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انجاز محلة احلصاد ملحصويل
احلنطة والشعري يف كركوك
بغداد  /كرمي احلمداني
اكد مديـر زراعة محافـظة كركـوك املهندس الـزراعي مهدي
مبــارك حميــد ان املسـاحـة املنفـذة حملصــول القطـن صنف
الش ــات ــا يف احمل ــافـظ ــة للـم ــوسـم الـصـيفـي احل ــالــي بلغـت
" "38186دومن من اخلطة املقرر تنفيذها والبالغة ""50000
الف دومنـاً ،مـوضحـاً ان معـظم املـسـاحــات املنفـذة بـالبـذور
املنـتج ــة ذاتي ـاً لــدى فـالحي ومــزارعـي القـطـن يف منـطقــة
اله ــدف االول تـضـم قـض ــاء احل ــويج ــة ون ــواحـي ال ــري ــاض
والعـبــاسـي والــزاب الـتـي تـشـكل  %80مـن املـســاحــة املـنفــذة
اضـافـة إلـى جتهيـز بـذور صنف الشـاتـا من رتـبتي االسـاس
واملـسجل مـن قبل شـركـة مـا بـني النهـرين العـامـة للبـذور /
فــرع كــركــوك التـي بلـغت كـميـتهــا " "41طن ـاً لغــايــة الـشهــر
اخلامس من هذا العام ومبعدل " "4كغم للدومن الواحد.
واوضح حميد ان الـكميات املسـوقة من محصـولي احلنطة
والشعير إلى وزارة التجـارة بعد اجناز حملة احلصاد بلغت
" "32751طن ـاً من احلـنطــة و" "369طن ـاً من الــشعيـر فـيمـا
بلـغت الكـميـة املـسـوقـة إلـى االســواق احملليـة " "82358طنـاً
من احلـنطـة و" "1570طنـاً من الـشعيـر ،مـشيـراً إلـى انه لم
يـتم حصـاد كـامل املسـاحـة حملصـول احلنطـة بـسبب وجـود
اضـرار جراء حـدوث حريق مبـساحـة " "12دومناً يف منـطقة
قره حـسن ،مبينـاً ان املديـرية نـفذت حملـة ملكافحـة اآلفات
واالم ـ ــراض يف حقـ ــول احملـ ــاصــيل واخل ـضـ ــراوات وشــملـت
امل ـســاح ــة املك ــافحــة " "3674دومنـ ـاً للخـض ــراوات والقـطـن،
مـؤكداً على دور االرشاد الزراعي يف تطوير القطاع الزراعي
واالهتمـام بـالـعمليـات الـزراعيـة وتطـبيق كل مـا هـو جـديـد
وعلـمي بهـدف املـســاهمـة يف زيــادة االنتــاج كمـاً ونـوع ـاً من
خـالل زج الفالحني واملــزارعني بـالــدورات التـدريـبيـة وعقـد
الندوات االرشادية من قبل الشعب الزراعية.
الصناعات الشعبية مازالت مزدهرةيف بالدنا

بيئة االنبار تنظم زيارات ميدانية لعدد
من حقول الدواجن يف الصقالوية

سيوفر تقارير واحصائيات للمستفيدين

افتتـاح املركـز التجـريبي "بـايلوت" لـشبكـة احلاميـة االجتامعـية
بغداد  /حنان التميمي
اعـل ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـعـ ـمـل وال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة املهـنـ ــدس محـمـ ــود
ال ـشـيخ راضـي عـن افـتـت ــاح امل ــرك ــز
الــتج ـ ــري ـبــي ل ـ ـش ـبـك ـ ــة احلــم ـ ــاي ـ ــة
االج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة ال ـ ــذي مــن خـالله
سـيتحـول العـمل اليـدوي والــورقي
إلى عمل ومحتوى رقمي.
ج ــاء ذلـك يف كلـم ــة الق ــاه ــا خالل
اج ـتــم ـ ــاع ضــم م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
االمـ ــريـكـي ـ ــة للـتـنـمـيـ ــة الـ ــدولـيـ ــة
وممثلـني عن شـركــة بيـرنغ بـويـنت
ووك ـ ـيـل وزارة الـع ـ ـمـل والـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ومــدراءه ــا العــامـني
وقـال الـشـيخ راضي سـتبـدأ الـوزارة
ب ـ ـ ــاالعـ ـت ــم ـ ـ ــاد عـل ـ ـ ــى االس ـ ـ ــالـ ـي ــب
والــتقـنـي ــات احل ــديـثـ ــة يف مكـنـن ــة
شبـكة احلمـاية االجتـماعيـة وتودع

ت ــدريجـي ــا االس ــالـيـب الــتقلـي ــدي ــة
وتعـتـم ــد اح ــدث ال ـط ــرق وال ـســبل
والــوســائـل التـكنــولــوجيــة خلــدمــة
املستفيدين من الشبكة.
واشـار الـوزيـر إلـى املـدة الـقيــاسيـة
التي مت مـن خاللها انـشاء مـشروع
شبكـة احلماية االجتمـاعية ابتداء
م ــن مت ـ ـ ـ ــوز  2005حـ ـي ــث ل ــم ي ـك ــن
املـشــروع س ــوى فكــرة وكـيف اخــذت
اخلــطـ ــوات تـت ــس ـ ــارع بعـ ــد تـكلــيف
الـ ــوكـ ــالـ ــة االمـ ــريـكـي ـ ــة للـتـنـمـيـ ــة
الدولـية بـعد شـهر واحـد من تبـلور
الـفــكـ ـ ـ ــرة وحتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــداً يف آب 2005
بتقدمي املساندة حتى بلوغ مرحلة
حتـ ـ ــديـ ـ ــد االجتـ ـ ــاه ـ ـ ــات وتق ـ ـس ـيــم
االعمـال والــواجبـات يف أواخـر آذار
مـن العــام اجلــاري واضــاف الـشـيخ
راضي :وبعـد اربعـة الـشهـر وبجهـد

كـبـي ــر جـ ــدا جنحـن ــا يف اجن ــاز اول
مرحـلة من مـراحل العمل وبـنجاح
واضح.
ثم اضـاف الـوزيـر :وبـدأوا يف اربعـة
شهــور خـطـطــوا وصـمـم ــوا ونقلــوا
تصـاميـمهم إلـى الـواقع واستـوردوا
اجهـزتـهم وبــدأوا كتـابـة بــرامجـهم
وهـي ــأوا امل ــواقع ونـصـب ــوا ال ـشــبك ــة
ودربوا الكوادر.
واشار الشيـخ راضي إلى انه لو قدر
للـمخـطـط ان يـضع جـدوال زمـنيـا
بهــذا احلجـم فلـن يكــون بــاقـل من
سنـة لكنهـم اجنزوهـا باربـعة اشـهر
فقط.
وقـ ــد ثـمـن الـ ــوزيـ ــر الـ ــدعـم الـ ــذي
قدمته الـوكالة االمـريكية للـتنمية
ال ــدولـيـ ــة واجله ــود الـتـي ب ــذلـته ــا
ش ــرك ــة بـيـ ــرنغ ب ــويـنـت كـمـ ــا شك ــر

اجله ــود املـتف ــانـي ــة الـتـي ب ــذلـته ــا
دائرة الـرعايـة االجتـماعـية ومـركز
الـتكـنــولــوجـيــا يف ان ـشــاء م ـشــروع
بايلوت.
ويذكـر ان املركـز التجـريبي لـشبـكة
احلمــايــة االجـتم ــاعيــة (بــايلــوت)
الــذي اشتــركت يف اجنـازه الـوكـالـة
االمريكية للتنمـية الدولية وشركة
بـيـ ــرنغ ب ــويـنـت ووزارة العـمل ج ــاء
لـبلــوغ اهــداف عــدة اهـمهــا ان ـشــاء
نظـام جـديـد خلــزن بيـانـات شـبكـة
احلـمايـة االجتمـاعيـة مع امـكانـية
الــبحــث عــن طلــب ـ ــات املــتق ـ ــدمــني
وبـي ــانـ ــاتهـم يف وقـت قـي ــاسـي ك ــون
امل ـش ــروع ميــثل ن ـظ ــام ــا رقـمـي ــا يف
خـزن املعلومات االمر الـذي سيوفر
امـكـ ــانـيـ ــة ت ـطـبــيق اعـ ــادة اخـتـبـ ــار
األهلـي ــة بـ ـشـكل دوري كـي يـتــمكـن

الـنــظـ ــام مـن خـ ــدمـ ــة املـ ـشـمـ ــولـني
ف ـ ـضـال ع ــن ذلــك فـ ـ ـ ــان ال ــنـ ــظـ ـ ـ ــام
الـرقـمي اجلـديـد للـشـبكـة بـايلـوت
سيـوفر تقـارير دقـيقة واحـصائـيات
إل ــى وزارة العـمل تـتـعلق بــامل ـسـنـني
من الـشبكـة مما يـساعـد احلكـومة
الـع ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ــة يف اجن ـ ـ ــاز الـق ـ ـ ــرارات
املـتعلقـة بـالــسيـاسـة االجـتمــاعيـة
اعتمادا على االدلة.
وستكــون للمـشـروع فـوائـد رئيـسيـة
مهمـة علـى صعيـد الكفـاءة وتقـدم
الع ـمـل علـ ـ ــى اس ـ ـ ــاس املقـ ـ ــايــيـ ــس
واالمن والـسيطـرة االدارية وسـرعة
املعـ ــاجلـ ــة كـمـ ــا سـيـ ــوفـ ــر امل ــشـ ــروع
خ ــدم ــات اجـتـم ــاعـي ــة ت ــرك ــز عل ــى
خــدمــة الــزبــائن فـضـال عن تــوفيــر
مهــارات تـطــويــريــة جــدي ــدة لكــادر
وزارة العمل والشـؤون االجتماعية.

بـعـــــــد تــــطـــبـــيـق خــــطـــــــة جـــــــديـــــــدة

افتتاح رشكة هولندية خمتصة باأللبان يف اربيل

انحــســـار ازمـــة الـبـنـــزيـن والغـــاز يف الـــديـــوانـيـــة

الديواينة  /املدى
شهــدت محـافـظــة القــادسيـة خـالل اليــومني
املنصـرمني انحـسار أزمـة البنـزين والغـاز بعد
تـطبـيق خطـة جـديـدة هـدفت إلـى السـيطـرة
علــى منـافــذ التـوزيع يف مـحطـات الـوقـود يف
احملافظـة واحلد مـن تهريب الـوقود وبيعه يف
ال ـس ــوق ال ـسـ ــوداء بعـ ــد أن اتخ ــذت إج ــراءات
رادع ــة بحق اخملــالـفني  ،وقــال العـقيــد فــالح
كـرمي شمخي مـدير حـمايـة املنشـاة النفطـية
املنـطقـة الـسـابعـة يف محــافظـتي الـديــوانيـة
والنجف :إن أزمة الوقود يف احملافظة تالشت
متـ ـ ــام ـ ـ ــا بعـ ـ ــد اإلجـ ـ ــراءات واخلـ ـط ــط ال ـتــي
اتخــذنــاه ــا للقـضــاء علــى هــذه األزمــة الـتي
انحسـرت شيئـاً فشيئـاً بفضل تعـاون أصحاب
املـ ــركـب ـ ــات واتخـ ــاذ إجـ ــراءات صـ ــارمـ ــة بـحق
اخملالفـني واملتالعبـني بهذه املـادة إضافـة إلى
إالتف ـ ــاق احل ـ ــاصـل مع م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـسـكـك
احلـديـديـة لتـامـني نقل اكبـر كـميـة من وقـود
الغـ ــاز الـ ـسـ ــائل مـن مـ ـسـتـ ــودع ال ــشعـيـبـ ــة يف
محــافـظــة الـبـصــرة إلــى احملــافـظــة وك ــذلك
تـ ـسـيـيـ ــر رحالت يـ ــومـيـ ــة لـنـقل وقـ ــود الـكـ ــاز
والـبن ــزين إلــى مــستــودع الــدي ــوانيــة دون أن
يكـون لذلك تأثيـر سلبي على حـاجة املناطق
اجلنوبية.
وعل ــى صعـيــد آخــر ذك ــر املهـنــدس املـت ــابع يف
قـسم بـيئـة بلـديـة الـديــوانيـة اسـامــة محمـد
املوسوي ان املديرية بصدد اعداد دراسة حول
امك ــانـي ــة ان ـش ــاء معـملـني اح ــدهـم ــا الع ــادة

االنبار /املدى
نفــذت شـعب ــة النــظم الـطـبيـعيــة يف مــديــريــة
بـيئــة االنبـار عـدة زيــارات ميــدانيــة لعــدد من
حقـول الدواجـن يف منطقـة الصقالويـة غرب
مدينة الفلوجة من اجل الوقوف على الواقع
البـيئـي للثـروة الـزراعيـة واحليـوانيـة والثـروة
الطبيعية يف احملافظة.
اوضـح ذلك مـصــدر م ـســؤول يف وزارة الـبـيـئــة
واضــاف :حيـث مت خالل الـزيــارات لقـاء عـدد
من مــربي الـدواجـن واصحــاب احلقـول الـتي
تعـمـل يف مجـ ــال تـ ــربـيـ ــة الـ ــدواجـن ،كـمـ ــا مت
الـتـ ــاكـيـ ــد علـ ــى املـ ــربـني ب ـضـ ــرورة اســتخـ ــدام
احمل ــارق اخل ــاص ــة يف عـملـي ــة الـتـخلــص مـن
الهالكات التي حتصل يف حقولهم.
كمــا ومت التــركيـز علـى عـمليـة الـتخلـص من
الفـضالت الـصلبــة بطــريقـة عـمليــة صحيـة،
مع م ــراع ــاة ع ــدم تـ ــركه ــا فـت ــرة طـ ــويل ــة ق ــد
تتسبب يف تلوث الهواء.
وقـد تـبني خالل هـذه الـزيـارات لهـذه احلقـول

ان اخملـلف ــات الــصلـبـ ــة (مخـلف ــات ال ــدواجـن
وفـضالت املــواد الغ ــذائيــة) جتـمع عل ــى شكل
اكوام ثم تباع للفالحني كسماد حيواني.
وقـ ـ ــد ت ـب ــني ان بعـ ــض احلقـ ـ ــول يف ع ــمل ـيـ ـ ــة
تـخل ــصه ـ ــا مــن اخملـلف ـ ــات ال ـ ـسـ ـ ــائلـ ـ ــة تق ـ ــوم
بـتصــريفهـا إلـى خـزانــات ارضيـة معـدة لهـذا
الغـرض مع وضع بعض املطهـرات ثم تسحب
فيما بعد بسيارات حوضية إلى اماكن اخرى،
فـيـمــا ان هـن ــاك حقــوالً اخــرى تـتخلـص مـن
هــذه الفـضالت بـطــريقــة عـش ــوائيــة وقــد مت
تـنبـيههـم علـيهــا ومخـاطـرهــا علــى حقـولـهم
وعلى البيئة.
امـا بـخصـوص مـرض انفلـونـزا الـطيـور فقـد
متــت ت ـ ــوص ـي ـ ــة امل ـ ــربــني بـ ـض ـ ــرورة االل ـت ـ ــزام
ب ــارش ــادات وت ــوصـي ــات االطـب ــاء الـبـيـط ــريـني
كجـزء مـن التحـوطـات ضـد املـرض ،مع عـدم
ال ـسـم ــاح للـطـي ــور الغ ــريـب ــة ب ــال ــدخ ــول إل ــى
حـق ـ ـ ــولـهــم وض ـ ـ ــرورة ابـالغ املـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـي ـ ـ ــات
والعيادات البيطـرية من أي حالة يشتبه بها.

تـأهـيل النفـايـات ( )Recyclrوالثـاني العـادة
تـ ـ ــأه ــيل ال ــبالس ـت ـيـك .وقـ ـ ــال املـ ـ ــوسـ ـ ــوي :ان
املـديـريـة قـد فـاحتت مجـلس احملـافظـة بهـذا
اخل ـ ـص ـ ـ ــوص ،وق ـ ـ ــد طـل ــب ب ـ ـ ــدوره مـجـلـ ـ ــس
احملــافظـة مـن البلـديـة إعـداد وتقــدمي خطـة
مفـصلـة بـذلـك اخلصـوص واضـاف املـوسـوي
ان هـناك مـشروعـا آخر حتـت الدراسـة يهدف
إلــى اعــادة ت ــاهيـل العلـب املع ــدنيــة مــوضحــا
تخـصـيـص مـب ــالغ مــوج ــودة لهــذه امل ـش ــاريع
وجاهزة لتنفيذ بعضها.
إلــى ذلك نـظـمت مــديــريــة بـيئــة الــدي ــوانيــة
حـملة واسعـة على معـامل الطـابوق البـدائية
الـتـي انـت ـشــرت يف اآلونــة االخـيــرة ،وقــد ذكــر
مـص ــدر مـن دائ ــرة بـيـئ ــة ال ــدي ــوانـي ــة ان ه ــذه
املـعامل الـبدائـية أي (كـور) الطـابوق تعـد من
اشــد امللــوثــات الـبيـئيــة خـطــورة علــى صحــة
االن ـس ــان مل ــا حتــمله مـن سـم ــوم ت ــؤث ــر عل ــى
اجلهـ ــاز الـتــنفـ ـسـي والـ ــرئـتـني اضـ ــافـ ــة إلـ ــى
االمراض السرطانية ،واكد املصدر ان السبب
الرئيسي النـتشار هذه الكـور يعود إلى ضعف
االجـراءات الـرقـابيـة وارتفـاع اسعـار الطـابـوق
وزي ـ ــادة ال ــطلــب عل ـيـه وقل ـ ــة املع ـ ــروض مم ـ ــا
يشـجعهم علـى انشـاء هـذه املعـامل الـصغيـرة
والـبـ ــدائـيـ ــة واضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان اســتعـمـ ــال
الـنفـط االســود يف هــذه املعــامل هــو اخلـطــر
احلقـيقـي علــى صحــة االنـســان كــون الـنفـط
االســود ه ــو من أردأ انــواع الــوقــود وذو ت ــأثيــر
خطر على البيئة وصحة االنسان.

اربيل  /املدى
أكد وزير الـزراعة يف اقليم كـردستان عبد الـعزيز طيب
ان زيـارته احلالـية الـى هولـندا جـاءت بدعـوة من وزراة
الــزراعــة يف املـملكــة الهــولنــديــة حـيث متـت منــاقـشــة
العــدي ــد من االمــور اخلــاصــة بــاملـشــاريع ال ــزراعيــة يف
االقليم مع اجلهات الرسمية واحلكومية يف امستردام
ومت عق ــد الع ــدي ــد مـن الـب ــرت ــوك ــوالت مع ال ـش ــرك ــات

الهولندية املهتمة بالقطاع الزراعي.
واضــاف الــوزيــر ان مـن بني تـلك االتفــاقيــات اتفــاقيــة
حـول انشـاء وافتتـاح شـركـة هـولنـديـة يف مـدينـة اربيل
مخـتصـة بـانتـاج االلبـان وبـرأس مـال قـدرة  10ماليني
يورو.
وســوف يطـرح مـنتـوج الـشـركـة الهـولنـديـة يف االسـواق
الكردستانية . 2007

الكشف عن شبكة من مهريب اآلثار يف النجف
النجف  /عامر العكايشي
كشفـت مديريـة مكافحـة اجلرمية
االقـتصـاديـة يف محـافظـة النجف
شــبك ــة لـتج ــار اآلث ــار يف ن ــاحـي ــة
غماس.
وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر يف املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة لـ
(امل ــدى) :مت ك ــشف وج ــود شــبك ــة
خطـرة من جتـار اآلثـار يف نـاحيـة
غـم ــاس م ــرتـبـط ــة مبجـم ــوع ــة يف
الــنجـف تقـ ــوم بـ ـسـ ــرقـ ــة وتهـ ــريـب
اآلثـار ،ولم يشر املصدر الى عدد
اف ــراد ال ـشــبك ــة واكـتف ــى ب ــالق ــول
بانها شبكة (خطرة).

م ــن جهـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى الق ــت مفـ ـ ــارز
امل ـ ــدي ـ ــريـ ـ ــة الق ـبـ ــض عل ـ ــى اح ـ ــد
اخمل ـ ـ ـ ــالـف ــني وبـح ـ ـ ـ ــوزتـه س ــي ـ ـ ـ ــارة
م ــرسـي ــدس محـمل ــة ب( )35طـنـ ـاً
مـن سـم ـ ــاد (الـي ـ ــوراي ـ ــورم) اثـن ـ ــاء
مـح ـ ـ ـ ــاولـ ـتـه تـه ـ ـ ـ ــريـ ـبـه ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــارج
احملــافظــة ،كمـا مت القـاء القـبض
علـ ـ ــى آخـ ـ ــر وه ـ ـ ــو يقـ ـ ــود س ـيـ ـ ــارة
مـحملـة بـاحلـنطـة يـروم تهــريبهـا
خارج احملافظة.
وعلـ ــى صعـي ــد آخ ــر افـتــتحـت يف
مقـر مـديـريـة حـراسـات محـافظـة
الـنـجف دورة الـت ــدريـب االس ــاسـي

الطارئة.
وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر يف املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة لـ
(املـدى) :مـن اجل تطـويـر خبـرات
مـنـتـ ـسـبـيـنـ ــا وزيـ ــادة ق ـ ــابلـي ـ ــاتهـم
البــدنيـة والعـسكـريــة افتـتحت يف
مقـ ــر مـ ــديـ ــريـتـنـ ــا دورة الـتـ ــدريـب
االساسي الطارئة.
مــن جهـ ــة اخ ـ ــرى مت تخـ ــرج دورة
مع ـ ــاجل ـ ــة القـن ـ ــابل واملـتـفج ـ ــرات
السـابعة ملـنتسـبي مديـرية حمـاية
املنشـآت يف النجف كمـا مت تخرج
دورة الـ ـشـ ــؤون االداريـ ــة للـمـ ــراتـب
املفتوحة يف مقر املديرية.

جـــــــــــــانـــــب مـــــن طـــــــــــــوابـــــيـــــــــــــر الـــــــــــــوقـــــــــــــود

أدت إلى ازدياد ساعات القطع

أعامل ختريبية تطول
منظومة كهرباء املنطقة الشاملية
بغداد  /املدى
اعلـن مـص ــدر مخ ــول يف وزارة الـكه ــرب ــاء عـن تع ــرض
احــد خـطــوط الــربــط املهـمــة يف مـنـظــوم ــة كهــربــاء
املـنــطقــة ال ـشـمــالـيــة الــى ح ــادث تخــريـب فــضالً عـن
خــروج ع ــدد من وح ــدات الت ــوليــد عـن العـمل بـسـبب
حـ ــوادث فـنـيـ ــة مــتفـ ــرقـ ــة .م ـ ــوضحـ ــا ان املـن ـظـ ــومـ ــة
الكهـربـائيـة تتعـرض منـذ مـدة ليـست بـالـقليلـة الـى
عـمليـات تخـريـبيـة مـسـتمـرة ادت الـى خـروج عـدد من
خـط ــوط الــضغــط الع ــالـي عـن العـمل وآخ ــره ــا ك ــان
فجــر امـس حـيث ادى تــوقف خـط ــوط نقل الـطــاقــة
الـى زيـادة يف سـاعـات القـطع املبـرمج .وعلـى اثـر ذلك
حتـركت فـرق الطـوارئ يف شبكـات النقل وقـطاع انـتاج
الطاقة كالً حسب اختصاصه الصالح اخللل.

مـــنعـــــــاً للـــتلـــــــوث وحفــــــاظـــــــاً علــــــى بــيــئــــــة نـــظـــيفــــــة

اجراءات المانة بغداد يف متابعة التقيد بالطمر الصحي

بغداد  /املدى
تس ع ــى أما ن ــة بغداد ا لـى أن تكون
ج ـم ــيع إ ج ـ ـ ــراءات هـ ـ ــا ا خلـ ـ ــد م ـيـ ـ ــة
و عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات ا ل ـ ـطـ ـمـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـصـح ــي
لـلن فـا يــات م طـاب قــة لل مـواص فـات
ال ع ــامل يــة مـن عــا ل لـت لــوث وح فــا ظــا
على بيئة نظيفة .
ف ف ــي ه ـ ـ ــذا ا جملـ ـ ــال ت ق ـ ــوم دا ئ ـ ــرة
اخمللفات الصلبة والبيئة التابعة
أل مــا نــة ب غــداد مب ــراق ب ــة ع مـل يــات
ا لـت نــظيف ا لـتي جتــري ل لـمحالت
ا لــس كـن يــة وا لـشــوارع وال تــأ كــد من
عـ ــدم تـكـ ــدس ا لــن فـ ــا يـ ــات ور فـع هـ ــا
وإ يـصــال هــا إ ل ــى ع مـل يــات ا لــط مــر
ا لـصحي إل جـراء عـمل يـات ا لـط مـر
ل هـا وب صـورة تض مـن بي ئـة نـظي فـة
خالية من التلوث .
ون ق ــل ال نــا ط ـق اإل عـال م ـي أل مــا نــة

ب غــداد عن ت قـر يـر أ عـدته ا لـدا ئـرة
ا مل ــذ ك ــورة عـن ن ـش ــا طـ ــات هـ ــا خالل
األ سـب ــوع ا حل ــا لـي ت ـضـمـن فــضال
عـن ق يـام كـوادر ا لـدا ئـرة ا ملـذ كـورة
بز يـارات يو مـية و بـصورة مـفا جـئة
لل كـث يـر مـن أح يـاء مــدي نـة ب غـداد
للتأ كـد من ن ظـافتها وخ لـوها من
تـكـ ــدس ا لــن فـ ــا ي ـ ــات ت قـ ــوم أ ي ـضـ ــا
بـز يـارات م فــاج ئــة لل مـس تـشف يـات
ل ل ـت ـ ــأ ك ـ ــد مــن ق ـي ـ ــام إدارات ه ـ ــذه
ا مل ـسـتــش فـي ــات مب ع ــا جل ــة فــضالت
ا لـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــات ا جل ـ ـ ــرا حـ ـي ـ ـ ــة دا خـل
مـحـ ـ ـ ــار قـهـ ـ ـ ــا و عـ ـ ـ ــدم ر مـ ـيـهـ ـ ـ ــا مـع
الن فـا يــات ال عـاد يــة من عـا لـلت لـوث
وعدم ان تـشار األوبئة واألمراض .
وأ ض ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـتـقـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــر :أن كـ ـ ـ ــوادر
ا لـ ــدا ئـ ــرة تـ ـشـ ــرف ع لـ ــى عــم لـيـ ــات

ال طـمر ا لـصحي يف مـوقع ( ار كـية
و فـاضل ) ا لـذي يـصل اليه يـوم يـا
حــوا لـي ()4000م 3مـن ا لـن فــا يــات
من قـو لــة من ا لـدوا ئــر الب لـد يـة يف
منطقة ال كـرخ فضال عن أشرافها
ع ــل ـ ـ ـ ــى ـم ـ ـ ـ ــو قـع ــي ا حلـ ـم ـ ــي ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة
وا ل ــرا ش ــد ي ــة حـيـث يــصل إ ل ــى كل
مـ ـ ـ ــو قـع حـ ـ ـ ــوا ل ــي ( )2000م 3م ــن
ا لـن ف ــا ي ــات ي ــو مـي ــا مـن ق ــو ل ــة مـن
م نـاطق ا لـر صـا فـة ي جـري ط مـر هـا
وت غـطـيـت ه ــا بـطـب ق ــة مـن ا لـت ــراب
منعا للتلوث .
واح تــوى ا لـت قــر يــر ع لــى مــراج عــة
كـوادر ا لـدا ئــرة ت قـار يـر دا ئـرة مـاء
ب غـ ـ ــداد ح ـ ـ ــول ف حـ ـ ــو صـ ـ ــات ا ملـ ـ ــاء
وم طـاب قـته لل مـواص فـات ال عــامل يـة
ل لـتــأ كــد مـن صـالحه لال سـتهالك
البشري .

صحة نينوى تقيم ندوة عن املخدرات وتأثرياهتا عىل املجتمع
املوصل  /باسم طاقة
اقامت دائـرة صحة نـينوى بـالتعاون مع
مـديريـة االشراف الـتربـوي يف احملافـظة
نـ ـ ــدوة عــن اخملـ ـ ــدرات واضـ ـ ــراره ـ ـ ــا علـ ـ ــى
اجملـتــمع حتــت شعـ ــار (اخملـ ــدرات وسـ ــوء
استـخدام املهدئات واضـرارها) ويف بداية
الـن ــدوة نـ ـوّه م ــدي ــر عـ ــام صح ــة نـيـن ــوى
الــدكتـور صالح الــدين الـنعيـمي بـاتـسـاع
ظـاهــرة انتـشـار اخملـدرات وتعــاطيهــا بني
افـراد اجملتـمع خصـوصـا خالل الـسنـوات
القلـيل ــة امل ــاضـي ــة م ـش ــددا عل ــى ض ــرورة
ت ـضـ ــافـ ــر جـمـيـع اجلهـ ــود والـفعـ ــالـيـ ــات
الــرسـميــة والــديـنيــة والـشعـبيــة حملــاربــة
هذه الظـاهرة والـقضاء عـليها ملـا حتمله
من تـاثيرات مدمـرة على الشبـاب خاصة
وعلــى اجملـتـمع عــامــة ثـم قــدم عــدد مـن
الـبحوث والـدراسات التـي تناولـت السبل
الـكفــيلـ ــة لـلحـ ــد مـن انـتـ ـشـ ــار اخملـ ــدرات
وتعـ ــاطــيهـ ــا اضـ ــافـ ــة الـ ــى تـبـيـ ــان اآلثـ ــار
النفـسيـة والـصحيـة واالقـتصـاديـة الـتي
تتــركهـا اخملـدرات واالدويــة املهـدئــة علـى

الفــرد واجملتـمع حـيث قــدمت الــدكتــورة
زيـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــدون بـحـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــوان
(االضـطــرابــات الـنفــسي ــة الن ــاجم ــة عن
استخدام االدوية املهدئة واخملدرات) اما
ال ــدكـت ــور خ ــالـ ــد محـمـ ــود فقـ ــدم بحـث ــا
بـعنــوان (اسبـاب االدمــان علـى اخملـدرات
واسـتخــدام االدويــة املهــدئــة) فـيمــا قــدم
م ــديـ ــر االعالم الـت ــرب ــوي االسـت ــاذ رع ــد
احل ـيـ ـ ــال ــي بح ـث ـ ـ ــا بع ـنـ ـ ــوان ( ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة
اخملدرات االسباب واملعاجلات )
ومن جهـة ثــانيـة اجـرت دائـرتـا الـصحـة
واالحـصـاء يف احملـافـظـة مـسحـا صـحيـا
لـتحـديـد خـط مـسـار االمـراض املــزمنـة
حـيـث مت تـ ـشـكــيل فـ ــرق مـ ـشـتـ ــركـ ــة مـن
الدائـرتني العداد البيانـات املتكاملة عن
املــرضــى يف عـمــوم احملــافـظــة مـن اجل
ته ـي ـئ ـ ــة الـعالج ـ ــات واالدوي ـ ــة اخل ـ ــاص ـ ــة
الصح ـ ــاب تلـك االمـ ــراض بـ ـشـكل دقــيق
وم ــن املق ـ ــرر ان ي ـ ـس ـت ـم ـ ــر امل ـ ــسح ال ـ ــذي
سـيج ــري يف مخــتلف ارج ــاء احمل ــافـظ ــة
مدة اربعني يوما.

