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على الرغم من امتالكها التغطية املادية

وكيل وزارة املالية :حتمّلنا أعباء وزارة
النفط بتسديد مستحقاهتا
بغداد  /كرمي احملمداني
انحــى وكـيل وزارة املــالـيــة
كرمي حمـود فرج بالالئمة
عل ــى وزارة الــنفــط بعـ ــدم
ـ
تسـديد مستحـقاتها جتاه
اجلـانـب التـركـي ،البـالغـة
( )673مليون دوالر.
وق ــال يف م ــؤمتـ ــر صحفـي
أم ـ ــس وحـ ــض ـ ـ ــرتـه
ع ــق ـ ـ ــد ـ
(امل ــدى) ان وزارة املـ ــالـيـ ــة
ـ
حت ـ ـمـلـ ـ ــت اع ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وزارة
ـ
ـس ــديـ ــد املـبـلغ
الــنفــط بـت ـ ـ
املذكور ضمن تخصيصات
موازنة 2006.
وك ـ ـ ـشـف ان وزارة الـ ـنـفـ ــط
ـ
مت ـ ـتـلــك ـه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـبـلـغ يف
ـ
ميـزانيتهـا لكنهـا امتنعت
عـن الـت ـس ــدي ــد لـلج ــانـب
الـت ــركـي ،م ــؤك ــداً ان وزارة
النفط لـديها رصيـد اكثر
مــن ( )500مـلــي ـ ـ ــون دوالر

واه ـ ــي ـ ـ ــة لـ ـت ــمـ ـ ـ ــويـل ه ـ ـ ــذه
امل ــب ـ ــالغ اخمل ـصــصـ ــة الـ ــى
ـس ـ ـتـح ــق ـ ـ ـ ــات شـ ـ ـبــكـ ـ ـ ـ ــة
ـم ـ ـ ـ ـ
ـاي ــة االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
احل ــم ـ ـ
ـال ـ ـ ــت ـ ــي ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمــل زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
امل ـســتفـي ــديـن مــنه ــا ال ــى
مليـوني عـائلـة خالل عـام
 ،2007مـعـ ـت ــبـ ـ ـ ــراً ان عـ ـ ـ ــام
 2007ســيك ــون ع ــام الغ ــاء
خط الفقر يف العراق.
واوضح وكــيل ال ــوزي ــر :ان
وزارة امل ــاليــة خـصــصت يف
مـ ــوازنـ ــة عـ ــام  2006والول
مرة تخصيصات لالقاليم
واحملـافظـات تصـرف علـى
اعادة االعمار والبناء دون
ال ــرج ــوع ال ــى امل ــرك ــز وفق
مقــاييـس عــادلــة ،اضــافــة
الى فتح مصارف اقليمية
مـهمـتهــا متــويل مـشــاريع
الـتـنـمـي ــة واالسـتـثـم ــار يف
تلك احملافظات.

لكنهـا لم تـسدد ،مـوضحاً
امل ـ ــالــيـ ـ ــة لـ ـ ــديه ـ ــا
ان وزارة ـ
خـطـط لعـملـيــة الـصــرف
وح ـ ـ ـ ــسـ ـ ــب االولـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـ
امل ــع ـ ــت ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــدة ،ـم ــنـ ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــداً
الـعمـليــة الـتي قــامـت بهــا
وزارة الــنف ــط بــتـ ــس ـ ــدي ـ ــد
املبــالغ احمل ــددة من زيــادة
فـروقــات اسعـار املـشـتقـات
النفطية الى وزارة املالية،
ـرفه ــا عل ــى ب ــرنـ ــامج
ـص ـ ـ
لـ ـ
ش ـ ـب ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
االجتـماعـية الـذي تنـفذه
وزارة الـعـ ـمـل وال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــؤون
االجـتـم ــاعـي ــة م ــؤك ــداً ان
علــى وزارة الـنفـط وجــوب
دفـع مـ ـبـلـغ ( )90مـل ــي ـ ـ ـ ــار
دينــار عن هــذه الفـروقـات
الــى وزارة امل ــاليــة إال انهــا
دفعـت مـبـلغـ ـ ـاً اليــتجـ ــاوز
( )7مليــارات دينـار ،حـيث
ت ـ ــب ـ ـ ـ ــدي حـجـجـ ـ ـ ـ ـاً وذرائـع

اخلطوط اجلوية العراقية تزيد رحالهتا
اجلوية لسبع عواصم عربية واوربية

وزير الزراعة :تهيئة مستلزمات حملة مكافحة اآلفات احلشرية وتفعيل اجراءات السيطرة على
مرض انفلونزا الطيور

مدير عام البيطرة :ال توجد اصابات جديدة بأنفلونزا الطيور

بغداد /املدى

اكـ ـ ــدت وزارة الـ ـ ــزراع ـ ـ ــة انهـ ـ ــا
هـيـ ــأت جـمــيع مـ ـســتلـ ــزمـ ــات
اجن ـ ـ ــاح ح ـمـل ـ ـ ــة مـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة
حشـرتي الـدوبــاس واحلميـرة
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـنـخـ ـ ـيـل وتـفـعـ ـ ـيـل
اجـراءاتهـا يف الـسـيطـرة علـى
بـؤر االصابـة مبرض انفلـونزا
الطيور.
وقــال وزيــر الــزراعــة ال ــدكتــور
علــي حـ ـ ـســني ال ــبهـ ـ ــادلــي يف
مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر صـحفــي حـ ـض ـ ـ ــرته
(املـ ـ ـ ـ ــدى) ان الـ ـ ـ ـ ــوزارة وقـع ــت
عقداً الستئجـار ست طائرات
زراعيــة من شـركـة سـويـسـريـة
لهـا شـراكـة مع تــركيــا ،مبـينـاً
ان هــذه الـطــائــرات سـيجــري
نقلهـا الــى العـراق وتــركيـبهـا

للـمبــاشــرة بحـملــة مكــافحــة
االص ــاب ــات احل ـش ــريـ ــة عل ــى
ال ـ ـنـخ ـ ـيـل وال ـ ـتـ ــي ادت الـ ـ ـ ـ ــى
تدهور خطر يف انتاجيتها.
واوضـح ال ـ ـبـهـ ـ ـ ـ ـ ــادلـ ــي انـه مت
اعــداد وت ــدريب الــطي ــارين يف
دورات تـدريـبيـة خـارج العـراق
على استخدام هذه الطائرات
وتهيئـة مهابط لها بـاالضافة
الى تـوفيـر املبيـدات بانـواعها
من خالل فـرق املسح التـابعة
لغرفة العمليات.
واضــاف :ان حـملــة املكــافحــة
الـتـي ت ـشــمل ()260الف دومن
مـن بسـاتـني النخـيل ،ستكـون
مجــانـيــة تـتحـملهــا الــدولــة،
مـبـيـنـ ـ ـاً ان كـلف ـ ــة مـك ـ ــافح ـ ــة
الدومن الواحد ألفا دوالر.

وذكـ ـ ـ ــر ان الـ ـ ـ ــوزارة ويف اطـ ـ ـ ــار
زيــادة اجــراءاتهــا االحتــرازيــة
وقعت عقداً مماثالً مع شركة
روسيــة لتـزويـدهــا بطـائــرتني
زراع ـ ـي ـ ـتـ ــني وتـ ـ ـ ـ ـ ــأه ـ ـيـل اربـع
طـائـرات عـراقيـة متـبقيـة من
االسـطــول ال ــزراعي ومـنحهــا
سـاعات طـيران جـديدة  ،بـعد
ان اصبحت خارج اخلدمة.
واش ــار وزي ــر ال ــزراع ــة ال ــى ان
الـ ــوزارة هـيـ ــأت مـ ـســتلـ ــزمـ ــات
املكـافحــة االرضيـة واملـبيـدات
الزراعيـة يف حال تعـذر اجراء
املكـافحة اجلـوية ،مـنوهـاً بأن
ت ـ ــراجع اعـ ــداد الــنخــيل الـ ــى
( )9مـاليــني نـخـل ـ ـ ــة بـع ـ ـ ــد ان
ك ــانـت ( )14ملـي ــونـ ـاً ووص ــول
انتـاجيتـها احلـاليـة من (-20

 )30ك ـيـل ـ ـ ــو غ ـ ـ ــرام لـل ـنـخـل ـ ـ ــة
الواحدة.
ومن جهـة اخـرى اعلن مـديـر
عـام الشـركة العـامة للبـيطرة
الــدكتــور داود محمـد شــريف
عـن عـ ــدم ح ـصـ ــول اصـ ــابـ ــات
جـ ــديـ ــدة مبـ ــرض انـفلـ ــونـ ــزا
الطيور ،مؤكداً سالمة حقول
الــدواجـن الع ــراقي ــة من هــذا
املـرض بـاالضـافـة الـى حلـوم
الـدواجن ومنتجـاتها احملـلية
املستوردة.
ونــوه ب ــأن الفــرق الـبـيـطــريــة
استـطاعت حصـر بؤرة املرض
يف مح ــافـظ ــة ال ــسلـيـم ــانـي ــة
بـ ـ ــأقل ـيــم ك ـ ــوردس ـت ـ ــان وم ــنع
انـت ـش ــاره ال ــى ب ــاقـي مـن ــاطق
االقليم.

كربالء /املدى
أقـ ــامـت ج ـ ــامعـ ــة ك ـ ــربالء
نـدوة ثقافـية أدبيـة هدفت
إلـ ـ ــى مــنـ ـ ــاق ـ ــشـ ـ ــة وطـ ـ ــرح
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة
الوطنية بأشكال إبداعية
مـختلفة ومـتنوعـة شارك
ف ــيهـ ـ ــا عـ ـ ــدد مــن األدبـ ـ ــاء
واملـثـقفـني واألك ـ ــادميـيـني
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ــى أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
ورئـيــس اجل ــامعــة ورجــال
دين بارزين من احملافظة.
وقرأ الـدكتور عبـود جودي
احلـلـ ــي كـلـ ــمـ ـ ـ ـ ــة رئـ ــيـ ـ ـ ــس
اجلــامعــة الـتي أكــد فـيهــا
عـلى وجـوب دراسة أسـباب
الـفـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــة ب ــني أط ــيـ ـ ـ ــاف
الشعب العراقي وجتاوزها
مـن خالل إش ــاع ــة أج ــواء
التـسامح بني اجلميع ،ثم
ألقـى القـاص علي حـسني
عبيد رئيـس احتاد األدباء
والـكتــاب يف كــربالء كـلمــة
عـ ـرَّج فــيهـ ــا عل ــى أهـمـي ــة
الدور الـذي تقوم به نخبة

اجملتمع إزاء عـامة الـناس
مـ ـ ـ ــوضـحـ ـ ـ ــا ان املـ ـثـقـف ــني
يـجتـمعــون اآلن مبخـتلف
اختـصــاصــاتهـم التـي هي
ال ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرة وال ـ ـ ـ ـ ـشـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـصحـيحــة الـتي تـســاهم
يف تـ ـ ـصـحـ ـيـح املـ ـ ــسـ ـ ـ ــارات
اخلـ ـ ـ ــاط ــئـ ـ ـ ــة يف تـف ـك ــيـ ـ ـ ــر
وسل ـ ــوك اإلنـ ــسـ ـ ــان عل ـ ــى
أرض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقــع .وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ
األســت ـ ـ ــاذ ف ـ ـ ــاضـل ج ـ ـ ــواد
معــاون عميـد كليـة الـطب
كلـمة حتـدث فيهـا عن دور
أئمـتنــا األطه ــار يف صقل
الـروح اإلنـســانيــة وجعلهـا
أكثــر سمــوا يف تعــامالتهـا
مع اآلخ ــريـن واسـتع ــرض
ت ـ ـ ــأريخ ك ـ ـ ــربالء احل ـ ـ ــافل
بـ ــالـتــضحـيـ ــات وتـ ــربــتهـ ــا
امل ــش ـ ــرف ـ ــة ب ـ ــدم احلـ ـسـني
الطاهر الشريف.
وألق ـ ــى الـ ــش ـ ــاع ـ ــر ه ـ ــادي
ال ــربــيعـي ق ـصـي ــدة ن ــالـت
اس ـتـح ـ ــس ـ ـ ــان اجل ـمـه ـ ـ ــور
انـتقــد فـيهــا الــسلــوكـيــات
املنبوذة التي ال تتواءم مع

منـزلة اإلنـسان يف األرض
وعنــد خــالقـه جل جالله،
وحتـدث الـشـاعـر الــدكتـور
محـمــد عـبــد فـيحــان عـن
أه ـمــي ـ ـ ــة احلف ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى
الـعالقـ ـ ــات الــت ـ ـ ــاريخــيـ ـ ــة
القــائمـة بـني عمـوم أفـراد
الـ ــشعــب الع ـ ــراقــي ونــب ـ ــذ
اإلرهـ ـ ـ ــاب ومـحـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــرتـه
وتــأشـي ــر مكــامـن الفــرقــة
وأسبابهـا ومعاجلتهـا فورا
وقـد أثـرت هــذه الكلمـة يف
احل ـ ــاض ـ ــريــن ألسل ـ ــوبه ـ ــا
الرصني الصادق.
وقـرأ الشاعـر صالح حسن
السيـالوي قصيدة مجدت
األفـعـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــام ــيـ ـ ـ ـ ــة
لـلـع ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ــني ووج ـ ـ ـ ـ ــوب
الـتـ ــوحـ ــد يف ظل الـ ــوطـن
الــواحــد مــستــذكــرا رحلــة
األن ـبــي ـ ـ ــاء (ع) وأئ ـم ـتــن ـ ـ ــا
األطـهـ ـ ـ ـ ـ ــار (ع) يف هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
األرض املـقـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ــة ،تـاله
ال ـش ــاع ــر ال ــدكـت ــور عـب ــود
جـ ــودي احللــي بق ـصـيـ ــدة
عن كربالء املقدسة.

واسط  /املدى

أعـدت كلية اآلداب بجامعة واسط دراسة
الستحـداث أقسـام جـديـدة تعنـى بـاللغـة
الفـرنـسيــة والفنـون املـســرحيـة والعـامـة
والــدراســات الـش ــرقي ــة التـي ستـسـهم يف
تطوير الكلية واجلامعة.
ذك ــر ذلك عـمـيــد الـكلـيــة الــدكـتــور رعــد
طـاهـر كـوران لـ (املـدى) وقـال :إن الـكليـة
أعـدت دراسة تقترح فيهـا استحداث هذه
األق ـ ـس ـ ــام وهــي مــن أول ـ ــوي ـ ــاته ـ ــا لـلع ـ ــام
الــدراسي املـقبل كــون أن هنـاك مقـومـات
لــتلـك الـ ــدراسـ ــات مــنهـ ــا مـ ــا تـتـمـتـع به
اجل ــامعــة مـن حـيـث م ــوقعه ــا اإلقلـيـمـي
ووضع احملــافظــة التــاريخي إضـافـة إلـى
أن هــذه األقسـام سـوف تـسهـم يف تطـويـر

بغداد  /املدى

ع ــاد الـ ــى الع ــراق م ــؤخ ــراً االسـت ــاذ راضـي
حمـزة الـراضـي رئيـس مفــوضيــة النـزاهـة
العامة بعد مشاركته بالندوة العلمية التي
اقـامهـا املعـهد الـدولي لـلدراسـات العلـيا يف
العل ــوم اجلن ــائيــة يف م ــدين ــة (سيــراكــوزا)

بغداد  /املدى

تتواصل استعـدادات وزارة التعليم العـالي والبحث العلـمي الستكمال
اإلجــراءات اخلــاصــة بــاسـتحــداث جــامعـتني جــدي ــدتني يف م ــدينـتي
العمـارة والـسمـاوة يف إطـار خـطتهـا الهـادفـة لـنشـر التعـليم العـالي يف
عـموم الـرقعـة اجلغـرافيـة للـعراق.وقـال أ.د.ماهـر العبيـدي مديـر عام
الدائـرة القانـونية واإلداريـة يف الوزارة :إن استحـداث جامعتي مـيسان
واملـثـن ــى يـنــسجـم مت ــامـ ـاً مع أه ــداف وزارة الــتعلـيـم الع ــالـي والـبحـث
العلـمي ومــا تــضمـنه قــانــونه ــا من ضــرورة نـشــر الـتعـليـم الع ــالي يف
العـراق ،فـضالً عن التـأثيـر االيجـابي لهـذا القـرار علـى صعيـد تـنميـة
املوارد البشرية واالقتصادية وتطويرها يف محافظتي املثنى وميسان.
وأضاف إن الكليـات املوجودة يف كلتـا املدينتني سـتكون النواة الـرئيسة
للجـامعتني اجلـديدتـني ،الفتاً الـنظر إلـى إن الوزارة سـتتخذ مـا يلزم
بهـذا الشأن حال إصـدار مجلس الوزراء املوقـر موافقته النهـائية على

مخــاطــر اجلــرميــة واثــارهــا االقـتـصــاديــة
واالجـتماعيـة واملاليـة على اجملـتمع وطرق
معـاجلة هـذه الظواهـر والوسـائل واالليات
الـتـي مـن الـ ــواجـب اتـب ـ ــاعهـ ــا لـلحـ ــد مـن
انـتـ ـشـ ــاره ـ ــا ،ويف نهـ ــايـ ــة الـنـ ــدوة قـ ــدمـت
التوصيات الالزمة ملعاجلة هذه الظواهر.

 13عضو ًا يف احد جمالس أقضية الديوانية يعلقون عضويتهم

الديوانية/املدى

بــسبـب ضعف اخلـدمـات يف حـي النـهضـة وعـدم ايفـاء املـســؤولني
بوعـودهم يف حتسني الظروف املـعيشية واخلدميـة يف املنطقة قام
ثالثــة عـشــر عـضــواً يف اجمللـس احمللـي يف حي الـنهـضــة بـتعلـيق
عـضــويتهـم حلني حتـقيق مـطـالـبهم  .وقـد جــاءت اسبــاب تعـليق
الـعضـويـة لعــدم احلصـول علـى اي دعـم معنـوي او مــادي من اي
جهـة رسـميـة كــانت وقلـة اخلـدمــات البلـديـة والـصحيـة واجملـاري
والكهـرباء وعـدم االيفـاء لهـم بابـسط احتـياجـاتهم ممـا يجعلهم
يف وضع صعـب وحتجج الـدوائـر واملـســؤولني امــام النــاس والقـاء
العـبء على عاتق اجملـالس احمللية .يف املـسائل الصعبـة واحلرجة

الكلية واجلامعة.
وأشـ ـ ــار الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور كـ ـ ــوران إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه
الـدراسات من التخصصـات النادرة وغير
املتوفـرة يف اجلامعـات العراقيـة وستكون
جامعـة واسط السبـاقة لفـتح مثل هكذا
دراس ـ ـ ـ ــات مـ ـتـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة وأن مـجـل ـ ـ ــس
اجلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة أوصـ ـ ـ ــى بـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي دراسـ ـ ـ ــة
مستفيـضة حتيط باملـوضوع من جوانبه
اخملتلفة.
وأكـد عميـد الكلـية أن جـامعة واسـط قد
اسـتح ــدثـت ع ــام ( )2000وتـضـم خـمــس
كلـي ــات هـي (الـت ــربـي ــة واآلداب والـعل ــوم
واإلدارة واالقـتـص ــاد وكلـيــة الـطـب) وقــد
حـصلـت م ــوافقــة وزارة الـتعلـيـم العــالـي
علـى استـحداث كلـية الـتربـية الـرياضـية

لـلعـ ــام الـ ــدراســي املقــبل وهـنـ ــاك دراسـ ــة
الستحداث كلية للقانون .
من ج ــانب آخــر أصــدرت جــامعــة واسـط
عــددهــا األول مـن صحـيفــة (الــواسـطـي
اجلـامعيـة) للمـرة األولى مـنذ تـأسيـسها
عـ ـ ــام  2000.وقـ ـ ــال رئ ـيـ ــس حتـ ـ ــريـ ـ ــرهـ ـ ــا
مـ ـس ـ ــؤول اإلعالم يف اجل ـ ــامعـ ــة الـ ـسـيـ ــد
ح ـ ـ ــام ـ ـ ــد ت ـ ـ ــركــي ع ـب ـ ـ ــاس لـ (امل ـ ـ ــدى) أن
(الواسطي) مطبوعة جديدة متثل ثمرة
جهــود التــدريـسـيني يف كـليــات اجلــامعــة
وهـى حلم حتـقق لتكـون نـواة ملـطبـوعـات
أخـرى سـتصـدر تبـاعـا عن اجلـامعـة وقـد
صــدر العــدد األول مـن الــو اسـطـي الـتـي
يـشـرف عـليهــا رئيـس اجلـامعـة الــدكتـور
جبار ياسر املياح.

جامعتان جديدتان يف العامرة والساموة

مفوضية النزاهة تشارك يف ندوة عاملية عن العلوم اجلنائية
االيـ ـطـ ـ ــال ـيـ ـ ــة وذكـ ـ ــر مـ ـص ـ ـ ــدر اعالمــي يف
املف ــوضـي ــة لـ (امل ــدى) ان الـن ــدوة تـن ــاولـت
مــواضـيع عــدة ك ــان من اهـمهــا (اجلــرميــة
امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة ،االجت ـ ــار ب ـ ــاخمل ـ ــدرات ،غ ـ ـســيل
االمــوال ،والفـســاد امل ــالي واالداري) ،وقــدم
كبار اخملـتصني يف العـالم دراسات تـضمنت

ويـذكـر ان هـذه الشـركـات كـانت تعـمل ومنـذ
فترة طـويلة مبوافقات من سلطة االئتالف
املؤقتة امللغاة.
ومـن جهــة اخــرى اعلـنـت الـشــركــة العــامــة
للخطـوط اجلـويـة العـراقيــة إن اي مسـافـر
يـرغب بـالغـاء تـذكـرة الـسفـر عليه مـراجعـة
مكـاتـب اخلطـوط اجلـويـة العـراقيـة وإلغـاء
احلجــز قـبل مــوعــد الــسفــر بـ ( )72ســاعــة،
ويف حــالــة ع ــدم الغ ــاء احلجــز ضـمـن هــذه
الـفتــرة سـتفــرض غــرامــة م ــاليــة مقــدارهــا
( )%10من قيمة التذكرة للخط الواحد.

أقسام جديدة يف كلية آداب واسط

يف ندوة جلامعة كربالء

الوحدة الوطنية بأشكال إبداعية متنوعة

بغداد  /املدى

اعلـنت الـشـركـة العـامـة لـلخطـوط اجلـويـة
الع ــراقي ــة عن زيــادة الــرحـالت من مـطــاري
اربـيل والـسلـيم ــانيــة بــاجتــاه سـبع ع ــواصم
ع ــربي ــة واوربيــة لغ ــرض تنــشيـط الـتنـميــة
االقتصادية للبلد.
وقـال مصـدر يف الشـركة :ان املـنشـأة العـامة
للطيران املـدني وضعت دراسة مبوجب آلية
معـتـمـ ــدة لـ ــدى سلــطـ ــة ال ـطـيـ ــران املـ ــدنـي
العراقي تـضمنت املزايا الـتجارية واحلقوق
التـشغـيليـة املتـرتبـة علـى شـركـات الـطيـران
التجـاري حيث متت مفاحتة هـذه الشركات
لتقدمي جـميع الوثـائق واملسـتندات الفـنية
والتشـغيلية لغـرض دراستها وحـسب اآللية
املعتمـدة .ويأتي ذلـك متاشيـاً مع التـزامات
وصالحيـات املنشـأة العامـة للطيـران املدني
العــراقي الـواردة يف قـانـون الـطيـران املــدني
رق ــم ( )148لـ ـ ــس ــنـ ـ ـ ــة  1974والـ ـتـعـل ــي ــمـ ـ ـ ــات

الصـادرة مبـوجـبه التـي تنـص علـى تـنظـيم
حـ ــركـ ــة الـنـقل اجلـ ــوي .وان هـ ــذا االجـ ــراء
يــضمـن حقــوق الـنقـل والتــشغـيل للـشــركــة
العامة للخطوط اجلويـة العراقية ويتطور
وينـسـجم مع مـراحـل التحـريـر لــسيـاسـات
الـنقل اجلوي املعتمدة يف املـنطقة والعالم.

واحلسـاسـة مـثل املســائل االمنيـة والتـزكيـات وبيـان الـراي ،امـا يف
االم ــور اجليــدة الـتي تـفي ــد النــاس ك ــالتـعيـينــات ومــا ش ــابه ذلك
فـيك ــون اجمللــس احمللـي فـيه ــا بعـي ــدا ومهـم ـشــا وال يــؤخــذ ب ــرأيه
.وعدم توفر ابسط متطلبات اجناح عمل اجمللس احمللي كاملقرات
ولوازم العمل التي يحتاج اليها عمل اجمللس.
وطالبوا بتخصيص رواتب لرئيس واعضاء اجمللس املستمرين يف
العـمل واملــشهــود لـهم بــذلك اس ــوة بب ــاقي اجملــالـس يف االقــضيــة
والنــواحـي وتخــصيـص مقــر مجهــز بـجمـيع مـسـتلــزمــات العـمل
حتــى تتــسنـى متــشيــة معــامالت املـواطـنني بـشـكل اداري معـروف
وجعل رئيس واعضاء اجمللس طـرفاً مستفيداً يف اي مشروع يقام
يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

مقترحها بشأن استحداثهما.
وأفــاد بــان اللـجنــة املعـنيــة بــاسـتحــداث اجلــامعــات يف الــوزارة أعــدت
تصوراً مـتكامالً للجـامعتني اجلديـدتني ،من أبرز مـا تضمنـه ،طبيعة
الكليـات املطلوبـة والضروريـة يف احملافظـتني ،وما حتـتاجه من مالك
تــدريــسي ،ومـسـتلــزمــات ،ومـشــاريع ،وصــوالً إل ــى البـعثــات ال ــدراسيــة
لـتـ ــأمـني حـ ــاجــتهـمـ ــا بعـيـ ــدة املـ ــدى مــن املالكـ ــات عـ ــالـيـ ــة الـتـ ــأهــيل
والتخصص العلمي.
علـى صعيد متـصل ،قال د.ماهـر العبيدي إن الـوزارة استحدثت ()14
كلـيــة جــديــدة تـضـم ( )22ق ـسـم ـاً يف تــسع جــامعــات ،العــام الــدراسـي
احلــالـي  .. 2006-2005وإنهــا تــسعــى السـتحــداث كـليــات أو جــامعــات
جـديــدة العـام الــدراسي املقـبل ،بعــد تهـيئـة مــستلـزمــاتهــا الضـروريـة
والالزمة ،إدراكاً منها ألهميـة وجود مؤسسة أكادميية يف كل محافظة
عـراقيــة ،وألهميـة دور اجلـامعـات الـريــادي والتنـويـري واحلضـاري يف
اجملتمع.

إعالن عن وظيفة
تـعلـن احـ ــدى املـ ــؤسـ ـسـ ــات االهلـيـ ــة عـن
حـاجتهـا إلى مـأمور مخـزن ،وبالـشروط
التالية:
-1اخلبرة ال تقل عن  5سنوات
-2مـن حــملـ ــة شهـ ــادة الـبـكلـ ــوريـ ــوس يف
مجال االختصاص
لالتصال على الهاتف ()07901403056
والهاتف ()7170513 - 7170395

العراقيون يرفضون التطرف والطائفية
ويتمسكون بوحدهتم الوطنية
بغداد/مديحة جليل البياتي

مـن خـالل اللق ــاءات الـتـي قـمـن ــا به ــا اج ــزم ان الغ ــالـبـي ــة
العظمى من ابناء الشعب العراقي رفضت نشوء مصطلح
الـتـط ــرف ال ــديـنــي ،النه بعـي ــد كل الـبع ــد عـن سل ــوكـي ــات
مجـتمـعن ــا بكل ط ــوائفه واديــانه وق ــومي ــاته ،وان اجلهــات
الـتـي حتــاول زرع مـثـل هكــذا حــالــة هـي جهــات تـكفـيــريــة
بعيـدة كل البعـد عن الـنفس االنـسانـية الـشريفـة ،ومبا ان
الـ ــديــن يعـتـمـ ــد يف االسـ ــاس علـ ــى االميـ ــان ويـ ــدعـ ــو إلـ ــى
الـتسـامح والـوحـدة ،فمـا الـذي يـجعل البـعض يحـاول زرع
حالة الكراهية والبغضاء بني ابناء شعبنا؟
ولـتــسلـيـط الـض ــوء ح ــول ه ــذه القـضـي ــة املهـم ــة ،الـتقـت
جـريدة (املـدى) فئـات مختلفـة من املـواطنـني ليعبـروا عن
آرائهـم بصـراحـة حـول هـذا املـوضـوع وكـان اول من حـدثنـا
السيد هاني عبد اهلل وهو مدرس فيقول:
ديننـا اإلسـالمي فيه دعـوة صـريحـة وواضحـة لنبـذ كل مـا
يـؤدي إلــى العـنف والـتفـرقـة يف الــوقت الـذي نـحتـاج فـيه
إلـى قراءة شجاعة ومخلصة وثقـافات منطلقة من واقعنا
لت ــوعي ــة النــاس وعــدم اجنــرافـهم وابـتع ــادهم عـن املبــادئ
ال ـ ــس ـ ـ ــامــي ـ ـ ــة لـالسـالم ح ـيــث ان مــن يـح ـ ـ ــاول دس ادواتـه
التخـريـبيـة بـني أبنـاء اجملـتمع ،ال بــد من تعـريفه وفـضح
مراميه اخلبيثة.
اما املـواطنـة زينـة مهنـد (موظـفة) فـقالـت :الفتنـة نائـمة
لعـن اهلل مـن ايقــظهــا يف الــشهــر احلــرام وسـفك الــدمــاء
وهدم بيـوت اهلل فهل عاد التتـر من جديـد؟ ..نحن نرفض
كل احملـ ــاوالت الـتـي تـقف وراءهـ ــا اطـ ــراف دولـيـ ــة حتـ ــاول
تـصفيــة حسـابـات ومصـالح معـروفـة تـسهم يف اطـالـة امـد
االحـتالل واضعاف الـوحدة الـوطنيـة وحتويل العـراق إلى
كيـانـات صغيـرة من الـسهل الـسيطـرة عليهـا وان مـا تـردده
الفـضائـيات مـن وجود خـالفات واشكـاليـات بني العـراقيني
وهـو بـدايـة القـتتـال طـائـفي يعــد خلالً واضحـاً يف الـفهم
العــام لــطبـيعــة شعـبنــا ،فــالعــائلــة الع ــراقيــة متـثل وحــدة
الطـيف العـراقـي حيـث حتتـوي علـى أب سـني وام شـيعيـة
فـيمــا تــضم عــوائل أخــرى خـليـطـ ـاً منـسـجمـ ـاً من األكــراد
والتــركمـان والعـرب وهـذا بحـد ذاته دلـيل علـى الـتمـاسك
االجـتـمــاعـي القــوي واملـتـني وال ــذي ال ميكـن الي جهــة أو
طرف التأثير عليه.
وقــال ال ــدكتــور خــالــد صــالح ف ــوزي (اختـصــاصـي أطفــال
وباطنيـة) :ان العراقيني يدركـون بوعيهم مخـاطر اشتعال
نيـران الفـتنـة الـتي يحـاول مـروجـوهـا اشعـالهــا يف البـيت
العراقي ال قدر اهلل تعـالى ،لذا يتطلب االمـر وقفة وطنية
حــازمــة لكــشف األي ــدي اآلثمــة الـتي حتــاول زرع الفـتنــة،
وانــدالع شــرارتهــا ،مـن خالل الـعمـليــات الـتكـفيــريــة الـتي
تنفــذ بحق املـسـاجـد أو احلـسيـنيــات وقتل عـدد كـبيــر من
رج ـ ــال ال ـ ــديــن وخ ـطــب ـ ــاء اجلـ ـ ــوامع ..ل ـ ــذا ادع ـ ــو ج ـمــيع
االطـراف إلـى ســد منـافــذ التفـرقـة وعـدم تـسـويق احلـرب
االهليـة الـتي حتــرق األخضــر واليـابـس ،ويخـرج اجلـميع
خ ــاس ــريـن .ل ــذا اق ــول صـب ــراً ي ــا أبـن ــاء جل ــدتـن ــا ي ــا أبـن ــاء
العـقيــدة فــان الفــرج ق ــريب وال نــريــد نـصــر الــسنــة علــى
الشيعـة ونصـر الشـيعة علـى السنـة وعلينـا توحيـد الصف
والـكلـم ـ ــة وحقـن الـ ــدمـ ــاء وان جنـعل الـ ــشعـب مــتحـ ــاب ـ ـاً
متآخياً.
ويؤكـد املواطـن محمد الـعاني (أستـاذ جامعي) ان العـديد
من العـشائـر العراقـية حتـتوي عـلى افخـاذ شيعيـة وسنـية
وهم يشكلون أبناء عمومة واحدة وهذا ما يؤكد ان عملية
زرع الفتنة بني أبناء الشعب الواحد هي عملية مستحيلة
وال ميـكن حتـى الـتفكيـر بهـا وانـا شـخصيـاً اتهم االطـراف
الدوليـة وقوات االحتالل بـانهم يقفون وراء هـذه الدعوات
واخملـطـطــات الـتي ســوف تـتحـطـم علــى صخ ــرة التـالحم
االجتماعي بني أبناء الوطن الواحد.
املـواطن عبـد اهلل محـمود (خـريج جـامعـي وحالـياً كـاسب)
قـال :يجب على الدولـة ان تقوم باصدار قـانون ينص على
معــاقـب ــة كل مـن ي ــروج للـط ــائفـي ــة ويعـمل علــى زرع بــذور
الفتـنة بني أبـناء شعـبنا الـواحد ،وان العـراق شعب مثقف
يـدرك قضيته ويحـارب املتجاوزيـن عليها ،وان االشتـباكات
التي تصاعدت قبل أيام قليلة بني الشيعة والسنة وتهدمي
ع ــدد مـن املــس ــاج ــد وت ــدنـيــس املـص ــاحف وقـتل ع ــدد مـن
خـطـب ــاء اجل ــوامع تـتــطلـب وقف ــة وطـنـي ــة مــس ــؤول ــة مـن
احلكومة وفتح حتقيق شامل.
وي ـشـي ــر امل ــواطـن س ــام ــر ال ـسـي ــد (مق ــاول) ب ــالـم إل ــى م ــا
شـاهـدنــاه علـى شـاشـات الـتلفـزة قـبل أيـام حـيث االهــالي
الـسـاكـنني يف االزقـة القــريبــة من جــامع الكـبيـسي شعـروا
بـالــرعب والهلع بـسبب عـمليـات القتل وتـدنـيس اجلـوامع
وال ــذيـن ي ـشـم ــون مـن ورائه ــا رائح ــة ط ــائفـي ــة يـ ــؤججه ــا
تكفيـريون ومـأجورون ..انـا اقول وال اخـاف لومـة الئم أين
املسؤولون عن اجلانب االمني من هذه االحداث؟
املـواطن حـميـد شعـوبي (ضــابط شـرطـة) قـال :ان الهـدف
االول لهـذه العملـيات هـو زرع الفتنـة الطـائفيـة يف البالد،
وان اجملـمــوعــات الـتـفكـيــريــة الـتـي قــامـت بهــذه االعـمــال
القـ ــذرة تهـ ــدف إلـ ــى متـ ــزيق وحـ ــدة العـ ــراق وزرع الفـتـنـ ــة
الطائفية حيث ان عدم االستقرار سيؤدي حتماً إلى خلق
االضـط ــراب والفــوضــى والـتفــرق ــة والعـنف ،لــذلـك علــى
اجلميع توخي احلذر وتبني احلكمـة يف معاجلة التوترات
احلــاليـة يف العــراق ،ونبــذ الطــائفيــة والتفـرقـة بـني أبنـاء
الشعب العراقي والتمسك بوحدته.
وأخيــرا ..علـى الـرغـم من الـصــورة القـامتــة التـي تتـراءى
ملشاهد الساحـة العراقية اليوم ،اال اننا على ثقة تامة بان
الـشعب العـراقي ،وبكل طـوائفه ومبـا يحـمل من خـزين ال
ينـضب مـن القـيم االصـيلــة واجلــذور القــويــة التـي ارست
عالق ــات االلفــة واالخــوة واحملـبــة بـني ابـن ــائه ،سـيـنـتـصــر
وسـتخيب كل احملـاوالت اخلبيـثة لـزرع الفتنـة والفـرقة يف
هذا البلد الطيب واملسالم.

