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كركوك – 22 كانون األول 2021 – أجرت مدیریة ماء كركوك والیونیسف ھذا الیوم مراسم افتتاح محطة مكتب
خالد لمعالجة المیاه في ناحیة الملتقى في محافظة كركوك. وقد حضر االفتتاح ممثلو السلطات المحلیة، ثم تجولوا بعد

ذلك في مرافق المحطة.

أسست محطة مكتب خالد لمعالجة المیاه عام 2012 لتخدم 18000 فردا كونھا المصدر الوحید لتوفیر میاه الشرب
اآلمنة ألربع قرى رئیسة في ناحیة الملتقى (ھي مكتب خالد، تل الورد، األبیتر والعسالیة) .

كانت محطة معالجة المیاه، التي تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 400 متر مكعب في الساعة، خارج الخدمة نتیجة األضرار
التي لحقت بالمرفق، لكنھا اآلن تعمل مرة أخرى من خالل  عملیة إعادة التأھیل التي نفذتھا الیونیسف ومدیریة ماء

كركوك، بتمویل من ألمانیا.

وفي ھذه المناسبة قال السید راكان سعید علي، محافظ كركوك في حفل االفتتاح: "تعتبر ھذه المشاریع من أھم
المشاریع الحیویة التي تعید الحیاة إلى ھذه المناطق ، مما یشجع العائالت على العودة إلى منازلھم بعد مغادرتھا

بسبب الصراع."

كما ذكرت السیدة شیما سین غوبتا، ممثلة الیونیسف في العراق: "إن محطة معالجة المیاه تسھل العودة الكریمة
لمجامیع السكان النازحین. سیحصل األطفال وأسرھم على میاه شرب آمنة، مما یساعدھم في إعادة بناء حیاتھم.
ستواصل الیونیسف دعم الحكومة في البنیة التحتیة الحیویة  لشبكات المیاه، وضمان حلول دائمة لألطفال األكثر

ضعفاً وأسرھم".

اإلضافة إلى ما تقدّم، تدعم الیونیسف البنیة التحتیة للمیاه في المنطقة من خالل مد خطوط أنابیب نقل المیاه في أربع
قرى في قضاء الحویجة (المصطفى العباسي ، وتالو ، وطار فاضل والزاب)، والصیادة في قضاء كركوك.

ستضمن ھذه المشاریع الحصول على میاه الشرب اآلمنة لزھاء 13820 فردا، بما في ذلك النساء واألطفال.

إن اإلمدادات الكافیة واآلمنة من المیاه من شأنھا أن تضمن بقاء األطفال على قید الحیاة، ونموھم. كما أن االستدامة
طویلة األجل لنظام المیاه یؤثر إیجابا على صحة األطفال وتغذیتھم وتعلیمھم وعلى كافة جوانب حیاتھم األخرى، وال

سیما الفتیات والنساء واألشخاص الذین یعانون من إعاقات.  
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