمعة طيبة لها.

تـاجـر آخـر حتـدث عـن تعمـد
الــبعــض يف نــشــــر كالم غـيـــر
ـــــضــــــــــائـع صـحــــيـح عــــن الــــب
والــــسلـع املعـــــروفـــــة ومـن ثـم
عـــزوف الـنـــاس عـن شــــرائهـــا
ـــــة سلـعهــم، مـــن أجل متــــشــي
فـالسـوق ال يخلـو يـوميـاً من
احلكــايــات والـكالم املقـصــود
ــــــر املـقــــصــــــود مــن أجـل وغــي
متـشيــة بضـائع علـى حـسـاب
بــضـــــائع أخـــــرى وبـــــالــتـــــالــي
اخلاسر الوحيد هو املواطن.
ـــــــاجـــــــر آخـــــــر حتـــــــدث عـــن ت
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أو يـــزور عالمــة الــسلعــة ذات
الــســمعـــة اجلـيـــدة، واآلن إذا
رغـبـت يف احلـصــول أو شــراء
ـــــدة سـلعـــــة ذات ســـمعـــــة جــي
ومجـربــة ومعـروفـة فــستجـد
مـــنهــــــا العــــشـــــرات ولـكــن يف
احلقيقـة أن جميع مـا جتده
هــو تقليـد وليـس األصلي أو
الـــسلعـــة الـتـي تـبـتغـيهـــا، بل
ــــــــاطـق حتــــــــولـــت بـعـــــض املـــن
الشـعبيـة إلـى معـامل إلنتـاج
وتـقلــيـــــد الــــسلـع املعـــــروفـــــة،
وهــذا غنب بحق الـصنـاعـيني
والتجـار كــون أكثـريــة النـاس
ــــــــدأت تـعــــــــزف عـــن شــــــــراء ب
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أحـــــدهــم بـــــاتـــــوا يقــصـــــدون
املنـاشئ األرخص سعراً على
حـســـاب النـــوعيــة وبـــالتـــالي
فاملواطن يقع ضحية لكذبة
بـيضـاء تـتعلق بــالبحـث عن
احلـــــاجـــــة األصلــيـــــة ســـــواء
لــسـيـــارته أم بـيـتـه. وحكــايــة
اخــتــيـــــار األرنـــب أم الغـــــزال
تـكــــرر نفـــسهــــا يف أســــواقـنــــا
وبعـض النـاس مـضـطـر إلـى
اخــتــيـــــار األرنــب حــتـــــى وأن

رغب بالغزال.
غمز وملز

األسـواق عـامـرة بــالبـضـاعـة
نعم هـذا صحـيح هكـذا بـدأ
ـــــــار ـــــــا الـــتـــــــاجـــــــر )جـــب مـعـــن
الـكـــــردي( وأن جتـــــارة هـــــذه
ـــــارة عــن ـــــام صـــــارت عــب األي
)غـمـــز وملـــز( ومـثلـمـــا فـيهـــا
ـــــاك خـــــاســـــر وهـــــو رابح هــن
ـــــســـــــوق ـــــــة األول - ال ضـحـــي
ميـكــن القــــول عــنهــــا بــــأنهــــا
ســــاحــــة حــــرب ولـكـي يـــــربح
تــــاجــــر البــــد مــن أن يقــــاتل
اآلخــــــر ويــــضــــــر بـــــســـمـعــــــة
بضـاعته أو يـسرق )مـاركته(
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سوق السـيارات حيث يفـاجأ
املـواطن بكـالم كثيـر يـسمعه
ــــــيــع املــــــــــــــــــواد مــــــن وكــالء ب
ـــــة للــــســيـــــارات االحــتــيـــــاطــي
خــــــاصــــــة مــن الــبــــضــــــاعــــــة
املغــشــوشــة وعـــدم صالحـيــة
ـــــــسـلـعــــــــــة بـعـــــضـهــــــــــا وأن ال
ــــــار كــــــة( ــــــة مــن )امل الـفـالنــي
ـــــــة ـــــــة. هـــي جتـــــــاري الـفـالنـــي
وليست أصلية وأن من يريد
شـراء الـسلعــة األصليـة فـإن
فــارق الــسعــر قــد يـصل إلــى
عشرات اآلالف من الـدنانير
ـــــــــة مـعـــــــــروفـــــــــة وهـــي حـــــــــال
وطبـيعيـة يف محـال الـسنك
لـبــيع املــــواد االحـتـيــــاطـيــــة
ــــــارات.. والــنــتــيـجــــــة لـلـــــســي
ـــــة أن معـــظــم مـــــا احلقــيقــي
يــبـــــاع لــيـــــس أصلــيـــــاً وذلـك
الخــتالف املـنـــاشـئ واتـــســـاع
عــملـيــــة تــــزويــــر )املــــاركــــات(
التجـاريـة وهي املـوضـة التي
جتتــاح العـالـم منــذ سنـوات
وقــــد وصلـت إلــــى أســــواقـنــــا
متـأخـرة وكـذلك ألن معـظم
الــتجـــــار كــمـــــا عـــــرفــنـــــا مــن
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األقاويل.
وللـــشـــــائعـــــات دور كـبـيـــــر يف
وضع الـســوق واملــستـفيـــدين
ـــــــــاعـــــــــة أو الــــتـجـــــــــار أو الــــب
الـــــوســـطـــــاء أو احملــتـكـــــريــن
ودورهـا يف رفع األسعـار وقـد
نــشـطـت هـــذه األيـــام جتـــارة
الـبـنـــزيـن والـنفـط األبـيـض
ونحـن مقـبلـــون علــى فــصل
الـــشـتــــاء ومـنــــذ اآلن بــــدأت
الــشـــائعــات واألقـــاويل حــول
الـــنـفــــط األبـــيــــض وشـحـــتـه
أخــذت العـربـات واملــواطنـون
يــتجــمعـــون طـــوابـيـــراً أمـــام
احملــطــــات الـتـي تــــوزع هــــذه
املـــــادة خـــــاصـــــة يف املــنـــــاطق
ــــــة واهلل يـعـلــم كــم الـــــشـعــبــي
ســـيـــــصـــبـح سـعـــــــــر الـلـــتـــــــــر
ــــــــــواحــــــــــد مــــن الــــنـفـــــط وال

األبيض؟! واهلل احلافظ.
شائعات جتارية

مـــا سمـعنـــاه عن الـشــائعــات
التجـاريـة جعلنـا نـبحث عن
املـــــزيـــــد مــن الــكالم األســـــود
واألبـيض وقـد حـصلنـا علـى
بعـض مـن هــذه الـنـمــاذج يف
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سـوق احلـليب، وهــذا السـوق
ــــــرعــــــرع يف ــــــذي نـــــشــــــأ وت ال
ســنـــــوات احلـــصـــــار ويـقع يف
اجلهـــة املقـــابلـــة للــشـــورجـــة
حيث توزعت الـسقائف على
الـرصيف وخلف كل سقـيفة
جتد شـاطراً يجيـد احلديث
واجملـاملـة وجـر الـزبـون إلـى

البضاعة.
ســألنــا البــائع عبـاس حـسن
عــن أسعـــــار احللـيـب واملــــواد
األخرى ملـاذا ال تستقـر على

حال معني؟
- فــقـــــــــــــــــال: إن األســعـــــــــــــــــار
تـنـخفــض وتـــرتـفع ألسـبـــاب
عـديـدة خـاصــة عنـدمـا يـتم
تـــوزيع احلـصــة الـتـمــويـنـيــة
على املـواطنني والتـأخير يف
تـــــوزيع مـــــادة احللـيـب وأيــــة
مـــادة أخـــرى يـنــطلق الـكالم
عـن إضـــافـــة مــــادة أو تقلـيل
حـصــة مــادة أخـــرى فتــرتفع
وتــنخفــض أسعـــار املـــواد ثـم
سـرعـان مـا يعـود احلـال إلـى
وضعه الـطبيعـي ومبجرد أن
تـوزع املواد ويـثبت كـذب هذه

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

كذبة اسمها األصلي والتقليد

بعقوبة / )املدى(
يف محـــــافـــظـــــة ديـــــالـــــى تـــطـــــوق
الشـائعات ، يف الغـالب، أداء دوائر
الـدولـة، السيمـا مع تـوتـر الـوضع
األمـني ونـقص اخلـدمـات وتـأخـر
مـــــشـــــــاريـع اإلعــمـــــــار وانــتـــــشـــــــار
الــبـــطـــــالـــــة، ويــــــدور لغـــط عــنـــــد
املــــــواطــنــني عــن جتــــــاوزات هــنــــــا
وهـناك.. يف هـذه الدائـرة أو تلك.
وقد حملت )املدى( أسئلتها التي
هـي أسـئلـــة الـنـــاس املـتـــداولـــة يف
ديــالــى إلــى مــديــر دائــرة مجــاري
ديـالـى الـسيـد علي الـزهيـري من
أجل تــوضـيح مـــا يجــده املــواطـن
خلالً أو قـصـــوراً يف العـمل. وكـــان
السؤال األول عـن أنابيب اجملاري
الـتـي تــسـتخـــدم اآلن يف مــشـــروع
مـيـــاه الــصـــرف الــصحـي ملـــديـنـــة
بـعقــــوبــــة / املــــركــــز حـيــث يقــــول
املــواطنــون أن هــذه األنــابـيب ذات
اقطــار ضيقـة وهـي غيـر صـاحلـة
لالسـتخـــدام يف أعـمـــال اجملـــاري،
وقد أجـاب مديـر الدائـرة عن هذا

السؤال قائالً: 
- هذه شبكة تصـريف مياه ثقيلة
ومــــــــواصـفــــــــاتـهــــــــا تـخـــتـلـف عـــن
مـواصفـات شبكـات تصـريف ميـاه
األمطـار، واخـتيـار هـذه األنـابـيب
جــاء بعــد دراســات فـنيــة قــام بهــا
مـختـصــون، وهي مـالئمـة ملــدينـة
مثل بعقـوبة فـالبنـاء لدينـا ليس

حقـيقــة األمــر. فــاملقــاوالت نعـلن
عنهـا نحـن لكن الـعطـاءات تقـدم
يف احملـافظـة التـي فيهــا جلنتـان،
الـلجنـة األولـى لـفتح الـعطـاءات،
والـلـجــنـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة لــتـحـلــيـل
العطاءات، ويتم إقـرار من يتسلم
املقاولة على أسـس ومعايير منها
مقــدار العـطــاء، أي أن مـن يقــدم
أقـل العــطــــاءات هــــو الــــذي يفــــوز
باملقـاولة علـى أن يقوم بـالتنفـيذ
علــى وفق املــواصفــات املـطلــوبــة،
ومهمتنا بعـد ذلك األشراف على

عملية التنفيذ.
*ومــــــــــاذا بـــــــشــــــــــأن إجنــــــــــازاتــكـــم

األخيرة؟
- خالل الــستــة أشهـر األولــى من
السـنة احلـاليـة قمـنا بـإعداد 226
كــشفــاً ودراســة عـن واقع اجملــاري
وخـطــطنــا املــستـقبـليــة بـشــأنهــا،
وقــــــامـــت مالكــــــاتــنــــــا بــتـــــسلــيـك
127929 مـتـــراًً مـن شــبكـــات مـيـــاه
األمطـار، وقــامت بـتنـظيف 3735
مــنهــــوالً وفــتح انـــســــدادات عــــدد
1333، وفــتـح وتــــطـهــيـــــــر مــبـــــــازل
بـطــول 22480 مـتــراً وصـيــانــة 32
آليـة، وصيانة 32 محـطة، وتنفيذ
محـطة مجـار يف حي اليـرموك /
الكـاطون وتـأهيل شبكـات مجاري
ومـيـــاه أمـطـــار وتـنفـيـــذ خـطـــوط
مجـــار يف مـنـــاطـق مخـتـلفـــة مـن

احملافظة.

نعــاون الـبلــديــة يف هــذا اجلــانـب
مـن خالل نصـب املضخـات أو مـد
خــــطــــــــوط تــــصــــــــريـف لـلـــمـــيــــــــاه
املـتجـمعـة، لـكن املـهمـة الــرئيـسـة

هنا تقع على عاتق البلدية.
*هــنــــــاك كالم تــتــنـــــاقـله عـــــامـــــة
الـنــــاس عــن املقــــاوالت اخلــــاصــــة
مبــشـــاريع دوائـــر الـــدولـــة، ومـنهـــا
دائـرتكـم، عن مـشـاركــة، أو إعطـاء
املقــاوالت ملقـــاولني بـعيـنهـم علــى
وفق اتفــاقــات خـفيــة وغيــر ذلك،

ما تعليقك؟
- هــــــــــذا كـالم ال اســــــــــاس لـه مــــن
الــــصحــــــة، وهــنــــــاك مــن يــــــرجــم
بــــــالغــيــب وال يعـــــرف شــيــئـــــاً عــن

غـيــــر أن هــــذا مــــرتـبـــط بخــطــــة
الـدولة، لـذا ال أستطـيع أن أحدد
مـدة زمـينـة لـتنـفيـذهــا، لكـن مع

توفر املبالغ سنباشر بالعمل.
مستنقعات بال حلول

*ومــــــاذا بــــشــــــأن املــــســتــنـقعــــــات
املـنتـشــرة يف منــاطق عــديــدة من
املدينة ومنها الكاطون والتحرير
وحي املـصطفى وكـذلك يف بعض
أحــــيــــــــــاء أقــــــضــــيــــــــــة ونــــــــــواحــــي

احملافظة؟
- هـــــــذه مـهــمـــــــة الــبـلـــــــديـــــــة أوالً
فـــالـبلـــديـــة علـيهـــا القـيـــام بـــردم
املنخفضات التي تتسبب بتجمع
مـيـــاه األمـطـــار وغـيـــرهــــا، ونحـن

عمودياً كمـا هو حاصل يف الغرب
حــيـــث كل عــمـــــــارة تعــــــادل حــيــــــاً

كامالً.
انسدادات بفعل اآلخرين

*الن تـتعرض هـذه األنابـيب إلى
اإلنسداد؟

- نعـم، يف حالة سوء االستخدام،
حـني يـلقـي املــــواطـنــــون يف هــــذه
اجملـاري املـواد الـصلبـة والـدهـون
وغيـرهـا، لكن بـاملقـابل هنـاك مع
هـــذه األنـــابـيـب مــضخـــات سحـب

ودفع لتأمني إنسيابية اجملاري.
*هنـاك سـؤال آخـر عـن األنبـوب
الــــــــرئـــيــــــس املــــــــار يف مـــنــــطـقــــــــة
الكـاطـون، وهــذه منـطقــة واسعـة
كــمـــــا تـعلــم، وتعـــــانــي مــن وجـــــود
مــسـتــنقعـــات صـيفـــاً وشـتـــاءً، لـم
تــصلهـــا خـــدمـــات اجملــــاري بعـــد،
فهل سـيحمل هـذا األنبـوب امليـاه
الـثقيلـة ألحيـاء املـدينـة األخـرى
وميـــــر فقــط بـــــالـكـــــاطـــــون أم أنه

سيفيد الكاطون أيضاً؟
- اخلـــط املــــــار يخـــــدم األطـــــراف
كـلهـــــا وإذا كـنـــــا منـــــد الـــشـبـكـــــات
الــرئيـسـة اآلن مـن دون الفــرعيـة
يف بعــض املنــاطق فــذلك بـسـبب
قلة التخصيصات املالية املتاحة،
ومع تـــوفـــر هـــذه الـتخـصـيـصـــات
سنمـد الشبكـات الفرعيـة الحقاً،
وهــــنــــــــــــاك خـــــــطـــــــط ودراســــــــــــات
وضعناها لتوسيع تلك الشبكات،

مدير مجاري ديالى وحديث عن املشاريع واملقاوالت واملستنقعات:

سوء ترصيف املياه الثقيلة.. بني أخطاء فنية وتأثريات جانبية
الناصرية/ حسني كرمي العامل

تعـد مـديـريـة طـرق وجـسـور ذي
قـار والشـركـات السـانـدة لهـا من
املــــــــؤســــــســــــــات احلـــيــــــــويــــــــة ذات
الـتـــأثـيـــرات املـبـــاشـــرة يف حـيـــاة
املـــواطـنـني يف هـــذه املـــديـنـــة ملـــا
تقـــوم به مالكـــاتهــا مـن صـيــانــة
وإكـســاء وأعمــال تبلـيط وإنـشـاء

معابر ومد اجلسور.
رئـيــس املهـنــدسـني عـبــد اجلـبــار
عبــد الـغنـي عبــد اجلبــار مــديــر
طــرق وجـســور ذي قــار يقــول أن
عـمل الـــدائـــرة يـتـضـمـن القـيـــام
بــــإعــــداد الــــدراســــات الـــشــــاملــــة
اخلــاصــة بــاملــشـــاريع املقـتــرحــة
لـلـخــــطــــــــة الـقــــــــادمــــــــة وإعــــــــداد
الكــشـــوفــــات الفـنـيـــة املــطلـــوبـــة
وإجــــــراء املــــســــــوحــــــات األولــيــــــة
لغــرض إعــداد التـصــامـيم الـتي
يجـري تـنفيـذ الـعمل مبــوجبهـا
مــسـتقـبلـيــاً وكـــذلك بــاإلشــراف
على املشـاريع التي تتم إحـالتها
إلــــــى الــــشــــــركــــــات احلـكــــــومــيــــــة
واألهلـيـــة واملقـــاولـني وتـتـضـمـن
هــــذه املـــشــــاريع إنـــشــــاء جـــســــور
كــونكـريـتيـة وحـديـديـة جـديـدة
وكــذلـك إكمـــال صيــانــة وإكـســاء
الـطـــرق القـــدميـــة الــشـــريـــانـيـــة
والفـــــرعــيـــــة الــتــي تـــــربـــط بــني
احملــافـظــة واملــدن اجملــاورة هــذا
إضـــافـــة إلـــى أعـمـــال الـصـيـــانـــة
الطـارئــة للطـرق واجلـســور مثل
إصالح احلفـر واملطـبات وتـأهيل

اجلسور.
طريق ناصرية - كوت

وعــن مـــــشــــــروع املــمــــــر الــثــــــانــي
ناصرية - كوت قال:

لــطـــــريق نــــاصــــريــــة كــــوت جــــزء
نـاصـريــة شطــرة بكلفــة ثمــانيـة
مليارات و308 ماليني و381 ألف
ديـنار وصـيانـة طريـق ناصـرية -
سمــاوة بكلفــة 219 مليـون و930
ألف ديــنـــــار وطــــــريق عـكــيـكـــــة -
كـرمـة حـسـن بكلفــة 446 مليـونـاً
و114 ألف دينـار وصيـانـة طـريق
فجـــــر - آل بـــــديـــــر بـكـلفـــــة 884
ملـيـــونـــاً و812 ألف وخـمــسـمـئـــة
دينــار وصيـانـة طــريق الفهـود -
الـطــار بكلفــة 139 مليـونـاً و103
آالف دينـار وصيـانة طـريق ط /
7 بـكلفـــة 335 ملـيـــونـــاً و40 ألف
ديــنــــــار ومعـــــاجلــــــة االنحـــــدارات
والتـســاريح بـكلفــة 168 مـليــونــاً
و744 ألف دينـار وصيـانـة طـريق
النـاصـريــة - بصـرة الـصحـراوي
بـكلفـــة 782 ملـيــون ومـئـتـي ألف

دينار وغير ذلك من املشاريع.
االجنازية تتغلب على

املعوقات
وعن املـشــاريع املــستقـبليـة قـال:
مت إكــمـــــال مــــســـــوحـــــات طــــــريق
نـــــاصـــــريـــــة - الــــســمـــــاوة )املــمـــــر
الــثــــــانـــي( وأرسلــت املـعلــــــومــــــات
التابعـة ملديـريتنا حـالياً بـإكمال
املـسوحـات لـ)60( كم من الـطرق
الـزراعيـة لغـرض إدراجهــا ضمن
خطـة عـام .2005 كمـا إن هنـاك
مـشـاريع أخــرى سيعلـن عنهـا يف

حينها.
وعـن معوقـات العمل قـال: ميكن
أن جنمـل ما تعـاني منـه مالكات

املديرية بعدة نقاط منها: 
1- قـلــــــــــة املـعــــــــــدات واآللــــيــــــــــات

املتخصصة.
2- الـتجــــاوزات علــــى محـــرمـــات

الطريق.
3- جتـــــاوز الـفالحــني بـــــإنــــشـــــاء
قـنــــاطــــر غـيــــر نــظــــامـيـــــة بعــــد
قـيــــامهــم بكـــســـر وفــتح الــطـــرق
الـرئـيسـة املـبلطـة وكـذلك إجـراء
حفــريـــات حتت أسـس الـقنــاطــر
األنـبــوبـيــة والـصـنــدوقـيـــة خالل
شحة املياه مما يؤدي إلى إنهيار
أغلـب هـــــذه القـنــــاطــــر وحــــدوث
تخـــسفــــات يف ســـطح الـتــبلـيــط
ممــا يــشـكل خـطـــورة علــى عـمل
مستخدمي الطريق ومثال ذلك
ست قناطـر على طريق نـاصرية
- كـــــوت وقـنــطـــــرة علـــــى طـــــريق
نـــاصـــريـــة - سـمـــاوة و3 قـنـــاطـــر
علــى طـــريق نــاصــريـــة - إصالح

وناصرية - جبايش.
4- اعــتــــــراض بعـــض الـفالحــني
علـى مــرور الطـريق يف أراضـيهم
الـــزراعيــة بحجــة اتالفهــا عـلمــاً
بأن هذه األراضي مـؤجرة بعقود
زراعــيــــــة وأن اعــتــــــراض األخــــــوة
الـفـالحـــني يــــــســـبـــب تـــــــــأخـــيـــــــــر
وحــــــرمــــــان هــــــذه املــنـــــــاطق مــن
خــــــدمــــــات الـــطــــــرق اجلــــــديــــــدة

املبلطة.

لـقـــــــــــد ســــبـق وأن أحــــيـل هـــــــــــذا
املشـروع قبل الـتغييـر إلى شـركة
أهـليـــة ثم تـــوقف العـمل بـسـبب
األعمال احلربية وحصل تأخير
يف اســتــئــنـــــــاف العـــمل بـــــســبــب
مطـالبـة املقــاول بتعـديل أسعـار
املقـاولـة وبـاشـر املقـاول بـالـعمل
وهــو يعـمل حــاليــاً علـى تـكثـيف
اجلـهـــــــود واآللــيـــــــات لــتـعـــــــزيـــــــز
املبـاشــرة. ومن املـؤمل أن يـشهـد
الـعمل تقـدمـاً سـريعـاً يف تـنفيـذ

فقراته.
وعن اآلليات وحـمالت التصليح
قـال: إن اآلليـات املوجـودة لديـنا
قـلـــيـلـــــــــة جـــــــــداً وال تـــتـالءم مـع
أعمـال الـصيـانـة املـطلـوبــة ومن
املـؤمل جتهيـزنـا ببـعض املعـدات
املـتخـصـصـــة لغـــرض الـنهـــوض

بأعمال الصيانة بشكل جيد.
كـمــا نــرى أن تــزويــدنــا بــآلـيــات
ومعدات يجنبنا الهدر يف صرف
األمـــوال غـيـــر اجملـــدي أحـيـــانـــاً
إلصـالح اآللــــيــــــــــــات واملـعــــــــــــدات
القـدميـة الـتي تـتكـرر عـطالتهـا

باستمرار.
وعـن أهم املـشـاريع الـتي تـشـرف
املـديـريـة علـى تـنفيـذهـا حــاليـاً

قال:
تـقوم املـديريـة حالـياً بـاإلشراف
علـــى عـــدد كـبـيـــر مـن املــشــــاريع
الـتي تقــوم بتـنفيـذهـا شـركـاتهـا
الــســـانـــدة وعـــدد مــن املقـــاولـني
ومـــنـهـــــــــا جــــــســـــــــر الـــبـــــطـحـــــــــاء
الكـونكـريتـي بكلفــة مليـار و613
مـليـــون دينــار وجـســر الفـضـليــة
الكـونكـريتـي بكلفــة مليـار و671
ملـيـــــون ديـنـــــار واملـمـــــر الـثـــــانـي

مدير طرق وجسور ذي قار لـ)          (:

إنجاز نسب متقدمة من طريق نارصية - كوت
ومشاريع بعرشات املليارات

بغداد/ طالب املاس الياس 
اعلــن رئــيـــــس هــيــئــــــة الــتـعلــيــم
الـتقـني الــدكتـور مـحمـود شـاكـر
عبـد احلـسني عن تـوقيع مـذكـرة
تفـــــاهــم مــــشــتـــــرك بــني العـــــراق
وايـران لتـطويـر التعـاون الثـقايف
والـعـلـــــمـــــي مـع اجلــــــــــــامـعــــــــــــات

االيرانية.
وقال الدكتور محمـود شاكر عبد
احلـــسـني لـ )املــــدى(: ان تــــوقــيع
االتـفـــــــــاقـــيـــــــــة جـــــــــاء مـــن خـالل
مـشــاركــة وفــد العــراق يف مــؤمتــر
ايــجــــــــــــــاد فــــــــــــــرص الــــــتــعــــــــــــــاون
االقـتـصــادي بـني العــراق وايــران
الــــذي عقــــد يف طهـــران مـــؤخـــراًُ
حـــيـــث جـــــــــرت خـالل املـــــــــؤمتـــــــــر
مـنــــاقـــشــــة فــــرص الــتعــــاون بـني
وزارات الـتعـليـم العــالـي والبـحث
الـعـلــمــي والــثـقـــــــافـــــــة والـعـلـــــــوم
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا والـــشـبــــاب مع

ـ ـ

ـ ـ ـ

نظرائها من اجلانب االيراني.
واشـــــار رئــيــــس هــيــئـــــة الــتـعلــيــم
الـتقني الـى انه مت االتـفاق عـلى
تبادل الزيـارات لالساتذة واجراء
بحـــوث واشـــراف مــشـتـــرك علـــى
طلـبـــة الـــدراســــات العلـيـــا ومـنح
زمـــاالت دراسيـــة للحـصــول علــى
شهـــادة املـــاجــسـتـيـــر والـــدكـتـــوراه
اضــــافــــة الــــى تـبــــادل الــــسفــــرات
العلـمـيـــة للـطلـبــة املـتفــوقـني يف
اجلـــامعـــات واملعـــاهـــد العـــراقـيـــة

وااليرانية.
وبيّـن انه مت االتفــاق ايضـاًُ علـى
قــيـــــــام وزارة الــتـعـلــيــم والـعـلـــــــوم
االيـرانية بدعم االقـسام العلمية
بتـدريـس اللغــة الفــارسيـة فـيمـا
يقـــوم اجلـــانــب العـــراقـي بـــدعـم
االقسـام العلميـة بتـدريس الـلغة
الـعــــــــربـــيــــــــة الــــــــى اجلــــــــامـعــــــــات

االيرانية.

تعــاون ثقافـي وعــلمي بني
العـــراق وايــران

بغداد / املدى
افتتح يوم االحد املاضي اول مستودع خزن
طـبي مـسـيطـر علـيه بيـئيـا يف العـراق علـى
بعــد أمتـار مـن البـوابـة االمــاميـة ملـسـشفـى

ابن سينا.
قــــال لــــؤي وهــــو مــتعــــاقــــد عــــراقـي تــــرأس
الـتجديـد )) كنـت خائفـا قليـال على نـفسي
وعـلى عائلتي عـندما بدأت بـدراسة املشروع
القـــدم العـطـــاء علـيه، كـنـت خـــائفـــا مـن ان
اكـون هـدفـا ولكـن عنـدمــا اكتــشفت بـأن مـا
أعـمله قــد يــســاعـــد يف انقــاذ حـيـــاة شعـبـي
واجلنـود فــاني علـمت بـأن هـذا هـو الــشيء

الصحيح الذي يجب عمله.
ان شجــاعـــة والتــزام لـــؤي يتــردد صـــداهمــا
حيث يـرى العراقـيون وعـد العراق اجلـديد

املعاد بناؤه.
وسيـضع املـستـودع نهـايــة للحـرارة املـدمـرة
بتـوفيـر مكـان خـزن هـواء مبـرد كـاف خلـزن
اطـنــان مـن الـتجهـيــزات الـطـبـيـــة ملعــاجلــة
اكثـر اجلـروح احلـرجـة للـمصـابني املـدنيني

واجلنود يف البالد.
لقــــد اصــبحـت االنــــابـيـب الــبالسـتـيـكـيــــة
الذائبة والقوارير الزجاجية امللفوفة مبواد
عـازلـة للحـرارة اشيـاء من املــاضي لالطبـاء
واملمـرضات يف املستـشفى. وهذه املـستشفى
هي مـن اكثف املـستـشفيـات زحـامـا وواحـدة
مـن ثالثــة مــراكــز للـصــدمــة ذات املــستــوى

وقـال لؤي)) لـم يكن لـدينـا يف العـراق مثل
هـــــذا الــــشــيء مــن قـــبل، لــم تـكــن لـــــديــنـــــا
مــسـتــشفـيــات كـبـيــرة او االدويــة احلــديـثــة
ملعــاجلــة مــرضــانــا وجــرحــانــا؛ اآلن لـــدينــا

البناية واملكان خلزن االدوية((.
البنـايــة التي كـانت تـقف قبل اشهـر مـضت
كقــــشــــــرة مــن حــــــديــــــد الــــصلـــب امللــتــــــوي
واحلجــــارة املـتـنــــاثــــرة هـي أولــــى االبـنـيــــة
اجملددة اخملطط لها لتحسني املستشفى.

وسـيكـتمـل بنـاء غـرفـة الـتعـقيـم التـي تقع
فــوق غــرفـــة عمـليــات املــستــشفــى يف شهــر
تـــــشـــــــريــن االول ، وهــنـــــــاك مـخــــطــــطـــــــات
جتــديــديــة لعـمل مــستــودع اضــايف وابــواب
الكـترونـية اوسع ومـصاعـد محدثـة للسـنة

التقوميية احلالية.
وقـال البـريغـاديـر جنـرال ثـومـاس بــوستك
قـــائـــد فـــرقـــة مهـنـــدسـي مـنــطقـــة اخللـيج
جملمـوعـة اجلـيش االمـريكـي وهي منـظمـة
يـغلب عليـها املـدنيـون انيـطت بهـا مشـاريع
العمـار العـراق )) ستبـدأ مشـاريع اكثـر كل
يوم ، وسيـرى العراقـيون فرقـا عندمـا تكون
هـــذه املــشـــاريع قـيـــد الـتـنفـيـــذ، الــشـــركـــات
العــراقيــة واملتعــددة اجلنـسيـات بـدأت 285
مـشروعا جـديدا يف األسبـوع االول من هذا
الــشهـــر وهنـــاك اكثــر مـن الف مـشـــروع من
املقـــــرر لهـــــا ان تـبـــــدأ يف االيـــــام الـتــــسعـني

القادمة ((.

وبـدأت اعمـال التـرميـم يف البنـايـة يف شهـر
حــزيــران عـنــدمــا بــدأ اكـثــر مـن 40 عـــامالً
عـراقيـاً بنقل البـنايـة املهملـة واخلربـة الى
بنــايــة حــديثــة قــادرة علــى استـيعــاب مــواد
كافية خلدمة  املرضى يف املستشفى والذي

يتجاوز عددهم 1000 مريض شهريا.
لقد استبـدلت االبواب والشبـابيك وطليت
اجلــــدران مـن الـــــداخل واخلــــارج ونــصـبـت
املـكيفـات الهــوائيــة لتحـويل الـبنـايـة الـتي
كانت ذات مـرة متهدمـة الى بنـاية مـستودع

خزن طبي حديث.

الثالث.
وقـــــــال مــتـخــــصــــص املـــــــواد الــــطــبــيـــــــة يف
املـستـشفــى )) يف السـابق كـانت كل املعـدات
حتزم يف مـستودعـات خزن صـغيرة سـاخنة
؛ الـى درجـة ان االنـابـيب الـزجــاجيــة علـى
وشـك ان تـــــذوب مــن شـــــدة احلـــــرارة ، فـــــان
حرارة الـصحراء ومناطق اخلـزن الصغيرة
املـــضغــــوطــــة جتـعل مـن الـــصعـب تــــوفـيــــر
املعـدات الالزمــة التـي يحتـاجهـا زبـائـننـا ،
ولكـن هـــذا املـــركـــز احلـــديــث سهـل علـيـنـــا

جميع االمور((.

285 مشروعاً بدأ العمل يف تنفيذ الشهر احلالي 

إنجاز أول مستودع خزن طبي مسيطر عليه بيئياً يف بغداد
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