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LOCAL EVENTS

بغداد/ كرمي احلمداني
اكـد وزيرالتجـارة عبد البـاسط كرمي
مـــولـــود أن الـــوزارة تــــدرس امكـــانـيـــة
اعادة الـتعامل مع استراليا يف شراء
القــمح، ولـكــن لــيـــس عــبـــــر مـجلـــس
القــمح االسـتــــرالـي، مـبــــديــــاً رغـبــــة
احلـكــــــومـــــــة العــــــراقــيـــــــة يف تقــــــويــــــة
وتـــــــوطــيـــــــد اواصـــــــر هـــــــذا الـــتعـــــــاون
مــــوضحــــاً انه قـبل فـتـــرة وجـيـــزة مت
اســـتقــبــــــال وفــــــد رســمــي اســتــــــرالــي
بــــرئــــاســــة مــــارك فــيل نــــائـب رئـيـــس
الــوزراء ووزيــر الـتجــارة حـيـث جــرت

لقاءات بناءة بني اجلانبني.
واشـــار الـــوزيـــر يف تــصــــريح صـحفـي
الــــى، ان الــــوزارة تـتــبع يف عــملـيــــات
اسـتـيـــــراد وشـــــراء املـــــواد الغـــــذائـيـــــة
سيـاسـة تـستنـد الـى قـواعـد قـانـونيـة
ثـــــابــتـــــة، هــي الــبحــث عــن االســـــواق

وزير التجارة: ندرس إمكانية إعادة التعامل 
مع اسرتاليا لرشاء القمح

املوضوع.
من جـانب آخر اكد مـصدر مخول يف
وزارة الـــتجــــــارة، أن الــــــوزارة بـــصــــــدد
ابـرام عقود لـشراء صفـقة كبـيرة من

احلنطة.
واوضح املـصــدر: يـبلـغ اجمــالي هــذه
الـصفقــة مـليــونـــاً وخمــسمــائــة الف
طــن مــن احلــنــطـــــة يف اطـــــار خــطـــــة
الـوزارة لتـأمني خـزين من هـذه املادة
الغــراض البطـاقـة التمـوينيـة يكفي
لـفتـرة مـابـني أربعــة وخمـســة اشهـر،
وتقـدر حـاجـة العـراق مـن احلنطـة بـ

)320000( طنً شهرياً.
مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى تــــــــوقـع خـــبــــــــراء
مخــتـــصــــــون محـــصـــــوراً جــيـــــداً مــن
احلنـطة احمللية للـموسم احلالي، اذ
يقـدرون ان يبلغ النـاجت احمللي مـنها

بـ)700000( طن.

الـــــرصـيـنـــــة وامللـتـــــزمـــــة مبـــــا يحـقق
املـصلحـة الـعليـا للعــراق، بعيــداً عن
فـرض آية قـيود أو شـروط على وزارة
الــتجــــارة كـــــونهـــــا اجلهــــة اخملـتــصــــة
املسـؤولة عن تقـرير سيـاسة عـمليات
الشـراء واالستيـراد ووفقـاً للـسيـاسة
العــامــة لـلحكــومــة العـــراقيــة وعلــى
اسـاس الـسـرعــة يف التـجهيـز وجـودة
املـواد واالسعـار املالئمـة، مـشيـراً الـى
ان قـرار تـعليـق التعـامـل مع مجلـس
القــمح االسـتــــرالـي )أيـه دبلـيــــوبـي(
الـذي أتخـذته الـوزارة يف وقت سـابق
يعـــود الـــى تـــورط اجمللــس بـتعـــاطـي
رشــــاوى وقــضــــايــــا فـــســــاد آخــــرى مع
الـنــظـــام الــســــابق يف اطـــار بـــرنــــامج
النفط مقابل الـغذاء، مستمر حلني
انـتهــــاء احلكـــومـــة االسـتـــرالـيـــة مـن
الــتـحقـــيق حــــــول مخــتـلف جـــــوانــب

بغداد-املوصل/ قيس عيدان-
توزت شمدين

اكد مدير عام دائرة الصحة  العامة يف
وزارة الـصحـة الــدكتـور مـحمــد شعـيب
انـــتهــــــاج آلــيـــــــة محــــــدودة ومـعلــنــــــة يف
احلمالت التي تقـوم بها دائـرة الرعـاية
الـصحيـة، اخلـاصـة بـاجـراء اللقـاحـات
الـوقـائيـة للـطلبـة واالطفـال من خالل
اإلعالن عــن تلـك احلــمالت يف عـمــــوم
وســائل اإلعالم فـضالً عـن قيــام الفـرق
الصحـية اخلاصـة باملراكـز الصحية يف
كل مـنــطقـــة بـــرفقـــة مخـتـــار املـنــطقـــة
والـوجهـاء منهـا من قيـامهـا بـالـزيـارات

املباشرة لدور املواطنني .
جـاء ذلـك يف تصــريح لـ)املــدى( معـربـاً
عن اسفه لقيـام بعض اجملرمـني باثارة
اشـاعــات تتـضمـن قيـام فــرق مجهـولـة

باعطاء لقاحات تؤدي الى الوفاة.
نـــافيــاً وجــود أي فــرق مجهــولــة قـــامت
بــاعـطـــاء لقــاحـــات للـمــدارس وريــاض
األطفــال يف عمـوم بغـداد واحملــافظـات
وان جلــــانــــاً تخــصــصـيــــة شـكلــت لهــــذا
الغـرض ملعرفـة حقيقـة تلك املعلـومات
ولكن ليس هناك صحة أو أي مصاب.
وشــــدد الــــدكـتــــور شعـيــب علــــى االبالغ
الفـــوري عـن أي مجـــامــيع تقـــوم بهـــذا
االجـــــــراء وان الـــــــوزارة لــيـــــس لـهـــــــا أي
بـرنامـج تلقيح يف الفتـرة احلالـية. من

السماوة/ عدنان سمير دهيرب
معــانــاة بلــديــة الــسمــاوة تـنحـصــر يف
عـدم تعـاون املـواطن وتـدخل وهيـمنـة
املسـؤولني يف احملـافظـة وقلة اآللـيات
واملـعـــــــدات ونـقــــص اخلــبـــــــرات لـــــــدى

العاملني يف املؤسسات البلدية.
هـذا مـا قــاله املهنـدس ستـار العـزاوي
مـــديـــر الـبلـــديـــة للـمـــدى واضـــاف ان
الكـوادر املـوجـودة تـفتقـر الــى اخلبـرة
واالطالع علـى ما تـوصل اليه العـالم
من تـطــور بــسبـب انغالقهــا يف حــدود
الـبلــديــة خالل الــسنـــوات املنـصــرمــة
اضــافــة الــى ان املـشــاريع الـتي تـنفــذ
ليـس لهـا تخطـيط، واملعـاجلـة تـكمن
بـتاجيل املشاريع او تـنفيذها من قبل
شـــــركـــــات عـــــاملــيـــــة واالســـتفـــــادة مــن

خبراتها.
حـيـث ان العـمل احلـــالـي يـــؤدي الـــى
الهـــدر يف املـــال والـــوقـت، وحـبـــذا لـــو
تشـكل هيئة لألعمـار من ذوي اخلبرة
مــن العــــراقـيـني يف اخلـــــارج او أيفــــاد
املـهنــدسـني والكــوادر الــوســطيــة الــى
اخلـــــــارج لـألطـالع واالســـتـفـــــــادة مـــن
الـتـطــور والــوســـائل املعـتـمــدة هـنــاك
فــمــثـالً هــنـــــــاك شـــــــركـــــــات ألعــمـــــــال
الـتـنـظـيف وتـــوفـيـــر املعــــدات، وميكـن
االسعــار مـن الـنفــايـــات ومعــاجلـتهــا
بـيـئـيــــاً فـــضالً عـن تــــشغــيل األيــــدي

العاملة.
أي أنـنا بحـاجة الـى التنمـيه االدارية
يف مـعــــــــاجلــــــــة الـــنـفــــــــايــــــــات وطــــــــرق

التخلص منها.
وعــن واقع اخلـــدمــــات املقـــدمـــة قـــال
الـعـــــــزاوي ان عـــــــدم الــتــنـــــســيـق بــني
الـــــدوائـــــر اخلـــــدمـيـــــة عـنـــــد تــنفـيـــــذ
املشاريع ادى الى تخريب كل املشاريع
كمـا اننا بحاجة الـى التفكير العلمي
الــصحـيح ولـيــس الــســـرعـــة وصـــرف

االموال دون دراسة اسباب الصرف.
فــضالً عـن ضـعف القــانــون وهـيـمـنــة
املـــســــؤولـني وتــــدخـلهـم املـــسـتـمــــر يف
أعـمــــال الــــدائــــرة دون األطـالع علــــى

تفاصيل وجزئيات العمل.
وعــــدم تعــــاون املــــواطـن مـع األجهــــزة
التنفـيذيـة والرقـابيـة التي لـيس لـها
الــسلـطـــة والقـــوه لـتـنفـيـــذ القـــانـــون
وعـليه نقتـرح فتح مـركز شـرطه تـابع
للـبلـــديـــة وكـمـــا معـمـــول يف الـبلـــدان
االخـــرى حـيـث ان للــشـــرطـــة تـــأثـيـــراً
علـــــى املـــــواطــن املــتجـــــاوز اكــثـــــر مــن

املراقب املدني.
وعـن الــســـرعـــة يف تــنفـيـــذ املــشــــاريع
وخــاصــة تـلك الـتـي تـتـعلق بـتـبلـيـط
الـــــشــــــوارع قـــــــال العــــــزاوي:- هــنــــــاك
مشـاريع نفـذت ضمـن مسـابقـة املـائـة

مدير بلدية السماوة لــ )املدى(:

عدم تعاون املواطن وهيمنة املسؤولني وقلة اآلليات واخلربات وراء
تعثر اخلدمات

وآلـيـــات تخـصـصـيه وتـبلـيـط شــوارع
وتــأهيل مـتنـزهـات وتـرمـيم عــدد من
االبنـية العـائده الـى البـلديه وهـناك
خـطـط لـتـنفـيــذ عــدد مـن املــشـــاريع

التي ستنفذ يف املستقبل.
وحول املشاريع التـي نفذتها البلديه
مـــن تـخــــصـــيــــصــــــــات الــــــــوزاره قــــــــال
املهــنــــــدس ســتـــــــار العــــــزاوي ان اهــم
املشـاريع هي تنفـيذ ثالثـة متنـزهات
يف احــــيـــــــــــاء الــــــصـــــــــــدر واحلــــــــســــني
والـشهـداء ومـشـروع تـأهـيل االرصفه
الذي ستتم املباشره به ثانيه بعد ان
تـــوقف العـمل وانـشــاء أربعــة جـســور
مــــشــــــاة مقــــــابل عــمـــــارات االسـكـــــان
واملعهـد التقـني وحي نـاظـم، وانشـاء
بـــوابـــات كـبـيـــره يف مـــدخلـي مـــديـنـــة
السمـاوه يف جهتي الشمال واجلنوب
وفتح شوارع خـدميه، وهنـاك خطط
جــديــده لالعـمــار وتـبلـيـط الـشــوارع
وفتح املتـنزهـات وانشـاء التـقاطـعات
كمـا مت أقـرار مـشــاريع االقــاليـم من
قـبل وزارة الـتخـطـيـط حـيـث سـيـتـم
تـبليـط أمتـداد شـارع الـشـيخ مهـدي
بــــأمـتــــداد حـي احلـــسـني وشــــوارع يف
احيــاء آل عمــار القــدمي والعـسكـري
وخلف بنـاية االنـواء اجلويـه وتأهيل
املـتنـزه الــواقع مقــابل مـصـرف الـدم
القدمي وأنـشاء تقاطعـات يف الصياغ
ومقابل بنايـة االطفاء وتاهيل ورشة

البلديه.

الـى تــأكيـدنـا الـى ضـروره العـمل مع
الـشـركـات العــامليـة الـتي تـأخـذ علـى
عـــاتقهـــا عمـليـــة التـطــويــر الـشــامل
لـلـــمــــــــديـــنـه يف مـخـــتـلـف اجملــــــــاالت
اخلـــــدمـيـه، أي وضع خـــطه واضـحه
املعــــالـم لـكل املـــشـــــاريع يف املــــديـنــــة
ويجب ان نبدأ بـالبنى الـتحتية مثل
املــاء واجملــاري واألتـصــاالت ومـن ثم

العمل بالبنى الفوقيه.
ليـس هناك غير التـرقيع الذي نقوم
به بــني احلــني واالخـــــر وهـــــو لــيــــس
عالج دائــم وأمنـــــــا مـــــــؤقــت كــمـــــــا ان
املــــواطـنــني يجـب ان يــتعــــاونـــــوا مع
الـدوائـر اخلــدميـة، فلـو اخـذنــا مثالً
الـــشـــــارع الفـــــاصل بــني حــي احلـكــم
والعـمـــال فـــان اجلـــانـب املـمـتـــد الـــى
جــــانـب الـبـيــــوت الـــسـكـنـيـــــة مملــــوء
بـــاحلفــر واملـطـبــات يف حـني الــشــارع
املــــوازي له والـــذي فـتـح مع الـــشـــارع
االول تـــراه خـــال مـن احلفـــر بــسـبـب

عدم وجود الدور السكنيه.
وعن اخلـدمـات الـتي قــدمتهـا قـوات
مـتعـــددة اجلنـسـيه وخــاصــة القــوات

اليابانية
قـــــال العـــــزاوي:- نعــم فقــــد أجنــــزت
العـديــد من املـشــاريع املـهمه واخـرى
يف طــور األجنــاز وكـــان أهم عـمل هــو
جتـهيــز الـبلــديه بـــاآلليــات واملعــدات
واحلـاويات والـدنابـر، وهناك مـشروع
لــتـجهــيــــــز معـــمل أسـفلــت جــــــديــــــد

يوم وقـد جرت يف عـام 2004 وكررتـها
يف عـام 2005 أعـتمـاداً علـى امليـزانيـة
وااللــيـــــــات والـكـــــــوادر املـــــــوجـــــــوده يف
البلـديه، فــالشـارع الـذي تبلـغ كلفته
مـثالً 80 ملـيــون ديـنــار يـنفــذ مبـبلغ
مليـوني دينـار وهـذه املشـاريع تهـدف
الـــى الــســــرعه يف تقـــدمي اخلـــدمـــات
حلـني أسـتقــــرار احلكـــومـــة وان هـــذه
املــشـــاريع رمبــا تـنفــذ بـــأقل مـن 100

يوم.
واضــاف العـزاوي:- املــشكلــة التكـمن
بــالبلــديه بل بـاملــواطن فهـو يـرفـض
أحـيـــانـــاً حـتـــى تـنــظـيـفهـــا حـيـث ان
قــسـمــا مـنهـم فـتح ســواقـي جــانـبـيه
مكــشـــوفه واليــريـــد ألغـــائهــا كـمــا ان
الـدوائـر اخلـدميـة التنـسق اعمـالهـا،
واذا مــــا قـمـنــــا بـتــبلـيــط شــــارع دون
تـنفـيــذ مجــارٍ لألمـطــار فــأنه ســوف
يـتــــآكل خالل عـــام واحـــد، ألن دائـــرة
اجملـــــاري التـــنفـــــذ مــــشـــــاريـعهــــــا مع
الــــبـلــــــــــديـه نــــتــــيـجـه عــــــــــدم وجــــــــــود
الـتخــصيـصـــات املتــوفــره لــديهــا مع
تـنفـيـــذ مــشـــروع الـبلـــديـه وان احلل
األمثل هـو بتـنفيــذ مشـروع الصـرف
الـصـحي الــذي تفـتقــر الـيه املـــدينــة
وخـصصـت له املبــالغ الالزمـة ضـمن
مـيزانـية عـام 2005 ولم تـتم املبـاشرة

به حلد اآلن.
وعـن كيـفيـة احلــد من مــشكلـة عـدم
الـتنـسيق قـال العـزاوي:- هنـا نـرجع

صحة نينوى تقر مشاريع صحية ضمن اخلطة اخلمسية

آلية جديدة إلجراء اللقاحات الوقائية للطلبة واالطفال
واوضح الــــــدكــتـــــــور سعــــــد )ان اخلـــطــــــة
اخلمسية تـشتمل على تنفيـذ عدد كبير
من املـشـاريع املـستقـبليـة أقـرتهـا النـدوة
مـثل بـنـــاء مـــركـــزي اخلـصـــوبــــة والعقـم
ومـصـــرف للـــدم ومـــركـــز احـمـــاض الـــدم
الـــوراثيــة إضــافــة الــى مـصــرف الــدم يف
مــستـشفــى اخلنـســاء وهنــالك مـشــاريع
اخـــــرى قــيـــــد الـــــدراســـــة ســيــتــم الــبـــــدء
بـــــاقـــــرارهـــــا وتــنفــيـــــذهـــــا حـــــال وصـــــول

التخصيصات املالية(.
وحتــــدث الــــدكـتـــــور سعـــــد محـمــــود عـن
حــــاجــــة محــــافــظــــة نـيـنــــوى الــــى بـنــــاء
مؤسـسات صحـية جـديدة نـظراً للـزيادة
الكـبيــرة يف عــدد الــسكــان مـشــدداً علــى
ضـرورة تــوخي الـدقــة يف وضع اخلـطـط
املــستقـبليــة لتحـقيق االهـداف املـرجـوة

منها خدمةً للمصلحة العامة.

جهة اخرى
اقــرت دائــرة الـصحــة يف نـينـــوى تنـفيــذ
عـــدد من املـشــاريع الـصـحيــة ضـمن مــا
يعــــرف بــــاخلــطــــة اخلـمـــسـيــــة )2006-
2010( ذكر ذلـك مديـر قسـم االدارية يف
الـدائـرة الــدكتـور سعــد محمـود شــوكت
الــــذي أضــــاف أن )نـــــدوة عقـــــدت بهــــذا
اخلـصـوص واسـتمـرت يــومني يف قـاعـة
مـستـشفـى الـطب النـووي بـاملـوصل ومت
من خاللهـا منــاقشـة عـدد مـن املشـاريع
الـتكميليـة التي من املـؤمل تنفيـذها يف
القـــريـب العـــاجـل بعـــد ان رصــــدت لهـــا
املــبـــــــالـغ الالزمـــــــة وهــي بــنـــــــاء عــيـــــــادة
اسـتشـاريـة تلـحق مبسـتشفـى ابـن سينـا
بـاالضـافـة الـى تـأهيل صـالـة العـمليـات
االولـــى يف املــسـتــشفـــى اجلـمهـــوري مع
تأهيل العيادات االستشـارية فيها وبناء

مختبر حديث ضمن حدودها(.

بغداد/املدى

قـــامت شــركـــة التـــأمني الــوطـنيـــة التــابعــة لــوزارة املـــاليـــة بتـســديــد
التعــويضــات للتجــار ممن لــديهم عقـود تــأمني مع الـشـركـة والــذين
تضـرروا جـراء حــريق عمــارة وقف أبي حـنيفـة )مـجمع الـكنــاني( يف

سوق الشورجة.
وقال مـصدر مخـول يف الشـركة لـ)املـدى( ان نحو سـبعة عـشر تـاجراً
لـديهم "25" محـالً مؤمنـاً عليهـا من مجـموع "420" محالً يف الـسوق
جـــرى تعــويـضهـم مبـبـلغ "792" ملـيــون ديـنــار مـــوضحــاً ان الــشــركــة
العـامـة تـعتبـر هـذا العـمل مبثـابــة مسـاهمــة لتخفـيف الضـرر الـذي
حلق بهذه الشريحة التي تـساهم يف العملية االقتصادية يف القطر،
داعـيـــاً الـتجـــار الـــى الـتـــأمـني بــــالقـيـمــــة احلقـيقـيـــة عـن محــــالهـم
وبضـائعهم، مشـيراً الى ان شـركة التـأمني الوطنيـة كانت قـد عوضت
الـتجــار املتـضــررين جـراء حــريق سـوق الـشـورجــة عمــارة القــادسيـة

وعددهم قرابة "50" تاجراً مؤمناً على محله مببلغ مليار دينار.

بغداد/ سها الشيخلي
صــرح مصـدر مـســؤول يف وزارة االتصـاالت ان دائــرة التــوفيـر سـتبـاشــر بطـرح )6(
مجاميع مـن الطوابع البريـدية للتداول قـريباً ذات الوان وامنـاط مختلفة حتمل
املضـامني العـراقيـة التـاليـة:- الدسـتور العـراقي والفـولكلـور العراقـي ومحافـظات

عراقية واعياد نوروز فضالً عن مواضيع وطنية اخرى.

طوابع بريدية جديدة

رشكة التأمني الوطنية تعوض التجار
املترضرين جراء حريق جممع الكناين

املوصل/مكتب املدى
أجنـــزت مـــديـــريـــة الـــزراعـــة يف
نــيــنـــــوى مـــشـــــروع اخملــتــبـــــرات
الـــــزراعــيـــــة ضــمــن مــــســـــاحـــــة
الـدائرة يف اجلانب االيسر من
مـــديـنـــة املـــوصل إضـــافـــة الـــى
مخــتــبـــــرات مـكـــملـــــة ومـــــزودة
بـــأجهـــزة حـــديـثـــة مـن شـــأنهـــا
تـفعـــيل وتـــطـــــويـــــر الــنــــشـــــاط
ــــــــــــــــزراعــــــي والــــــبــــــيــــــئــــــي يف ال

احملافظة.
وذكـــر مـــديـــر قــسـم االعالم يف
زراعـة نيـنوى : )ان املـشروع مت
تـنفيــذه علـى مــرحلـتني بـدأت
االولــــــى يف مـــطـلع عــــــام 2004
واقـتصـر علــى بنـاء مخـتبـرات
للـتـــربـــة والـنـبــــات مع معــشـب

ـ

يستخـدمها الفالحون موحدة
جلمـيع االراضي حـاليــاً بغض
النظر عن خصوبة التربة مما
يؤدي بالنتيجـة الى هدر كبير
يف االسمــدة مـن جهــة إضــافــة
الــــى الـتــــأثـيــــر الـــسلـبــي علــــى
الـــنـــبــــــــات مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى.

نـــبـــــــاتـــي ومـــتـحـف حـــــشـــــــرات،
ونـظــراً حلــاجــة املــديــريــة الــى
الـتـــوسع يف انــشـــاء مخـتـبــرات
مكملة، متت اضـافة مختبرات
جـــــديــــــدة للــتغـــــذيــــــة وفحــص
الـلحــــــوم وعــــــوازل زجــــــاجــيــــــة
للــتـــــربــيـــــة املـــــائــيـــــة وتـــــربــيـــــة
احلــــــشــــــــرات( واضــــــــاف )بــــــــأن
املــرحلــة الثــانيـة تـركــزت علـى
تـــــــوفـــيـــــــر االجـهـــــــزة الـالزمـــــــة
لـتطـويــر القطـاع الـزراعـي من
خالل الـتعــرف علــى اخلــواص
الفـيــــزيــــائـيــــة والـكـيـمـيــــائـيــــة
للتـربـة والـذي يـنعكـس بـدوره
علـــى حتـــديـــد كـمـيـــة ونـــوعـيـــة
االسمـدة الـتي تـستخــدم فيهـا
خـصـــوصــــاً ان الكـمـيـــات الـتـي

خمتربات جديدة يف مديرية زراعة نينوى
بغداد/ املدى

نفـت وزارة االتـصــاالت والـبــريــد مــا أشـيع بــشـــأن رفع
اجـرة النـداء للهـاتـف االرضي من خـمسـة دنـانيـر الـى
خمـسمـائـة دينـار، وقــال سميـر علـي احلسـون النـاطق
االعالمي لـوزارة االتصـاالت )ال صحـة لكل االشـاعـات
املنتشرة بني الناس عن رفع اجور النداءات يف الهاتف
االرضي وان االسعـار السـابقة مـازالت علـى حالـها من
دون تغـيـيــر( واضــاف )ان مــشـتــركـي الهـــواتف الــذيـن
قـــدمــــوا طلـبــــاتهـم الـــى فـــروع الـــوزارة العـــادة اخلــط

الـدولي ومت لهم ذلك ستكـون أجور النداءات بـالنسبة
لهـم مـن بغــداد الــى ايــة دولــة يف العــالـم خـمـسـمــائــة
دينـار للــدقيقـة الـواحـدة( وأوضح )إن الـوزارة مــازالت
تعــمل علـــى وفق الـتــسعـيـــرة الــســـابقـــة وهـي خـمــســـة
دنانيـر داخل كل مركز مـحافظة واخلـط الدولي اجرة
الــدقـيقــة خـمــسـمــائــة ديـنــار واالتـصــال مـن الهـــاتف
االرضي الـى املـوبـايل ستـة وتـسعـون دينـار وكلمـا زادت
املسـافة عن ستني كيـلو مترا زادت أجرة الـنداء خمسة

دنانير(.

التعريفة السابقة مازالت على حالها

االتصاالت تنفي وجود تسعرية جديدة للهواتف األرضية

بغداد/ املدى
حققـت الشـركة الـعامـة لتـصنيع احلـبوب
)253( زيـــــــارة ملــــطـــــــاحــن بـغـــــــداد و )704(
زيــــــارات اخــــــرى لـــــــوكالء الــــطحـــني خالل

النصف االول من الشهر املاضي.
وقال مصـدر يف وزارة التجارة لـ)املدى( ان

)3605( وكالء طحـني يف بغداد بـ115823(
طنـاً حـصــة شهـر كـانــون الثـانـي وبنــسبـة
جتهـيــــز 25% فـيـمــــا كــــانـت نـــسـبــــة كـمـيــــة
الـتجهـيــز مـن الــطحـني املــسـتــورد لــشهــر
كانـون األول العـام املاضـي وكانـون الثـاني

من هذا العام هي )2351( طناً.

الهـــدف من هــذه الــزيـــارات متــابعــة عـمل
املــطـــاحـن ومـــدى الـتــــزامهـــا بـــالـنـــوعـيـــة
املقــررة، كـــذلك الـتــزام الـــوكالء بـتجهـيــز
املــــواطـنـني، مــــوضحــــاً ان عــملـيــــة تــــوزيع
الـطـحني احملـلي واملــستــورد علــى الــوكالء
مــسـتـمـــرة، اذ قـــامـت الــشـــركـــة بـتـجهـيـــز

زيارات ميدانية للمطاحن ووكالء الطحني

كربالء / املدى
عقـدت دائـرة صحـة كـربالء نـدوة
علـميـــة مبنـــاسبـــة اليــوم العـــاملي
للـسـرطـان شــارك فيهـا عــدد من
األطــــبــــــــــاء االخــــتـــــصــــــــــاصــــيــــني
لتــوضيح مخـاطـر املـرض وطـرق

انتشاره .
وقـــــــال سـلــيــم كـــــــاظــم الــنـــــــاطـق
اإلعالمــي للــــدائــــرة لـ)املــــدى( إن
اعمـال النـدوة افـتتحهـا الـدكتـور

وأضـــاف املـتحـــدث اإلعالمـي..أن
النــدوة التي شـارك فيهـا خـمسـة
مــن األطــبـــــاء االخــتــصـــــاصــيــني
قدمـوا بحوثهم القـيمة من اجل
الــوصــول الــى مــرحلــة مـتقــدمــة
مـن الــثقـــافـــة الــصحـيـــة ومـــدى
تاثيـر البيـئة علـى انتشـار املرض
.. مـشيـرا إلــى أن خمـســة أطبـاء
اختتـصاص قـدموا بـحوثـا حول

املرض .

صالح مهدي مطلب املدير العام
للــدائـــرة بكـلمــة أشــار فـيهــا إلــى
ضـرورة تعـريف املــواطن بـأهـميـة
املعـاجلة املبـكرة للمـرض وكذلك
شــــرح أبعــــاد مخـــاطـــره وأسـبـــاب
انـتـــشــــاره داعـيــــاً الــــى إن يـكــــون
املــــواطــن علــــى إطالع تــــام بهــــذا
املرض اخلبيث مـشدداً يف الوقت
ذاته على أهـمية التـوثيق الطبي

جلميع احلاالت السرطانية .

 صحة كربالء تعقد ندوة علمية بمناسبة 
واسط / طالب املاس الياس : اليوم الوطني للرسطان

أعلـن رئيـس جـامعــة واسط الـدكتـور
جـبــــار يــــاســــر املـيــــاح عـن املـبــــاشــــرة
بـتــنفـيــــذ مـــشــــروع تـــشـيـيــــد املـبـنــــى
اجلـديد لـرئاسـة اجلامعـة يف مديـنة

الكوت . 
وقــال الـــدكتـــور امليــاح لـ ) املــدى ( أن
هــــذا املـــشــــروع يــنفــــذ بـتـمــــويل  مـن
تخـصيصـات احملافـظة البـالغة ) 8 (
ملـيــــارات ديـنــــار إلنـــشــــاء مـــشـيــــدات
جـديدة للجـامعة ضمن تخـصيصات
مشـروع تنمية األقاليم الذي تدعمه

إلنـشــاء مـشـيــدات اجلــامعــة . فـيـمــا
تسعـى اجلـامعـة الـى  احلصـول علـى
املـوافقـات الـرسـميـة إلنـشـاء مـحطـة
لـتعـبـئـــة الـــوقـــود خـــاصـــة بهـــا تكـــون
ضـمـن مـــشـيــــداتهــــا مـن قــبل وزارتـي
الـتعـليـم العـــالي والـنفـط. مــوضحــا
أن اللجـنــة الـتـي شـكلـتهــا اجلـــامعــة
تتــابع آليـة تـنفيـذ هــذه احملطـة بعـد
احلــصــــول علـــى مــــوافقـــات الـــدوائـــر
ـــــة يف احملـــــافـــظـــــة  ومـــنهـــــا / املعــنــي
الـتخـطيـط الـعمــراني  –الـبلـديـة –
ــــــــصــــــــــــــــاالت / . ـــــئــــــــــــــــة  –االت ـــــي ـــــب ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الـتصـاميم اخلـاصـة مبشـروع إسكـان
ـــــذي يـــضــم )200( الــتـــــدريــــســيــني ال
وحدة سكنية إضـافة إلى )50 ( شقة
سكنيـة أخرى  وسـتنفذ علـى مراحل
وفق الــتخــصـيــصــــات املــــالـيــــة الـتـي
خــصــصــتهــــا وزارة الـتـعلـيــم العــــالـي
والــبحـث الـعلـمــي إال انه لــم يحــــدد
ــــــالعــمـل لهــــــذا ــــــاشــــــرة ب ــــــاريخ املــب ت

املشروع.
وأكـــد الـــدكـتـــور املـيـــاح أن احملـــافـظـــة
خـصــصت مـســاحـــة من األرض تـطل
ــــة ــــوب املــــديــن ــــة جــن ــــى نهــــر دجل عل
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وزارة التخـطيـط والتعـاون اإلمنــائي
يف احملـــافــظـــة وقـــد مت االنـتهـــاء مـن
إعـداد الـتصـاميـم الهنـدسيــة ملشـروع
اجملمع الـسكني لتـدريسيي اجلـامعة
وينفذ مشـروع مبنى رئاسـة اجلامعة
من قـبل شــركــة الـــرشيــد احلكـــوميــة
ــــاشـــــرت به مـــطلـع شهــــر آذار الــتــي ب
احلـالـي بكلفـة مليـار و )52( مليـونـاً
و ) 919 ( ألف ديـنــار وسـيـتـم اجنــازه
خالل فـتـــرة ) 240 ( يـــومـــا  . وأشـــار
رئـيـــس اجلــــامعــــة إلــــى أن الــــشعـبــــة
الهـنــدسـيــة يف اجلـــامعــة قــد أكـملـت

ـ ـ ـ

ـ

جامعة واسط تبارش بتشييد مبنى رئاستها اجلديد 

بغداد/املدى
بـــــاشـــــرت املـــــديـــــريــــــة العـــــامـــــة
للتـخطيـط العمـراني مبـشروع
اخلطـة الستـراتيجيـة لتطـوير

مدينة سامراء  . 
وقـــالـت املهـنـــدســـة نـــداء عـــودة
حــسني مــديــر عــام الـتخــطيـط
العـمـــرانـي يف وزارة الـبلـــديـــات
واالشغــال العـامـة ان املـديـريـة
وضـمن خـطتهــا للعـام احلــالي

املــــــــؤديــــــــة الـــيـهــــــــا وتــــصـــمـــيـــم
الـقطـاعـات املـروريـة، مـوضحـة
ان الهـــــدف مــن اخلـــطــــــة وضع
رؤيـــــة مــتـكــــــاملــــــة للــمـــــديــنـــــة
وتــطــــويــــر الـبـيـئــــة احلــضــــريــــة
وفـــتـح مـجـــــــاالت االســـتـــثـــمـــــــار
الـــوطـنـي والعـــاملـي مبـــا يـحقق
مـستـوى متقـدمــاً من التـنميـة
احلـــضـــــــريـــــــة واالقــتـــصـــــــاديـــــــة

للمدينة .

االرض احلـــضــــــريــــــة وتــنـــظــيــم
شــبـكــــــات العـــــراق واخلـــــدمـــــات
االسـاسيـة وتطـويـر القطـاعـات

السكنية والتجارية فيها . 
واشـــــــــــارت الـــــــــــى ان اخلــــــطـــــــــــة
سـتعـطـي اهـمـيـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
لــتــنـــظــيــم املـــــراقــــــد املقـــــدســـــة
واملـنـــطقـــــة احملـيــطـــــة بهـــــا مع
االخــــــــــذ بــــنـــــظــــــــــر االعــــتــــبــــــــــار
ارتفـــــاعـــــات االبــنــيـــــة واحملـــــاور

باشـرت بهذه اخلطـة ملا حتمله
مــدينـة سـامــراء من ارث ديـني
وحــضـــــاري علــــى الـــصعـيــــديـن
الــوطـنـي والعــاملـي وملــا يــشـكله
مـــــوقـعهــــــا اجلغــــــرايف وثقـلهـــــا
الـــــسـكـــــــانــي والـعــمـــــــرانــي مــن
أهـميـة  حيـث تتـضمـن اخلطـة
حتـــــديــث اخملـــطـــط االســـــاســي
لـلـــمــــــــديـــنــــــــة واعــــــــادة تــــــــوزيـع
الـفـعــــــــالـــيــــــــات واســـتـعـــمــــــــاالت

البدء بمرشوع خطة لتطوير مدينة سامراء
املوصل /مكتب املدى/

باسل طاقة
اقــامت دائــرة صحـة نـينـوى نـدوة
ملنـاقشـة سبل االرتقـاء باخلـدمات
الصحيـة والعالجية يف احملـافظة
الـتـي تـــشهــــد انحــــدارا كـبـيــــرا يف
مـــسـتــــوى اخلــــدمــــات الـعالجـيــــة
املقـــدمـــة للـمـــواطـنـني فــضال عـن
عـــــدم تـــــوفـــــر االدويــــــة واالجهـــــزة
الطـبيـة يف املـستــشفيـات واملـراكـز
الـــصحـيــــة  املـنـتـــشــــرة يف عـمــــوم

الطبية والعالجية احلديثة
وقـــد اقـــرت الـنـــدوة الـتـي اقـيـمـت
علــى قــاعــة دائـــرة صحــة نـيـنــوى
عدداً من املـشاريـع املقترحـة منها
انـشاء مركز لـلخصوبة والعقم يف
املوصل وبـناء عيـادة استشـارية يف
مــستــشفـــى ابن سـينــا الـتعـليـمي
وانشـاء مصـرف للـدم يف السـاحل
االيـســـر من املـــدينــة اضــافــة الــى
مـــشــــاريع اخــــرى تـنـتــظــــر  رصــــد

املبالغ الالزمة لتنفيذها  .

يف كلــمــــــة له الــــــى ضــــــرورة وضع
اخلــطــط والـــدراســـات  الـعلـمـيـــة
الـكفــيلــــة بـتــطــــويــــر اخلــــدمــــات
الـصحيـة املقـدمـة للمــواطنني يف
احملـــــافـــظـــــة مـــطـــــالــبـــــا الـــــدولـــــة
بـاالهـتمـام اجلـدي بهـذا الـقطـاع
الـــــذي عـــــانـــــى مــنــــــذ عقـــــود مــن
االهـمــــال وذلـك مــن خالل زيــــادة
املــبـــــــالـغ اخملــــصــــصـــــــة النـــــشـــــــاء
مـستــشفيـات جـديــدة وجتهيـزهـا
بـــاحـــدث املعـــدات  واملــسـتلـــزمـــات

احملــافـظــة . ونــوقـشـت يف النــدوة
اخلـــطـــــة الــتـــي وضعـــتهـــــا دائـــــرة
صحـــة نـيـنـــوى لـتـطـــويـــر الـــواقع
الصحي  اضافة الى   دراسة فتح
وانـــشــــاء مـــسـتـــشفـيــــات ومــــراكــــز
صحـيــــة يف احملــــافــظــــة يف ضــــوء
الـزيـادة الكـبيـرة  لنـسبـة الـسكـان
الـــتـــي وصـلـــت الــــــــى اكـــثــــــــر  مـــن

مليوني نسمة .
ودعـــــا الـــــدكـتـــــور سعـــــد محـمـــــود
شـوكـت وكيل مـديـر صحــة نينـوى

    صحة نينوى تدرس االرتقاء باخلدمات الصحية والعالجية 
يف املحافظة

العدد )616(االربعاء)8( آذار 2006

NO (616)Wed. (8) March


