
ج��رت يف كلي��ة العل��وم بجامع��ة الكوف��ة مناق�شة 
عبا���س  فاطم��ة  للباحث��ة  الدكت��وراه  اطروح��ة 
خزع��ل م��ن ق�ش��م الكيمي��اء املو�شوم��ة )حت�ش��ر 
مركب��ات ع�شوي��ة غ��ر متجان�ش��ة ، وا�شتعماله��ا 
يف وحت�ش��ن اخلوا���س النانوي��ة ملرك��ب اوك�شي��د 
الكوبل��ت النانوي( واك��دت الباحث��ة ان االطروحة 
تناول��ت الأول مرة على م�شتوى اجلامعات العراقية 
درا�شة اخلوا���س الكهربائي��ة للمركبات املح�رضة 
با�شتخ��دام الفولتامرتي احللقي وقالت اإن ،حت�شن 
خوا���س اوك�شي��د الكوبل��ت النانوي ال��ذي تو�شلت 
الي��ه الدرا�شة يفتح افاقا جديدة لتطوير التطبيقات 
التي يدخ��ل فيها هذه املركب يف املجاالت الطبية 

وتقنية النانو وغرها من املجاالت .

اأعلن��ت وزارة التج��ارة، االأربعاء، ع��ن �شطب 15337 
ف��ردا م��ن البطاق��ة التموينية ب�شب��ب الوف��اة وال�شفر، 
واإلغ��اء 93 وكالة غذائية وطحن خ��ال �شهر كانون 
االول املا�ش��ي. وقال��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة التخطي��ط 
واملتابع��ة بال��وزارة ها�شم �شب��اط يف بيان �شحفي، 
اإن "الدائ��رة األغ��ت ٩٣ وكال��ة غذائي��ة وطح��ن خال 
�شهر كانون االول املا�شي ب�شبب خمالفتهم لل�شوابط 

والتعليمات، ف�شا عن تدوير وكالتن".
واأ�شافت �شباط، اأنه "مت ت�شجيل ٤٢٠٨٥ طفا حديث 
الوالدة وت�شجيل جدي��د ٥٧٨٩٠ افراد واطفال، ف�شا 
عن نق��ل ٤٤٩٧٧ م��ن القادم��ون اىل ف��روع التموين 
ونق��ل ٣٩٨٣٢ م��ن املرحل��ن م��ن ف��روع التموين"، 
مبين��ة انه "مت اجن��از ١٦٩٢٨ معامل��ه �شطر، و�شطب 
١٥٣٣٧ ف��رد م��ن البطاقة التمويني��ة ب�شبب الوفاة او 
ال�شفر".واأك��دت مدي��ر عام الدائ��رة، اأنه "عل��ى الدوائر  
احلكومي��ة وغر احلكومي��ة ذات العاق��ة واملواطنن 
كاف��ة ب���رضورة االباغ عن ح��االت الوف��اة او ال�شفر، 
ليت�شن��ى للدائرة �شطبهم من البطاق��ة التموينية ح�شب 
ال�شوابط والتعليمات املعمول بها يف الوزارة"، مردفة 
"من اأجل احلد من حاالت التاعب التي قد حت�شل بهذا 

اخل�شو�س واحلفاظ على املال العام".
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التق��ت وزي��رة ال�شحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة حمود 
ح�شن يف مركز الوزارة ب� " ال�رضطة البيئية " للتباحث 
واالج��راءات  امل�شاري��ع  ح��ول  امل�ش��رتك  والتن�شي��ق 
القانوني��ة املتخ��ذة م��ن قب��ل اق�ش��ام ال�رضط��ة البيئية 
حلماي��ة املواق��ع البيئي��ة  . وقال��ت حم��ود " ان اللق��اء 
تناول مناق�شة ا�شلوب التعاون والتن�شيق لتنفيذ عملهم 
وامله��ام التي يقوم بها الق�شم ومراك��ز ال�رضطة البيئية 
يف بغ��ذاد واملحافظ��ات " اذ تبادل��ت وزي��رة ال�شح��ة 
والبيئ��ة االفك��ار والروؤى م��ع العقيد فرا���س �شليم مدير 
ق�ش��م ال�رضطة البيئية مبديرية الدف��اع املدين يف وزارة 
الداخلي��ة وبح�ش��ور مديري اق�شام ال�رضط��ة البيئية يف 
بغ��داد واملحافظات حول حماور النظ��ام الداخلي رقم 
)1( ل�شن��ة 2015 لق�شم ال�رضط��ة البيئية واالليات التي 
ميك��ن من خالها تطبيق قانون حماية وحت�شن البيئة 

رقم 27 ل�شنة 2009 .
وا�شافت " ان اجلهد الكب��ر واملهام الكثرة واملتابعة 
واملحافظ��ات  بغ��داد  يف  االق�ش��ام  له��ذه  امل�شتم��رة 
وحاجته��م للمزي��د م��ن الدع��م ال��وزاري يف اجلوان��ب 

الفنية واالداري��ة "  كما تطرق االجتماع الذي ح�رضته 
املهند�ش��ة �شذى  كاظم مدير ع��ام الدائرة الفنية بوزارة 
البيئ��ة اىل  االج��راءات القانوني��ة املتخ��ذة م��ن قب��ل 
اق�شام ال�رضط��ة البيئة حلماية املواق��ع البيئة وال�شيما 
مناطق االه��وار باعتبارها موقعا للرتاث العايل واحلد 
م��ن ال�شيد اجلائ��ز للطيور املهاج��رة واالأ�شماك وبحث 
االجراءات التي ميكن من خالها انعا�س ال�شياحة البيئة 

يف املحافظات اجلنوبية واإجراءات وزارة البيئة العداد 
الدلي��ل ال�شياح��ي والت�رضيع��ات اخلا�شة به��ا . واأكدت 
الدكت��ورة عديلة  على اهمية تذليل املعوقات والعقبات 
التي تعرت�س االداء وايجاد احللول الازمة لها وتامن 
وتلبي��ة االحتياجات من املاك��ات والبنايات اخلا�شة 
وتوفر االليات لتنفيذ املهام املوكلة بها كالزوارق يف 

االهوار وامل�شطحات املائية

اكد النائب زاهر العبادي ،االربعاء، عن تقدمي مقرتح 
لتثبيت العق��ود العاملن يف وزارة الكهرباء، مطالبا 
جمل���س ال��وزراء ووزارة املالي��ة اخذ املق��رتح بنظر 

االعتبار.
وق��ال العبادي وه��و ع�شو بلجن��ة النفط��ة والطاقة 
الربملاني��ة يف موؤمت��ر �شحف��ي م�شرتك م��ع عدد من 
موظف��ي العق��ود ، اإن "اللجنة ا�شت�شاف��ت اليوم عددا 

م��ن موظفي العقود يف وزارة الكهرباء والذين م�شى 
عل��ى البع���س منه��م اكرث من ع���رضة �شن��وات ب�شفة 
عقود او اجور يومية دون تثبيتهم"، مبينا ان "هنالك 
تعليم��ات من وزارة املالية تعطي االولوية بالتثبيت 
للعق��ود وزارة الهجرة واملهجرين رغم ان املادة 11 
ثالث��ا من موازن��ة 2017 اعط��ت االولوي��ة للتثبيت 
للعق��ود واالجور اليومية بكافة ال��وزارات". وا�شاف 
ان "اللجن��ة قدمت مقرتحا بتثبيت العقود على ماك 
الوزارة دون منحهم حق��وق ا�شافية يلزمها التثبيت 

حلن ايج��اد درج��ات وظيفية لهم بحق��وق كاملة"، 
مطالب��ا وزارة املالي��ة وجمل���س ال��وزراء "الأخذ هذا 
املقرتح بعن االعتبار الأن�شاف تلك ال�رضيحة والتي 
تعم��ل منذ �شنن دون �شمانات حقيقية رغم خطورة 
عمله��م". واك��د العب��ادي ان "اللجن��ة �شتعم��ل خال 
هذا ال�شهر بجدي��ة للتن�شيق مع وزارة املالية لتثبيت 
ا�شح��اب العق��ود والدرج��ات اليومي��ة وف��ق �شيغة 
او الي��ة تن�شج��م م��ع امل�شالح العام��ة دون اال�رضار 

بحقوق وم�شالح اأولئك املتعاقدين".

اأف�شح��ت هيئ��ة النزاه��ة، االأربع��اء، ع��ن اإج��راء فري��ٍق 
ا�شتق�شائ��يٍّ تابٍع لدائرة الوقاي��ة فيها ملجموعة زياراٍت 
ميدانيٍة ل�)مديرية �شوؤون البطاقة الوطنية( وبع�س دوائر 
اع  االأح��وال املدنيَّة امُل�ش��ِدرة لتلك البطاق��ة؛ بغية االطِّ
�ش��ًا اأهمَّ ُمعوِّق��ات العمل  عل��ى االآلية املعم��ول بها ُم�شخِّ
وُمبدي��ًا املقرتحات الازمة لتطوي��ر واقع العمل و�رضعة 
االإجن��از. وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �شحف��ي ،اإن "الفريق 
�شات  دع��ا اإىل تفعيل �شبكة ات�شاالٍت ترب��ط الدوائر وُموؤ�شَّ
��ة لت�شهيل عمليَّة  الدول��ة كاف��ة مب�رضوع البطاق��ة الوطنيَّ

فح�س بطاقة املراجع دون اللجوء اإىل اإر�شال كتب �شحة 
ع الدوائر بعدم وجود )قوارئ( للبطاقات  ال�شدور اأو ت��ذرُّ

الوطنيَّة".
وا�شاف��ت، ان "الفري��ق اقرتح يف تقري��ره املر�شلة ن�شخٌة 
منه اإىل مكتب وزير الداخلية مكننة جميع دوائر االأحوال 
والعم��ل بتلك البطاقة بال�رضع��ة امُلمكنة، منا�شداً االأمانة 
العامة ملجل�س الوزراء لدعم ه��ذا امل�رضوع اال�شرتاتيجيِّ 

و توفر االأبنية املائمة".
وتابع��ت، ان "الفريق �شدد على و�شع �شوابط اأو اإجراءاٍت 
فن الذين  رادع��ٍة ُت�تَّخُذ بحقِّ الدوائر اأو اجله��ات اأو امُلوظَّ
يخالف��ون االإعمام��ات ال�شادرة بخ�شو�س ع��دم اعتماد 

ة االأحوال  البطاق��ة الوطنية كوثيقٍة تعريفيٍة بداًل من هويَّ
املدنيَّة و�شهادة اجلن�شيَّة موؤكدا اأهميَّة و�شع �شقٍف زمنيٍّ 
��ة  يكف��ل دف��ع املواطن��ن اإىل مراجع��ة الدوائ��ر امُلخت�شَّ
ة بهم وتفعيل اعتمادها  الإ�ش��دار البطاقة الوطنية اخلا�شَّ

�شات احلكومية". ب�شكٍل كليٍّ يف جميع الدوائر واملوؤ�شَّ
فيم��ا ب��ن، ان "الفري��ق ح��ث عل��ى ���رضورة االهتم��ام 
باجلان��ب االإعام��يِّ والتثقيفيِّ لغر�س تعزي��ز ودعم هذا 
��ة واالإعاميَّة  ��ة واالإذاعيَّ امل���رضوع باالإعانات التلفازيَّ
وتق��دمي الت�شهي��ات امُلمكن��ة ح��ول مو�ش��وع البطاق��ة 
الوطنيَّة والرقم الوطنيِّ والرقم العائليِّ وكيفية اإ�شدارها 

واأهميته".

معمل ثرمستون بغداد يستغيث بالمسؤولين لمعاودة اإلنتاج
لك��ن بع��د اأح��داث 2003 ن��ال املعم��ل ن�شيب��ه م��ن التخريب 
وال�رضق��ة ومل تت��م اإع��ادة تاأهيل��ه م��ن قب��ل وزارة ال�شناع��ة 
واملع��ادن من��ذ اول وزارة اىل يومن��ا ه��ذا !وح�ش��ب مهند���س 
خمت�س يتميز الرثم�شت��ون بخفة وزنه حيث تبلغ كثافته 600 
– 800 كغم/ مرت مكعب وذلك ي�شاعد على خف�س كلفة البناء 
واالقت�شاد يف حجوم االأ�ش�س امل�شتخدمة يف البناء كما ويتميز 
الرثم�شت��ون بقابلي��ة جي��دة للع��زل ال�شوتي واحل��راري لوجود 
الفقاع��ات الهوائية يف كتلته حي��ث تعتمد درجة عزله احلراري 
عل��ى معامل التو�شيل احل��راري والذي هو دالة لع��دد ال�شعرات 
احلراري��ة يف املادة خال مرت مرب��ع واحد من جدار �شمكه )1( 

م خال �شاعة واحدة لتزيد درجة حرارته درجة مئوية واحدة.
يق��ول املهند�س �شياء مهدي: يحت��اج الرثم�شتون اىل 90 يوما 
لرتف��ع امل��اء اىل م�شافة 24 �ش��م منه، وهذا يعن��ي ان جدرانه 
ب��دون لبخ وب�شمك 24 �شم ولو تعر�ش��ت اىل املطر حتتاج ملدة 
ثاث��ة ا�شه��ر كي تنف��ذ الرطوبة خال��ه. عازيا �شب��ب ذلك لعدم 
وجود قنوات �شعرية ب�شكل كبر مقارنة مع بقية مواد البناء ما 
يجعل الرثم�شتون يف موقع اأف�شل. مبينا: انه يخلو من االأماح 
وقلي��ل التمدد قيا�شا مبواد البناء االخ��رى وهو مقاوم للحرارة 
والتعف��ن كما ميت��از بالعزل احلراري وال�شوت��ي و�رضعة البناء 
التي توفر اجلهد واالموال من خال االقت�شاد باملونة واالأ�ش�س 

وقوة التحمل.
حممد لطيف ،رئي�س عمال، ذكر، اأن معمل ثرم�شتون بغداد اأُن�شئ 

يف ع��ام 1975 م��ن قبل �رضكة )ب��ول مك���س( البولونية لينتج 
م��ادة الرثم�شت��ون التي ت�شتعم��ل يف البناء ويحت��وي على )9( 
اأف��ران ووح��دات اإنتاجي��ة حديث��ة. م�شيفا: ان جلن��ة من وزارة 
ال�شناع��ة قد حددت قيمة املوج��ودات يف امل�شنع ب� 15 مليار 
دين��ار عراقي. مبينا: ان املوقع متت زيارته من قبل العديد من 
ال�رضك��ات اال�شتثماري��ة االأجنبية واآخرها كان��ت �رضكة تركية 
لكن مل يتم االتفاق على اإعادة اعماره، مبينا: ان عدد املوظفن 
يف ه��ذا امل�شن��ع يتجاوز ال� ) 200( موظ��ف مت نقل ق�شم منهم 
اىل دوائر اأخرى يف الوزارة وما تبقى ظل يت�شلم مرتبه من دون 

عمل .
واأ�ش��اف لطيف: اإن تكاليف اإعادة اإعم��ار امل�شنع ُقدرت ب�)9( 
ملي��ارات دينار عراقي ح�ش��ب اللجان. م�شتدرك��ا: لكنه لاأ�شف 

كام جل��ان فقط، كم��ا بقيت اللجان التي �ُشكل��ت من دون عمل 
يذك��ر، مبينًا: ان روات��ب املوظفن الذي��ن يتقا�شونها من دون 
عم��ل ت��رتاوح م��ا ب��ن )500( اىل )700( األ��ف دين��ار ح�شب 
الدرج��ة الوظيفي��ة واخلدمة. داعي��ًا اىل: �رضورة اإع��ادة تاأهيل 
املعمل لياأخذ دوره ببناء واعمار الباد. يف حن بننّ املهند�س 
او���س ن��وري: ان احلاج��ة ب��دت ما�ش��ة مل��ادة الرثم�شت��ون يف 
ة ان كان  م�شاري��ع البناء احلالي��ة. عازيا ذلك اىل فوائ��ده اجلمنّ
يف �رضعة البناء واقت�شاده ام يف احليز وامل�شاحة التي ت�شغلها 
طابوق��ة الرثم�شتون قيا�شًا بالطاب��وق العادي او البلوك. موؤكدا 
على: اهمي��ة اعادة ت�شغيل املعامل املتوفقة التي �شت�شهم برفع 
االقت�شاد الوطن��ي وت�شغيل االأيدي العاملة ان كان باالإنتاج او 

بالنقل بن املدن.

بغداد ـ متابعة 

ُيعد م�سنع ثرم�ستون بغداد 
الواقع على طريق بعقوبة 

القدمي من اكرب م�سانع 
الرثم�ستون والطابوق يف 

العراق ورمبا يف ال�سرق 
االو�سط، اذ كان يغطي 

حاجة البلد والفائ�ض منه 
ي�سدر اىل الدول املجاورة.

الشرطة البيئية .. خبرات فنية وعلمية تقوم بمهام عديدة وتقدم خدمات بيئية متميزة  مجلس األنبار: خطر داعش لم يزل وهناك تهديدات إرهابية للمناطق المحررة 
االأنب��ار � خا���س : اعل��ن ع�ش��و جمل���س حمافظة االنب��ار ع��ذال الفهداوي، 
،االربع��اء، ان خط��ر تنظي��م داع���س االرهاب��ي م��ازال موجود ويه��دد امن 
املناط��ق املح��ررة مم��ا يتطل��ب عملي��ة ع�شكرية �شامل��ة لتحري��ر املناطق 

الغربية .
وق��ال عذال الفهداوي ملرا�شل )اجلورنال ني��وز(، ان" القوات االمنية بكافة 
�شنوفه��ا م�شتمرة مبعارك تطهر مناطق املو�شل وهناك عمليات ع�شكرية 
يف املناط��ق الغربي��ة لتطهرها م��ن تنظيم داع�س االرهاب��ي لكننا نطالب 

ب�شن حملة ع�شكرية وا�شعة الأنهاء خايا التنظيم من املناطق الغربية".

م�شيف��ا ان" التنظيم��ات االرهابي��ة مازال��ت ت�شيط��ر عل��ى ق�ش��اء القائ��م 
وال�رضي��ط احل��دودي ب��ن الع��راق و�شوري��ا غرب االنب��ار وا�شتم��رار دخول 
عنا���رض داع�س ومتويل خاياهم يف املناطق الغربية مما ي�شكل خطر كبر 
عل��ى ام��ن املناطق املح��ررة". وا�ش��اف ان" النجاح الت��ام يت�شمن تطهر 
ق�ش��اء راوه وعن��ه والقائ��م وم�ش��ك ال�رضيط احل��دودي مع �شوري��ا وتدمر 
خطوط متويلهم وحتركاتهم وبهذا نعلن االنبار امنه بالكامل ون�شمن فتح 
املنافذ احلدودية مع الدول املجاورة واعادة حركة التبادل التجاري ب�شكل 

طبيعي".

الكوفة ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد – متابعة

بغداد – متابعة

اطروحة دكتوراه في كلية 
العلوم تتوصل لتحضير مركبات 

عضوية غير متجانسة

التجارة تشطب 15337 
فردًا من التموينية وتلغي 

93 وكالة غذائية

زاهر العبادي يقدم مقترحًا لتثبيت عقود العاملين في وزارة الكهرباء

النزاهة تطالب بإجراءات رادعة بحق الدوائر التي ترفض اعتماد البطاقة الوطنية

ُ


