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In Local Situation

امل������������وج������������ز

93 درجة وظيفية يف ذي قار
 

ك�س���فت رئي�س���ة جلنة التعيينات يف جمل����س حمافظة ذي قار، عن 
اأن وزارة النف���ط ر�س���دت 93 درجة وظيفية جدي���دة ملحافظة ذي 
قار على مالك �سركة توزيع املنتجات النفطية، وذلك بعد اأن كانت 
ال���وزارة ق���د ر�س���دت 300 درجة وظيفي���ة على مالك �س���ركة نفط 

اجلنوب.
واأو�س���حت هال���ة بع���د الغن���ي ال�س���مري بح�س���ب �س���بكة اأخب���ار 
النا�س���رية: اإن املحافظ���ة ح�س���لت على 93 درج���ة وظيفية اأخرى 
تابعة اإىل �س���ركة توزيع املنتجات النفطية، ومن االخت�سا�س���ات 
املختلفة ، م�سرية اإىل اإن االإعالن عن موعد التقدمي لهذه الدرجات 
�س���يعلن خالل االأ�س���بوع اجلاري .ولفتت اإىل اأن ال�س���ركة �ستعمل 
اأوال على تعيني وتثبيت املتعاقدين معها قبل اأن تفتح باب التقدمي 

اأمام اجلمهور.

ت�سغيل التل�سكوب الفلكي العاك�س 
جرى موؤخرا يف ق�س���م الفيزياء بكلية علوم جامعة الكوفة ت�سغيل 

التل�سكوب الفلكي العاك�س، الوا�سل حديثا للكلية. 
وقال الدكتور عدنان فالح ح�سن رئي�س الق�سم بح�سب بيان العالم 
التعلي���م الع���ايل تلق���ت امل���دى ام�س ن�س���خة منه: انه مت ا�س���تخدم 
التل�س���كوب بنجاح يف ر�س���د اخل�س���وف اجلزئي للقم���ر يوم 31 
كان���ون االول املا�س���ي، رغ���م انع���دام التي���ار الكهربائي لت�س���غيل 
التوجي���ه االلكرتوين للتل�س���كوب واحلا�س���بة اخلا�س���ة به ،وبني 
ح�س���ن: انه ا�س���تعنا بالت�س���غيل اليدوي وا�س���تخدام كامريا جهاز 

موبايل الأخذ �سور للقمر قبل واأثناء اخل�سوف.  

43 فح�سا بيئيا يف املحافظات
اجرت وزارة البيئة 43 فح�س���ا لنماذج بيئية يف حمافظات بغداد 
والب�س���رة ومي�س���ان واملثنى والديوانية وذي قار ونينوى.وقال 
م�س���در م�س���وؤول يف الوزارة بح�س���ب املركز الوطني لالعالم: ان 
مركز الوقاية من اال�سعاع، التابع للوزارة ركز على فح�س مناذج 
الرتبة واملياه، مو�س���حا: ان الفحو�س���ات ك�س���فت عدم تعر�س���ها 

لال�سعاعات امللوثة. 
وا�س���اف: ان املرك���ز يجري 50 ق���راءة �س���هريا مبحافظات بغداد 
والديوانية والب�س���رة ونينوى، م�س���ريا اىل ان مع���دل القراءات 
يقع �س���من احلدود الطبيعية، وعلى املواد الغذائية، وال�س���حية، 

ونفايات امل�ست�سفيات. 
ولفت امل�سدر اىل ان املركز يجري فحو�ساته على املواد الغذائية 
بالتعاون مع الرقابة ال�س���حية يف وزارة ال�س���حة، للوقوف على 

حقيقة املواد امل�ستوردة وامكانية ايجاد تلوث ا�سعاعي فيها.

حقائق �أم تكهنات

حذرت وزارة الرتبية من تزايد اعداد االميني واملت�سربني 
من املدار����س. وقدر الدكتور نهاد اجلبوري وكيل الوزارة 
ام�س االول عدد االميني يف امل�ستقبل القريب باأنه �سيكون 
نح���و خم�س���ة مالي���ني ف���رد. واح�س���ب ان الرقم ُبن���ي على 
تكهن���ات، اذ قد يكون حقيقة هو كذلك او اقل، حيث ان مثل 
هذه االح�س���ائيات مل تخرج من مراكز بحثية ر�س���ينة ،او 
وف���ق درا�س���ات معمقة ميكن اعتمادها يف معرفة م�س���تقبل 

الطلبة العلمي على �سوء خمرجات جدية يف هذا املجال.
واملجتمع���ات مل  ال�س���عوب  م�س���تقبل  ق���راءة  ان  اليخف���ى 
تعد تكهن���ات او تنجيم���ا مبنيا على االه���واء والعواطف. 
ب���ل ملثل هذا ال�س���اأن ا�س���تحدثت ال���دول املتح�س���رة مراكز 
بحوث ودرا�سات �سرتاتيجية عززتها بالعلماء والباحثني 
واملتخ�س�سني، ف�سال عن احدث التقنيات الالزمة، من اجل 
خمرجات بحثية معتمدة يف خططها اخلم�سية والع�سرية، 
ل���ذا هم يخطط���ون ملعرفة م�س���تقبل االجي���ال املقبلة وعلى 

مدى قرن او اكرث.
ومث���ل هذه املراكز –لال�س���ف – الوجود لها عندنا او حتى 
يف العامل العربي، وان وجدت فب�س���كل حمدود اليه�س وال 
ين�س. وال�س���بب يع���ود اىل الطبقات احلاكم���ة يف البلدان 
العربي���ة، التي تعتقد ان مثل هذه املراك���ز قابلة لالخرتاق 
وبالت���ايل، اجله���ات املعادي���ة له���ذا النظ���ام او ذاك ميكنها 
�س���رقة املعلوم���ات املتوفرة والتي تك�س���ف �س���عف ووهن 
ه���ذه االنظم���ة، الت���ي تغو����س يف اجله���ل والتخل���ف كلما 
عم���رت يف احت���الل كر�س���ي احلك���م. بل ك�س���فت ال�س���حف 
وو�س���ائل االعالم املختلفة عن عالق���ات مريبة تربط كثريا 
من الطبق���ات احلاكمة باملتنبئني والدجالني، الذي يقراأون 
طال���ع هوؤالء احلكام لطماأنتهم، بدال من ان يلجاأ هوؤالء اىل 
مراك���ز البح���وث الت���ي ميك���ن ملخرجاتها ان تب���ني مواطن 

ال�سعف، ليتم تداركها ومواطن القوة ليتم تعزيزها.
ل���ذا فاإن ما ذكره وكيل وزارة الرتبية هو قراءة �سخ�س���ية 
لواق���ع التعلي���م الذي ي�س���هد تدهورا مريع���ا، والذي ميكن 
التنب���وؤ ج���راء ذل���ك مب�س���تقبله املخي���ب لالمال وبالف�س���ل 
الوا�س���ح و�س���وح ال�س���م�س.ولو توف���ر مرك���ز درا�س���ات 
�سرتاتيجية للوزارة، لتبني له ولنا حجم االميني احلقيقي 
واالحتياجات الالزمة النقاذهم مما هم به ، وحل�سلنا على 
اعداد الطلبة الذين اكملوا درا�ساتهم يف املجاالت العلمية، 
وه���ل البلد بحاجة اىل طاقاتهم احلقيق���ة، ام انهم احتياط 
جلي�س العاطلني، من الذين يفرت�س���ون االر�سفة يف عموم 

املحافظات؟ 
اخلال�سة: ان التنبوؤ مب�ستقبل النا�س واملجتمع، بات علما 
خ�س�س���ت له املراكز العلمية الق���ادرة على توفري كل ما من 
�ساأنه، ان يجنبهم الف�سل والنكو�س.. لكن م�ستقبلنا نحن، 
مبن���ي على تكهنات قد ت�س���يب هنا او تخط���ئ هناك ، الأنها 

مازالت يف رجم الغيب!! 

ك���������ام اب���ي�������س 

علي القي�سي

الروؤية:  جيدةاحلالة اجلوية
درجة احلرارة العظمى : 20 مئويةالطق�س: م�سم�س

درجة احلرارة ال�سغرى: 14 مئوية
 الرطوبة الن�سبية : %65

ال�سغط اجلوي :  1019 �سروق ال�سم�س: 07:06 

بغداد/ املدى
اأقام املجل�س العراقي لل�سلم والت�سامن 
ندوة حوارية ب�ساأن "ال�سلم االأهلي يف 
االول  بح�س����ورعدد  الع����راق" ام�����س 
من ال�سخ�سيات ال�سيا�س����ية والثقافية 
منظم����ات  ع����ن  وممثل����ني  واالعالمي����ة 

املجتمع املدين، 
وقال عامر ح�س����ن الفيا�����س عميد كلية 
العلوم ال�سيا�س����ية:اإن مفهوم املواطنة 
من املفاهيم االأكرث ا�س����تعمااًل و�سيوعًا 
ولكن����ه يف الوق����ت نف�س����ه م����ن املفاهيم 
االأكرث غمو�س����ًا، وهو كمف����ردة يحتاج 

اإىل حتديد ماهيته.
وت�س����اءل الفيا�����س: ه����ل املواطنة حق 
اأم واجب؟ مو�س����حا اأن املواطنة متزج 
اأن  واالأ�س����ح  والواج����ب  احل����ق  ب����ني 
نتعام����ل معها كحق قبل الواجب. وهي 
اإذا كانت حقًا –يف البعد االإقت�سادي- 
وم����ن  وق����درة،  م�س����لحة  تعن����ي  فه����ي 
الناحية ال�سيا�سية فهي �سلطة وح�سب 

طبيعة النظام ال�سيا�سي.
وا�س����اف: املواطنة كونه����ا حقا تقرتن 
بالف����رد ال باجلماعة، اأم����ا كواجب فهي 
م�س����روطة باجلماع����ة، وكظاه����رة له����ا 
اأبعادها الزمانية واملكانية، ولذا ينبغي 
االإنتباه ملفه����وم التاأريخ عن املواطنة، 
فه����ي ترتبط مبرحل����ة تاأريخي����ة قرينة 
بوج����ود املجتم����ع ال�سيا�س����ي. وبه����ذا 
املعن����ى ي�س����ري املحا�س����ر ب����اأن الفردية 
لي�س����ت كلم����ة اأو م�س����طلحا يطبق بكل 
مبجتم����ع  ترتب����ط  وه����ي  املجتمع����ات 
حمدد، هو جمتمع الدولة املدنية.ويف 
حالة �س����عف الفردية، فاإن ذلك ينعك�س 
�س����لبًا على املجتمع املدين، وكذا احلال 
العقلن����ة والعلمن����ة  ل�س����عف  بالن�س����بة 
اللت����ني هم����ا اأ�س����ا�س املجتم����ع امل����دين 

وتطوره.
ومن جانبه تناول القا�سي هادي عزيز 
علي مو�سوع "دولة القانون" وحتدث 
ع����ن االأدوار الت����ي مي����ر به����ا القان����ون 
والدولة، اإبتداًء من مبداأ احلق املبا�سر 

ال����ذي يقوم ب����ه االإله باإ�س����طفاء احلكم 
اإىل املرحل����ة الت����ي ت����رك فيه����ا النا�����س 

الختيار نظم احلكم التي تنا�سبهم.
موؤك����دا اأهمي����ة معرفة ماهي����ة القانون 
وتعريفه ب�س����كل �س����ليم للو�س����ول حقًا 
اإىل دولة القانون. م�س����ريا  اإىل وجود 
تعريفات فل�س����فية عدي����دة للقانون، كل 
ينظر اإليه من زاويته الفل�س����فية، ولكن 
التعريف الذي يو�س����ح حقيقة القانون 
حقًا هو "اأن القانون هو جمموع قواعد 
ال�س����لوك امللزم����ة الت����ي تنظ����م حق����وق 
الف����رد يف املجتم����ع" ومن خ�سائ�س����ه 
االأ�سا�س����ية، ه����ي تنظي����م العالقات بني 
االأفراد وحما�سبة من يخالف قواعده، 
وه����و ملزم ل����كل االأطراف، الأن �س����لطة 
القانون يجب اأن تكون فوق ال�سلطات 

االأخرى.
ونوه املحا�س����ر اإىل اأن �سيادة القانون 
القانوني����ة  القواع����د  اح����رتام  تعن����ي 
الواج����ب اتباعها م����ن قب����ل االأفراد يف 
م����كان وزمان معين����ني، باالإ�س����افة اإىل 
اأهمية وجود معايري للت�سريع تن�سجم 
م����ع حقوق االإن�س����ان، ويف هذا املعنى، 
فاإن دولة القانون تعني خ�سوع جميع 
ال�سلطات الأحكام القوانني النافذة. كما 
اأن دولة القانون ت�س����تدعي وجود نظم 
دميقراطي����ة تعم����ل باآلي����ات الد�س����تور، 
والت����داول  ال�س����لطات  ب����ني  والف�س����ل 

ال�سلمي لل�سلطة.

ال�سلم االأهلي
مو�س���وعة  ويف  مقاب���ل  �س���ياق  ويف 
"ال�س���لم االأهلي" قال ح�س���ن �س���عبان 
ع���ن بداي���ات تكوي���ن ال�س���لم االأهل���ي 
يف  ورد  م���ا  وبح�س���ب  واملجتمع���ي 
الد�س���تور العراقي ال�س���ادر يف بداية 
تاأ�س���ي�س الدول���ة العراقية ال���ذي مّثل 
عق���دًا اجتماعي���ًا ب���ني كاف���ة املكونات 
ا�س���ا�س  وعل���ى  والديني���ة  القومي���ة 
توافق���ي، يوؤك���د على الوطني���ة وعدم 

التفريط بالوطن.

موؤك���دا اأن ال�س���لم االأهلي يعد �س���مام 
االأم���ان ليبقى العراق موح���دًا وبعيدًا 
عن حماطر االأنظمة االإ�س���تبدادية. اإن 
متا�س���ك العالقة بني مكونات ال�س���عب 
مت�س���احلًا  الع���راق  تبق���ي  العراق���ي 
ومتما�س���كا، وق���د فوتت ه���ذه العالقة 
الفر�س���ة على االإرهابيني وابعدت عن 

العراق مرحلة القتل على الهوية.
املواطن���ة  اأن  اإىل  املحا�س���ر  وا�س���ار 
العراقي���ل  جت���اوزت  ق���د  العراقي���ة 
اخلط���ر  ب���اأن  موؤك���دًا  واملعوق���ات، 

ه���و  االأهل���ي  ال�س���لم  عل���ى  احلقيق���ي 
املحا�س�سة الطائفية التي تهدد وحدة 

البالد.
ويف نف����س ال�س���ياق  تط���رق الدكتور 
اأحم���د علي اإبراهيم �س���كرتري املجل�س 
العراقي لل�س���لم والت�سامن اإىل اأهمية 
تفكيك العوامل والظواهر التي توطد 
ال�س���لم االأهل���ي مت�س���ائاًل: هل ال�س���لم 
االأهلي مهدد ب�س���بب النزاعات املحلية 

اأم التدخالت اخلارجية واالإرهاب؟
�س���كرتري  اأ�س���ار  ال�س���دد  ه���ذا  ويف 

تع���زز  الت���ي  العوام���ل  اإىل  املجل����س 
ال�س���لم االأهلي، موؤكدًا اهمية اأن يكون 
النظ���ام ال�سيا�س���ي مبنيًا عل���ى العدل 
وامل�س���اواة، وتعزيز وتوحيد النظام 
دائ���رة  تو�س���يع  ع���ر  الدميقراط���ي، 
االنتخاب���ات العام���ة، وو�س���ع اأ�س����س 
حق���وق  ت�س���من  امل�س���تدامة  للتنمي���ة 
االأجيال القادمة، موؤكدًا �س���رورة نبذ 
العنف الذي ي�س���بب التع�سب معترًا 
االأخ���ري مر�س���ًا ع�س���ويًا ونف�س���يًا يف 

املجتمع.

اأقامها املجل�س العراقي لل�سلم والت�سامن

نـدوة حـو�ريـة بـ�سـاأن �لـ�سـلــم �لأهـلـي فـي �لـعـر�ق

جانب من احلوارية

بغداد/ املدى
با�س���رت ال�س���ركة العامة لت�س���نيع احلب���وب التابعة 
ل���وزارة التج���ارة بتجهي���ز وكالء الطحني يف عموم 

املحافظات، حل�سة �سهر كانون االول املا�سي. 
وقال م�س���در م�س���وؤول يف وزارة التجارة، يف بيان 
ت�سلمت املدى ن�سخة منه ام�س: ان مدير عام ال�سركة 

وكال���ة مثن���ى جبار عب���د الزهرة، وج���ه باإعداد خطة 
مو�س���عة ت�س���مل جميع حمافظات البالد، م�سيفا: ان 
املدي���ر العام وخالل اجتماع مع امل�س���وؤولني املعنيني 
ق���رر حتوي���ل مطحن���ة الطارمية من الطحن ل�س���الح 
حمافظة بغداد اىل جتهيز حمافظة �س���الح الدين من 

مادة الطحني،  ل�سد النق�س احلا�سل هناك. 

وتاب���ع امل�س���در: ان املجتمع���ني قرروا ايق���اف منح 
االجازات لالفران احلجرية ذات ال�سواء املبا�سر، ملا 
لها من اأ�س���رار على ال�س���حة العامة، ومفاحتة مركز 
بح���وث التغذي���ة لبيان خماط���ر االف���ران احلجرية، 
والت���ي توؤثر على �س���حة املواط���ن، واقت�س���ار منح 

االجازات لالفران االوتوماتيكية وامليكانيكية.

بغداد/ املدى
ح����ددت اأمانة بغ����داد الت�س����اميم الثالثة 
املنطق����ة  تطوي����ر  مب�س����روع  الفائ����زة 

املحيطة بالرو�سة الكاظمية املطهرة . 
ونقل املكت����ب االإعالمي الأمانة بغداد يف 
بيان ل����ه ام�س: "اإن امان����ة بغداد حددت 
الث����الث  باملرات����ب  الفائ����زة  الت�س����اميم 

االوىل �س����من م�س����ابقة تطوي����ر املنطقة 
املحيط����ة بالرو�س����ة الكاظمي����ة املطهرة 
بن�س����ف قط����ر م�س����احته 500 م����رت م����ن 
م�س����ريًا   ، ال�س����ريف"  ال�س����حن  ح����دود 
اىل "ان امل�س����روع �س����يمكن املدين����ة من 
ا�ستقبال قرابة )5( ماليني زائر كل )12( 
�س����اعة يوميا". واأ�س����اف البي����ان: " اأن 

جمي����ع املقرتحات املقدمة من ال�س����ركات 
اأخ����ذت  امل�س����ابقة،  يف  �س����اركت  الت����ي 
بنظ����ر االإعتب����ار عراقة املدين����ة، وغناها 
باملوروث العم����راين والثقايف واملباين 
عليه����ا،  واحلف����اظ  املتمي����زة،  الرتاثي����ة 
وكذلك ن�سيج االأ�سواق املتميزة، واأعداد 
ال����زوار املتزاي����د، م����ع اإيج����اد احلل����ول 

املنا�سبة ملواقف ال�س����يارات وامل�سقفات 
وتوف����ري  ال����زوار  بوقاي����ة  اخلا�س����ة 
املتطلب����ات الالزم����ة له����ذه الفعالي����ات". 
الت����ي  الت�س����اميم  اأغل����ب  " اإن  وتاب����ع: 
قدم����ت، كانت جيدة وروعي فيها اي�س����ًا 
الطاب����ع التاريخ����ي للمدين����ة والتو�س����ع 

احلا�سل يف تقدمي اخلدمات".

�إجر�ء�ت م�سددة بحق معامل مياه �ل�سربجتهيز �لوكالء بالطحني ل�سهر كانون �لأول

حتديد �لت�ساميم �لفائزة بتطوير مدينة �لكاظمية

بغداد / قي�س عيدان
اتخ���ذت وزارة ال�س���حة اإجراءات م�س���ددة بحق 
امل�س���انع االهلي���ة واملختلط���ة اخلا�س���ة باإنت���اج 

املي���اه املعدني���ة، والت���ى متار�س املهن���ة من دون 
موافقات ا�سولية. 

وب���ني م�س���در ف���ى دائ���رة ال�س���حة العام���ة: اإن 

توجيه���ا ق���د �س���در ب�س���رورة املتابع���ة الدقيق���ة 
للمعام���ل املنتج���ة والت���ى حتمل ا�س���ماء جتارية 

خمتلفة، وتعمل فى اماكن غري معروفة. 
وا�س���اف امل�س���در ل�)املدى(: ان اجلهاز املركزى 
للتقيي�س وال�سيطرة النوعية قد ر�سد العديد من 
املخالفات لهذا املنتج الذى �س���حب من اال�س���واق 
املحلي���ة، اذ ان هن���اك معام���ل تق���وم باإنتاج هذة 
الكميات وتباع فى اال�س���واق م���ن دون موافقات 
م���ن اجله���ة  م���ن ال�س���حة ام  ا�س���ولية، �س���واء 

ال�سناعية املخت�س�ة. 
م�س���ريا اىل ان الف���رق ال�س���حية اجلوالة اخذت 
عل���ى عاتقه���ا متابعة هذه احلالة، باال�س���افة اىل 

الواجبات املناطة بها. 
كم���ا حذر امل�س���در املواطنني من ا�س���تخدام هذه 
ال�س���ركات  ال���وزارة  األزم���ت  حي���ث  املنتج���ات، 
املنتجة و�س���ع )ليبل( ي�س���ري اىل تاريخ االنتاج 
ومكان امل�سنع ورقم االجازة اخلا�سة مبمار�سة 

املهنة.

بغداد/ املدى

با�س���رت اأمانة بغداد بحملة خدمية كرى يف جممع ال�س���احلية ال�س���كني ت�س���تمر ملدة )10( اأيام ب�س���بب عدم 
اإمكانية اجلمعية التعاونية تقدمي اخلدمات الالزمة ل�ساكني هذا املجمع . 

واأو�سح املكتب االإعالمي الأمانة بغداد يف بيان له ام�س " اإن هذه احلملة جاءت بتوجيه مبا�سر من اأمني بغداد 
الدكتور )�سابر العي�ساوي( بعد جولة ميدانية ملجمع ال�ساحلية ال�سكني ومنطقة كرادة مرمي، م�سخ�سًا خلاًل 

يف اأداء اجلمعية التعاونية امل�سوؤولة عن تقدمي اخلدمات لهذا املجمع" . 
واأ�س���اف " اأن اأم���ني بغ���داد ا�س���تمع لع���دد من مالحظ���ات املواطنني يف تل���ك املناطق بخ�س���و�س احلاجة اىل 
م�س���اعفة حجم اخلدمات البلدية يف قطاعات النظافة وال�سرف ال�س���حي، واإعادة زراعة وت�سجري ال�ساحات 

لتكون متنف�سًا للعوائل ووجه مبعاجلة كافة امل�س�اكل وتلبي�ة احتياجات �ساكني املجمع من اخلدمات" . 

حملة خدمية يف جممع �ل�ساحلية

املو�سل/ املدى

اعلن���ت وزارة الهج���رة واملهجري���ن، ان االمان���ة 
العامة ملجل�س الوزراء قد خ�س�ست مبلغ خم�سة 
مليارات دينار �سلفة اولية �ستدفع –تعوي�سات- 
اله���ايل قريت���ي خزن���ة و�س���ريخان يف حمافظة 
نين���وى، التي كان���ت قد تعر�س���ت اىل تفجريات 

ارهابية. 
واكد القا�س���ي ا�سغر املو�س���وي وكيل الوزارة، 
ان التعوي�س���ات �ست�س���مل ال���دور املهدم���ة كلي���ًا 
وجزئي���ًا وكذل���ك املمتل���كات اخلا�س���ة كاالث���اث، 
اىل جان���ب االليات والعجالت واملحال التجارية 

وذوي ال�سهداء واجلرحى.
وا�س���اف بح�س���ب بي���ان الع���الم ال���وزارة تلقت 
امل���دى ام����س ن�س���خة من���ه: لق���د مت تخ�س���ي�س 
مليار و�س���تمئة ملي���ون دينار مبلغا م�س���تقال من 
قب���ل االمان���ة العام���ة ملجل����س الوزراء، ت�س���رف 
–تعوي�س���ات- ل�سهداء تازة و�سريخان وخزنة 
م���ن قب���ل االمان���ة ب�س���كل مبا�س���ر، وفق���ًا الليات 

خا�سة و�سعت بهذا ال�سدد . 
وب���ني املو�س���وي: ان���ه مت ا�س���دار ق���رار من قبل 
جمل�س الوزراء لت�س���كيل جلنة خا�س���ة برئا�س���ة 
ميخائي���ل  وج���دان  االن�س���ان  حق���وق  وزي���رة 
وع�س���ويتنا اىل جانب حمافظ نينوى وممثلني 
عن وزارتي االعمار واال�سكان وال�سباب، الغاية 

منه���ا التح���ري الدقي���ق وح�س���ر اال�س���رار التي 
حلقت بالقريتني، ور�س���د املبل���غ النهائي الالزم، 
وقد مت حتديد مبلغ 5 مليارات دينار �سلفة اولية 
لتغطية نفقات التعوي�س���ات، كما مت ت�سكيل عدة 
جل���ان فرعي���ة وحملية الج���راء امل�س���ح امليداين 
وتقدي���ر اال�س���رار ورف���ع اال�س���ابري اخلا�س���ة 
بالتعوي�س���ات اىل اللجن���ة املركزي���ة يف وزارة 

حقوق االن�سان، للنظر بها.
مو�س���حًا ان اللجن���ة املركزية اطلع���ت على كافة 
اال�س���ابري، ومتت احالتها اىل الرقابة املالية يف 
حماف���ظ نينوى، الجراء التدقيق���ات املالية عليها 
ومن ثم البدء بعملية �س���رف امل�س���تحقات املالية 

بني املت�سررين.

5 مليار�ت دينار تعوي�سات لأهايل قريتي خزنة و�سريخان تلوث �إ�سعاعي عايل �مل�ستوى
فـي �لـنـجـف

النجف/ املدى
عق���د ق�س���م الفيزياء يف كلي���ة العلوم بجامع���ة الكوفة ندوة، لتقيي���م حالة التلوث 
االإ�س���عاعي ملنجم اليورانيوم الواقع يف منطقة الد�س���م �س���من ناحية احلرية يف 
حمافظة النجف. ونقل م�س���در اعالمي يف اجلامعة عن عميد الكلية الدكتور عبد 
املجيد ال�سعدي قوله: ان الندوة ناق�ست بحثا  مو�سعًا للباحثني د. رعد عبيد ود. 
حيدر حمزة من ق�س���م الفيزياء تو�س���ال من خالله اىل وجود م�ستويات ا�سعاعية 
ذات م�ستويات اأعلى من املعدل العاملي يف الرتبة واملزروعات واالأمالح املرت�سبة 
من املياه اجلوفية يف موقع املنجم واملناطق املجاورة . واأ�س���ار ال�سعدي بح�سب 
وكالة انباء االإعالم العراقي اىل ان نقا�سات احل�سور تركزت على االآثار ال�سلبية 
له���ذا االإ�س���عاع، وعالقته بال�س���حة العام���ة وطرق الوقاي���ة واإمكانية اال�س���تفادة 

االقت�سادية من املنجم واآفاق حمطات القدرة الكهرونووية.

بغداد/ املدى
ق���رر جمل����س ال���وزراء املوافقة على 
حماي���ة  قان���ون  م�س���روع  اق���رتاح 
االأطب���اء، املدق���ق م���ن قب���ل جمل����س 
�س���ورى الدولة، واإحالته اىل جمل�س 

النواب.
با�س���م  الر�س���مي  الناط���ق  واو�س���ح 
احلكوم���ة الدكتورعل���ي الدب���اغ: اأن 
املوافقة على م�س���روع قانون حماية 
االأطب���اء تاأت���ي التفاتة م���ن احلكومة 
لالأطب���اء واالأطب���اء االإخت�سا�س���يني 
ب�سرورة حمايتهم بت�سريع قانوين، 
م���ن  االأطب���اء  حماي���ة  خ���الل  م���ن 

الع�س���ائرية،  االعتداءات واملطالبات 
نتيج���ة اأعماله���م الطبي���ة، وا�س���اف 
الدب���اغ بح�س���ب بي���ان ملكتب���ه تلق���ت 
املدى ام�س ن�س���خة منه: كما ي�س���جع 
م�س���روع القان���ون امل���الكات الطبي���ة 
املهاج���رة بالع���ودة اىل البلد وتقدمي 
املوؤ�س�س���ات  خ���الل  م���ن  خدماته���م 
ال�س���حية والعي���ادات اخلا�س���ة اإىل 
يغف���ل  مل  حي���ث  كاف���ة،  املواطن���ني 
القانون احت�ساب مدة ممار�سة مهنة 
الطبيب خارج البلد الأغرا�س التعيني 
عن���د  والتقاع���د  الرات���ب  وحتدي���د 
تعيينه���م. وب���ني الدب���اغ: اأن االأمانة 

العامة ملجل�س الوزراء طلبت ت�سريع 
وتوف���ري  االأطب���اء،  حلماي���ة  قان���ون 
احل�س���انة له���م حيث �س���بق واأن عقد 
وخ���رج  االأطب���اء  حلماي���ة  موؤمت���ر 
بالتو�س���يات: منها اإ�س���دار ت�س���ريع 
يحدد �س���بل حماية االأطب���اء وتوفري 
احل�س���انة  له���م م���ن حاالت الف�س���ل 
الع�س���ائري التي حتدث نتيجة موت 
املري�س اأثن���اء العملية، وكذلك اإعداد 
م�س���روع قان���ون ي�س���من احت�س���اب 
امل���دة املق�س���ية لالأ�س���اتذة واالأطب���اء 
املهاجري���ن واملهجري���ن يف اخل���ارج 
خدمة وظيفي���ة، لالأغرا����س العالوة 

والرتفي���ع والتقاع���د والرتقي���ة وقد 
تن�سب ت�سكيل جلنة برئا�سة م�ست�سار 
يف جمل�س �سورى الدولة، وع�سوية 
ممثلني عن وزارات ال�س���حة واملالية 
واملهجري���ن واملهاجرين، باالإ�س���افة 
اىل ممثل عن جمل�س الق�ساء االأعلى، 
وممثل اآخر عن نقابة االأطباء، تولت 

هذه اللجنة و�سع م�سروع القانون.
م�س���روع  اأن  اىل  الدب���اغ  وا�س���ار 
ال���وزراء،  جمل����س  خ���ول  القان���ون 
بن���اء عل���ى اق���رتاح وزي���ر ال�س���حة 
متدي���د خدمة الطبيب، الذي حتتاجه 
�س���نة،   )70( �س���ن  حل���ني  ال���وزارة 

كم���ا وتقوم ال���وزارة بو�س���ع خطط 
�س���نوية، الإن�س���اء جممع���ات �س���كنية 
ق���رب املوؤ�س�س���ات ال�س���حية الإقام���ة 
االأطب���اء العامل���ني فيها بب���دل اإيجار 
وفق اأح���كام القانون، وال يجوز بيع 
اأو متلي���ك تل���ك الوحدات ال�س���كنية، 
واأن متن���ح وزارة الداخلي���ة الطبيب 
اإجازة حمل وحيازة �س���الح �سخ�سي 
وورد يف م�س���روع القان���ون، باأنه ال 
يجوز اإلق���اء القب�س على الطبيب اأو 
توقيف���ه عند اإقامة �س���كوى الأ�س���باب 
مهني���ة، اإال بعد اإج���راء حتقيق مهني 

عدا اجلرائم. 

خطة ��ستثمارية 
لإن�ساء فنادق عر�قية 

فـي �ل�سعودية
بغداد/ املدى

ك�سف رئي�س الهيئة العليا للحج عن 
خطة ا�ستثمارية الإن�ساء فنادق عراقية 

يف اململكة العربية ال�سعودية، بهدف 
تقدمي اخلدمات للحجاج العراقيني 

باأ�سعار منا�سبة قيا�سا بالفنادق 
ال�سعودية .وقال ال�سيخ حممد تقي 

املوىل بح�سب وكالة اإيبا ام�س االحد: 
ان هذه اخلطة تاأتي يف اطار �سعي 

الهيئة لتنفيذ برامج ا�ستثمارية 
الموال الهيئة بعد �سراء عدد من 

الطائرات احلديثة ال�سنع وتوفري 
م�ستلزمات راحة احلجاج .وا�ساف 

ان الهيئة ووزارة النقل �سبق وان 
اتفقتا على ت�سكيل جلنة م�سرتكة 

ملتابعة عملية نقل احلجاج العراقيني 
اىل الديار املقد�سة يف مطارات البالد، 

بعد قيام الهيئة با�ستئجار طائرات 
كبرية احلجم، لت�سهيل وت�سريع 

عملية نقل احلجاج .واو�سح املوىل: 
ان هناك تن�سيقا مع وزارة النقل ، 

حيث وجهت االخرية جميع املطارات 
لت�سهيل عمل الهيئة وحركة احلجاج 

وتذليل ال�سعاب. م�سريا اىل ان 
الهيئة طالبت احلكومة بالدعم املادي 
لال�ستمرار بتنفيذ برامج ا�ستثمارية. 

�لـمـو�فقـة علـى مـ�سـروع قـانـون حمـايـة �لأطـبــاء

النا�سرية/ املدى

يف  النبات���ي  االإنت���اج  ق�س���م  مدي���ر  اأعل���ن 
زراع���ة ذي قار عن انتهاء حملة اال�س���تزراع 
ملح�سويل احلنطة وال�سعري ال�سرتاتيجيني 

يف املحافظة للمو�سم احلايل.
وقال املهند�س عقيل ح�س���ن البطاط بح�سب 
�س���بكة اأخبار النا�س���رية ام�س: اإن امل�ساحة 
امل�س���تزرعة ملح�س���ول احلنط���ة بلغ���ت نحو 
197600 دومن���ا يف ح���ني بلغ���ت م�س���احة 
 ، دومن���ا   298500 ال�س���عري  حم�س���ول 

مو�س���حا: اإن امل�س���احات امل�ستزرعة �سجلت 
زي���ادة عن اخلط���ة املق���ررة من قب���ل وزارة 
امل���واد املائي���ة بواق���ع 50 اإل���ف دومن خارج 
خ���ارج  دومن  األ���ف  و39  ال�س���عري  خط���ة 
امل�س���احات  اإن  اإىل  خط���ة احلنط���ة .ولف���ت 
االإ�س���افية، زرعت بجهود الفالحني الذاتية، 
وباال�س���تعانة مبي���اه االآب���ار خ�سو�س���ا يف 
منطقة اأم اعنيج يف ناحية احلّمار وامل�سب 
العام ،ف�سال عن ا�ستعانة البع�س مبياه نهر 

الفرات وذنائب الغراف.
واأ�س���ار اإىل اإن عملي���ات الدع���م لهذه اخلطة 

متثل���ت بتوفري مادة الكاز باأ�س���عار مدعومة 
بن�س���بة 30% وجتهي���ز الفالحني باالأ�س���مدة 
بواق���ع الفي طن من �س���ماد اليوريا و1600 

طن من ال�سماد املركب.
ال�س���ماد  اإن كمي���ات  ع���ن  البط���اط  وك�س���ف 
املر�س���ودة للمحافظة تكف���ي لتغطية اخلطة 
املقرتح���ة والتي تبلغ نح���و 6 االف طن من 
�س���ماد اليوري���ا و6 االف ط���ن م���ن ال�س���ماد 
االأ�س���مدة يف  اأهمي���ة  اإىل  املرك���ب، منوه���ا 
اأرا�سي املحافظة التي تتميز بارتفاع ن�سبة 

االأمالح يف الرتبة واملياه.

كم���ا اأ�س���ار اإىل دع���م الفالح���ني واملزارع���ني 
عن طريق الت�س���ليف من امل�سرف الزراعي، 
رفع���ت  الذي���ن  الفالح���ني  ع���دد  بل���غ  حي���ث 
 400 الزراع���ي  امل�س���رف  اإىل  معامالته���م 
معامل���ة ، الفت���ا اإىل اإن قيم���ة القر����س تبلغ 
200 األ���ف دينار لل���دومن الواحد .معربا عن 
اأمل���ه مبو�س���م زراع���ي وفري نتيجة �س���قوط 
كمي���ات كبرية م���ن االإمطار، ف�س���ال عن دعم 
وزارة الزراع���ة واملديري���ات التابعة لها عن 
طريق املوؤمترالذي عقد موؤخرا حول توفري 

االأمن الغذائي يف البالد.

�نتهـــاء حملــة �ل�سـتــزر�ع فـي ذي قـــار


