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حتقيقات

حتت الضوء..

النتشاره يف األوساط الفقيرة

دعوة لشمول املصابني بمرض الثالسيميا برواتب الرعاية االجتامعية

تبدو بعض األمراض التي تدخل
فيها العوامل الوراثية سبباً مباشراً
من أعقد األمراض وأكثرها وباالً ..ولكن قد
ميكن تفادي مثل هذه األمراض اخلطيرة
من خالل إشاعة الوعي الصحي
واالجتماعي وااللتزام بتطبيق الضوابط
الصحية وبشكل خاص منها إجراء
الفحوصات الطبية قبل الشروع بالزواج.
مرض الثالسيميا أحد هذه األمراض
الوراثية التي انتشرت يف العراق خالل
السنوات األخيرة وباتت تشكل عبئاً ثقيالً
على ذوي املصابني ألن مرضى الثالسيميا
يعاجلون بأخذ الدم على مدى احلياة ..إذ
غالباً ما ينتشر هذا املرض بني العوائل
املتعففة التي ال تعير أهمية إلجراء
التحاليل والفحوصات الطبية التي تسبق
عملية الزواج.
ماذا تعني الثالسيميا؟

وبغيــة التعـريف بـأسبـاب اإلصـابـة
بهـ ــذا املـ ــرض وأع ـ ــراضه وكــيفـيـ ــة
الـوقـايــة منه كـان لـ(املـدى) جـولـة
ميــدانيـة يف مـركـز الـثالسيـميـا يف
مــديـن ــة احللــة (مــرك ــز محــافـظــة
بــابل) والـتقـيـنــا الــدكـتــور (أحـمــد
شمران) مدير املركز الذي قال:
الثالسـيميـا من أمـراض فقـر الدم
الوراثي النـاجت عن نقص يف نـسبة
الهـيـمـ ــوغلـ ــوبـني ممـ ــا يـ ــؤدي إلـ ــى
سرعـة تكسـر كريـات الدم احلـمراء
وت ـصــنف حـ ـسـب شـ ــدة اإلصـ ــابـ ــة،
ف ـم ــنهـ ـ ــا الـك ـب ـيـ ـ ــرة وامل ـتـ ـ ــوسـ ـطـ ـ ــة
والــصغـيـ ــرة ..وتعـ ــد الــثالسـيـمـيـ ــا
الـك ـب ـي ـ ــرة مــن أخـ ـط ـ ــر األن ـ ــواع إذ
يصـاب الـطفل بهـذا النـوع عنـدمـا
يكـون أبـواه حـاملـني لصفـة املـرض
وتـبـ ــدأ أع ـ ــراضه بـ ــال ــظه ـ ــور بعـ ــد
الـ ــشهـ ــر الـثـ ــالـث مــن العـمـ ــر ،ويف
مقدمتها فقر الدم الشديد بحيث
ي ـصــبح امل ـ ــري ــض مع ـت ـم ـ ــداً عل ـ ــى
عمـليــة أخــذ الــدم بـصــورة دائـميــة
طوال حياته.
أمـا الثـالسيميـا املتـوسطـة فتـظهر
أعـ ــراضه ــا يف عـم ــر  5 - 3سـن ــوات
وهـي أقل من مـشـاكل الـثالسيـميـا
الـك ـب ـيـ ـ ــرة ،ألن هـ ـ ــذه اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
تسـتطيـع تولـيد كـريات الـدم احلر
ويـستحـسن عــدم إعطـائه الـدم إال
عـنــد الـضــرورة وبــإرشــاد الـطـبـيـب
اخملتص.
ويف م ـ ـ ـ ــا يـ ـتـعـلـق ب ـ ـ ـ ــاألشـخ ـ ـ ـ ــاص
املـصــابني بــالثـالسيـميـا الـصـغيـرة

فال تبـدو علـيهم عالمـات مـرضيـة
وتكـون حيـاتهم طـبيعيـة ،ولكن إذا
صــادف التــزاوج بيـنهمــا ينـتج عن
عمـليــة اإلخـصــاب مــولــود أو أكثــر
مصـاب بالـثالسيمـيا املـتوسـطة أو
الـكـبـيـ ــرة ،ومـن هـن ـ ــا يجــب علـ ــى
حـامل صفـة املـرض إذا أقـدم علـى
الزواج ضرورة إجراء اختبار دموي
خ ــاص لـفحــص كـمـي ــة اخل ـض ــاب
( )A2امل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود يف ال ـ ـ ـ ــدم ل ـكـال
ال ـ ـط ـ ـ ــرف ــني ،ويف ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ظـه ـ ـ ــور
إص ــابـتهـم ــا ب ــامل ــرض ي ـسـتح ـسـن
ع ـ ــدوله ـم ـ ــا عــن ال ـ ــزواج لــتف ـ ــادي
إجنـ ـ ـ ـ ـ ــاب أطـفـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ــني
بالثالسيميا الكبيرة.

اإلصـابة كأن تكـون كل أسبوعني أو
ثالثة أو أربـعة أسابيع ،إضـافة إلى
حقــن م ـ ــادة ال ـ ــدي ـ ــسف ـ ــرال ال ـتــي
ت ـســاع ــد علــى إفــراز احلــديــد عـن
طريـق اإلدرار ..وقد يـتطلـب األمر
أحـي ـ ــانـ ـ ـاً إج ـ ــراء عــملـي ـ ــات ل ـ ــرفع
الطحـال ..وال بـد من اإلشـارة إلـى
أن املــركــز يعــانـي مـنــذ عــدة أشهــر
ع ـ ــدم ت ـ ــوفـ ـ ــر عالج ال ـ ــديـ ــسف ـ ــرال
والـف ـ ـ ــولـك أس ـي ـ ـ ــد والـلـق ـ ـ ــاح ـ ـ ــات
اخل ـ ــاص ـ ــة ب ـ ــأم ـ ــراض ذات ال ـ ــرئ ـ ــة
والــسحــايــا ومنــاذج حتلـيل الـكبــد
الفـي ــروسـي ،إض ــاف ــة إل ــى ح ــاج ــة
املـ ــركـ ــز إلـ ــى مـ ــادة الفـ ــرتـني الـتـي
تستخدم لقيـاس نسبة احلديد يف
دم املـص ــاب ،وجه ــاز فــصل ك ــري ــات
الـدم احلمـر وعن بـاقـي محتـويـات
الــدم ممــا يـجعل املــريـض عــرضــة
حلـ ــدوث الكـثـي ــر مـن املـض ــاعف ــات
أمـث ــال احل ـس ــاسـي ــة عجـ ــز القلـب
وضـ ـمـ ـ ـ ــور الـغـ ـ ـ ــذت ــني الـ ـ ـ ــدرقـ ـيـ ـ ـ ــة
والنخـاميـة وتشـوه اجللـد وغيـرها
له ــذا نـ ــأمل مـن وزارة الــصح ــة أن
تولي هذا اجلانب اهتماماً خاصاً.
عدد املرضى تضاعف تسع مرات
وح ــدثـتـن ــا ال ــدكـت ــورة وداد حـم ــزة
االختصاصـة يف مركز الـثالسيميا
وقالـت :مت افتتاح املـركز عام 1997
ل ــتق ـ ــدمي اخل ـ ــدم ـ ــات الـعالج ـي ـ ــة
وال ــوق ــائـي ــة للـم ــرض ــى املـص ــابـني
ب ــالثـالسيـميــا يف محــافـظــة بــابل
حيث كـان هؤالء املرضـى يعاجلون
يف مستشفى ابن البلدي يف بغداد
وكــان عــددهـم آنــذاك  40مــريـض ـاً
وبلغ عددهم حالياً  387مريضاً.
ويف عـام  1999مت إيفـادي بـصحبـة
الــدكتـور مـكي علـوش إلــى قبـرص

بابل /مكتب املدى
عايد محمد منصور

التلفزيونية واإلذاعية التي تتعلق
بهذا الشأن للحد من انتشاره.
كمـا يـدعــو املنـظمـات واجلـمعيـات
اإلنسـانية أن تـأخذ دورهـا لتقدمي
اخلـ ــدمـ ــات والـ ــدعــم للـم ـصـ ــابـني
مبرض الثالسـيميا وبـشكل خاص
التبرع بالدم..

مصابون بحاجة إلى
متبرعني بالدم

لإلطالع على التجارب واألساليب
امل ـتـ ـط ـ ــورة ال ـتــي تع ـت ـم ـ ــده ـ ــا دول
العالم يف تقـدمي العالج الصحيح
للمصابني بالثالسيميا.
وأض ــافـت ب ــأن امل ــرك ــز ب ــادر ب ــأخ ــذ
عينـات ومناذج عـشوائيـة لعدد من
الـع ـ ـ ـ ــوائـل وطـلـ ـب ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــدارس يف
احملــافظـة وعثـرنـا علـى أعـداد من
حــاملي صفـة املـرض ..لـذا نقتـرح
علـى محـاكم األحـوال الـشخـصيـة
إضـافـة شـرط إجــراء الفحـوصـات
ال ـطـبـيـ ــة يف مـ ــركـ ــز الــثالسـيـمـيـ ــا
بــالـن ـسـبــة لـطــالـبـي عقــود الــزواج
للـتأكـد من سالمـة املتقـدمني قبل
الشروع بالزواج.

فحوص مجانية

كما حـدثتنا الدكـتورة شيماء علي
الـ ـط ـب ـي ـب ـ ـ ــة املق ـي ـمـ ـ ــة يف مـ ـ ــركـ ـ ــز
الثـالسيـميــا وق ــالت :يــضم املــركــز
ردهتني للرجال والـنساء بسعة 15
سـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــراً ومـخ ـ ـت ـ ـبـ ـ ـ ـ ــر إلجـ ـ ـ ـ ــراء
الفحـوصــات والتحــاليل اخلـاصـة
للـم ــرأة احل ــامل يف ب ــداي ــة شه ــور

احلـمل ،يف ح ــال ــة ك ــون ال ــوال ــديـن
حـ ــاملـني لــصف ــة املـ ــرض ،ملع ــرف ــة
فـيـم ـ ــا إذا ك ـ ــان اجلـنــني مع ـ ــرضـ ـ ـاً
لإلصابة أوالً ،وجتـرب الفحوصات
الـتشخـيصيـة والعالجـية يف املـركز
مجاناً.
كمـا جتري فحـوصات حتلـيل الدم
لألطف ــال املـص ــابـني بع ــد ال ــوالدة
مبــاش ــرة الكتـشــاف نــوع اإلصــابــة
بـاملـرض وعلـى هـذا األســاس تفتح
إضبـارة خـاصـة بـاملــريض ويـخضع
للـفح ــص والـعالج وبـ ـ ـشــكل دوري
ويـتـم تــزويــد املـصــاب بــالــدم علــى
فتـرات متفاوتة حـسب شدة املرض
ومبــوجب جــدول زمنـي معــد لهـذا
الغرض.
وشــاركـنــا احلــديـث املـمــرض كــرمي
جبــر شنـان وقـال أن املـركـز يـسـهم
بعقــد النـدوات وإلقـاء احملـاضـرات
للـتعــريف بخـطــورة املــرض وطــرق
الـوقـايــة منه وكـيفيـة أخــذ العالج
وي ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــو وس ـ ـ ـ ــائـل اإلعـالم إل ـ ـ ـ ــى
االهـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــام بـع ـ ـ ـ ــرض الـ ـب ـ ـ ـ ــرامـج

أعراض املرض وعالجه

وأشــار إلــى أن أعــراض امل ــرض هي
شحــوب ال ــوجه والـب ـش ــرة واجللــد
واخلـمول وقـلة الـشهيـة وتشـوهات
يف ال ــوجه ،وإذا لـم يــأخــذ املـصــاب
عالجاً صحيحـاً تظهر مـضاعفات
أخ ــرى مـنه ــا ت ــرسـب احل ــدي ــد يف
اجلــسم ممــا يــؤدي إلــى قـصــور يف
األداء الـ ــوظــيفــي للـكلـ ــى والـقلـب
والـبـنـك ـ ــري ـ ــاس ،والـت ـ ــأثـي ـ ــر عل ـ ــى
حـاسـتي الـسمع والـبصـر وتـضخم
الكبد والطحال..
وعــن كــيف ـي ـ ــة مع ـ ــاجل ـ ــة امل ـص ـ ــاب
بـالـثالسيـميـا قـال الـدكتـور أحمـد
ش ـم ـ ــران :ال ي ـ ــوجـ ـ ــد عالج ش ـ ــاف
لـلمــرض ولكـن يخـضع املـصــابــون
بـالـثالسيـميـا الكـبيـرة إلـى العالج
م ـ ــدى احلـي ـ ــاة ب ـ ــإع ـط ـ ــائهـم دمـ ـ ـاً
متـكرراً ملـدد متـفاوتـة ،حسـب شدة

ويف إحــدى ردهــات املــركــز الـتقـينــا
باملـصابـة زهراء صـباح تـولد 1986
مـن منـطقـة نــادر الثــالثـة فقــالت:
ظـه ـ ـ ــرت أع ـ ـ ــراض امل ـ ـ ــرض مـ ـن ـ ـ ــذ
طفـولـتي وإنـني أتـردد علـى املـركـز
شهــري ـاً لـلتــزود بــالــدم حـيث إنـني
أواجه صعوبات كبيرة يف احلصول
عل ــى املـتـب ــرعـني ب ــال ــدم ،وك ــان لـي
شقـيق مصـاب بـاملـرض نفـسه وقـد
تـويف نـتيجـة عـدم إمكــانيـة تــوفيـر
الدم له.
أمـا الـسيـد هـادي حـسن من قـريـة
الـب ـصـي ــرة الـتـ ــابع ــة إل ــى ن ــاحـي ــة
القـ ـ ــاســم ف ــيقـ ـ ــول :ل ـ ـ ــدي ثالثـ ـ ــة
أطف ــال م ـص ــابـني ب ــالـثالسـيـمـي ــا
الـكبيرة حيث كـان مصرف الدم يف
م ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ـ ــى احللـ ـ ــة اجلـ ـ ــراحــي
يجهــزن ــا بثـالث قنــانـي دم مجــان ـاً
مقابـل التبرع بقـنينة واحـدة ..أما
اآلن فـيـتــم جتهـيـ ــزنـ ــا بقـنـيـنـتـني
علمـاً بـأن أطفـالـي يحتـاجـون إلـى
سـت قنــانـي شهــري ـاً مم ــا يجعلـني
عــاج ــزاً عن ت ــوفيــر احـتيــاجــاتـهم
وإن ـن ــي أوجه الـ ـ ــدعـ ـ ــوة م ــن خالل
جريـدتكم املـوقرة إلـى وزارة العمل
وال ـش ــؤون االجـتـم ــاعـي ــة ل ـشـم ــول
املـص ــابـني ب ــالـثالسـيـمـي ــا ب ــرواتـب
ال ــرع ــاي ــة كـ ــونهـم مع ــاقـني وغـي ــر
قــادريـن علــى أداء أي عـمل طــوال
حياتهم.
وشـ ــاركه احلـ ــديـث الـ ـسـ ــادة هـ ــادي
شه ــاب مـن ن ــاحـي ــة امل ـش ــروع وه ــو
والــد ملـص ــابني أح ــدهمــا بـعمــر 26
سنة واآلخر بعمر  14سنة ،وأحمد
رحـمـن وعـب ــد علـي عـنــاد ول ــديهـم
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أطـفـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ــني
بـ ــالــثالسـيـمـيـ ــا وقـ ــد ب ـ ــدت علـ ــى
وج ـ ـ ــوهه ــم بع ــض ال ـتـ ـ ـشـ ـ ــوهـ ـ ــات
وضـ ـم ـ ـ ـ ــور يف الـعـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام وخـلـل يف
الـنـم ــو ،وهـم جـمــيعـ ـاً مـن عـ ــوائل
فقيـرة ويـواجهـون صعـوبـات كبيـرة
يف احلـصول علـى املتبـرعني بـالدم
كونهـا عملـية دائـمة ولـيست حـالة
طـ ـ ــارئـ ـ ــة ،ويـ ـطـ ـ ــال ـب ـ ـ ــون اجلهـ ـ ــات
اخملتصـة يف وزارة العـمل والشـؤون
االجـتـم ــاعـي ــة ب ـشـم ــول أطف ــالهـم
بــرواتـب الــرعــايــة لـتـمكـيـنهـم مـن
تــوفيــر متــطلبــات عالجهـم ونحن
بــدورنــا نـضم أصــواتنــا مع عــوائل
امل ـصـ ــابـني مبـ ــرض الــثالسـيـمـيـ ــا
ونــأمل أن حتـظـى هـذه الـشــريحـة
املعاقة برعاية املسؤولني لتخفيف
األعباء عن كاهل ذويهم.

هل يــنقــــرض الـنـخل بـــــالعــــراق قــبل ان يـتــم القــضـــــاء علــــى عــــدوتــيه احلـمـيــــرة والــــدوبــــاس!؟

برنامج طموح يف كربالء إلنشاء بنك وراثي للحفاظ عىل االنواع النادرة من النخيل
لعلنا نتفق على ان
الزراعة ستبقى
احدى الدعامات
االساسية لالقتصاد
العراقي ورمبا
سيتحقق اكتفاؤنا
الغذائي الذاتي اذا
ما تعاملنا مع
االرض باالساليب
العلمية احلديثة..
وقد تأثرت زراعتنا
كما هي احلال مع
اجملاالت االخرى
بالتغييرات التي
طرأت على الواقع
العراقي..
مديرية زراعة كربالء
حتاول ان تواكب تلك
املعطيات هذا ما
ملسناه لدى مالك
هذه الدائرة
مبختلف
اختصاصاتهم الذي
حتدث الينا افراده
بصراحة من يرغب
بتجاوز اخفاقاته يف
العمل ،عن نشاطات
هذه الدائرة
وطبيعة اخلدمات
التي تقدمها
للمزارعني
املتعاقدين معها او
غير املتعاقدين.

خدمات للمحاصيل
الستراتيجية

وحـول معـوقـات العـمل التـقينـا
الــسيــد حـسـن محــسن مـحمــد
وك ــيل مـ ـ ــديـ ـ ــر زراعـ ـ ــة ك ـ ـ ــربالء
وسألناه عمـا تقدمه دائرته من
خ ــدمـ ــات للـم ــزارعـني ف ــأج ــاب
قائالً:
 تـواصل مديريـة زراعة كربالءتقدمي خـدماتهـا لكل املـزارعني
امل ـتـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــديــن مـعـه ـ ـ ــا وغــي ـ ـ ــر
املـتع ــاق ــديـن ايـضـ ـاُ ،وتـنحـص ــر
هـذه اخلـدمـات بتقـدمي اسمـدة
احملـ ـ ــاص ــيل ال ـ ـس ـتـ ـ ــرات ــيج ـيـ ـ ــة
(احل ـنـ ـط ـ ــة و ال ـ ــذرة) وك ـ ــذلـك
نـق ـ ـ ــدم لـلــم ـ ـ ــزارعــني خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة
احل ـصـ ــول علـ ــى مـ ــادة (الـكـ ــاز)
ومتـ ـنـح لـه ــم ب ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ــر رم ـ ـ ـ ــزي
اسـتنــاداً الــى عقــد االيجــار مع
م ــدي ــريـتـن ــا او عق ــد احلـص ــول
على مضخة املاء من مديريتنا
اي ــضـ ـ ـ ـاً او وصل ش ـ ـ ــرائهـ ـ ــا مــن
السوق احمللية من املزارعني.
* ومـاذا عـن اسمـدة احملــاصيل
االخرى؟
 حتـاول مديـرية زراعـة كربالءجـاهـدة وبــاالمكـانــات املتـوفـرة
لديها ان تـزود املتعاقدين معها
وغ ـيـ ـ ــرهــم بـ ـ ــاالس ـمـ ـ ــدة ال ـتــي
ت ـت ــطلــبه ـ ــا زراع ـ ــة احمل ـ ــاصــيل
الصحـراويـة يف كـربالء وحـسب
مــا تــوفــر مـنهــا لــديـنــا  ..وقــد
اثـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق (س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
اخل ـض ــراوات) حت ـسـن ن ــوعـي ــة
االنتاج وكميته يف املدينة.

مشروع النخيل

وعـن املشـاريع االخـرى ملـديـريـة
زراعة كربالء قال:
هـنـ ــاك مـ ـشـ ــروع وطـنـي شـ ــامل
تق ـ ــوم به وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة اطـلق
عل ــيه اســم (م ـ ــش ـ ـ ــروع امهـ ـ ــات
الـنخـيل) وهــو بــرن ــامج وطـنـي
يه ــدف ال ــى ت ــربـي ــة االصـن ــاف
اجليـدة او التجاريـة بسـبب قلة
اعـ ــداد الــنخـيـل .والهـ ــدف مـن
ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع تـك ـ ــويــن (ب ـنـك
وراثي) خـاص بـشجـرة الـنخيل
وب ـ ــاش ـ ــرت م ـ ــدي ـ ــري ـت ـنـ ـ ــا به ـ ــذا
البــرنــامج وخـصـصـت له ارض ـاً
زراع ـيـ ـ ــة ج ـيـ ـ ــدة وشـ ـ ــاسعـ ـ ــة يف
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علي حسني عبيد
املـنــطق ــة القــريـبــة مـن ض ــريح
االمـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ــون ومت ــت تـهـ ـي ــئـ ـ ـ ــة
املـالكات العـاملة واملـسؤولـة عن
هـ ــذا املـ ـشـ ــروع الـ ــوطـنـي الـ ــذي
نأمل له النجاح.

احلميرة والدوباس

والــتقـيـن ـ ــا املهـنـ ــدس الـ ــزراعـي
مجـيـ ــد حـمـيـ ــد رئـي ــس قـ ـسـم
الـ ــوقـ ــايـ ــة يف مـ ــديـ ــريـ ــة زراعـ ــة
كــربالء ،وســألـنــاه عـن االضــرار
الـتـي قــد تـتع ــرض له ــا شجــرة
الـ ـنـخـ ـيـل ب ـ ـ ـسـ ـب ــب حـ ـ ــش ـ ـ ــرت ــي
(احل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرة وال ـ ـ ـ ـ ــدوب ـ ـ ـ ـ ــاس )
وانتشارهـما يف بساتني النخيل
يف كربالء فقال:
 يف الـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ــي ل ــم تـق ــممــديــريـتـن ــا بحـمل ــة املك ــافحــة
ال ـسـن ــوي ــة له ــاتـني احل ـش ــرتـني
ب ـ ـ ـسـ ـب ــب ظـ ـ ـ ــروف االطـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة
بـالنظـام السـابق ..اذ ان عمـلية
ال ـ ــرش ك ـ ــانــت ت ـتــم ب ـ ــواسـ ـط ـ ــة
طائرتني زراعيـتني مبادة سمية
اشــبه ب ــال ـضـبـ ــاب تهـبــط عل ــى
الــنخــيل لــتح ـ ــد مــن خ ـط ـ ــورة
هاتني احلشرتني .وكانت هناك

مديرية زراعة
كربالء خدماتنا
للمزارعني
حتددها الظروف
االمنية

ش ـ ــرك ـ ــة س ـ ــوي ـ ـس ـ ــري ـ ــة اســمه ـ ــا
(س ــنج ـن ـتـ ـ ــا) تعـ ـ ــالج ال ـنـخل ـ ــة
بعــملـيـ ــة احلقـن يف الـلح ــاء او
اجلـ ـ ــذع وايـ ـض ـ ـ ـاً ت ـ ـ ــوقفــت عــن

تق ــدمي ه ــذه اخل ــدم ــة يف حـني
قــامت قــوات التحــالف بـحملـة
مكــافحــة بـطــائــرتـني زراعيـتني
ومت ـ ـ ـ ــت ب ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان وض ــع ـ ـ ـ ــت
احلـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ــان (احل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرة
والـ ـ ــدوبـ ـ ــاس) بــي ـ ـ ــوضه ـمـ ـ ــا يف
النخيل.

مغلف االكترا

وملـاذا ال تبادر اجلهـات املسـؤولة
الى دعـم مديرتـكم لتوفـير هذا
الدواء؟
 ن ــأمل ان تـبـ ــادر احلك ــوم ــة اووزارة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة وتـع ـمـل عـل ـ ـ ــى
بتـوفيـر هـذا الـدواء (اي مغلف
االك ـتـ ـ ــرا) لل ـم ـ ــزارعــني بـ ــسع ـ ــر
مدعوم كي نحافظ على ثروتنا
من الـنخـيل خــاصــة ان الــوزارة
ق ـ ـ ـ ــد عـ ـمـ ـم ــت عـل ـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـيـع
املـديـريـات مـشــروعهـا الـوطـني
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــامـل ألك ــث ـ ـ ـ ــار الـ ـنـخـ ـيـل
واحمل ـ ــاف ـظـ ـ ــة عل ـ ــى االص ـن ـ ــاف
اجليـدة منه ..اننـا نتأمـل خيراً
يف املوسم القادم ان شاء اهلل.

وهـل يع ـنــي هـ ـ ــذا ان ال ـنـخلـ ـ ــة
تواجه مشكلة ما؟
 يـع ـ ـ ـ ـ ــرف امل ـ ـتـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــونوالـفـالح ـ ـ ــون م ـ ـ ــدى خـ ــط ـ ـ ــورة
احل ـش ــرتـني امل ــذك ــورتـني ونحـن
علـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم مــن املـكـ ـ ــافحـ ـ ــة
الـسـابقــة لم نـستـطع الـقضـاء
ام العراقيني
عـلـ ـي ــه ـ ـ ــا بـل ك ــنـ ـ ـ ــا نـحـ ـ ـ ــد م ــن
خ ـطـ ــورتهـم ــا .وهـن ــاك مـبـي ــد وهكــذا  ..علـينــا االنتـظــار الــى
اس ـمـه (مغـلف االك ـت ـ ــرا) وه ـ ــو العـ ــام املقـبـل ..فلـ ــرمبـ ــا تـكـ ــون
دواء ممـ ــتـ ـ ـ ـ ــاز ضـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــاتـ ــني مـه ــم ـ ـ ـ ــة مــك ـ ـ ـ ــافـح ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــات ــني
احل ـش ــرتــني ،لكـنه مـت ــوف ــر يف احلشـرتني اقل صعـوبة ممـا هي
الـســوق احملـليــة فقـط وبــسعــر علــيه اآلن ...وح ـت ـمـ ـ ـ ًا س ـتـك ـ ــون
دوالر واحـ ــد لـكل نـخلـ ــة ،وهـ ــو حال الـزراعة افضل ونأمل يف ان
مــبلـغ ال يج ـ ــارف فــيه امل ـ ــزارع تلتئم جراح العراق والعراقيني..
ألن املـردود املـادي (كمـا يقـول) عـنـ ــد ذاك سـتـكـ ــون الـنـخلـ ــة (ام
العراقيني) بصحة وعافية.
قد ال يسد ثمن الدواء..

أفكار حول الكهرباء
حسني التميمي
قبـل شهر أو أكثر حدث عطل كهـربائي يف املنطقة التي
اسكن فيـها ،ولم يتم اصالح اخللل إال بعـد مرور ثالثة
أيــام،وقــد راقبـت عن كـثب طــوال األيــام الـثالثــة عمــال
الـكه ــرب ــاء وهـم ي ــروح ــون ويجـيـئ ــون بحـث ــا عـن مك ــان
اخللل ،كــانــوا يـضعــون الــسلـم (أداتهـم التـكنــول ــوجيــة
الـوحيدة) على عـمود ما ويصـعد أحدهم فيـربط سلكا
هنــا ويفـصل سلكــا هنـاك ثـم يهبـط ليقــول لنــا بثقـة
عــاليــة أن املــشكلــة قــد حلّـت ،لكـننــا كنــا نـكتــشف بعــد
رحـيلـهم بـأن املــشكلـة مـا تـزال مـوجــودة وأننـا سـنبـيت
ليلة أخـرى بال كهربـاء ،وهكذا مـرت األيام الـثالثة بني
بكـاء وعـويـل الصغـار وشكـاوى وتـأوهــات املسـنني ،حتـى
تفتقـت عبقـريـة جـار لـي عن حل سحـري ،فـراح يطـرق
أبـواب البيـوت اجملاورة بـابا بـعد آخـر فجـمع مبلغـا من
املــال ،ثـم أعلـن بـثقــة  :اآلن سـيـتـم اصـالح اخللل .ولـم
متـض ســاعــة واحــدة بعــد مقــولـته الـسحــري ــة تلك إال
وقــد مت إصالح اخللـل بنجـاح ســاحق ،وعــاد النـور الـى
املنازل  -ومن خالل تلك التجـربة ،ومن خالل أحاديث
دارت بـيـنـي وبـني أنـ ــاس آخـ ــريـن يف أمـ ــاكــن مخـتـلفـ ــة
ت ـشـكلـت ل ــدي مـ ــادة للح ــديـث عـن الـكه ــرب ــاء يف شـكل
مالحظـات حتـاول أن تلم بـاملـوضـوع من عـدة زوايـا ،قـد
تــؤدي مبجـملهـا إذا مـا مت االنـتبــاه إليهـا الـى حتــسني
أدائها وحتسني أداء العاملني فيها.
املالحـظ ــة األول ــى  :مـن خـب ــرتـي ال ــشخـصـي ــة يف ه ــذا
اجملـال ،وجـدت أن أسـالـيب عمـال الـصيـانـة يف معـاجلـة
األعطــال الكهـربــائيـة ،أسـالـيب مـتخلفـة جـدا ،فعـامل
الكهـربـاء الــذي يقـوم بــإصالح األعـطـال هـو غــالبـا ال
يجيـد القراءة والكـتابة ،وإن أجـادها فهـو يف الغالب لم
يـتم من تعليمـه سوى املرحلـة االبتدائـية ،وهو بـالتالي
لم يحـصل علـى أي علـوم نظـريـة يف مجـال تخـصصه،
ولـم ي ــدخل دورات تــدريـبـي ــة للـتع ــرف علــى األســالـيـب
احلــديثـة يف الـعمل ،لـذا تــراه يقـوم بــإصالح األعـطـال
الكهربـائية بـطرق بـدائية ،كـأن يقوم بـربط األسالك بـ
(ليّهـا) أو بــرمهـا الـواحـد بـاآلخـر دون أن يـكلف نفـسه
عنـاء استخـدام املـاسكـات املعـدة لهـذا الغـرض ،وليـست
لــديه القـدرة علــى استخـدام ا ألجهـزة احلــديثـة الـتي
متـكنـه من حتـديــد مكــان اخللل بـأسـرع مـا ميـكن ،وال
ميلك أيـض ــا اخلب ــرة العلـميــة الـتي تــؤهلـه الكتـشــاف
األعطــال غيـر املـألـوفـة لـديه ،لـذا تــراه يتخـبط جـيئـة
وذهــابــا مــا بـني احـتـمــال وآخــر ،حـتــى إذا مــا اكـتــشف
اخللل يكـون اكتشـافه محض مـصادفـة ،وبالـتالـي فانه
يخـســر الكـثي ــر من الــوقـت واجلهــد ،وال تـقتـصــر هــذه
اخلـسارة عليه وعلـى دائرته حسب بل تـشمل املواطنني
ألنـهم يحـرمـون أليـام عـدة مـن الكهـربـاء نـتيجـة هـذا
اجلهل.
املالحظـة الثـانيـة  :ثمـة أعطـال ميكن جتـاوزهـا لـو مت
االنتبـاه لهـا ومعـاجلتـها أوال بـأول ،وأول هذه األعـطال
هــو عـطل احمل ــوالت الكهــرب ــائي ــة التـي تغ ــذي املنــاطق
الـسكنية وغير السكنية التي حتول اجلهد العالي الى
جهـ ــد مـنـخفــض V 220أو V 380حـيــث تعـتـمـ ــد هـ ــذه
احملـوالت يف عـمليـة تبـريـدهـا علـى مـادة الـزيـت ،ويعلم
الع ــامل ــون يف ه ــذا اجمل ــال (جـي ــدا) أن ه ــذه احمل ــوالت
حتتـاج الـى صيـانـة دوريـة للكـشف عن مـستـوى الـزيت
وعمل (املـرحّل) الذي يقوم بتنظـيم هذه العملية ،لكن
ال ــذي يحــدث أن هــذه احملــوالت تـتــرك لـ (مـصـيــرهــا)
حتــى تـنفجــر ،وهــذا األمــر يـتكــرر يف كل شــارع ويف كل
مح ــول ــة ،مـن ــذ سـن ــوات طـ ــويل ــة ،وال أح ــد ي ـسـ ــائل أو
يحـاسـب املقصـريـن ،ويتم تـسجيل اجلـرميـة دومـا ضـد
مجهـول ،يـضـاف الـى ذلـك أن ثمـة قــسمـا آخــر يجـاور
احملـولـة هـو قـاطع الـدورة (الـسيــركت بـريكـر) أو املـوزع
الـ ــذي يقـ ــوم يـ ـســتلـم الـكهـ ــربـ ــاء مـن احملـ ــولـ ــة ويقـ ــوم
بـتوزيعـها علـى الزقـاق أو اخلط الـذي تتم تغـذيته عن
طــريقه ،حيـث يفتــرض أن يتكـون من جـزأين  -اجلـزء
األول ه ـ ـ ــو مـع ـ ـ ــامـل حتـ ـ ـســني اجلـه ـ ـ ــد ،ال ـ ـ ــذي يـق ـ ـ ــوم
بـاحملافظـة على مـستوى اجلهـد بدرجة V 220أو V380
وهــذا اجل ــزء (املكـثف) تـتم ســرقـته أوال بــأول لـصــالح
أصح ــاب امل ــول ــدات اخل ــاص ــة ألنهـم ي ـسـتخ ــدم ــونه يف
مولداتـهم كمكثف ،وأما اجلـزء الثاني فهـو الـ (سيركت
بـريكـر) وهــذا أيضـا غيـر مـوجـود ،ألن عمـال الكهـربـاء
يسرقونه بعد ايـام قليلة من اشتغاله ويتم تسجيله يف
دفـاتــرهم حتـت بنـد (عــاطل) ويتـم ليّ او بـرم األسالك
بعـضهــا بـبعـض ،بـطــريقــة غــايــة يف الـقبـح والبـشــاعــة،
لتجـاوز وجـود الـ (الـسيـركت بـريكـر) وهنـا أود أن أسـأل
أو أت ـســاءل :إذا ك ــان (بعــض!) العـمــال ميـثلــون أنــاســا
جهلـة ولـم يصـيبــوا نصـيبــا من العـلم واملعـرفــة ،فمـاذا
عـن املهنـدسني ،وملـاذا ال يكلفـون أنـفسـهم عنـاء مغـادرة
مكاتـبهم الوثيرة املكيفة ،كي يستقصوا (موقعيا) واقع
العمل الذي يفترض أنهم هم املسؤولون عنه مباشرة؟
املـالحظــة الثــالثــة  :ثمــة اختـراع يعـد مـتخلفــا قيـاسـا
الـى مـا حـققته الـتكنـولـوجيـا اآلن ،أال وهـو املتحـسس
الضـوئـي (السـنسـر) ،الـذي يقـوم بـإضـاءة املصـابيح يف
الـشوارع حـال زوال الضـياء وبـدء العتمـة ،لكن يـبدو أن
الع ــاملـني يف ه ــذا اجمل ــال لـم يـنـتـبه ــوا بع ــد إل ــى ه ــذا
االختــراع فتــراهم يعـتمـدون علـى سـواعــد عمــالهم يف
ت ــشغــيل م ـصـ ــابــيح الـ ـشـ ــوارع وإطفـ ــائهـ ــا ،لـ ــذا صـ ــارت
ال ـشــوارع تـضــاء لـيال ونهــارا ،مم ــا يعـنـي أن م ــا يقــارب
العشـرين ميكـا واط يتـم اهدارهـا منـذ الصـباح وحـتى
املـ ـس ـ ــاء يف كل مـ ــديـنـ ــة ،و ..بـني قـ ــوسـني (اصـ ــريف يـ ــا
حكومة!)
املالحظـة الـرابعـة  :لـو أجـريـت إحصـائيـة دقيقـة بعـدد
الـعمـال الـذيـن لقـوا حـتفهـم من جـراء عـدم تــوخيـهم
احلـ ــذر واتـبـ ــاعهـم األسـ ــالـيـب الـعلـمـيـ ــة ال ــصحــيحـ ــة
مع ــاجل ــة األع ـط ــال الـكه ــرب ــائـي ــة ،ألكـت ــشف ال ـس ــادة
املـهنــدســون مــدى خـطــورة اجلــرميــة الـتي يــرتـكبــونهــا
بالبقاء داخل غرفهم الوثيرة املكيفة.
املالحـظــة اخلــامـســة  :يعــد مـبلغ األلـف دينــار مـبلغــا
هينـا بـالنـسبـة للمـوظفـني من سكـان مـديـنتي أو املـدن
األخـرى ،لـكنه يعـد يف الـوقـت ذاته مبلغـا مهـوال يـوازي
مصروفا يوميا لعائلة متعففة ،لذا ينبغي تنبيه عمال
الكهربـاء الى عدم تـقاضي الرشـاوى من تلك العائالت
الـتـي متـثـل مفه ــوم ــا مـنق ــرض ــا ي ــدعـ ــى بـ (األغلـبـي ــة
الصـامتـة ،أو بني قـوسني صغـيريـن (األغلبيـة املنسـية)
واالكتفاء بتقاضيها من عائالت املوظفني.
املالحـظــة األخيــرة  :نعلـم جيــدا أن (بعـض) محـطـات
الـتغــذيــة ،أو احملـطــات الـثــانــويــة قــد قــام م ــوظفــوهــا
بتقاضي مبالغ نقدية كبيرة لقاء تزويد بعض املناطق
ب ــالـكه ــرب ــاء يف غـي ــر وقـت اسـتـحقـ ــاقه ــا ،ألن يف ه ــذه
املنــاطق معــامل أهـليــة ،وهــذا بــالـطـبع كــان يحــدث يف
زمـن الطــاغيـة ،وعلـى الـرغـم من عـدم مـشــروعيــة تلك
املـمــارس ــات إال أن بعـضهـم كــان يـبــررهــا مـتـعك ــزا علــى
ضعف مــداخيل أولـئك املــوظفـون ،لـكن اسـتمـرار هـذه
املمارسات يف هذا الظرف ال ميكن تبريره سيما
أن راتب مـوظفـي الكهـربــاء املعنـيني بـاألمـر ،قـد جتـاوز
النصف مليون دينار!!
وأخيرا  :نحن لسـنا بحاجة الى تطوير البنى التحتية
تـطــو يــرا مــاد يــا ،إ من ــا ن حـن ب حــا جــة ا لــى تـطــو يــر
ال كـثـي ــر مـن ا ل ــذمم وا لـضـم ــا ئ ــر ،كـي تـ ــرت قـي ا ل ــى
مستوى يـليق باملتغير احلاصل يف واقعنا اجلديد،
و هـذا بدوره يح تـاج الى املز يـد من الو عـي والشعور
با ملـسؤول يـة (الوط نـية واإلن سـانية) ،لـذا لن يحدث
أي ت طـور أو ت قـدم يف هــذا الب لـد ،إذا لـم يع أب نـاؤه
هـ ــذا امل عـن ــى ا حل ـض ــاري ،و لـعل أول مــن ت قـع ع ل ــى
عـاتقهم هـذه امل سـؤول يـة هم ا ملـوظ فـون،ل يـس ألنهم
صــاروا يت قـا ضـون أ جـورا م جـز يـة تـؤ هـلهم ل لـش عـور
بـا لــواجب ا لــوط نـي املل قــى ع لـى عـا تـقهم يف سـبيل
الن هــوض ب هــذا الب لـد مـن ك بــوته حــسب ،بـل ألنهم
ميـث لــون شــري حــة مت تـلك ث قــا فــة مع قــو لــة تــؤهل هــا
ل لــش عــور بــا مل ـســؤو لـي ــة املل ق ــاة ع لــى ع ــاتق ه ــا ،وك ل ُ
حسب موقعه.

