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امل������������وج������������ز

منع تربية املوا�سي و�سط العمارة
اأعلن���ت دائرة بلدي���ة العمارة تنفيذ اإجراءات من���ع تربية املوا�شي 
والأغن���ام �شمن الأحياء ال�شكنية يف مركز املدينة، وقال املهند�س 
عب���د ال���رزاق عبد حمي�ش���ن مدي���ر الدائ���رة ل�)املدى(: ان���ه ب�شبب 
املخاطر ال�شحية وكرثة وتنوع المرا�س ال�شارية التي تنتج عن 
تربي���ة ورعي املوا�ش���ي يف املناطق املاأهولة بال�ش���كان، تقرر منع 
تربيتها تزامنا مع حملة م�شادرة املوا�شي، التي تقوم بها الدائرة 

بالتعاون مع الأجهزة الطبية والبيطرية ومفارز ال�شرطة.
جدي���ر بالإ�شارة اأن قرارات مماثلة �شبق واأن �شدرت عن اأكرث من 
جهة يف املحافظة خالل الفرتة املا�شية، بخ�شو�س هذا املو�شوع 
مع كرثة �شكاوى ال�شكان من الأ�شرار ال�شحية  الناجتة عن تربية 
املوا�ش���ي من قبل البع�س داخل الأحياء ال�شكنية اإل اأن جميع تلك 

القرارات مل  يجر تطبيقها.

تفتي�ش امل�ست�سفيات الأهلية
ف�ي بغداد

 نف���ذت وزارة ال�شحة حمالت وزي���ارات تفتي�شية جديدة اىل عدد 
م���ن امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�ش���ات ال�شحية الهلي���ة ملتابعة م�شتوى 
اخلدمات وم���دى اللت���زام بال�شوابط والتعليم���ات ال�شادرة من 

الوزارة .
واو�ش���ح الناط���ق الر�شم���ي لل���وزارة الدكت���ور �شباح عب���د اللله 
�شمل���ت  التفتي�شي���ة  الزي���ارات  ان  ام����س:  ل�)امل���دى(  كركوكل���ي 
املوؤ�ش�شات ال�شحية الهلية ، بهدف الطالع وال�شراف على واقع 
عم���ل املوؤ�ش�شات احلكومية وتبي���ان ال�شعوبات والنواق�س التي 
تواج���ه هذه املوؤ�ش�ش���ات. وبهذا اخل�شو�س نف���ذت دائرة املفت�س 
العام واق�شامها يف الوزارة  زيارات للموؤ�ش�شات ال�شحية  الهلية 
يف بغداد مت خاللها الطالع على او�شاع عملها واخلدمات املقدمة 

من قبلها للمواطنني والتزامها بتعليمات و�شروط الوزارة.  

تلكوؤ حملة اإبادة الكالب ال�سائبة 
عزا جمل����س حمافظة بغداد تلكوؤ حملة اإب���ادة الكالب ال�شائبة يف 
املحافظ���ة، اإىل عدم وجود تخ�شي�ش���ات مالية كافية. وقال رئي�س 
هيئ���ة خدمات بغداد يف جمل�س املحافظة جا�شم ال�شاعدي بح�شب 
املرك���ز الوطن���ي لالع���الم: ان ولدة هذه احليوان���ات تتم بطريقة 
�شريعة، لكن املعاجلات للحد من هذه الولدات بطيئة جدا، موؤكدا 
ان قل���ة التخ�شي�ش���ات املالية ادت اإىل ايق���اف احلملة التي اطلقها 

جمل�س املحافظة ال�شابق.
واو�ش���ح ال�شاع���دي ان وزارت���ي ال�شح���ة والبيئ���ة ت�شعي���ان اإىل 
ر�شم خط���ة ملكافحة القوار����س والكالب ال�شائب���ة، م�شريا اإىل ان 
املعاجل���ات له���ذه الظاهرة م���ا تزال ب�شيط���ة . ودع���ا رئي�س هيئة 
خدم���ات بغ���داد دوائ���ر البلدية اإىل ح�ش���ر اعداد ال���كالب ال�شائبة 
�شمن قواطعها لال�شهام يف معرف���ة الكلفة الفعلية لعملية البادة، 
حم���ذرا من خط���ورة انت�ش���ار المرا�س اخلط���رية الت���ي ت�شببها 

الكالب ال�شائبة.

حل اأزمة ال�شكن

اأجمع���ت اآراء الذي���ن �شاألته���م ع���ن اأزم���ة ال�شك���ن، وقانون 
اليج���ار، على ان احلل ال�شحي���ح والمثل هو قيام الدولة 
ببن���اء جممعات �شكني���ة ت�شاعد املواطن���ني، وتخفف عنهم 
ال�شغوطات وال�شعوبات التي ترهق اإمكاناتهم املادية يف 

اإيجار ال�شكن.
وا�شاف���وا: ان د�شت���ور الب���الد اك���د �شم���ان ح���ق املواطن 
بال�شك���ن، والعي�س الكرمي، وبات م���ن ال�شروري الإ�شراع 
بتنفيذ امل�شاريع التي اعلن عنها منذ فرتة، ومنها املجمعات 
ال�شكنية يف مع�شكري الر�شيد والتاجي ، وم�شاريع ال�شقق 

الواطئة الكلفة ، وم�شروع 10×10 يف مدينة ال�شدر..
فم���ا املانع من ان ي�شهم ابناء ال�شعب بدفع مقدمات مي�شرة 
واق�ش���اط مريح���ة ، وه���ي �شداد ب���دلت اليجار م���ن التي 
يدفعه���ا املواط���ن اىل امل�شتاأجر دون �شم���ان �شكن م�شتقل 
، وبالت���ايل عدم ال�شغ���ط على ميزانية الدول���ة ، ف�شال عن 
تاأثريه���ا اليجاب���ي على احلال���ة الجتماعي���ة وانقاذ كثري 
م���ن العوائل من الت�شرد والفقر ورفع التجاوزات  الكثرية 
على ممتل���كات الدولة ، واحلد من النزاعات وتقليل بدلت 
اليج���ار املرهق���ة  وتوف���ري العم���ل والوظائ���ف والق�ش���اء 
عل���ى البطال���ة. �شالني احدهم : اذا كان���ت احللول معروفة 
ومفهوم���ة للجهات املعنية ملاذا ندف���ع باملواطن اىل ت�شييد 
م�شكن له يف الرا�شي احلكومية، الي�س هذا المر  هروبا 
م���ن غ���الء اليج���ارات ، وهذا م���ا يح�ش���ل الن يف ت�شييد 

جماميع �شكنية على اطراف مدينة بغداد .
 ام���ا يف املحافظات  فالم���ر يختلف حيث و�شل احلال اىل 
تخري���ب التخطي���ط العم���راين  والق�شاء عل���ى امل�شاحات 
اخل�ش���ر وعل���ى الط���رق العامة ما ع���زز من تفاق���م امل�شكلة 

وظهور ازمات جديدة . 
يف اخ���ر اح�شائي���ة ا�شدرته���ا وزارة العم���ل وال�ش���وؤون 
الجتماعي���ة  ا�ش���ارت اىل ان م���ا يق���ارب 7 مالي���ني م���ن 
العراقي���ني يعي�ش���ون دون م�شت���وى خ���ط الفق���ر م���ن دون 
ان تتوف���ر له���م اب�ش���ط متطلبات العي����س . والكث���ري منهم 
�شغ���ل املوؤ�ش�ش���ات والدوائر والمالك العام���ة كماأوى لهم، 
واخرون �شي���دوا م�شاكن ا�شطراري���ة وبطريقة ع�شوائية 
عل���ى ارا�س زراعي���ة نتيجة احلاجة املا�ش���ة والعوز وعدم 

قدرتهم على دفع اليجارات املرتفعة .
ل اخت���الف يف احرتام القان���ون وتعزيزه ، ومن الطبيعي 
رف�س جميع التجاوزات على  احلق العام  ايا كانت، ولي�س 
دفاعا عن اخطاء يرتكبه���ا البع�س من الذين دفعتهم الفاقة 
وهاوية الفقر ،ولكن بالوقت ذاته تتحمل الدولة م�شوؤولية 
احلف���اظ على املواط���ن وتوفري حاجيات���ه ال�شا�شية ، وان 
تاأخ���ذ ازم���ة ال�شكن الولوي���ة بالعمل اجل���اد واملو�شوعي 
عل���ى طاولة جمل����س الن���واب ووزارة العم���ار وال�شكان 
والبلدي���ات والقط���اع الع���ام واخلا����س ، وط���رح م�شاريع 
ال�ش���كان ام���ام �ش���ركات ال�شتثم���ار الجنبي���ة واملحلية ،  
والتعجي���ل بو�شع خطط �شريعة الج���ل لال�شتثمار ا�شوة 

بباقي البلدان .
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بغداد / املدى

امل���وارد املائي���ة عب���د  بح���ث وزي���ر 
اللطي���ف جم���ال ر�شي���د م���ع رئي����س 
اخللي���ج  مهند�ش���ي  فيل���ق  فري���ق 
ال���� )GRD( اجل���رال  المريك���ي 
التنمي���ة  مكت���ب  واع�ش���اء  كوك����س 
القت�شادية يف ال�شف���ارة المريكية 
يف بغ���داد �شب���ل التع���اون امل�شرتك 
الفني���ة  الدع���م وامل�ش���ورة  وتق���دمي 
يف جم���ال تنفي���ذ وتاأهي���ل امل�شاريع 

الروائية.
امل���وارد  ل���وزارة  بي���ان  وج���اء يف  
املائي���ة ت�شلم���ت امل���دى ن�شخ���ة منه 
ام����س عن الوزي���ر قول���ه : ان الدعم 
الفن���ي واخلربة العملي���ة وامل�شورة 
الت���ي ي�شه���م بها اجلان���ب المريكي 
امل�شاري���ع  تنفي���ذ  م���ن  �شتمكنن���ا 
ال�شرتاتيجية املهمة وحل امل�شكالت 
التي تواجه البع�س منها حاًل جذريًا 
وخا�ش���ة م�شكلة �ش���د املو�شل الذي 
يعترب م���ن امل�شاري���ع ال�شرتاتيجية 
واملهمة وله تاأثري كبري على حت�شني 
يف  والزراع���ي  الروائ���ي  الواق���ع 

البالد".
وا�ش���اف ر�شي���د : ان الغر����س م���ن 
ان�ش���اء ال�شد ه���و تاأمني مي���اه الري 
ملا يزيد ع���ن مليون و250الف دومن 
م���ن الرا�ش���ي الزراعي���ة اخل�شب���ة 

وكذل���ك خزن املي���اه وال�شيطرة على 
الفي�شان���ات وجتهي���ز مي���اه ال�شرب 
وتولي���د الطاق���ة الكهربائية وتنمية 
الرثوة ال�شمكية وتن�شيط ال�شياحة 

يف املنطقة. 
و�شدد على  �شرورة معاجلة م�شكلة 
ا�ش�س ال�ش���د ب�شكل نهائ���ي لهميته 
تزوي���د  يف  الك���ربى  ال�شرتتيجي���ة 
الع���راق باملي���اه يف اوق���ات ال�شيف 
وانت���اج الطاق���ة الكهربائي���ة وكذلك 
لغر����س جتن���ب املخاط���ر املتوقع���ة 
على ال�شكان الذي���ن ي�شكنون  ا�شفل 
نهر دجل���ة يف املو�ش���ل وغريها من 
امل���دن القريب���ة الخرى ، م���ا يتطلب 
اجل���ذري  احل���ل  بتنفي���ذ  ال�ش���راع 
والنهائ���ي مل�شكل���ة �ش���د املو�ش���ل و  
املتمث���ل بان�ش���اء ج���دار كونكريت���ي 

لقطع الر�شح ا�شفل ا�ش�س ال�شد.
واو�ش���ح البي���ان : ان الوزي���ر اأطلع 
نتائ���ج  عل���ى  المريك���ي  اجلان���ب 
اللجن���ة  ومباحث���ات  اجتماع���ات 
الوزاري���ة م���ع ع���دد م���ن ال�ش���ركات 
العاملية املتخ�ش�شة بتنفيذ وت�شميم 

ال�شدود 
مبين���ا : ان اجلان���ب المريك���ي اكد 
الرغب���ة وال�شتعداد ب�ش���اأن التعاون 
وتقدمي اخل���ربة يف تنفي���ذ وتاأهيل 
امل�شاريع الروائية لتح�شني الواقع 

اأحد �سدود البالدالروائي والزراعي يف العراق ".

بغداد/ املدى
ق���رر جمل�س ال���وزراء املوافقة على مق���رتح وزارة ال�شحة، 
باإدخ���ال تعدي���ل جديد عل���ى م�ش���روع قانون مزاول���ة مهنة 
ال�شيدل���ة، بعد �شحب امل�شروع الأ�شلي من جمل�س النواب، 
واإدخ���ال التعديل عليه واإحالته اىل جمل����س �شورى الدولة 

لغر�س تدقيقه.
واو�ش���ح الناط���ق الر�شم���ي باإ�ش���م احلكوم���ة عل���ي الدباغ 
يف بي���ان ملكتب���ه ام����س: اأن املوافق���ة عل���ى تعدي���ل م�شروع 
قان���ون مزاول���ة مهن���ة ال�شيدل���ة رق���م )40( ل�شن���ة 1970 

تاأت���ي حر�شًا م���ن احلكومة على ا�شتيف���اء ر�شوم يف عملية 
ت�شجي���ل ال�ش���ركات العربي���ة والأجنبي���ة وامل�شتح�ش���رات 
الطبية.وا�ش���اف البيان:"ياأتي ذلك لتوفري اأف�شل املنتجات 
وامل�شتح�ش���رات الطبي���ة، ك���ون ه���ذا القطاع ي�ش���كل اأهمية 
كب���رية يف رف���د اجلان���ب ال�شح���ي والعالج���ي، واأن���ه على 
�شلة وثيقة باملواط���ن واحتياجاته العالجية وا�شار اىل ان 
املوافق���ة هنا لأجل ح�شر الت�شجي���ل للم�شتح�شرات الطبية 
الت���ي تنتج من منا�ش���ئ عاملية معروفة، وه���ذا ي�شب ب�شكل 

مبا�شر يف �شالح املواطن.

مي�سان/ رعد الر�سام

 اجن���زت دائ���رة �شحة مي�شان حملة لتلقي���ح نحو 148 الف 
تلمي���ذ �ش���د مر����س  احل�شب���ة يف عم���وم املحافظ���ة  وق���ال 
مديروح���دة التح�ش���ني يف الدائرة الدكت���ور عالء �شامخ ان 

احلملة ا�شتمرت ع�شرة ايام و�شملت  574 مدر�شة. 
وا�ش���اف ل�)امل���دى( ان امل���الكات ال�شحية يف ق�ش���م ال�شحة 
العام���ة اأمتوا حملة لتلقيح 148 الف و442 تلميذا موزعني 
عل���ى 574 مدر�ش���ة ابتدائي���ة يف مرك���ز واق�شي���ة ونواحي 
املحافظة  �شمن احلملة التي �شاركت فيها 246 فرقة �شحية 

موزع���ة بواقع 97 الية و123 فرق���ة راجلة و26 فرقة ثابتة 
بال�شافة اىل م�شاركة 134 مركبة.

م���ن جهة اأخرى قال م�شوؤول اع���الم �شحة مي�شان : ان ق�شم 
ال�شح���ة العامة اخت���ار ثالثة مراكز �شحي���ة جديدة لفح�س 

املقبلني على الزواج يف املحافظة. 
واأف���اد جم���ال العلوي ان ق�ش���م ال�شحة العام���ة اختار مركز 
الرعاي���ة ال�شحي���ة الولي���ة يف قط���اع عل���ي الغرب���ي وقلعة 
�شال���ح واملج���ر الكب���ري لفح����س املتزوجني اجل���دد ت�شهيال 
لعملي���ات الفح�س وتخفيف الزخم على املركز الوحيد وهو 

خمترب ال�شحة العامة يف مركز املحافظة.

تعديــل م�شــروع قانــون مزاولــة
مهنــة ال�شيدلــة

انتهاء حملة التلقيح �شد احل�شبة فـي مي�شان

الب�سرة/ عدي الهاجري

ا�شتحدث���ت مديرية توزيع كهرباء اجلن���وب م�شروعا ي�شم اربعة 
مغذيات 33kv من حمطة احلمار يف ال�شعيبة  606/33/132  

املدينة. مركز  داخل  حمطات  اإىل   K.V
وق����ال مدي����ر اع����الم املديري����ة احم����د العا�ش����ور ل�)امل����دى(:"مت 
ا�شتح����داث م�شروع ي�شم اربعة مغذي����ات 33kv من من حمطة 
حمط����ات  اإىل   K.V   606/33/132 ال�شعيب����ة   يف  احلم����ار 
اجلامع����ة والتم����ور والبل����ة و�شم����ال املعق����ل يف مرك����ز املدينة 

وغربها. 
وتابع:"الغاي����ة م����ن امل�ش����روع ه����و ا�شتح����داث م�ش����ادر بديل����ة 
ملحط����ات الم داخل مرك����ز املحافظة وذلك لتغذي����ة املحطات 33 
م����ن اجل ح����ل الختناقات احلا�شلة عل����ى مغذيات 33   K.V

املناطق.  تلك  من   K.V
وا�شاف:"بل����غ طول اخلط الهوائي م����ن الق�شم الول للم�شروع 
18ك����م، فيما بل����غ طول القابل����و الر�شي 5 كم و�شم����ل امل�شروع 
ن�ش����ب عبارات عدد )4(،وبلغ طول العبار الواحد بلغ  26 مرتا 
اىل جان����ب ن�شب 18 عبارا بطول 17 م����رتا وقد بلغت العمدة 

املدورة ذات ال�شغط العايل 1280 عمودًا.
واو�ش����ح ان الق�ش����م الثاين من امل�ش����روع �شمل ن�ش����ب عبارات 
ع����دد)4( بطول 26م����رتا ون�شب 15 عبارا بط����ول 17 مرتا يف 
حمطت����ي البلة و�شم����ايل املعقل ف�شال عن ن�ش����ب 1066 عمودا 

مدورا )�شغط عايل( بحجم �شلك من قيا�س )210( ملم. 
وا�ش����ار اىل ان العم����ل يف الق�ش����م الول من امل�ش����روع بلغ 143 
يوم����ا فيما بلغت وقت العمل يف الق�شم الثاين 168 يوما، وهي 

اقل من الوقت املحدد لكل جزء والبالغ 190 يومًا.

وا�سط / حامد املياحي
 ر�ش���دت  مديرية مرور حمافظة وا�شط خالل 
ع���ام 2009 نح���و 21500 خمالف���ة مروري���ة 

لل�شيارات واملركبات والدراجات النارية.
اك���د ذلك  ل�)امل���دى(  ام�س العمي���د عبد ال�شتار 
ال�شم���ري  مدي���ر مرور حمافظ���ة وا�شط وقال 
،اأن اأجهزة املرور قامت بجباية 1.333 مليار 
دين���ار نتيج���ة املخالف���ات املروري���ة ور�ش���وم 
ت�شجيل ال�شيارات واملركب���ات احلديثة العام 

املا�شي.
واأ�ش���اف: اأن املديرية اعتم���دت نظام الر�شد 
املروري للك�شف عن ال�شيارات غري الأ�شولية 
م���ع  ال�شي���ارة  �شنوي���ة  مطابق���ة  خ���الل  م���ن 
املعلوم���ات املدون���ة يف حوا�شي���ب املديري���ة 

املوزعة يف نقاط التفتي�س. 

ا�شتحداث م�شروع كهربائي للحد من الختناقات يف الب�شرة

21500 خمالفة 
مرورية فـي وا�شط

ال�شحة: ل 
اإ�شابات جديدة 

بالإنفلونزا 
الوبائية

بغداد/ قي�ش عيدان

اكدت دائرة الرعاية ال�شحية فى 
وزارة ال�شحة انه لتزال الجراءات 

املتخذة واخلا�شة بالنفلونزا 
الوبائية ت�شري وفق اخلطة املر�شومة 

لل�شيطرة على املر�س و�شمان عدم 
انت�شاره. 

واو�شح مدير عام الدائرة الدكتور 
اح�شان جعفر ل�)املدى( ام�س: ان 

معدل ال�شابات م�شتقرة عند 2955 
ا�شابة ب�شمنها القوات المريكية 

والتى جتاوزت 600 ا�شابة، 
وا�شاف ان معدل الوفيات بلغ 

42 حالة وهذا يعد مقبول قيا�شا 
واملو�شرات الح�شائية العاملية 

ال�شادرة عن منظمة ال�شحة العاملية. 
من جهة اخرى نفذت الوزارة حمالت 
ا�شرافية ومتابعة ميدانية بخ�شو�س 

النفلونزا الوبائية والمرا�س 
النتقالية . حيث ا�شار الناطق 

الر�شمي للوزارة الدكتور �شباح عبد 
الله كركوكلياىل، ان اق�شام و�شعب 
تعزيز ال�شحة يف الوزارة ار�شلت 

عدة فرق ملتابعة الجراءات الوقائية 
والتوعية بخ�شو�س النفلونزا 

الوبائية يف خمتلف مناطق بغداد 
ف�شال عن املوؤ�ش�شات التعليمية.

بغداد/ اآكانيوز

ذكر مدي���ر اإدارة البيئ���ة والتنمية امل�شتدامة 
باجلامعة العربي���ة، اأن اجلفاف الذي اأ�شاب 
الع���راق نتيج���ة تقليل ح�شته م���ن املياه عام 
2009 اأدى اإىل زي���ادة الفق���ر وقل���ة م�شاحة 

الأرا�شي الزراعية فيه.
وق���ال جم���ال ج���اب الله خ���الل ن���دوة عقدت 
بالقاهرة بح�شب وكالة اآكانيوز: اإن "العراق 
تاأث���ر تاأثريا كبريا خ���الل ال�شنوات الأخرية 
بالتن���وع البايولوجي خا�ش���ة بعد اجلفاف 

الذي اأ�شابه من خالل �شحة املياه". 
واأ�ش���اف اأن "ه���ذه الن���دوة الت���ي تنظمه���ا 

جامع���ة ال���دول العربي���ة عل���ى م���دى يومني 
بالتع���اون م���ع برنامج الأمم املتح���دة للبيئة 
ت�شه���م يف تنفيذ تل���ك التفاقي���ة املوقعة عام 
1993 والرامي���ة اإىل احلف���اظ عل���ى التنوع 
البيولوجي و�شمان القت�شام العادل لفوائد 
وتطبيقات ا�شتخدام املوارد اجلينية، الأمر 
ال���ذي م���ن �شاأنه حتقيق خف����س ملمو�س يف 
معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 

 ."2010
وق���ال اإن "الن���دوة ته���دف اإىل اإب���راز جهود 
ال���دول العربي���ة واأهدافه���ا، واآلي���ات تنفي���ذ 
املحدث���ة  ال�شرتاتيجي���ة  �شم���ن  التفاقي���ة 
واملنقحة، وكذل���ك اإثراء املرئي���ات امل�شرتكة 

يف الدول العربية حول ال�شبل والإجراءات 
الت���ي من �شاأنه���ا تعزيز جه���ود احلفاظ على 
التن���وع البيولوج���ي واحلد م���ن فقدانه يف 

املنطقة". 
واأ�ش���ار اإىل اأن "املهم���ة الرئي�شة للخطة هي 
التنوع البيولوجي لعام 2010 بحيث اتفق 
جمي���ع املوقع���ني عل���ى التفاقي���ة اأن يوف���وا 
اخلط���ة  يف  ال���واردة  اللتزام���ات  بجمي���ع 
ال�شرتاتيجي���ة واأن تخف����س بدرج���ة كبرية 
معدل فقدان التن���وع البيولوجي خالل  عام 
2010، وتت�شمن اخلطة برنامج عمل متعدد 
ال�شنوات للفرتة من ع���ام 2011 وحتى عام 

."2022

خبري: جفاف املياه اأثـّر على التنوع البايولوجي

بغداد/ املدى

�شكل���ت حمافظة بغ���داد جلنة لتعوي����س املركبات 
املت�شررة باحلادث الرهابي ملجمع ال�شاحلية. 

واو�ش���ح رئي�س جلن���ة تعوي�س املركب���ات العقيد 
م���ازن ممدوح جرب بح�شب بي���ان لعالم املحافظة 
تلق���ت املدى ام�س ن�شخة من���ه : ان املحافظة بداأت 

بت�شلم معامالت املواطنني املت�شررة مركباتهم يف 
جمم���ع ال�شاحلي���ة. وا�شاف ان املبل���غ املخ�ش�س 
ل���كل مت�ش���رر بل���غ م���ن ملي���ون اىل 10 مالي���ني 
وح�شب حجم ال�شرر ال���ذي حتدده اللجنة، حيث 
ق�شم���ت مبال���غ التعوي����س اىل ثالث فئ���ات، مبينًا 
ان امل�شتم�ش���كات املطلوبة ل�شتالم التعوي�س هي 
الوراق التحقيقي���ة م���ن مركز �شرط���ة ال�شاحلية 

م���ع عقد البي���ع و ال�شراء و ا�شتم���ارة ك�شف جلنة 
الليات مع امل�شتم�شكات الربعة ل�شاحب ال�شيارة 
لل�شي���ارة  فوتوغرافي���ة  �ش���ور  م���ع  املت�ش���ررة، 
املت�ش���ررة، حي���ث مت التن�شيق م���ع مديرية املرور 
العام���ة و فروعه���ا ومراكز ال�شرطة ح���ول عائدية 
ال�شي���ارات وموقفه���ا المني، و�شيت���م العالم عن 

اجلهات امل�شتفيدة يف امل�شتقبل.

بغداد/ املدى
 خ�ش�ش���ت وزارة املالي���ة 115 الف درجة وظيفية 
لل���وزارات لهذا العام، م�ش���رية اىل ان ذلك يحتاج 
اىل ن����س قان���وين يق���ره جمل����س الن���واب �شمن 
املوازن���ة املالي���ة. ونق���ل املرك���ز الوطن���ي لالعالم 

ام����س عن م�ش���در م�شوؤول يف ال���وزارة قوله : ان 
ه���ذه الدرج���ات الوظيفي���ة مل تت���م املوافق���ة عليها 
حت���ى الن، ب�شبب عدم اق���رار املوازنة املالية لهذا 
الع���ام م���ن قبل جمل�س الن���واب. وا�ش���اف ان بدء 
العم���ل بهذه الدرجات م���ن قبل ال���وزارات ينتظر 

اق���رار الن����س القانوين م���ن قبل جمل����س النواب 
، داعي���ا جمل����س الن���واب اىل ال�ش���راع يف اق���رار 
املوازن���ة لتوزي���ع الم���وال واكم���ال امل�شاريع لن 
تاأخ���ري اقرارها ي�شب���ب �شررا كب���ريا وتاأخرا يف 

م�شاريع البنية التحتية للبالد.

تعوي�ض اأ�شحاب املركبات املت�شررة فـي انفجارات ال�شاحلية

تخ�شي�ض 115 األف درجة وظيفية لهذا العام

بغداد/ املدى
اأعل���ن حمافظ بغداد الدكتور �ش���الح عبد الرزاق عن جتهيز 
مديرية الدف���اع املدين ب�)30( �شي���ارة اإ�شعاف حديثة خالل 

العام احلايل.
ونق���ل بيان لعالم املحافظة عن املحافظ خالل ا�شتقباله يف 
مكتب���ه مدير الدفاع املدين/ الر�شاف���ة " اأن املحافظة اأنفقت 
العدي���د من الأم���وال لدعم ف���رق الدفاع امل���دين ورفع كفاءة 
عامليه وهذا بدا وا�شحًا من خالل دورهم الكبري يف اخماد 

احلرائق وانقاذ �شحايا التفجريات الرهابية والتقليل من 
اخل�شائر املادية والب�شرية".

م�ش���ريًا اىل ان بع�س عجالت الدف���اع املدين ا�شبحت ت�شل 
اىل احلرائق يف غ�شون 3 دقائق ، وهذا ما�شجلته كامريات 
املحافظة وا�ش���اف املحافظ " ان املحافظ���ة با�شرت باإن�شاء 
بناي���ة اخرى ملبن���ى الدفاع املدين بغ���داد/ الر�شاف���ة بكلفة 
ت�شل اىل اأكرث من 500 مليون دينار ف�شاًل عن اعمال ترميم 

مبنيي الدفاع املدين يف البلديات و العظمية". 

)30( �شيارة اإ�شعاف للدفاع املدين

بغداد/ املدى

حققت �شرك���ة اآ�شيا�شيل -اأكرب �شركة خا�شة 
عراقية واأول �شرك���ة تغطي بخدماتها عموم 

البالد – اإجنازات مهمة خالل عام 2009.
واو�ش���ح بي���ان لل�شرك���ة تلق���ت امل���دى ام�س 
ن�شخ���ة من���ه ام����س: انها جنح���ت يف اإطالق 
خدم���ات جدي���دة ومتنوع���ة، فيم���ا مت ط���رح 
العدي���د من العرو����س املمي���زة بجودتها يف 

�شوق الت�شالت.
وك�ش���ف البيان: ان ع���دد م�شرتك���ي ال�شركة 
بل���غ نح���و �شبع���ة مالي���ني وثالثمائ���ة األ���ف 

م�شرتك، ما اهلها لني���ل ثقة امل�شتهلك ورفده 
مبا يحتاجه من خدم���ات الت�شالت بكفاءة 

عالية. 
وا�شاف البيان: ان العام 2009 �شهد اإطالق 
خدم���ة التج���وال ال���دويل ال���ربي والبحري 
واجلوي، لتكون بذل���ك اأول �شركة ات�شالت 
عراقية توفر تغطية متكاملة خلدمة التجوال 

الدويل اأثناء ال�شفر برًا وبحرًا وجوًا. 
وا�شار البيان اىل العرو�س املميزة الأخرى 
التي اأطلقتها اآ�شيا�شي���ل خالل العام املا�شي 
املتمثل���ة بخ���ط "�شب���اب" اجلدي���د باعتباره 
اأول خط مدفوع م�شبقًا موجها لفئة ال�شباب 

والطالب يف البالد.
يف وق���ت جنح���ت في���ه ال�شركة خ���الل العام 
املا�شي بالتغطية الوا�شع���ة  والو�شول اإىل 
كافة املحافظات الثمانية ع�شر، لت�شبح بذلك 
اأول �شرك���ة ات�ش���الت عراقي���ة تق���دم تغطية 

متكاملة لكافة اأرجاء البالد. 
ونقل البيان عن الدكتور ديار اأحمد، الرئي�س 
التنفي���ذي لل�شركة قول���ه: "بذلنا خالل العام 
املا�ش���ي اأق�ش���ى جهودن���ا يف �شبي���ل تغطية 
كافة الحتياجات املتنامية ل�شوق الت�شالت 
العراقي، من خ���الل اإطالق خدمات جتمع ما 
ب���ني اجلودة العالية والأ�شعار املناف�شة، كما 

اأن ارتف���اع ع���دد امل�شرتكني ب�ش���كل ملمو�س 
خ���الل العام املا�ش���ي، لهو اأك���رب برهان على 
م�شت���وى اخلدم���ات املرموقة الت���ي التزمت 
بتوفريه���ا ال�شرك���ة، ودلي���ل قاط���ع عل���ى اأن 
ل�ش���ركات  الأمث���ل  اخلي���ار  ه���ي  اآ�شيا�شي���ل 

خدمات الت�شالت." 
ون���وه احم���د اىل اخلط���ط املن���وي تنفيذها 
باإج���راء  �شنق���وم   :2010 ع���ام  خ���الل 
التح�شين���ات التقنية والفني���ة، واتخاذ كافة 
الإج���راءات الالزم���ة لتف���ادي اأي اأ�ش���رار قد 
تلح���ق بخدماتن���ا ج���راء الأو�ش���اع الأمنية 
غ���ري امل�شتق���رة التي عانى ول ي���زال يعانيها 

الع���راق، ول ت���زال اآ�شيا�شي���ل ثابت���ة عل���ى 
للمواط���ن  الأف�ش���ل  توف���ري  يف  موقفه���ا 
والنهو����س باقت�شاد بلدن���ا، فعلى الرغم من 
الأ�ش���رار املادي���ة واملعنوية الت���ي تعر�شت 
لها ال�شركة خالل العام املن�شرم من هجمات 
اإرهابية جبانة يف اأبرز املناطق التي تنت�شر 
فيه���ا ال�شرك���ة، ل ت���زال ال�شرك���ة عل���ى راأ�س 
عطائه���ا، واأحرزت وبجه���ود مالكاتها تقدمًا 
كبريًا يف تقدمي خدم���ات الهاتف النقال، كما 
�شتنته���ج ال�شركة خالل الع���ام القادم خططًا 
تو�شعي���ة تهدف اإىل تق���دمي خدماتها املميزة 

اإىل القرى والنواحي واملناطق النائية".

اآ�شيا �شيل تنجح باإطالق خدمات متنوعة وعرو�ض متميزة فـي الت�شالت لعام 2010

ا�سعاف فوري


