
بعــــد مــــرور أكـثــــر مـن سـنــــة
على تنظيم الوزارات وإعادة
احلـــيـــــــاة إلـــــــى مـــــــرافـقـهـــــــا
احلــيـــــويـــــة يــبقــــــى القــــســم
األكـثــــر مــنهــــا يــتخـبــط يف
مسـائل الـفسـاد اإلداري وهـدر األمـوال
ممـا جعل بـعض الــوزارات تتحـول إلـى
عـبء ثقيل علـى اخلطـة االسـتثمـاريـة

التي تضعها الدولة.
وعلـــى سـبـيل املـثـــال فـــوزارة الــنقل لـم
تــــــزل قـــــــدراتهـــــــا معــــطلــــــة وآلــيـــــــاتهــــــا
)مـنهــوبــة( واملـتـبقـي مـنهـــا يعــد مـلكــاً
فـرديــاً لسـائقهـا يـستخـدمهـا يف تـلبيـة
القــطـــــاع اخلــــــاص لقـــــاء أجـــــور غــيـــــر
مـشروعـة يحصل عليهـا السـائق وحده
وإذا عكــر مــزاج هــذا الــســـائق يـبـيعهــا
لـسـائق آخـر لقـاء مـبلغ من الـدوالرات
ويعــطـي الـثــــانـي
حق التـصرف بها
ـــــــــــــرتــه بــعــلـــــم دائ
لــــيــــــصــــبـح هــــــــــــو
قـائـدهـا ومــالكهـا
وحــــتــــــــــى لـه حـق
بـــبـــيـعـهـــــــــا داخـل
الـــــــــدائـــــــــرة إلـــــــــى
شخـص ثالـث أما
الـــــــذيــن ســـــــرقــت
ســيــــــاراتهــم كــمـــــا
يـــدعـــون أو بـيعـت
بعـبـــارة أصح فلـم يـنل مـنهـم القــانــون
وهم يـسـرحـون وميـرحــون ويتقـاضـون
أعلى الـرواتب من دوائـرهم ويتمـتعون
بحقـوق أعلى من الذين حـافظوا على

سياراتهم من السرقة.
هـذا األمـر يعـم ويشـمل أغلب الـوزارات
والــدوائــر فـهنــاك أســاطـيل كـبيـــرة من
سيـارات الـشحن والـنقل غـادرت بغـداد
وبـيعـت يف احملـــافـظـــات وحتـــولـت إلـــى
سيارات نقل خاص بـعد إخفاء معاملها
وتـزويـر أوراقهـا وهيـاكلهــا ومنهـا قـسم
كبيـر آخـر بيع إلـى الـدول اجملـاورة عن
طـريق الـعصـابـات أو املــافيـا ومـن تلك
الــسيـارات مــا وصل إلــى أفغـانــستـان..
ولـم تـكلف وزاراتـنـــا نفــسهــا الـتحقـيق
بهذا األمر ومعـاقبة املقصـر ومحاسبة

املسيء حسب القوانني املعمول بها.
نـدعــو وزاراتنــا العـتيـدة إلــى أن تخـرج
مـن سبــاتهــا وتـفّعل قــدراتهــا وتعـتمــد
علـــــى مالكـــــاتهـــــا القـــــديـــــرة يف إعـــــادة
هـيـبـتهـــا واحلفـــاظ علـــى ممـتـلكـــاتهـــا
الـبــاقـيــة لـئال تـنهـب ثــانـيـــة وأن تعـمل
بــــاملـثـل القـــــائل )مــنهــــوب الـنــص مــــو
خـســران( وكل علـمنـا أن هـذه الـوزارات
لـهـــــــا الـقـــــــدرة عـلـــــــى ذلـك إن أرادت أن
تـسهم يف بنـاء اقتـصادنـا والنهـوض به
إلــــــى مـــصــــــاف اقــتـــصــــــادات الـــبلــــــدان
اجملاورة. فمـتى تفّعل وزاراتنا دورها يف
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السماوة / عدنان سمير
ارتـفـع عـــــــدد ســـــــاعـــــــات قــــطـع
الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي إلــــى مــــا
يقــتـــــرب مــن ثــمـــــانــي عـــشـــــرة
ســاعـــة يف اليــوم. ورمبــا يــزيــد
عـمـــا كـــان يف مـــوسـم الــصـيف

املاضي.
وقـــد أعلـن املــســـؤولـــون وعلـــى
مـخـــتـلـف املـــــــســـتــــــــــويــــــــــات يف
محــافـظــة املـثـنــى أن ســاعــات
القطع ستتراجع يف احملافظة
بـــــســبــب اكــتــمـــــــال وتـــــشـغــيـل
محــطــــــة كهـــــربـــــاء الــــســمـــــاوة
وإجنـاز العمل مبـولدات شـركة
الـــــصـقـــــــــر. وبـــــــــالـفـعـل فـقـــــــــد
اشـتغلـت احملطــة غيـر إنهــا لم
تـسـتمــر إال بـضعــة أيــام حـيث

تعطلت محركاتها وملفاتها.
وأعلـن املهـنـــدس طـــاهــــر علـي
مديـر دائرة كهربـاء املثنى قبل
أكــثـــــر مــن شهـــــر لـ)املـــــدى( أن
تـصلـيح امللفـــات يتـطـلب مــدة
أســبـــــــوعــني حــيــث مت إرســـــــال
ــــــــــــى الـــكــــــــــــويـــــت املـلـفــــــــــــات إل
لـتصـليحهـا. وانتهـى أكثـر من
شـهـــــــر واملـلـفـــــــات ذهـــبـــت ولـــم
تــرجع. وظـلت احملـطــة مجــرد

هيكل يثير احلسرة واأللم.
أما مولدات شـركة الصقر فإن
اشــتغـــــالهــــا رمبــــا يــــؤدي إلــــى
عـطلهـا! لـذلك قـررت الـدائـرة

عدم تشغيلها!.
أمـا السادة املسـؤولون سواء يف
دائــــرة احملــــافــظــــة او مـجلـــس
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استياء يف الساموة بسبب زيادة ساعات قطع الكهرباء
حــيــث أن الــنـــظــــــام الـــــســـــــابق
سقـط مـنــذ ثالثــة أعــوام ومــا
زالت هـذه املـشكلـة قــائمـة وأن
ذلـك يـــــؤكـــــد عـــــدم االهــتــمـــــام

بهذه القضية.
أمــا املــواطن جــاسم الــزبيــدي
فيـرى أن هذه القـضية ضحك
علــــــى الــــــذقــــــون. فــــــالـــــشــــــارع
الـــسـمــــاوي شعــــر بــــاإلحـبــــاط
نتيجـة عـطل احملطـة الـتي لم
تـشـتغـل غيــر شهــر واحــد بعــد
احلـملــة الــدعــائـيــة الـتـي روج

لها املسؤولون يف احملافظة.
وتـــســــاءل الــم يعــــرف الـــســــادة
املـهـــنـــــــــدســـــــــون مـــــــــدى صـالح
وقـــــابلـيــــة احملــطـــــة يف العــمل
ضــمــن احملـــــافـــظـــــة؟ ملـــــاذا لــم
يحـــسـبــــوا يف حـــســــابــــاتهـم أن
الــشـــارع سـيعـــرف حقـيقـــة مـــا
صــرحــوا به ومــدى معــرفـتهـم
بـــــواقع الــكهـــــربـــــاء واألجهـــــزة

واملعدات؟
أمـا السيـد عبـد الكـرمي رزوقي
فيقول: إن سبب عطل احملطة
الكهربـائية املستوردة يكمن يف
أنها مستعملة وقدمية الصنع
ولــــــذلـك فــــــإن املــــســــــؤولــني ال
يبـالــون بهمـوم املــواطن الـذي
يعـانـي ليل نهـار مـن الكهـربـاء
منـذ أكثر من عقد من الزمن.
وأن تـشغـيل هــذه احملـطــة كــان
سيفتح نـافذة يـسيره لـلقضاء
علــــى هــــذه املعــــانــــاة الـتـي لـن

تنتهي.

احملــــافــظـــــة فهـم مـــشغــــولــــون
بـــاهـتـمـــامــــاتهـم الـــشخــصـيـــة
وتقـليص الفجـوة فيمـا بينهم
وتـــــرمــيــم عالقــــــاتهــم. وعقـــــد
االجـتمــاعـــات لتـصــويــرهــا يف
الــتلفـــاز احمللـي الـــذي ال يـــراه
أحد بـسبب االنقطـاع املسـتمر
للتـيار الـكهربـائي وغـيرهـا من

األسباب التي ال نود ذكرها.
وهـنــــا نـتـــســـــاءل هل يـتـــطلـب
تــــصـلـــيـح املـلـفـــــــات وتـــــشـغـــيـل
احملــطـــة واملـــولـــدات تــظـــاهـــرة
أخـــرى مــثل الـتـي خـــرجـت يف
شهر آب املـاضي والتي طـالبت
بـاستقـالــة املسـؤولني وتـشغيل
احملـطــة والـتي جــرح فـيهــا 67
مــــواطـنــــاً واسـتــــشهـــــد ثالثــــة
مـــــــــواطـــنـــني الـــــــــذيـــن ذهـــبـــت
قــضـيــتهــم مع أدراج الـــريـــاح..
كــي يـــشــتـغل املـــســـــؤولـــــون مع

احملطة؟
املهنـدسـة انـتصـار فـاضل تـرى
أن الـسـبب يعـود إلــى اإلهمـال
مـن قـبل املــســؤولـني الــذيـن ال
يهـتمون مبـشاكل النـاس حيث
إن اجلميع لديهم مولدات وال
يعـنـيهـم مــا يـتــسـبـبه انقـطــاع
الـتيـار الكهـربـائـي من تعـطيل
لـلحــيـــــاة بـكـــــامـلهـــــا حــيــث إن
أرزاقــنــــــا قــــطعــت وأعــمــــــالــنــــــا

توقفت.
وتضيف بـالقول: يبدو أن هذه
املـــشـكلــــة مـــســتعــصـيـــــة علــــى
احلـكــــومـــــة والقــــوات احملــتلــــة

املثنى / املدى
كـشف الـسيـد رئـيس االحتـاد
العـــام لـنقـــابــــات العـمـــال يف
محــــافــظــــة املـثـنــــى محـمــــد
الــبحــــار عـن وجــــود كـمـيــــات
كبيـرة من األسـمنت الهـندي

املغشوش يف أسواقنا.
وقال يف تصـريح لـ)املدى( أن
نــــــــوعـــيــــــــات مـخـــتـلـفــــــــة مـــن
األســــمــــنــــت املــــــــســــتــــــــــورد يف
األســــــــــواق وبـــــــســـبـــب عــــــــــدم
الـرقابـة على االستـيراد تبني
أنهـا من نـوعيـات رديئـة فقـد
قــــام مخـتـبــــر معـمل سـمـنـت
اجلنوب يف الـسماوة بفحص
الـــسـمـنــت الهـنـــــدي املقـــــاوم
والعادي وكـانت النـتائج غـير
مـــطـــــــابقـــــــة للــمـــــــواصفــــــات

القياسية.
وأضاف أن جميع مـا موجود
حـــسـبـمــــا جـــــاءت به نـتـــــائج
الـفـحـــــص مـــن الـــــــســـمـــنـــت
الهنـدي املقاوم عالمة األسد
والعــــادي عالمــــة الفــيل هــــو
أسـمـنـت عــادي وغـيـــر مقــاوم
حـيث بـلغت نـسبـة مــركب آل
) (C3Aيف كـال الـــنـــــــــوعـــني
)9.3%( وهـــــــــــــــذا يــعــــــنــــــي أن
الــــــســـمـــنـــت عــــــــادي ولـــيــــــس
مقـــــاومـــــاً لـألمالح، وكـــــذلـك
احـتــــواء كال الـنــــوعــني علــــى
نــــســبــــــة عــــــالــيــــــة جــــــداً مــن
SO3)( األمالح الـكبـريـتيـة
حـيـث وصلـت هـــذه الـنــسـبـــة
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سمنت هندي مغشوش يف األسواق
بـــيـــئـــيـــــــــة مـخـــتـلـفـــــــــة مـــثـل
الرطوبة وغيـرها كما إن لون
السـمنت غـامق خالفـاً ملـا مت
احلصـول عليه من معـطيات
الــتـحلـــيل حــيــث أن نــــســبـــــة
احلــديــد يف الـسـمنـت قلـيلــة
)3.7%( وهذا ال يعطي اللون
الـغـــــــامـق وكـــــــذلـك نـــــســبـــــــة
ـــــــــــــذي )C4AF)  =%11.3ال
يعـطي لـونـاً فـاحتـاً لـلسـمنت
واالسـتـنـتـــاج يــشـيـــر إلـــى ان
هــنـــــاك مـــــواد أضــيفــت إلـــــى
الـــسـمـنــت لغــــرض إعــطــــائه
اللون الغامق بهدف الغش.
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قـد بـالغـت بنعـومــة السـمنت
C3S)(وكــــــذلـك مــــــركــب الـ
C2S)( علـى حـسـاب مـركب
وهـــــــذا يـــــــؤدي إلـــــــى حـــــــدوث
تــــصلــب ســـــــريع وهــــــو )قــــــوة
تـكـــســيـــــر عـــــالــيـــــة يف األيـــــام
األولــــــــــــى ال تـلــــبــــث أن تـقـل

مستقبالً(.
وأوضح أن نـتـــــائج الـفحــص
كــــشفـت أيــضــــاً أن الـفقــــدان
بــاحلــرق مـــرتفع نــسـبـيــاً أي
املـواد املسـتخدمـة يف صنـاعة
الــسـمـنـت )الـكلــنكـــر( قـــدمي
جداً وقـد تعرض إلـى ظروف

غـريبـة أثنـاء عمليـة الطحن
بهــــدف زيــــادة اإلنـتــــاج مــثل
ـــــــــــــرمــل ورمـــــــــــــاد الــفــحـــــم ال
احلجــــــري الــــــذي يـكــثــــــر يف
الهـنــــد كـنــــاجت عــــرضـي عـن
تـــشغـيـل محــطـــات الــطـــاقـــة
الــكهــــــربــــــائــيــــــة. فــــضالً عــن
ارتفاع يف نـسبة الـكلس احلر
الذي يؤدي إلى حدوث متدد
غـيــــر طـبــيعـي مـــســتقــبالً يف
اخلــــــرســــــانــــــة ويــتــــســبــب يف
حـدوث تشقق يف الـكونكـريت
بعـد مـرور بـضع سنـوات. وإن
الـشــركــة املـصـنعــة للــسمـنت
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إلـــــى )3.04%( وهــي عـــــالــيـــــة
جداً جداً. حيث إن املواصفة
العــراقـيــة هـي )2.8%( كحــد
أعلى وهذا يعني أن السمنت
فـــــــاشـل يف أســــــس األبـــنـــيـــــــة
وكذلـك األرضيات خـاصة يف
املـنـــطقــــة اجلـنــــوبـيــــة الـتـي
تـــرتفع فـيهــا نــسـبـــة األمالح
وأكد أن هـناك ارتفـاعاً كـبيراً
يف نـسبـة املــواد غيـر الــذائبـة
) (Ins.Resوهـــــذا يـــــؤشـــــر
الــى احـتــواء الــسـمـنـت علــى
نــــســبــــــة عــــــالــيــــــة جــــــداً مــن
الشـوائب جـراء إضـافـة مـواد

بغــــداد/ طــــالـب املــــاس
الياس 

استحـدثت وزارة التربية )3(
ريـــــــاض أطفــــــال بــــــالـلغــــــات
القـــــومــيـــــة )الــــســـــريـــــانــيـــــة
والـكرديـة والتـركمـانيـة( ملنح
األطفال من تلك القـوميات
الــــتـعـلــــم وفـق مـفــــــــــــاهــــيــــم
قــومـيـــاتهـم يف إطـــار العــراق
الــــــواحــــــد مـــتعــــــدد األلــــــوان

وأالطياف.
أعلــن ذلـك وزيـــــر الــتـــــربــيـــــة
الــدكتــور عبــد الفالح حــسن
الـسـوداني لـ)املـدى( وقـال أن
الـوزارة قامـت بطبع قـاموس
عربـي كردي انكليـزي سيوزع
علـــى جـمـيع مـــدارس الـبالد
لغــرض اطالع الـطـلبــة علـى
معــظــم الـلغــــــات القـــــومــيـــــة
األجنبية واالستفادة منه يف
دراساتهم التربوية والعلمية
وأن طــبع كــتـــــاب مــطـــــالعـــــة
باللغات الكرديـة والسريانية
سيــوزع علــى جمـيع مــدارس

احملافظات كافة.
وأشار الدكتور السوداني إلى

وزير التربية يعلن لـ ) املدى (:

استحداث رياض أطفال باللغات القومية 
وتأسيس قناة فضائية تربوية

الـعـــــــــراق مـــنـــــــــذ عـــــــــام 1921
لـتـــوضـيح أهـــداف الـتـــربـيـــة
ومفاهـيمها اخملتلـفة وسيتم
أنـــشــــاء مــــركــــز فـنـي لـلفــــرز
يـــــأخـــــذ مــــســـــؤولــيـــــة إعـــــداد
منـاهج  جـذابـة حتـوي املـادة
الـعلميـة اجليـدة إضافـة إلى
اإلخــراج الفني الـذي يـسمح
لـلــــطــــــــالـــب بـقــــــــراءة املــــــــادة
العلميـة والتـفاعل مـعها وأن
طـبــيعــــة املـنــــاهج اجلــــديــــدة
ـــــــــــــالـــــتـــكـــــــــــــامـل تـــــتـــــــصـف ب
واملـــوضـــوعـيـــة والــشـمـــولـيـــة
بعيـدا عن أي تـوجه سيـاسي
مهمـا كـان نـوعه وااللـتصـاق
بـاملــادة العلـميــة التـي تخـدم
الــطــــالــب العــــراقــي وجتعـله
قريبـاً من التطورات العلمية

التي حتدث يف العالم.
وبني الـــدكتــور الـســـوداني أن
الــــوزارة تــــسعــــى لـتــــأسـيـــس
محـطـــة فـضـــائـيـــة تـــربـــويـــة
تـابعة للوزارة وبـالتنسيق مع
الــدول املـــانحــة أو مـن خالل
اخلـطة االسـتثمـارية لـلوزارة
ويــــتــــم ذلـــك وفـق مــــــــــــراحـل
لتسهيل تشكيل هذه احملطة
الـتي سوف تسـتقطب أعداداً
كـــبـــيــــــــرة مـــن الـــتــــــــربــــــــويـــني
ـــــــــــــدعـــــني وأصــحـــــــــــــاب واملـــــب
الـكفـــاءات الـعلـمـيــــة إللقـــاء
محـاضـرات علـميـة وتـربـويـة
حيـث ستقـوم الـوزارة بـاعـداد
دراسـة لتـشكيل هـذه احملطـة
واعـــــداد الـنــظـــــام الـــــداخلـي
الـــذي يتـيح للعــامـلني فـيهــا
تقـــــــدمي الفــــــائــــــدة املــــــاديــــــة
واملعـنــــويــــة وتـــسـمـح للــــوزارة
عـــرض بـــرامـجهـــا اخملـتـلفـــة
علــــــى اكــبــــــر شـــــــريحــــــة مــن
العــــراقـيـني، وقــــد مت تـــشـكل
جلــــان مخـتـلفــــة لالهـتـمــــام
بـالتلفـزيون التـربوي ليـأخذ
دوره الـــطــبـــيعـــي يف تقـــــــدمي
املواد العلميـة والتربـوية إلى
الــــــطـلــــبـــــــــــة وتــــــضـع حـــــــــــدا
للتـدريس اخلـصوصـي الذي
مـــــــــــا زال ميـــــــــــارسـه  بـعــــــض
أعضـاء الهـيئــات التـعليـميـة

والتدريسية.
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وأكــد الــدكتــور الـســوداني أن
مهـمــــة الـتــــربـيــــة هـي نـــشــــر
الـفكــر اإلنــســانـي مـن خالل
الــكلــمــــــة الـــطــيــبــــــة ورفـــض
الكلمـة اخلبيـثة واسـتحداث
مــنـــــاهـج لهـــــا املـــصـــــداقــيـــــة
واملــــوضــــوعـيــــة الـتــي تفـيــــد
الـنـــاس وحتــسـن مـن ذوقهـم
وتؤكد على القيم احلضارية
مــشـــددا علــى أهـمـيــة وجــود
تــــــوقــيــتــــــات واطــــــر إلعــــــداد
املـنــــاهج اجلــــديــــدة. وأوضح
وزيـر التـربيـة إنه مت تـشـكيل
جلـــــان فـــــرعــيـــــة ورئــيــــســيـــــة
إلعــــــــادة تــــــــأهـــيـل املـــنــــــــاهـج
الــــــــــدراســــيــــــــــة يف مـخــــتـلـف
املـــراحل الــدراسـيــة ونــسعــى
مـــن خـالل هـــــــــذه الـلـجـــــــــان
لــتـــطــــــويــــــر هــــــذه الــــــدائــــــرة
املعلـومـاتيــة التي تـضم أكثـر
مـن  )30(  مـتخـصـصـــاً لـكل
مـــــــادة مهــمـــتهــــــا الــتــــــألـــيف
ومتــابعــة املفـــردات العلـميــة
والتـربوية لكل مـادة علمية ،
فـيـمــــا تــــسعــــى الــــوزارة إلــــى
تــأليف كتـاب عن التـربيـة يف

أن الــــــوزارة مـــنحـــت معـــظــم
القومـيات العـراقيـة املتـآلفة
الفــرصــة يف الـتعلـم وفق مــا
نص عليه الـدستور الـعراقي
الــــــــذي أقــــــــرتـه اجلـــمـعـــيــــــــة
الـــوطـنـيــــة العـــراقـيــــة ووافق

عليه الشعب العراقي.
فيما كشف وزيـر التربية عن
إجـــراءات وبــــرامج مخــتلفـــة
إلعـــــداد فلــــسفـــــة تـــــربـــــويـــــة
جـــــــديـــــــدة تـلــيـق مبـــــســيـــــــرة
العـراق اجلـديـد وقـد عقـدت
لقاءات ومـؤمترات تربوية يف
بغــداد وبــاريـس كــان الهــدف
مـــنهــــــا اإلعــــــداد لـفلـــــسفــــــة
تــربــويــة إضــافــة إلــى وجــود
بـــــرامج وخــطـــط مخــتـلفـــــة
تضـمن مشاركـة جميع ألوان
الـــــــطـــــيـف الـعــــــــــــراقـــــي مـــــن
سـيـــاسـيـني وفـنـــانـني وأدبـــاء
ومــثـقفـــني  الهــــــدف مـــنهــــــا
معرفـة اآلراء اخملتلفـة حول
هذه الفلـسفة اجلـديدة، وأن
احلـاجـة قــائمـة إلـى فلـسفـة
تـنــــسجـم ومـــسـيـــــرة العــــراق

اجلديد.

كربالء / املدى
قــــــال الــــــدكــتــــــور صــــــالـح مهــــــدي
احلــــســنـــــاوي مـــــديـــــر عـــــام دائـــــرة
صحـة كربـالء: إن الدائـرة أوفدت
خــالل عــــــــــــــام 2005 عــــــــــــــددا مـــــن
مالكـــــاتهــــا الــطـبـيــــة والـــصحـيــــة
والهـنــدسـيــة للـتــدريـب يف الــدول
املـتقــدمــة مـن اجل زيــادة اخلبــرة

واالطالع.. 
وأضـاف احلـسنـاوي لـ)املـدى(: إن
هــذه االيفــادات ســاهـمت وبــشكل
جـدي يف عملية تقـدمي اخلدمات
يف املــستــشفيـات داخل احملــافظـة
ممـا شكل عـامال إضـافيـا لسـرعـة

ـ ـ

من اجل زيادة اخلبرة 

دائرة صحة كربالء توفد 131 منتسباً 
للتدريب يف اخلارج

الـعالج ودقــتـه بعـــــد ســنـــــوات مــن
القـطيعة الـعلمية بـني العراقيني

والعالم.
مـضـيفــا أن االيفـــادات شمـلت 72
طبـيبــا وأطبــاء اسنــان وصيـادلـة
و11 مهنـدسا ومبـرمجة حـاسبات
و45 ممــرضــا وتقـنيــا أرسلــوا إلــى
دورات أقيمت يف مصـر والبحرين
واألردن وإيــــران وأملــــانـيــــا وإيــــران
والـنـمـــســــا وفــــرنـــســــا وايــطــــالـيــــا
والسعودية واليابان.. مشيرا إلى
إن العلـمـيـــة متـت بـــالـتعـــاون بـني
وزارة الصحـة ومنـظمتي الـصحة

العاملية واليونسيف.

املدى / مكتب املوصل
حتت عنـوان "سرطـان عنق
الـــرحـم وطـــريقــــة الكــشف
املبكـر" اقـامـت كليـة الـطب
يف جــــامعــــة املــــوصل نــــدوة
علــمــيــــــة نـــظـــمهــــــا قـــــســم
الـنـــســـائـيـــة والـتـــولـيـــد يف

الكلية.
والقـي يف الـنـــدوة العـــديـــد
مـن البحــوث التـي تنــاولت
مـــــرض ســـــرطـــــان الـــــرحــم
وطــرق الكـشف املـبكــر عـنه
واحــدث االســاليـب املتـبعــة
ملعاجلته وشـارك يف الندوة
كـل من الــطبـيبــات يـســرى
طــاهــر وغــادة عـبـــد الغـنـي

ندوة عن رسطان عنق الرحم
االجـور جاء لضمـان جدية
املــنـــــاقــــشـــــات ورصـــــانــتهـــــا
واالرتـقـــــــاء بـــــــالـــــــدراســـــــات
الـعلــيــــــا مــــشــيــــــرا الــــــى ان
االجــور اجلــديــدة سـتكــون
مـئــــة الف ديـنـــار بـــدال مـن
خمسة وعشرين الف دينار
لـلجـــان مـنـــاقــشـــة رســــائل
الدكتوراه وخمسة وسبعني
الف دينار بـدال من خمسة
عـــشــــر الف ديـنــــار لـلجــــان
منـاقشـة رسائل املـاجسـتير
وخمــسني الـف دينــار بــدال
مــن عـــــشـــــــرة االف ديــنـــــــار
لـلجـــان مـنـــاقــشـــة رســــائل

الدبلوم.

ــــــــاري ــــــــد الـــب وسـجــــــــى عـــب
واسمـاء عبد الـرزاق ورائدة
الوزان وحـضر النـدوة التي
اقيـمت علـى قـاعـة  الـكليـة
عـمـيـــد كلـيـــة طـب املـــوصل
وعـــدد كـبـيـــر مـن االطـبـــاء

واساتذة اجلامعة.
ومـــن جهـــــة اخـــــرى قـــــررت
وزارة الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي
والـــبـحـــث الـعـلـــمـــي زيـــــــادة
اجور جلان منـاقشة بحوث
الـدراسات العليـا والرسائل
اجلـــامعـيـــة مع بـــدء العـــام
احلالـي . وقال مدير اعالم
جــــامعـــة املــــوصل  الــسـيـــد
ثـامر معيـوف ان قرار زيادة
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النجف/علي املطلبي
دعـــــا محـــــافــظ الــنجـف اسعـــــد سلــطـــــان ابـــــو كـلل الـــــى
التطـبيق السـريع لفيـدرالية الـوسط واجلنـوب باعـتباره
حقاً لغالبية مـظلومة من الشعب العراقي وقال ابو كلل
يف حــديث لـ)املــدى( خالل حفل اقــامته مـديـريـة تــوزيع
كهـربــاء النجف االشـرف ملنـاسبـة عيـد الغـديـر: يجب ان
النـسمح بتـزييف التـاريخ مـرة اخـرى وقـال ان محـافظـة
الـنجف اعـدت بـرنــامجــاً لكفـالـة الـيتـامــى واالرامل من
خالل تخــصيـص راتـب شهـــري يتــراوح بـني 50-100 ألف
ديـنـــار وسـيــنفـــذ الـبـــرنــــامج مــن خالل دائـــرة الـــرعـــايـــة
االجـتـمــــاعـيــــة يف الـنـجف وقــــد حــث محــــافــظ الـنـجف
املـــواطنـني علــى الـتعــاون مع االجهــزة االمـنيــة مـن اجل
عـــدم تكــرار مــاحــدث يف مـــدينــة الـنجف وقـــال ان االمن
مــســؤولـيــة اجلـمـيع معـتـبـــرا انه لـيــس هـنــاك  اعـمــار او
اسـتقرار اواستـثمار بال تـوفر االمن واشـار الى ان مـدينة

النجف تعمل على توفير السكن للجميع..

حمافظ النجف يدعو اىل تطبيق رسيع
لفيدرالية الوسط و اجلنوب

بغداد / هشام الركابي 
حذر وزير االعـمار واالسكان املهندس جـاسم محمد جعفر يف
بيـان تـلقت )املـدى  نـسخــة منه( املــواطنـني وجمـيع واجلهـات
الرسمـية وغير الـرسمية من ادعـاء بعض الشركـات واملقاولني
واجلـمعيــات ببنـاء مجمعـات سـكنيـة يف منـاطـق مختلفـة من
البـالد خاصـة محـافظـة بغـداد ويف منـاطق: التـاجي واحلـرية
والغـزاليـة والبـلديـات يف مضـمار الـعابـد والغـالبـية فـضالً عن

منطقة الدجيل . 
كمـا اهـاب الـبيـان بـاجلـميع االنـتبـاه الـى ذلك وتـوخي احلـذر
واحلـيـطـــة وعـــدم االجنـــراف وراء هـــذه االدعـــاءات الـــوهـمـيـــة
ودعت الوزارة املـواطنني إلـى مراجعـة الهيئـة العامـة لالسكان

التابعة لهذه الوزارة لغرض تاليف حصول ذلك .

وزير اإلعامر حيذر من التعامل مع
الرشكات الومهية

بغداد / قيس عيدان
ـــــــــدس عـــــــــادل أعـلــــن املـهــــن
الـــــربــيعــي املعـــــاون الفــنــي
لـدائرة املشاريع واخلدمات
الهندسية يف وزارة الصحة
عن تخـصيـص )48( مليـار
ـــــار عـــــراقــي ملـــــشــــــاريع ديــن
املوازنة االسـتثماريـة للعام

احلالي.
ــــــــــاً أنـه مت إعــــــــــداد مــــبــــيــــن
الـــــدراســـــات والــتــصـــــامــيــم
الهنــدسيــة للمـستــشفيـات
يف بـغــــــداد واحملــــــافــــظــــــات
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48 مليار دينار ملشاريع املوازنة االستثامرية الصحية
التصـاميم وفق املـواصفات
العــامليـة املـميـزة وبـأحــسن
صــيغــــة خلــــدمــــة اجملـتــمع
الـعـــــــــــراقـــــي والـــــنـهـــــــــــوض
بالـواقع الصحي للمواطن
ـــــــــــاب الــــتــــــطـــــــــــور وفــــتـح ب
ملؤسساتنا الصحية خاصة
أن البلـد يـشهـد حـركـة من

اإلعمار.
مـــــــــؤكـــــــــداً أن االهـــتـــمـــــــــام
بــالــواقع الـصـحي مـن أهم
ـــــاة ـــــات يف احلــي الـــضـــــروري

العامة.
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ــــــــــــشــــــــــــــــاء فــــــــضــالً عـــــن إن
مـــسـتــــشفـــــى بــــسعـــــة )50(
ســــريــــراً ألمــــراض اجلهــــاز
ــــــــــد يف الـهـــــضــــمــــي والــكــــب
محــافظـة الـبصـرة وإنـشـاء
مراكز صحيـة منوذجية يف
املـثنــى والـنجف وإثـنني يف
ذي قـار وتـسعـة يف بغـداد /
ـــــرصـــــافـــــة وخــمــــســـــة يف ال

جانب الكرخ.
ـــــــــــربــــيـعــــي أن واضـــــــــــاف ال
الـدائــرة اقتــرحت مـشـاريع
ـــــــــة بـعـــــــــد دراســـــــــة املـــــــــوازن
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