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شهادة مراجع
احد املـرضى املراجعني، وهـو السيد
كــــاظـم هــــاشـم ســــألـنــــا عـن فــــرص
حــصـــولـه علــــى معـــايـنـــة طـبـيـب او
احلــــصــــــــول عـلــــــــى االدويــــــــة الـــتـــي
تـتـــطلــبهـــــا حـــــالــته فـــــاجـــــاب: بـــــان
فــــرصــته كـبـيــــرة ولـن تــطــــول مــــدة
انتـظـاره، فـاجلـميع مــاان يحـصلـوا
علــى التـذكــرة حتــى يتــوجهـوا الـى
اقـــــســـــــام املـــــســتــــــشفـــــــى اخملــتـلفـــــــة
واجلمـيع سوف ينـالون بغـيتهم من
ادويـــــة او العـــــرض علــــى الــطـبـيـب،
واملــستــشفــى، بـصــورة عــامــة، يقــدم
خدمات جيـدة للمرضى، وعمل من
اجـلهـــم يف احلـك الـــظــــــروف الــتــي
اعقــبـــت سقـــــوط الــنـــظـــــام، فـلقـــــد
واظـــب املـالك الــــطـــبـــي فـــيـه عـلـــــــى
الـــــدوام وقـــــدم خـــــدمــــــاته الـــــى مــن

يحتاجها.

كـــــذلـك عــن خــطــط املــــســتــــشفـــــى
املــــــســـتـقـــبـلـــيــــــــة وعـــن الـعـالجــــــــات
واالدويـــــــة وشحـــتهــــــا فــــــاجــــــابــنــــــا

باالجمال قائالً:
-ان املعـــدل الـيـــومـي للـمــــراجعـني
يــتـــــراوح مـــــابــني 2500-3000 االف
مراجع، يقـابلهم عدد اطـباء يبلغ
160 طــــبــــيــــبـــــــــــاً مــــن بــــيــــنـهــــم 40
اخـــصــــــائــيــــــاً ويـــضــــــاف الـــيهــم 40
طـبـيـبـــاً مقـيـمـــاً ولكـي يـصـــار الـــى
تقــــدمي افـــضل اخلــــدمــــات فــنحـن
نـدعـو الـى الـعمل بـنظـام االحـالـة
الــــى املـــسـتـــشفــــى، اي ان املــــريــض
يـــتــــــــوجـــب عـلـــيـه ان يـقــــصــــــــد اول
مايقصد املـراكز الصحية املنتشرة
يف املــــديـنــــة، ومــنهــــا يـتـم تــــوجــيه
املـــريـض الـــى املــسـتــشفـــى واحلـــال
االن ان مــــــــن بــــــــني مـــــــــــــــــــراجــعــــــــي
املـستـشفـى من هــو مصـاب بـوعكـة
صحـيــــة بـــسـيــطــــة او زكــــام ميـكـن
معـــاجلـته يف اي مـــركـــز صحـي اال
ان يــــراجع املــسـتـــشفـــى الـــذي هـــو
بـــطــبـــيعــتـه تخـــصـــصـــي ان العـــمل
بـنـظــام  األحــالـه ميكـن ان يقلـص

من اعداد املراجعني.
الشحة يف االدوية

وأضـــاف: امـــا مـن نـــاحـيـــة االدويـــة
املقـــدمـــة الـــى املـــرضـــى فال اخفـــى
بــأن املــستــشفــى مــر بحــالــة شحــة
االدويــــــــــة اول االمــــــــــر، لــكــــن وزارة
الــصحــــة عــملــت علــــى تــــوفـيــــرهــــا
ولـيس لدينـا شحة يف االدوية االن
واحلـمـــد هلل، وزارة الــصحـــة تعـمل
علـى توفيـر مانحـتاجه مـن اجهزة
وطلبيات، وترعى املستشفى رعاية
خــــاصــــة، ونحـن يف سـبــيل تــــأهــيل
قـسـم الطـوارئ، كـذلك نـعمل علـى
انـشــاء بنـايــة )للحـميــات( وننـظـر

الى املستقبل نظره متفائلة.
وقـال الـسيـد مـديـر املسـتشفـى: ان
اغلب مـراجعـي املسـتشفـى هم من
الــــــذيــن يـــــشـكــــــون مــن اصــــــابــــــات
االمراض االنتقـالية التي تـسببها
البيئـة، فاملـدينة تـشكو طفـح مياه
اجملـاري وتلوث مـياه الشـرب، وهما
الــــســبــبــــــان الــــــرئــيــــســيـــــــان لهــــــذه

االمراض.
والعمل علـى ازالـة املـسببـات يقلل
من احـتمــاالت االصــابــة، واعـتقــد
بـأن املـدينـة تـسيـر بـاجتـاه حتـسني
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الــى اجـــور االطبــاء احملـــدد من قـبل
احلكـومــة واعتقــد انه لم يــراع فيهـا
مايبذله الـطبيب من جهد ووقت يف
سـبيل خـدمـة النــاس، ويضــرب مثالً
بــــــأن املـعلـــم مع مــــــايــتــمــتـع به مــن
خــصـــوصـيـــات مـتـمــثلـــة بــــالعــطلـــة
السنـوية وقلـة ساعـات الدوام اال انه
يتـســاوى يف اخــر االمــر بــاالجــر مع
الــطبـيب ان كـــانت لـهمــا نفـس عــدد

سني اخلدمة.
يذكـر الدكتـور املالكـي بأنه يتقـاضى
يف الـــوقـت احلـــالـي رابـتـــاً قـــدره 500
ألف دينـار مع ان خـدمـته تنـاهـز 28
ســــنــــــــــــة وان كـل وقــــتـه مـخــــــصــــــص
لـلــمـــــســتـــــشـفـــــــى بـــــــدلــيـل انـه يــتــم
اسـتـــدعـــاؤه بـــواســطــــة الهــــاتف مـن
البـيت يف حـالـة وجـود حـالـة طـارئـة
لـكــنـه يـــــــؤكـــــــد ان ذلـك اليـقـلـل مــن

االهتمام بشؤون املرضى.
الوزارة الحتبذ التصريحات

الـدكتـور قـاسم صـدام مـذمـور مـديـر
عـام املسـتشفـى استقبلـنا يف مـكتبه،
وابـــدى اسـتعـــداده لالجـــابـــة عـن كل
مـانود طـرحه من االسئلـة، ولكن لم
يعـطـنـــا حق زيـــارة اقــســـام وصـــاالت
املــــســتـــــشفــــــى بــــــدعــــــوى ان الــــــوزارة
الحتبــذ تصـريحـات املـســؤولني وانه
بـلغهـم حتـــريـــريـــاً بـــذلـك لكـنه عـــاد
ووافق بــشـــرط ان يكـــون علــى بـيـنــة
ممــا يقــوله االطـبــاء والعــاملــون يف
املــــســتـــــشفـــــى ســـــألــنـــــاه عــن اعـــــداد
املـــــــراجـعــني الـــــــذيــن يـــــســتـقــبـلـهــم
املــسـتـــشفـــى يـــومـيـــاً، وكـيف يــسـيـــر
تقــــدمي اخلــــدمـه لهـم، ثـم ســــألـنــــاه

يف غرفة العالج الطبيعي
املعـالج الطـبيعي )ابـو هنـد( حـينمـا
علـم بطـبيعــة مهمـتنـا دعـانـا لـزيـارة
شـعبـته الـتي يـكثـر فـيهـا املــراجعـون
وشكا لنا قلة االجهزة التي يجب ان
تــستخـدم يف هـذا اجملـال، فـالــشعبـة
الحتـتـــــوي علــــى ســـــوى جهــــازيـن او
ثالثــــة التفـي بــــالغــــرض املــطلــــوب،
واعلــن عــن احلـــــاجـــــة الــــــى اجهـــــزة
حــديثـة ومـتطــورة لتقـدمي خـدمـات

طبية الئقة.
الرواتب اجلديدة

اسـتــــوقفـتـنـــا احـــدى املـمـــرضـــات يف
قسم الـوالدة لنـسألهـا عن حـال هذا
القــسم فــذكــرت بــأن حــاالت الــوالدة
كـثـيـــــرة ويعــــود ذلـك بــــالــطــبع الــــى
الـكثــافــة الــسكــانيــة يف املــدينــة، وان
القـــســم ومالكـه يقــــدم مــــايف وسـعه
خلـدمــة النـاس بـرغـم اعبـاء الـعمل،
ولـــديهـــا مالحـظــة تـتـعلق مبــســالــة
الـــرواتب فـهي التــرى فـيهــا انـصــافــاً
ودليلهـا على ذلك أن خدمتها )على
سبـيل املثـال( قـد نـاهـزت الـ28 عـامـاً
وهـي حاصلة عـلى شهادة الـتمريض
لكـن راتـبهـــا حــــدد بـ300 الف ديـنـــار
مجـــرداً مـن اخملــصــصـــات االخـــرى.

وترى يف ذلك اجحافاً.
اين املفراس والسونار؟

الــــدكـتــــور اجلـــــراح فخــــري املــــالـكـي
اسـتقـبلـنـــا يف مكـتـبه مــرحـبــاً، واول
مــاذكـــره لنــا انه احـــد ابنــاء املـــدينــة
وعـندمـا سألـناه عـن كيفيـة التـوفيق
بـــني اعــــــــداد املــــــــراجـعـــني وتـقــــــــدمي
اخلـــدمـــات اجـــابـنـــا علـــى الفـــور: ان
مالك املــسـتــشفــى الـطـبـي اليــدخــر
جهـداً يف تقـدمي اخلـدمـة الـصحيـة
الـــــى محـتــــاجــيهــــا مـن ابـنــــاء هــــذه
املـــديـنـــة الـتـي عـــانـت مـــاعـــانـت مـن
اهمـال مـتعمـد، وممــا يتــوجب ذكـره
ان مــسـتــشفـــى علـي بـن ابـي طـــالـب
يـحتــاج الــى عنــايــة خــاصــة تــولـيهــا
وزارة الــصحـــة نــظـيـــر مــــايقـــدم مـن
خـدمات طبية الى جمهور واسع من
ابنـاء هذه املديـنة املكتـظة بالـسكان،
والتي هـي اولى بـالعـنايـة واملسـاعدة
مـن غـيـــرهـــا نـتـيجـــة للحـيف الـــذي
حلق بهــا من جــراء سيــاســة صــدام،
نحـن بـــأمــس احلـــاجـــة الـــى اجهـــزة
مفــراس واجهــزة )ســونــار( لـتكـتـمل
خدماتنا وأضاف ويتوجب كذلك ان

أثير.

لنا اسمـاء اطباء قـدموا خـدمات
مـجانيـة داخل عيـاداتهم اخلـاصة
مــنـــطـلقــني مــن وازع اخالقــي يف

مساعدة كل الناس.
بسبب املياه!

خيـريـة غــازي من اهــالي املــدينـة
تصـطحب صـبيني ذكـرت لنـا بـأن
ابنـي شقـيقهــا ويــشكــوان من داء
الــصفـــراء، قـــد عـــرضـتهـمـــا علـــى
الــطبـيب يف املــستــشفــى فــأوصــى
لهـمـــا بـعالجـــات حــصلـت علـيهـــا

من الصيدلية مجاناً.
ســـألـنـــاه امـــا اسـبـــاب هـــذا الـــداء
كـمــا ذكــرهــا الـطـبـيـب؟ فــاجــابـت
بـان الطـبيب قـد عـزا هـذا الـداء
الــــى تلــــوث املـيــــاه وان اخلــطــــورة
تـكـــمـــن يف انـه يــــصـــيـــب الـكـــبـــــــد
فـيعــمل علـــى تفـتــته )علـــى حـــد

قولها(.

الكادر الطبي يحظى بالثناء
رجل يتـوكـأ علـى عكـازتني اعتـرضنـا
سبيله داخل املـستشفـى لنسـأله عن
ظـروف اصــابته ومــامقـدار مــايلقـى
من الـرعايـة، فأجـابنـا بالـقول: بـأنه
قـــد اصـيـب بـــاطالقـتـني نـــاريـتـني يف
مــــوضع الـــركـبـــة مـن قــبل عــصـــابـــة
تسلـيب يف منطقة الباب الشرقي يف
فـــــورة االنـفالت االمــنــي، وانه وجـــــد
العنـايـة والـرعـايــة الالزمـة يف قــسم
الكـســور، ومع صعـوبـة احلـالـة الـتي
تعـــــــرض لهــــــا اال ان وجــــــود اطــبــــــاء
اخــتــصـــــاصــيــني ومــن ذوي اخلــبـــــرة
الطويلـة جعلته يسـترد عافـيته بعد
معـــــاجلـــــة الـكــــســـــور الــتــي اصـــــابــت
منطقة الـركبة كمـا يجد عـلى ايدي
االطـبــاء الــذيـن يـتـمـيـــزون مبهـنـيــة
عالـية وانـسانـية تـهون عـلى املـريض
مـرضه )علـى حـد تعـبيـره( وقـد ذكـر

مديره العام يحجر على مسؤولي االقسام التعامل مع الصحافة الن الوزارة )الحتبذ( ذلك!

مستشفى االمام عيل  .. مئتا طبيب يعاجلون يومياً ثالثةآالف مراجع
املراجعون
يثنون على

حسن الرعاية
واملوظفون
يشكون قلة

الرواتب!

املياه امللوثة يف املدينة تتسبب بداء
الصفراء لدى االطفال

من املشاهد املألوفة امام
االبواب املشرعة ملستشفى
االمام علي )ع( يف مدينة

الثورة /)الصدر( كثافة
حشود املراجعني امللتفني

حول قاطع التذاكر والتي
ميكن ان تالحظ من خارج
املستشفى اما عن داخله
فان املصاطب الطويلة
املوضوعة امام ابواب

االطباء املعاينني مشغولة
من قبل نساء متلفعات

بالسواد يف انتظار غالباً
مايطوله االجل )املثول(

امام الطبيب فضالً عن
االروقة اخلاصة بالبشر.

ناهيك عن سمة اخرى لهذا
املستشفى هي عويل

النساء املصاحب حلاالت
اعالن وفيات مرضى يتم
اخراج جثثهم، وهم غالباً

من كبار السن او من الذين
اصيبوا بأمراض عضاالت

عجز املستشفى عن تداركها.

عبد الزهره املنشداوي
تصوير: نهاد العزاوي

كربالء / املدى 
ـــــــة طـــني ـــــــديـــن ـــــــريـف وامل بـــني ال
)حـــري( يـنـتج طـيـبـــة لـم تغـــادر
مــــواضـعهــــا..نـــــاسهـــــا يحــملــــون
الــريف علــى أكتــافهم ويـنتجـون
شعـــرا صـــدره اخلــضــــرة وعجـــزه
املـــاء وقـــافـيـته الـنخـيل والـتـمـــر
اخلـستاوي، بينمـا يكون القصب
دخـيال طـــارئـــا جلـبـته الـظـــروف
ــــــــــــى بـحــــــــــــر مـــــثـل زحــــــــــــاف عـل
الـشعـر..إنهـا نــاحيـة احلـسيـنيـة
ــــــر الـــتـــي حـفــــظـــت لـلـعــــصــــــافـــي
)زقــــزقــتهــــا( وأعــطـت الغــصــــان
ـــــــاء اجلـــــــاري مـــن شـجـــــــرهـــــــا امل
جـدولهـا الـشهيـر الـذي يـسمـونه
نهـــرا، و يقـــول عـنه األهـــالـي انه
ـــــطـــــــــان ـــــــسـل ـــــــشــــئ يف زمــــن ال أن
الـعــــثــــمــــــــــانــــي سـلــــيــــم األول يف
منتـصف القرن الـسادس عـشر..
كان يسمى نهر السليماني نسبة
إلــى هــذا الــسلـطــان..و هــو فــرع
مـن نهــر الفـرات الــذي يبــدأ من
ســــدة الهـنـــديـــة وميـــر مبـــديـنـــة
كـربالء مـستمـرا يف جـريـانه إلـى
بسـاتني نـاحيـة احلـر.. لـيتحـول
اســمهـــــا مــن العــطـيـــشـي، الـتـي
كـانت تـسمـى بخـان الـعطيـشي -
نــسبـة إلـى عـطيـش أحـد أجـداد
ــــــــى ــــــسـعــــــــود - إل ــــــــر امل عــــــشــــــــائ
احلسينية..ويقول السيد حميد
الــشـــريفـي مــديــر نــاحـيـتهــا: إن
احلسـينية من االقضية العريقة
يف العراق وفـيها من العشـائر ما
ميـكــن أن تــتحـــــدث عــنهـــــا كــتــب
التاريخ، ولهـا مواقف مـشرفة يف
تــــاريـخ العـــــراق املعــــاصـــــر. إنهــــا
نـــاحيــة تغفــو علــى املـــاء وتتـفيــأ
بـسعفــات النخـيل ولهـا مـسـاحـة
كـبـيـــرة تعـــد مـن اكـبـــر الـنـــواحـي
مـسـاحــة ونفـوسـا، وفـيهــا كل مـا
يـــؤهلهـــا الن تكــون قـضــاء فـيهــا
محـكــمـــــة خـــــاصـــــة مــتـكـــــاملـــــة
تفــتقــــدهــــا الـنــــواحـي األخــــرى،
لــــذلـك، فــــان أهـلهــــا يــطــــالـبــــون
مجلـس الــوزراء بـتحــويلهــا إلــى
قـضاء حسب الكتـاب املرفوع إلى
ــــــات ــــــدي ــــــرة الـــبـل ــــــدة وزي الـــــســـي
واألشغال العامة التي أجابت إن
هذا األمر ليس من صالحيتها.
جلان للعمل والعائلة الواحدة

ذهــبــنـــــا إلـــــى الــــســيـــــد حــمــيـــــد
الـشريفي مـدير الـناحيـة بعد أن
قـطـعنــا الـطــريق الــريـفي الــذي
تـتنــاثــر علــى جـنبــاته اخلـضــرة
املمـزوجـة بـرائحـة الـريف لـنضع
أمــامه أسـئلــة املـــواطنـني..فقــدم
لنـا طــريقــة العـمل الـتي جتـري
يف النـاحيـة قـائالً:..لقـد قـسمنـا
مجلـس إدارة النــاحيـة إلـى عـدة
جلــان..مـنهــا اللـجنـــة التــربــويــة
واللـجنـة األمـنيــة وجلنـة شـؤون
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حــالهـا حـال احملــافظــة بل مـدن
العــــراق..مع إنـنـــا اسـتــطعـنـــا أن
نــنفــــذ سـتــــة مجــمعــــات مــــائـيــــة
خالل هـــذا العـــام ونهــايـــة العــام
املــــاضــي بعــــد سقــــوط الـنــظــــام،
وكــان آخــرهــا الــذي افـتـتح قـبل
أيـام معـدودات وهـو مـشـروع مـاء
اإلمـام العبـاس )ع( يف مـنطـقتي
الـشيطـة والصـاحليـة يف عشـيرة

العكابات. 
كمـا حـصلت املـوافقـة علــى بنـاء
مجـمع سـكنـي يف منـطقــة عــون،
يقول الشريفي، ولكن بشرط أن
ـــــــــاحـــيـــــــــة املـــــــــوقـع ـــــــــوفـــــــــر الـــن ت
املنـاسب..لذلك قمنـا، بالتنسيق
مع أحد مهـندسي وزارة االعمار،
ــــــة، ــــــاحــي وهــــــو مــن أهــــــالــي الــن
بـتخـصـيـص مـــوقع يف مـنــطقـــة
عـون كــان من املـواقع العـسكـريـة
يف زمن الـنظـام الـســابق، النتـاج
األسلحـــة ومبــســـاحـــة 76 دومنـــاً
ـــــى اقــتــــطع مـــنهـــــا 16 دومنـــــا إل
مديـرية الـكهربـاء إلنشـاء شبـكة
جديـدة فيها، وكـان الباقـي لبناء
اجملـمع الــسكـنـي مكــونــاً مـن 70
عمـارة سكنـية كل عـمارة حتـتوي
علــــى ثالثـــة طـــوابـق، كل طــــابق
ــــــــــــى أربـع شـقـق يـحـــــتــــــــــــوي عـل
بـاإلضـافـة إلـى مـركــز للـشـرطـة
ومـدرستني ثانوية واحدة للبنني
ــــــــات. كــــــــذلــك واألخــــــــرى لـلـــبـــن
مــــدرسـتـني ابـتــــدائـيــــة ومــــركــــز
صحــي. لكـنـنـي فـــوجـئـت أيــضـــا
بـكـتــــاب مـن الـــسـيــــد احملــــافــظ
ميــنعـنـي مـن إنـــشــــاء اجملــمع يف
هــذه املنـطقـة كــونهـا تــابعـة إلـى
ـــــة. كــمـــــا ـــــدفـــــاع املــنـحل وزارة ال
جـــاءنـي كـتـــاب آخـــر مـن مـــديـــر
الــــزراعــــة ميــنعـنـي مـن تــنفـيــــذ
املـشــروع علــى اعـتـبــار إن األرض
تــابعـة لـدائــرته. وبني هـذا وذاك
ضــاعـت أحالم أهــالـي الـنــاحـيــة
الــــذيـن يــبحـثــــون عـن مــــأوى يف
العهـــد اجلـــديـــد.وهـنـــا أقـــول إن
املديـريات التـابعة لـلوزارات التي
تقــدم خــدمــاتهــا تـنفــذ مـشــاريع
ثانوية علـى حساب االحتياجات
الـرئـيسـة املهمـة. ويـضيف مـديـر
النـــاحيـــة: ولآلسف الـشــديــد إن
الـســادة الــوزراء أضــاعـــوا وقتـهم
بــالتـســابق علــى احلـصــول علــى
الـكـــــراســي ولــم يـــنفـــــذوا ســـــوى
الـقـلــــيـل مــــن احــــتــــيـــــــــــاجـــــــــــات
اجلمـــاهيــر. إضــافــة إلــى نقـطــة
مهمـة وهي إن الوزراء مـا يزالون
يعتمـدون على وكالئهـم العامني
القــــدمــــاء مـن الـعهــــد الـــســـــابق
ـــــى ـــــذيــن متــتـــــد جـــــذورهــم إل ال
احلقـبــــة الــصــــدامـيــــة، وهــــؤالء
الــسبـب املبــاشــر يف تــأخيــر بنــاء

العراق اجلديد.
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يريد كل شيء وهناك من يعرف
احلقيقـة ولكن الصبـر قد طفح
كــيـلـه كــمــــــا يـقــــــال..إن ابـــــســــط
األشيـاء الـتي ميـكن أن نقـدمهـا
إلــــى املــــواطــن بعــــد مــــوضــــوعـي
الكهـربـاء واملـاء وقـبلهمـا األمن،
هـو مـوضـوع اخلـدمـات وخـاصـة
تبليـط الشوارع..يف هذا اجلانب
حــصلـنـــا أيــضــــا علـــى مــــوافقـــة
الـوزيــرة علــى تبلـيط 29 شـارعـا
تــرابـيــا فــرعـيــا وخـمـســة شــوارع
رئـيــســة 50كـم ووصلـت املـــوافقــة
إلـى احملــافظـة ولـكنـني فـوجـئت
مبــا يقــوض أحالمـي وأمـنـيــاتـي
بــان اقــدم هــذه اخلــدمــة املـهمــة
البنـاء النـاحيـة التـي تعنـي لهم
الــشــيء الكـثـيـــر، مـنهـــا سهـــولـــة
ـــــدن ـــــة وامل ـــــديــن تـــنقـلهــم بــني امل
األخــــرى، ويــضــيف الـــشـــــريفـي:
لقــد فـــوجئـت حقــا بــان الــسيــد
احملــافـظ قـــد تبــرع هــو والــسيــد
مدير طـرق وجسور كربالء بهذه
اخلمــسني كـيلــومتـراً  إلـى نـواحٍ
واقـضيـة اخـرى فـضالً عن مـركـز
املـدينة، وأبقى 7كـم فقط لتكون
حـصة احلـسينـية وهـذا إجحاف

بحق أهالي الناحية .
مجمع سكني بني الوعود

وكتب املنع
يقــول الــسيــد عالوي املـسعــودي
إن مـنــطقـــة )أبـــو زرنـت( تعـــانـي
الكـثيــر من املـشـاكـل، منهـا عـدم
وجــــود مجـمع مـــائـي، إذ مـــا زال
األهـالي هنـاك يعـانـون االمـرين
لـلحصــول عليه وكـأننــا من بالد
لــيـــــس فــيـهــــــا أنـهــــــر وجــــــداول.
ومـدينـة ال يـشطـرهـا النهـر إلـى
نــصفــني بل أنــصــــاف!! وأضــــاف
املسعـودي: كما ال تـوجد مـدرسة
إال علــــى مـــســــافــــة 4كـم..فـيـمــــا
يقـــول املـــواطـن أبــــو عالء: إنـنـــا
مللنـا الـوعـود متـامـا إذ قـالـوا إن
هنـاك مـجمعــا سكـنيــا سيجـري
تـنفيــذه يف منـطقـة عـون. ولـكن
ال أحــد يـــرى علــى ارض الـــواقع

شيئا على اإلطالق!.
يجـيب الشـريفي: لهـذه املنـطقة
ولـغيــرهــا مـن منــاطـق النـــاحيــة
حـصلنا علـى موفقـة بناء عـشرة
مجـمعــات مــائـيـــة..أربعــة مـنهــا
بـــسعــــة ملـيـــون غـــالـــون يـــومـيـــا
والـبـــاقـي بـــسعـــة نــصـف ملـيـــون
غـالـون يـوميـا. وسـوف تـوزع هـذه
اجملـــمعـــــات حـــــســب الـكــثـــــافـــــة
السـكانيـة. ويؤكـد الشـريفي: انه
بعـد إجنـاز هـذه املـشــاريع سـوف
يصل املـاء إلــى أقصـى عـائلـة يف
النــاحيـة يف نهـايـة العـام القـادم
الن الــنـــــاحــيـــــة لــم يـكــن فـــيهـــــا
ـــــى ــــــاملعــن ـــــة ب مجـــمعـــــات مـــــائــي
املـطلـوب وكــانت تـشكــو اإلهمـال
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وهــــذا بــــدوره أدى إلــــى تـنــظــيف
مجـــرى الـنهـــر أوال وامـتـصـــاص
الـبـطـــالـــة مـن الــشـبـــاب ثـــانـيـــا.
ويؤكـد الشـريفـي:  إن كميـة املاء
متوفرة وكافيـة ليس بوجود نهر
احلــسـيـنـيـــة فحــسـب بل هـنـــاك
جـدوال أخــرى تختــرق األراضي
الــزراعـيــة وهـنــاك ســدود أيـضــاً
ملـنع تـــدفق املـيـــاه العـــالـيـــة إلـــى
املـنــــاطق املــنخفـضـــة، بـــالـتـــالـي
ميكـن للفالحني الـسيـطرة عـلى

كميات املياه..
طفح الكيل

يقـول بعض املـواطنني إن هـناك
مــشــروعــاً اروائـيــاً كــان قــد بــدئ
العــمل به قــبل سقـــوط الـنـظـــام
وكـــــان ميـكــن لهـــــذا املـــشـــــروع أن
ــــــــة ــــــــزراعـــي يـخــــــــدم األراضـــي ال
الواقعة يف املناطق التي مير بها
والـــــواقعـــــة علـــــى الــطـــــريق بـني
بغــــــداد وكـــــــربالء ..ويــتـــــســــــاءل
ـــــــدر ـــــــون، ومـــنـهـــم حـــي ـــــــواطـــن امل
الـسعــدي، ملــاذا تــوقف العـمل به
بعــــد أن قــطع اجنــــازه أشــــواطــــا
كـبيــرة ؟ وقــال مـــواطن آخــر: إن
نهـر احلسيـنية يقـع يف منتصف
ــــــــا انـهـــم ــــــــة وســـمـعـــن ــــــــاحـــي الـــن
سـيقـــومـــون بـتـغلـيفـه ولكـن مـــا
نــسـمـعه مجـــرد وعـــود..كـمـــا هـــو
حـــــــــاصـل مـع وعـــــــــود تــــبـلــــيـــــط
الــشـــوارع الـتـي تـــركـت الـنـــاحـيـــة
تعــاني أوحــال الــشتــاء بــالكـثيــر

من الصبر املمزوج باملرارة.
يقــول مــديـــر النـــاحيــة: إن هــذا
ـــــوجه إلـــــى الــــســـــؤال يجــب أن ي
القائمني مـديرية املوارد املائية ،
ألنهـم لـم يــنفــــذوا أي مـــشــــروع
لـلحـــسـيـنـيــــة ولـم نـــســتفــــد مـن
خــــــــــــــــدمــــــــــــــــاتــهـــــم..وأضـــــــــــــــــــــاف
الـشــريـفي،.أمــا يف مــوضــوع نهــر
احلسيـنية فقـد وعدتنـا مديـرية
املـوارد املائيـة بأنهـا سوف تبـاشر
بـتــنفـيــــذ مـــشــــروع تـغلـيـف نهــــر
احلــسـيـنـيـــة بـنـــاء علـــى الــطلـب
الـذي قــدمته شخـصيـا للـسيـدة
وزيـرة البلديـات األشغال العـامة
ـــــة كــــــربالء ـــــديــن ــــــارتهـــــا مل يف زي
وحـــصلـنـــــا علــــى املـــــوافقــــة  عـن
طـــــريـقهـــــا بـــــاإليعـــــاز إلـــــى وزارة
املوارد املـائية بتغليف النهر، وما
ــــــوعــــــد ــــــا عـلــيـه هــــــو ال حــــصـلــن
بـــتـغـلـــيـفـه يف الـعــــــــام الـقــــــــادم،
ــــــوزارة أن تفــي ـــــى مــن ال ونــتــمــن
بــــوعــــدهــــا ألنه ســيخــــدم أبـنــــاء
النــاحيـة كـثيــرا ومن عـدة وجـوه
منهـا األمـنيــة واجلمــاليــة حتـى
التجـارية.أمـا بخـصوص أعـمال
تبلـيط الـشـوارع فـانـني أقـول إن
العـمـل ال ميكـن حتقــيقه إذا لـم
ـــــذ ــــــاك تعـــــاون وتـــنفــي يـكــن هــن
للـوعـود وتـخصـيصـات..املــواطن
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مــن اإلجـــــراءات األخـــــرى الــتــي
ـــــــــصــــــب يف صـــــــــــــــــالــح الــفــالح ت
والعـمليـة الــزراعيــة، واستـطعنـا
وبــــالـتـنـــســيق مـع شعـبــــة زراعــــة
ــــــوزيـع األســـمــــــدة ــــــة ت ــــــاحـــي الـــن
والـعالجــــــات ملـكـــــــافحـــــــة بعـــض
األمـراض التـي تصـيب األشجـار
احلمضيـة ..لكن إبداء املـساعدة
مـن اجلهـــات اخملـتـصـــة اليـكفـي
الجنــاح خطـطنـا يف هـذا اجملـال
.. أمــا علـى صـعيــد احلمـضيـات
فـيقــول الـشــريفـي: ان لقـــاءاتنــا
املــتعــــددة مع الـفالحــني مبعـيــــة
مــديــر زراعـــة النـــاحيـــة ملنــاقـشــة
اخلــطــط املــــوضــــوعــــة أدت إلــــى
زيادة ملحوظـة يف إنتاج الفاكهة
عـمــا كـــان علـيه يف زمـن الـنـظــام
السـابق، وهـذا وحـده يـدلل علـى
ان االهـتمــام والــرعــايــة وتـــوفيــر
املــسـتلــزمــات الــزراعـيــة سـيــؤدي
إلى زيادة يف اإلنتاج بكل تأكيد.

الشنبالن وتدفق املياه
يقول املواطن مهدي أبو علي إن
مــا يعــانـيه فالحــو النــاحيــة هــو
قلــة امليــاه وقيـام الـبعـض بقـطع
مجرى املياه لـزيادة كمياته منها
وهــذا يــؤدي إلــى حــرمــان أراضٍ
أخرى من مياه السقي..ويضيف
أبـو علـي: وهنـاك مـشكلـة أخـرى
عــــســيـــــرة وهــي مــــشــكلـــــة نــبـــــات
الــــشــنــبالن الـــــذي يعــيق تـــــدفق
املـياه، وعلـى الرغم مـن ان هناك
حـــــمـالت إلزالـــــتـه إال إن هــــــــــــذه
احللــــول ال تعــــالج املــشـكلـــة مـن
أسـاسها الن هـذا النـبات سـرعان

ما ينمو مرة أخرى.
يقــول مــديـــر النـــاحيـــة: إن ميــاه
ـــــسـقـــي، ونـهــــــر ــــــري تـكـفـــي لـل ال
احلــسـيـنـيــة جتــري بـني ضفـتـيه
املـيــاه بــاسـتـمــرار وال يــشكــو مـن
شحــة..ولكـن، كمـا قـال املــواطن،
ان قـيـــام بعــض الفالحـني بعـمل
سـواقٍ جـديــدة مخــالفني بــذلك
األوامر، فـضالً عن قيـام البعض
ــــــواظــم اآلخــــــر بـغـلـق أحــــــد الــن
املـــوجـــودة يف الـنـــاحـيـــة مـن اجل
إيصـال املـاء بكـميـات كـبيـرة إلـى
أراضـيه يــؤدي إلــى عــدم وصــول
ـــــــى مـحــــطـــــــات ـــــــاء حـــتـــــــى إل امل
الــتـــصفــيـــــة وحـــــرمـــــان فالحــني
آخـــــريـن مـن وصـــــول املـيـــــاه إلـي
راضـيهـم.. وقـــد قـمـنـــا مبـتـــابعـــة
هـذا املـوضـوع بجـديـة بــالتعـاون
مع مـجلـــس شـيـــــوخ العـــشــــائــــر،
وهـــــنــــــــــــاك الـــــتــــــــــــزام مـــــن قـــــبـل
الفالحني بهـذا األمـر ولن تكـون
هنــاك ســواق جــديــدة ..أمـــا عن
نـبـــات الــشـنـبالن فـــان مـــديـــريـــة
املـــوارد املـــائـيـــة قـــامـت بـتـــشغـيل
اكثـــر من 2000 شـــاب من أهـــالي
الـنـــاحـيـــة إلزالـــة هـــذا الـنـبـــات،
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الـشوارع قلـيلة يف الـناحيـة ألنها
ارض زراعـيــــة!! .أمــــا بــــالـنـــسـبــــة
للـمجــاري فـســوف ننــشئ شـبكــة
مجـــارِ يف الـنـــاحـيــــة خالل املـــدة
القـادمــة، مع العلـم إن النــاحيـة
ليسـت فيها شبكـة للمجاري وان
ـــــاه ـــــون مــن مــي األهـــــالـــي يعـــــان
األمطـار وامليـاه الـثقيلـة. ويـؤكـد
أن هــذه احلـصـيلــة من املـشــاريع
قـد تبـدو غيـر منـظورة وبـالتـالي
فــإننـا نـريـد املـزيــد من املـشـاريع
أن لـتجـمـيل الـنـــاحـيـــة خـــاصـــة
وإنها حتتـوي على مناطق أثرية
سيـاحيــة.مثل الـواحــات اخلضـر

وخان العطيشي وغيرها.
زيادة إنتاج الفاكهة وهالك

النخيل
يقـول املــواطن احمـد حـسني: إن
الـناحيـة كما هـو معروف تـشتهر
بـزراعـة أنـواع كـثيـرة من الفـواكه
وخـــاصـــة الـبـــرتقــــال الكـــربالئـي
فـــضالً عـمــــا يـــشــتهــــر بـه نخــيل
النــاحيــة من أنــواع معـروفــة من
التمـور..ويضيف: إن هـذا الواقع
الــــزراعــي يحـتــم علـــــى اجلهــــات
ـــــة أن تقـــــوم مبــبـــــادرات املــــســـــؤول
لتحـسيـنه والقيـام بحـمالت من
اجل مـكــــافحــــة األمــــراض الـتـي
ـــــى وجه يعـــــانـــيهـــــا الـــنخــيـل عل
ــــــوجـه اخلــــصــــــوص والـفــــــواكـه ب
عــام..ويتـســاءل احمــد عن مـدى
واقعيـة الكـالم املقطـوع والـوعـود
الكثـيرة التي طـرحها املسـؤولون
يف الــــزراعــــة عـن احلــمالت وعـن

غيرها من األمور الزراعية .
يجـيـب الـــسـيــــد الـــشـــــريفـي: إن
ارض النـــاحيـــة زراعيــة وهــذا مــا
يجـعلهـــا مهـمـــة وأهلهـــا يحـبــون
األرض مـــــثــلـــــمــــــــــــــا يــحـــــبــــــــــــــون
أوالدهم..ولكن  اليـد الواحدة ال
تــصفق..فـمــديــريــة الـنــاحـيــة ال
متلـك عصـا التغـييـر الـسحـريـة،
وليـسـت بيــدهـــا غيــر مــراجعــات
هـنا وهـناك ألنـنا جهـة تنفيـذية
ملــا يخصـص لنـا ومـا يطـلب منـا
تــنفـيـــــذه. وأضـــــاف الـــشـــــريفـي:
نخـيل احلسـينيـة يسـتغيث.. انه
يعــــانـي مــــرض الــــدوبــــاس، وقــــد
طـــــالــبــنـــــا مــنـــــذ العـــــام املـــــاضــي
املـــســــؤولـني يف احملــــافــظــــة ومـن
  C.P.Aبـاسـتعمــال الطـائـرات
الزراعية لرش املبيدات، وفاحتنا
أيضـا القوات الـبولنـدية مبـد يد
املـساعـدة  ملكافحـة هذه احلـشرة
اخلــطـيــــرة الـتــي تهــــدد كـمـيــــات
التمور بالهالك، واعتقد ان هذه
ـــــــة يـعـــــــانـــيـهـــــــا جـــمـــيـع ـــــشــكـل امل
الـفـالحـــني يف الـعــــــراق بـــــســـبـــب
الـظروف األمنـية ومنع الـطيران
ــــــزراعـــي مـــن الـــتـحـلـــيـق..ومـع ال
ذلك قـمنا من جهتنـا مبجموعة
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بعـــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام قــمــنـــــا
ــــــاإلشــــــراف أو إجنــــــاز أعــمــــــال ب
كـثيــرة، منهـا علـى مـستـوى املـاء
الــصــــايف..فـمــثالً متـت صـيــــانــــة
مـجمع نــاحيـة احلـسيـنيـة سعـة
مـليــون غــالــون يـــوميــاً، و وتقــوم
مــديــريــة املــاء بـتجهـيــز ونـصـب
مـجـــمـع مــــــــاء سـعــــــــة 200 م3 /
سـاعــة يف منـطقــة أم احلمـام يف
النــاحيـة.ومت تـنفيــذ شبكـة مـاء
منـطقــة الـشــامي بـطــول 2000م
وبكلفة 14 مليون ديـنار، وتنفيذ
شـبكـة مــاء منـطقـة أبـو عـصيـد
بـــطـــــول 500م بـكـلفـــــة 3ماليــني
و500 ألف دينـار، وتـنفيـذ شـبكـة
مـاء مـنطقـة اإلمـام عــون بطـول
1000م بـكـلفـــــة ملــيـــــونــني و500
ألف ديـنــار وتـنفـيــذ شـبكــة مــاء
منطقـة العطيشي بطول 1000م
بكلفـة مليونني و500 ألف دينار،
أيــضـــا.وأشـــار إلــــى انه مت شـــراء
غواطـس ملشـروع ماء احلـسينـية
بكـلفــــة 120 ألف ديـنـــار، كــــذلك
صيـانة اجملمـوعة الصحيـة فيها
بـكلفـــة ملـيــون ديـنــار، وصـيــانــة
مـركـز احلـسيـنيــة بكلفــة مليـون
ديـنــار أيـضــا .فـيـمــا مت تــطهـيــر
صــدر نهــر احلـسـيـنـيــة مـن اجل
ــــــى مـــــشــــــاريـع ــــــاه إل ــــــدفـق املــي ت
ــــــة بـكـلـفــــــة 600 ألـف الـــتــــصـفـــي
دينــار..وعلــى مــستـــوى التـــربيــة
فـقـــــــد متـــت إعـــــــادة اعـــمـــــــار 23
مـدرسة بني ابتـدائية ومتـوسطة
C . P . وثانـوية بـالتنـسيق مع
  Aمـن اصل 62 مـــدرســـة..وعـن
الــــصحـــــة قـــــال الــــشـــــريفــي: مت
تــأهيل أربعــة مجمعــات صحيـة،
وتـــطـــــويـــــر املـــــركـــــز الـــصحــي يف
الـنـــــاحـيـــــة، وتـــــأهـيـل مجــمعـني
ـــــــا اجلهــــــات صحــيــني وفــــــاحتــن
املـسؤولـة من اجل تطـوير املـركز
ـــــــصــحـــــي وحتـــــــــــــويــلــه إلـــــــــــــى ال
مـــسـتـــشفـــى وتـــزويـــده بــصـــالـــة
عمـليــات وأجهــزة طـبيــة..وعلــى
صعـيـــد الــشـبــــاب يقـــول مـــديـــر
الـناحـية، مت تـأهيل مـركز شـباب
احلسـينيـة، واستـطعنـا أن نـقيم
مهـرجـانـات ريــاضيـة  بـدعـم من
مجلــس إدارة النـــاحيــة..وإذا مــا
حتــــدثـنــــا عـن الــطــــرق، يــضــيف
الـسيــد الشـريفي: انـه مت اكسـاء
طــــريق مـــركـــز الـنـــاحـيـــة -ســـدة
الهـنـــديـــة بــطـــول 10كـم وســـوف
يـتم اكـسـاء طــريق النــاحيــة مع
ـــــطـــــــــول ـــــــــة كـــــــــربـالء ب مـــــــــديــــن
15كـم..وأيــضـــا تــبلـيــط الــشـــارع
الــــذي يــــربــط اإلمــــام عــــون )ع(
بطـريق بغـداد وطــريق النــاحيـة
ــــــوشــــــر الـعــمـل بــــطــــــول 4كــم وب
بتبليط شارع البوحوميد بطول
ــــــــــرغــــم مــــن ان ــــــــــى ال 4كــــم ، عـل
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العـــشــــائــــر والـلجـنــــة الــصحـيــــة
ــــــــــة ــــــــــة اإلعــــمــــــــــار وجلــــن وجلــــن
احملـــــروقـــــات وجلــنـــــة الــبلـــــديـــــة
وجلـنـــة الـــزراعـــة والـــري وجلـنـــة
ــــــاء..ومــن خـالل هــــــذه الـكـهــــــرب
اللجان انـطلق العمل اجلـماعي
يف النـــاحيـــة واستـطـعنــا بفـضل
تــكـــــــاتـف اجلـــمـــيـع إن نـفـــــــرض
األمــن يف املــنــــطقـــــة ..ويـــضـــيف
الــسـيـــد الــشــــريفـي: إن الــــوضع
الـسابـق الذي مـررنا بـه من قتل
وإهــــانــــة واعــــدامــــات وتـــشــــريــــد
جعلـنا نكـون جهاز شـرطة أمـيناً
وقانـونياً مكـوناً من 265 عـنصراً
وفتحنـا يف الفترة األخيرة مقرا
ـــــــوطـــنـــي، وكـــــــانـــت لـلـحـــــــرس ال
النتـائج إيجابـية وملحـوظة من
قبل األهالي..وأضاف: إن ناحية
احلــسـيـنـيــة مـن الـنــواحـي الـتـي
يعـــمل فـــيهــــــا الفــــــرد لعــــــائلـــته
ولــــنـفــــــــسـه، فــــيـــكـــــــــــون الـعــــمـل
اجلمـاعي هــو احملصـول األخيـر

الذي ال يغادر حدود البيت.
مشاريع عديدة واألماني

الكبيرة 
يقول املواطن حـسني املسعودي:
ال نــــرى شـيـئــــا اســمه اعـمــــار يف
الـنــاحـيــة، فـكل مــا جــرى عـبــارة
عن ترميمات جتـري هنا وهناك
وكــــأن املــــواطـن ســيقـتـنـع بهــــذه
األعـمــــال! وأضــــاف املـــسعــــودي:
نحن ال نـريــد بنـاءً هـشــا ليـست
له أرضية صلبة يقف عليها، بل
نــــريــــد اعـمــــارا يحـــسّـن أوال مـن
وجه الـنــــاحـيـــــة بحـيـث يــــشعــــر
املــواطن انه يف مــدينــة يطـوقهـا
اجلـمــــال وحتــضــنهــــا اخلــضــــرة
ويـزيدهـا االعمـار بهـاء..وأكد إن
مـا يجـري من أعـمال صـار أشبه
مبن وضع لـونـا فـاحتـا يف لـوحـة
كبـيرة فـاستـعصت علـى املشـاهد

رؤية هذا اللون. 
ـــــة: إن ـــــاحــي ـــــر الــن يجــيــب مـــــدي
احلــــــــــديــــث عــــن هــــــــــذا األمــــــــــر
بالتـأكيد له أسباب كـثيرة.. تبدأ
بالـوضع العام وال تنتهي بحركة
االعــــــمــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــرة يف
العـــراق..فـنـــاحـيـــة احلــسـيـنـيـــة
مــديـنــة مـن مـــدن العــراق، وهـي
خــــاضعــــة لـــسـيــــاقــــات اخلــطــط
املـــــــــــــــوضـــــــــــــــوعـــــــــــــــة مـــــن قـــــبــل
املسـؤولني..ومن حق املـواطن أن
يـــــرى مـــــديــنـــته وقـــــد أنعـــــشهـــــا
االعـــمــــــــار ورفـع عـــنـهــــــــا حـــيـف
اإلهمـال..وأضـاف: فعلـى الـرغم
مــن األمـــــور املعـــــروفـــــة إال انــنـــــا
ــــــة ــــــا أن جنـعـل عـجـل اســـتــــطـعـــن
االعمــار تــدور دورتهــا وان كـــانت
ليست مبستوى الطموح للسبب
الـــذي ذكـــرته..ويـضـيف..فـمـنـــذ
اليـوم األول لتـسلمـنا املـسؤولـية
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وأهلها يطالبون بتحويلها الى قضاء

ناحية احلسينية: إعامرها بحاجة اىل )مكربة( لرياه املواطن وإدارهتا ال متتلك عصا سحرية للتغيري!
مدير الناحية: احملافظ ومدير الطرق واجلسور تبرعوا بـ43 كيلومتراً كانت مخصصة للناحية الى أقضية ونواحٍ اخرى يف كربالء
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