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تدقيق وثائق املر�سحني 
لالنتخابات

�صكل���ت وزارة التعلي���م العايل والبحث العلم���ي جلانا متخ�ص�صة 
لتدقي���ق وثائق املر�صحني لالنتخابات الربملاني���ة املقبلة.واأو�صح 
املدي���ر الع���ام لدائ���رة الدرا�ص���ات والتخطي���ط واملتابع���ة الدكتور 
خمي����س الدليمي بح�صب بي���ان العالم الوزارة تلق���ت املدى ام�س 
ن�صخ���ة من���ه: ان تن�صيق���ا يجري بني ال���وزارة واملفو�صي���ة العليا 
للمر�صح���ني  الدرا�صي���ة  ال�صه���ادات  تدقي���ق  به���دف  لالنتخاب���ات 
لالنتخاب���ات املقبل���ة، مبينا ان ال���وزارة عم���دت اإىل ت�صكيل جلان 
متخ�ص�ص���ة تت���وىل تدقيق اأكرث م���ن 6 اآالف وثيق���ة ت�صمل جميع 
اأ�صم���اء املر�صح���ني يف القوائ���م االنتخابي���ة لالنتخاب���ات املقبلة، 
موؤك���دا ان ال���وزارة �صيك���ون له���ا دور فاع���ل يف اكت�ص���اف حاالت 
التزوي���ر )ان وجدت( مبا ي�صهم يف تاأكيد م�صداقية املر�صحني من 

جهة، و�صمان �صريان العملية االنتخابية من جهة اأخرى.

حملة تنظيف 
فـي اأحياء بغداد

نف���ذت اأمان���ة بغداد حمل���ة مكثفة الإزال���ة عدة اأطنان م���ن النفايات 
واالأنقا����س من ال�ص���وارع الرئي�صة واالأزقة ملناط���ق )حي العامل، 
وحي اجله���اد، وحي الفرات، والبي���اع، وال�صيدية(. وقال م�صدر 
م�ص���وؤول يف االأمان���ة بح�ص���ب املرك���ز الوطني لالإع���الم ام�س: اإن 
احلمل���ة �صملت توزي���ع احلاويات البال�صتيكية �صع���ة )120( لرتًا 
واأكيا����س النفاي���ات عل���ى املواطن���ني جمان���ًا للح���د م���ن االنت�صار 
الع�صوائي للنفايات. واأ�صاف امل�صدر: اإن ق�صم املجاري نظم حملة 
وا�صعة لتنظيف م�صب���كات االأمطار وخطوط املجاري يف املناطق 
ذاته���ا، كما ق���ام ق�ص���م الزراعة باأعم���ال االإدامة وزراع���ة ال�صتالت 
املو�صمي���ة لعدد من احلدائق العامة واملتنزهات، ف�صاًل عن تطوير 
اجل���زرات الو�صطية ل�ص���وارع )�صالح الدي���ن ،املعتز،بغداد ،بابل 

،قطر الندى ، ال�صهداء(.

ندوة ب�ساأن �سرطان الثدي
فـي الب�سرة

اأقام���ت كلية طب االأ�صنان بجامع���ة الب�صرة وبالتعاون مع جمعية 
التقوى حلقوق املراأة والطفل ندوة علمية بعنوان"طرق الفح�س 
الذاتي ملر�س �صرطان الثدي وت�صخي�صه مبكرا تفاديا لالإ�صابة به" 
واأو�صح الباحث الدكتور ا�صع���د حممد كاظم بح�صب بيان العالم 
وزارة التعليم العايل تلقت املدى ام�س ن�صخة منه: ان عدد حاالت 
االإ�صاب���ة مبر�س ال�صرط���ان ازدادت معدالتها يف الفرتة االأخرية، 
وخ�صو�صا يف مدينة الب�ص���رة، كما ان الن�صاء هي الن�صبة االأكرب 
م���ن امل�صابني بهذا املر�س، ح�صبما توؤك���ده االإح�صائيات االأخرية 
للدوائ���ر املعني���ة، وتط���رق الباحث خ���الل حما�صرت���ه اىل ال�صبل 
الكفيل���ة للك�صف املبكر عن املر�س من خالل الفح�س الذاتي للثدي 

جتنبا لالإ�صابة.

احلاجة اإىل �سيا�سة 
اإ�سكانية

يف اأكرثاملعايريو�صوح���ا، يب���دو البلد بحاج���ة اىل و�صع 
�صيا�صة اإ�صكانية تتبناها الدولة وفق �صرتاتيجيات تن�ّصط 
القطاع العام والقطاع اخلا�س، وتدعم امل�صتثمرين، وعلى 

مديات ق�صرية ومتو�صطة.
وزارة االإعم���ار اال�صكان وبحكم طابعه���ا اخلدمي، حتتاج 
هي االخ���رى اىل دع���م وتفعي���ل وتن�صيط اإدخ���ال روؤو�س 
االم���وال للم�صتثمرين يف قطاع اال�ص���كان، واال�صتفادة من 
املواق���ع الع�صكرية امللغية، والتي ت�صلح الإن�صاء املجمعات 
ال�صكنية،والتو�ص���ع يف البناء العمودي، ف�صال عن تطوير 

الت�صاميم اال�صا�صية للمحافظات.
ويف ظ���روف اخرى ت�صتطيع ال���وزارة ان تتعاون وب�صكل 
مو�صوع���ي وج���اد مع خمتل���ف املنظم���ات املعني���ة بقطاع 
اال�صكان، خ�صو�صا منظم���ة امل�صتوطنات الب�صرية التابعة 
ل���المم املتحدة )الهابيت���ات(، و)اال�صك���وا( والبنك الدويل 
م���ن خالل متوي���ل ي�صرع عملي���ات البن���اء اوال وتبني نهج 

�صرتاتيجيات اإ�صكانية ناجحة وتطوير القدرات ثانيا.
اأح���د ا�صب���اب ازم���ة ال�صك���ن يف العراق،هو انح�ص���ار دور 
الدول���ة يف توف���ري الوح���دات ال�صكني���ة واإهماله���ا لقط���اع 

ال�صكن ب�صك�ل عام.
،واإحج���ام  ال�صك���ن  قط���اع  يف  اال�صتثم���ار  دور  وانع���دام 
امل�صتثمري���ن ع���ن ا�صتثم���ار اأمواله���م يف جم���ال االإ�صكان، 
لعدم وج���ود و�صائل الت�صجي���ع االقت�صادي���ة والت�صريعية 

املنا�صبة.
ه���ذه اال�صب���اب جمتمع���ة وغريها الكث���ري، فاقم���ت معاناة 
املواط���ن باإيج���اد �صك���ن يوؤوي���ه وعائلته م���ن الت�صرد، يف 
ظ���ل ارتف���اع االيج���ارات، التي مل جت���د حت���ى االن قانونا 
او ت�صريع���ا ي�صم���ن حق املوؤج���ر ويردع ا�صالي���ب اجل�صع 
واال�صتغ���الل. وبات حتى املواطن ال���ذي ميلك بيتا لل�صكن 
يقطع���ه اىل ق�صم���ني او ثالث���ة، نتيج���ة زي���ادة ع���دد اف���راد 
العائلة الواحدة، وما يرتتب عن ذلك من م�صاكل اجتماعية 
واقت�صادية وخدمية، وبالنتيجة تنعك�س �صلبا على احلياة 

العامة للفرد.
واذا اخذن���ا بنظر االعتبار العم���ر البنائي الأي �صكن اهلي، 
ف���اإن الف���رتة الزمنية الطويل���ة للت�صييد حتت���اج اىل اعادة 
ترمي���م وتاأهي���ل مع تطوير جم���االت البن���ى التحتية فيها، 
علم���ا ان هناك دورا متهرئ���ة يف كل مناطق العراق، وق�صم 
منه���ا اآي���ل لل�صق���وط وحتدي���دا يف مناطق بغ���داد القدمية 
ومثله���ا يف املحافظ���ات، االم���ر ال���ذي يحت���اج اىل تع���اون 

م�صرتك بني االهايل واجلهات املعنية.
مم���ا تقدم بات م���ن الوا�ص���ح ان عملية البن���اء تعتمد على 
مقوم���ات ا�صا�صي���ة وامكانات هائل���ة وزم���ن يتوا�صل فيه 
العم���ل، ف�صال عن متغريات حت�صب فيها الزيادة ال�صكانية، 
وم���ا يتبعه���ا من توف���ري االرا�ص���ي للت�صييد وم���واد البناء 
واالي���ادي الفني���ة. وتوف���ري اخلدم���ات اال�صا�صي���ة للبن���ى 

التحتية.
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النا�سرية/ ح�سني العامل
حذر رئي�س جلن���ة االهوار يف جمل�س 
ح�ص���ن  املهند����س  ق���ار  ذي  حمافظ���ة 
اال�ص���دي م���ن انعكا����س �صح���ة املي���اه 
وتراجع م�صت���وى اخلدمات �صلبا على 
�ص���كان اهوار النا�صري���ة، موؤكدا عجز 
خط���ة انعا����س االهوار ع���ن �صد حاجة 
يف  والتنموي���ة  اخلدمي���ة  القطاع���ات 
املناط���ق املذك���ورة . واو�ص���ح رئي�س 

جلنة انعا�س االهور ل�)املدى( ام�س :
ان اهوار النا�صري���ة حاليا متر باأزمة 
برام���ج  اىل  بحاج���ة  وه���ي  حقيقي���ة 
تتبناه���ا  وا�صع���ة  انعا����س  وخط���ط 
االمم املتحدة واحلكوم���ة االحتادية ، 
فاملبادرات احلكومية احلالية ما زالت 
متوا�صعة جدا وال تتنا�صب مع معاناة 
ال�ص���كان وال تفي بالغر����س املطلوب. 
وا�ص���اف: فه���ي مبجمله���ا معاجل���ات 
انية ولي�صت م�صتقبلية، فخطة انعا�س 
االهوار هي خط���ة غري كافية لتح�صني 
اخلدمات وانعا�س االهوار بامل�صتوى 
املطلوب حيث انها ال ت�صد �صوى %20 
من احلاج���ة الفعلية ملناط���ق االهوار. 
م�ص���ريا اىل ان اع���ادة تاهي���ل البن���ى 
الت���ي  االه���وار  مناط���ق  التحتي���ة يف 
تفاقم���ت معان���اة �صكانه���ا يف االون���ة 
االخرية نتيج���ة �صحة وانح�صار املياه 
بحاج���ة اىل نه�صة كب���رية، ت�صهم فيها 

جميع االطراف الدولية واملحلية .
خطط �ساملة

وكانت احلكومة املركزية قد خ�ص�صت 
وابت���داء من ع���ام 2006 نحو خم�صني 
ملي���ون دوالر �صنوي���ا النعا�س مناطق 
اه���وار النا�صري���ة، وذل���ك �صمن خطة 
الب�ص���رة  اه���وار  النعا����س  �صامل���ة 

ومي�ص���ان والنا�صري���ة، اال ان �ص���كان 
مناط���ق االه���وار غالب���ا م���ا ي�صكك���ون 
يف امكانية جن���اح اخلطط  والربامج 
االه���وار،  انعا����س  يف  احلكومي���ة 
مل  املذك���ورة  املناط���ق  وان  وال�صيم���ا 
حت����س اال ب���� 12% فق���ط م���ن حاجتها 
الفعلي���ة بح�صب التقارير الدولية التي 

�صدرت العام املا�صي.
ولف���ت اال�ص���دي اىل ان جلن���ة انعا�س 
االهوار يف جمل�س ذي قار، قد طالبت 
يف وق���ت �صاب���ق بعق���د موؤمت���ر دويل 
احلكوم���ة  ان  اإال  بااله���وار،  خا����س 
املركزية تبنت موؤخ���را موؤمترا حمليا 
عل���ى م�صت���وى املحافظ���ات م���ن املقرر 
ان يعق���د يف وق���ت الح���ق م���ن ال�صه���ر 

اجلاري .
�سحة املياه

وا�ص���ار امل�ص���در اىل ان حج���م االث���ار 
والتداعي���ات التي تركته���ا �صحة املياه 
اخذت تنعك�س �صلب���ا على حياة �صكان 
االه���وار وال �صيم���ا �صي���ادو اال�صماك 
ومرب���و اجلامو����س يف املناط���ق التي 
هاج���ر  حي���ث  للجف���اف،  تعر�ص���ت 
ع���دد كب���ري منه���م اىل مناط���ق اخرى ، 
وا�ص���اف: فقد ادى تغ���ري نوعية املياه 
تراج���ع  اىل  االه���وار  بيئ���ة  وتل���وث 
كب���ري يف كمي���ات اال�صم���اك والطي���ور 
م���ا اخذ ذلك ينعك����س �صلبا على جممل 
االو�صاع االقت�صادية ل�صكان االهوار. 
ويواجه التنوع البيئي والبايولوجي 
يف مناطق االه���وار املغم���ورة باملياه 
حاليا والت���ي تقدر ب�اأق���ل من 40% من 
اإجم���ايل م�صاح���ات اه���وار النا�صرية 
 1،048 والبالغ���ة   التجفي���ف  قب���ل 
ال���ف دومن م�ص���اكل كبرية م���ن اأبرزها 

ظاهرة ركود املي���اه الناجمة عن �صحه 
املي���اه، وانت�صار ال�ص���داد االأمنية التي 
اأقامه���ا النظ���ام ال�صاب���ق اإب���ان حمل���ة 
جتفي���ف االه���وار مطل���ع ت�صعيني���ات 
الق���رن املا�صي، االأمر ال���ذي حال دون 
اإكمال مياه االهوار لدورتها الطبيعية 

ومتركزها يف مناطق دون اأخرى.

م�ساريع متعددة
وا�ص����ار امل�صدر اىل ان اع����ادة االو�صاع 
اىل  النا�صري����ة   اه����وار  مناط����ق  يف 
�صاب����ق عهده����ا يف ع����ام 2007 على اقل 
تقدير يتطلب م�صاريع متعددة لتح�صني 
الو�صع االقت�ص����ادي واخلدمي والبيئي  
ل�ص����كان االه����وار، ف�ص����ال ع����ن  اط����الق 

كمي����ات ا�صافية م����ن املي����اه وان�صاء �صد 
يف منطقة ال�صباغي����ة بق�صاء اجلباي�س 
لرفع منا�صيب املياه يف مناطق االهوار 
الو�صط����ى وهور اب����و زرك ملا يقرب  من 
م����رت ون�ص����ف املرت، كم����ا يتطل����ب االمر 
احل����د م����ن جت����اوزات ال����دول املجاورة 
واملحافظات على احل�صة املقررة ملناطق 

االه����وار ، منوه����ا اىل ان وزارة املوارد 
املائي����ة وبالتن�صيق مع حمافظة ذي قار، 
اجن����زت موؤخ����را م�صروع حتوي����ل مياه 
مب����زل امل�ص����ب العام اىل اه����وار مناطق 
احلمار، الفتا اىل ان هذا االجراء ا�صبح 
ه����و احلل البديل لتغذي����ة اهوار احلمار 

باملياه بعد انخفا�س منا�صيب الفرات.

بغداد/ �سفية املغريي
ا�صتحدثت وح���دة احلا�ص���وب واملعلوماتية يف 
م�صت�صف���ى الكاظمي���ة التعليمي وبجه���ود ذاتية 
م�ص���روع انرتني���ت املخترب الداخل���ي " التحليل 
جب���ار  �صت���ار  الدكت���ور  وق���ال   ." االلك���رتوين 
مدي���ر امل�صت�صفى ل�)املدى( ام����س: اإن الهدف من 
امل�ص���روع هو اإر�صال حتالي���ل املر�صى الراقدين 

يف ردهات طوابق امل�صت�صفى مبا�صرة من اأق�صام 
و�صعب املخترب الداخلي اإىل خمتربات  الطوابق 
عن طري���ق احلا�صوب. االأمر الذي �صيقدم خدمة 
كبرية للمر�صى الراقدين يف الطوابق. وا�صاف: 
عملي���ة  م���ن  واالأ�صا�صي���ة  الك���ربى  الفائ���دة  ان 
رب���ط  احلا�صب���ات ه���ي ت�صهيل عم���ل املنت�صبني 
يف اإي�ص���ال البيان���ات اخلا�ص���ة باملري����س اإىل 

الطبيب، وهذه البيانات ع���ادة مايكون الطبيب 
املعال���ج بحاج���ة اإليه���ا يف عملي���ات الت�صخي�س 
والذي يعت���رب الركن االأ�صا����س يف عمل االأطباء 
لو�ص���ع الع���الج املنا�صب للمر�صى �ص���واء الذين 
كان���وا راقدي���ن يف ردهات امل�صت�صف���ى الداخلية 
اأم املراجع���ني للعي���ادات اال�صت�صاري���ة التابع���ة 
للم�صت�صف���ى .  وا�ص���ار جبار اىل ان هذه اخلدمة 

ت�صم���ل بيان���ات " التحالي���ل املر�صي���ة . تقاري���ر 
االأ�صع���ة ، املفرا����س ، الرن���ني ، وو�صفات الدواء 
والعالج اخلا�س ب���كل مري�س" . منوها اىل ان 
م�صروع انرتنيت املخترب الداخلي يف م�صت�صفى 
الكاظمي���ة التعليم���ي اليق���ف عن���د ه���ذا فقط بل 
يتع���دى اإىل ربط حا�صبات الرن���ني املغناطي�صي 

واملفرا�س احللزوين م�صتقبال.

الــتــحــلـــيـــل 
االلكرتوين فـي  
م�ست�سفى الكاظمية

مي�سان/ رعد الر�سام
حمافظ���ة  يف  االأرا�ص���ي  توزي���ع  جلن���ة  وزع���ت 
مي�ص���ان ) 285 ( قطع���ة �صكني���ة يف ناحي���ة امل�ص���رح 
عل���ى امل�صتفيدي���ن من �صرائ���ح ال�صه���داء وال�صجناء 
وامل�صمول���ني  واملوظف���ني  واملهجري���ن  ال�صيا�صي���ني 

باأحكام املادة 140 من الد�صتور.
واأ�ص���ار النائ���ب االأول ملحاف���ظ مي�ص���ان خ���الل حفل 
التوزيع، اىل اأن عملية التوزيع متت بطريقة القرعة 

جلمي���ع امل�صتفيدي���ن، با�صتثن���اء �صريح���ة املوظفني 
حي���ث مت اعتماد ا�صتمارة املفا�صلة لتحقيق التوزيع 

العادل باحت�صاب �صنوات اخلدمة والزوجية.
ه���ذا وق���د توزع���ت القط���ع املوزع���ة عل���ى ال�صرائح 
امل�صتفي���دة بواق���ع  77 قطع���ة ل�صريح���ة ال�صه���داء و 
19 لل�صجن���اء ال�صيا�صي���ني و53 للمهجري���ن و124 
للموظفني و13 للم�صمول���ني باأحكام املادة  140 من 

الد�صتور.

وا�سط/حامد تركي 
املياحي 

العلي����ا   املفو�صي����ة  مكت����ب  اعل����ن 
لالنتخاب����ات  يف حمافظ����ة وا�ص����ط 
عن �ص����روط قبول مراقب����ي منظمات 
املجتم����ع امل����دين خ����الل االنتخابات 

النيابية املقبلة.
اك����د ذل����ك  ل�)امل����دى( ام�����س الدكتور 
مكت����ب  مدي����ر  ال�صم����ري   كاظ����م 

ان  وق����ال:  وا�ص����ط  يف  املفو�صي����ة 
هن����اك �صروط����ا و�صعته����ا مفو�صي����ة 
االنتخابات تخ�س منظمات املجتمع 
املدين الراغبة بامل�صاركة يف مراقبة 
االنتخابات النيابية يف 7 اذار املقبل 

.
وا�ص����اف: ان من بني تل����ك ال�صروط 
ان يك����ون املراق����ب بل����غ �ص����ن 18 من 
اال�صتم����ارة  تقدمي����ه  خ����الل  العم����ر 
ال  واأن  باملفو�صي����ة،  132 اخلا�ص����ة 

يك����ون مر�صحا لالنتخاب����ات احلالية 
او وكي����ال لكيان �صيا�ص����ي م�صجل اأو 

اعالميا.
وافاد ال�صمري  اىل ان املراقب يجب 
ان ال يكون اح����د عنا�صر ال�صرطة او 
اجلي�س او الق����وات االمنية ، ا�صافة 
اىل تقدميه الوثائق الر�صمية ملنظمة 
املراقب����ة، وم����ن بينها بطاق����ة ال�صكن 
والبطاقة التموينية وتاأييد املجل�س 

البلدي، وهوية االحوال املدنية.

توزيع 285 قطعة اأر�ض �سكنية
فـي امل�سرح

اإعالن �سروط قبول مراقبي منظمات املجتمع املدين

النجف/ عامر العكاي�سي
هبطت يف مط����ار النجف الدويل طائرة حتمل 
ال�صحنة االوىل من املواد االنتخابية اخلا�صة 
بعملي����ات الت�صوي����ت لالنتخاب����ات الربملاني����ة 

املقبلة. 
وق����ال ع����دي البها�����س م�ص����وؤول اإع����الم املط����ار 
لل�صحفي����ني ام�����س:  ان ال�صحن����ة التي و�صلت 
هي اال�صخم م����ن حيث الوزن حيث بلغ وزنها 
مايق����ارب ال�����) 35 ( طنا وان �صحن����ة اخرى قد 

و�صل����ت يف وق����ت �صاب����ق اىل املط����ار الدويل، 
وحملت �صجالت حتديث الناخبني". 

م����ن جهته����ا ا�ص����ارت ب�ص����رى الزامل����ي مدي����رة 
مكتب املفو�صي����ة العليا امل�صتقل����ة لالنتخابات 
يف النج����ف اىل "ان هذه هي �صحنة من �صمن 
الوجب����ة االوىل للم����واد االنتخابي����ة، وهن����اك 
وجب����ات اأخ����رى �ص����وف ت�ص����ل حل����ني اإكم����ال 
جميع املواد التي نحتاجها النتخابات جمل�س 

النواب املقبل".

و�سول �سحنة حمملة مبواد انتخابية
اإىل مطار النجف

بابل تتهم 
الديوانية بالتجاوز 

على ح�ستها املائية
بابل/ املدى

وجهت حمافظة بابل اتهاما اىل 
مديرية املوارد املائية يف حمافظة 

الديوانية بتجاوزها على ح�صة 
املحافظة من املياه وت�صببها يف 

حدوث �صحة يف عموم املحافظة . 
وبني نائب املحافظ ا�صكندر وتوت 

بح�صب وكالة انباء االإعالم العراقي 
ام�س " ان عدم التزام حمافظة 

الديوانية باحل�صة املائية املقررة لها  
من قبل وزارة املوارد املائية لنهر 

احليدري من ناظم الدغارة والبالغة 
55 م3 \�صاعة لغر�س تاأمني املياه 

اىل املجمعات الثالثة املوجودة على 
النهر ادى اىل توقفها ب�صكل نهائي". 
وا�صار اىل " ان ح�صة حمافظة بابل 
من �صط احللة تبلغ 45 % فيما تبلغ 

ح�صة حمافظة القاد�صية 55 % وهذا 
التفاوت يف احل�صة املائية، ف�صال 

عن جتاوز فالحي املحافظة املذكورة 
على مياه النهر اأديا اىل انخفا�س 
منا�صيب املياه يف نهر احليدري، 

وتوقف م�صاريع املياه التي تعتمد 
 عليه ". 

ودعا وتوت اىل " تدخل وزارة 
املوارد املائية لرفع التجاوز 

وخلق نوع من التعاون والتن�صيق 
بني مديريتي املوارد املائية يف 

املحافظتني". 

بغداد/ املدى

قالت اجلمعية العراقية 
للدفاع عن حقوق 

ال�سحفيني العراقيني: 
ان العمل ال�سحفي يف 

العراق بات بحاجة ملحة 
اىل ت�سريع قانون متطور 

ور�سني ينظم ويحمي 
حق ال�سحفيني واملوؤ�س�سات 

ال�سحفية يف العراق يف 
الو�سول اىل املعلومات، ويف 
اجراء التغطية العالمية 

وال�سحفية لالحداث 
والظواهر.

ال�صن����وي  التقري����ر  يف  ذل����ك  ج����اء 
ال����ذي ا�صدرت����ه اجلمعية ع����ن واقع 
احلريات ال�صحفية، وحق الو�صول 
اىل املعلوم����ات يف العراق خالل عام 

.2009
ال�صحف����ي  املتح����دث  واو�ص����ح 
با�ص����م اجلمعي����ة ناظ����م العكيلي "ان 
بو�ص����وح  ي�ص����ري  اجلمعي����ة  تقري����ر 
ال����وزارات  بع�����س  ا�صتم����رار   اىل 
بانته����اج  الر�صمي����ة  واملوؤ�ص�ص����ات 
ال�صحفي����ني  م����ع  تعام����ل  م�ص����ارات 

تتقاط����ع كلي����ا م����ع معطي����ات حري����ة 
العم����ل ال�صحفي وحق الو�صول اىل 
املعلومات التي يوؤكد عليها الد�صتور 

اجلديد.
العكيلي ا�صار اىل ان عام 2009  �صهد 
تبلور  ظاهرة قيام  بع�س الوزارات 
مبوجبه����ا  منع����ت  اوام����ر  باإ�ص����دار 

التابع����ة  املديري����ات  امل�صوؤول����ني يف 
لها م����ن الت�صري����ح لو�صائ����ل االعالم 
املختلف����ة اال عرب موافق����ة خطية من 
قب����ل ال����وزارة نف�صه����ا، ا�صاف����ة اىل 
انتق����ادات و�ص����كاوى ع����دد كب����ري من 
ال�صحفي����ني واملوؤ�ص�ص����ات ال�صحفية 
م����ن عدم جتاوب مكات����ب االعالم يف 

بع�����س ال����وزارات م����ع ال�صحفي����ني، 
يف طل����ب الت�صريحات او املعلومات 
بن�صاط����ات  اخلا�ص����ة  ال�صحفي����ة 
ال����وزارة وبع�س الق�صاي����ا املطلوبة 
للراأي الع����ام، ا�صافة اىل عدم معرفة 
ال�صحفي����ني بوجود متحدث اعالمي 

لبع�س تلك الوزارات.

العكيلي او�صح ان من تلك الوزارات 
مو�ص����وع النقد وال�صك����وى التعليم: 
الع����ايل والبح����ث العلم����ي والزراعة 
واخلارجي����ة  املائي����ة  وامل����وارد 
والتخطي����ط والبلدي����ات واال�صغ����ال 
وحق����وق  واملهجري����ن  والهج����رة 
االن�صان والبيئ����ة واملراة والتجارة، 
تعاونه����ا  وت����رية  انخف�ص����ت  الت����ي 
االعالمي مع ال�صحفي����ني، بعد اقالة 
وزيرها ال�صاب����ق، ا�صافة اىل وزارة 
اىل  التقري����ر  ي�ص����ري  الت����ي  الدف����اع 
ك����رثة انتق����ادات ال�صحفيني من عدم 
جت����اوب املتحدث االعالم����ي با�صمها 
مع ال�صحفي����ني وميله للت�صريح اىل 

و�صائل االعالم العربية واالجنبية.
تقري����ر  ا�ص����ار  خمتل����ف  وباجت����اه 
اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق 
ال�صحفي����ني، اىل ان نف�س العام �صهد 
تط����ورا ايجابيا يف تعاون وجتاوب 
ال�صحفي����ني  م����ع  ال����وزارات  بع�����س 

واملوؤ�ص�صات ال�صحفية.
واو�ص����ح املتح����دث با�ص����م اجلمعية 
العراقية: ان ال�صحفيني واملوؤ�ص�صات 
ال�صحفية وبح�ص����ب التقرير ا�صادوا  
مبكاتب االعالم ومدراء تلك املكاتب 
يف عدد كبري من الوزارات العراقية، 
يف ق�صي����ة توف����ري املعلوم����ة الدقيقة 
وال�صفاف����ة وت�صهي����ل مه����ام التغطية 
ال�صحفية واالعالمية، لن�صاطات تلك 

الوزارات واملوؤ�ص�صات.

اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق ال�سحفيني:
حرية ال�سحافة بحاجة اإىل ت�سريع قانون حق الو�سول اإىل املعلومات

بغداد/ قي�س عيدان

اأطل���ق اجله���از املرك���زي لالإح�ص���اء يف وزارة 
التخطيط موؤخرا نتائ���ج امل�صح البيئي لن�صاط 
اخلدمات الطبي���ة الذي مت تنفي���ذه يف العراق 
خالل عام 2008 بالتع���اون مع وزارة ال�صحة 
وهيئة االإح�ص���اء يف اإقلي���م كرد�صتان، وبدعم 
من منظم���ة ال�صحة العاملي���ة. واأو�صح م�صدر 
م�ص���وؤول يف اجله���از املرك���زي لالإح�ص���اء ف���ى 
بي���ان �صحف���ى تلق���ت امل���دى ام�س ن�صخ���ة منه 

ام�س: اإن امل�ص���ح �صمل امل�صت�صفيات احلكومية 
يف جميع املحافظات والتي بلغ عددها )197( 
م�صت�صف���ى، يرتك���ز جله���ا يف العا�صم���ة بغداد 
حي���ث بلغ عدده���ا )39( م�صت�صف���ى حكوميا ثم 
ج���اءت بعدها حمافظ���ة ال�صليماني���ة يف اإقليم 
كرد�صت���ان بواق���ع )21( م�صت�صف���ى .. اأم���ا اقل 
املحافظ���ات يف ع���دد امل�صت�صفي���ات احلكومية، 
فكان���ت حمافظة املثنى وفيه���ا )4( م�صت�صفيات 
فق���ط، وذل���ك نتيج���ة النخفا����س ع���دد �صكانها 
مقارن���ة ببقي���ة املحافظ���ات ... و�صم���ل امل�ص���ح 

اأي�ص���ا امل�صت�صفي���ات االأهلي���ة التي بل���غ عددها 
نح���و )80( م�صت�صف���ى ،)35( منه���ا يف بغ���داد 
.. فيما توزعت ال����)45( م�صت�صفى الباقية على 
جمي���ع املحافظات، با�صتثن���اء حمافظة مي�صان 
اإذ مل ي�صج���ل فيها وج���ود اأي م�صت�صفى اأهلي . 
واأ�صاف امل�ص���در: اإن املراك���ز ال�صحية العامة 
الرئي�ص���ة بل���غ عدده���ا )523( مرك���زا �صحيا ، 
منه���ا )108( مراك���ز يف بغداد تلته���ا حمافظتا 
نينوى وال�صليمانية بواقع )43( م�صت�صفى يف 
كل منهم���ا .. اأما اقل املحافظات يف عدد املراكز 

ال�صحي���ة، فكانت حمافظة دي���اىل وفيها )11( 
مركزا �صحيا فق���ط .. فيما بلغ عدد املوؤ�ص�صات 
ال�صحي���ة االأخ���رى التي �صمله���ا امل�صح )146( 
موؤ�ص�ص���ة �صحي���ة ت�صم���ل خمت���ربات ال�صح���ة 
ال���دم  وم�ص���ارف  الع���ديل  والط���ب  املركزي���ة 
ومراكز متخ�ص�صة. واأفاد امل�صدر: اإن جمموع 
بل���غ  احلكومي���ة  امل�صت�صفي���ات  يف  الراقدي���ن 
)1190881( مري�صا خالل مدة �صتة ا�صهر،هي 
ف���رتة تنفيذ امل�ص���ح ، �صغل���وا )50%( من اأ�صرة 
ه���ذه امل�صت�صفي���ات . فيما راج���ع امل�صت�صفيات 

 )9972138( امل���دة  نف����س  خ���الل  احلكومي���ة 
مراجع���ا. اأما امل�صت�صفيات االأهلية فقد رقد فيها 
)91348( �صغلوا )35%( من االأ�صّرة . و�صهدت 
حمافظ���ة بابل اأعلى مع���دالت االإ�صغال لالأ�صرة 
يف امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة اإذ بل���غ )%79( ، 
واق���ل املحافظات اإ�صغ���اال كانت حمافظة دياىل 
بن�صب���ة )35،5%( . مو�صح���ا اإن امل�صت�صفي���ات 
احلكومي���ة ت�صتهل���ك )2،4( ملي���ون مرت مكعب 
م���ن املياه خ���الل �صتة ا�صهر ، اأم���ا امل�صت�صفيات 
االأهلية فت�صتهلك  )0،16( مليون مرت مكعب . 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة وحكومة اإقليم كرد�ستان
اجلهاز املركزي لالإح�ساء ينجز امل�سح البيئي للخدمات الطبية

من اهوار النا�صرية

لقاءات �صحفية


