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فـي الذكرى  61ل�صدور الإعالن العاملي حلقوق االن�سان

ك����ل����ام اب���ي�������ض

مــوزائــيــك

ذي قار :الد�ستــور �صمــام �أمـــان حلمايـــة الـمواطنــني

جالل ح�سن
قليل ��ة ه ��ي الربامج الت ��ي جتذب انتب ��اه امل�شاهدي ��ن ،بعد
امتالء الف�ض ��اء االعالمي بالقن ��وات التلفزيونية الكثرية،
والت ��ي غالبا م ��ا ت�سعى اىل تق ��دمي برام ��ج ب�أفكارمتنوعة
تن ��ال املتابعة والر�ضى ،ول ��كل قناة متابعوه ��ا ومهتمون
ب�ش�ؤونها واجتاهاتها ،وما يجذبك قد ال ي�شد غريك.
ومن الربامج التي تبثه ��ا قناة العراقية الف�ضائية برنامج
" موزائي ��ك" ال ��ذي يع ��د نافذة وا�سعة يط ��ل من خاللها
امل�شاه ��د عل ��ى بع� ��ض الن�شاط ��ات والفعالي ��ات ال�سيا�س ��ة
والثقافي ��ة واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة يف حمافظ ��ات
الع ��راق .يف الوق ��ت الذي ي�ش ��كل ف�سحة لتنمي ��ة وتطوير
الأداء االعالمي يف جماالت االع ��داد والتقدمي والت�صوير
واملونت ��اج واال�ضاءة واالخراج ،وما ب�ي�ن هذه الفعاليات
من اموراخرى.
الربنام ��ج يحم ��ل خ�صو�صيت ��ه من خالل ت�سلي ��ط ال�ضوء
عل ��ى واق ��ع كل حمافظ ��ة  ،وك�ش ��ف بع� ��ض االجن ��ازات
يف تنمي ��ة امل�شاري ��ع االعماري ��ة م ��ن خ�ل�ال اللق ��اءات مع
امل�س�ؤول�ي�ن واملواطنني ،كذلك ك�ش ��ف احلاالت ال�سلبية يف
الدوائر ،وعر�ض واقع املر�أة وال�شباب واخلدمات العامة،
والريا�ضة ،ويح ��اول ت�سليط ال�ضوء على االخباراملحلية،
بعر�ض فقرات عن املحافظات االخرى 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�ضعه القناة
للمحافظ ��ات ،وتباي ��ن م�ست ��وى الربنام ��ج ب�ي�ن حمافظ ��ة
و�أخ ��رى .وع ��دم ثب ��ات عر� ��ض الربنام ��ج ال ��ذي يب ��ث يف
ال�سابع ��ة م�س ��اءً ،حي ��ث غالبا ما يت ��م �إلغ ��ا�ؤه لعر�ض مادة
�أخ ��رى ،مثل جل�سات جمل�س النواب او جانب من جل�سات
املحكمة اجلنائية وغريها ،علما ان معظم املواد والفقرات
الت ��ي يت�ضمنه ��ا برنام ��ج "موزائي ��ك " تـُركز عل ��ى مراكز
املحافظات فقط  ،وعدم ت�سليط الأ�ضواء على مايجري يف
ق�صبات املحافظات واالق�ضية والنواحي واملناطق النائية،
ف�ضال عن تذب ��ذب م�ستوى بع�ض حلقات الربنامج ل�ضعف
م�ست ��وى العاملني فيه .قد ُت�شكر جهود العاملني ،الذين هم
ب�أم� ��س احلاجة اىل زجهم ب ��دورات ،وور�ش عمل اعالمية
متخ�ص�ص ��ة ،لتطوير مهاراته ��م وقابلياتهم ،وخربتهم يف
العمل االعالم ��ي ،وزيادة الدعم اللوج�ست ��ي واملايل الذي
تقدم ��ة القن ��اة لغر� ��ض انت ��اج ه ��ذا الربنام ��ج وتطويره،
وتوفري ك ��وادر يف املونتاج وهند�س ��ة ال�صوت واالخراج
والتق ��دمي  ،ف�ض�ل�ا عن ايج ��اد ا�ستودي ��وات متكاملة تلبي
متطلبات العمل التلفزيوين الناجح.

النا�صرية /ح�سني العامل

يف العا�شر من كان ��ون االول اجلاري
حت ��ل الذك ��رى احلادي ��ة وال�ست�ي�ن
ل�ص ��دور االع�ل�ان العامل ��ي حلق ��وق
االن�سان الذي اقرت ��ه اجلمعية العامة
ل�ل�امم املتح ��دة ع ��ام  1948بعد حقبة
طويل ��ة م ��ن اال�ستعب ��اد واال�ستب ��داد
وانته ��اك احلق ��وق واحلري ��ات،
ا�سف ��رت بالنتيجة عن اعم ��ال همجية
وحروب دموية ما زالت ت�ؤرق �ضمري
الب�شرية.
وي�ص ��ف مدي ��ر مكت ��ب وزارة حق ��وق
االن�س ��ان يف ذي ق ��ار احلقوقي حممد
را�ض ��ي بحر الئح ��ة حق ��وق االن�سان
بحج ��ر اال�سا� ��س ال ��ذي ات ��اح ل�ل�امم
املتح ��دة ا�صدار العديد من االتفاقيات
والربوتوك ��والت الدولي ��ة ال�ضامن ��ة
حلق ��وق االن�س ��ان والت ��ي له ��ا �صف ��ة
الإلزام.
ويو�ضح بحر ر�أيه قائال :تكمن اهمية
االعالن العاملي حلقوق االن�سان لكونه
اول وثيق ��ة ت�صدر ع ��ن االمم املتحدة
وتتبن ��ى حماي ��ة حق ��وق االن�س ��ان
و�ضمان حريات ��ه ،وا�ضاف يف حديث
�شامل للم ��دى :وعلى الرغ ��م من كون
االع�ل�ان اعالن ��ا غ�ي�ر ملزم لل ��دول اال
ان ��ه كان القان ��ون اال�سا� ��س ال ��ذي من
خالل ��ه ا�صدرت االمم املتح ��دة العديد
م ��ن االتفاقي ��ات والربوتوك ��والت
اخلا�ص ��ة بحقوق االن�س ��ان والتي لها
ق ��وة االل ��زام كالعهد ال ��دويل اخلا�ص
باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة ال�صادري ��ن
ع ��ام  1966والربوتوكولني امللحقني
بهم ��ا وكذل ��ك اتفاقي ��ة حق ��وق الطفل
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ع ��ام  1989واتفاقية �سي ��داو املعنية
بالق�ض ��اء على جمي ��ع ا�ش ��كال التميز
�ض ��د امل ��راة واتفاقيات اخ ��رى .الفتا
اىل اهمي ��ة االع�ل�ان العامل ��ي حلق ��وق
االن�س ��ان ال ��ذي ت�ضم ��ن  30مادة يف
اح�ت�رام و�ص ��ون الكرام ��ة االن�سانية
و�ضم ��ان حقوق االفراد ب ��دون متييز
ب�سبب اجلن�س او اللون او املعتقد .
الد�ستور العراقي
وع ��ن امكاني ��ة �ضم ��ان حق ��وق الفرد
العراقي وحرياته ال�شخ�صية ا�ستنادا
لبن ��ود الد�ستورالعراق ��ي والقوان�ي�ن
ال�سارية قال :
لق ��د ن� ��ص الد�ست ��ور العراق ��ي يف
الكثري من بن ��وده على احرتام حقوق
االن�س ��ان وق ��د خ�ص�ص الب ��اب الثاين
من ��ه للحق ��وق واحلري ��ات ،وت�ضم ��ن
الكث�ي�ر م ��ن امل ��واد الد�ستوري ��ة التي
تعت�ب�ر �صم ��ام ام ��ان حلماي ��ة حقوق
املواطنني ،وهذه املواد كانت متناغمة
مع ما ن�صت علي ��ه االتفاقيات الدولية
التي �صادق عليها العراق ،وهي كفيلة
باحلفاظ على الكرامة االن�سانية اذا ما
وجدت امل�ؤ�س�سات الكفيلة بال�سهرعلى
تنفيذها حرفيا .وا�ض ��اف :وقد �سعى
العراق منذ تبني ��ه النهج الدميقراطي
اىل ت�أ�سي� ��س مث ��ل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات
الرقابي ��ة واملتمثل ��ة بهيئ ��ة النزاه ��ة
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين واالدعاء
العام ووزارة حقوق االن�سان التي هي
معنية مبن ��ع االنتهاكات ع�ب�ر مراقبة
ومتابع ��ة اداء امل�ؤ�س�سات احلكومية،
والعمل عل ��ى ا�صالحها وعرب التو�سع
بن�ش ��ر ثقافة حقوق االن�س ��ان ،م�شريا
اىل تبن ��ي وزارة حق ��وق االن�س ��ان
العدي ��د م ��ن الربام ��ج التوعوي ��ة

كربنامج التوعية والتثقيف وبرنامج
تعزي ��ز دور امل ��راة يف االنتخاب ��ات
وبرام ��ج توعوي ��ة اخ ��رى .الفتا اىل
ان الد�ست ��ور والقوان�ي�ن ال�ساري ��ة
كفيلة بحماية حقوق االن�سان ،م�شريا
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يف الوق ��ت نف�س ��ه اىل وج ��ود قوانني
عقابية �صارمة بحق كل من يحاول ان
ينته ��ك حقوق االفراد قد ت�صل بع�ضها
اىل عقوبة االعدام .
ويف معر� ��ض حديث ��ة ع ��ن تفعيل دور

درجة احلرارة العظمى  15 :مئوية
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وزيــــــر الـمــــوارد الـمائيــــة يبحــث مــع فيلــق الـمهنــد�ســـني
الأميــركــي تـــ�أهــيــــل الـم�شــــاريـــــع
بغداد /املدى
بح ��ث وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة الدكتور
عب ��د اللطيف جمال ر�شي ��د مع اجلرنال
اندري ��و كون�ستانتار� ��س مدي ��ر برامج
فيل ��ق املهند�سني االمريكي الـ()GRD
وعدد من اع�ض ��اء الفيلق �سبل التعاون
امل�ش�ت�رك وتق ��دمي الدع ��م وامل�ش ��ورة
الفنية يف جمال تنفيذ وت�أهيل امل�شاريع

ا�ستمرار جتهيز
النفط الأبي�ض
بغداد/يو�سف الطائي

اكدت �شركة توزيع املنتجات
النفطية ،انها مازالت م�ستمرة
يف جتهيز املواطنني مبادة النفط
االبي�ض مبوجب البطاقة الوقودية
يف بغداد والبطاقة التموينية يف
املحافظات ،باال�ضافة اىل الغاز
ال�سائل.
وقال مدير عام ال�شركة كرمي حطاب
لـ(املدى) ام�س :ان ال�شركة نفذت
اخلطة ال�سنوية التي و�ضعت منذ
بداية هذا العام بجدية وح�سم مما
ادى ايل تقدمي اف�ضل اخلدمات
ايل املواطنني ،وا�ضاف حطاب :ان
ال�شركة فر�ضت غرامات علي وكالء
املحطات وال�ساحات االهلية بلغت
 203ماليني دينار خالل ال�شهر
املا�ضي وذلك ملخالفتهم التعليمات
وال�ضوابط القانونية ،ودعا حطاب
ا�صحاب املحطات وال�ساحات االهلية
اىل االلتزام بجميع ال�ضوابط
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�ش العام ف�ضال علي حمطات
ال�سعادة وال�ضيافة وامل�شرق العربي،
وا�ضاف :ان ال�شركة تقوم بتطوير
حمطتي تعبئة ال�سعدون وتعبئة
قطاع  68وحمطة تعبئة املنطقة.

االروائية.
واك ��د الوزي ��ر خ�ل�ال اللق ��اء ،ان الدعم
الفن ��ي واخل�ب�رة العملي ��ة وامل�ش ��ورة
الت ��ي ي�ساه ��م به ��ا فيل ��ق املهند�س�ي�ن
االمريكي �ستمكننا م ��ن تنفيذ امل�شاريع
ال�سرتاتيجي ��ة املهم ��ة وح ��ل امل�شكالت
الت ��ي تواج ��ه البع�ض منها ح�ل ً�ا جذري ًا
وخا�ص ��ة م�شكل ��ة �س ��د املو�ص ��ل ال ��ذي
يعت�ب�ر م ��ن امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجي ��ة

واملهم ��ة ول ��ه ت�أثري كبري عل ��ى حت�سني
الواقع االروائ ��ي والزراعي يف البالد،
وان الغر� ��ض م ��ن ان�شائ ��ه ه ��و ت�أم�ي�ن
مياه الري مل ��ا يزيد على مليون ومئتني
وخم�س�ي�ن ال ��ف دومن م ��ن االرا�ض ��ي
الزراعي ��ة اخل�صبة ،وكذل ��ك خزن املياه
وال�سيط ��رة عل ��ى الفي�ضان ��ات وجتهيز
مياه ال�شرب وتوليد الطاقة الكهربائية
وتنمي ��ة ال�ث�روة ال�سمكي ��ة وتن�شي ��ط

قال ��ت رئي�سة جلنة ال�صحة والبيئة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة وا�س ��ط :ان الواقع
ال�صح ��ي يف املحافظ ��ة �س ��يء ،وذل ��ك
ب�سب ��ب النق�ص يف ع ��دد الأطباء الذي
جت ��اوز ن�سب ��ة  %50م ��ن �أخ�صائي�ي�ن
ومقيم�ي�ن وممار�سني وغريهم ،وكرثة
م�صادرالتل ��وث البيئ ��ي ال�سيم ��ا تلوث

مي ��اه ال�ش ��رب .وا�ضاف ��ت الدكت ��وره
حمدي ��ة احل�سني يف ت�صري ��ح خ�صت
ب ��ه (امل ��دى) ام� ��س� :أن نق� ��ص االطباء
االخت�صا� ��ص احل ��اد يف خمتل ��ف
م�ست�شفي ��ات املحافظ ��ة واملراك ��ز
ال�صحي ��ة  ،خل ��ق حال ��ة م ��ن الإرب ��اك
وتدين يف م�ستوى اخلدمات ،و�ساهم
هذا النق� ��ص احلاد يف الزخم احلا�صل
على املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات يف
مركز املحافظة نتيج ��ه كرثة االحاالت

تعق ��د وزارة العل ��وم والتكنولوجي ��ا م�ؤمت ��ر ًا مو�سع ًا
ح ��ول الطاقة ال�شم�سية و�إمكاني ��ة تطبيقها يف العراق
ودورها يف التنمية االقت�صادية يوم االثنني املقبل.
وق ��ال م�ست�شار ال ��وزارة الدكتور �ضي ��اء املولوي :ان
امل�ؤمتر �ستبد�أ �أعماله للفرتة من ،2009/12/ 16 - 14
ومب�شاركة عدد من الوزارات واخلرباء االجانب ومن
القط ��اع اخلا� ��ص .ولفت امل�ص ��در �إىل �أهمي ��ة الطاقات
املتجددة ودورها يف التنمي ��ة االقت�صادية ،و�إ�سنادها
للطاق ��ات الأخ ��رى ،وا�ستخدامها يف جم ��االت عديدة،
منها الزراعة وال�صناعة ،ف�ضال عن جدواها االقت�صادية
ومعاجلتها لق�ضايا التلوث البيئي ،وظاهرة االحتبا�س
احل ��راري ،و�إمكانية توفريها يف املناطق النائية التي
تعاين من نق�ص يف الكهرباء واملياه.

بغداد /املدى

اعلنت دائرة االعمار الهند�سي التابعة لوزارة االعمار واال�سكان
اجن ��از ت�صاميم م�شروع اعادة ت�أهي ��ل م�شروع ق�صرالزقورة يف
املنطقة اخل�ضراء .واو�ضح م�صدر يف الوزارة لـ( املدى ) ام�س:
ان دائ ��رة االعم ��ار الهند�سي ق�س ��م الت�صاميم تعاق ��د مع املجل�س
االعل ��ى لالعمار الع ��داد الت�صاميم املعماري ��ة واالن�شائية العادة
تاهي ��ل امل�ش ��روع (من الداخ ��ل واخل ��ارج) وتوزي ��ع الف�ضاءات
ح�س ��ب اال�ستخ ��دام الوظيف ��ي اجلدي ��د للم�ش ��روع وح�سب طلب
اجله ��ة امل�ستفيدة ،كذلك قام ��ت الدائرة باع ��داد ت�صاميم التزيني
الداخل ��ي ولكافة االنهاءات الداخلية وا�ضاف امل�صدر:كما �شملت
الت�صاميم اعادة ت�أهيل الواجهات اخلارجية واحلفاظ على مواد
االنه ��اء ال�سابقة والتي كانت من م ��ادة (اجلف قيم) مع الطابوق
الكربالئي املزجج وم ��ادة املرمر واحلجر باال�ضافة اىل املما�شي
وال�سالمل والرمبات اخلارجية.

م ��ن االق�ضي ��ة والنواح ��ي اىل املركز.
واك ��دت ان ع ��دم وج ��ود م�ست�شفي ��ات
تخ�ص�صي ��ة يف املحافظ ��ة خلق م�شاكل
منها �سوء املعاجلة والإهمال.
تلوث املياه
و�أ�شارت اىل ان التلوث البيئي �ساهم
يف زي ��ادة ع ��دد امل�صاب�ي�ن م ��ن ابن ��اء
املحافظة ،خ�صو�صا تلوث املياه ،حيث
ذكرت ان اكرث من  68قرية يف املحافظة
تعاين �شحة املياه وت�ستخدم مياه غري

ا�سف ��ل ا�س�س �س ��د املو�صل الت ��ي تت�أكل
با�ستمرار با�ستعم ��ال تقنيات متطورة
ا�صبح ��ت حالي ��ا ل ��دى عدد حم ��دود من
ال�شركات االجنبية.
واك ��د اجلان ��ب االمريك ��ي الرغب ��ة
واال�ستع ��داد ب�ش� ��أن التع ��اون وتق ��دمي
اخل�ب�رة يف جم ��ال تنفي ��ذ وت�أهي ��ل
امل�شاري ��ع االروائي ��ة لتح�س�ي�ن الواقع
االروائي خالل املدة املقبلة.

�صاحلة لل�ش ��رب ،فيما اكدت ان م�صدر
مي ��اه املحافظ ��ة ه ��و نه ��ر دجل ��ة الذي
انخف�ض ��ت يف مياه ��ه امل�ستخدمة الآن
لل�شرب ن�سب ��ة االوك�سجني اىل  %1يف
ح�ي�ن ان الن�سبة الطبيعية للأوك�سجني
يف املياه املفرو�ض توفرها بن�سبة %4
وه ��ذا يعن ��ي ان ن�سبته اق ��ل بكثريمن
الن�سبة الطبيعية ،وعللت ن�سبة النق�ص
هذه ب�سبب رمي املياه الثقيلة وذبابات
ال�ص ��رف ال�صحي يف مياه النهر ف�ضال
ع ��ن النفاي ��ات ال�صحي ��ة وغريه ��ا م ��ا
جع ��ل ن�سب ��ة التل ��وث يف ه ��ذه املي ��اه
عالية ،وت�شكل م�صدرا حقيقيا للتلوث
واال�صابة بكثري م ��ن االمرا�ض،وعلى
الرغم م ��ن تعقيم املياه م ��ن قبل دوائر
اال�سالة اال ان التل ��وث الميكن الق�ضاء
عليه رغم التنقية والتعقيم.
منا�شدة
ونا�ش ��دت احل�سن ��ي وزارت ��ي ال�صحة
والبيئ ��ة ب�ض ��رورة االهتم ��ام بالواقع
ال�صحي والبيئ ��ي يف املحافظة ،وذلك
م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة ع ��دد االطب ��اء يف
املحافظ ��ة �ضم ��ن خط ��ة الع ��ام املقبل،
وكذلك زيادة عدد موظفي دائرة البيئة
يف املحافظة الذي ��ن مل يتجاوز عددهم
 35منت�سب ��ا فق ��ط ،ناهي ��ك ع ��ن نق�ص
يف البناي ��ات واملخت�ب�رات واالجه ��زة
وو�سائط النقل وغريها ما يجعل عمل
دوائر البيئة �شب ��ه م�ستحيل يف ت�أدية

�أ�ص ��درت وزارة ال�صح ��ة تعليمات جديدة
اىل جل ��ان ت�شخي� ��ص الع ��وق ،ت�ضمن ��ت
ان ��ه يف حال ��ة حتدي ��د ق ��رارات اللج ��ان
الطبية ،ذكر عبارة (عاجز كلي) او (عاجز
جزئي).
وبي الدكت ��ور �صباح عبد الل ��ه كركوكلي
نّ
الناط ��ق الر�سم ��ي ل ��وزارة ال�صح ��ة ب� ��أن
ذل ��ك جاء بناء عل ��ى مق�ت�رح وزارة العمل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ولتفادي ح�صول

مهامه ب�شكل امثل .
اخلطة اخلم�سية
و�أو�ضح ��ت :ان جمل� ��س املحافظ ��ة
و�ض ��ع درا�س ��ات وخطط ��ا ملعاجلة هذا
الواقع ال�سيما �ضمن اخلطة اخلم�سية
ملجل� ��س املحافظة ،حي ��ث مت ت�شخي�ص
كث�ي�ر م ��ن ال�سلبي ��ات  ،و�س ��ارع يف
ايجاد حلول ،منه ��ا ان�شاء م�ست�شفيات
تعاونية بالتن�سيق والتعاون مع دائرة
ال�صحة ،وفتح ب ��اب اال�ستثمار لإن�شاء
م�ست�شفي ��ات تخ�ص�صي ��ة ،كذلك تعيني
 250ممر�ضة من قبل جمل�س املحافظة
ل�س ��د النق� ��ص احلا�ص ��ل يف الك ��وادر
الطبي ��ة وتخ�صي� ��ص رواتب م ��ن قبل
ميزاني ��ة املجل� ��س لإ�سع ��اف الواق ��ع
ال�صح ��ي ،كذل ��ك �سفر رئي� ��س املجل�س
ووف ��د من االطب ��اء اىل خ ��ارج العراق
واالتف ��اق م ��ع اطب ��اء هن ��ود ملعاجل ��ة
احلاالت امل�ستع�صية من قبل فرق طبية
اجنبية داخل املحافظة .
كذل ��ك عمل ��ت اللجن ��ة بالتن�سي ��ق
والتع ��اون م ��ع دائرة ال�صح ��ة والبيئة
وبع�ض الدوائ ��ر الأخرى وامل�ؤ�س�سات
العلمي ��ة مث ��ل اجلامع ��ة وكلياتها لعقد
ندوات تثقيفية لزيادة الوعي ال�صحي
لأبناء املحافظة ،وكذلك ت�سريع اجناز
امل�شاريع ذات العالق ��ة يف تطويرعمل
البلدي ��ات وال�ص ��رف ال�صح ��ي و�س ��ن
الت�شريعات الكفيلة بدعم دائرة.

مـ�ســوحـــــــات �إ�شـعــــاعــيــــــة
فـــي �شـــارع فـــلــ�ســطـــني
بغداد /عامر علي
�أج���رت الفرق الفنية يف مرك���ز الوقاية من اال�شعاع
اح���د ت�شكي�ل�ات وزارة البيئ���ة ،اعم���ال التح���ري
من الناحي���ة اال�شعاعي���ة عن ا�سباب ظه���ور حاالت
�سرطانية يف �شارع فل�سطني.
وق���ال م�صدر م�س����ؤول يف املركز لـ( امل���دى) ام�س:
ان التح���ري اخلا�ص باحلاالت االرب���ع التي ظهرت
بح���ي امل�ستن�صري���ة �شم���ل اربع���ة حم���اور ه���ي:
التحري املعلومات���ي عن اال�صابات وم�سح اخللفية
اال�شعاعي���ة والقيا�س���ات اال�شعاعي���ة لنم���اذج املياه
والرتبة واال�شج���ار ف�ض ً
ال عن قيا�سات لرتاكيز غاز
الرادون يف العنا�صر البيئية الثالث.

الرطوبة الن�سبية %70 :
ال�ضغط اجلوي 1018 :

بغداد  /املدى

عــدم وجــود م�ست�شفيــات تخ�ص�صيــة وراء �ســوء املعاجلــة
وا�سط /حامد تركي
املياحي

يتعر�ضون له م ��ن انتهاكات ومالحقة
مرتكبيه ��ا ق�ضائي ��ا وف�ضحه ��ا ع�ب�ر
و�سائ ��ل االع�ل�ام الفت ��ا اىل اهمية ذلك
يف احلد من التجاوزات على احلقوق
واحلريات.

الر�ؤية  :جيدة

تعليمات ب�ش�أن ت�شخي�ص العوق

ال�صحة والبيئة فـي جمل�س وا�سط لـ( املدى):

م�ؤمتر ب�ش�أن الطاقة �إجناز ت�صاميم ق�صر
الزقورة
ال�شم�سية
بغداد /نادية املو�سوي

ال�سياحة يف املنطقة.
وا�ض ��اف الوزي ��ر :ان ال ��وزارة اول ��ت
اهتماما كبريا مبو�ضوع معاجلة م�شكلة
ا�س� ��س �سد املو�صل وايج ��اد حل نهائي
وج ��ذري لها،حي ��ث مت عق ��د العديد من
امل�ؤمت ��رات واالجتماعات مع ال�شركات
االجنبي ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال
�سالم ��ة ال�س ��دود وان وجه ��ات النظ ��ر
اجمعت عل ��ى ت�شييد ج ��دار كونكريتي

املواطن يف تعزيز ون�شر ثقافة حقوق
االن�س ��ان ،دع ��ا مدي ��ر مكت ��ب وزارة
حقوق االن�س ��ان يف ذي قاراملواطنني
اىل التع ��اون م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات املعنية
بحق ��وق االن�س ��ان ع�ب�ر الك�ش ��ف عما

مواطنون ميار�سون حقهم يف االنتخاب

وا�ض���اف امل�صدر� :إن حم���ور التح���ري املعلوماتي
تن���اول جم���ع البيان���ات ع���ن ان���واع اال�صاب���ات
وتواريخه���ا واعم���ار امل�صابني وحالته���م ال�صحية
و�صل���ة القرابة بينهم وامله���ن واالماكن التي عملوا
به���ا  ,يف حني غط���ى حمور امل�سوح���ات اال�شعاعية
جميع اجزاء املنازل الداخلية واخرى بنطاق او�سع
،باال�ضاف���ة اىل �أن حم���ور القيا�س���ات اال�شعاعي���ة
للعنا�صر البيئية �ض���م مناذج املياه اخلام واال�سالة
واخل���زان وعين���ات الرتبة ومن���اذج م���ن ح�شائ�ش
املنازل وحلاء ا�شجاره���ا املختلفة  ,وتابع امل�صدر:
كما �شمل حمور قيا�سات تراكيز غاز الرادون اجراء
جتارب ملعرفة الرتاكي���ز يف مياه اال�سالة واخلزان
والرتبة والهواء الداخلي واخلارجي للمنازل.

ارباك يف عمل دائرة الرعاية االجتماعية.
و�أ�ش ��ار كركوكل ��ي �إىل "ان التعليم ��ات
ت�ضمن ��ت ذك ��ر �سب ��ب العج ��ز وت�شخي�ص
احلال ��ة يف التقري ��ر الطب ��ي دون اللجوء
اىل ذكر الن�سبة املئوية مع حتديد فيما اذا
كان املعوق عاجزا عن حت�صيل الرزق كليا
او جزئيا".
و�أكد ان "الوزارة تبدي تعاونها مع جميع
اجله ��ات وامل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة لتقدمي
اخلدم ��ات جلميع املواطن�ي�ن وبان�سيابية
تامة".

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 �ضمن قاطع بلديتي الر�شي ��د وذكر املكتب الإعالمي
المانة بغداد " �أن دائرة بلدية الر�شيد نفذت حملة ل�سحب املياه الآ�سنة
املتجمع ��ة يف منطقة حي اجله ��اد ف�ضال عن تنظي ��ف خطوط املجاري
وق�شط ال�ساحات وال�شوارع وتعديل الرتبة " .
و�أ�ضاف املكتب " ان الدائرة توا�صل اي�ضا اعمال ردم احلفر واملطبات
يف عدد م ��ن �شوارع و�أزقة املنطقة املذك ��ورة ا�ضافة اىل رفع النفايات
واالنقا�ض وتوزيع احلاويات و�أكيا�س النفايات البال�ستيكية للحد من
االنت�شار الع�شوائي للنفايات يف ال�ساحات واالماكن العامة".

�سبعة جممعات ماء
فـي ذي قار

اعلن يف حمافظ ��ة ذي قارعن تخ�صي�ص �سبعة جممعات ماء ووحدات
حتلية لعدد من القرى املتفرقة يف حمافظة ذي قار .
وقال مدير ماء ذي قار املهند�س احمد ح�سن للمدى ام�س :
ا�ستكمل ��ت جلن ��ة فت ��ح العط ��اءات يف مديرية م ��اء ذي ق ��ار وبح�ضور
ممثل جمل� ��س املحافظة املهند�س كرمي يو�سف اجلابري اجراءات فتح
العطاءات اخلا�صة بتجهيز ون�ص ��ب �سبعة جممعات ماء �سعة 50م/3
�ساع ��ة م�ش�ي�را اىل ان امل�شاريع الت ��ي من املقرر تنفيذه ��ا على ح�ساب
منحة جمل�س الوزراء هي حاليا يف طور االحالة التي �سوف ت�ستكمل
يف وزارة البلديات واال�شغال العامة.

ا�ستزراع �شتوي يف كركوك

ب ��د�أت يف مديرية زراعة كرك ��وك حملة اال�ست ��زراع للمو�سم ال�شتوي
ملح�صويل احلنطة وال�شعري ،حيث بلغت امل�ساحات ()183471دومنا
للحنط ��ة و ( )70455دومنا لل�شع�ي�ر  ،وقال م�صدر يف املديرية ام�س:
كذل ��ك قام ق�سم الوقاية التابع للمديرية بحملة ملكافحة املزروعات �ضد
االمرا� ��ض واالفات (دودة جوز القطن ال�شوكية) ،حيث بلغت امل�ساحة
املنف ��ذة ( )3232دومنا وتاب ��ع امل�صدر. :كما عقدت املديرية عد ندوات
ار�شادي ��ة منه ��ا زراع ��ة الزيتون عايل الزي ��ت ،واج ��راء فح�ص للرتبة
وتقدي ��ر خ�صوبتها با�ستعمال عدة فحو� ��ص ،وتعفري البذورومكافحة
مر�ض التفحم.

خـــطــــط لتطويـــــــر
التدريب املهني

�أك ��دت دائ ��رة العم ��ل والتدري ��ب املهن ��ي يف وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة اع ��داد خط ��ط م�ستقبلي ��ة لتطوي ��ر برام ��ج الدائرة ومبا
ين�سج ��م مع الواقع وحقيق ��ة �سوق العمل  .وق ��ال م�صدر م�س�ؤول يف
ال ��وزارة :ان االج ��راءات تت�ضم ��ن ت�صحيح ��ا كامال ومربجم ��ا لأعداد
امل�سجل�ي�ن يف قاعدة بيانات الدائرة ،حيث مت �إعداد ا�ستمارات خا�صة
لذل ��ك ،واع ��داد ج ��دول مبراجع ��ة امل�سجل�ي�ن ح�س ��ب �سن ��ة الت�سجيل،
مبين ��ا :انه مت تدريب موظف ��ي املنافذ يف بغداد ب�شكل اويل وا�ستدعاء
م�س� ��ؤويل الت�سجيل ومدراء العم ��ل يف املحافظات لتنفيذ نف�س الآلية
وم ��ن خالله ��ا �سيت ��م ا�ستبع ��اد العاطل�ي�ن امل�سجلني الذي ��ن �سبق وان
ح�صلوا عل ��ى فر�ص عمل ذاتية ومل يتقدموا اىل مراكزها لت�أ�شري ذلك،
م�ش�ي�را اىل االعالن ع ��ن هذا الربنامج م ��رات عديدة ل�ضم ��ان و�صول
الفكرة اىل امل�سجلني.

