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ن���ادرا م���ا جت���د يف ه���ذا البل���د الذي 
جتاوزت مع���دالت االمية فيه ال� %35 
مدر�س���ة واحدة مل ت�س���ُك من ت�س���رب 
التالمي���ذ م���ن مقاعد الدرا�س���ة كما مل 
تخُل ور�س���ة �سناعي���ة او حرفية يف 
العراق من االيدي العاملة الرخي�سة 
الت���ي ه���ي يف الغال���ب م���ن االطف���ال 
والن�س���اء يف ح���ن مل ت�سج���ل عملية 
ارهابية يف هذا البلد الغني باملوارد 
الطبيعية اال وكان من بن �سحاياها 
عدد من االطف���ال . فالذاكرة العراقية  
م���ا زال���ت حتمل الكث���ر م���ن املاآ�سي 
واالح���داث املروع���ة الت���ي كان ج���ل 
�سحاياها من االطف���ال وال �سيما يف 
تفج���رات يوم���ي االربع���اء واالحد 
�سحيتهم���ا  راح  اللذي���ن  اال�سودي���ن 
احل�سان���ات  اطف���ال  م���ن  الع�س���رات 
املواق���ع  يف  االطف���ال  وريا����ض 
امل�ستهدف���ة ، حتى غدا االطفال وعلى 
مدى ال�سنوات ال�ست املا�سية اهدافا 
�سهل���ة لق���وى االره���اب وامللي�سي���ات 
االجرامي���ة  والع�ساب���ات  امل�سلح���ة 
االنتق���ام  و�سائ���ل  م���ن  وو�سيل���ة 

ال�سيا�سي والطائفي. 

حقوق الطفل
وم���ا تناقلته و�سائ���ل االعالم املحلية 
خالل اال�سبوع املا�سي من �سور عن 
اربع���ة �سبية األق���ت ال�سرطة القب�ض 
عليه���م بع���د قيامهم بخط���ف طفل من 
اطف���ال جرانهم وابتزازا�سرته ومن 
ثم ت�سفيتة بطريقة ب�سعة اال واحدة 
يج���ري  الت���ي  اجلرائ���م  مئ���ات  م���ن 
االطف���ال  ا�ستغ���الل  ع���ر  تنفيذه���ا 

والتغرير بهم.
وتع���رف اتفاقية حقوق الطفل التي 
وافقت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
على اإدراجها �سم���ن القانون الدويل 

يف 20 ت�سرين ثاين/ نوفمر 1989 
؛ اأن لكل طفل حق���وق اأ�سا�سية، منها 
احلق يف احلياة واحلق يف احل�سول 
على ا�سم وجن�سية، واحلق يف تلقي 
الرعاية م���ن الوالدين واحلفاظ على 
ال�سلة معهما حتى لو كانا منف�سلن. 
كم���ا تع���رف االتفاقية بح���ق الطفل 
بالتعبر ع���ن ال���راأي، وبحمايته من 

التنكيل واال�ستغالل.
لك���ن العديد من املراقب���ن ومنظمات 
املجتم���ع امل���دين غ���ر احلكومي���ة ما 
زال���وا يعتق���دون ان حق���وق الطف���ل 
اىل  تتعر����ض  زال���ت  م���ا  العراق���ي 
املزي���د م���ن االنته���اك نتيج���ة  تردي 
االو�ساع االقت�سادي���ة واالمنية وما 
تف���رزه من تفكك ا�س���ري وفقر مدقع؛ 
ا�سطر العديد م���ن اال�سراىل ت�سغيل 
ابنائها م���ن االطفال يف مهن و�سيعة 
اىل  تعر�سه���م  اىل  بالنتيج���ة  ادت 
اال�ستغالل والق�سوة والع�سف وحتى 

اىل التحر�ض واالعتداء اجلن�سي . 

انت�سار الأمية
و ي�سر تقرير ملكتب منظمة متوز يف 
ذي قار، ن�سر مطلع العام احلايل اىل 
اأن العام���ل االقت�س���ادي يقف بدرجة 
ا�سا�سية وراء انت�سار االمية وت�سرب 
م���ن  واليافع���ن  االأطف���ال  �سرائ���ح 
مدار�سه���م يف املحافظ���ة، م�سرا اإىل 
اأن اال�ستطالع الذي قامت به مالكات 
املنظم���ة و�سمل �سرائ���ح االأطفال من 
�سن 6 �سنوات اإىل 14 �سنة وال�سباب 
م���ن �س���ن 18 اإىل �س���ن 25 �سنة ممن 
يعملون يف االأ�سواق املحلية مبدينة 
النا�سري���ة، اظه���ر اأن هن���اك �سخ�سًا 
اأمي���ًا من بن كل خم�سة اأ�سخا�ض من 
�سرائح االأطفال واليافعن يف املدينة 
مبينا: ان80% من هوؤالء يعانون من 
العامل االقت�س���ادي ح�سرا ما دفعهم 

اإىل العمل وترك التعليم .

اأياٍد عاملة رخي�سة 
ويع���د االطف���ال م���ن االي���دي العامل���ة 
الرخي�س���ة ج���دا التي يحب���ذ ا�سحاب 
الور�ض ال�سناعية واحلرفية ت�سغيلها 
باعم���ال تف���وق قابلياته���م وطاقاته���م 
البدني���ة حتى ال ت���كاد ان تخلو ور�سة 

او م�سن���ع حريف م���ن عمال���ة االطفال 
يف ح���ن يلجاأ الكثر م���ن االطفال اىل 
اعم���ال و�سيع���ة كحمل ونق���ل ب�سائع 

املت�سوقن يف اال�سواق املحلية .  
وم���ن جهت���ه ي�س���ر ريا�ض ن�س���ر الله 
االبتدائي���ة  الرك���ة  مدر�س���ة  مدي���ر 

املتاخم���ة لهور اب���و زرك التي ما زالت 
مبنية مبادة الطن اىل ان 20 طالبا من 
ا�سل 90  طالبا ت�سمهم مدر�سة الركة 
تركوا الدرا�سة العام  املا�سي الفتا اىل 
ان اغلب املت�سربن هم من االناث، وان 
الفقر وحاجة االهايل خلدمات الفتيان 

والفتي���ات يف اعم���ال ال�سي���د وتربية 
احلي���وان هي الت���ي دفعته���م اىل ترك 
الدرا�سة ،مبينا: ان معظم ال�سباب يف 
ق���رى االهوار املجاورة ملدر�سة الركة 
الت���ي ان�سئت من قبل ال�سكان املحلين 

عام 2003 هم من االمين.
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منع الدعاية النتخابية
ف�ي الأماكن الدينية 

ق���ال مدي���ر مكت���ب املفو�سي���ة العلي���ات امل�ستقل���ة لالنتخاب���ات يف 
كرب���الء: ان���ه مت التن�سيق م���ع دوائ���ر البلدي���ة يف املحافظة حول 
حتدي���د االماكن وااللي���ات اخلا�س���ة باحلملة االعالمي���ة للكيانات 
ال�سيا�سي���ة واملر�سحن النتخابات الرملان، كما مت حتديد االماكن 
غ���ر امل�سم���وح با�ستخدامه���ا يف الدعاي���ة ومراع���اة خ�سو�سي���ة 
املحافظ���ة الديني���ة .واكد مدي���ر املكتب بح�س���ب PUK ام�ض انه 
مت االتف���اق عل���ى ا�ستثن���اء ) العتب���ات املقد�سة وامل���زارات الدينية 
واملراكز ال�سحية والدوائر احلكومية واملدار�ض ومراكز االقراع 
وواجهات اجلوامع واحل�سيني���ات والنقاط االمنية( من االن�سطة 
الدعائي���ة - على ان تقت�سر احلملة الدعائية على االماكن امل�سموح 

با�ستخدامها يف احلملة االعالمية.  

ا�ستمرار توزيع احلبوب
ف�ي املو�سل

دع���ا جمل�ض حمافظة نين���وى يف جل�ست���ه االعتيادية)23(ال�سركة 
العام���ة لتوزيع احلب���وب يف نين���وى، اىل اال�ستم���رار يف توزيع 
احلب���وب عل���ى الفالح���ن، الأن م���ن �س���ان ايق���اف عملي���ة التوزيع 

االإ�سرار باملو�سم الزراعي. 
وق���ال دلدار الزيب���اري نائب رئي�ض املجل�ض ل�)امل���دى(: ان نينوى 
�سه���دت امط���ارًا مبك���رة ه���ذا العام، وه���و موؤ�س���ر على ح���ل اأزمة 
الزراع���ة، وايق���اف توزيع ب���ذور ال�سع���ر على الفالح���ن يف هذا 
الوق���ت حتديدًا �سيف���وت عليهم فر�سة اال�ست���زراع، وهو ما يوؤدي 
اىل خ�س���ارات كب���رة، وق���ال الزيب���اري مو�سح���ًا: كان جمل����ض 
ال���وزراء قد قرر يف وق���ت �سابق ت�سليم الط���ن الواحد من ال�سعر 

للفالحن ب�سعر)200( الف دينار. 

طرح منتجات جلدية
حديثة 

با�س���رت ال�سرك���ة العام���ة لل�سناع���ات اجللدي���ة  بط���رح منتجاتها 
اجلدي���دة من االأحذي���ة املختلفة، اإ�سافة اإىل املالب����ض اجللدية اإىل 
االأ�س���واق املحلي���ة وباأ�سع���ار مدعوم���ة مبنا�سبة ق���رب حلول عيد 

االأ�سحى املبارك.
وق���ال م�س���در م�س���وؤول يف ال�سرك���ة بح�س���ب بيان الع���الم وزارة 
ال�سناع���ة تلقت املدى ام�ض ن�سخة من���ه: اإن ال�سركة قامت بتجهيز 
كاف���ة منافذها الت�سويقية املنت�س���رة يف بغداد واملحافظات باأحدث 
املوديالت ملنتجاتها ذات املوا�سفات العاملية م�سرًا اإىل اإن ال�سركة 
قام���ت بافتت���اح معر����ض لبي���ع املنتج���ات يف جامعة بغ���داد/ كلية 

العلوم، اإ�سافة اإىل معر�ض اآخر يف منطقة �سبع البور.

موؤمتر يناق�س معوقات جمال�س 
املحافظات

عقد يف حمافظة بابل املوؤمت���ر االول ملجال�ض االق�سية والنواحي 
وناق����ض  واجلن���وب.  االو�س���ط  الف���رات  يف  حمافظ���ات  لت�س���ع 
املوؤمت���رون املعوق���ات التي تواجه عمل املجال����ض من خالل ور�ض 

عمل نظمت خالل املوؤمتر.
واأك���د املهند����ض حمم���د امل�سع���ودي ع�س���و جمل�ض حمافظ���ة بابل 
ورئي�ض املوؤمترل�)املدى( ام�ض: اأن املوؤمتر يتناول حمورين االول 
ال�سالحي���ات القانونية حي���ث اأن املجال�ض تعمل وفق القانون رقم 
)71( مبين���ًا اأن هذا القانون في���ه الكثر من ال�سبابية والت�سوي�ض 
م���ا يوؤدي اىل خل���ق م�ساكل كب���رة، اأما املح���ور الث���اين وه�����������و 
املح���ور املايل حيث اأن ع�������دم وجود وحدات ح�سابية يف جمال�ض 

االق�سية والنواحي يوؤدي اىل عرقل������ة عمله��ا. 

و�سائل الدعاية االنتخابية

ابتداأت التح�سرات الدعائية لالنتخابات الرملانية املقبلة، 
لتلقى بظاللها على امل�سهد اليومي العام. بعدما اعلنت كتل 
واحزاب وائتالفات عن نف�سها خلو�ض العملية االنتخابية 
ال�سلمي���ة الدميقراطية.جاء ذلك و�س���ط حتذيرات متكررة 
اطلقتها امانة بغداد ووزارة البلديات يف احلد من ت�سويه 
جمالي���ة املدن من خالل تعليق املل�سقات الدعائية املتنوعة 
ب�س���كل كيف���ي، فيما اعّدت���ا وحّددتا مواقع خمت���ارة لتكون 
مبثاب���ة م�ساح���ة اعالنية جماني���ة لذلك الن�س���اط االعالمي 
الدعائي املحموم، الذي يتبارى فيه جميع املر�سحن بهمة 

عالية.
وجته���د اجلهات ال�سيا�سي���ة املر�سحة خلو����ض اهم واكر 
انتخاب���ات ت�سهدها الب���الد، يف البحث ع���ن �سبل وو�سائل 
الدعاي���ة الت���ي ميكنه���ا ان حتق���ق او�س���ع ق���در ممك���ن من 
ا�ستم���االت الناخب���ن، ب���ل وتوؤث���ر يف ميوله���م حت���ى يف 
اللحظ���ات االخ���رة، يف ظ���ل حري���ة غ���ر م�سبوق���ة كفلها 

الد�ستور وفق غطاء قانوين حمكم.
ال �سك ان ال�سنوات االربع املا�سية حفلت باإجنازات عديدة 
ال ميك���ن نكرانه���ا، ولكن كان���ت اي�سا متخم���ة باالخفاقات 
املختلف���ة، خ�سو�س���ا يف جم���ال اخلدم���ات. م���ا �سيجعلها 
مادة د�سم���ة، بق�سها وق�سي�سها للمناف�سة الدعائية جلميع 
املر�سح���ن الذي���ن يرومون الف���وز مبقاعد الرمل���ان املقبل 

الذي يعقد عليه النا�ض اآمالهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية.
هنا ميكن الق���ول ان ا�سلوب املل�سقات التي ت�سوه جمالية 
املدين���ة ب���ات قدمي���ا وال اأظن���ه �سيك���ون ناجع���ا يف اث���ارة 
انفع���االت الناخبن من اجل النج���اح يف ا�ستماالتهم نحو 
قائم���ة معين���ة من اج���ل الت�سويت له���ا.اذ م���ن االف�سل ان 
تنحى الدعاي���ات منحى اخر اكرث تاأثرا يف وجدان وعقل 
الناخ���ب، تتمي���ز بالتاأث���ر النف�س���ي ف�س���ال ع���ن اجلوانب 
ال�سيا�سي���ة واخلدمي���ة وال�سحية والربوي���ة وما اىل ذلك 
م���ن احتياجات املواطن التي ميك���ن للمعلن عنها ان ت�سب 
يف خدم���ة قائمت���ه وجناحه���ا وبالت���ايل فوزه���ا مبقاع���د 

ا�ستحقاقية قادرة على اداء ما يخدم العراق اجلديد.
وق���د �سربت مثال م���ن كرد�ست���ان مل�ساهدت���ي التجربة، وملن 
يبح���ث عن و�سائل دعائية اكرث جاذبي���ة ميكنه االطالع على 
جتارب الدول املمار�سة، والي���وم وبف�سل االنرنيت ا�سبح 
الع���امل قرية بح���ق وحقيقة. وال يخف���ى ان الدعاية الناجحة 
ه���ي تل���ك التي تتمي���ز بامل�سداقي���ة اوال وبواقعي���ة الوعود، 
والتي يقينا �سيحا�سب الناخب م�ستقبال اجلهات التي منحها 
�سوت���ه على نكولها فيما قطعت���ه على نف�سها. وعْود على بدء 
نق���ول: املل�سق���ات هذه امل���رة ينبغ���ي ان تك���ون ذات دالالت 

وطنية جتمع على العراق الفدرايل االحتادي املوحد.   

ك���������ام اب���ي�������س 

علي القي�سي

اطفال  من بالد الرافدين

بيت ريفي

يف اليوم العاملي حلقوق الطفل

االأطفال.. اأهداف �سهلة للإرهاب واأيد ٍعاملة رخي�سة وت�سرٌب من الدرا�سة

بغداد/ قي�س عيدان
تقرر يف وزارة ال�سحة ايقاف ت�سلم طلبات املر�سى 
املتقدم���ن للع���الج خ���ارج الب���الد. واو�س���ح الوكيل 
االق���دم لل���وزارة الدكت���ور عام���ر ح�س���ان اخلزاع���ي 
ل�)امل���دى( ام����ض االول: ان���ه مت ايق���اف ت�سل���م تل���ك 
الطلبات واكد اخلزاعي بان هذا التوقف لي�ض نهائيا 

وامنا حل���ن توف���ر التخ�سي�س���ات املالي���ة الالزمة 
لذل���ك. يذك���ر ان وزارة ال�سح���ة م�ستم���رة باالخ���الء 
الطب���ي للمر�سى اىل خارج العراق وح�سب اجلدول 

املعد لذلك. 
م���ن جهة اخ���رى ت�سعى ال���وزارة اىل توف���ر جميع 
داخ���ل  اجلراحي���ة  والتداخ���الت  العملي���ات  ان���واع 

العراق للتخفي���ف عن كاهل املري����ض وحتمله اعباء 
ال�سف���ر والع���الج خ���ارج البالد. وق���د مت توفر ت�سع 
عملي���ات كرى جت���رى االن داخل الع���راق منها زرع 
القرني���ة وزرع القوقع���ة وعملي���ات مفا�س���ل الركبة 
وال���ورك وغره���ا، وجت���رى للمري����ض جمان���ا بعد 

توفر م�ستلزمات اجرائها كافة .

بغداد/ املدى
قرر جمل�ض الوزراء ا�سافة مبالغ تعوي�سات الهايل 
مدينة ت���ازة املنكوبة. وق���ال بيان املكت���ب االعالمي 
لالمان���ة العام���ة ملجل�ض ال���وزراء تلقت امل���دى ام�ض 
ن�سخة منه: ان املجل�ض  بجل�سته احلادية واالأربعن 
االعتيادي���ة قرراملوافق���ة عل���ى قي���ام وزارة املالي���ة 

بتخ�سي�ض مبل���غ ا�سايف مقداره ملي���ار و�سبعمائة 
مليون دينار ليك���ون التخ�سي�ض املايل الكلي �سبعة 
ملي���ارات و�سبعمائة مليون دين���ار. وا�ساف البيان: 
وذل���ك لغر�ض �سرفه���ا على �س���كل تعوي�سات عاجلة 
مبوجب �سوابط اأ�سولية و�سفافة بن اأهايل مدينة 
تازة املنكوب���ة، عن قيمة االأ�سرار املقدرة يف االأبنية 

وال���دور واملحالت واالأثاث والعج���الت ، وبناء على 
طل���ب اللجنة امل�سكلة مبوجب ق���رار جمل�ض الوزراء 
رق���م )212( ل�سنة 2009 . وك�س���ف البيان ان القرار 
جاء بناء عل���ى ماعر�سته وزارة ال�سباب والريا�سة، 
ب�س���اأن تو�سي���ة جلن���ة اإعمار مدين���ة ت���ازة املنكوبة 

الواقعة يف حمافظة كركوك .

تـخـ�سي�سـات اإ�سـافـيـة لتعـويـ�ض اأهـالـي تــازةاإيـقــاف ت�سـلم طلـبـات الـعـلج خـارج الـبـلد

بغداد/ يو�سف الطائي

تبا�س���ر هيئ���ة حل نزاع���ات امللكية 
العقاري���ة الثالثاء املقب���ل بتوزيع 
مبال���غ تعوي�س���ات الوجب���ة )20( 
عل���ى  التعوي����ض  وجب���ات  م���ن 

امل�ستفيدين. 
وق���ال م�س���در خم���ول يف الهيئ���ة 
الهيئ���ة  اإن  ام����ض:  ل�)امل���دى( 
املقب���ل  الثالث���اء  ي���وم  �ستبا�س���ر 
بتوزي���ع مبالغ تعوي�سات الوجبة 
)20( من وجب���ات التعوي�ض على 

امل�ستفيدين من قانونها النافذ رقم 
)2( ل�سنة 2006 يف مقرها. 

وا�ساف: ان ع���دد امل�ستفيدين من 
ه���ذه الوجب���ة بل���غ نح���و )162( 
م�ستفي���دا، و�ست���وزع مبالغ ت�سل 
اإىل اأك���رث م���ن )11( ملي���ار دين���ار 

عليهم. 
واأك���د امل�سدر اإن الوجب���ة ال�)21( 
من وجبات التعوي�ض �ستخ�س�ض 
)كرك���وك(  حمافظ���ة  مل�ستفي���دي 
�سيتم توزيعه���ا بعد عيد االأ�سحى 

مبا�سرة.

امللكية العقارية: توزيع 
مبالغ تعوي�سات الوجبة 20

�سحب ومتليك اأرا�ض 
زراعـيـة فـي العـزيزيـة

موؤمتر وزاري يناق�ض الف�ساد 
االإداري واملايل

الكوت / حيدر اخلزرجي

�سحب جمل�ض حمافظة وا�سط ما يقارب 
1800 دومن م���ن االأرا�س���ي الزراعي���ة 
واأرجعه���ا اإىل بلدي���ة ق�س���اء العزيزية.
واو�سح���ت �سند����ض الذهب���ي م�سوؤولة 
ان  ام����ض:  ل��)امل���دى(  املجل����ض  اع���الم 
املجل�ض ويف جل�ست���ه )66( اتخذ عددا 
م���ن الق���رارات ومنها �سح���ب االأرا�سي 
الزراعي���ة  املهمل���ة املتعاق���د عليه���ا م���ع 
عدد من الفالح���ن يف ق�ساء العزيزية. 
واأ�سارت الذهبي اىل اإن هذا القرار جاء 

عل���ى خلفية تق���دمي عدد م���ن املواطنن 
طلبات اإىل جمل����ض املحافظة  يطالبون 
فيه بتمليكهم االأرا�سي وم�ساعدتهم يف 
تق���دمي اخلدمات اإليهم كونهم الميلكون 
دورا �سكنية خا�سة به���م وا�سطرارهم 
اىل البناء يف هذة االرا�سي، وبلغ عدد 
الدور التي مت بناوؤه���ا نحو �ستن دارا 
م�سيدا. وبين���ت:اإن املجل�ض قرر متليك 
ه���ذه االأرا�سي الت���ي مت الت�سييد عليها 
اإىل املواطنن والتكفل بتقدمي اخلدمات 

ال�سرورية لهم من ماء وكهرباء. 

بغداد / زينة �ساحب
تقيم وزارة امل���وارد املائية - مكتب املفت�ض 
الي���وم  االول  العلم���ي  موؤمتره���ا  الع���ام- 
اخلمي����ض ملناق�س���ة م�سكل���ة الف�س���اد امل���ايل 
واالداري، ال���ذي يواجهه م�ستقبل العراق، 
وق���ال م�سدر اعالم���ي يف ال���وزارة للمدى 
ام����ض: ان  املوؤمت���ر يت�سمن اإلق���اء  عدد من 
االبحوث التي  تركز على اأن الف�ساد جرمية 
كرى ومهدد وطارد لال�ستثمار وامل�ساعدات 
وهو حماولة دنيئة من �سخ�ض او ا�سخا�ض 
حت���اول تغلي���ب امل�سالح الذاتي���ة والك�سب 
عل���ى ح�س���اب ال�سع���ب وامل�سلح���ة العامة.

وا�س���اف امل�س���در: كم���ا ت�سم���ن املوؤمت���ر 
ثالث���ة حم���اور تنوع���ت م���ا ب���ن القانوين 
وتع���ددت  واالجتماع���ي  واالقت�س���ادي 
موا�سيعه���ا ماب���ن امل�سوؤولي���ة القانوني���ة 
خط���ط  عل���ى  الف�س���اد  ،واآث���ار  للموظف���ن 
التنمية وبيئة اال�ستثم���ار، وال�سراتيجية 
العامة ملكافح���ة الف�ساد االداري واملايل يف 
العراق ودور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف 
تعزي���ز ال�سلوك االخالق���ي والوظيفي لدى 
موظفي الدول���ة يلقيها عدد من االكادميين 
يف  واملخت�س���ن  اجلامعي���ن  واال�سات���ذه 

جمال مكافحة الف�ساد االداري. 

وا�سط/ حامد املياحي 

ق�س���م   - الربي���ة  كلي���ة  نظم���ت 
اجلغرافي���ة يف جامعة وا�سط حلقة 
)التحلي���ل  عن���وان  حت���ت  نقا�سي���ة 
الوظيف���ي ملراكز اال�ستيطان الريفي 
يف ق�سائ���ي ب���درة وعل���ي الغربي( 
للباحث���ة  اأمل عطيوي عبا�ض، وذلك 

على احدى قاعات الق�سم 
اال�ستيط���ان  الباحث���ة  وتناول���ت 
الريف���ي يف ه���ذه املنطق���ة مو�سوع 
الدرا�س���ة، باعتباره م���ن املوا�سيع 
الب�سري���ة  اجلغرافي���ة  يف  املهم���ة 
وال���ذي ي�ساه���م يف تنمي���ة املناطق 
الريفي���ة وتطويره���ا وخا�سة التي 
تعاين م�ساكل كثرة اأدت اىل هجرة 
�سكان الريف اإىل املدينة حيث متثل 
اال�ستيط���ان  مراك���ز  اأق���دم  الق���رى 

الب�سري. 
واأو�سحت:اإنه���ا قد ح���ددت منطقة 

درا�سته���ا بق�س���اء ب���درة وم���ا ي�سم 
م���ن ق���رى وق�سب���ات وق�س���اء علي 
الغربي وما ي�سم من مناطق اخرى 
واللذين يقعان على امتداد ال�سريط 
احلدودي مع اإي���ران وان اختيارها 
له���ذه املنطق���ة مو�س���وع الدرا�س���ة 
الك�س���ف  يف  الرغب���ة  م���ن  ناجت���ة 
ع���ن حال���ة اال�ستيط���ان الريف���ي يف 
ه���ذه املنطق���ة التي تتمي���ز مبوقعها 
اجلغ���رايف الذي يقع �س���رق العراق 
والذي يكون الأحدهما معر دويل. 

البح���ث  م���ن  اله���دف  واأ�ساف���ت ان 
يكم���ن يف فه���م الركي���ب الوظيفي 
للم�ستوطن���ات الريفي���ة يف منطق���ة 
الدرا�سة نظرا لعدم وجود درا�سات 
�سابقة متخ�س�سة عاجلت الركيب 
الوظيف���ي له���ا، واإنه���ا ا�ستندت يف 
الو�سف���ي  املنه���ج  اىل  درا�سته���ا 
واملنهج التحليل���ي الكمي ف�سال عن 

اختيار العينة الع�سوائية.

نـدوة فـي وا�ســط بـ�ســاأن مـراكــز اال�ستيـطــان الــريـفــي مناق�سة تاأثري 
العنف االإعلمي 

يف كربلء
كرباء/ املدى

نظم ق�سم ال�سحافة بكلية االآداب 
يف جامعة اأهل البيت ندوة علمية 

اإعالمية حتت �سعار "من اأجل اإعالم 
حر وطني دميقراطي ي�سعى لبناء 

االإن�سان و حتقيق البناء و التنمية 
يف الوطن". 

وذلك يف حمافظة كربالء وقال 
م�سدر م�سوؤول يف الكلية ل�)املدى(  
ام�ض: ان الندوة هدفت اإىل مناق�سة 

اآثارالعنف التي تبديها و�سائل 
االإعالم املختلفة ومدى تاأثرها على 

املتلقي.
وا�ساف ت�سمن حما�سرة للدكتور 

كامل القّيم بعنوان "م�ستويات 
التحري�ض والعنف يف و�سائل 

االإعالم". 
و�سهدت الندوة التي ح�سرها 

حمافظ كربالء املهند�ض اآمال الدين 
جميد الهر ونخبة من االأ�ستاذة 

اجلامعين و روؤ�ساء حترير ال�سحف 
املحلية و جمهورمن الطلبة نقا�سا 

حادا و اأفكارا جديدة ملا ت�سمنته 
من مو�سوعات ح�سا�سة و خطرة 

تتعلق بدور و�سائل االإعالم املختلفة 
ومهماتها يف املرحلة الراهنة من 

حياة عراقنا اجلديد..
وقد خرجت الندوة بعدة تو�سيات، 

اأهمها: اأن يكون لالإعالم العراقي 
دور اإيجابي و بناء يف مقارعة 

التحري�ض على العنف و نبذه عر 
خمتلف الو�سائل االإعالمية و اإحالل 

لغة ال�سالم و الهدوء و اال�ستقرار 
النف�سي و الفكري لدى املواطن 

العراقي و تهيئته و اإعداده للبناء 
و التنمية يف العراق الدميقراطي 

اجلديد. 

بغداد/ حممد فاروق
نظمت دائرة بيئة بغداد زيارات ميدانية لعدد 
من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية  يف بغداد، 
من اجل االطالع على الواقع البيئي وال�سحي. 
وقال طعمة عبد احلمزة احللو مدير عام دائرة 
بيئة بغداد: ان هذه احلملة تاتي �سمن ن�ساط 
عم����ل املديري����ة م����ن اج����ل االرتق����اء مب�ستوى 
الواقع البيئي يف بغداد حيث متت زيارة عدد 
م����ن امل�ست�سفي����ات واملراكز ال�سحي����ة  لغر�ض 
متابع����ة م����دى التزامه����م بالتعليم����ات البيئية 

وال�سحية من اجل بيئة �سحية ونظيفة.
وا�س����اف احلل����و: كم����ا نظم����ت �سعب����ة مراقبة 
نوعية املياه زي����ارات ميدانية اىل حي الغدير 
وحي ال�سالم الطوبجي وم�سروع الزعفرانية 

ونهر دياىل وبغداد اجلديدة، ف�سال عن زيارة 
املرك����ز ال�سح����ي الث����اين يف بغ����داد اجلدي����دة 
ومرك����ز �سح����ي الزوي����ة ومرك����ز �سح����ي حي 
ال�س����الم / ح����ي اجله����اد، ومت �سح����ب من����اذج 
ومن����اذج  البكريولوج����ي  الفح�����ض  لغر�����ض 

لغر�ض الفح�ض الكيمياوي.
ويف اط����ار احلملة قامت �سعبة ادارة املخلفات 
م�ست�سف����ى  اىل  ميداني����ة  بزي����ارات  ال�سلب����ة 
االم����ل االهل����ي وم�ست�سفى ال�سع����دون االهلي 
االهل����ي  اجلادري����ة  وم�ست�سف����ى  الك����رادة  يف 
وم�ست�سف����ى اخل�س����راء االهل����ي، حيث لوحظ 
ان جمي����ع امل�ست�سفي����ات ملتزم����ة بالتعليم����ات 
البيئي����ة اخلا�سة بع����زل املخلف����ات الطبية عن 

االعتيادية. 

بيئـة بغــداد تفتـ�ض عــددا
من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

اأمانــة بغــداد تعتــزم تنفيــذ م�ســروع
)وزارات خاليــة مــن التـدخـــني(

بغداد/ املدى
تعت���زم اأمان���ة بغ���داد ت�سكي���ل جلنة مركزي���ة وجلان 
فرعية تتوىل االإ�سراف على و�سع اخلطط والرامج 
واتخاذ االإجراءات املطلوبة لتنفيذ م�سروع وزارات 

خالية من التدخن . 
ونقل  املكتب االإعالمي الأمانة بغداد يف بيان ت�سلمت 
املدى ن�سخة منه ام�ض: " ان اأمانة بغداد تروم ت�سكيل 
جلن���ة مركزي���ة برئا�س���ة مديرع���ام الدائ���رة االإدارية 
وع�سوية املدراء العامن لدائرتي العالقات واالإعالم 
واملخلف���ات ال�سلبة والبيئ���ة، به���دف االإ�سراف على 
و�سع اخلطط والرامج الالزمة واتخاذ االإجراءات 
املطلوبة لتنفيذ م�سروع وزارات خالية من التدخن، 
م�س���رًا اىل " ت�سكيل جلان فرعية يف الدوائر العامة 
التي تقع مقراتها خارج بناية اأمانة بغداد لالغرا�ض 

ذاته���ا " واأو�س���ح " اأن اله���دف من ه���ذا االإجراء هو 
امل�ساهم���ة يف و�سع ح���د لهذه الظاه���رة التي ت�سبب 
الكث���ر من االأمرا�ض اخلطرة الت���ي ت�سيب االن�سان 
كم���ا انها تعد �سببًا رئي�سًا لوفاة اأعداد كبرة جدًا من 

الب�سر �سنويًا يف جميع دول العامل " . 
يذك���ر ان امان���ة بغداد قام���ت يف وقت �ساب���ق باإزالة 
ومنع ن�سب االإعالنات التجارية التي تروج للتدخن 
واأنواع ال�سكائر يف العا�سمة بغداد من اأجل االإ�سهام 
يف مكافح���ة التدخ���ن واحلر����ض عل���ى توف���ر بيئة 

�سحية خالية من �سموم التبغ . 
وم���ن جهة ثاني���ة اأطلقت اأمان���ة بغداد حمل���ة خدمية 
ك���رى �سم���ن قاطع الك���رادة البل���دي �سمل���ت اأعمال 
نظاف���ة وتاأهي���ل �سب���كات امل���اء وال�س���رف ال�سح���ي 

واإدامة احلدائق واملتنزهات العامة.


