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In Local Situation

امل������������وج������������ز

دليل �شامل عن الإنفلونزا
الوبائية

تعت���زم وزارة ال�صحة اإ�صدار دليل م�صور عن الإنفلونزا الوبائية 
وذل���ك �صم���ن خطته���ا لل�صيط���رة على املر����ض الوبائ���ي. واو�صح 
مدي���ر اإعالم ال���وزارة الدكتور �صباح عبد الل���ه كركوكلي ل�)املدى( 
ام����ض: اأن الدليل ياأتي �صمن اخلط���ة للحملة الإعالمية والتثقيفية 
بخ�صو����ض مر����ض النفلونزا الوبائي���ة ، وي�ص���در بالتعاون بني 
ق�ص���م تعزي���ز ال�صح���ة  ودائ���رة ال�صح���ة العام���ة وق�ص���م الإع���الم 
بال���وزارة. وبني كركوكلي : يت�صمن الدلي���ل �صورا �صاملة عن كل 
مايتعل���ق باملر�ض وحالت الإ�صابة، اإ�صاف���ة اإىل معلومات �صاملة 
عن اأعرا�ص���ه والوقاية وطرق الإ�صاب���ة والنتقال ومعلومات عن 

العالج واللقاح. 

ن�شب متقدمة يف  ح�شر وترقيم 
" "ال�شويرة 

اجن���زت �صعبة اح�ص���اء ق�صاء ال�صويرة يف وا�ص���ط ن�صبا متقدمة 
م���ن اج���راءات الرتقيم والح�ص���اء يف املدينة.وق���ال حازم عجيل 
مدي���ر ال�صعبة ل��)امل���دى ( ام�ض : ان امل���الكات التدريبية املوجودة 
يف الق�ص���اء واملناط���ق التابع له ، متكنت م���ن اجناز ن�صبة متقدمة 
ج���دا من عملي���ات الرتقيم واحل�ص���ر يف املناط���ق احل�صرية وذلك 
�صم���ن ا�صتعداداتنا للتعداد ال�ص���كاين الذي من املوؤمل اإجراوؤه يف 
ت�صري���ن الأول من عام 2010. وا�صاف: ان العملية متت بالتعاون 
م���ع املالكات الرتبوي���ة يف مديرية تربية ال�صوي���رة، التي كان لها 
الف�صل  يف الرتقيم واحل�صر يف عموم الق�صاء والق�صبات التابعة 

له . 

اإن�شاء �شبكة لل�شرف ال�شحي
ف�ي احللة

تق���وم �صركة مقاولت حملية حاليا بتنفي���ذ م�صروع جماري �صبكة 
ال�ص���رف ال�صح���ي ملنطقة �ص���ارع 40 واملناطق املحيط���ة به، التي 
تع���اين دخ���ول مي���اه ال�ص���رف اإىل منازلها عن���د هط���ول الأمطار.  
واو�ص���ح مدير امل�صروع املهند�ض ر�ص���ا الأبي�ض :ان ال�صبكة  يبلغ 

طولها حوايل 70 األف مرت وهي بكلفة مقدارها 45 مليار دينار.
واأ�صار الأبي�ض بح�صب راديو �صوا اإىل اأن ن�صبة الإجناز بلغت 35 
باملئة رغم بع�ض املعوقات التي اأدت اإىل تاأخر املبا�صرة بامل�صروع. 
يذكر اأن حجر الأ�صا�ض لهذا امل�صروع و�صع منت�صف العام املا�صي، 

لكن البدء بتنفيذه تاأخر لأ�صباب مل يعلن عنها. 
 

تخ�شي�ص اأماكن لالإعالنات
ف�ي كربالء

خ�ص�ص���ت بلدي���ة كرب���الء اأماك���ن لو�ص���ع اللوح���ات والإعالن���ات 
الدعاي���ة  باأنظم���ة  اللت���زام  اإىل  املر�صح���ني  داعي���ة  النتخابي���ة، 
النتخابي���ة، مبا ي�صم���ن احلفاظ على جمالي���ة املدينة. وقال مدير 
اإع���الم البلدي���ة ماج���د ناج���ي بح�ص���ب رادي���و �ص���وا: اإن "البلدية 
خ�ص�ص���ت وبالتن�صي���ق مع مكت���ب مفو�صية النتخاب���ات عددا من 
الأماك���ن للمل�صق���ات والإعالن���ات ال�صوئي���ة اخلا�ص���ة باملفو�صية 
واملتعلق���ة بالنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة". وم���ا ت���زال املل�صقات 
اخلا�ص���ة باحلمل���ة النتخابية ملجال����ض املحافظ���ات والنتخابات 
النيابية التي جرت عام 2005 ت�صوه بع�ض اجلدران. واكد ناجي 
اأن "البلدي���ة كانت قد �صكل���ت جلنة لتقييم الأ�ص���رار التي اأحلقتها 

املل�صقات النتخابية باجلدران �صابقا. 

مي�شان/ حممد الر�شام

اأك���د مديرع���ام دائرة �صح���ة حمافظة 
مي�صان، اأن من الأهمية مبكان الرتكيز 
عل���ى الرعاي���ة ال�صحي���ة الأولية التي 
النظ���ام  ال�صا����ض يف  الرك���ن  ت�ص���كل 

ال�صحي. 
واأ�ص���اراىل وج���ود ق�ص���وريف جم���ال 
بتبن���ي  منوه���ا  املدر�صي���ة،  ال�صح���ة 
برنامج �صحي ملعاجلة هذا اخللل، كما 
بني خالل حوار ق�صري ل�)ملدى(  ب�صاأن 
جوان���ب الواقع ال�صح���ي للمحافظة: 
اأن هنالك جملة من امل�صاريع التي تنفذ 
لالرتق���اء باخلدم���ات ال�صحية املقدمة 
للمواطنني. )امل���دى( ابتدرت الدكتور 
زامل �صياع العريب���ي ب�صوؤال عن اأهم 
املعوقات التي يعانيه���ا قطاع ال�صحة 

العام يف املحافظة فاأو�صح :
= كان القط���اع ال�صح���ي يف مي�ص���ان 
ومن���ذ �صنوات عديدة يعاين نق�صا يف 
الكوادر الطبي���ة وال�صحية والإدارية 
وخالل ال�صنة املا�صية وبعد التن�صيق 
م���ع احلكومة املحلي���ة وتعاون وزارة 
م���ن  الكث���ري  تغطي���ة  مت  ال�صح���ة، 
الطبي���ة،  ال�صواغ���ر والخت�صا�ص���ات 
فمث���ال مت توف���ري طبيب���ني اخت�صا�ض 
يف اجلملة الع�صبية التي كانت تفتقر 
لها املحافظة، كذل���ك يف جمال الأ�صعة 
والتخدي���ر وم���ع ذل���ك تبق���ى احلاجة 
قائمة لبع����ض الخت�صا�صات الأخرى 
حيث نع���اين نق�ص���ا يف اخت�صا�صات 
القل���ب  جراح���ة  مث���ل  اأخ���رى  مهم���ة 

والأوعي���ة الدموي���ة وكذل���ك اأمرا����ض 
لوج���ود  اإ�صاف���ة  ال���دم واملخت���رات، 
نق����ض يف م���الكات الأطب���اء املقيم���ني 
الدوريني واملقيم���ني الأقدمني واأطباء 
التدرج، كل ه���ذا بالطبع ينعك�ض على 
واق���ع القط���اع ال�صح���ي حي���ث لدين���ا 
الكثري م���ن املراكز ال�صحي���ة تدار من 
قبل طبيب واحد فق���ط نتيجة النق�ض 

يف عدد الأطباء. 

نظام �شحي متطور
* ما هي برايكم الأولويات التي يجب 
تبنيها لتاأ�صي�ض نظام �صحي متطور؟

= ان الرعاي���ة ال�صحي���ة الأولي���ة ه���ي 
املدخل للنظ���ام ال�صحي، وهي مبثابة 
الركن الأ�صا�ض لهذا النظام. والرعاية 
ال�صحية الأولية لي����ض بال�صرورة اأن 
يتولهااو يقدمه���ا طبيب، فاأمور مثل 
اللقاحات ومعاجلة الإ�صهال والتثقيف 
ال�صحي وما�صاكل ذلك باإمكان املعاون 
الطبي او الكوادر التمري�صية الأخرى 
اأن تق���وم به عل���ى اأكمل وج���ه. ونحن 
يف مي�صان ومن خ���الل برنامج الزائر 
ال�صح���ي ا�صتطعن���ا اأن نغط���ي معظم 
جوان���ب الرعاي���ة ال�صحي���ة الأولي���ة، 
وهو برنامج مبتكر ولد هنا يف مي�صان 
وقد تبنت ال���وزارة تعميمه على بقية 
املحافظات بعد النجاحات التي حققها 
على هذا ال�صعيد. واأرى اأننا اإذا اأردنا 
اأن يك���ون لنا يف الع���راق عموما نظام 
�صح���ي كف���وء فعلين���ا اأن نرك���ز عل���ى 
الرعاية ال�صحية الأولية وجنعلها من 

اأولويات القطاع ال�صحي .

• ه���ل لديك���م توجه���ات لتفعي���ل هذا 
اجلانب ال�صحي؟ 

= نع���م هنالك ق�ص���ور يف هذا اجلانب 
وقد بداأن���ا الآن بالرتكيز على برنامج 
ال�صح���ة املدر�صي���ة حي���ث اأقمن���ا عددا 
للم���الكات  ال�صحي���ة  ال���دورات  م���ن 
التعليمي���ة وكذل���ك عقدن���ا الكث���ري من 
الن���دوات التثقيفية للط���الب كما لدينا 
م���ن  ناأم���ل  ال���ذي  )اأجي���ال(  برنام���ج 
خالل���ه معاجلة الق�ص���ور احلا�صل يف 
جمال ال�صح���ة املدر�صي���ة  عر تعزيز 
اخلدمات ال�صحية املقدمة للطالب من 
ريا����ض الأطف���ال اىل اجلامع���ة، حيث 
يت�صمن هذا الرنامج ما يخ�ض �صحة 
الطال���ب والبيئة املدر�صي���ة ومد املعلم 
باملعلوم���ات ال�صحية،الرنام���ح الآن 

يف بدايات���ه حي���ث �صنبا�ص���ر بتطبيقه 
يف ريا�ض الأطفال. 

 الغطاء ال�شريري
الغط���اء  يف  العج���ز  رق���م  ه���و  *م���ا 

ال�صريري للمحافظة؟ 
=املطل���وب بح���دود 4 اآلف �صرير اأما 
املوج���ود الفعل���ي حالي���ا فه���و 1500 
�صري���ر ولكن امله���م لي�ض ع���دد الأ�صرة 
ب���ل اإ�صغ���ال ال�صري���ر وبالن�صب���ة لهذا 
املو�ص���وع ف���اأن مع���دل ن�صب���ة اإ�صغال 
الأ�ص���رة يف م�صت�صفياتن���ا ه���ي 57 % 
. والآن �صم���ن خط���ة وزارة ال�صح���ة 
لزي���ادة الغطاء ال�صري���ري يف مي�صان 
هنالك ع���دة م�صاريع قيد الإجناز منها 
م�صت�صفى الطف���ل والولدة �صعة 260 

�صري���را وه���و يف مراح���ل متقدمة من 
التنفي���ذ كذلك لدينا م�صروع م�صت�صفى 
�صع���ة 400 �صرير وم�صت�صفى جراحي 
مل�صاري���ع  اإ�صاف���ة  �صري���ر  �صع���ة 100 
تو�صي���ع امل�صت�صفي���ات القائمة، ومنها 
م�صت�صفى ق�صاء املجر الكبري حيث مت 
تو�صعته من 50 اىل 100 �صرير، كذلك 
اإ�صاف���ة ردهات جدي���دة يف م�صت�صفى 
ق�ص���اء قلعة �صال���ح وم�صت�صفى ق�صاء 

علي الغربي. 
اأدخلت يف  الت���ي  التط���ورات  • اأه���م 

جمال اخلدمات ال�صحية ؟ 
=  �صرعن���ا باإدخ���ال تقني���ة املعلومات 
يف م�صت�صفياتن���ا وابتداأن���ا بالعيادات 
ال�صت�صاري���ة وملف املري����ض الراقد، 
والآن نعمل يف م�صروع نظم املعلومات 

اجلغرافي���ة وه���و برنام���ج حدي���ث مل 
ح���ول  حم���دودة  دول  يف  اإل  يطب���ق 
الع���امل، وق���د ا�صتطاعت دائ���رة �صحة 
مي�صان وبجه���ود مالكاته���ا، اأن تعمل 
على ه���ذا الرنامج الذي يتيح جتميع 
وا�صرتجاعه���ا  وخزنه���ا  املعلوم���ات 
وحتليله���ا، وه���ذا مه���م ج���دا ملعرف���ة 
اخلارط���ة الوبائي���ة للمحافظ���ة، اي���ن 
ترتكز الكثافة ال�صكاني���ة واأين ترتكز 
الأوبئة والأمرا�ض واأنواعها وما اىل 
ذلك.علما اأننا �صب���ق واأن اأدخلنا نظام 
فعالي���ات  يف  الألكرتوني���ة  احلا�صب���ة 
اخلدم���ات الطبي���ة اخلا�ص���ة بالرعاية 
الولي���ة  وبرنام���ج الزائ���ر ال�صح���ي، 
وناأم���ل اأن نكم���ل بقي���ة م�صاريعنا يف 

هذا الجتاه �صمن خطة 2010.

جيل املوبايل

جهاز�صغري دخ���ل حياتنا برم�صة ع���ني، وتربع على عر�ض 
اكرثالجه���زة مبيعا، وتعددت ا�صتخداماته يف نقل امللفات 
ال�صوتية، والن�صية، وتب���ادل ال�صور، والفيديو، وتنظيم 
املواعيد، و�صول اىل تخزين البيانات ال�صخ�صية، وخدمة 
النرتن���ت. وبات �صديقا �صخ�صيا ل ميكن ال�صتغناء عنه، 
ب���ل وحت���ول اىل طبي���ب خا����ض يق���دم الن�صائ���ح الطبية، 
ويقي����ض ال�صغ���ط ، ودق���ات القل���ب ،ودرج���ة احل���رارة  ، 
وينب���ه اىل مواعيد ال�صالة لل�صاه���ني، ويعطي اآخر نتائج 
املباري���ات العاملي���ة. يا له من ت���رف اأثريي ب���اذخ و�صعادة 
لتو�ص���ف بهذا الجن���از املذهل. م���ن غرفت���ك ت�صتطيع ان 
تت�ص���ل باأي �صخ�ض يف العامل مبجرد مل�ض رقائقه الناعمة. 
و�ص���ار مي�ص���ك باليد مث���ل" امل�صبحة "، ول يف���ارق حامله، 
ون�صاه���د يوميا كثريا من �صائق���ي ال�صيارات يف ال�صوارع 
العام���ة م���ن يت�ص���ل باأهل���ه او ا�صدقائ���ه ، تاركا ي���دا ملقود 
القيادة، والخرى مل�صك اجلهاز، وهو ي�صحك على اطراف 
حديث���ه باأنف �صامخ ، غريابهه ملخاط���ر الطريق .وبع�صهم  
ي�ص���رخ ب�صوت عال دون �صبب وا�صح  لذلك. وما نراه يف 
التجمعات ال�صبابية يثرياحلزن والمل حني تفتقد احلاجة 
ال�صا�صي���ة لال�صتخدام المث���ل لهذا اجله���از املهم، فرناهم  
يتبادل���ون مقاطع فيدي���و خملة، واغاين هابط���ة، و�صورا 
ممنوع���ة  عر خدم���ة " البلوت���وث " اأو ت�صويرهم املارين 
او امل���ارات يف ال�صارع العام م���ا يعطي انطباعا عن الفراغ 
والبطال���ة، والعب���ث، و�صع���ف اجلان���ب الخالق���ي. ولكن 
امل�صكل���ة  الكرث خطورة �صار هذا اجلهاز وبال خطريا من 
خ���الل ادخاله اىل املدار�ض، واجلامع���ات  عالنية وخل�صة. 
لن عد�ص���ات الكام���ريا جاه���زة داخ���ل الف�ص���ل الدرا�ص���ي 
للتق���اط اأي �ص���ورة تب���دو �صروري���ة يف نظ���ر الطالب او 
الطالب���ة، وهناك م���ن يغ�ض النظ���ر او يت�صاه���ل بال�صماح 
بتداوله���ا، م���ا ي�صج���ع الطلب���ة عل���ى الن�صغ���ال باأجهزتهم 
ويلهيه���م عن الرتكيز داخل الف�صل الدرا�صي با�صتخدامات 
غري �صرورية. فال�صماح للطالب بحمل جهازه اىل املدر�صة 
خط���اأ ف���ادح يتحم���ل م�صوؤوليته اولي���اء الم���ور وادارات 
املدار����ض. فهل ت�ص���ّرع وزارة الرتبية قانون���ا او تو�صيات 
اوار�ص���ادات للحد من دخول املوبايل اىل املدار�ض؟ تطالب 
ادارات املدار����ض في���ه ب�صح���ب اأي جهاز نقال م���ن الطالب 
واتخاذ اج���راءات تربوية باملخالف���ني، وحتديدا املدار�ض 
املتو�صط���ة.  والدهى �صار م���ن املاألوف م���ع نهاية الدوام 
املدر�ص���ي ان يخ���رج الطلبة م���ن الباب الرئي����ض للمدر�صة، 
وبيد كل طال���ب موبايل حديث، وجمه���ز باأحدث التقنيات 
كالكام���ريا املتط���ورة والنغم���ات، ويب���ادرون بالت�صالت 
ب�ص���كل مبال���غ فيه، بل فق���دت الغراب���ة لن الكرثي���ة منهم 
يحمل���ون ه���ذه الجهزة. اح���د الطلبة ق���ال يل:" ان وجود 
املوبايل �صروري خ�صو�صا يف الوقات احلرجة، وابالغ 
الهل عن وقوع اأي حادثة ت�صادفني يف الطريق " مل اجبه 
عل���ى مالحظته، ولكني ا�صتذكرت ات�ص���الت " ام العائلة "  
يل  وتك���رار كلم���ة )ان���ت وي���ن( وكل مرة  تخاب���رين اأقول 
له���ا : يف اجلحي���م! ولكن ه���ذا ل ينف���ع، وتكرر)ه�صه انت 
وين( واقول يف و�صط اجلحيم.  ومن فرط ال�صجر رميت 

املوبايل  تخل�صا من )وين انت(!
jalalhasaan@yahoo.com

ك���������الم اب���ي�������ص 

جالل ح�شن

مدير عام �شحة مي�شان ل�)املدى(:
وجود ق�صوريف جمال ال�صحة املدر�صية ونعاين نق�صا يف االخت�صا�صات اجلراحية

- �شرعن��ا باإدخ��ال تقني��ة املعلوم��ات وابتداأن��ا بالعي��ادات ال�شت�شاري��ة

مركز �صحي

د. زامل العريبي

بغداد / نادية عبد احلميد

نف����ت وزارة العل����وم والتكنلوجيا ماتداولته 
بع�����ض و�صائ����ل الع����الم املحلي����ة والعربي����ة 
ن�صاط����ه  الع����راق  ا�صتئن����اف  ع����ن  والدولي����ة 

النووي.
وق����ال بيان �صحفي نقل����ه مدير مكتب الإعالم 

والعالقات العامة خالد عزيز وايل قوله : اإن 
العراق ل ميلك يف الوقت احلا�صر اأي ن�صاط 
ميك����ن اأن يطل����ق عليه )برنامج ن����ووي( واإن 
الرنامج الذي تت����م اإدارته حاليا هو برنامج 
للتع����اون التقني بينه وب����ني الوكالة الدولية 
للطاق����ة الذري����ة يف جم����الت ذات اأولوي����ات 

اأ�صا�صية للبلد.

وا�صاف ويل: "ولغر�ض اإدارة هذا الرنامج 
عل����ى امل�صت����وى الوطن����ي ومب�صارك����ة كاف����ة 
املوؤ�ص�ص����ات الوطني����ة، فق����د ت�صكل����ت اللجنة 
الوطني����ة العراقي����ة للطاق����ة الذري����ة لتن�صيق 
العراقي����ة  ال����وزارات واملوؤ�ص�ص����ات  اأن�صط����ة 
يف جم����ال ال�صتخدام����ات ال�صلمي����ة للطاق����ة 
الع����راق  ب����ني  العالق����ة  وتنظي����م  الذري����ة، 

والوكال����ة الدولي����ة للطاقة الذري����ة والهيئات 
الدولية والعربية، م����ع �صمان التزام العراق 
باملعاه����دات والتفاقات وال�صمانات الدولية 
ذات العالقة بتنظي����م ال�صتخدامات ال�صلمية 

للطاقة الذرية. 
وقال: وي�صتم����ل برنامج التعاون التقني بني 
الع����راق والوكالة الدولية للطاقة الذرية على 

جم����الت ال�صحة الب�صري����ة وحماية البيئة و 
تطوير الزراعة وتعزيز املوارد املائية. 

وا�صار مدير مكتب العالم و العالقات اىل ان 
العراق ي�صع����ى اإىل اإ�صتقدام املعرفة املت�صلة 
باملحط����ات الكهرونووية الت����ي ت�صتخدم يف 
توليد الطاقة الكهربائية يف حال اتخاذ قرار 

�صيا�صي م�صتقبال باإدخال هذه التقنيات.

العلوم والتكنولوجيا تنفي امتالك العراق اأي ن�صاط نووي  

بغداد/ يو�شف الطائي
يف  الجتماعي���ة  الرعاي���ة  دائ���رة  ح���ددت 
وزارة العم���ل وال�ص���وؤون الجتماعية يوم 
11/19 اخ���ر موع���د ملراجع���ة الذي���ن لي�ض 
لديه���م ا�صاب���ري يف الدائرة. وق���ال م�صدر 
م�ص���وؤول يف الدائ���رة ل�)امل���دى( ام����ض: ان 
هوؤلء يرتتب عليهم جلب ك�صف م�صدق من 
املجل�ض البلدي الذي مت ترويج املعاملة عن 
طريق���ه، واليوم املذكور اخر موعد لهوؤلء، 
وبخالف���ه �صيت���م قطع العانة ع���ن الذين مل 
يراجع���وا يف املواعي���د املح���ددة له���م. من 
جهة اخرى دعت الوزارة جميع امل�صمولني 
ب�صبك���ة احلماي���ة الجتماعي���ة مم���ن لديهم 
نواق����ض يف البي���ان ال�صنوي لع���ام 2008 
اىل مراجع���ة دائ���رة الرعاي���ة الجتماعية . 
وقال م�صدر م�ص���وؤول يف الدائرة: ان هذه 
الدعوة ت�صمل جمي���ع الذين لديهم نواق�ض 
يف البي���ان ال�صنوي لع���ام 2008، من اجل 
ا�صتكم���ال البيان���ات واملعلوم���ات املطلوبة 
خ���الل مدة اق�صاها ي���وم العا�صر من كانون 

الول من العام اجلاري .

الرعاية االجتماعية: 11/19 اآخر موعد ملراجعة من لي�س لديهم اأ�صابري

بغداد/ املدى

وج���ه وزي���ر املالي���ة املهند����ض باق���ر 
الزبيدي مبعاقب���ة ثالثة موظفني يف 

امل�صرف العقاري.
واو�صح  بيان لع���الم الوزارة تلقت 
)املدى( ام�ض ن�صخة منه عن ح�صول 
موافق���ة الوزيرعل���ى معاقب���ة ثالث���ة 
موظفني يف امل�صرف العقاري بعقوبة 
الع���زل وه���م مدي���ر الف���رع الرئي����ض 
ال�صاب���ق ومعاون مدير فرع الر�صافة 
واحد املوظفني بدرجة مالحظ. وقال 
م�صدر م�صوؤول يف اللجنة التحقيقية 
التي �صكلتها دائ���رة املفت�ض العام يف 
ال���وزارة بح�ص���ب البي���ان: ان احال���ة 
املوظف���ني الثالثة ج���اءت وفق قانون 
ان�صب���اط موظف���ي الدول���ة والقطاع 
الع���ام رق���م )5( ل�صن���ة 2008 مبينا" 

ب���ان املوظف���ني انف���ي الذك���ر ارتكبوا 
اأفعال" خطرية وخمالفات قانونية ما 
يجعل بقاءه���م يف اخلدمة الوظيفية 

خطرا" على امل�صلحة العامة.
واأ�ص���اف امل�صدر بح�ص���ب البيان: ان 
اللجن���ة اأ�ص���درت اأي�ص���ا" تو�صي���ات 
بتوجي���ه عقوب���ة التوبي���خ اإىل ثالثة 
من موظف���ي امل�صرف العق���اري وفق 
القانون املذكور اآنف���ا" وذلك لقيامهم 
بتنظي���م وتروي���ج معام���الت خا�صة 

بالت�صليف خمالفة للتعليمات.
م�ص���ددا" عل���ى ان اللجن���ة اأك���دت  يف 
كتابه���ا ان العقوبة �صتك���ون ا�صد يف 

حال تكرار الفعل.
و�ص���دد امل�صدر عل���ى ان وزارة املالية 
تتابع وب�ص���دة كل املخالفات وتر�صد 
كل حالت الف�صاد يف دوائرها، وذلك 
ملعاجلتها اأول باأول واحالة املخالفني 

اىل الق�صاء.

املالية توجه مبعاقبة  3 
بغداد/ املدىموظفني فـي امل�صرف العقاري

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 
زم���الت   )3( تواف���ر  ع���ن  العلم���ي 
درا�صي���ة لبناني���ة ممنوح���ة ملنت�صب���ي 
ال���وزارة وت�صكيالته���ا املختلف���ة  لنيل 
�صه���ادة املاج�صت���ري للع���ام الدرا�ص���ي 

2009-2010. واأو�ص���ح م�ص���در يف 
دائ���رة البعث���ات والعالق���ات الثقافية 
بح�ص���ب بي���ان لع���الم ال���وزارة تلقت 
)املدى( ام�ض ن�صخة منه: اأن اجلامعة 
الإ�صالمي���ة )الأهلية( يف لبنان منحت 
لني���ل  الع���راق )3( زم���الت درا�صي���ة 
�صه���ادة املاج�صت���ري، توزع���ت بواق���ع 

اخت�صا����ض،  ل���كل  واح���دة  زمال���ة 
وا�ص���اف: ان الخت�صا�صات املطلوبة 
والإدارة  املالي���ة،  )الإدارة  ه���ي 
امل�صت�صفي���ات(،  واإدارة  الرتبوي���ة، 
مو�صحا: اأن من �صروط الرت�صيح، اأن 
ل يقل معدل املتقدم عن )70%( وان ل 
يزيد عمره ع���ن )40( �صنة، وان يقدم 

ما يوؤي���د اجتيازه لمتحان الكفاءة ان 
وج���د، وان ل تقل خدمته عن ال�صنتني 
بعد اآخر �صهادة، ف�صال عن اأن ل يكون 
العلي���ا  للدرا�ص���ات  منت�صب���ا  املتق���دم 
داخل الع���راق. ونوه امل�ص���در اإىل اأن 
اآخر موع���د للمقابلة وا�صت���الم ملفات 

املتقدمني يوم 23/ 11 .

املو�شل/ نوزت �شمدين

انتظم مدراء العالم يف ع�صر دوائر حكومية يف مدينة املو�صل، يف ور�صة 
عم���ل ا�صتم���رت اربعة ايام، تلق���وا فيها حما�ص���رات عن كيفي���ة التعامل مع 

و�صائل الإعالم امل�صتقلة يف مدينة املو�صل.
وق���ال رئي����ض منظمة حوار طائر ال�صالم، التي اقام���ت الدورة بالتعاون مع 
برنام���ج دعم الإعالم امل�صتق���ل )داعم( ام����ض الول:  اإن 20 متدربًا يعملون 
كموظف���ي وم���دراء مكات���ب اإعالم للدوائ���ر احلكومية يف حمافظ���ة نينوى، 
ا�صتعر�ص���وا وعل���ى مدى اربعة اي���ام يف قاعة املهند�ص���ني مبدينة املو�صل، 
اأه���م امل�ص���اكل واملعوقات التي يواجهه���ا ال�صحفي عند مراجعت���ه اأي دائرة 
حكومي���ة اأوخدمية، ابتداًء من احلر�ض، م���رورًا بعدم وجود مكتب اإعالمي 
يك���ون يف ا�صتقبال���ه اأو ت�صهي���ل مهمته، وكذل���ك تطرقت ال���دورة اي�صا اإىل 
امل�صاكل الإدارية التي يواجهها ال�صحفي عند الإعداد للموؤمترات والندوات 
ال�صحفي���ة، وم���ا على املكت���ب الإعالم���ي يف الدائ���رة احلكومي���ة اأن يوفره 

لو�صائل الإعالم من ت�صهيالت من اجل اإجناح الن�صطة.

بغداد/ �شفية املغريي

طبق���ت دائرة �صحة بغداد /الك���رخ، نظام طب الأ�صرة يف مركز املن�صور ال�صحي 
النموذج���ي ال���ذي  يعد ثاين مركز �صحي يطبق فيه ه���ذا النظام بعد مركزال�صالم 
ال�صح���ي يف الطوبج���ي  .واو�صحت  الدكتورة �صحر عب���د احل�صن مديرة وحدة 
طب الأ�صرة يف الدائرة ل�)املدى( ام�ض: اأن هذا النظام يت�صمن فح�ض املري�ض يف 
املركز ال�صحي بعد ملء ا�صتمارة �صحية ت�صمل املعلومات ال�صحية للمري�ض ولكل 
اإفراد العائلة وكذلك التحالي���ل الطبية والأ�صعة اخلا�صة باملري�ض. وا�صافت: اأن 
الغر����ض من هذا النظام هو خلق عالق���ة بني العائلة وطبيبها املعالج، حيث يكون 
ل���كل طبيب عدد ثابت من العوائ���ل، ويعتمد ذلك على عدد الأطباء يف املركز وعدد 

نفو�ض الرقعة اجلغرافية التي يقع �صمنها املركز ال�صحي. 

ور�صة يف نينوى ب�صاأن 
التعامل مع و�صائل االإعالم 

الـمـ�صـتـقــلـــة

تطبيق نظام طب االأ�صرة يف مركز املن�صور

ــني  ــي ــراق ــع ــبــنــانــيــة لــلــطــلــبــة ال زمـــــاالت ل

تدريبات يف نظم املعلومات اجلغرافية
الب�شرة/ عدي الهاجري

اق���ام م�ص���روع احلك���م املحل���ي يف حمافظ���ة الب�صرة ور�ص���ة عم���ل مو�صعة حول 
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية GIS يف جمالت ال�صياحة والثقافة واإنعا�ض 
الهوار. وقالت زه���رة البجاري رئي�صة جلنة ال�صياحة والآثار مبجل�ض حمافظة 
الب�ص���رة ل�)امل���دى( ام�ض:ان اله���دف من اإقام���ة الور�صة هو توظي���ف تكنولوجيا 
نظم املعلوم���ات اجلغرافية وتطوير وتنمية ق���درات املخططني املحليني و�صناع 
الق���رار يف املحافظة.وا�صافت:"مثل تلك الور�ض ت�صاعد على ر�صم خطط تنموية 
وا�صرتاتيجي���ة لتقدم البنى التحتية يف املدينة، ونحن بدورنا نطالب باإقامة هذا 
النظ���ام يف كافة دوائر الدولة.وكان م�صروع احلكم املحلي )RTI ( يف حمافظة 
الب�صرة قد اقام اكرث من ور�صة عمل يف خمتلف موؤ�ص�صات الدولة لتحفيزها على 

تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية.

مركز للرعاية االجتماعية


