
  اج��رت الرقاب��ة ال�صحي��ة يف دائ��رة �صح��ة كركوك 
حمل��ة �صحية م�صائية عل��ى الكازينوهات واملقاهي 
يف منطقة املا���س و�صارع اجلمهورية و�صط حمافظة 
كرك��وك وذل��ك من اج��ل تدقي��ق التزامه��ا بال�رشوط 
مكافح��ة  وقان��ون  الر�صمي��ة  وال�صواب��ط  ال�صحي��ة 
التدخ��ن وتفتي���س خل��و مع�ص��ل االراكيل م��ن املواد 
املخ��درة. وق��ال ح�ص��ن �صاب��ر مدي��ر اع��ام �صحة 
كرك��وك يف حدي��ث للجورن��ال اإن ، "حمل��ة مو�صع��ة 
انطلقت من قب��ل كوادرنا يف الرقابة ال�صحية �صملت 
املقاهي والكافترييات يف �صارع اجلمهورية ومنطقة 
املا�س لبيان مدى االلتزام بقانون مكافحة التدخن 
." وا�ص��اف �صابر " مت م��ن خالها �صحب مناذج من 
مادة املع�ص��ل وار�صالها اىل مرك��ز ال�صموم يف بغداد 
لبي��ان �صاحيته��ا لا�صتهاك الب���رشي خللوها من 

املواد املخدرة.

�ص��ارك املعهد الع��ايل لات�ص��االت احد دوائ��ر ال�رشكة 
العام��ة لات�صاالت والبنى التحتية يف فعاليات موؤمتر 
تطبيقات االلكرتونيات الب�رشية احلديثة الذي اقيم يف 
اجلامع��ة التكنلوجيا .وج��اء يف الن�رشة الدورية للمعهد  
ان، املوؤمت��ر ناق���س م�صاأل��ة دخول عل��وم هند�صة الليزر 
وااللكرتوني��ات الب�رشية كعن���رش حيوي يف تطبيقات 
كثرية ووا�صعة يف احلياة وتاأتي هذه امل�صاركة يف اطار 
تفعيل مذكرة التعاون املنعقدة مع اجلامعة التكنلوجية 
خ��ال الف��رتة املا�صية لتن�صي��ط دور املعه��د وتطويره 
للم�صاهم��ة يف بناء كوادر متخ�ص�ص��ة ومتقدمة علميا 
، ويف ه��ذا ال�صي��اق ن���رشت جملة امريكي��ة وهي االوىل 
يف جم��ال الهند�ص��ة الكهربائي��ة وااللكرتوني��ات بحثا 
علمي��ا الحد طلبة املعهد املتفوق��ن والذي نال �صهادة 
املاج�صت��ري موؤخرا يدور حول مو�ص��وع حت�صن خرائط 
التعل��م الذاتي وتوظيفه��ا يف توزيع اب��راج االت�صاالت 
الا�صلكية كما ان هذا البحث طرح كمحا�رشة يف موؤمتر 
التوجه��ات احلديث��ة لتطبيق��ات تكنلوجي��ا املعلومات 
واالت�ص��االت يف جامعة تكنلوجيا مهمة يبحث حت�صن 
البن��ى التحتية للهوات��ف الا�صلكية يف بغ��داد هذا وان 
املعه��د ي�صهد نهجا جديدا مب��ا يتنا�صب مع اطر التعليم 

احلديثة الإدامة رفد االت�صاالت بالكوادر العلمية .
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 وهو م�صطلح علم��ي ُيطلق على اله�صاب ال�صغرية 
يف امل�صاح��ة ن�صبيًا الت��ي تت�صم با�صت��واء اأ�صطحها 
و�ص��دة انح��دار جوانبه��ا كم��ا ل��و كان��ت �صبيه��ة 
بالطاولة اأو املن�صدة، يف بادية ال�صماوة تكرث مثل 

هذه االأ�صكال.
رئي���س  اجل�صعم��ي  احم��د   ، للجورن��ال  ويتح��دث   
املجل���س البل��دي يف ناحية الب�صي��ة والباحث  يف 
جيولوجيا ال�صحراء، يقول اجل�صعمي ، هذه االأ�صكال 
ال�صحراوي��ة اجلميل��ة تق��ع يف بادي��ة ال�صماوة يف 
ناحية ب�صية التي تقع بالقرب من احلدود العراقية 
ال�صعودي��ة التي متتلك كل مقومات ال�صياحة، والتي 
متثل جزًء مهما م��ن اله�صبة الغربية خا�صة وانها 
تتمت��ع مبناظر خابة يف ف�ص��ل ال�صتاء عند هطول 
االمط��ار، وه��ي فر�ص��ة للبحث عن ط��رق وا�صاليب 

بديلة يف اال�صتثم��ار واالقت�صاد ال�صيما وان مدينة 
ب�صي��ة فيه��ا م��ن العنا���رش واخل�صو�صي��ة الت��ي 
ه��ي م��ن �صل��ب العنا�رش املهم��ة �صم��ن املعايري 
الدولي��ة. ومب��ا ان ه��ذه البادي��ة ق��د حافظ��ت على 
طبيعته��ا البيئية وكهوفه��ا ودهاليزها وا�صجارها 
وتربتها ونوعي��ة االع�صاب املختلف��ة فيها ما ادى 
اىل حفاظه��ا عل��ى الكث��ري م��ن احليوان��ات الربي��ة 
املوج��ودة عل��ى �صطحه��ا، مث��ل الطي��ور والذئ��اب 
والثعال��ب والدعال��ج وال�صب��اع واالفاع��ي وطيور 
احلب��اري وال�صق��ور وال�صواه��ن والقط��ا واحلمام 
ال��ربي واالران��ب وال�صح��ايل مث��ل ال�ص��ب واالرول 
وغريها ، اما عن موائد ال�صحراء في�رشح اجل�صعمي 
للجورن��ال كي��ف تتك��ون بعميلة طبيعي��ة تتلخ�س 
بقي��ام الري��ح بنحر الكت��ل ال�صخري��ة فتحولها اىل 

اأ�صك��ال غريب��ة تب��دو بهيئة قواع��د مث��ل التماثيل 
وتدع��ى باملوائد ال�صحراوية ب��دون تدخل االن�صان 
،يف قل��ب ال�صح��راء تبتع��د �صيئ��ا ف�صيئ��ا مقومات 
احلداث��ة والتطور ويع��ود االن�ص��ان اىل الطبيعة با 
رتو�س، وتع��د "ب�صية" من اأق��دم النواحي واأعمقها 
يف ال�صح��راء واكربه��ا م�صاح��ة، حتت��وي بيداوؤها 
املرتامية االأطراف على كميات هائلة من االحجار 
املختلف��ة، ا�صافة اىل احلقول النفطية املمتدة قرب 
مرك��ز الناحية وحتى ال�رشيط احلدودي مع الكويت 
وال�صعودي��ة. اأغلب بيداء "ب�صي��ة" �صاحلة للزراعة، 
اذ متت��از بخ�صوبتها العالي��ة وتوفر خمازن هائلة 
للمي��اه اجلوفية الت��ي تت�صف بعذوبته��ا وغزارتها 
لذل��ك فهي غنية بالنبات��ات واال�صجار وال�صجريات 

احلولية واملعمرة.

اأعلن��ت وزارة العمل وال�ص��وؤون االجتماعية، االأحد، عن 
اكمال هياأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلا�صة 
يف توزي��ع روات��ب املعن املتف��رغ ملحافظ��ة االنبار 
الأك��رث م��ن 630 م�صتفيدا وا�صتمر التوزي��ع ملدة اربعة 
اي��ام متتالية. وقال رئي�س الهيئ��ة القا�صي ا�صغر عبد 
الرزاق املو�صوي يف بيان �صحفي ، اإن “الهيئة با�رشت 

م��ن يوم االثن��ن 2017-5-8 ولغاية ي��وم اخلمي�س 
2017-5-11 ومل��دة اربع��ة ايام متتالي��ة بتوزيع 
دفع��ة جدي��دة من روات��ب املعن املتف��رغ للم�صمولن 
م��ن حمافظة االنب��ار بعدد اجمايل بل��غ 836 م�صموال 
بع��د ا�صتكم��ال جميع االج��راءات اللوج�صتي��ة واملالية 
الازم��ة ، موؤكدا انه على الرغم من الو�صع االقت�صادي 
احل��رج الذي مير به العراق حاليا اال ان الدولة حر�صت 
عل��ى االيفاء بوعوده��ا بتقدمي الدع��م ل�رشيحتي ذوي 

االعاقة واالحتياج��ات اخلا�صة من اجل التخفيف عن 
كاهلهم”. واأ�صاف املو�صوي، اأن “الهيئة �صتوزع راتب 
املع��ن املتف��رغ للم�صمولن يف حمافظ��ة دياىل مبقر 
وزارة العم��ل وال�ص��وؤون االجتماعية يف بغ��داد املركز 
العراق��ي – الكوري وملدة اربعة اي��ام متتالية وابتداء 
من يوم االثن��ن 2017-5-15 ولغاية يوم اخلمي�س 
2017-5-18 وذل��ك مل��ن مت فح�صه��م ومعاينتهم 
طبي��ا يف اكادميي��ة ال�رشطة يف مرك��ز حمافظة دياىل 

اال�صب��وع املا�ص��ي ويك��ون ا�صت��ام الرات��ب يف بغداد 
بح�صور املعن فقط م�صت�صحبا امل�صتم�صكات الر�صمية 
للطرف��ن ا�صلي��ة وم�ص��ورة م��ع �ص��ورة ع��ن التقرير 
الطب��ي”. يذك��ر ان رات��ب املع��ن املتف��رغ يت��م منحه 
مبوج��ب املادة 19 من القان��ون رقم 38 ل�صنة 2013 
اخلا���س برعاية ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلا�صة 
والراتب املمنوح للم�صمول��ن يعادل راتب احلد االدنى 

يف الوظيفة العامة ويبلغ 170 األف دينار. 

مواطنون يطالبون باالهتمام بها ..

شواطئ دجلة .. مرآة بغداد التي تنتظر من يزيح الغبار عنها 
 اإذ بقي��ت �صف��اف نهر دجلة على مدى �صن��وات طويلة مهملة 

ومرتعا للنفايات والتلوث واالأتربة القذرة.
مواطن��ون ع��دة طالب��وا اأن تب��ادر اأمان��ة العا�صم��ة بتحويل 
�صف��اف نهر دجل��ة اإىل اأماكن ترفيهية عام��ة بدال من تركها 
مهمل��ة وعر�صة لتجمع وانت�صار النفايات فيها لكي ت�صهم يف 

جعل بغداد اأجمل واأنظف طبقا ل�صعارها املعلن.
املواط��ن ر�صى ال�صمري من اأهايل حي الكرادة ببغداد بن اأن 
�صفاف نهر دجلة مل ي�صهد م�صاريع تطوير حقيقية خال فرتة 
طويل��ة ك��ان ميكن اأن حتوله��ا اإىل متنف�س للعائل��ة البغدادية 
واأماك��ن ج��ذب لل�صائح��ن والوافدين اإىل العا�صم��ة من بقية 
املحافظات العراقية. م�ص��ريا اإىل اأن االأتربة القذرة واالأو�صاخ 
والنفاي��ات ه��ي اأبرز م��ا مييز �صف��اف نهر دجل��ة يف الوقت 

احل��ايل بحيث اأن اأك��رث النفايات املرمية عل��ى �صفاف النهر 
اأخذت تت�رشب اإىل مياهه. 

واجباته��ا  م��ن  وانطاق��ا  بغ��داد  اأمان��ة  طال��ب  ال�صم��ري 
وم�صوؤولياتها بان تكون اأكرث حر�صا على نهر دجلة و�صفافه 
والعم��ل على حتويله��ا اإىل اأماكن جميل��ة و�صياحية ت�صتقطب 
العوائ��ل ب��دال م��ن تركها عل��ى حالها ال��ذي ال ي���رش اأحدا من 

اأهايل بغداد الكرام.
وت��رى املواطن��ة لبنى فائ��ز اأن ا�صتثم��ار �صف��اف نهر دجلة 
يف جعل��ه مكان��ا �صياحي��ا وترفيهي��ا عام��ا للعوائ��ل وعموم 
املواطن��ن، �صيكون له اأثر ايجابي عل��ى جمالية مدينة بغداد 
ويزي��ح عنها ركام االإهم��ال الذي يطاله��ا يف الوقت الراهن. 
مبين��ة اأن قلة االأماكن الرتفيهية يف بغداد كان من املفرت�س 
اأن يدف��ع اأمان��ة بغ��داد ويحفزه��ا اىل ان تب��ادر اإىل ا�صتثمار 
�صف��اف نه��ر دجل��ة وحتويل��ه اإىل اأماك��ن  ترفيهي��ة بدال من 

اإهماله��ا، كم��ا يرى املواط��ن حيدر عب��د الك��رمي اأن ا�صتثمار 
�صفاف نهر دجلة يف جعلها اأماكن �صياحية وترفيهية عامة، 
�صيخل��ق فر���س عم��ل جدي��دة للعديد م��ن ال�صب��اب العاطلن 
ع��ن العمل ، مو�صح��ا اأن العائلة العراقي��ة متعط�صة لاماكن 
الرتفيهي��ة اجلميل��ة يف االأعي��اد واملنا�صب��ات وان  املوج��ود 
منه��ا ال يلبي احلاجة كونها قليلة وت�صهد يف االأعياد والعطل  
زحام��ا �صديدا رمبا يوؤثر �صلبا على راحة العوائل ال�صاعية اإىل 

ق�صاء اأوقات �صعيدة.
وذهب فرا�س ف��اح يف خياله بعيدا يف حال ا�صتجابت اأمانة 
بغ��داد ملطال��ب املواطن��ن يف حتويل �صفاف نه��ر دجلة اإىل 
اأماك��ن ترفيهية عامة، حي��ث طالب منذ االآن اأمانة بغداد بان 
تخ�ص���س يف االأماك��ن الرتفيهي��ة على �صفاف النه��ر اأماكن 
خا�ص��ة ملحبي وه��واة �صيد ال�صم��ك كونه م��ن ممار�صي هذا 
النوع م��ن الهوايات اجلميل ويعاين من قلة االأماكن املائمة 

ملمار�صته��ا .  اإذ ي�ص��ري بالق��ول:- ما بن املمن��وع وبن قلة 
االأماك��ن املائم��ة ، اأ�صبح��ت هواية �صيد ال�صم��ك للعديد من 
ممار�صيه��ا م�صكلة �صعبة تبحث عم��ن يحلها. وجتدر االإ�صارة 
اإىل اأن اأماكن قليلة جدا على �صفاف نهر دجلة مت ا�صتثمارها 
لتك��ون اأماكن �صياحية وترفيهي��ة ، اإال اأن ابرز ما مييزها هو 
اأن اغلبه��ا عب��ارة عن مطاع��م �صغرية تقدم ماأك��والت غالية 
االأ�صع��ار كم��ا يف منطقة العطيفية والكاظمي��ة ،اإذ يوؤكد خملد 
عبا���س به��ذا ال�ص��دد، اأن من املطل��وب اأن تك��ون �صفاف نهر 
دجل��ة اأماكن عامة ووا�صعة حتوي خمتلف االأماكن الرتفيهية 
واملطاع��م وماعب لاأطف��ال كي ت�صتوعب خمتل��ف ال�رشائح 
االجتماعي��ة عل��ى ح��د �ص��واء ولي���س االقت�ص��ار عل��ى اأماكن 
م�صتثم��رة م��ن قب��ل رج��ال اأعم��ال ال ه��م لهم �ص��وى حتقيق 
االأرب��اح وبالتايل يرتادها مي�ص��ورو احلال فقط ويحرم منها 

الفقراء وذوو الدخل املحدود.

بغداد ـ متابعة

مجلس نينوى يعلن نزوح مليون و200 ألف شخص 
منذ انطالق معركة الموصل

مجلس األنبار يدعو العبادي إلى اطالق رواتب عدد 
من منتسبي الداخلية المتوقفة 

الريح ترسم بصخبها لوحات فنية على صخور السماوة

بغ��داد � متابع��ة : اأعل��ن جمل���س حمافظة نين��وى، االأحد، عن ن��زوح نحو مليون 
و200الف �صخ�س منذ اإنطاق معارك حترير املو�صل، م�صريا اإىل اأن نحو 150 
ال��ف حما�رش مازالوا حتت قب�ص��ة  تنظيم “داع�س” االإرهابي يف امين املو�صل 
والبعاج والقريوان. وقال ع�صو املجل�س ح�صن العاف يف ت�رشيح �صحفي ، اإن 
“اجلهات املخت�صة يف وزارة الهجرة والدوائر االخرى �صجلت نزوح نحو 600 
ال��ف مواط��ن ب�صكل ر�صم��ي ومت نقلهم اىل خميم��ات النزوح يف ح��ن مت تقدير 
نزوح 600 الف اخرين غادروا املدينة و�صكنوا عند اقاربهم او ا�صتاأجروا منازل 
اخرى”. وا�صاف اأن “نحو 150 الف حما�رش مازالوا حتت قب�صة  تنظيم داع�س 
االرهاب��ي يف امي��ن املو�ص��ل والبعاج والق��ريوان وهم يف حال��ة يرثى لهم بعد 
ان قط��ع عليهم التنظيم االجرامي املياه والغذاء ومنعهم من اخلروج التخاذهم 
ك��دروع ب�رشي��ة” . وتابع الع��اف اأن “300 ال��ف مواطن ع��ادوا اىل مناطقهم 
يف ال�صاح��ل االي�رش والقرى املحيطة بعد اعادة اخلدم��ات اال�صا�صية الها ونحن 

بانتظار اعان حترير امين املو�صل الإعادة املتبقي من االهايل”. 

االأنب��ار � متابع��ة : ك�صف جمل�س حمافظ��ة االنبار، االحد، ع��ن توقف رواتب 10 
االف منت�ص��ب يف وزارة الداخلي��ة، فيما دعا القائد الع��ام للقوات امل�صلحة حيدر 

العبادي بالتدخل الأطاق رواتب املنت�صبن .
وقال ع�صو جمل�س االنبار راجح �صعدون يف حديث �صحفي ، انه “بعد االو�صاع 
االمني��ة واحداث حزي��ران 2014، فان كثريا من منت�صبي الق��وات االمنية تركوا 
ال�ص��اح حفاظا على حياتهم بعد تهديدهم بالقتل م��ن قبل املجاميع االرهابية 
وتنظي��م داع���س االرهابي”، الفت��ا اىل ان ” هن��اك 10 االف منت�ص��ب يف وزارة 

الداخلية مل يت�صلموا رواتبهم منذ مدة ب�صبب تلك االو�صاع”.
وا�ص��اف ان “حمافظ��ة االنب��ار باأم���س احلاجة ل�ق��وات ا�صافي��ة لفر�س االمن 
وحتري��ر بع�س املناط��ق التي الت��زال حتت �صيط��رة التنظيم االرهاب��ي”، داعيا 
بالوقت ذاته القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي بالتدخل الأطاق رواتب 

املنت�صبن املتوقفة منذ مدة من الزمن.
وطالب �صعدون احلكومة بت�صليح احل�صد الع�صائري وتزويدهم باالآليات الع�صكرية 
وال�صم��اح له��م بامل�صارك��ة يف العمليات الع�صكري��ة املرتقب��ة يف بع�س مناطق 

االنبار لتحريرها من �صيطرة تنظيم داع�س االرهابي.

حقيبة 

كركوك ـ خاص 

بغداد ـ خاص

المثنى ـ شاكر الكناني 

األنبار ـ خاص 

الرقابة الصحية في كركوك تفتش 
خلو "األراكيل" من المخدرات 

معهد االتصاالت يشارك 
في مؤتمر آفاق التعاون مع 

الجامعة التكنولوجية 

العمل تعلن إكمال توزيع رواتب المعين المتفرغ لمحافظة األنبار 

على الرغم من قلة الأماكن الرتفيهية 
العامة يف بغداد واقت�صارها على 

اأماكن حمدودة  هنا وهناك، ت�صهد 
عادة زحاما �صديدا خ�صو�صا يف 

اأيام اجلمع والعطل الر�صمية 
والأعياد، اإل اأن اأمانة بغداد مل 

تبادر اإىل حل هذه امل�صكلة من خالل 
ال�صتثمار الأمثل ل�صفاف نهر دجلة 

لتحويلها اإىل اأماكن ترفيهية عامة 
ووا�صعة لتكون متنف�صا جميال 

لأهايل بغداد..

  الريح تنحر ال�صخور 
يف ال�صماوة لتحولها اىل 

لوحة فنية ما تفعله الرياح 
والطبيعة يف ال�صخور 

يتحول اىل عمل فني يف 
غاية اجلمال ي�صمى املائدة 

ال�صحراوية اأو اله�صبة 
امل�صتوية


