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المقدمــــة -
مركز الوقاٌة من االشعاع جهاز رقابً مسإول على كافة حركة المصادر
المشعة و الممارسات المتعلقة باالشعاع المإٌن و لعموم العراق بموجب قانون مستقل و هو
قانون الوقاٌة من االشعاع المإٌن رقم  99لسنة  0991النافذ و التعلٌمات الصادرة بموجبه
عمال باحكام المادة (/4اوالُ) منه و التً نصت (ٌإسس بموجب هذا القانون مركز ٌسمى
مركز الوقاٌة من االشعاع ٌرتبط برئٌس هٌئة الوقاٌة من االشعاع الذي هو رئٌس مجلس
حماٌة و تحسٌن البٌئة  /وزارة الصحة و البٌئة حالٌا ً .
و هو مإسسة عرٌقة منذ ما ٌزٌد على ( 31سنة ) و لدٌه خبرة متراكمة فً مجال الرقابة
على التصرف بالمصادر المشعة و حماٌة العاملٌن و منح التراخٌص لكافة الفعالٌات منذ ان
كان العراق فً اوسع استخداماته السلمٌة للطاقة الذرٌة و ٌمتلك الغطاء القانونً الكافً
بموجب القانون.
علما ً ان هناك مشروع قانون الهٌئة الوطنٌة للرقابة النووٌة و االشعاعٌة حالٌا ً قٌد التشرٌع فً
مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  059لسنة  1100و تم قرائته
اولى و ثانٌة و المتظمنة تعدٌل للقانون انفا ً .
و عمالً باحكام المادة (/03اوالً) من الفصل الرابع للنظام الداخلً لتشكٌالت وزارة البٌئة و
مهامها رقم ( )0لسنة  1100و التً نصت على (ٌرتبط مركز الوقاٌة من االشعاع بالوزٌر و
ٌتولى مراقبة استعمال مصادر االشعاع لالستخدامات السلمٌة كافة و ضمان الوقاٌة من
التعرض لها او التلوث بها)

مركز الوقاية من اإلشعاع-:
.0
.1
.2
.3
.4

السٌطرة على حركة المصادر المشعة داخل العراق من خالل منح التراخٌص الخاصة بجمٌع
التصرفات الخاصة بمصادر االشعاع كاالستٌراد والتصدٌر والنقل والبٌع والشراء والخزن
والتداول...الخ .
مراقبة اماكن العمل وتحدٌد الضوابط للعمل على مصادر االشعاع والمتمثلة بؤجراء
الكشوفات الموقعٌة والمسوحات اإلشعاعٌة االولٌة والدورٌة لهذه المواقع لعموم العراق من
خالل قسم الرقابة اإلشعاعٌة وشعب الوقاٌة من االشعاع فً مدٌرٌات البٌئة بالمحافظات كافة.
متابعة تعرض العاملٌن فً حقال االشعاع من خالل قٌاس جرع التعرض الشخصً لهم
دورٌا ً عن طرٌق استخدام تقنٌة مقاٌٌس وأفالم قٌاس مستوى االشعاع خاصة بذلك كما ٌتم
متابعة التاثٌرات الباٌولوجٌة لالشعاع لهم من خالل فحوصاتهم الطبٌة الدورٌة .
تحدٌد مصادر االشعاع فً االستخدامات السلمٌة كافة وضمان الوقاٌة من التعرض او
التلوث بها.
منح أجازة لكل من التشغٌل التجرٌبً والمستمر لمصادر االشعاع .
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 .5الموافقة على تشغٌل االشخاص فً حقول االشعاع .
 .7مراقبة بٌئة العراق من الناحٌة االشعاعٌة وتتمثل فً قٌاس الخلفٌة االشعاعٌة فً النماذج
البٌئٌة ( تر بة  ,ماء  ,هواء ) التً ٌتم جمعها من قبل مدٌرٌات البٌئة فً المحافظات وشعبة
المسح البٌئً فً مركز الوقاٌة من االشعاع وكذلك الفحوصات الغذائٌة.
 .9من ح شهادات الصالحٌة لالستهالك او االستخدام البشري للمــــــواد المستوردة ( غذائٌة ,
غٌر غذائٌة ) من الناحٌة االشعاعٌة كذلك شهادة الخلو من الملوثات االشعاعٌة للمواد
المصدرة الى خارج العراق .
 .9بناء قواعد معلومات بٌئٌة خاصة بمهام المركز وادامتها .
بناء قاعدة بٌانات تعطً صورة واضحة عن التلوث االشعاعً لبٌئة العراق ٌمكن
.01
الرجوع الٌها عند المراقبة .
وضع وتحدٌث المحددات البٌئٌة االشعاعٌة استناداً الى المحددات العالمٌة وفق
.00
المصادر العالمٌة من الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ذات الصلة مع االخذ بنظر االعتبار
الظروف البٌئٌة والجغرافٌة وطبٌعة التربة الجٌولوجٌة والظروف االقتصادٌة ...الخ للبالد.
المشاركة مع الجهات ذات العالقة بما ٌتعلق بمواضٌع االشعاع من اهمها :
.01
أ -ستراتٌجٌة التعامل مع النفاٌات المشعة.
ب -السكراب وحدٌد الخردة الملوث.
ت -السٌطرة على المنافذ الحدودٌة .
ث -نزع اسلحة الدمار الشامل .
ج -تفكٌك المنشؤت النووٌة .
ح -التقٌٌم البٌئً للنفاٌات المشعة الطبٌعٌة المنشؤ . NORM
خ -الهٌئة االستشارٌة لالغذٌة .
د -خطة الطوارئ االشعاعٌة .

وان الخطة السنوٌة لعام  1107من خالل البرنامج الحكومً (االطار الموحد)
لمركز الوقاٌة من االشعاع توضح المهام واالعمال والبرامج الخاصة بمراقبة
التلوث البٌئً االشعاعً على عموم مساحة العراق وعموم الناس وفقآ للضوابط
المقرة والمعتمدة رسمٌآ والتً تتماشى مع ضوابط الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة
-:

أوال  -:اجراء الكشف الموقعً لمواقع نصب مصادر ومولدات االشعاع
فً مواقع العمل:
تم اجراء مسح شعاعي للمؤسسات الصحية ادنــاه -:
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 .0عٌادة النخلة لالشعة والسونار  /الشعب (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .1مركز صحً الكاظمٌة  /جهاز اشعة اسنان (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
.2مستشفى المحمودٌة العام (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .3مستشفى االمام علً (ع) م مدٌنة الصدر (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .4مركز صحً الطارمٌة (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
المؤسسات الصناعية -:
 .5مسح اشعاعً لجهــــاز تحلٌل نسب المعادن فــــً السبائك  XRFتابع لشركة توزٌع
المنتجـــــ ات النفطٌة  /قسم الفحص الهندسً المركزي  /شعبة التاكل والمختبرات  /الكٌالنً
(شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة) .

ثانٌا  -:اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد.
 .0عٌادة الٌاقوت  /الحارثٌة (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .1مركز صحً االعالم ( تم اعطاء توصٌات باعالمنا عند تشغٌل الجهاز )
 .2عٌادة الرفاعً لالشعة والسونار  /شارع الكندي (تم اعطاء توصٌات باحكام اغالق باب
غرفة االشعة)
 .3مستشفى الكندي التعلٌمً  /جهاز تفتٌت الحصى (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
.4مستشفى اطفال الكاظمٌة (تم اعطاء توصٌات بمعالجة التسرب االشعاعً خلف باب غرفة
االشعة
 .5مركز صحً المناصٌر  /ابً غرٌب (تم اعطاء توصٌات باعالمنا عند تشغٌل جهاز
االشعة )

ثالثا  -:اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد.
.0عٌادة المتمٌز لالشعة والسونار  /شارع فلسطٌن (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .1عٌادة بغداد لالشعة  /بغداد الجدٌدة (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .2عٌادة الجراح لالشعة  /ساحة االندلس ( تم اعطاء توصٌات بخصوص توسٌع ابعاد
غرفة االشعة )
 .3عٌادة المصطفى  /شارع فلسطٌن (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .4عٌادة الوالء لالشعة والسونار  /الحرٌة ((شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
 .5عٌادة الجوهر لالشعة  /شارع فلسطٌن (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
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.7عٌادة الدكتور فراس محمد عبد الغنً  /الكاظمٌة  /شارع ( 51شروط الوقاٌة من
االشعاع متوفرة)

رابعا -:اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً.
 .0مركز المامون التخصصً لطب االسنان  /قسم االشعة  /جهاز رقم (ٌ( / )0وجد حٌود
فً الجهاز وتم اعطاء توصٌات باجراء صٌانة للجهاز )
 .1مركز المامون التخصصً لطب االسنان  /قسم االشعة  /جهاز رقم (( / )1الٌوجد حٌود
فً الجهاز)
 .2مركز المامون التخصصً لطب االسنان  /قسم حشوات الجذور ( /الٌوجد حٌود فً
الجهاز)

خامسا  -:متابعة تنفٌذ التوصٌات.
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.7
.9

مركز صحً الخضراء  /جهاز اشعة اسنان (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
مركز عشتار للمفراس الحلزونً  /جهاز اشعة عموم الجسم  /شارع فلسطٌن (شروط
الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
مركز عشتار للمفراس الحلزونً  /جهاز مفراس  /شارع فلسطٌن (شروط الوقاٌة من
االشعاع متوفرة)
مركز الولٌد لالشعة  /الشعلة (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
مستشفى الواسطً التعلٌمً للجراحة التقوٌمٌة (تم اعطاء توصٌات بمعالجة التسرب
االشعاعً خلف باب غرفة االشعة)
مستشفى الشٌخ زاٌد العام (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
عٌادة الرفاعً لالشعة  /الحارثٌة (شروط الوقاٌة من االشعاع متوفرة)
عٌادة اشور لالشعة والسونار  /الحارثٌة ( تم اعطاء توصٌات بخصوص توسٌع ابعاد
غرفة االشعة)

سادسا -:التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة والمنشؤت النفطٌة
(الحكومٌة واالهلٌة) المشكوك بتلوثها.
 .0مسح اشعاعً لعجلة مستهلكة تابعة لوزارة الداخلٌة  /المعهد العالً للتطوٌر االمنً /
شارع فلسطٌن (الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
 .1مسح اشعاعً على جهاز ٌ EEGابانً المنشا والتابع الى مستشفى حماٌة االطفال
التعلٌمً  /مدٌنة الطب (الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
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.2
.3
.4
.5
.7
.9
.9

مسح اشعاعً على المخلفات الصلبة المستهلكة التابعة لوزارة النفط  /شركة نفط الوسط
(الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح اشعاعً على ناقالت مدرعة مدمرة تابعة لوزارة الداخلٌة  /معسكر صقر (الٌوجد
مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح اشعاعً لسكراب تابع لوزارة النفط  /شركة خطوط االنابٌب النفطٌة (الٌوجد
مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح شعاعً لسكراب تابع للشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثقٌلة  /موقع مصفى الدورة
(الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح اشعاعً لعجالت تابعة لوزارة الداخلٌة  /مدٌرٌة االتصاالت والنظم المعلوماتٌة /
موقع ابً غرٌب (الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح شعاعً لكور الصهر  /الباوٌة (الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)
مسح اشعاعً على جهاز AB 3500XL GENETIC ANALUZER HID
الخاص بفحوصات شهداء مجزرة سباٌكر التابعة لمخازن الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة
والمستلزمات الطبٌة  /الدباش (الٌوجد مإشر لوجود تلوث اشعاعً)

سابعا  -:متابعة خطط الطواريء للمإسسات المالكة لمصادر االشعاع.
 .0شركة االراجٌز للمقاوالت العامة  /البصرة
 .1شركة البلد المبارك  /البصرة

ثامنا  -:فحص مستلزمات الوقاٌة من االشعاع ( صداري رصاصٌة ,
واقٌات رقبة ).
 -0فحص صدرٌة رصاصٌة تابعة لمركز صحً الكرخ .

تاسعا  -:تقٌٌم وفحص اجهزة الوقاٌة من االشعاع التابعة والواردة الٌنا
من المإسسات (الصحٌة والصناعٌة والبحثٌة).
الٌوجــــــــد

عاشرا  -:منح تراخٌص االجهزة المولدة لالشعة والمصادر المشعة فً
المإسسات الصحٌة والصناعٌة والبحثٌة (الحكومٌة واالهلٌة).
اجازة تملك واستخدام ( رقم االجازة  3495فً

 .0مستشفى النسائٌة واالطفال /
 ) 1107/9/11القادسٌة
 .1المركز الطبً التخصصً فً طرٌق بغداد /
 ) 1107/9/09كركوك
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(  3437فً

 .2المركز الطبً التخصصً فً طرٌق بغداد  /اجازة تملك واستخدام
) 1107/9/09كركوك
 .3مستشفى الشهٌد الصدر العام  /اجازة تملك واستخدام (  3431فً ) 1107/9/09
بغداد
 .4مركــز الرعاٌـــــة الصحٌـــة االولٌة فً الجدول الغربً  /اجازة تملــك واستخــــدام (
 3453فـــً ) 1107/9/09كربالء المقدسة
(  3452فً
 .5مركز الزهراء للرعاٌة الصحٌة االولٌة  /اجازة تملك واستخدام
 ) 1107/9/09كربالء
 .7المركز التخصصً لطب االسنان  /غرفة  2اجازة تملك واستخدام (  3473فً
 ) 1107/9/09كركوك
 .9المركز التخصصً لطب االسنان/غرفة  / 1اجازة تملك واستخدام (  3472فً
 )1107/9/09كركوك
 .9مركز الرعاٌة الصحٌة االولٌة فً حً الغدٌر  /اجازة تملك واستخدام  3424 /فً
 / 1107/9/09كربالء
مركز صحً الخطٌب  /اجازة تملك واستخدام (  3559فً ) 1107/9/15
.01
بغداد
مستشفى فاطمة الزهراء (ع) للنسائٌة واالطفال  /ردهة الخدج  /اجازة تملك
.00
واستخدام (  3714فً  ) 1107/9/17بغداد
مستشفى ذي الكفل العام  /االستشارٌة  /اجازة تملك واستخدام (  3715فً
.01
 ) 1107/9/17بابل
مستشفى الدٌوانٌة التعلٌمً  /غرفة  / 3اجازة تملك واستخدام (  3921فً
.02
 ) 1107/01/3القادسٌة
اجازة تملك
مدٌنة االمام الحسٌن (ع) الطبٌة  /شعبة العالج الطبٌعً /
.03
واستخدام (  3919فً  ) 1107/01/3كربالء
اجازة تملك واستخدام (  3973فً ) 1107/01/9
مركز صحً تازة /
.04
كركوك
مركز صحً التخصصً فً روناكً  /اجازة تملك واستخدام (  3974فً
.05
 ) 1107/01/9كركوك
اجازة تملك واستخدام (  4114فً
مركز الغراف الصحً الرئٌسً /
.07
 ) 1107/01/07ذي قار
مستشفى الدٌوانٌة التعلٌمً  /غرفة اشعة التنظٌر الهضمً ( / )1اجازة تملك
.09
واستخدام (  4113فً  ) 1107/01/07القادسٌة
مركز الزهراء الصحً الرئٌسً فً النصر  /اجازة تملك واستخدام (4112
.09
فً  ) 1107/01/07ذي قار
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اجازة تملك واستخدام

مست شفى بعقوبة التعلٌمً  /قسم الجراحات التخصصٌة /
.11
(  3999فً  ) 1107/01/05دٌالى
عٌادة د .حسٌن هاشم مصطفى لطب االسنان د .حسٌن هاشم مصطفى /
.10
اجازة عمل (  3441فً  ) 1107/9/09بغداد
 .11عٌادة د .علً مطشر محً للمفراس د .علً مطشر محً  /اجازة عمل (  3431فً
 ) 1107/9/09المثنى
 .12عٌادة نون لالشعة د .رٌم سعدي عبود /اجازة عمل (  3421فً ) 1107/9/09
بغداد
 .13مستشفى القدٌس رافائٌل ( الراهبات) د .لمٌس شوقً سعدون  /اجازة عمل (
 3577فً  ) 1107/9/15بغداد
 .14عٌادة د .عالء عبد الجبار علوان لالشعة د .عالء عبد الجبار علوان العبادي  /اجازة
عمل (  3575فً  ) 1107/9/15بغداد
اجازة عمل (
العٌادة النموذجٌة لالشعة د .علً نوفل اسماعٌل /
.15
3573فً  ) 1107/9/15بغداد
عٌادة المتمٌز لالشعة والسونارد.احمد نور الدٌن عبد الرحمن  /اجازة
.17
عمل (  3572فً  /) 1107/9/15بغداد
عٌادة المصطفى لالشعة د .سٌف عامر سلٌمان  /اجازة عمل (3571
.19
فً ) 1107/9/15بغداد
عٌادة الٌاقوت لالشعة د .زٌنة طاهر حسن  /اجازة عمل (  3711فً
.19
 ) 1107/9/17بغداد
عٌادة بركات الزهراء لالشعة د .نور عبد الحسن حسٌن  /اجازة عمل (
.21
 3701فً  ) 1107/9/17واسط
مستشفى العربً االهلً  /صالة القسطرة  Aد .محمد عبد الحسن الربٌعً
.20
 /اجازة عمل (  3719فً  ) 1107/9/17بغداد
عٌادة الوالء لالشعة د .سلٌمة باقر خٌون  /اجازة عمل (  3752فً
.21
 ) 1107/9/19بغداد
عٌــادة الدكتـــور عبــد فالــح السودانــً لالشعــة د .عبد فالح محسن /
.22
اجازة عمل ( 3902فً ) 1107/01/2بغداد
عٌادة الفٌحاء االهلٌة لالشعة د .دالل كاصد محسن  /اجازة عمل (
.23
 3919فً  ) 1107/01/2ذي قار
عٌادة الحٌاة االهلٌة لالشعة د .صفاء منعثر طالب  /اجازة عمل (
.24
 3910فً  ) 1107/01/2ذي قار
عٌادة السالم االهلٌة لالشعة د.اسعد حسٌن ساجت  /اجازة عمل ( 3911
.25
فً  ) 1107/01/2ذي قار
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عٌادة الجوهر لالشعة د .عدنان حسٌن فلٌح  /اجازة عمل ( 3917فً
.27
 ) 1107/01/2بغداد
مركز الولٌد لالشعة د .سلمان محمد صادق احمد  /اجازة عمل (
.29
 3947فً  ) 1107/01/4بغداد
عٌادة االشعة التخصصٌة الخاصة د .غسان منذر جوامٌر  /اجازة عمل
.29
(  3943فً  ) 1107/01/4دٌالى
عٌادة االولى لالشعة التشخٌصٌة د .حسٌن عبد راضً رشٌد مشبك (
.31
اجازة عمل  ) 3949 /فً  / 1107/01/4كربالء
عٌادة د .رشا حمزة حسٌن لالشعة د .رشا حمزة السفاح  /اجازة عمل (
.30
 3991فً  ) 1107/01/9بابل
عٌادة د .اسٌل عبد الرزاق لالشعة د .اسٌل عبد الرزاق  /اجازة عمل (
.31
 3975فً  ) 1107/01/9بابل
عٌــادة د .عبد الوهــاب الطحــان لالشعــة د .عبد الوهــاب محسن
.32
حسان  /اجازة عمل (  4114فً  ) 1107/01/5بابل
عٌادة الرحمن لالشعة د .طالب جٌجان طاهر  /اجازة عمل (3979
.33
فً  ) 1107/01/05بابل
شركة مصافً الجنوب  /قسم الفحص الهندسً  /اجازة تملك واستخدام
.34
اجهزة االشعة السٌنٌة المستخدمة فً التطبٌقات البحثٌة والصناعٌة ( 3450فً
 )1107/9/09البصرة
شركة البهٌج للفحص الهندسً  /اجازة تملك واستخدام اجهزة االشعة
.35
السٌنٌة المستخدمة فً التطبٌقات البحثٌة والصناعٌة( 3995فً  )1107/01/05واسط

احدى عشر - :تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد
المصادقة من الجهة الرقابٌة
 اجراء التقٌٌم للوثائق الخاصة لحوض مفاعل  03تموز البحثً المدمر والمتضمنة ( خطةالتوصٌف  ,تقرٌر التوصٌف االشعاعً  ,وخطة التفكٌك ) والمقدم من قبل مدٌرٌة تصفٌة
المواقع والمنشات النووٌة المدمرة  /وزارة العلوم والتكنولوجٌا  /موقع التوٌثة ..

اثنى عشر  -:اطالق مواقع بعد ازالة التلوث وتوفر شروط السالمة
االشعاعٌة
الٌوجـــــــــــــد
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ثالثة عشر  - :منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً.
 .0شركة الكهف للتجارة العامة  3710/فً  /1107/9/17بغداد
 .1وزارة النفط  /شركة المشارٌع النفطٌة  3712/فً  /1107/9/17بغداد
 .2وزارة النفط  /شركة نفط الوسط  /الراشدٌة  3757/فً  /1107/9/19بغداد
 .3وزارة النفط  /شركة خطوط االنابٌب النفطٌة  /اللطٌفٌة  3952/فً  /1107/01/4بغداد
.4وزارة النفط  /الشركة العامة للمعدات الهندسٌة  /الدورة  3954/فً  /1107/01/4بغداد

اربعة عشر  -:تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باالجهزة
المحمولة
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.7

عٌادة النخلة لالشعة والسونار  /الشعب
شركـة توزٌــــــع المنتجات النفطٌــة  /قسم الفحص الهندســــً المركـزي  /شعبــة التاكل
والمختبرات  /الكٌالنً
عٌادة الٌاقوت  /الحارثٌة
عٌادة الرفاعً لالشعة والسونار  /شارع الكندي
مركز صحً المناصٌر  /ابً غرٌب
وزارة الداخلٌة  /المعهد العالً للتطوٌر االمنً  /شارع فلسطٌن
كور الصهر  /الباوٌة
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
كشف
موقعً
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اربعة عشر  -:منح اجازة عمل فً حقل االشعاع.
تم فً هذا الشهر منح (  )30اجازة عمل فً حقل االشعاع للمإسسات فً االماكن التالٌة
-:
 .0منح ( )2اجازة الى مإسسة صحٌة  /بغداد  -الكرخ
 .1منح ( )01اجازة الى للعاملٌن فً المإسسات الصحٌة  /بغداد  -الرصافة
 .2منح ( )00اجازة الى مإسسات صحٌة بابل
 .3منح ( )1اجازة الى مإسسات صحٌة  /دٌالى
 .4منح ( )4اجازة الى مإسسات كربالء الصحٌة
 .5منح ( )0اجازة الى مإسسات صحٌة  /القادسٌة
 .7منح ( )1اجازة الى مإسسات صحٌة كركوك
 .9منح ( )2اجازة الى مإسسات واسط الصحٌة
 .9منح ( )0اجازة الى مإسسات البصرة الصحٌة
.01منح ( )0اجازة الى المإسسات الصناعٌة
.00منح ()0اجازة الى مإسسات المثنى الصحٌة
.01منح ()0اجازة الى مإسسات اهلٌة

خمسة عشر  -:منح االفالم و الحامالت و بدل التالف للمستمرٌن بالخدمة.
تم تزوٌد ( )32حاملة و( )99فلم قٌاس مستوى االشعاع للعاملٌن الجدد وبدل تالف
للمستمرٌن بالخدمة وكما ٌلً :
 .0تزوٌد ( )2حاملة و( )5فلم للمإسسات الصحٌة فً بغداد /الكرخ
 .1تزوٌد ( )9حاملة و( ) 01فلم لمإسسات صحٌة فً بغداد /الرصافة
 .2تزوٌد( ) 1حاملة و( )1فلم لمإسسات صحٌة فً محافظة مٌسان
 .3تزوٌد ( )-حاملة و()9فلم لمإسسات البصرة الصحٌة
 .4تزوٌد ( )0حاملة و( )0فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة القادسٌة
 .5تزوٌد ( )5حاملة و ()3فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة دٌالى
 .7تزوٌد ()1حاملة و ( )1فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة كركوك
 .9تزوٌد ( )7حاملة و ( )9فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة بابل
 .9تزوٌد ( )1حاملة و ( )2فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة كربالء
 .01تزوٌد ()0حاملة و ( )09فلم للمإسسات الصناعٌة
 .00تزوٌد ( )5حاملة و ( )00فلم لعٌادات اهلٌة
 .01تزوٌد ( )-حاملة و ( )2فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة النجف
 .02تزوٌد ( )1حاملة و ( )1فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة واسط
 .03تزوٌد ( )-حاملة و ( )7فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة صالح الدٌن
 .04تزوٌد()-حاملة و()9فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة ذي قار
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 .05تزوٌد()1حاملة و()1فلم لمإسسة صحٌة فً محافظة المثنى

ستة عشر - :ارسال افالم قٌاس مستوى االشعاع للعاملٌن فً عموم البالد
بصورة دورٌة.
تم فً شهر حزٌران الماضً ارسال افالم الوجبة التاسعة البالغة ( )4141فلم الى جمٌع
المإسسات الصحٌة والصناعٌة والبحثٌة الستعمالها خالل االشهر ( 7و 9و 9و 01و00
و)1107/ 01

سبعة عشر  - :قٌاس جرع التعرض الشخصً للعاملٌن فً حقل االشعاع.
تم فً هذا الشهر تحمٌض  3075فلم وتمت قراءة الجرع الشعاعٌة لتلك االفالم وتسجٌلها فً
سجالت القسم ومن ثم فرز الجرع التً تزٌد قٌمها عن الحدود المرجعٌة الجراء التحقق
والتحري عن اسباب التعرض

ثـمـانٌة عشر - :التحري عن سبب التعرض.
تم اجراء تحري عن سبب تعرض افالم قٌاس مستوى االشعاع ( )3عاملٌن فً المإسسات
التالٌة-:
 مستشفى ابن البلدي ()0تعرض غٌر فعلً -مستشفى االمام العام ()2متعرض ()7فعلي و( )0غٌر فعلً

تسعة عشر - :تجدٌد منح اجازة عمل للعاملٌن فً حقل االشعاع لعام
.1107
تم ارسال ( )151نتٌجة فحص طبً دوري للعاملٌن فً حقل االشعاع وكانت جمٌعها
طبٌعٌة ما عدا ( )47حالة تمت التوصٌة باعادتها بعد فترة زمنٌة محددة وقد تمت متابعة
الفحوصات الطبية العاملٌن فً االماكن التالٌة :
 )0( .0فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة المثنى
 )01( .1فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة بابل
 )37( .2فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة ذي قار
 )11( .3فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة دٌالى
 )011( .4فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة بغداد  /الكرخ
 )01( .5فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة بغداد  /الرصافة
 )5( .7فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة النجف
 )1( .9فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة كركوك
 )9 ( .9فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة واسط
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.01
.00
.01
.02
.03

( )9فحص لعٌادات و مستشفٌات اهلٌة
( )4فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة كربالء
( )27فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة البصرة
( )0فحص لمإسسات صحٌة فً محافظة القادسٌة
( )0فحص لمإسسات صناعٌة

كذلك تمت متابعة اعادة فحص ( )011حالة تغٌرات طفٌفة فً فحوصات الدم تمت التوصٌة
مسبقا باعادتها فً (  )31مإسسة  .علما ان حصول التغٌرات فً فحوصات الدم هً حالة
عامة تحدث لعموم الناس نتٌجة لحاالت مرضٌة معٌنة .اما حدوث التغٌرات فً فحوصات
الدم للعاملٌن فً حقل االشعاع والتً قد ٌكون االشعاع احد اسبابها مثل – Anemia
 neutropenia – lymphopeniaاذ تتم متابعة تلك التغٌرات باعادة الفحص الطبً بعد
فترة معٌنة للتاكد من عدم تكرار التغٌرات وفً حالة تكرارها تعرض على طبٌب الدم
االختصاص فً مركزنا لمعاٌنتها وابداء التوصٌات المالئمة بشانها للحد او التقلٌل منها بما
ٌضمن سالمة العاملٌن وال عطائهم صالحٌة لالستمرار فً العمل فً حقل االشعاع المإٌن
استنادا الى فحوصاتهم الطبٌة.

عشرون - :اجراء الفحوصات الطبٌة للدم للعاملٌن فً حقل االشعاع و
عموم الناس فً مختبر التاثٌر الباٌلوجً فً المركز.
تم اجراء فحص (  )05نموذج دم هذا الشهر في مختبر التأثير البايولوجي وكانت
جميعها طبيعية ماعدا:
( )0حالة Anemia
( )6حالة High ESR
وندرج فً ادناه عدد العاملٌن الذٌن اجرو الفحص الطبً فً مختبر التاثٌر الباٌولوجً مع
اسماء المإسسات الصحٌة التً ٌعملون فٌها.
 )9( .0عامل من مركز الوقاٌة من االشعاع
 )2( .1عامل من الشركة العامة للتصمٌم وتنفٌذ المشارٌع
 )2( .2عامل من المإسسات الصحٌة فً محافظة بغداد  /الرصافة
 )0( .3عامل من المإسسات الصحٌة فً محافظة بغداد  /الكرخ

احدى و عشرون - :قٌاس نماذج بٌئٌة (تربة  ,ماء) فً محافظات العراق.
13 of 21

RPC-P-006

وزارة البيئة
مركز الوقاية من االشعاع
شعبة التخطيط والمتابعة

المحافظات
واسط
صالح الدٌن
االنبار

المخطط

المنفذ

 7تربة
 7ماء
 5تربة
 4ماء
 9تربة
 9ماء

 7تربة
 7ماء
 تربة ماء 3تربة
 4ماء

نسبة االنجاز

المالحظات

%011
صفر %

ستتم مفاتحتهم

%4129

نماذج متاخرة خاصة بشهر اٌلول

اثنان و عشرون - :قٌاس الجرع الخلفٌة االشعاعٌة فً الهواء فً بغداد
والمحافظات.
 تم اجراء قٌاسات الجرع الخلفٌة االشعاعٌة لمواقع مختلفة من بغداد وبواقع ( )41جرعة( كانت قٌاسات جرع الخلفٌة االشعاعٌة مقبولة ومقاربة الى المدٌات المقاسة وهً
( ) 0.08 – 0.14 µSv / h

ثالثة و عشرون - :قٌاس نماذج غذائٌة.
.0
.1
.2
.3

نماذج غذائٌة مختلفة ( )399نموذج ( لحوم حمراء  ,لحوم بٌضاء  ,معلبات  ,حبوب ,
حلوٌات  ,حلٌب والبان  ,عصائر  ,زٌت  ,اعالف ) وردت من دوائر مختلفة وهً كاالتً
-:
( )392نموذج من دائرة صحة بغداد(اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى صالحٌة النماذج
لالستهالك البشري من الناحٌة االشعاعٌة فقط).
( )2نموذج من وزارة الزراعة (اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى صالحٌة النماذج
لالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة فقط.
( )2نموذج من شركة القٌراط للوكاالت التجارٌة

اربع و عشرون - :قٌاس الخلفٌة االشعاعٌة للمٌاه المتخلفة عن مستشفٌات
الطب النووي.
اليوجد (ليست ضمن خطة شهر تشرين االول )7102

خمسة عشرون  -:قٌاس الخلفٌة االشعاعٌة لمٌاه الشرب فً مدٌنة بغداد.
قٌاس ( )01نموذج مٌاه شرب (اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى عدم وجود تلوث
اشعاعً)
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ست و عشرون - :قٌاس الخلفٌة االشعاعٌة فً الحلٌب ومشتقاته.
اليوجد (ليست ضمن خطة شهر تشرين االول )7102

سبع و عشرون - :قٌاس الخلفٌة االشعاعٌة فً مٌاه االبار.
قٌاس ( )2نموذج مٌاه آبار (اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى عدم وجود تلوث اشعاعً)

ثـمان و عشرون - :قٌاس الهباب الذري لمناطق مختلفة من بغداد لتحدٌد
تراكٌز الفا وبٌتا.
اليوجد (ليست ضمن خطة شهر تشرين االول )7102

تسع و عشرون - :قٌاس نماذج االهوار.
اليوجد ( تم االعتذار عن جلب نماذج االهوار بموجب كتاب دائرة حماٌة وتحسٌن البٌئة فً
المنطقة الجنوبٌة ذي العدد د ج  0041/ 3 /فً )1105/4 /05

ثالثون - :قٌاس نماذج متفرقة.
.0
.1
.2
.3
.4
.5

قٌاس ( 9سماد) من وزارة الزراعة  /الشركة العامة للتجهٌزات الزراعٌة .
قٌاس (  5تربة  2 ,ماء ) من بغداد  /منطقة الباوٌة .
قٌاس (  9ماء ) من بغداد  /مدٌنة الصدر  /قطاع . 73
قٌاس (  1تربة  1 ,كونكرٌت ) من مدٌرٌة بٌئة دٌالى  /جامعة دٌالى  /كلٌة الهندسة .
قٌاس (  0تربة ) من مدٌرٌة بٌئة المثنى  /السماوة  /قضاء الخضر  /ناحٌة الدراجً .
قٌاس (  0دواء ) من الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة .

احدى وثالثون - :قٌاس جرع الخلفٌة االشعاعٌة
المحافظات

المخطط

 -0مديرية بيئة بغداد

50

50

 -7مديرية بيئة البصرة

50

50
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معدل الخلفية
االشعاعية بوحدة
µSv/h
0.103
0.0998

المالحظات
كانت قٌاسات جرع
الخلفٌة االشعاعٌة
مقبولة ومقاربة الى

وزارة البيئة
مركز الوقاية من االشعاع
شعبة التخطيط والمتابعة
 -3مديرية بيئة القادسية

50

50

0.117

 -4مديرية بيئة نينوى

50

لم ترد بسبب الظروف االمنٌة
وحسب كتاب دائرة حماٌة
وتحسٌن البٌئة  /المنطقة الشمالٌة
ذي العدد د ف  1749 /فً
1103/9/11

-

المدٌات المقاسة وهً
0.08 – 0.14 µSv /
h

اثنان وثالثون -:اعداد دراسة بحثٌة اشعاعٌة تم اعداد دراسة لقٌاس تراكٌز
الٌورانٌوم فً عٌنات الـ  Urinللعاملٌن فً مركز الوقاٌة من االشعاع وسٌتم اجراء الدراسة
بشكل دوري حسب موافقة المدٌر العام

ثالثة وثالثون - :فحص الموادبمختلف انواعها و الداخلة عبر المنافذ
الحدودٌة
جدول يوضح عمليات الفحص االشعاعي في منافذ البصرة الحدودية لشهر تشرين االول -
7102

اربعة و ثالثون -:
والمحافظات.

(أ) متابعة منظومة االنذار المبكر فً بغداد

ت

المحافظة

المخطط

0
1
2
3
4
5
7
9

المركز
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط

حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
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عدد
القراءات
003
30
29
13
29
7
لم ترد
30
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المالحظات

لم ترد وتم تبلٌغهم
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مٌسان
النجف
كربالء
المثنى
كركوك
سلٌمانٌة
دهوك
اربٌل
القادسٌة
نٌنوى
االنبار
القائم
صالح الدٌن

9
01
00
01
02
03
04
05
07
09
09
11
10

15
17
17
لم ترد
17
لم ترد
لم ترد
لم ترد
-

حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد
حسب ماٌرد

بسبب عطل المنظومة
لم ترد وتم االتصال بهم هاتفٌا ً
لم ترد وتم االتصال بهم هاتفٌا ً
لم ترد وتم االتصال بهم هاتفٌا ً
لم ترد بسبب عطل المنظومة
لم ترد بسبب الظروف االمنٌة
لم ترد بسبب الظروف االمنٌة
لم ترد بسبب الظروف االمنٌة
لم ترد بسبب الظروف االمنٌة

معدل جميـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبيعيـة للخلفيـة االشعاعية.

(ب) معدل القراءات لمنظومات االنذار المبكر
ت

المحافظة

معدل الخلفية
االشعاعية (كاما)

0

بغداد

0.135

1

دٌالى

0.135

2

بابل

0.110

3

ذي قار

0.138

4

البصرة

0.151

شط
العرب
سفوان

لم ترد

9

واسط

0.146

9

مٌسان

0.158

5
7
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المالحظات
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
انقطاع االنترنٌت
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق
ضمن الحدود الطبٌعٌة للخلفٌة
االشعاعٌة فً العراق

0.164
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(ج) موقف منظومة الرصد البٌئً واالنذار المبكر

ت

المحافظة

0

ديالى

7

البصرة

3

نينوى

4

االنبار

تراكيز جسيمات الفا

تراكيز نظير
تراكيز جسيمات
الرادون
بيتا
Cocetratio Cocetration
)bq/m3(n
()bq/m3

تراكيز نظير
الثورون
cetration
()bq/m3

معدل الخلفية
االشعاعية
dose
rate
))µs/h

متوقفة عن العمل بسبب
عطل فني
متوقفة عن العمل بسبب
عطل فني
متوقفة عن العمل بسبب
الظروف االمنية
متوقفة عن العمل بسبب
الظروف االمنية

Weather
Station
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البصرة
Tem. :
Real humidity :
%
Atm pressure: mBar
wind speed: m/s
wind direction:
Rain: mm
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ديالى
Tem. :
Real humidity :
%
Atm pressure: mBar
wind speed: m/s
wind direction:
Rain: mm
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خمسة و ثالثون - :بناء القدرات
اقامة الدورة التدرٌبٌة الموسومة ( تقٌٌم التعرض المهنً والتطبٌقات الخاصة باالشعاع
المإٌن ) للفترة  1107/ 01/15 - 11والخاصة بالعاملٌن فً المإسسات النفطٌة عدد ( )20
مشارك

هدف الدورة :
.0
.1
.2
.3

بناء قدرات المشاركٌن عن اساسٌات االشعاع وطرق قٌاسه والوقاٌة منه .
شرح مختلف الشروط االشعاعٌة لتمٌز تقلٌل التعرض لالشعاع والمادة المشعة.
شرح مختلف الجرع االشعاعٌة ومصادر االشعاع وتعرٌف مصادر االشعاع الطبٌعٌة
والصناعٌة ومخاطر االشعاع الحٌوٌة المصاحبة للتعرض لالشعاع المإٌن.
شرح لمختلف برامج المراقبة الشخصٌة وكل نوع ٌستخدم الي غرض والهدف منه اضافة
الى المسإولٌات والواجبات التً تقع على العاملٌن فً حقل االشعاع وضرورة االلتزام
بها.
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ستة و ثالثون - :الشعبة القانونٌة.
 .0تعهدات خطٌة عدد ()4
 .1توجٌه انذار من قبل مركز الوقاٌة من االشعاع الى عٌادة اهلٌة وذلك لمخالفتها احكام
قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة رقم  17لسنة  1119كونها غٌر حاصلة على اجازة تملك
واستخدام جهاز االشعة وبواقع ()01
 .2تم ابداء الرأي والمشورة القانونٌة فً عقود تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة الخاصة بمركزنا
مع الجهات المعنٌة فً الوزارة واالجابة على االستفسارات التً ترد الى المركز وبقٌة
االقسام والجهات ذات العالقة وبواقع عدد ()07

سبعة و ثالثون - :خارج الخطة.
 .0بخصوص نظام ادارة الجودة لمختبر كاما : ISO/IEC 17025:2005
 االستمرار باالعدادات االولٌة لظم مختبر فحوصات شعبة التؤثٌر الباٌولوجً  /قسم
التعرض الشخصً ضمن المواصفة الدولٌة .
 تم اجرا ء المعاٌرة الثانٌة للمٌزان المستخدم فً مختبر تحضٌر كاما حسب الجدول
الزمنً للمعاٌرة .
 .1بخصوص نظام ادارة الجودة  " ISO 9001:2015االصدار الخامس " :
 تم اعمام الصٌغة العامة لالستمارات على كافة االقسام والشعب الغٌر مرتبطة بقسم عن
طرٌق شعبة التخطٌط لغرض البدأ بتجهٌز كافة االستمارات المشمولة لغرض العمل بها
بعد االقرار .
 تم اقرار وتفعٌل اجراء " صٌانة الحاسبات وملحقاتها " والخاصة بوحدة المعلوماتٌة /
شعبة التنسٌق والمتابعة .
 االستمرار إعداد دلٌل الجودة لتغطٌة كافة متطلبات المواصفة واالٌفاء بمهامها .
 .2تم اجراء المسح االشعاعً ضمن فرٌق فنً مشترك مع قسم الرقابة االشعاعٌة فً مدٌنة
الصدر  /قطاع  73وتم جلب نماذج لغرض القٌاس .
 .3استالم ( )900فلم مستعمل من قبل العاملٌن فً حقل االشعاع لغرض تحمٌضها وقراءة
جرع تعرضها .
 .4تزوٌد عدد (  ) 01استمارة فحص طبً اولً لعاملٌن جدد فً حقل االشعاع .
 .5تحدٌث قاعدة بٌانات العاملٌن فً حقل االشعاع على نظام االكسل وتنزٌل بٌانات ()027
عامل متضمنة اسماإهم وعناوٌنهم الوظٌفٌة  ,موالٌدهم  ,مجال عملهم  ,رقم وتارٌخ منح
اجازة العمل
 .7استالم ( )900فلم مستعمل من قبل العاملٌن فً حقل االشعاع لغرض تحمٌضها وقراءة جرع
تعرضها.
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 .9تزوٌد ( )01استمارة فحص طبً اولً لعاملٌن جدد فً حقل االشعاع.
 .9تحدٌث قاعدة بٌانات العاملٌن فً حقل االشعاع على نظام االكسل وتنزٌل بٌانات ( ) 027
عامل متضمنة اسماإهم وعناوٌنهم الوظٌفٌة  ,موالٌدهم  ,مجال عملهم  ,رقم وتارٌخ منح اجازة
العمل ونتٌجة الفحص الطبً الدوري لهم .
 .01تزوٌد عدد ( )0من طلبة الدراسات العلٌا بفلم قٌاس مستوى التعرض الشخصً لغرض
المراقبة فقط بدون منح اجازة عمل استنادا الى ضوابط مراقبة تعرض طلبة الدراسات العلٌا
الطباء االشعة .
 .00تمت اجابة طلب عدد ( )09عامل فً شركة المشارٌع النفطٌة فً تؤٌٌد منحهم اجازة العمل
فً حقل االشعاع واستمرارنا بتزوٌدهم افالم قٌاس مستوى االشعاع لغرض شمولهم بمخصصات
الوقاٌة من االشعاع .
 . 01تم ارسال كتاب رسمً الى مستشفى بابل للنسائٌة واالطفال والى دائرة حماٌة وتحسٌن البٌئة
ف ً المنطقة الجنوبٌة لتوضٌح عملٌة صٌانة وتصلٌح الحامالت القدٌمة التالفة فً مركز الوقاٌة من
االشعاع  /قسم مراقبة التعرض الشخصً .
 . 02االشتراك بورشة العمل المقامة فً مركز الوقاٌة من االشعاع الخاصة ببرامج ومحاضرات
الموفدٌن الى الٌابان وتاٌالند
 .03اعداد دلٌل احصاء العناوٌن والتخصصات الوظٌفٌة المحدث لعام  1107لجمٌع العاملٌن
المسجلٌن فً حقل االشعاع فً العراق ماعدا اقلٌم كردستان العاملٌن فً المإسسات الصحٌة
والصناعٌة والبحثٌة وقد تم اعتماده فً القسم واجراء التحدٌث االنً له فً حالة الزٌادة والنقصان
للعاملٌن فً هذا المجال وتمت الموافقة على نشره على موقع المركز اضافة الى اعتماده فً تزوٌد
متطلبات مشروع راسمس وبٌانات . unscear survey
 . 04تم االشتراك بالدورة بعنوان ( المراقب البٌئً ) والتً اقمٌت فً بناٌة طب الطوارئ  /باب
المعظم وتضمن الدورة المواضٌع االتٌة :
 المراقب البٌئً والتفتٌش البٌئً الصفة القانونٌة للمراقب البٌئً التوزٌع المكانً لمحطات التحسس النائً لمراقبة تلوث المصادر المائٌة لنهري دجلة والفراتودٌالى للعاصمة بغداد بؤستخدام التقنٌات الجٌوماتٌكٌة واسهمامها فً التنمٌة المستدامة
 واجبات المراقب البٌئً فً عمل مراقبة الكٌمٌاوٌات والتلوث النفطً والمواقع الملوثة . 05المشاركة ضمن فعالٌات االستجابة للحوادث الطارئة فً وزارة الداخلٌة  /مدٌرٌة الدفاع
المدنً
 .07المشاركة فً ورشة العمل  PWGM7الخاصة بمشروع دعم الجهة الرقابٌة فً العراق
IQ3. 01 .14
 .09تم اجراء زٌارة علمٌة الى مواقع طمر النفاٌات المشعة فً فرنسا ضمن اطار مشروع IQ3.
01 .14
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