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In Local Situation

امل������������وج������������ز

حملة خدمية يف حي اجلهاد 
نف���ذت امانة بغ���داد حمل���ة خدمي���ة مكثفة لالرتق���اء بالواق���ع اخلدمي  
ملنطقةح���ي اجلهاد �شمن قاطع بلديتي الر�شي���د وذكر املكتب الإعالمي 
لمانة بغداد " اأن دائرة بلدية الر�شيد نفذت حملة ل�شحب املياه الآ�شنة 
املتجمع���ة يف منطقة حي اجله���اد ف�شال عن تنظي���ف خطوط املجاري 

وق�شط ال�شاحات وال�شوارع وتعديل الرتبة " . 
واأ�شاف املكتب " ان الدائرة توا�شل اي�شا اعمال ردم احلفر واملطبات 
يف عدد م���ن �شوارع واأزقة املنطقة املذك���ورة ا�شافة اىل رفع النفايات 
والنقا�س وتوزيع احلاويات واأكيا�س النفايات البال�شتيكية للحد من 

النت�شار الع�شوائي للنفايات يف ال�شاحات والماكن العامة". 

�سبعة جممعات ماء
ف�ي ذي قار  

اعلن يف حمافظ���ة ذي قارعن تخ�شي�س �شبعة جممعات ماء ووحدات 
حتلية لعدد من القرى املتفرقة يف حمافظة ذي قار .

وقال مدير ماء ذي قار املهند�س احمد ح�شن للمدى ام�س :
ا�شتكمل���ت جلن���ة فت���ح العط���اءات يف مديرية م���اء ذي ق���ار وبح�شور 
ممثل جمل����س املحافظة املهند�س كرمي يو�شف اجلابري اجراءات فتح 
العطاءات اخلا�شة بتجهيز ون�ش���ب �شبعة جممعات ماء �شعة 50م3/ 
�شاع���ة  م�ش���را اىل ان امل�شاريع الت���ي من املقرر تنفيذه���ا على ح�شاب 
منحة جمل�س الوزراء هي حاليا يف طور الحالة التي �شوف ت�شتكمل 

يف وزارة البلديات وال�شغال العامة.

ا�ستزراع �ستوي يف كركوك 
ب���داأت يف  مديرية زراعة كرك���وك حملة ال�شت���زراع للمو�شم ال�شتوي 
ملح�شويل احلنطة وال�شعر، حيث بلغت امل�شاحات )183471(دومنا 
للحنط���ة و )70455( دومنا لل�شع���ر ، وقال م�شدر يف املديرية ام�س: 
كذل���ك قام  ق�شم الوقاية التابع للمديرية بحملة ملكافحة املزروعات �شد 
المرا����س والفات )دودة جوز القطن ال�شوكية(، حيث بلغت امل�شاحة 
املنف���ذة )3232( دومنا وتاب���ع امل�شدر: .كما عقدت املديرية عد ندوات 
ار�شادي���ة منه���ا زراع���ة الزيتون عايل الزي���ت، واج���راء فح�س للرتبة 
وتقدي���ر خ�شوبتها با�شتعمال عدة فحو����س، وتعفر البذورومكافحة 

مر�س التفحم.

خ���ط����ط  لتطوي�������ر
التدريب املهني

اأك���دت دائ���رة العم���ل والتدري���ب املهن���ي يف وزارة العم���ل وال�ش���وؤون 
الجتماعي���ة  اع���داد خط���ط م�شتقبلي���ة  لتطوي���ر برام���ج الدائرة ومبا 
ين�شج���م  مع الواقع وحقيق���ة �شوق العمل . وق���ال م�شدر م�شوؤول يف 
ال���وزارة: ان الج���راءات تت�شم���ن ت�شحيح���ا كامال ومربجم���ا لأعداد 
امل�شجل���ن يف قاعدة بيانات الدائرة، حيث مت اإعداد ا�شتمارات خا�شة 
لذل���ك، واع���داد ج���دول مبراجع���ة امل�شجل���ن ح�ش���ب �شن���ة  الت�شجيل، 
مبين���ا: انه مت تدريب موظف���ي املنافذ يف بغداد ب�شكل اويل وا�شتدعاء 
م�ش���وؤويل الت�شجيل ومدراء العم���ل يف املحافظات لتنفيذ  نف�س الآلية 
وم���ن خالله���ا  �شيت���م  ا�شتبع���اد العاطل���ن امل�شجلن الذي���ن �شبق وان  
ح�شلوا عل���ى فر�س عمل ذاتية ومل يتقدموا اىل مراكزها لتاأ�شر ذلك، 
م�ش���را اىل العالن ع���ن هذا الربنامج م���رات عديدة ل�شم���ان و�شول 

الفكرة اىل امل�شجلن.

مــوزائــيــك

قليل���ة ه���ي الربامج الت���ي جتذب انتب���اه امل�شاهدي���ن، بعد 
امتالء الف�ش���اء العالمي بالقن���وات التلفزيونية الكثرة، 
والت���ي غالبا م���ا ت�شعى اىل تق���دمي برام���ج باأفكارمتنوعة 
تن���ال املتابعة والر�شى، ول���كل قناة متابعوه���ا ومهتمون 

ب�شوؤونها واجتاهاتها، وما يجذبك قد ل ي�شد غرك.
 ومن الربامج التي تبثه���ا قناة العراقية الف�شائية برنامج 
" موزائي���ك" ال���ذي يع���د نافذة وا�شعة  يط���ل من خاللها 
امل�شاه���د عل���ى بع����س الن�شاط���ات والفعالي���ات ال�شيا�ش���ة 
حمافظ���ات  يف  والجتماعي���ة  والقت�شادي���ة  والثقافي���ة 
الع���راق. يف الوق���ت الذي ي�ش���كل ف�شحة لتنمي���ة وتطوير 
الأداء العالمي يف جمالت الع���داد والتقدمي والت�شوير 
واملونت���اج وال�شاءة والخراج، وما ب���ن هذه الفعاليات 

من اموراخرى. 
 الربنام���ج يحم���ل خ�شو�شيت���ه من خالل ت�شلي���ط ال�شوء 
الجن���ازات  بع����س  وك�ش���ف   ، حمافظ���ة  كل  واق���ع  عل���ى 
يف تنمي���ة امل�شاري���ع العماري���ة م���ن خ���الل اللق���اءات مع 
امل�شوؤول���ن واملواطنن، كذلك ك�ش���ف احلالت ال�شلبية يف 
الدوائر، وعر�س واقع املراأة وال�شباب واخلدمات العامة، 
والريا�شة، ويح���اول ت�شليط ال�شوء على الخباراملحلية، 
بعر�س فقرات عن املحافظات الخرى قد يجهلها امل�شاهد.

 وم���ن خالل متابعت���ي لهذا الربنامج، اجد في���ه عدم التقيد 
مبواعي���د بث الربنامج وف���ق اجلدول ال���ذي ت�شعه القناة 
للمحافظ���ات، وتباي���ن م�شت���وى الربنام���ج ب���ن حمافظ���ة 
واأخ���رى. وع���دم ثب���ات عر����س الربنام���ج ال���ذي يب���ث يف 
ال�شابع���ة م�ش���اًء، حي���ث غالبا ما يت���م اإلغ���اوؤه لعر�س مادة 
اأخ���رى، مثل جل�شات جمل�س النواب او جانب من جل�شات 
املحكمة اجلنائية وغرها، علما ان معظم املواد والفقرات 
الت���ي يت�شمنه���ا برنام���ج "موزائي���ك "  ت�ُركز عل���ى مراكز 
املحافظات فقط ، وعدم ت�شليط الأ�شواء على مايجري يف 
ق�شبات املحافظات والق�شية والنواحي واملناطق النائية، 
ف�شال عن تذب���ذب م�شتوى بع�س حلقات الربنامج ل�شعف 
م�شت���وى العاملن فيه. قد ُت�شكر جهود العاملن، الذين هم 
باأم����س احلاجة اىل زجهم ب���دورات، وور�س عمل اعالمية 
متخ�ش�ش���ة، لتطوير مهاراته���م وقابلياتهم ،وخربتهم  يف 
العمل العالم���ي، وزيادة الدعم اللوج�شت���ي واملايل الذي 
تقدم���ة القن���اة لغر����س انت���اج ه���ذا الربنام���ج وتطويره، 
وتوفر ك���وادر يف املونتاج وهند�ش���ة ال�شوت والخراج 
والتق���دمي ، ف�ش���ال عن ايج���اد ا�شتودي���وات متكاملة تلبي 

متطلبات العمل التلفزيوين الناجح. 
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ك���������ام اب���ي�������ض 

جال ح�سن

ف�ي الذكرى 61 ل�سدور االإعان العاملي حلقوق االن�سان  

ذي قار: الد�صتــور �صمــام اأمـــان حلمايـــة الـمواطنــني
النا�سرية/ ح�سني العامل 
يف العا�شر من كان���ون الول اجلاري 
وال�شت���ن  احلادي���ة  الذك���رى  حت���ل 
حلق���وق  العامل���ي  الع���الن  ل�ش���دور 
الن�شان الذي اقرت���ه اجلمعية العامة 
ل���المم املتح���دة ع���ام 1948 بعد حقبة 
طويل���ة م���ن ال�شتعب���اد وال�شتب���داد 
واحلري���ات،  احلق���وق  وانته���اك 
ا�شف���رت بالنتيجة عن اعم���ال همجية 
وحروب دموية ما زالت توؤرق �شمر 

الب�شرية.
وي�ش���ف مدي���ر مكت���ب وزارة حق���وق 
الن�ش���ان يف ذي ق���ار احلقوقي حممد 
را�ش���ي بحر لئح���ة حق���وق الن�شان 
بحج���ر ال�شا����س ال���ذي ات���اح ل���المم 
املتح���دة ا�شدار العديد من التفاقيات 
الدولي���ة ال�شامن���ة  والربوتوك���ولت 
حلق���وق الن�ش���ان والت���ي له���ا �شف���ة 

الإلزام.
ويو�شح بحر راأيه  قائال: تكمن اهمية 
العالن العاملي حلقوق الن�شان لكونه 
اول وثيق���ة ت�شدر ع���ن المم املتحدة 
الن�ش���ان  حق���وق  حماي���ة  وتتبن���ى 
و�شمان حريات���ه، وا�شاف يف حديث 
�شامل للم���دى: وعلى الرغ���م من كون 
الع���الن اعالن���ا غ���ر ملزم لل���دول ال 
ان���ه كان القان���ون ال�شا����س ال���ذي من 
خالل���ه ا�شدرت المم املتح���دة العديد 
والربوتوك���ولت  التفاقي���ات  م���ن 
اخلا�ش���ة بحقوق الن�ش���ان والتي لها 
ق���وة الل���زام كالعهد ال���دويل اخلا�س 
باحلقوق املدني���ة وال�شيا�شية والعهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية 
والجتماعي���ة والثقافي���ة ال�شادري���ن 
ع���ام 1966 والربوتوكولن امللحقن 
بهم���ا وكذل���ك اتفاقي���ة حق���وق الطفل 

ع���ام  1989 واتفاقية �شي���داو املعنية 
بالق�ش���اء على جمي���ع ا�ش���كال التميز 
�ش���د امل���راة  واتفاقيات اخ���رى. لفتا 
اىل اهمي���ة الع���الن العامل���ي حلق���وق 
الن�ش���ان ال���ذي  ت�شم���ن 30 مادة يف 
اح���رتام و�ش���ون الكرام���ة الن�شانية 
و�شم���ان حقوق الفراد ب���دون متييز 

ب�شبب اجلن�س او اللون او املعتقد .
الد�شتور العراقي

وع���ن امكاني���ة �شم���ان حق���وق الفرد 
العراقي وحرياته ال�شخ�شية ا�شتنادا 
لبن���ود الد�شتورالعراق���ي والقوان���ن 

ال�شارية قال : 
يف  العراق���ي  الد�شت���ور  ن����س  لق���د 
الكثر من بن���وده على احرتام حقوق 
الن�ش���ان وق���د خ�ش�س الب���اب الثاين 
من���ه للحق���وق واحلري���ات، وت�شم���ن 
الكث���ر م���ن امل���واد الد�شتوري���ة التي 
تعت���رب �شم���ام ام���ان حلماي���ة حقوق 
املواطنن، وهذه املواد كانت متناغمة 
مع ما ن�شت علي���ه التفاقيات الدولية 
التي �شادق عليها العراق، وهي كفيلة 
باحلفاظ على الكرامة الن�شانية اذا ما 
وجدت املوؤ�ش�شات الكفيلة بال�شهرعلى 
تنفيذها حرفيا. وا�ش���اف: وقد �شعى 
العراق منذ تبني���ه النهج الدميقراطي 
اىل تاأ�شي����س مث���ل ه���ذه املوؤ�ش�ش���ات 
النزاه���ة  بهيئ���ة  واملتمثل���ة  الرقابي���ة 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين والدعاء 
العام ووزارة حقوق الن�شان التي هي 
معنية مبن���ع النتهاكات ع���رب مراقبة 
ومتابع���ة اداء املوؤ�ش�شات احلكومية، 
والعمل عل���ى ا�شالحها وعرب التو�شع 
بن�ش���ر ثقافة حقوق الن�ش���ان، م�شرا 
الن�ش���ان  حق���وق  وزارة  تبن���ي  اىل 
التوعوي���ة  الربام���ج  م���ن  العدي���د 

كربنامج التوعية والتثقيف وبرنامج 
النتخاب���ات  يف  امل���راة  دور  تعزي���ز 
وبرام���ج توعوي���ة اخ���رى.  لفتا اىل 
ال�شاري���ة  والقوان���ن  الد�شت���ور  ان 
كفيلة بحماية حقوق الن�شان، م�شرا 

يف الوق���ت نف�ش���ه اىل وج���ود قوانن 
عقابية �شارمة بحق كل من يحاول ان 
ينته���ك حقوق الفراد قد ت�شل بع�شها 

اىل عقوبة العدام .
ويف معر����س حديث���ة ع���ن تفعيل دور 

املواطن يف تعزيز ون�شر ثقافة حقوق 
وزارة  مكت���ب  مدي���ر  دع���ا  الن�ش���ان، 
حقوق الن�ش���ان يف ذي قاراملواطنن 
اىل التع���اون م���ع املوؤ�ش�ش���ات املعنية 
بحق���وق الن�ش���ان ع���رب الك�ش���ف عما 

يتعر�شون له م���ن انتهاكات ومالحقة 
ع���رب  وف�شحه���ا  ق�شائي���ا  مرتكبيه���ا 
و�شائ���ل الع���الم لفت���ا اىل اهمية ذلك 
يف احلد من التجاوزات على احلقوق 

واحلريات. 
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مواطنون ميار�سون حقهم يف االنتخاب

بغداد/ املدى

بح���ث  وزي���ر امل���وارد املائي���ة الدكتور 
عب���د اللطيف جمال ر�شي���د مع اجلرنال 
اندري���و كون�شتانتار����س مدي���ر برامج 
 )GRD(�فيل���ق املهند�شن المركي ال
وعدد من اع�ش���اء الفيلق �شبل التعاون 
وامل�ش���ورة  الدع���م  وتق���دمي  امل�ش���رتك 
الفنية يف جمال تنفيذ وتاأهيل امل�شاريع 

الروائية. 
واك���د الوزي���ر خ���الل اللق���اء، ان الدعم 
وامل�ش���ورة  العملي���ة  واخل���ربة  الفن���ي 
املهند�ش���ن  فيل���ق  به���ا  ي�شاه���م  الت���ي 
المريكي �شتمكننا م���ن تنفيذ امل�شاريع 
ال�شرتاتيجي���ة املهم���ة وح���ل امل�شكالت 
الت���ي تواج���ه البع�س منها ح���اًل جذريًا 
وخا�ش���ة م�شكل���ة �ش���د املو�ش���ل ال���ذي 
ال�شرتاتيجي���ة  امل�شاري���ع  م���ن  يعت���رب 

واملهم���ة ول���ه تاأثر كبر عل���ى حت�شن 
الواقع الروائ���ي والزراعي يف البالد، 
وان الغر����س م���ن ان�شائ���ه ه���و تاأم���ن 
مياه الري مل���ا يزيد على مليون ومئتن 
الرا�ش���ي  م���ن  دومن  ال���ف  وخم�ش���ن 
الزراعي���ة اخل�شبة، وكذل���ك خزن املياه 
وال�شيط���رة عل���ى الفي�شان���ات وجتهيز 
مياه ال�شرب وتوليد الطاقة الكهربائية 
وتن�شي���ط  ال�شمكي���ة  ال���روة  وتنمي���ة 

ال�شياحة يف املنطقة. 
وا�ش���اف الوزي���ر: ان ال���وزارة اول���ت 
اهتماما كبرا مبو�شوع معاجلة م�شكلة 
ا�ش����س �شد املو�شل وايج���اد حل نهائي 
وج���ذري لها،حي���ث مت عق���د العديد من 
املوؤمت���رات والجتماعات مع ال�شركات 
جم���ال  يف  املتخ�ش�ش���ة  الجنبي���ة 
�شالم���ة ال�ش���دود وان وجه���ات النظ���ر 
اجمعت عل���ى ت�شييد ج���دار كونكريتي 

ا�شف���ل ا�ش�س �ش���د املو�شل الت���ي تتاأكل 
با�شتمرار با�شتعم���ال تقنيات متطورة 
ا�شبح���ت حالي���ا ل���دى عدد حم���دود من 

ال�شركات الجنبية. 
الرغب���ة  المريك���ي  اجلان���ب  واك���د 
وال�شتع���داد ب�ش���اأن التع���اون وتق���دمي 
وتاأهي���ل  تنفي���ذ  جم���ال  يف  اخل���ربة 
امل�شاري���ع الروائي���ة لتح�ش���ن الواقع 

الروائي خالل املدة املقبلة.

وزيــــــر الـمــــوارد الـمائيــــة يبحــث مــع فيلــق الـمهنــد�صـــني
 بغداد / املدى الأميــركــي تـــاأهــيــــل الـم�صــــاريـــــع

اأ�ش���درت وزارة ال�شح���ة تعليمات جديدة 
اىل جل���ان ت�شخي����س الع���وق، ت�شمن���ت 
اللج���ان  ق���رارات  ان���ه يف حال���ة حتدي���د 
الطبية، ذكر عبارة )عاجز كلي( او )عاجز 

جزئي(.
وبننّ الدكت���ور �شباح عبد الل���ه كركوكلي 
الناط���ق الر�شم���ي ل���وزارة ال�شح���ة ب���اأن 
ذل���ك جاء بناء عل���ى مق���رتح وزارة العمل 
وال�ش���وؤون الجتماعي���ة ولتفادي ح�شول 

ارباك يف عمل دائرة الرعاية الجتماعية.
التعليم���ات  "ان  اإىل  كركوكل���ي  واأ�ش���ار 
ت�شمن���ت ذك���ر �شب���ب العج���ز وت�شخي�س 
احلال���ة يف التقري���ر الطب���ي دون اللجوء 
اىل ذكر الن�شبة املئوية مع حتديد فيما اذا 
كان املعوق عاجزا عن حت�شيل الرزق كليا 

او جزئيا".
واأكد ان "الوزارة تبدي تعاونها مع جميع 
اجله���ات واملوؤ�ش�شات احلكومي���ة لتقدمي 
اخلدم���ات جلميع املواطن���ن وبان�شيابية 

تامة".

تعليمات ب�صاأن  ت�صخي�ص العوق

ا�صتمرار جتهيز  
النفط الأبي�ص 

بغداد/يو�سف الطائي
اكدت �شركة توزيع املنتجات 

النفطية، انها مازالت م�شتمرة 
يف جتهيز املواطنن مبادة النفط 

البي�س مبوجب البطاقة الوقودية 
يف بغداد والبطاقة التموينية يف 

املحافظات، بال�شافة اىل الغاز 
ال�شائل.

وقال مدير عام ال�شركة كرمي حطاب 
ل�)املدى( ام�س: ان ال�شركة نفذت 

اخلطة ال�شنوية التي و�شعت منذ 
بداية هذا العام بجدية وح�شم مما 

ادى ايل تقدمي اف�شل اخلدمات 
ايل املواطنن، وا�شاف حطاب: ان 
ال�شركة فر�شت غرامات علي وكالء 
املحطات وال�شاحات الهلية بلغت 

203 مالين دينار خالل ال�شهر 
املا�شي وذلك ملخالفتهم التعليمات 

وال�شوابط القانونية، ودعا حطاب 
ا�شحاب املحطات وال�شاحات الهلية 

اىل اللتزام بجميع ال�شوابط 
والتعليمات تالفيا لدفع الغرامات 

املالية او غلق املنفذ، وا�شار ايل 
انه مت ايقاف جتهيز منتج البنزين 
ملحطة ابن ر�شد امل�شيدة من مكتب 

املفت�س العام ف�شال علي حمطات 
ال�شعادة وال�شيافة وامل�شرق العربي، 

وا�شاف: ان ال�شركة تقوم بتطوير 
حمطتي تعبئة ال�شعدون وتعبئة 
قطاع 68 وحمطة تعبئة املنطقة.

وا�سط/ حامد تركي 
املياحي 

قال����ت رئي�شة جلنة ال�شحة والبيئة يف 
جمل�����س حمافظ����ة وا�ش����ط: ان الواقع 
ال�شح����ي يف املحافظ����ة �ش����يء، وذل����ك 
ب�شب����ب النق�س يف ع����دد الأطباء الذي 
اأخ�شائي����ن  م����ن  جت����اوز ن�شب����ة %50 
ومقيم����ن وممار�شن وغرهم، وكرة 
م�شادرالتل����وث البيئ����ي ل�شيم����ا تلوث 

الدكت����وره  وا�شاف����ت  ال�ش����رب.  مي����اه 
حمدي����ة احل�شني يف ت�شري����ح خ�شت 
ب����ه )امل����دى( ام�����س: اأن نق�����س الطباء 
خمتل����ف  يف  احل����اد  الخت�شا�����س 
واملراك����ز  املحافظ����ة  م�شت�شفي����ات 
ال�شحي����ة ، خل����ق حال����ة م����ن الإرب����اك 
وتدين يف م�شتوى اخلدمات ،و�شاهم 
هذا النق�����س احلاد يف الزخم احلا�شل 
على املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات يف 
مركز املحافظة نتيج����ه كرة الحالت 

م����ن الق�شي����ة والنواح����ي اىل املركز. 
واك����دت ان ع����دم وج����ود م�شت�شفي����ات 
تخ�ش�شي����ة يف املحافظ����ة خلق م�شاكل 

منها �شوء املعاجلة والإهمال. 
تلوث املياه

واأ�شارت اىل ان التلوث البيئي  �شاهم 
يف زي����ادة ع����دد امل�شاب����ن م����ن ابن����اء 
املحافظة ،خ�شو�شا تلوث املياه، حيث 
ذكرت ان اكر من 68 قرية يف املحافظة 
تعاين �شحة املياه وت�شتخدم مياه غر 

�شاحلة لل�ش����رب، فيما اكدت ان م�شدر 
مي����اه املحافظ����ة ه����و نه����ر دجل����ة الذي 
انخف�ش����ت يف مياه����ه امل�شتخدمة الآن 
لل�شرب ن�شب����ة الوك�شجن اىل 1% يف 
ح����ن ان الن�شبة الطبيعية لالأوك�شجن 
يف املياه املفرو�س توفرها بن�شبة %4 
وه����ذا يعن����ي ان ن�شبته اق����ل بكثرمن 
الن�شبة الطبيعية، وعللت ن�شبة النق�س 
هذه ب�شبب رمي املياه الثقيلة وذبابات 
ال�ش����رف ال�شحي يف مياه النهر ف�شال 
ع����ن النفاي����ات ال�شحي����ة وغره����ا م����ا 
جع����ل ن�شب����ة التل����وث يف ه����ذه املي����اه 
عالية، وت�شكل م�شدرا حقيقيا للتلوث 
وال�شابة بكثر م����ن المرا�س،وعلى 
الرغم م����ن تعقيم املياه م����ن قبل دوائر 
ال�شالة ال ان التل����وث لميكن الق�شاء 

عليه رغم التنقية والتعقيم. 
منا�سدة 

ونا�ش����دت احل�شن����ي وزارت����ي ال�شحة 
والبيئ����ة ب�ش����رورة الهتم����ام بالواقع 
ال�شحي والبيئ����ي يف املحافظة، وذلك 
يف  الطب����اء  ع����دد  زي����ادة  خ����الل  م����ن 
املحافظ����ة �شم����ن خط����ة الع����ام املقبل، 
وكذلك زيادة عدد موظفي دائرة البيئة 
يف املحافظة الذي����ن مل يتجاوز عددهم 
35 منت�شب����ا فق����ط، ناهي����ك ع����ن نق�س 
يف البناي����ات واملخت����ربات والجه����زة 
وو�شائط النقل وغرها ما يجعل عمل 
دوائر البيئة  �شب����ه م�شتحيل يف تاأدية 

مهامه ب�شكل امثل . 
اخلطة اخلم�سية

املحافظ����ة  جمل�����س  ان  واأو�شح����ت: 
و�ش����ع درا�ش����ات وخطط����ا ملعاجلة هذا 
الواقع ل�شيما �شمن اخلطة اخلم�شية 
ملجل�����س املحافظة، حي����ث مت ت�شخي�س 
يف  و�ش����ارع   ، ال�شلبي����ات  م����ن  كث����ر 
ايجاد حلول، منه����ا ان�شاء م�شت�شفيات 
تعاونية بالتن�شيق والتعاون مع دائرة 
ال�شحة، وفتح ب����اب ال�شتثمار لإن�شاء 
م�شت�شفي����ات  تخ�ش�شي����ة ،كذلك تعين 
250 ممر�شة من قبل جمل�س املحافظة 
ل�ش����د النق�����س احلا�ش����ل يف الك����وادر 
الطبي����ة وتخ�شي�����س رواتب م����ن قبل 
الواق����ع  لإ�شع����اف  املجل�����س  ميزاني����ة 
ال�شح����ي ،كذل����ك �شفر رئي�����س املجل�س 
ووف����د من الطب����اء اىل خ����ارج العراق 
والتف����اق م����ع اطب����اء هن����ود ملعاجل����ة 
احلالت امل�شتع�شية من قبل فرق طبية 

اجنبية داخل املحافظة . 
بالتن�شي����ق  اللجن����ة  عمل����ت  كذل����ك 
والتع����اون م����ع دائرة ال�شح����ة والبيئة 
وبع�س الدوائ����ر الأخرى واملوؤ�ش�شات 
العلمي����ة مث����ل اجلامع����ة وكلياتها لعقد 
ندوات تثقيفية لزيادة الوعي ال�شحي 
لأبناء املحافظة ،وكذلك ت�شريع اجناز 
امل�شاريع ذات العالق����ة يف تطويرعمل 
البلدي����ات وال�ش����رف ال�شح����ي و�ش����ن 

الت�شريعات الكفيلة بدعم دائرة. 

ال�سحة والبيئة ف�ي جمل�ض وا�سط  ل�) املدى(:

عــدم وجــود م�صت�صفيــات تخ�ص�صيــة وراء �صــوء املعاجلــة

موؤمتر ب�صاأن الطاقة 
ال�صم�صية 

بغداد/ نادية املو�سوي
تعق���د وزارة العل���وم والتكنولوجي���ا موؤمت���رًا مو�شعًا 
ح���ول الطاقة ال�شم�شية واإمكاني���ة تطبيقها يف العراق 

ودورها يف التنمية القت�شادية يوم الثنن املقبل.
وق���ال م�شت�شار ال���وزارة الدكتور �شي���اء املولوي: ان 
املوؤمتر �شتبداأ اأعماله للفرتة من 14 - 16 /2009/12، 
ومب�شاركة عدد من الوزارات واخلرباء الجانب ومن 
القط���اع اخلا����س. ولفت امل�ش���در اإىل اأهمي���ة الطاقات 
املتجددة ودورها يف التنمي���ة القت�شادية، واإ�شنادها 
للطاق���ات الأخ���رى، وا�شتخدامها يف جم���الت عديدة، 
منها الزراعة وال�شناعة، ف�شال عن جدواها القت�شادية 
ومعاجلتها لق�شايا التلوث البيئي، وظاهرة الحتبا�س 
احل���راري، واإمكانية توفرها يف املناطق النائية التي 

تعاين من نق�س يف الكهرباء واملياه.

اإجناز  ت�صاميم ق�صر 
الزقورة 

بغداد/ املدى
اعلنت دائرة العمار الهند�شي التابعة لوزارة العمار وال�شكان 
اجن���از ت�شاميم م�شروع اعادة تاأهي���ل م�شروع ق�شرالزقورة يف 
املنطقة اخل�شراء. واو�شح م�شدر يف الوزارة ل�) املدى ( ام�س: 
ان دائ���رة العم���ار الهند�شي ق�ش���م الت�شاميم تعاق���د مع املجل�س 
العل���ى لالعمار لع���داد الت�شاميم املعماري���ة والن�شائية لعادة 
تاهي���ل امل�ش���روع )من الداخ���ل واخل���ارج( وتوزي���ع الف�شاءات 
ح�ش���ب ال�شتخ���دام الوظيف���ي اجلدي���د للم�ش���روع وح�شب طلب 
اجله���ة امل�شتفيدة ،كذلك قام���ت الدائرة باع���داد ت�شاميم التزين 
الداخل���ي ولكافة النهاءات الداخلية وا�شاف امل�شدر:كما �شملت 
الت�شاميم اعادة تاأهيل الواجهات اخلارجية واحلفاظ على مواد 
النه���اء ال�شابقة والتي كانت من م���ادة )اجلف قيم( مع الطابوق 
الكربالئي املزجج وم���ادة املرمر واحلجر بال�شافة اىل املما�شي 

وال�شالمل والرمبات اخلارجية. 

 بغداد/ عامر علي

اأج���رت الفرق الفنية يف مرك���ز الوقاية من ال�شعاع 
التح���ري  اعم���ال  البيئ���ة،  وزارة  ت�شكي���الت  اح���د 
من الناحي���ة ال�شعاعي���ة عن ا�شباب ظه���ور حالت 

�شرطانية يف �شارع فل�شطن. 
وق���ال م�شدر م�ش���وؤول يف املركز ل�) امل���دى( ام�س: 
ان التح���ري اخلا�س باحلالت الرب���ع التي ظهرت 
ه���ي:  حم���اور  اربع���ة  �شم���ل  امل�شتن�شري���ة  بح���ي 
التحري املعلومات���ي عن ال�شابات وم�شح اخللفية 
ال�شعاعي���ة والقيا�ش���ات ال�شعاعي���ة لنم���اذج املياه 
والرتبة وال�شج���ار ف�شاًل عن قيا�شات لرتاكيز غاز 

الرادون يف العنا�شر البيئية الثالث.

وا�ش���اف امل�شدر: اإن حم���ور التح���ري املعلوماتي 
ال�شاب���ات  ان���واع  ع���ن  البيان���ات  جم���ع  تن���اول 
وتواريخه���ا واعم���ار امل�شابن وحالته���م ال�شحية 
و�شل���ة القرابة بينهم وامله���ن والماكن التي عملوا 
به���ا ، يف حن غط���ى حمور امل�شوح���ات ال�شعاعية 
جميع اجزاء املنازل الداخلية واخرى بنطاق او�شع 
اأن حم���ور القيا�ش���ات ال�شعاعي���ة  ،بال�شاف���ة اىل 
للعنا�شر البيئية �ش���م مناذج املياه اخلام وال�شالة 
واخل���زان وعين���ات الرتبة ومن���اذج م���ن ح�شائ�س 
املنازل وحلاء ا�شجاره���ا املختلفة ، وتابع امل�شدر: 
كما �شمل حمور قيا�شات تراكيز غاز الرادون اجراء 
جتارب ملعرفة الرتاكي���ز يف مياه ال�شالة واخلزان 

والرتبة والهواء الداخلي واخلارجي للمنازل.

مـ�صــوحـــــــات اإ�صـعــــاعــيــــــة
فـــي �صـــارع فـــلــ�صــطـــني


