
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

ان حصـولك علـى جـواز سفـر
جـــــديـــــد يــتــــطلــب مــنــك دفع
نـحـــــــو )400( دوالر امـــــــريـكــي
رشــــوة وهــــو رقـم كـبـيـــــر علــــى
مـيــــزانـيــــة املــــوظـف العــــراقـي
الـــــذي رضــي ان يعــيـــش يف أي مـكـــــان
ويعـمـل يف أي مكــان لـيحفـظ حـيـــاته

وحياة عائلته.
حقــاً لقــد اصـبح احلـصــول علــى ايــة
خـــدمـــة تقـــدمهـــا الـــدولـــة للـمـــواطـن
يكلـف ثمنـاً بـاهظـاً من اجلهـد واملـال
وبـاتت هـذه اخلدمـة تثقل كـاهله قبل
ان تفــــرغ جـيــبه مـن الــــراتـب الـيـتـيـم
الـذي يـجعله يف حيــرة بني متـطلبـات
الغــــذاء والكــســـاء والـــدواء اذا اراد ان
يعـيــــش يف بلـــــده فقــط.. امـــــا مجــــرد
تفـكيـره يف الـسفـر الـى خــارج العـراق
للسيـاحة او العـالج او العمل فليـوفر
ثــــــــــــــــمــــــــــــــــــن
اجلــــــــــــــــــــــــواز
الـــــــــــــــــــــــــــــــذي
يـتــــوزع بـني
الـــــــــــرشـــــــــــوة
املـــنــــظـــــــــورة
وغـــــــــيـــــــــــــــــــــــر

املنظورة.
ـــــــــــــــيــــــه وعـــــل
عـــــــــــزيـــــــــــزي
ـــــــــــــواطـــــن امل
العراقي اذا
كــنــت تـــــروم
الـسفـر الـى
خـــــــــــــــــــــــــــــــارج
الــعـــــــــــــــــــــراق
فـابحث عن
طــريق غيـر
شـــــــــــــــــرعـــــــي
يـــعـــفــــــــيـــــــك
الــــــــــرســـــــــــوم
الـــشـــــريفــــــة
املــتـــــــرتــبـــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــى عــــل

حصولك على اجلواز.
لـقـــــــــد كـــــــــانـــت اجلـــــــــوازات متـــنـح مـــن
مكـــاتـبهـــا يف املـنــــاطق واصـبح الـيـــوم
اصـدارها يف اجلـوازات العـامة حـصراً
ممـــا أضـــاف حـلقـــات روتـيـنـيـــة زائـــدة
انعـكـــســت سلـبــــاً علــــى بــيع اسـتـمــــارة
احلــصــــول علـــى اجلـــواز حـيـث اصـبح

سعر الواحدة منها مئة دوالر  ! 
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مهمة احلصول 
عىل جواز سفر

يوم عراقي

حقاً لقد اصبح
احلصول على اية

خدمة تقدمها
الدولة للمواطن
يكلف ثمناً باهظاً

من اجلهد واملال
وباتت هذه

اخلدمة تثقل
كاهله قبل ان

تفرغ جيبه من
الراتب اليتيم

الذي يجعله يف
حيرة بني

متطلبات الغذاء
والكساء والدواء

اذا اراد ان يعيش
يف بلده فقط..

محمود التحايف

NO (660)Sat. (6) May

العدد )660(السبت)6( أيار 2006

بغداد/ كرمي احلمداني
تواصـل املالكات الهنـدسية والفـنية يف
الــشـــركـــة العـــامـــة لـتـصـنـيع احلـبـــوب
التابعة لـوزارة التجارة تنفيذ االعمال
املنـاطــة بهـا مبـشـروع انـشـاء عـشــرين

مطحنة جديدة يف انحاء العراق.
وقــــــال مـــصـــــــدر مخــــــول يف الــــــوزارة لـ
)املدى(: مت اجنـاز مطحـنة الـديوانـية
يف محـافـظــة القــادسيــة. يف حني يـتم
حــاليــاً اكمـال اخملـطـطـات االنـشــائيـة
اخلـــاصـــة بـــاكـمـــال قـــاعـــدة املــطحـنـــة
الرئـيسيـة احلكـوميـة يف البصـرة التي
تعـــرضـت ألعـمـــال الـتخـــريـب والعـبـث
اثنـاء العـمليـات العـسكـريـة يف نـيسـان
2003 واخملــطــطــــات مت اجنــــازهــــا مـن
قبـل مكتب االسـتشـارات الهـندسـية يف
كـليــة الـهنــدســة/جــامعــة بغــداد حـيث
مـن املـــؤمـل ان تقـــوم شـــركــــة الفـــاروق
لـلمقـاوالت االنـشــائيــة التـابعـة لـوزارة
االعـمــــار واالسـكــــان بـتــنفـيــــذ العــمل،
وبني املـصدر ان مطحنـة االنبار اصبح
مـــوقـع العـمل فـيهـــا جـــاهـــزاً العـمـــال
الــنـــصــب والــتــــــركــيــب اال ان الـــــــوضع
االمــنــي لـلــمـحـــــــافــــظـــــــة يـحـــــــول دون
املـبــــاشـــــرة به، ومـن املـــــؤمل املـبــــاشــــرة
بـتـنفـيــذ االعـمــال الـضــروريــة الجنــاز
هــذا املـشــروع فــور االنفــراج االمـني يف
هــذه احملــافـظــة امــا بــالـنــسـبــة ملـــوقع
مشـروع مطـحنة نـينوى فـتتم التهـيئة
حاليـاً الكمال االعمـال املدنيـة ملنشآت
املشــروع التي تعـرض قسـم كبيـر منهـا
لالضــرار اثنــاء الـعمـليــات العــسكــريــة
مــشـيــراً الــى ان مـــوقع مـطحـنــة خــان
ضــــــــــــاري، ســــبـق ان مت تـخـــــــصــــيـــــــص
مــــطـحــنــتــني لـهـــــــذا املـــــــوقـع لــم تــتــم
املبــاشــرة بـهمــا يف وقـتهــا لعــدم تــوفــر
االرض املناسبة ونسعـى حالياً الرسال
معـدات هـاتـني املطحـنتني الـى كل من
الـــسلـيـمــــانـيــــة واربــيل وذلـك لـتــــوفــــر

طاقات انتاجية كافية.
مــوضحــاً: امــا بخـصــوص املـطـحنـتني
)14 و15( فـــانهـمـــا مخـصـصـتـــان لـكل
مـن مــــوقع مـــشــــروع خــــان بـنــي سعــــد
ومـــشــــروع الـبــصــــرة حـيــث ان معــــدات
املـطحنتـني التي كـانت يف هـذه املـواقع
تعــــرضــت للـتــــدمـيــــر الـكـــــامل اثـنــــاء
العـملـيـــات العـــسكـــريـــة واملــطحـنـتـــان
املـتـبقـيـتـــان هـمـــا الغــــراض تعـــويــض
هــذين املــوقعني، امـا بــالنــسبـة لـبقيـة
املطــاحن فال يـزال العـمل يتـواصل يف
اكـثر من )16( مـوقعاً تـوزعت يف بغداد
الــــــرصــــــافـــــــة ومحــــــافـــظــــــات املــثــنــــــى
والقــادسيـة وذي قــار وواسط والـنجف

وديالى.

عــرشون مــطحـنـــة جـــديـــدة يف بغـــداد واملحـــافـظـــات

ذي قار/ حسني كرمي العامل
حتت شعـار )الـنظـام طـريق الـرفــاهيـة
والتقدم( نـظمت مديـرية مـرور ذي قار
عدة فـعاليـات لالحتفـال باسبـوع املرور

السنوي الذي يستمر من 4-10 ايار.
وقـــال العقـيـــد علـي متــوز عــودة مــديــر

مرور ذي قار لـ )املدى(:
ان فعـــالـيـــات االسـبـــوع تـتـضـمـن عقـــد
نـــدوات مـــروريـــة بـــالـتعــــاون مع نقـــابـــة
عـمــال ذي قــار وهـيـئــة الـنقل اخلــاص
وادارات املـــدارس كـمـــا تـتـضـمـن تــــوزيع
مـطـبــوعــات ارشــاديـــة علــى املــواطـنـني
وســواقي املــركبــات، وتنـظيـم تظـاهـرات
ومــسيــرات مــروريــة مبـشــاركـــة جمـعيــة
الـهالل االحمـر العـراقـي لنـشـر الــوعي

بدء فعاليات اسبوع املرور يف النارصية
املـروري كمــا ستقـوم املـديـريـة بتـنظـيم
معـرض صور عـن حوادث املـرور وتوزيع
جـوائـز تـشجـيعيـة علـى املتـميـزيـن من
ســــواقـي املــــركـبــــات ومـنـتـــسـبـي املــــرور
اضـافـة الــى تثـبيـت العالمـات املـروريـة
واللــــوحــــات االرشــــاديــــة علــــى الــطــــرق
اخلـــارجـيـــة، كـمـــا سـيـنــظـم مـنـتــسـبـــو
املــــديــــريــــة حــملــــة للـتـبــــرع بــــالــــدم يف

مستشفى اجلمهوري.
ويف السيـاق ذاته وزعت جمعـية الهالل
االحـمر العـراقي فـرع ذي قار عـدداً من
الهـدايـا علـى مـنتـسـبي مـديـريـة املـرور
املتـميـزيـن و سيـشـارك مـنتــسبـوهـا يف
معظم فعاليات اسبوع املرور املقامة يف

احملافظة.

املوصل/ مكتب املدى
أقـــامــت كلـيـــة الـعلــــوم االسالمـيـــة
نـــــدوتهــــا الـعلـمـيــــة الـــــرابعــــة عـن
)املــسكــرات واخملــدرات وتــأثيــراتهــا
الـــسلـبـيـــة علـــى الفـــرد واجملـتـمع(
علـى قـاعـة الـكليــة وبحـضـور عـدد
من الـشخصيـات العلميـة واالدبية

والتدريسيني.
وكــانـت اعمـــال النــدوة مكــونـــة من
ثـالثــــــــــة مـحــــــــــاور، االول يـــــــشــــمـل
الـتــدخـني واضـــراره علــى اجملـتـمع
والثاني يشمل املسكرات واضرارها
واحملـــور الثــالـث ينــاقـش مــوضــوع
اخملدرات واضرارها على اجملتمع.
ونـاقشت النـدوة عددا مـن البحوث

ندوة عن التدخني واملسكرات واملخدرات يف املوصل
للـعقـيــــد مـــسلــط احـمــــد عــطـيــــة
ببـحثه املـوسـوم )مــافيـا اخملـدرات(
ونــاقــش الــدكـتـــور خلـيل ابــراهـيـم
الـنعيـمي بـحثه )حـرمــة اخلمـر يف
الــشـــريعـــة االسالمـيـــة(، ثـم القـــى
الـــدكـتــــور سعـــد عـــابــــد الهـــاشـمـي
بحثـه بعنـوان )حتـرمي اخملـدرات(،
وبحــث )حـكــمـــــة حتـــــرمي اخلــمـــــر
واخملـدرات يف الشريعة االسالمية(
للـــدكـتــــور محـمـــد شـــاكــــر الغـنـــام
مسؤول احلـزب االسالمي العراقي
يف مـحـــــــافــــظـــــــة نــيــنـــــــوى، اعـقــبـه
الــدكـتــور خلـيل اخلــالــدي بـبحـثه
)اآلثــــار االجـتـمــــاعـيــــة لــتعــــاطـي

اخملدرات(.

الـسعـدون بحثه املـوسـوم )الكحـول
واثــــرهـــــا علــــى االنـــســـــان( وتقــــدم
الـبـــاحـث محـمـــود احلـــاج عـيــســـى
بـبحثه )االضـرار الـصحيـة للخمـر
وحــكـــم اســـتـعـــمـــــــــالـه يف الـعـالج(،
اعقبه الـدكتـور بــاسل خلف حمـود
ببحثه املوسوم )آيات اخلمر دراسة
فنية تربـوية(، ثم موضـوع )ظاهرة
تعاطـي اخملدرات اسبابها ودوافعها
النفسية والصحية( للباحث عماد
احـمد عبـد الرحـيم، وقدم الـباحث
الــدكتـور نـبهـان حـسـون الـسعـدون
شـــرحـــاً عـن )اضـــرار الـتـــدخـني يف
حـيــــاة الفــــرد واجملـتــمع(، ثـم كــــان
لقيادة شرطة نينوى دور يف الندوة

الـتـي بـــدأهـــا الـــدكـتـــور دريـــد عـبـــد
القــــــادر نــــــوري بـــبحـــثه املــــــوســــــوم
)الـدخـان أضـراره وحكـمه الشـرعي
يف االسالم(، وتطـرق الدكتـور دريد
يف بحــثه الـــــى تعـــــريف الـتــــدخـني
واضــــراره علــــى اقـتــصــــاد الــبلــــدان
ومخــاطــر الــدخـــان علــى الـصحــة
حـيــث انه يـــسـبـب االرق والـتــــوتــــر
ويـزيـد من ضـربــات القلب ويـسبب
فقـدان الشهيـة وارتفاعـاً يف ضغط
الــدم.اعقبـه بحث للـدكتـور حـسني
علـي احمــد العـبيـــدي عن )اضــرار
تعــاطي املـسكـرات واخملــدرات علـى
الفـرد واجملـتمع(، ونـاقـش البـاحث
الــــصـــيــــــــدالنـــي لـــبـــيـــب حــــــســــــــون

بغداد/ املدى
صــادق الــسيــد وزيــر الـتعـليـم العـــالي
ـــــوصــيـــــات ـــــى ت والـــبحــث الـعلــمـــي عل
الـلجـنـــة املـكـلفـــة مبعـــادلـــة شهـــادتـي
املاجستير والدكتوراه اللتني منحهما

معهد التاريخ والتراث العربي.
ــــوصــيــــات الـلجــنــــة وقــــد تـــضــمــنــت ت
املوافقة علـى معادلة شهـادات الوجبة
االولـــى مـن خــــريجـي املـعهـــد وتــضـم
ــــــون شـهــــــادتـــي )101( خــــــريـج يـحـــمـل
الـدكتـوراه واملاجـستـير.. بـعد ان تـأكد
لـلجـنـــة الـتـي تــضــم نخـبـــة مـن كـبـــار
االساتـذة اخملتصني ان هذه الشهادات
مـستـوفيـة لالشتـراطـات املـعتمـدة من
قبل الـوزارة، وانها مبستوى ما متنحه
اجلـــامعـــات العـــراقـيـــة الـــرسـمـيـــة مـن

شهادات عليا.
وعلــى صـعيــد متـصل، حــددت الــوزارة
الـطـــريقـــة الـتـي سـتـــوزع مــن خاللهـــا
الـبعـثـــات الـــدراسـيـــة، يف اطـــار اآللـيـــة
الـتـي حـــددتهـــا الخـتـيـــار املـــرشحـني..
ومبـــوجـب ذلـك ســتخــصــص 25% مـن
البـعثـات لـلمـجمـوعـة الـطـبيـة بــواقع
ــــان 8.5% للـــطــب و6.3% لـــطــب االســن
و6.2% للــصـيـــدلـــة و4% للـتـمـــريــض..
ـــــة 25% للـــمجــمــــوعــــة ـــســب وحــــددت ن
الهـنــدسـيــة.. و20% جملـمــوعـــة العلــوم
الـصــرفــة بــواقع 12% ملـنتـسـبي كـليــات
العلـوم و8% ملنتـسبي كلـيات الـتربـية..
ــــــوم االجـــتـــمــــــاعـــيــــــة وحـــظـــيـــت الـعـل
ـــســبـــته 20% مــن ـــســــانــيــــة مبــــا ن واالن
البـعثــات بــواقع 10% ملـنتــسبـي العلــوم
االجـتمـاعيـة و10% للعلـوم االنـسـانيـة
وخـصـصـت 10% مـن الـبعـثــات لـلعلــوم
ـــــواقع %6 ــــة ب ــــزراعــيــــة والــبــيـــطــــري ال
جملمـوعة العلـوم الزراعيـة و4% للعلوم
ـــــذكـــــر ان 75% مــن ـــــة.. وي الــبــيـــطـــــري
البعـثات الـدراسيـة ستكـون من حـصة
مــنــتــــســبــي وزارة الــتـعـلــيــم الـعــــــالــي
ــــــاالمـكــــــان والـــبحــث الـعلــمــي.. وان ب
ـــة ـــى الــتفـــاصــيل الـكــــامل االطـالع عل
لهـــذه اآلليــة مـن خالل مــوقع الــوزارة
ــــدولــيــــة ــــومــــات ال ــــى شــبـكــــة املـعل عل

االنترنت.
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معادلة الشهادات
املمنوحة من معهد

التاريخ والرتاث العريب

بغداد-كربالء/املدى
اشادت منـظمة الصحـة العامليـة باجلهود
املـبـــذولـــة مـن قـبـل الكـــوادر اخملـتـصـــة يف
وزارة الصحـة اخلـاصـة بــالنتـائج االوليـة
حلـــمـلـــــــة تـلـقـــيـح شـلـل االطـفـــــــال الـــتـــي
انـــطـلقــت يف مــنــتـــصـف شهــــــر نــيــــســــــان

املاضي.
صـرح بــذلك النـاطق الـرسـمي يف الـوزارة
مــشيــراً الــى قيــام الــسيــد بــروس ايــوســد
املنـسق ملبـادرات استئـصال شلـل االطفال
يف املـنـظـمــة بـتــوجـيه كـتــاب الــى الــوزارة

بهذا اخلصوص.
واضـــاف: ان الـنـتــــائج االولـيـــة لـلحــملـــة
اظهـرت ان 95% قــد مت اعطـاؤهـم اللقـاح

إشادة دولية بالنتائج االولية حلملة التلقيح ضد شلل االطفال يف العراق

املوصل/ مكتب املدى
صــــرح مــصــــدر مـــســــؤول يف اعالم
محـــافـظـــة نـيـنـــوى لـ )املـــدى(: ان
دائـــرة االتـصــــاالت احلكـــومـيـــة يف
االمـــانـــة العـــامـــة جمللــس الـــوزراء
عـمـمـت كـتــــابــــًا مع مــــرفق تـلقـت
محـــافــظـــة نـيـنـــوى نـــسخـــة مــنه
لغـــــــرض تقــــــدمي جــــــدول بــــــاهــم
املــشـــاريع غـيــر املـنجـــزة لعـــرضهــا

جدولة املشاريع غري املنجزة يف نينوى  لتقديمها
اىل جملس الوزراء

محــــافــظ نـيـنــــوى دريــــد محـمــــد
كشمـولة بجـولة تفقـدية للحـملة
االمـنـيــة الـتـي تقـــوم بهــا شــرطــة
نــيــنـــــــوى يف احــيـــــــاء االنــتــــصـــــــار
والكــرامــة، حـيـث متكـنـت شــرطــة
نينوى من القبض على عدد كبير
مــن املــــشــتــبـه بهــم والـكــــشف عــن
مخـــابـــىء عـــديــــدة لالسـلحـــة يف

مناطق متعددة من احملافظة.

علـى مكتب رئيس الوزراء اجلديد
ملتابعتها وتغطيتها اعالمياً.

وشـــدد الكـتـــاب علــى الــســرعــة يف
ارســــــــــال اجلــــــــــدول، ويــــتـــــضــــمــــن
اجلــدول اسم املـشــروع وميــزانيـته
احلقـيقيــة واخملطـط لهـا وتــاريخ
االجنــاز وسـبب تــوقف املـشــروع ان

وجد.
مــن جهـــــة ثـــــانــيـــــة قـــــام الــــســيـــــد

فقدان هوية
فقـــــــدت مــنـــي الهـــــــويـــــــة
الـــصـــــادرة مــن جــــــامعـــــة
بغــداد/كليـة ابـن الهيـثم
بـاسم هنـد رحمن احـمد
مـحــــمـــــــــــود اجلـــــــــــواري.
الـــــرجـــــاء عــنــــــد العــثـــــور
علــيهــــا تـــسلـيــمهــــا الــــى
جــهـــــــــــــة االصـــــــــــــدار مــع

الشكر.
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واسط/ املدى 
تقـــرر مبحــافـظــة واسـط أنــشــاء
)4( مجـمعــات سكـنيــة لـألطبــاء
يف عـــدد مـن أقـضـيـــة احملـــافـظـــة

بكلفة )2( مليار دينار.   
وقـــــال معـــــاون محــــافــظ واســط
للشـؤون الفنيـة املهنـدس صبيح
لفته لـ )املــدى( أن خطـة تنـميـة
األقــــالـيـم الـتـي متـت املـبــــاشــــرة

إنشاء )4( جممعات سكنية لألطباء يف واسط
ــــــــــة ســــــــــوف تــــنـفــــــــــذ يف أقــــــضــــي
ـــــــــرة ـــــــــة والـــــصـــــــــوي ـــــــــزي )الـعـــــــــزي
والـنعـمــانـيــة واحلـي( ويـضـم كل
مجمع طـابقـني وتتـوفــر فيه كل
وســــــائل الــــسـكــن بـكـلفـــــة )500(
ملـيــون ديـنــار وكـــان الهــدف مـن
قــرار احملــافـظــة هــذا هــو جــذب
ـــــــــــــاء لــلــعـــــمــل يف هـــــــــــــذه األطـــــب

األقضية. 
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بتـنفيـذهــا تتـضـمن أنـشـاء عـدة
مـشــاريع مــوزعــة علــى قـطــاعــات
التربية والتعليم واملاء واجملاري
والـــصحــــة والــبلــــديــــات وبـكـلفــــة
)17( ملـيــــاراً و)118( ملـيـــونـــاً و
ــــــار للــمــــشــــــاريع )747( ألف ديــن

املعدة ضمن اخلطة.
وأشــــار لفـته إلـــى أن  اجملـمعـــات
الـــسكـنـيـــة اخملـصـصـــة لألطـبـــاء
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الـتلقيحيـة واملشـرفني الـبالغ عـددهم
)56( مـشـرفـا بـاإلضـافـة إلـى املـشـرف
املـــركـــزي الـــذي مت تـنــسـيـبه مـن وزارة

الصحة. 
وأشـار سليم إلـى إن احلمـلة الـسابـقة
حققت جنـاحا كبيرا يف جولتها إذ مت
تـلـقـــيـح 149 ألـفـــــــاً و6 أطـفـــــــال  مـــن
ــــــى أصـل156 ألـفــــــاً و672 إضــــــافــــــة إل
تلقيح أطفـال العـوائل املهجـرة قسـراً
التـي وصلت إلـى كـربالء من مـختلف
املنــاطق العــراقيــة حيـث حققـت تلك
اجلـــولـــة نــسـبـــة تغـطـيـــة وصلـت إلـــى
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من الـشهــر اجلــاري اجلــولـــة الثـــانيــة
ــــــة لــتـلـقــيـح ــــــوطــنــي ــــــة ال مــن احلــمـل
األطفـــال ضـــد مـــرض شـلل األطفـــال
دون ســن اخلـــــامــــســـــة مـــن العــمـــــر يف
كربالء التي تستمر ملدة خمسة أيام.

وقـال سليم كـاظم املتحـدث اإلعالمي
بـاسم دائـرة صحة احملـافظـة: أن عدد
األطفـــال املــشـمـــولـني بــــاللقـــاح يــبلغ
156 ألفـاً و672 طـفالً وطفلـة مــشيـراً
إلـــى إن الـــدائـــرة هـيـــأت )314( فـــرقـــة
تلقـيحـيــة مـنهــا )17( ثــابـتــة و)177(
راجلــة و)120( آليــة مع تهـيئــة )174(
ـــــــــارة مـــــــــؤجـــــــــرة لــــنـقـل الـفـــــــــرق ســــي
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يف حـني شهـــدت مـنـــاطق اخـــرى مــشـــاكل
نـتــيجــــة االوضــــاع االمـنـيــــة املـتــــرديــــة يف
بعض املناطق يف األحداث االخيرة االمر
الـــــذي تعـــــذر وصـــــول الفـــــرق الـــصحــيـــــة
اجلــوالــة الــى املـنـــاطق الـــسكـنـيــة داعـيــاً
جميـع اصحاب الـعوائل الـى اخذ الـلقاح
يف املـــراكـــز الــصحـيــــة يف كل مـنــطقـــة يف
حال عدم اخذ اللقاح يف اجلولة االولى.
واشــــار الــــى ان اكـثــــر مـن 9 آالف فــــرقــــة
صحيـة قــامت بـزيـارات الــى العـديــد من
الـقـــــــرى واملــنـــــــاطـق اخملــتـلـفـــــــة لـعــمـــــــوم
محـافظات العـراق لغرض اعطـاء اللقاح

دون سن اخلامسة.
تبــدأ يف الــرابع عـشــر مـن جهــة اخـــرى 


