
عـــبـــروا  مـــنـــفـــذ عـــرعـــر احلــدودي
بـاجتــاه مـحــافـظـاتــهم حـيـث سـيـتم
تفـويج اكـثر من  1500حاج يـومـيا
ـئة ـنـفـذ). وكـان نـحو 90 بـا عـبـر ا
من احلـجاج الـعراقـي اعـربوا  عن
رضــــاهم من مــــســـتـــوى اخلـــدمـــات
ـــقـــدمــــة لـــهـم من قـــبـل الـــبــــعـــثـــة ا
العراقـية. وتابع الكـناني ان (نتائج
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تــنـفــيــذ اعـمــال مــشـروع جــسـر
هــيت احلــديــدي في مــحــافــظــة
االنبار بتمويل من قبل صندوق
ــنــاطق احملـررة إعــادة إعــمـار ا
بكلـفة بلـغت اكثر من 4.1 مليار

دينار . 
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واضـــاف الـــبـــيـــان ان ( شـــركــة
اشـور الـعـامـة وبـأشـراف دائـرة
الــطـرق واجلــسـور الــتــابـعــتـ
لــلـوزارة  تـواصالن  أعـمـالـهـمـا
في تـنـفـيـذ مـشـروع جـسـر هـيت
احلديـدي  وان  االعـمال شـملت
ة التنـظيف وقلع الركـائز القد
الــطـولــيـة والــعـرضــيـة لــغـرض
الــتــهـيــئــة ألعــمـال دق الــركــائـز
اجلـديـدة وباالجتـاهـ الـطولي
والـــعـــرضـي  وايـــضــــآ اعـــمـــال
التـكـتـيف والـتـسـقـيف لـلـفـضاء
132 m مـن احملــــطـــة  120إلى

و االنتهاء من اعمال احلدادة
والتـسقـيف للـفضـاء من احملطة
 108إلى  m 120من جـهة حي
الــبـــكــر بـــاجتــــــــــاه الـــفــتـــحــة
الحيـة وبـطول بـلغ حــــــوالي ا
243 مترا ).وتنفـذ مديرية بلدية
ديرية محافظة كركـوك التابعة 
البلديات العامة حمالت خدمية
في الــــــعـــــــديــــــد من االحــــــيــــــاء
دينة في والساحات وشـوارع ا
مــركــز احملــافــظــة ضــمن خــطــة
مـعـدة مـسـبـقـاً من أجل حتـس
ــــــقــــــدمــــــة واقع اخلــــــدمــــــات ا
. واشار الـبـيان الى لـلـمواطـنـ
ان (تــلك احلـمالت جــاءت دعـمـاً
وإســنــاداً لـلــحــمالت اخلــدمــيـة
الـيـومـيـة من أجل تـقـد أفضل
ــــــركــــــز اخلــــــدمــــــات . وبــــــ ا
االعالمي أن احلـمالت اخلدمـية
شــــــمــــــلـت رفع الــــــنــــــفــــــايــــــات

بـواقع  16.913طـنـا و  6.776
مـتـرا مكـعـبـا من األنـقاض و60
طنا من السكراب باالضافة الى
 كــــــنس وغــــــسل وتــــــنـــــظــــــيف
الـــشــوارع وردم مــســتـــنــقــعــات
وتــســـويــة ســاحـــات فــضالً عن
تــوزيع حــاويــات بـالســتــيــكــيـة
كبيــــــــرة ب االحياء بعدد 37
حــاويــة لــلـــنــفــايـــات ). اعــلــنت
ـــنح ـــبـــاشــرة  الـــوزارة  عن ا
أجـازات الـبنـاء لـلدور الـسـكنـية
ـــديـــنــة الـــواقــعـــــــــــة ضـــمـن ا

حافظة النجف .  ة  القد
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الكــات واضــاف الـــبــيـــان ان (ا
الـهنـدسـية والـفنـيـة في مديـرية
بلدية النجف احملافظة  باشرت
ـــنح إجــازات الـــبــنـــاء لــلــدور
السـكنيـة الواقـعة ضمن الـرقعة
اجلغـرافية لـلقسم الـبلدي األول
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بغداد

االشـراف عـلى مـشـروع صـيـانـة
ـشروع اضـرار الـطـريق لـكـون ا
يـــــقع عـــــلى طـــــريق بـــــغــــداد –
كــــركــــوك)واوضح الــــبــــيـــان ان
ـــشــــروع تـــضـــمـــنت (اعـــمـــال ا
تكسير و ازالة مناطق االسفلت
ــتـــضــررة وقـــطــعـــهــا بـــشــكل ا
نــظــامي وتــرقــيـعــهــاومــعــاجلـة
الـشـقـوق واحلـفـر وفـرش طـبـقة
ــقــلــوعــة اســفــلت لــلــمـــنــاطق ا
واعـــادة تــــهـــذيب االنـــحـــدارات
اجلـــانـــبـــيـــة لــلـــطـــريق بـــشـــكل
جـــيــدمـــشــيــرا الـى ان االعــمــال
تـشـمل ايـضـا تــطـويل الـقـنـاطـر
ـــوجــودة وتـــنـــفـــيــذ ســـاقـــيــة ا
جانـبية كـونكـريتيـة بطول 300
مــتـر ومن ثم تــخـطــيط الـطـريق
ونــــــصـب عـالمــــــات مــــــروريــــــة
حتـذيـريـة وارشـاديـة اثـنـاء مدة
الـتـنـفيـذ ).كـمـا تـواصل الوزارة
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بــــــــاشــــــــرت وزارة االعــــــــمــــــــار
واالسكان والـبلديـات واالشغال
شـروع صيانة العامـة العمل  
اضـرار  6.8كــيــلــو مــتـرات  من
طـريق نــاحـيــة امـرلـي الـتــابـعـة

حملافظة صالح الدين.  
وقال بـيـــــان لـلــوزارة تـلـــــقته
(الـــــزمــان) أمس أن (الــــــوزارة
شروع صيانة اضرار باشرت 
 الــــطــــريق  بـــــكــــلــــفــــة بــــلــــغت
 731,650الف دوالر  بــتــمــويل
مـن قــــرض الـــــبــــنـك الـــــــــدولي
ـــــنـــــاطق العـــــادة اعــــــــــمــــــار ا

احملررة).
 واضــاف  ان  (مـــديــريـــة طــرق
وجـــســـور مـــحـــافـــظـــة كـــركــوك
الــــتــــابــــعـــــة لــــدائــــرة الــــطــــرق
واجلـــســـور بـــاشــرت بـــأعـــمــال
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ـطـوفـ االهـلـية اشـادت مـؤسـسـة ا
بـتـطـور عـمل الــبـعـثـة الـعـراقـيـة في
ـــــقـــــدمـــــة اجملـــــاالت اخلـــــدمـــــيـــــة ا

حلجاجها. 
ـؤسـسة عـباس عـبد وثـمن  رئيس ا
الغني قطان في بيان امس (التطور
سـتمر لـعمل بعـثة احلج العـراقية ا
فـي جـمـيع اجملـاالت اخلــدمـيـة الـتي

تقدمها حلجاجها) .
واضاف ان ( هـناك تـطورا مـستـمرا
فـي جــــمــــيع اجملـــــاالت اخلــــدمــــيــــة
للـحجـاج العـراقيـ وتزداد حتـسنا
ورقــيـا فـي كل عــام وهــذا يـدل عــلى
وصـــول الـــبـــعـــثـــة الـــعـــراقـــيـــة الى

رجوة). اهدافها ا
ÃU−(«  U bš

واوضح قطان ان ( البعـثة العراقية
ــؤســســة اعــبــاء رفــعت عـن كــاهل ا
كــثـــيــرة كــانت تـــلــقى عــلـــيــهــا لــكن
سـؤولـيـات احلج وظـهور حتـمـلـهـا 
احلـــاج الــعـــراقـي بـــهـــذه الـــصــورة
ـشـرفة مـدعاة لـلـفخـر بـعمـلكم) من ا
جـهــته اعـرب رئــيس الـبــعـثــة خـالـد
ــا قـــدمــته الــعـــطـــيــة عن ( شـــكـــره 
ـــطــوفـــ من خـــدمــات مــؤســـســة ا

للحجاج) .
ـؤســسـة سـعـت دائـمـا مـوكــدا ان (ا
لـــراحــــة حــــجـــاجــــنـــا وخــــدمــــتـــهم
وتــمـــكــيـــنــهم مـن اداء شــعـــائــرهم)
مشيرا الى ان ( البعثة ستعمل على
تـعـزيـز جنـاحـاتـهـا وتـبـذل قـصـارى
جـهـدهـا لـتـحـسـ احـوال احلـجـاج
عوقات التي رافقت عملها وتذليل ا

قدسة). في الديار ا
وأعــلــنـت الــهــيــئــة الــعـــلــيــا لــلــحج
والـعمـرة عن  عودة مـعظم احلـجاج

الــثـانــيــة الى مــطـار بــغــداد الـدولي
تـــبــاعــا) .واضـــاف انه (كـــان هــنــاك
جــدول الــتــفـــويج الــعــكــسي بــواقع
خــــمـس رحالت يــــومــــيــــا  ثالث من
مـــطــار جــدة و 2من مـــطــار االمـــيــر
ـديـنـة مـحـمـد بن عـبــد الـعـزيـز في ا
ــنــورة) .واشـــار الــكـــنــاني الى ان ا
( 44 حـــافـــلـــة تـــقل  1043 حـــاجـــاً

فـتش العام استـبيان نـفذه مـكتب ا
ـئـة في الـهـيـئـة اظـهـر  رضـا 90 بـا
ـقـدمـة من احلــجـاج عن اخلـدمـات ا
ــقــدســـة من قــبل لـــهم في الــديـــار ا
البـعثة و ان ( االستـبانة اسـتهدفت
ئـة  من الـعدد الـكلي عشـوائـيا 8بـا
وجودين  في للـحجاج الـعراقيـ ا
ــقـدســة لـقــيـاس مــسـتـوى الــديـار ا
رضاهـم عن اخلدمـات التي تـقدمـها
لـهم الـبــعـثـة  والـتـي شـمـلت جـودة
الــسـكن واالطـعـام والــنـقل بـانـواعه
والـــبـــعـــثــة الـــطـــبـــيـــة اضــافـــة الى
قدمة اخلدمات االداريـة والفقهـية ا
ــرشـــدين ـــتـــعــهـــديـن وا من قـــبل ا

الديني وموظفي الهيئة) .
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واشـار الـى ان ( نـتـائج االسـتـبـيـان
بـــــيـــــنت وجـــــود رضــــا عـــــال جــــدا
للحجاج عن اخلـدمات التي تقدمها
ئـة  لـلـنقل الـهيـئـة تمـثلت بـ 92 بـا
ــقـــدســة مـن الــعـــراق الى الــديـــار ا
نورة ـدينـة ا ئـة  للنـقل من ا 95بـا
ــئـة  لـنـقل ـكـرمـة 89 بـا الى مــكـة ا
قدم ـئة  للـطعـام ا الصلوات 86 با
ـكـرمة 84 ـنورة ومـكـة ا ـديـنـة ا بـا
ــــــــــديـنـة ــئـة لــلــــــــســكن في ا بـا
كة ـئة  لـلـــــــسـكن  نورة 91 با ا

كرمة) . ا
واوضح الـــكــــنـــانـي ان (الـــنــــتـــائج
ـئة  من اظـهـرت ايـضـا رضا 97 بـا
ـــــتــــعـــــهــــدين احلـــــجــــاج عن اداء ا
ــئـة ــرشـديـن الـديــنـيـ و85 بــا وا
عن اداء موظـفي جلان الـهيـئة فـيما
ـئة  من بـينت الـنـتـائج رضا 74 بـا
احلــجـــاج عن مــســـتــوى اخلــدمــات
الـطــبــيـة الــتي هي من مــهـام وزارة

الصحة).

ـنهـمك ببـناء َ قرأ سـعادته (تـرامب بال قِناع ص 397) كـيف أنَّ الرجل ا حـ
شـهـرته بـتوظـيف الـبـذاءة واحلَمـاقـة والسـخـريـة من نفـسه اجتَّهَ قـبل الـترشح
لـسـرير الـبيت األبـيض لـلظـهور إلى مـجـال احملاضـرات والنـدوات الـتحـفيـزية
ُـفرطة التي يـضيفـها تـوني روبنز قـال ترامب جلـمهور سـانت لويس (الـريبة ا
هي أمر أسـاسي لتحقيق الـنجاح. يبدو ذلك فـظيعاً لكن عـليكم أنْ تدركوا أنَّ

 .( الناس- لألسف لألسف خبيثون جداً جداً جداً
اس استراح) عـرفهم وتذكـر فخـامته مـقولـة الفـضيل بن عـياض (مَنْ عـرفَ النـَّ

يضرون وال ينفعون! 
فبكى سعادته وشقَّ جيبه وأهال التراب على رأسهِ.

َ قـرأ سـعـادته عن فـضـيـحـة إيـران كـونـتـرا وكـيف أنَّ واشـنـطن أرسـلت وحـ
سـاعدة العراق في حـربِه قامت بإرسال 96 جنـراالتها وأقمـارها الصنـاعية 
صـاروخــاً من نــوع "تــاو" من إســــــرائــيل إلى إيــــــران إضــافـة لــدفع مــبـلغ
مــقـداره  1,217,410دوالر أمــريـكـي إلى اإليـرانــيـ حلــسـاب في مــصـرف
سـويـسـرا يـعـود إلى تـاجر سالح إيـراني يـدعى "قـربـاني فـر". فـبـكى سـعادته
غفلـ الذين ال يقرؤون وإذا وهو يـرى التاريخ يتـكرر فوق رؤوس احلمـقى وا
قرأوا ال يـفهـمون وإذا فـهـموا فـفي حلظـة القـراءة فـقــــط وبعـد ذلك ينـسون
كل شيءٍ فـي حفـلـة سَـمَـرٍ وشــــعـراء الـبالط يُـمـــــجـدون عظـمـته وانـتـصاراته

الزائفة!! 
ـا عـــنــدمــا قــرأ ســــــــعــادته في قــــــــصــة احلــضــارة أنَّ إلـــزابــيث األولى أمـَّ
( 1603 -1533) مـلـكـة إنكـلـتـرا ابـنة هـنــــري الـثامن قـالــــت لـفـرانـسيس
ـوظـف مـثل الـثـياب تـكـون محـكـمـة محـبـوكة بـيـكون (1626 -1561) بـار ا
ألول مـرة يـلبـسـهـا اإلنـسان ولـكـنـهـا تصـبح يـومـاً بـعـد يوم فـضـفـاضـة). ندم
ا راجعَ نفسه أين كان وأينَ صار ازدادَ ندمه فظلَّ ـَّ فخـامته أشد الندامة و
سحُ سوح الكاردينال  يبـكي حتى أخذتهُ سِنَة من النوم. فرأى األخ األكبر 
رأسه مـبـتسـماً: مـا يـبكـيك أيهـا الشـاب? ألم نـعطكَ مِنْ كل مـا سـألتـنا? فـقال:
كـيف ال أبـكي وهـذه حـالتي ومـدَّ يـده إلى ثـوبهِ فرفـعهُ فـإذا نـصفه الـتـحـتاني
إلى قدمـيه نار ومن بطنهِ إلى شعر رأسهِ ذهب. فَـمسحَهُ األخ فعاد إلى هيأتهِ
األولى ثم قال له: أنـتَ حتشـرُ أنفكَ فـيمـا ليس يـعنـيك وأنا خـائف علـيك وقد
نصـحتك والسالم. استيقظَ األمير ولي العهـد فَزِعاً خائفاً. ينظرُ من حولهِ إلى
رمـريـة البـيـضاء. يـلـوم نفـسه ويـبكي: مـاذا فـعلتُ بـنـفسي? صـمت اجلـدران ا
مـاذا فـعـلتُ بـشـعـبـي? أمـسِكُ قـرني الـثـور لـيـحـلبَ اجملـرمـون من دمـاء وقـوت
. وهذا الشيـطان نسـميه األخ األكبر. يـبني صروحـاً ذهبية ساكـ الفـقراء وا

ِ مثلها بوش األب وال االبن. لم ي
ذهبَ وليُّ الـعهد الشاب إلى األخ األكبـر سائالً: متى حتقق لي وعدك? وماذا

تريد? أريدُ استعادة النظام ووقف الفوضى? 
ـصـالح . بـدون تــردد- وهـو يــفـكـر فـي ا أعــطـني عــيـنك الــيـســرى وسـأخـبــركَ
الـكـبـيرة- قـلعَ فـخـامـته عـيـنه الـيـسـرى ووضـعـهـا عـلى الـطـاولـة. ابتـسمَ األخ
ـتحركة فوق صلعـته: إذا أردتَ استعادة النظام سد الشعرات ا األكبـر وهو 

والسيطرة عليك أنْ تراقب بكلتا عينيك! 
ـديــر الـعـام إلى األخ األكـبـر ـؤرخـون: ذهبَ ا فـهــا ا وفي روايـةٍ أخــرى َضـعـَّ

سائالً: متى تسمح لي بتحقيق شيءٍ من النظام والعدالة? 
الفوضى أجلستكَ على الكرسي فلما اغتنيتَ جئتني تريد النظام? 

شـاهـدتُ ظـهر أمس أثـنـاء عـودتي إلى الـبـيت أطفـاالً يـحـاولـون انتـزاع بـقـايا
األطعـمة من الكالب ب أكوام الـنفايات. ومـاذا تريد مِنَّا? أ نـطعمُ مَنْ لو يشاءُ
الـله أطـعـمه? موالنـا هـذه حُـجَّة الـذين كـفروا أمـام الـذين آمَـنُوا. اخـرس لـعنكَ
الـله أنتَ من حــزب يـزيـد!  والـتــفتَ األخ األكـبـر إلى حــاشـيـته: اقـلــعـوا عـيـنه

اليسرى وارموه في غيابتِ جُب النزاهة رقم  .646124
فـقط لـو أنَّ وليَّ الـعـهـد (رئـيس احلـكـومـة الـوزيـر وكـيـل وزارة مـدى احلـياة
مديـر عام) يـقول لـنفـسه قبل أن يـنـام ويرقـد: أنا لـست إلهـاً لستُ ربـاً لستُ
خالداً. لـكن الناس اخلبثاء يعاملونه كإله يتمـلقونه يجلبون األطفال ليرقصوا

خاطه وقـذارة حذائه ويفـعلون له كل شيء له يـتبركـون 
كل شيء وبـعد ذلك يـريد احلـمقى مـنه أال يتـصرف
كـإلـه? الـوظـائـف الـكــبـــــيــرة في الـشــرق مـتــرهـلـة
اظات األطـــــفال يـجب تبـديلهم وقذرة مـثل حفــــــَّ
بـســرعــة يــا لــلـصــداع من يــحــــــتــمل روائــحـهم

الكريهة!
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دهوك

يوم بعـد اخر تهدد مـستشفـياتنا بـاالندثار والتـوقف نتيجـة اإلهمال احلكومي
وعـدم اهـتــمـام وزارة الـصـحـة ان كـانت هــنـاك وزارة صـحـة في الـعـراق ومن
ر يـوميا عـلى مسـمع اجلهات اخملـتصة ومـجلس الوزراء ؤسف ان اخلـبر  ا
دون إيجـاد حلـول لالزمـة وايقـاف حالـة الـتدهـور الذي يـهـدد توقف اخلـدمات
ـــرضى لــلـــمــوت .هــذه الـــطــبــيـــة فــيــهـــا اآلمــر الــذي يـــعــرض حــاالت أالف ا
سـتشـفيات الـتي أصبـحت العـنوان األبـرز لإلهمـال وسوء اخلـدمات وسوء ا
عتمدة والالزمة بـالغ ا بررات تـؤكد تأخر صرف ا الفـهم وليس غير ذلك. وا
سـرطنة لـلمـستـشفـيات حـتى تسـتطـيع تقـد خدمـاتهـا فمـرضى األمـراض ا
واطن يشـكون من عدم تـوفر العالج الالزم فـفاتورة العـالج اجملاني أصبح ا
الـبـسـيط يـدفـع ثـمـنـهـا غـالـيــا جـدا من جـهـده ووقـتـه وكـذلك مـرضى الـفـشل
واد اخلـاصة الكـلوي يـتعـذر للـمسـتشـفيـات إجراء الالزم بـسبب عـدم توفـر ا
بالـغسـيل او عـطل األجهـزة اخلاصـة بـالغـسيل وهـذا يـعني ان تـوقف وحدات
رضى ـوت احملقـق  سـتـشـفـيـات اليـعـني سـوى ا الـغـسـيل الـكـلوي فـي تلـك ا
ستـشفيات األخرى وابسط الفـشل الكلوي وكذا احلال لـباقي األمراض في ا
مثل هـو لقاح ضـد لدغة األفعى او الـعقرب  او احلـشرات السـامة وهو ابسط
راكز الصحية وليس في مستشفيات عامة ناهيك عن كن تـوفره في ا عالج 
ستشـفيات من إسعافات وعـمليات جراحية بقيـة اخلدمات التي تقدمـها تلك ا
ـتخرجـ توا والذين يـتعامـلون مع احلاالت قـيم ا واالعتـماد على األطـباء ا
احلــرجـة بــواسـطـة الــهـاتف مـع الـطـبــيب اخملـتص الــقـابع فـي بـيـتـه أوعـيـادته
شي عـلى قـدميه ـستـشـفى  ـريض الذي جـاء الى ا وبالـتالـي تودي بـحيـاة ا
لـيـخرج مـنـهـا جـثـة هامـدة نـتـيـجـة الـتشـخـيص اخلـاطئ وإعـطـاء األدويـة التي
رات ليسدل الستار في كما حدث في الكـثير من ا رضية  التتالءم وحـالته ا
ريض مـتاخر ـة حتت مسمى اخلـطأ الـطبي او ايصـال ا كل مرة عـلى اجلر
ـسـتـشفـيـات الـعامـة الى مـسـتنـقـعات لـلمـسـتـشفى. و بـعـد ان حتـولت أغلب ا

وت يصاب بعاهة رضى ومن يفلت من ا للجراثيم حتصد ارواح ا
ــسـتـشــفـيــات الى تـوقف ـســؤولـ  في ا   كل هـذا الــتـوقف يــبـرر من قــبل ا
يزانية احلالية في ح أنها تتكرر سنويا حتى ميزانيتها وعدم الصرف من ا
ـيـزانـيـة. كـمـا ان  الـعـيـادات الـشـعبـيـة لـن توفـر ابـسـط أنواع وان اسـتـلـمت ا
زمـنة الـسـكر والـضغط واألنـسـول . وقـد أثار األدوية اخلـاصة بـاألمـراض ا
ياه رض بـاآلالف في مستشـفيات الـبصرة نتـيجة التـسمم  انتـباهي أعداد ا
ـفـروض توفـر مثل هـذه األدوية اخلـاصـة بحـاالت التـسمم الشـرب وكان من ا
ــراكــز الــصــحــيــة في االقــضــيـــة والــنــواحي. ولــهــذا بــدأ الــلــجــوء الى في ا
ستـشفيـات األهليـة بسـبب توفر نـسبة مـعينـة من النـظافة الـصحيـة وضمان ا
ــريـض رغم األســعــار اخلــيــالــيــة في هــذه تــوفــر الــشــفــاء الــذي يــحــتــاجه ا
ـريض مـضطـر إلنـقـاذ حيـاته وتـوفيـر الـعـنايـة و الـراحة ـسـتشـفـيات ولـكن ا ا
واطن لـيارات تصـرف ألغراض اليسـتفـيد منـها ا .والغـريب في االمر هنـاك ا
بقـدر ما تذهب على دعـايات انتخـابية وشراء والءات او تـقد هدايا لـلنافذين
وأصـحـاب احلــظـوات من بـعـض شـيـوخ الـعــشـائـر اواصــحـاب اجلـاه وجتـار
احلروب   واالغـرب من ذلك ان يـصل بـنا احلـال إلى مـانـحن علـيه الـيوم في
عـراق  يـعـوم على بـحـر من الـنـفط ويصـدر أكـثـر من أربعـة ماليــــــــ بـرميل
ـسـؤولـون عـند نـفط يـومـيا وصـاحب مـيـزانـيـات انـفـجـاريـة يتـفـاخـر بـهــــــــا ا
غا اقرارها ويـخيبون آمالنا عـند التصرف بها وهم يتـصارعون بحثا عن ا
ـنـاصب والتـعـنـيـهم همـوم الـنـــــــاس الـفـقـراء الـذين يـعـانـون شظف وتـوزيع ا
رض وتدهور عيشية واالقتصادية وأوجاع ا العـــــــــيش وتدهور األوضاع ا
األوضاع الـعامـة وانهـيارهـا بشـكل تـام والسـاسة يـعيـشون في واد والـشعب
أســــــاة الـتي  جاءوا بهـا للشعب.. يعـيش في واد آخر واليشـعرون بحـجم ا

ـــطــلـــوب الـــتـــعــامـل بــشــــــــــكل جـــدي وعـــلـــمي مع واقع ا
ـسـتـشـفـيـات احلـكومـيــــــــــة وتـطـويـرهـا واسـتـكـمال ا
النـواقص من اجهزة ومستلزمـات طبية وقوى بشرية
لـتــقــــــــد اخلــدمـات الــطـبــيـــــــة لــلـنــاس في هـذه
ـعــيــشـيــة الــصـعــبــة وتـفــشي كــثــيـر من الــظــروف ا

االمراض..
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بـــحث مـــحــافظ ذي قـــار يـــحــيى
مع  كـيل وزيـر الـنـفط الـنـاصـري

مــعــتــصم اكــرم افــتــتــاح مــعــهـد
نـــفــطي فـي احملــافــظـــة بــرعــايــة
الـوزارة وتــعـاون دوائـر الـوزارة

ومـــنـــحـــهــــا صالحـــيـــات لـــهـــذا
الـــغــرض والـــيــة جتــهـــيــز مــادة

االسفلت. 

الـى ارض الـــوطن بـــعـــد اتـــمـــامـــهم
قدسة.  ناسك في الديار ا ا

ـــتـــحـــدث الــــرســـمي بـــاسم وقـــال ا
الهيـئة حسن فـهد الكـناني في بيان
أن (أول طـائــرة حــطت رحــالــهـا في
مـطــار مـحـافــظـة الـنــجف قـادمـة من
مــطــار جـدة الــدولي وعــلى مــتــنــهـا
 282 حـاجـاً فـيـمـا وصـلت الـطـائرة
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ـة ــديــنــة الــقــد ضــمن قــاطع ا
ـقـتـرحـات من قـبل بـعــد وضع ا
جلـنـة أعـدت لذلك لـلـحـفـاظ على
عـالم األسالمـية هـوية وتـراث ا

ـــــة) . دينة القد في ا
وتــــــابع  أن ( جلــــــنــــــة دراســـــة
ـقـتـرحـات الـتـي  تـشـكـيـلـهـا ا
بـاحملافـظـة أصدرت تـوصـياتـها
بـــــإصـــــدار إجـــــازات الـــــبـــــنــــاء
الـسـكـنـيـة كـمـرحـلـة أولى حلـ
اســتــكـمــال بــقــيــة اإلجـراءات و
بـدون اسـتـثـنــاء كـمـرحـلـة أولى
ــــــــوافـــقـــة عــلى حـــيث تـــمت ا
أدخــــــال مــــــواد الــــــبــــــــــــــنــــــاء
دينة للمشاريع الواقعة ضمن ا
ــة ). واضــاف  أن (هــذه الــقــد
اخلــــــطـــــــوات جـــــــاءت مـن أجل
حتـــســــ الـــواقـع الـــعــــمـــراني
ــة واألرتــقــاء لــلــمــديــنــة الــقــد

بواقع اخلدمات).

u‰∫ احلجاج العراقيون يصلون الى ارض االوطن Ë

وقــال الـــنــاصــــــري فـي بــيــــــان
تــلـقـته ( الــزمـان ) أمس انه ( 
افـــتــتــاح بــنــايـــة شــركــة تــوزيع
نتوجات النفطية في احملافظة ا
ومـحـطـة وقـود الـرفـاعي حـديـثـة
االنـــــشـــــاء والـــــتـــــداول من اجل
ـــعــهـــد الــنـــفــطي في افــتـــتــاح ا
احملـــافــــظـــة بــــرعـــايــــة الـــوزارة
وتــعـــاون دوائـــرهـــا ومــنـــحـــهــا
صالحـيـات لـهـذا الـغـرض والـيـة

جتهيز مادة االسفلت).
واضـــــاف ان (الــــوزارة داعــــمــــة
ـــواضـــيع لــــلـــمـــحــــافـــظـــة فـي ا
لذلك اخلدمـية والتربـية وغيـرها
نامل ان تكون مساهماتها فعالة
عـبـر مــسـاهـمـتـهـا بـحـلـول اكـثـر
ـشــاكل والـعــمل كـفـريق بــعض ا
ـــزيـــد البـــنــاء واحـــد لــتـــقـــد ا

احملافظة).
واوضح  الـنـاصـري ان (الـوزارة
سـوف تفـتتح مـشـروع لـها في
احملــــافــــظــــة خـالل زيــــارة اكـــرم
االول بــــنــــايـــــة شــــركــــة تــــوزيع
ـنــتـوجــات الـنـفــطـيــة والـثـاني ا
محطة وقود  حـديثة االنشاء في

(جلنـة توزيع االراضي الـسكـنية
بـــرئـــاســــة  الـــنــــاصـــري  وزعت
 1062قــطـــــــــعــة ســكــنــيــة بـ
ـــســتـــحـــقــة من ذوي الــفـــئــات ا
الـــــــشــــــــــــــــهــــــداء واجلـــــــرحى
ــــادة 140 ـــــشــــمــــولـــــ بــــا وا
الــــدســــــــتـــــوريــــة وشـــــريــــحــــة
الــــريــــاضــــيــــ ومــــســـــــاعــــدي

التخدير).
واضــــــــــــاف ان (الــــــــتـــــــــــوزيع
بـــــــــواقع  597 قـــــطــــــــعـــــة في
قــــــــــــــــضـــاء الــنـــاصــــــــريــــــة
و 354 قـــطــعـــة في قـــــــــــضــاء
و 96 قطـعة في قـضاء الرفاعي 
وســــــــبع قـطع سـوق الـشـيـوخ 
واربع في في نـــاحــيـــة الــفـــجــر 
وثالث في نـــاحــيـــة الــعـــكــيـــكــة 

البطحاء). 
ويـــذكـــر ان مـــديـــريـــة بـــلـــديـــات
احملــافـظــة  كـانت قـد اعــلـنت عن
تـصفـير طـلبـات تمـليك االراضي
فـي عـــدد كـــثـــيـــر من الـــوحـــدات
االداريـة في احملافـظـة  متـعـهدة
بـتصـفيـر طلـبات بـقيـة الوحدات
في وقت قريب.                      

قــضـاء الــرفــاعي  جتـهــز اربــعـة
انــواع من الــوقـود بــنــزين عـالي
االوكــــتـــ و الـــعــــادي والـــنـــفط

وزيت الغاز). 
من جانـبه قال اكـرم انه ( منح
دوائــــر الـــوزارة في احملــــافـــظـــة
صالحـــيـــات اضـــافـــيـــة من اجل
الـتـعـاون  مع احملـافـظـة والـعـمل
مـعـها كـفـريق عـمل دون الـرجوع
لـــلــوزارة  في بــعض االجــراءات
منوحة). وحسب صالحياتنا ا
مــشـــيــرا  انه (اوعـــز الى دوائــر
ـــعـــنـــيــة بـــتـــجـــهـــيــز الـــوزارة ا
ادة االسفلت للتغلب احملافظة 
عــلى بــعض الــصــعــوبـات الــتي
تـــواجـــهــــهـــا والـــتــــــخـــلص من

الروت ). 
واعــــلــــنت مــــديـــريــــة بـــلــــديـــات
احملـــافـــظــــة  عن تـــوزيـع دفـــعـــة
جـديــدة من االراضي الــســكـنــيـة
بـــ اكـــثـــر من الـف مـــواطن من
ـــســــتـــــــحـــقــــة في الــــشـــرائـح ا

احملافظة . 
وقـــال مــديـــر الــبـــلــديـــات حــسن
دعــدوش  في تــصـريح امس  ان UI¡∫ محافظ ذي قار خالل لقائه وكيل وزير النفط


