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منظمات يف ذي قار ت�شارك يف حمالت التوعية مبخاطر املر�ض

ك����ل����ام اب���ي�������ض

العمالة الأجنبية

�صحة نينوى ت�ؤكد خلو املحافظة من الإنفلونزا الوبائية

جالل ح�سن
يتزايد يوم ��ا بعد �آخر ،قدوم اف ��واج العمالة االجنبية اىل
الب�ل�اد ,حت ��ى ا�صبح لها تداعي ��ات يف �س ��وق العمل ،لعدم
وجود قان ��ون ينظم اقامتها ،يف وق ��ت تزدحم فيه املقاهي
وار�صفته ��ا بال�شب ��اب العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل .اغل ��ب ه ��ذه
العمال ��ة تدخل البل ��د بوا�سطة الت�أ�ش�ي�رات ال�سياحية التي
بات ��ت متثل الب ��اب اخللفي لالقامة غ�ي�ر ال�شرعية ،خا�صة
وان معظمه ��م ي�أتون من دول فقرية بحث ًا ًعن ربح اكرب من
املال ب�أ�سهل الطرق.
والغري ��ب يف هذه العمال ��ة �أنها ترتكز يف قطاع اخلدمات،
وحتدي ��د ًا ًيف مه ��ن ال تتوف ��ر فيها اي خ�ب�رة ،وجميعهم ال
يحملون تراخي� ��ص قانونية ،وال بطاق ��ات �صحية .فلماذا
اال�ستعان ��ة بالعمال ��ة االجنبي ��ة؟ ه ��ل لنق� ��ص يف الكف ��اءة
واخل�ب�رة عن ��د العام ��ل العراق ��ي؟�.أم لرخ�صه ��ا؟�.أم انه ��ا
ن ��وع من الوجاه ��ة االجتماعية ؟ ومن امل�ش ��اكل العر�ضية،
تزاي ��د الطل ��ب عل ��ى خادم ��ات املن ��ازل ،والطل ��ب يتم عرب
مكات ��ب اهلي ��ة ،حتدد في ��ه موا�صف ��ات ،ومزاي ��ا اخلادمة،
م ��ن العمر ،والر�شاقة ،والتعليم ،و تبع� � ًا ًمل�ستوى اال�سرة،
ف�أال�سرالغني ��ة تف�ضل االندينو�سي ��ات تليها  ،وبعر�ض اقل
ال�سريالنكيات،.ث ��م البنغالدي�شي ��ات ويرجح ارباب العمل
�سب ��ب اال�ستعان ��ة بالعمال ��ة االجنبي ��ة اىل رف� ��ض العام ��ل
املحل ��ي االعم ��ال اخلدمية ،وت ��دين اخالقي ��ات العمل لديه
مث ��ل االمانة وال�صرب والدق ��ة يف العمل  ،ف�ض�ل�ا ًعن طلبه
اجور ًا عالية.
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية اكدت انها رفعت قانون
تنظي ��م العمالة االجنبي ��ة الداخلة اىل الب�ل�اد ،اىل جمل�س
الن ��واب منذ ث�ل�اث �سن ��وات ،لكن ��ه مل ي�ص ��ادق عليه حتى
االن .وح ��ددت ن�سب ��ة الت�شغيل يف امل�شاري ��ع اال�ستثمارية
للعراقي�ي�ن بخم�سني باملئة من االيادي العاملة ،واو�ضحت
موجب ��ات القان ��ون ،ب�أن ��ه قان ��ون يل ��زم ا�ستق ��دام العمالة
االجنبية بتقدمي �شهادة عمل وت�صريح ر�سمي.
يف وق ��ت ا�صبح ��ت م�شكل ��ة البطال ��ة ت� ��ؤرق اجلمي ��ع ،وال
توج ��د اي ا�س ��رة تعي� ��ش بعي ��دة عنه ��ا ،وعالجه ��ا ا�صبح
املقيا� ��س احلقيق ��ي لنجاح اال�صالح االقت�ص ��ادي  .علم ًا ان
منظمة العم ��ل الدولية قدرت ن�سبة البطالة يف العراق بني
رب ��ع اىل ثلث القوى االنتاجي ��ة ،وت�شري االرقام التقديرية
للبنك الدويل اىل ان اجمايل الناجت املحلي العراقي تراجع
بن�سبة الثلث تقريبا ً.
االن وامام م�شكل ��ة العمالة الواف ��دة وتداعياتها اخلطرية
م ��ن ال�ضروري التاكي ��د على و�ضع خط ��ة وطنية م�شرتكة
ته ��دف �إىل معاجلة العمالة  ،وو�ض ��ع �ضوابط جديدة يتم
من خاللها تنظيم عملية تدفقها  ،ب�شكل ال ي�ؤثر يف النهاية
يف م�صال ��ح البالد وجموع املواطن�ي�ن ،ويتم ذلك مبوافقة
اجله ��ات املخت�صة  ،وب�شرط خل ��و �صحيفتهم اجلنائية يف
بالده ��م من جرائم تخل بالأمن الع ��ام ،واتخاذ االجراءات
القانونية.
وال�ش ��يء امل�ؤمل ح�ي�ن نر�صد الفت ��ه مكتوبة بخ ��ط وا�ضح
و�أني ��ق ،تعل ��ن ع ��ن البحث عن عم ��ال اجانب فيم ��ا يجل�س
�شبابنا يف املقاهي ودكاكني الت�سكع من دون عمل!
jalalhasaan@yahoo.com

املو�صل  -النا�صرية  /نوزت
�شمدين -ح�سني العامل
�أكد مدير عام �صحة نينوى د�.صالح ذنون عدم
ت�سجيل �أي �إ�صابة مبر�ض انفلونزا اخلنازير
يف حمافظة نين ��وى ،وان دائرته اتخذت عدة
اج ��راءات احرتازي ��ة للوقاية م ��ن املر�ض� ،أو
منع دخوله املحافظة ،يف الوقت الذي اعلن فيه
ع ��دد من منظمات املجتم ��ع املدين يف حمافظة
ذي ق ��ار ان�ضمامها للجه ��د احلكومي يف حملة
التوعية مبخاطر االنفلونزا الوبائية.
وذك ��ر مدي ��ر �صح ��ة نين ��وى :ان ن ��دوات عدة
مل ��دراء املدار� ��س �س ��وف تعق ��د خ�ل�ال الف�ت�رة
املقبل ��ة ،به ��دف التثقيف ونق ��ل املعلومة حول
املر� ��ض ،وتوجيهه ��ا التخ ��اذ االحتياط ��ات
واالج ��راءات الالزم ��ة ملن ��ع و�ص ��ول وانت�شار
املر� ��ض ب�ي�ن الط�ل�اب ،وقال:نري ��د تعري ��ف
املر�شدي ��ن واملعلمني بو�سائ ��ل وطرق التعرف
عل ��ى اعرا�ض املر� ��ض  ،وتوعي ��ة ذوي الطلبة
ب�ض ��رورة نق ��ل ابنائه ��م امل�شتب ��ه با�صابته ��م
اىل امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة املخت�ص ��ة لغر� ��ض
الت�شخي�ص اوتق ��دمي الع�ل�اج ،و�أ�ضاف:نريد
تعري ��ف املجتم ��ع به ��ذه االعرا�ض ملن ��ع الهلع
م ��ن املر�ض ،م�ؤكد ًا �أن التعليمات والتو�صيات
الأخ�ي�رة تو�ص ��ي بعدم غل ��ق �أي مدر�سة ،و�أن
ذل ��ك ق ��د ح ��دد بت�أكيد وج ��ود ث�ل�اث ا�صابات،
وع ��دم غل ��ق اي مدر�س ��ة يف ح ��ال وج ��دت
ا�صابات غ�ي�ر م�ؤكدة ،وان ذل ��ك عموم ًا يدخل
�ضمن اخت�صا�ص دائرة �صحة نينوى.
ن�شر الوعي ال�صحي
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل قال ��ت رئي�س ��ة منظم ��ة
حق ��وق االن�س ��ان االن�س ��ة �ش ��ذى القي�س ��ي
لـ(امل ��دى):ان ع ��ددا م ��ن منظم ��ات املجتم ��ع
امل ��دين يف النا�صرية من بينه ��ا منظمة حقوق
االن�س ��ان وجمعي ��ة حماي ��ة الأ�س ��رة العراقية
وجمعي ��ة رعاية الأطف ��ال املوهوبني ،ان�ضمت
م�ؤخ ��را للعمل �ضم ��ن ت�شكي�ل�ات مديرية بيئة
ذي ق ��ار لن�شر الوعي ال�صح ��ي وطرق الوقاية
م ��ن مر� ��ض االنفلون ��زا الوبائي ��ة  ،وا�ضاف ��ت
القي�سي :كما ان�ضمت امل�ؤ�س�سات املذكورة اىل
م�ؤ�س�س ��ات جمتم ��ع مدين �أخ ��رى تعمل �ضمن
خلية الط ��وارئ يف جمل�س حمافظ ��ة ذي قار،
م�ش�ي�رة اىل قيام تلك امل�ؤ�س�س ��ات وبالتن�سيق
مع مديري ��ة بيئة ذي ق ��ار بفعالي ��ة جماهريية
يف �ساح ��ة احلبوبي ،حي ��ث قامت جماميع من

الأطفال ترتدي مالب�س حتمل �شعارات وزارة
البيئ ��ة ومنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة بتوزي ��ع
الن�ش ��رات والفول ��درات واملل�صق ��ات الت ��ي
تت�ضمن طرق الوقاية من املر�ض ،واخلطوات
الواجب اتباعه ��ا يف حالة ال�شعور بالأعرا�ض
املر�ضية.م ��ن جان ��ب اخ ��ر �ش ��ددت الدوائ ��ر
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة يف حمافظ ��ة ذي قار
م ��ن اجراءاتها الوقائية للحيلولة دون انت�شار

مر�ض االنفلونزا الوبائية.
تفعيل طرق الوقاية
وج ��اء يف بي ��ان �صحف ��ي �ص ��ادر ع ��ن اع�ل�ام
جمل� ��س املحافظ ��ة تلقت (امل ��دى) ن�سخة منه :
ان اجتماع ��ا طارئا تر�أ�س ��ه رئي�س جمل�س ذي
ق ��ار وح�ض ��ره رئي� ��س جلنة ال�صح ��ة والبيئة
يف املجل�س ومديرو دوائ ��ر ال�صحة والرتبية
والبيئ ��ة  ،بح ��ث �آلي ��ة تفعي ��ل ط ��رق الوقاي ��ة

م ��ن مر� ��ض الإنفلون ��زا الوبائي ��ة واحلم�ل�ات
الإعالمي ��ة اخلا�صة بن�ش ��ر الوعي ال�صحي يف
ه ��ذا املجال ومتابعة ن�شاطات غرفة العمليات،
وا�ضاف :وبعد تقدمي مدير الرتبية تقريراعن
واقع املدار�س يف ذي قار  ،قرر رئي�س املجل�س
توجيه دوائر البلدية واملجاري بحملة تنظيف
وردم امل�ستنقعات املحيطة باملدار�س و�إي�صال
امل ��اء �إىل املجموع ��ات ال�صحية م ��ن قبل دائرة

اجراءات وقائية �ضد الوباء

املاء  ،وا�شار البيان اىل ان اجتماعه بامل�شرفني
الرتبويني ور�ؤ�س ��اء الأق�سام ووجههم بزيارة
املدار� ��س ومتابع ��ة احلال ��ة ال�صحي ��ة لطالبها
وتقدمي تقارير يومية بذلك  ،وتابع :كما اوعز
رئي�س املجل�س اىل مدير تربية ذي قار بتقدمي
�إح�صائية بع ��دد املدار�س الت ��ي تتطلب تاهيل
جمموعاتها ال�صحي ��ة لتتم معاجلتها بال�سرعة
املمكنة.

تعيني  450معلما يف كربالء ..ودعوة �إىل �إنهاء الدوام الثالثي �إجراء م�سوحات �إ�شعاعية ملواقع �شركة نفط مي�سان
كربالء /املدى

بينم ��ا �أ�ص ��درت وزارة الرتبي ��ة �أم ��را
بتعيني  450معلم ��ا ومدر�سا يف تربية
كربالء ،فان الرتبية ت�سعى �إىل تقلي�ص
عدد املدار� ��س ذات ال ��دوام الثالثي من
اجل تقدمي �أف�ض ��ل حاالت تلقي التعليم
ملدار� ��س املحافظة .واو�ضح ��ت رئي�سة
جلن ��ة الرتبي ��ة يف جمل� ��س املحافظ ��ة
ابته ��اج الزبي ��دي لـ(امل ��دى)� :إن وزارة
الرتبي ��ة �أ�ص ��درت ام ��ر�أ بتعي�ي�ن 450
معلما ومدر�سا على مالك مديرية تربية
كرب�ل�اء ،وان ه ��ذه التعيين ��ات �ستكون

وح�س ��ب تعليم ��ات ال ��وزارة جت ��ري
�ضم ��ن التناف�س على املع ��دل مع وجود
ا�ستثن ��اءات لعوائ ��ل ال�شهي ��د ،كاالب ��ن
والبنت والزوجة ،وان �أ�سماء املعينني
�ستعلن خ�ل�ال الأيام املقبل ��ة .من جهته
قال مدير عام تربية كربالء عبد احلميد
ال�صفار� :إن املديرية ت�سعى �إىل تقلي�ص
ع ��دد املدار�س ذات ال ��دوام الثالثي لهذا
الع ��ام ،م ��ن اج ��ل �إف�س ��اح املج ��ال �أمام
الهيئ ��ات التعليمية والتدري�سية لتقدمي
الدرو� ��س ح�س ��ب م ��ا ه ��و مق ��رر يف
التعليم ��ات الوزارية.و�أ�ضاف� :إن عدد

املدار� ��س ذات الدوام الثالثي كان حتى
قب ��ل عامني نح ��و  81مدر�س ��ة  ،ب�سبب
وجود �أعم ��ال ترمي ��م وموا�صلة البناء
يف مدار�س �أخرى� ،إال �إن تلك�ؤ املقاولني
وع ��دم التزامه ��م بتعهداته ��م اخلا�ص ��ة
ح ��ال دون انتقال الطلب ��ة �إىل البنايات
اجلديدة �أو بناياتهم ال�سابقة التي فيها
�أعمال ترميم.م�ؤكدا �إن املديرية ت�سعى
�إىل �إلغاء ال ��دوام الثالثي نهائيا خالل
الأع ��وام القادمة ملا له م ��ن ت�أثري �سلبي
عل ��ى عملي ��ة تلق ��ي العلم.مو�ضح ��ا �إن
ع ��دد املدار�س امل�ستلم ��ة منذ عام 2005

حت ��ى الأ�شهر الأوىل م ��ن هذا العام بلغ
 36مدر�س ��ة  17منه ��ا �ضم ��ن م�شاري ��ع
وزارة الرتبي ��ة و 16مدر�س ��ة �ضم ��ن
م�شاري ��ع تنمي ��ة الأقالي ��م ،ومدر�س ��ة
واح ��دة �ضم ��ن م�شاريع البن ��ك الدويل
ومدر�ستان مت هدمهم ��ا و�إعادة بنائهما
وهناك  46مدر�سة غري منجزة منها 19
مدر�س ��ة �ضم ��ن م�شاري ��ع الرتبية و24
مدر�س ��ة �ضمن م�شاريع تنمي ��ة الأقاليم
ومدر�ست ��ان �ضم ��ن م�شاري ��ع البن ��ك
الدويل ومدر�سة واحدة �ضمن م�شاريع
املجل�س الأعلى لالعمار.

مي�سان /حممد الر�سام

نف ��ذ وفد مرك ��ز الوقاية من الإ�شع ��اع يف وزارة البيئة
وبالتع ��اون م ��ع مديرية بيئ ��ة حمافظة مي�س ��ان ام�س،
م�سوح ��ات �إ�شعاعي ��ة اولية لع ��دد من املواق ��ع التابعة
ل�شرك ��ة نف ��ط مي�س ��ان ،و�أك ��د مدي ��ر بيئ ��ة املحاف ��ظ
لـ(امل ��دى)� :أن اله ��دف من �إجراء ه ��ذه امل�سوحات ،هو
للت�أك ��د من خلو ه ��ذه املواقع م ��ن الإ�شعاعات ال�ضارة،
كونه ��ا تق ��ع يف مناطق �سب ��ق و�أن تعر�ض ��ت ل�ضربات
ع�سكرية من قب ��ل قوات التحالف خالل الأعوام 1991
و  . 2003وب�ي�ن املهند�س �سمري عبود عبد الغفور� :أن
امل�سوح ��ات �شملت حمطة لعزل الغ ��از �أ�ضافة لعدد من
املواق ��ع النفطية الأخرى التابع ��ة ل�شركة نفط مي�سان،

� 11/20آخر موعد
لتوزيع البطاقات الذكية
يف بغداد واملحافظات

بابل /اقبال حممد

دع ��ت دائ ��رة الرعاي ��ة االجتماعي ��ة يف وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة امل�شمول�ي�ن باعانات �شبكة احلماي ��ة االجتماعية يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات ال�ست�ل�ام البطاقة الذكي ��ة  .وق ��ال مدير عام
الدائ ��رة ع�صام عبد اللطيف لـ(املدى) ام�س :ان جميع االجراءات
اكملت ال�صدار البطاقة الذكية يف فروع م�صرف الرافدين ،وعلى
جمي ��ع امل�شمولني باعانات �شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعية مراجعة
ف ��روع م�ص ��رف الرافدي ��ن يف بغداد ح�س ��ب الرقع ��ة اجلغرافية.
وا�ض ��اف :ان ف ��روع امل�ص ��رف املذك ��ور يف املحافظ ��ات توزع ��ت
يف االنب ��ار ف ��رع العابد  ،واملثنى ف ��رع املثنى  ،وباب ��ل فرع بابل
وف ��رع اجل�س ��ر  ،والب�صرة ف ��رع املدينة  ،ودياىل ف ��رع الفاروق ،
والديوانية فرع القاد�سية  ،وذي قار فرع اور وال�شطرة  ،و�صالح
الدي ��ن فرع بل ��د  ،والعمارة ف ��رع الهادي  ،وكربالء ف ��رع العبا�س
 ،وكرك ��وك ف ��رع كركوك  ،واملثن ��ى فرع الرميث ��ة  ،واملو�صل فرع
ام الربيع�ي�ن واحلدب ��اء  ،والنجف اال�شرف ف ��رع م�سلم بن عقيل
،ووا�س ��ط فرع الكوت  .وا�شار املدير الع ��ام اىل ان جميع الفئات
م�شمول ��ة بالبطاق ��ة الذكية عليهم جل ��ب امل�ستم�س ��كات املطلوبة،
وان اخ ��ر موعد ه ��و /20ت�شرين الثاين وبخالف ��ه �ستقطع عنهم
االعان ��ة .واكد ع�ص ��ام ان جمموع ما�ص ��در من البطاق ��ات الذكية
لغاية  2009/10/18يف بغداد  85115بطاقة ،واملثنى 9110
،والب�صرة ، 19656بابل  ، 43978الديوانية  ، 20089كربالء
املقد�سة  ، 18984النجف اال�شرف  34411بطاقة ذكية .

بحث الواقع الزراعي يف وا�سط

ور�شة يف بابل تناق�ش عزوف ال�شباب عن الدخول اىل املعرتك ال�سيا�سي
عق ��دت يف حمافظة بابل ور�شة عم ��ل  ،عقدتها �شبكة
فع ��ل املدنية وق ��د تناولت الور�شة حم ��اور عدة منها
م�شكل ��ة البطال ��ة وع ��زوف ال�شباب ع ��ن الدخول اىل
املع�ت�رك ال�سيا�س ��ي واختي ��ار الق ��دوة م ��ن ال�شب ��اب
وظاه ��رة املخ ��درات. .وق ��ال الدكت ��ور عل ��ي ح�سني
جا�سم من �شبكة فعل لـ(املدى) ام�س :ان هذه الور�شة
تعت�ب�ر االوىل يف املحافظة ،التي تناق�ش وب�صراحة
م�ش ��اكل ال�شباب وكيفية معاجلتها ،وكذلك اال�ستفادة
م ��ن طاق ��ات ال�شباب ،النه ��م دعامة امل�ستقب ��ل ونواة
بن ��اء املجتمع وان هذه الور�شة هي بداية العمل بني
ال�ش ��اب وامل�ش ��رع واملنفذ وا�ش ��ار جا�س ��م ان م�شكلة
البطال ��ة وتعاط ��ي املخ ��درات والتع�صب يف خمتلف
املج ��االت ،هذه ت� ��ؤدي اىل تهمي� ��ش ال�شباب وعزلهم

بغداد /يو�سف الطائي

وبالتايل �سهول ��ة دخولهم يف �سلوكيات �سلبية ت�ؤثر
على املجتمع واالمن ومنها االرهاب .
م ��ن جهت ��ه ،قال حي ��در �شمول اجلبوري م ��ن منظمة
حماي ��ة ال�شباب :ان من امل�ش ��اكل املهمة التي يعانيها
ال�شب ��اب ه ��ي اوال اجلان ��ب ال�سيا�س ��ي واملتمث ��ل
بالتهمي� ��ش واالق�ص ��اء وع ��دم ت�شجيعه ��م يف دخول
املع�ت�رك ال�سيا�سي م ��ن قبل احلكوم ��ات واالحزاب،
وثاني ��ا االقت�ص ��ادي ويتمث ��ل بالبطال ��ة الت ��ي ت�ؤدي
بالنتيج ��ة اىل التط ��رف واجلرمي ��ة ،وكذل ��ك تتمثل
بع ��دم خل ��ق فر�ص عم ��ل لل�شب ��اب لكي يكون ��وا بناة
فاعل�ي�ن ،وثالث ��ا يع ��اين ال�شب ��اب ع ��دم تفعي ��ل دور
امل�ؤ�س�س ��ات ال�شبابي ��ة التي مازال ��ت م�ؤ�س�سات تتبع
منه ��ج احلكوم ��ة وحتت رقابته ��ا والمتتل ��ك الف�ضاء
الكامل من حرية العمل.

وا�سط /حيدر اخلزرجي

طالبتان يف احدى كليات الطب

الـحـالـة الـجـويـة
انخفا�ض يف درجات احلرارة
وفر�صة لت�ساقط مطر
بغداد /املدى

م�ضيفا �:أن الوفد وبالتعاون مع فريق بيئة مي�سان قام
كذلك بجول ��ة على عدد من العي ��ادات الأهلية اخلا�صة
بالأ�شع ��ة داخل مدينة العم ��ارة م�ضيفا " :لوحظ خالل
اجلول ��ة �أن جمي ��ع العي ��ادات اخلا�صة غ�ي�ر م�ستوفية
ل�ش ��روط ال�سالمة حي ��ث تفتقرغ ��رف الأ�شع ��ة لوجود
اب ��واب حم�صنة عازل ��ة ،كما �أن معظ ��م ابنية العيادات
متقادمة و�ضيقة امل�ساحة " على �صعيد ذي �صلة الحظت
(املدى) خالل جولة على عدد من العيادات اخلا�صة يف
مدينة العم ��ارة تراجع الواقع البيئ ��ي لهذه العيادات،
وع ��دم التزامها بالتخل�ص من النفاي ��ات الطبية ب�شكل
�سليم مع �ضيق م�ساحاتها و�شدة ازدحامها باملراجعني،
ما يجعلها ب�ؤرا لتناق ��ل الأمرا�ض ،وقد عرب الكثري من

توقع ��ت هيئ ��ة االنواء اجلوي ��ة ،ان يك ��ون الطق�س اليوم االثن�ي�ن غائما جزئي ��ا وغائما �أحيان� � ًا يف بع�ض
االماك ��ن ،مع انخفا�ض يف درجات حرارة وفر�صة لت�ساقط املطر واقل مما �سجل ام�س بقليل ل�ضعف ت�أثري
املنخف�ض�ي�ن اجلوي�ي�ن .ونقل بيان للهيئة تلقت (املدى) ن�سخة من ��ه ام�س  :ان الرياح متغرية اىل جنوبية
�شرقي ��ة خفيفة اىل معتدلة ال�سرع ��ة ( )20-10كم�/س تن�شط يف اق�سامه ��ا الغربية اىل ()30-20كم �/س ،
مدى الر�ؤية ( )10-8كم ويف الغبار ()6-4كم.
وا�ض ��اف البيان :ان درجة احلرارة العظم ��ى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  31درجة مئوية وال�صغرى 20
درجة مئوية .
وا�شار البيان اىل ان موعد غروب ال�شم�س يف مدينة بغداد هذا اليوم االثنني �سيكون يف ال�ساعة اخلام�سة
و 19دقيقة فيما �سيكون موعد �شروق ال�شم�س يف مدينة بغداد غدا يف ال�ساعة ال�ساد�سة و 13دقيقة.

عقدت اللجنة الزراعية يف جمل�س حمافظة وا�سط اجتماعا مع الدوائر املخت�صة ،تقرر فيه تخ�صي�ص البذور
والأ�سم ��دة والوقود للرقعة الزراعية يف املحافظة ،و�إ�صالح الآليات العاطلة من �ساحبات وحا�صدات لإجناح
املو�س ��م الزراع ��ي ال�شتوي ،وقال م�ص ��در م�س� ��ؤول يف اللجنة لـ(املدى) :ان ��ه تقرر �إطالق الأ�سم ��دة والبذور
والوق ��ود  ،وع ��دم جتهي ��ز الب ��ذور اىل �أي ��ة جهة خ ��ارج املحافظة ،ب�سب ��ب عدم كفاي ��ة البذور املح�سن ��ة عالية
الأ�صن ��اف �إال للرقع ��ة اجلغرافية للمحافظة .وب�ي�ن امل�صدر� :إن مديرية زراعة وا�س ��ط ومديرية املوارد املائية
�أبدتا ا�ستعداداتهما الفنية بهذا ال�ش�أن من حيث توفري ال�ساحبات والأ�سمدة والبذور ،ومنا�شدة وزارة النفط
بتوفريالوقود  ،وكري وتطهري الأنهر بالتن�سيق مع جمل�س املحافظة واللجنة الزراعية فيها.

مـ�ؤتـمـر فـي الـبـ�صـرة يـبـحـث �أزمــة
مــلــوحــة الـمــيــاه
الب�صرة /املدى

نظمت مديرية زراعة حمافظة الب�صرة م�ؤمترا متحور حول
التحدي ��ات التي يواجهه ��ا الواقع الزراع ��ي ،و�أبرزها �أزمة
�شح ��ة وملوحة املي ��اه التي �أدت �إىل الق�ض ��اء على م�ساحات
وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية يف املحافظة.
وقال مدير عام زراعة الب�ص ��رة عامر �سلمان بح�سب"راديو
�سوا"� :إن �أهم م�شكلة تواجه قطاع الزراعة يف الب�صرة هي
م�شكل ��ة ارتف ��اع ن�سبة امللوحة يف مياه �ش ��ط العرب ما يهدد
بوقوع كارثة زراعية يف حال ا�ستمرار هذه الأزمة .و�أعرب
�سلم ��ان ع ��ن �أمل ��ه يف �أن تق ��وم احلكومة بتنفي ��ذ مقرتحات
امل�شاريع التي بحوزتها ،والتي تنق�سم مل�شاريع �سرتاتيجية

و�أخرى تتطلب التنفيذ العاجل .من جهتهم ،ا�شتكى عدد من
امل�شارك�ي�ن يف امل�ؤمتر من قلة الدع ��م الذي تقدمه لهم وزارة
الزراع ��ة ،وذل ��ك يف ظل ارتف ��اع �أ�سع ��ار الب ��ذور والأغطية
البال�ستيكية والأ�سمدة .كما �أعرب املزارعون عن خيبة �أملهم
�إثر �إغراق الأ�سواق املحلية باملحا�صيل الزراعية امل�ستوردة
واملنافـِ�سة للمحا�صيل املحلية وعدم التزام احلكومة املحلية
بالوعود التي التزمت بها يف هذا املجال.
يذك ��ر �أن ق�ضائي الفاو و�أبي اخل�صي ��ب اللذين يعتربان من
�أف�ضل املناطق الزراعية يف املحافظة هما الأكرث ت�ضررا من
�أزم ��ة �شحة وملوحة املي ��اه التي �أ�سفرت ع ��ن انهيار الواقع
الزراعي وتدهور قطاع الرثوة احليوانية.

املراجعني الذين التقتهم (املدى) من �سوء حال بنايات
هذه العي ��ادات وانعدام �أب�س ��ط مقوماتها ،حيث تفتقر
اىل توف ��ر التهوي ��ة املنا�سب ��ة وامل ��اء ال�صال ��ح لل�شرب
واملراف ��ق ال�صحي ��ة النظيفة ،م ��ع قيام معظ ��م الأطباء
باج ��راء الفح� ��ص اجلماع ��ي للمراجع�ي�ن عل ��ى �ش ��كل
وجب ��ات ب�سب ��ب الزح ��ام حي ��ث يت ��م �إدخ ��ال  3اىل 4
مراجع�ي�ن دفعة واح ��دة اىل غرفة الفح� ��ص ،ما ي�سبب
الكث�ي�ر من الإحراج للمراجع خ�صو�ص ��ا الن�ساء  .وقد
طال ��ب ع ��دد م ��ن املراجعني اجله ��ات الر�سمي ��ة كدائرة
الرقاب ��ة ال�صحي ��ة ونقاب ��ة الأطباء مبتابع ��ة العيادات
اخلا�صة و�إلزامه ��ا مبعاجلة ال�سلبي ��ات وحث الأطباء
على التقيد ب�أ�صول و�أخالقيات هذه املهنة النبيلة.

امل������������وج������������ز
توفري فر�ص عمل للعاطلني
خالل �أيلول املا�ضي
اعلنت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية عن توفري  148فر�صة
عم ��ل للعاطل�ي�ن امل�سجلني يف قاع ��دة بيانات الدائ ��رة خالل �شهر
ايلول املا�ضي.وقال م�ص ��در م�س�ؤول يف دائرة العمل والتدريب
املهني :ان فرق اال�ستق�صاء التابعة للدائرة متكنت من احل�صول
على  148فر�صة عمل يف القطاعني العام واخلا�ص ،حيث توزعت
ه ��ذه الفر�ص على وزارتي ال�صحة والع ��دل ودائرة مدينة الطب
 ،و�شرك ��ة توزيع املنتجات النفطية  ،جمموعة �شركات املقاوالت
االن�شائي ��ة  ،جمعية العلم واملعرفة � ،شركة ار�ض النهرين للمياه
الغازي ��ة  ،معمل خياط ��ة ابو فائز  ،معمل �سالم كم ��ال للخياطة .
وا�ض ��اف:ان هذه الفر�ص �شملت االخت�صا�صات:مهند�س كهرباء
 ،مهند� ��س ميكاني ��ك  ،ادارة اعمال  ،فن ��ي ميكانيك  ،فني كهرباء ،
ادارة عامة  ،اداب انكليزي  ،فيزياء طبية  ،مهند�س مدين ،قانون
 ،علوم حا�سبات  ،عالقات عامة  ،كاتب طابعة وبائع .

تطوير �شوارع (�أبوغريب)
توا�ص ��ل بلدي ��ة (ابو غري ��ب) فعاليته ��ا الجناز م�ش ��روع تطوير
جانبي ال�ش ��ارع القدمي واملنطقة اخل�ضراء ل�ش ��ارع الزيتون يف
ق�ضاء ابوغريب.وذكر م�صدر م�س�ؤول يف الق�ضاء بح�سب وكالة
انب ��اء االعالم العراق ��ي :ان"البلدي ��ة قامت اي�ض ��ا بعمل لوحات
مروري ��ة ولوحات دالة لالحياء ال�سكني ��ة والتقاطعات املوجودة
يف ق�ضاء ابوغريب وكافة القرى التابعة لها ".وبني امل�صدر ان"
كلفة امل�شروع بلغت  150مليون دينار ،وان املدة املقررة لإكمال
تنفيذ امل�شروع  60يوما ".

دعوة لإغالق ملف املهجرين
فـي كربالء
دع ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة الهج ��رة واملُهجّ ري ��ن يف جمل� ��س حمافظة
كربالء بلقي�س ال�شريفي �إىل التوقف عن ا�ستقبال الأ�سر النازحة
�إىل املدين ��ة ،معللة ذلك با�ستقرار الأو�ضاع يف باقي املحافظات.
و�أ�ضاف ��ت ال�شريف ��ي بح�سب"رادي ��و �س ��وا"� :أن جلنتها با�شرت
بت�شجيع النازحني واملهجري ��ن ،الذين توطنوا يف املدينة خالل
ال�سن ��وات ال�ست املا�ضية على الع ��ودة �إىل ديارهم ،وك�شفت عن
وج ��ود خطة لالهتمام بالنازحني الذي ��ن ال يرغبون بالعودة �إىل
مناطقه ��م الت ��ي هج ��روا منها .يذك ��ر �أن م�س�ؤول�ي�ن يف حمافظة
كرب�ل�اء كان ��وا ق ��د �أ�ش ��اروا �إىل �أن ع ��دد الأ�س ��ر الت ��ي نزحت �أو
هاج ��رت �إىل املحافظ ��ة ب�سب ��ب �أعم ��ال العن ��ف خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضي ��ة قد جتاوز الع�ش ��رة �آالف �أ�سرة معظمه ��ا من حمافظتي
بغداد ودياىل.

