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تطور اإلمكانات
وقال الـدكتـور البـكاء يف حـديث لـ
)املــــــدى( أن ســيــــــاســــــة الــتـعلــيــم
العــالـي تعـتمــد علــى مـنح املــزيــد
من االسـتقالليـة للجـامعـات وقـد
طــبق هــــذا خالل الــثالثــــة أشهــــر
األخـــيــــــــرة وقــــــــد ملــــــس اجلـــمـــيـع
نتــائجهـا حـيث بـدأت اجلــامعـات
تضع خططهـا بشكل مستقل مبا
يـتـالءم مع الـــسـيــــاســـــة العــــامــــة
للـــــدولـــــة والـــــوزارة وقــــــد جنحــت
اجلـــامعـــات يف حتقـيـق العالقـــات
الـواسعـة مع اجلـامعـات املتقـدمـة

يف العالم.
ومـن أجل اختـزال الــوقت حـققت
اجلــامعــات تــوأمــاً مع اجلــامعــات
القــريـبــة حـيـث أن كل جـــامعــة أو
قسـم علمي به احلق يف أن يحقق
تـوأمـاً مع أي قـسـم علمـي متقـدم
يف جــامعـة لـدولـة مـتقـدمــة ومن
خالل ذلـك يـــسـتــطـيـع أن يغـيـــــر
املـنــــاهج الـــدراسـيـــة يف ضـــوء مـــا
وصل إلــيه ذلـك القـــسـم املــتقـــدم
وبهــــذا نـــسـتــطـيـع أن نقــــول هــــذا
العـام أننا سـنبدأ من حـيث انتهى
اآلخـــرون أي حـــدثـنـــا مـنـــاهجـنـــا
دفعه واحـــدة خالل فـتـــرة زمـنـيـــة
قـصيــرة وأن هــذا األمــر يـصـطــدم
باإلمكانـات الفنية إذ أنـنا لم نزل
نعاني من نقص كبير يف األجهزة
اخملـتبريـة برغم مـا خصـص لهذا
اجملال من تخصيصات مالية وما
طلبـناه مـن مسـاعدات مـن الدول
املـــانحـــة واجلـــامعـــات الـــشقـيقـــة
والــصـــــديقــــة وهــــذا هــــو هــــدفـنــــا
لـالرتقـــاء مبــسـتـــوى جــــامعـــاتـنـــا

اإلدارة اجلـامعيـة واملـاليـة إضـافـة
إلــــــى هـــــــذا نعــتــمـــــــد علــــــى دورات
تـدريبية يف الـداخل إذ لدينـا أكثر
من دورة تــدريـبيــة إلعــادة تــأهـيل

املالك التدريبي.
اغتيال الطاقات العلمية

وقــــال وزيــــر الـتـعلـيــم العــــالـي إن
هنــاك حـملــة منـظمــة مــشبــوهــة
تـــــســـتهــــــدف إفـــــــراغ العــــــراق مــن
الــطـــــاقـــــات الـعلــمــيـــــة مــن خالل
عـملـيــات االغـتـيــال واالخـتـطــاف
والـتهـــديـــد ألســـاتـــذة اجلـــامعـــات
وكـــيف تــــســتـــطـــيع أن تــــســـتقــيــم
احليــاة يف مـثل هــذه الـتهــديــدات
لألســــــاتـــــــذة والعــمــــــداء ورؤســــــاء
األقـســام املـضـحني بـحيــاتهـم من
أجـل االســـتـــمــــــــرار يف الـــنـهــــــــوض
بـــواقع الـتعلـيـم العــالـي والـبحـث
الـعـلـــمـــي ويـالحــــظ اجلـــمـــيـع أن
مـــــســـتقــبـل العــــــراق واســـتقــــــراره
مسـتهدف بـاغتيـال علمـائه وهذه
جرميـة ال ميكن أن تـغتفر مـشيراً
إلــى أن كـل من يـغتــال أو يخـطف
أو يـهــــــــدد أســـتــــــــاذاً فـهــــــــو يـعـــمـل
حلسـاب جهات مـشبوهـة ال ميكن
أن تكـــون جهــات وطـنـيــة مــطلقــاً
مـــــؤكـــــداً عـــــزم الـــــوزارة وأســـــاتـــــذة
اجلـامعـات علـى مـواصلـة املـسيـرة
بـكـل إصـــــــرار مــن أجـل االرتـقـــــــاء
مبـــــــســــتــــــــــوى الــــتـعـلــــيــــم الـعـالي
وسـتـكــــون هـنــــاك آفــــاق جــــديــــدة
ومبـدعـة أمـام أسـاتـذتنـا وطلـبتنـا
إن شـــــاء اهلل.ويف خــتـــــام حـــــديـــثه
اثنى الـسيد وزيـر التعليـم العالي
والــــبـحــــث الـعـلــــمــــي عـلــــــــــــى دور
الـصحــافـــة العــراقـيــة والــسلـطــة
الـرابعــة التي متـارس دور الــرقيب
على الـوزارات واملؤسسات العلمية
وتنـبههــا إلــى األخـطــاء واملـظــالم
الـتي قـد تقع وأن الـصحـافـة اآلن
متارس ليس دور الـرقيب وإمنا يف
بـعــــض احلــــــــاالت ســــــــوط اجلـالد
وهـذا يبـعدنـا عن األخـطاء وعـلى
كل جهة تريـد أن تنجح يف عملها
علــيهــــا أن حتـتــــرم الــــرأي اآلخــــر
النـاقـد وأن تخلق معـارضـة إن لم
تـــــــوجـــــــد مـعـــــــارضـــــــة ألن الـــــــرأي
املعــارض هـــو رأي نقــدي يـثـنـيهــا
عــن األخـــطـــــاء والـــثغـــــرات الــتــي
يــستـطـيع املـســؤول أن يــراهـــا من
خـالل مـــــــــا يـــــطـــــــــرح يف وســـــــــائـل

اإلعالم.

تــأجيلهـا ملـوعـد أداء االمتحـانـات
الـدور الثاني الذي سـوف يؤثر يف
تـــنفــيــــــذ الــبــــــرنــــــامج يف الــــــوقــت
احملدد، وعلـى الطـلبة أن يـتجهوا
إلــــى الـتـعلـيـم الــتقـنـي حـيـث أن
دراسـتـنــــا ومعـــرفـتـنـــا مبــسـتقـبل
الــبالد والــتــنــمــيـــــة حتــتـــــاج إلـــــى
املالكات الوسطيـة التنفيذية كما
ألـغـــت الــــــــوزارة هــــــــذا الـعــــــــام كـل
االمـتيـازات الـســابقـة الـتي كــانت
متـنح للـطلبـة مـا عـدا امـتيــازين
هـمـــا عـــدم الـــرســـوب يف املـــرحلـــة
اإلعــــــــداديــــــــة وامـــتـــيــــــــاز الـلـغــــــــة
األجــنــبــيــــــة املـــضــــــافــــــة ويجــــــري
القــبــــــول وفق الــتــنـــــافـــــس علـــــى

املعدل.
فـــيـــمـــــــا مت الـــتـــــــوقـف أيــــضـــــــاً يف
الـتــــوسـع يف القـبــــول للــــدراســــات
الـعلـيـــا هــــذا العــــام فقـــد أغـلقـت
الـــــــدراســـــــات يف الــتـخــــصــــصـــــــات
الـعـلـــمـــيـــــــة ومبـــــــا جتـــــــاوز )134(
اخـتـصــاصـــاً علـمـيــاً بــسـبـب عــدم
توفر مستلزمات الدراسات العليا
فــيهـــــا وهـــــدفــنـــــا هـــــو الــنهـــــوض
مبــــســتـــــوى الــتـعلــيــم العـــــالــي يف

العراق.
الزماالت الدراسية

وأشــــار الــــدكـتــــور الـبـكــــاء إلــــى أن
الــــوزارة حــصلــت علــــى أكـثــــر مـن
)70( زمالـة تدريـبية لألسـاتذة يف
فــــــرنــــســــــا وانــكلــتــــــرا ومـــن خالل
املـنحــة القـطــريــة يف الـيــونــسكــو
وســوف تنفـذ خـالل ثالث سنـوات
حـيث ال نــستــطيع أن نــرسل هـذا
العـدد من األسـاتذة ألنه يـؤثر يف
املسيـرة التدريـسية يف اجلـامعات
وقــــد بــــاشــــرنــــا يف إرســـــال بعــض
األســاتــذة لــدورات تــدريـبـيــة ملــدة
ثالثـــة أشهـــر يعــد فـيهــا األسـتــاذ
بـحــــثـــــــــــاً عـلــــمــــيـــــــــــاً يف مـجـــــــــــال
االخـتـصـــاص الـــدقـيق بـــإشـــراف
جـــامعـــة رصـيـنـــة ويف مخـتـبـــرات
تلك اجلــامعــة كمــا مت احلـصــول
أيـــضـــــــاً علــــــى دورات تــــــدريــبــيــــــة
لـلــــمـالك اإلداري واملـــــــــــالــــي مــــن
اجلـــانـب الـبـــريـطـــانـي ومت خالل
الــــشهـــــر املـــــاضــي إرســـــال دورتــني
ملـساعـدي رؤساء اجلـامعـات وملدة
ثالثـــــة أســـــابـــيع واآلن نــــســـتعـــــد
إلرســـــــال الـــــــوجـــبـــــــة الـــثـــــــالـــثـــــــة
للــمــــشــــــاركــــــة يف هــــــذه الــــــدورات
للتــدريب علـى آخـر األسـالـيب يف

العـــام مــن أجل عـــدم الـــوقـــوع يف
اخلــط الـــــذي وقعـنـــــا فـيـه خالل
الـعـــــــام املـــــــاضــي حــيــث ســيـقــبـل
الطلبـة وفق الطاقة االسـتيعابية
لـكل كلـيـــة علـمـيـــة وقــسـم علـمـي
وعـدم حتميـلها أكـثر مـن طاقـتها
االستـيعــابيــة، حيـث أن أكثــر من
)95( ألـف طــــــــــالــــب لـلـفــــــــــرعــــني
الـعلــمــي واألدبــي إضــــــافــــــة إلــــــى
األعـداد املقـاربـة يف التخـصصـات
الـصـنـــاعـي والـتجـــاري والـــزراعـي
شــاركــوا يف االمـتحــانــات العــامــة
الوزارية وقـد فوجئنا ونحن ننفذ
بــــرنــــامـج القـبــــول هــــذا العــــام إذ
واجـهنــا عــدة مـشــاكل مـنهــا عــدم
اســـتالمــنـــــا أكــثـــــر مـــن )15( ألف
طـالب وطـالبـة الستمـارة القـبول
بسبب اضطراب األوضاع األمنية
لــبعــض احملـــــافــظـــــات ونـــــأمل أن
نــســتلــمهــــا خالل األيــــام املقــبلـــة
وهنـا تتـحمل وزارة التـربيـة سبب
تـــــأخــيــــــر إعالن نــتـــــائـج القــبـــــول
املــــــركـــــــزي لهـــــــذا العــــــام بــــســبــب

الهـنــــدســــة والــــزراعــــة مــن خالل
إنشـاء مشـاريع الدواجـن واألبقار
ومـعــــــــامـل األلـــبــــــــان وغـــيــــــــرهــــــــا
ومبــشـــاركــــة القــطـــاع اخلـــاص يف
هــــــذا اجملــــــال مــن أجـل االرتقــــــاء

نوعياً باجلامعات وإنتاجها.
سياسة القبول

اشـــــار الـــــدكـتـــــور الـبـكـــــاء إلـــــى أن
الـوزارة إعــادت النـظــر يف سيـاسـة
القبـول للسـنوات الـقادمـة بحيث
يكـون القبـول مـتالئمـاً مـع النهج
االسـتـثـمـــــاري الـــــذي نــــسعـــــى له
وكــــذلـك مــتالئـمــــاً مع مــــا يقــــدم
بـــــــدعــم مــن الـــــــدولـــــــة وحـــــــاجـــــــة
اجملتمع لهـذه التخصـصات ألنـنا
مــنـــــــذ ســنـــــــوات لــن نـعــتــمـــــــد يف
الـتـعلـيــم العــــالــي علــــى حــــاجــــة
اجملـتمع والـتخطـيطـات وإمنـا مت
يف السنـوات املاضيـة القبـول على
أســس عــشـــوائـيـــة وغـيــــر علـمـيـــة
وخــــارج الــطــــاقــــة االسـتــيعــــابـيــــة
لألقـسام وإن الوزارة وضعت خطة
لـتـنفـيـــذ سـيـــاســـة القـبـــول لهـــذا

حتـى يف التـعليم الـرسـمي ويجب
أن تــتــــــوفــــــر يف الــتـعلــيـــم األهلــي
واألجــــــنــــــبــــــي كــل الــــــــــــشـــــــــــــــروط
والضـوابـط العلـميــة الصـحيحـة
املـــرســـومــــة لهـــذا االجتـــاه فـيـمـــا
يــتجه اآلن الـتـفكـيــر يف الـعقلـيــة
االسـتـثـمـــاريـــة لـتــشـمل الــتعلـيـم
الــــرسـمـي أي إنـنــــا نــــشجـع علــــى
إقامة مـستشفيات جامعية يف كل
كلــيـــــة طــب بحــيــث يــنــــشـــــأ هـــــذا
املــسـتــشفـــى اجلـــامعـي مـن جهـــة
استـثمـاريـة عــراقيـة أو عــربيـة أو
أجـنـبـيـــة ويقــوم هــذا املــسـتــشفــى
بـتقدمي أفـضل اخلدمـات الطبـية
والـعالجــيــــــة إلجــــــراء عـــملــيــــــات
جــراحيــة كبـرى مقــابل ثمـن كمـا
هـــو معـمـــول به يف املــسـتــشفـيـــات
اجلـــامعـيـــة املـتقـــدمـــة يف العـــالـم
ومــنهـــــا مــــســتــــشفـــــى اجلــــــامعـــــة
األمـــــريـكــيـــــة وغــيـــــرهـــــا مــن أجل
االرتقــــــاء مبـــــســتــــــوى الــكلــيــــــات
الـطـبـيـــة يف العـــراق إضـــافـــة إلـــى
تــــشجــيع االسـتـثـمـــــار يف كلـيــــات
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بعض الـدول لتـوفيـر احلـاسـابـات
ونـأمل أن تـصل يف املـوعـد احملـدد
لهــا من أجل زجهـا يف اجلـامعـات
وبهـــذا نــسـتــطـيـع أن نقـــول إنـنـــا

حققنا النسبة املثلى للطلبة.
التوسع يف اجلامعات

لقد اوقفنـا هذا العـام التوسع يف
اجلــامعــات بـسـبب املـشــاكل الـتي
نعـــــانـــيهـــــا وأهـــمهـــــا الـــنقـــص يف
األجهـــزة اخملـتـبـــريـــة والـبـنـــايـــات
واملـعــــــــــدات والــــبـحــــث عــــن ســــبـل
ملــواجهــة التــوسع احلــاصل وغيـر
ـــــــــــــــدروس حــــــيــــــث الــعــلــــــمــــــي وامل
استحـدثت جـامعـات قبل احلـرب
ولـم توفـر لها أبـسط املـستلـزمات
وســيـــــاســـــة الـــــوزارة هـــــو تـــــرصــني
وتطوير مـا هو قائـم من جامعات
أفضل من االستجـابة للتـوسعات
غيـر املدروسـة واملقبـولة وهـذا هو
هــــدفـنــــا االسـتــــراتــيجـي، فـيـمــــا
شجعنـا على اسـتحداث جـامعات
أهـلــيـــــــة كـــــــون الــتـعـلــيــم األهـلــي
يحقق عدة أهـداف يف وقت واحد
األمـــر األول هـــو أن يــــرفع العـبء
عــن كـــــــاهل الــتـعلــيــم الــــــرســمــي
والثـاني هو حتقـيق رغبة الـطلبة
بــاحلـصــول علــى االختـصــاصــات
الـتي يـرغبـون بهـا إضـافـة إلـى أن
اخلــــدمــــة الـتــي تقــــدم للــطــــالـب
أفـضـل من اجلــامعــات الــرسـميــة
وبهـذا فـإن الـوزارة ال مـانع لـديهـا
مـن إنـشــاء جــامعــات أجـنـبـيــة يف
العــــــراق لـكــن اجلــــــانــب األمــنــي
ـــــــــــــأمـل أن يـحـــــــــــــول دون ذلـــك ون
نـــتجــــــاوز هــــــذه األزمــــــة مـــن أجل
اســتقــطــــاب اسـتـثـمــــارات كـبـيــــرة
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بحـيـث تـصـبح مـتقـــدمـــة تقـنـيـــاً
ومـتقدمة أيضـاً من حيث املناهج

الدراسية.
طالب بحث علمي

وقـــــد متـكــنـــــا مــن الــتـغلــب علـــــى
الــكــــتـــــــــــاب املــــنـهـجــــي حــــيــــث مت
االعتماد على الكتاب املساعد أي
أن الـــطــــــالـــب يجــب أن يـــتحــــــول
خالل سنتـني دراسيتني ليس إلى
مـتـلق للــدراســة الـنـظــريــة وإمنــا
إلــــــى طــــــالـــب بحـــث علــمــي بــكل
مـعنــى الكـلمـة مـبتـدئـاً بــالبـحث
عن الـكتــاب واملعلــومــة يف بـطــون
الـكــتــب مــن خـالل االســتـخـــــــدام
األمـثـل للـمـكـتـبــــة فـيـمــــا حــصل
أيضاً تـوسع كبير يف إقـامة مـراكز
االنتـرنـيت يف اجلـامعـات بعـد أن
فقدت جامعاتنا كل ما لديها من
حـــاسـبـــات حـيـث أصـبحـت بعـض
اجلــــــامعــــــات ال متلـك وال حــتـــــى
حاسبة واحـدة بعد احلرب ونحن
نعمل اآلن مـن أجل توفـير مـراكز
االنــــتــــــــــرنــــت واحلــــــــــاســــبــــــــــات يف
اجلـامعــات بنـسبــة متقـدمـة وقـد
خــطــطـنـــا هــــذا العـــام ألن نـــوفـــر
حاسبـة لكل عشرة طالب وهدفنا
املــستـقبـلي هــو أن نــوفــر حـــاسبــة
لـكل خـمـــســــة طالب، ومــن خالل
الـتـــوسـع يف عالقـتـنــــا مع الـــدول
األخـــــــرى فقــــــد حــــصلــنـــــــا علــــــى
)1000( حـــــــاســـبـــــــة وزعـــت عـلـــــــى
اجلامـعات ومنـتلك )1500( منـها
يف اخملــــازن سـتــــوزع أيــضـــــاً علــــى
اجلـــامعـــات خالل األيـــام املقـبلـــة
وســــــــوف تــــصـل لـلــــــــوزارة )3000(
حــاسبــة وهنـاك عقـود أخــرى من

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن لـ)          (: 

اجلامعات تعاين  نقصاً حادًا يف األجهزة املختربية.. ونعمل عىل ختصيص حاسوب لكل مخسة طالب
أعدنا النظر يف خطة قبول الطلبة وسنتأخر يف إعالن نتائجها للعام الدراسي اجلديد

بغداد / طالب املاس إلياس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طاهر
البكاء أن سياسة الوزارة تعتمد على مزيد من االستقاللية

للجامعات وأن ال تبقى غطاء ثقيالً على اجلامعات السيما
أن هناك هوة كبيرة ما بني واقع اجلامعات العراقية التي

تخلفت نتيجة احلروب واحلصار وما بني اجلامعات العاملية
ومن أجل النهوض مبستوى التعليم العالي ألنه

مسؤولية وطنية.

ال منانع يف إقامة جامعات أجنبية يف العراق

خطة العادة احلياة اىل مرافق مطار بغداد
وانشاء ثالثة اخرى جديدة

بغداد/طارق اجلبوري
قـــامـت مالكـــات املـنــشــــأة العـــامـــة
للـطيران املـدني ويف اطار خـطتها
العـــادة احلـيـــاة الـــى مــــرافقهـــا يف
مطار بغداد الدولـي بتأهيل ابنية
املــســافــريـن املــسـتخــدمــة حــالـيــاً
للحـركة اجلـوية ونـصب محـطات
فــرعيـة تخــدم اتصـاالت الـطيـران
عبـر االقمـار الـصنـاعيــة يف بعض
املــــــــواقـع مـــن الـعــــــــراق تــــــــرتـــبــــط
بـاحملطـة املركـزية يف مـطار بـغداد

الدولي.
نصب اجهزة متطورة

اعلـن ذلك املـديـر العـام للـمنـشـأة
يف معـــرض اجـــابـتـه علـــى اسـئلـــة
)املـــــدى( وقـــــال نـتــيجـــــة لـتـــــوقف
احلــركــة اجلــويـــة واالنقـطــاع عـن
العــالم اخلـارجـي واالهمــال لهـذا
املرفق احلـضاري املهم واسـتكماالً
للجهـد املبذول الذي ادته مالكات
املـنـــشـــــأة لعــــام 2003 مت حتــــديـث
وتبـديل جـميع مـنظـومــات مطـار
بغـداد والبصرة الـدوليتني كما مت
اعـــداد مــشــــروع املالحـــة اجلـــويـــة
الـذي من املـؤمل تـنفيـذه مـن قبل
شركة ) (Raytheonاالميـركية
وذلـك لنـصب اجهـزة ومـسـاعـدات
مـالحــيـــــــة واجـهـــــــزة مـــــســـــــاعـــــــدة
ومـنـظـــومـــات االتـصـــال الـصـــوتـي
عبـــر االقمــار الــصنـــاعيــة اضــافــة
لــتحـــديــث وتعـــديـل االتفـــاقـيـــات
اجلويـة الثنـائيـة يف مجـال النقل
اجلـــــــوي بـــني الـعـــــــراق والـعـــــــالـــم
والتوسع بـاستخدام احلـاسوب يف
انــــــشــــطــــــــة الــــطـــيــــــــران املــــــــدنـــي
واستخـدام خطـوط االنتـرنيت يف
اعمـــال املنـشـــأة لتـــوفيــر خــدمــات
االتـصــال الـســريع واعــادة تـــدريب
وتــأهيل املالكـات الـفنيـة واالداريـة
واالسـتـمــــرار بعــملـيـــة الــصـيـــانـــة
والتصلـيح جلميع االجـهزة ملـطار

البصرة الدولي..
االتصال بالعالم اخلارجي
واضـــــاف:- بـــــانـه مت وضع خــطـــــة
العـــــادة ربـــط الـــطــيـــــران املـــــدنــي
العراقي بـالطيـران املدنـي الدولي
وبـــــوشـــــر بــتــنفــيـــــذهـــــا مــن خالل
مـــشــــاركــــة وفــــود مـن مـنـــشــــأتـنــــا
بـــاجـتـمـــاعــــات املكـتــب االقلـيـمـي
ملنـظمـة الـطيـران املـدني الـدوليـة
حـول مـوضـوع تــرخيـص املطـارات
واملــشــاركــة مبــؤمتــرا مـن وسالمــة
الــطيــران الــذي نـظـمتــة جــامعــة
واشــنـــطــن والــتــنـــــســيـق مع وزارة

اجلوية الثنائية ووضع مشروعات
االنـظـمــة والـتعلـيـمــات يف مجــال
االختصـاص واعداد الـدراسات يف
مـجـــــــال االخـــتــــصـــــــاص واملـــــــوارد
والدراسات يف مـجال اسعار النقل
اجلـــــــوي وتـقـــــــدمي الـــتـــــسـهـــيـالت
لـــشــــركــــات الــطـيــــران العــــامــــة يف
العــــراق ومــــراقـبــــة الـعالقـــــات مع
املـنـظـمـــات واالحتـــادات العـــربـيـــة
واالقلـيـمـيــة والــدولـيــة ومــراقـبــة
اعمــال وكالء الــسفــر والــسيــاحــة
وفق االنظـمة وتعلـيمات الـطيران

املدني.
السالمة العامة

امـا القـسـم الثــالث فهـو الـسالمـة
اجلـويـة الـذي يتـولـى مهمـة اقـرار
ومتــابعــة اعمــال املمـرات اجلـويـة
والعــملـيــــات اجلــــويـــــة يف مجــــال
الـتـــشغــيل وصـيــــانــــة الــطــــائــــرات
املـــدنـيـــة وتـــرخـيــص العـــاملـني يف
الــــطـــيــــــــران املــــــــدنـــي وتــــــسـجـــيـل
الطـائرات املـدنية وحـفظ السجل
املـــــــدنـــي العـــــــراقـــي للـــطـــــــائـــــــرات
والـتحقـيق يف حــوادث الـطــائــرات
ووضـع شـــــــــروحـــــــــات االنـــــظـــمـــــــــة
والــــــتــعــلــــــيــــــمــــــــــــــات يف مــجــــــــــــــال
االخـتــصــــاص ومــــراقـبــــة تــنفـيــــذ
اجلــــــــوانـــب الـفـــنـــيــــــــة لــــــسـالمــــــــة

الطيران.

ـ ـ

والـسليمـانيـة احمللـي وبسعـة اربع
طـــائـــرات لـكل مــطــــار مع بـنـــايـــة
مـســافـــرين لــسعــة نـصف مـليــون

مسافر سنوياً.
واوضح ان ابـرز اقسـام املنشـأة هي
قسم الرقابة اجلوية الذي يتولى
تـامني وسالمة الطـائرات يف اجلو
وعلى االرض واحملافظة على دقة
ونظـام انسـيابـية احلـركة اجلـوية
بالشـكل الذي يضمن اقتصاديات
العـــملــيـــــات اجلـــــويـــــة مـــن خالل
االلــتـــــــزام بــتــــطــبــيـق الـقـــــــوانــني
الـــدولـيــــة واحمللـيـــة الـتـي حتــض
عـملـيــات الفـصل بـني الـطــائــرات
القــــــادمـــــــة واملغـــــــادرة والعــــــابــــــرة
لالجــواء العـــراقيــة ووضع ونـشــر
وتــطـبــيق الـــسـيــــاقــــات اخلــــاصــــة
بـــذلك كـمـــا يقــوم بــاعــداد ونــشــر
اخلـرائط املالحية وشبكة املمرات
اجلـــــويـــــة واملــــشـــــاركـــــة بـــــالــبحــث
واالنقــــــاذ وتقـــــدمي املــــســـــاعـــــدات
لـلـــــطــــــــائــــــــرات الـــتـــي تـــتـعــــــــرض
للخـطــر.. والقـسـم الثــاني الـنقل
اجلــــوي الــــذي يـتــــولــــى مــــراقـبــــة
عـمليـات الـنقل اجلــوي التجـاري
لـــشــــركــــات الــطـيـــــران علـــــى وفق
القــــــواعـــــــد املقــــــررة وتــــــرخــيـــص
الـفـعــــــــــــالــــيــــــــــــات الــــتـجــــــــــــاريــــــــــــة
للمـستثمـرين واجنـاز االتفاقـيات

الــنـقل االمـــــــريـكــيـــــــة واخلــبـــــــراء
اخملـــتــــصـــني يف ادارة الــــطـــيــــــــران
املــــدنـي والـتـنـــسـيـق مع اجلــــانـب
االمـيـــركـي يف اجملـــاالت املـتعـلقـــة
بـــامـن وسالمـــة الـطـيـــران املـــدنـي
العــراقـي.. كمــا مت تــشكـيل وحــدة
امن وسالمـة الـطيـران يف الـهيكل
الـتـنــظـيـمــي للـمـنـــشــــأة لـتــــأمـني
مستـوى عالي من الـوضع االمني
لـلمـطــارات اضــافــة لــوضع خـطــة
لتــأهيل مـنتـسـبي قــسم االطفـاء
يف مـطار بغـداد حيث اقيـمت عدة
دورات داخـل القـــطــــــر وخــــــارجــــــة
ومـنهــا سلـطنــة عمــان لتــدريبـهم
علـى وفق السـياقـات الدولـية كـما
زود القـــــســم بـــــســيـــــــارات اطفــــــاء
حــــــديــثــــــة وحــــســب مـــــــواصفــــــات
منظمـة الطيرات الـدولية وماهي
ابرز املشاريع املقـترحة لعام 2004

وضمن برنامج الدول املانحة؟
ثالثة مطارات جديدة

يقول السيد املدير العام الطيران
املـــــــدنــي:- مت اعـــــــداد الـــــــدراســـــــة
والتصاميم بـانشاء مطار النجف
واملـــوصل واربـيل الــدولـي وبــسعــة
اكثـر من ست طـائـرات لـكل مطـار
وبسعة مليوني مسافر سنوياً كما
مت اعـــداد الـــدراســـة والـتـصـــامـيـم
النـشــاء مـطـــار ميـســان وكــركــوك

الرمادي / )املدى(
بعـــــد أن تـــــأســــســت هــيــئـــــة فـــض
نـــــزاعـــــات امللـكــيـــــة الـعقـــــاريـــــة يف
العراق وتشكيل جلان إقليمية يف
كل محـافظـة وسكـرتـاريــة وطنيـة
تـتـــولـــى مــســـؤولـيـــة إدارة ورقـــابـــة
أنـشطتها بدأ املـواطنني مبراجعة
هـــذه الهـيـئـــة وفـــروعهـــا لـتقـــدمي
دعـــــاواهــم اخلـــــاصـــــة بــــــامللـكــيـــــة
والـــتـعـــــــــويـــــض وبـعـــــض األمـــــــــور

العقارية األخرى.
)املـدى( زارت مقـر فــرع الهيـأة يف
مـحــكـــمــــــــة الــــــــرمــــــــادي والـــتـقـــت
القـــــاضــي مهـــــدي صــــــالح خـلف
رئـيــس الهـيـئــة الــذي حتــدث عـن

أهدافها وأنشطتها قائالً:
يخـــضـع لهــــــذه الهــيــئـــــة أعــمـــــال
املــصــــادرة واحلجــــز واالسـتــمالك
واالسـتـيالء بـــالقـــوة أو بـــأقل مـن
الـقـــيـــمــــــــــة أو أي مـــن احلــــــــــاالت
األخــــــــــــرى مــــــــــــا عــــــــــــدا حــــــــــــاالت
االسـتــيالء الـتـي جــــرت مــن أجل
اإلصـالح الـــــــــزراعـــي أو بـقـــــصـــــــــد
املنفعـة العـامـة وميكـن للمـواطن
املطــالبـة بـاألحـداث الـواقعــة بني
17 متــــــــوز عــــــــام 1968 وحـــتــــــــى 9
نـــيــــــســــــــان 2003 عـلــــــــى األراضـــي
والـعـقـــــــارات ومـــــــا يـلـحـق بـهـــمـــــــا
وميكن لـساكـني العقـارات حديـثاً
أو أولـئـك الــــذيـن شـغلــــوهــــا قــبل
الــتـــــــاسـع مــن نــيـــــســـــــان اتـخـــــــاذ
إجــراءات التـسـويـة الـقضــائيـة أو
الـتعــويــض من الــدولــة بــاملــال أو
عقار جديد.. وتتم عملية تقدمي
الـطلبات والدعاوى وفقاً للنماذج
املعــــــدة لهــــــذا الغـــــرض وقـــبل 30
حــزيــران عـــام 2005 وال تقـبل أي
دعــــوة بعـــد هـــذا الـتــــاريخ.. كـمـــا
تعفـى جميع عمليات نقل امللكية
العقـاريـة الـتي تـتم وفقـاً ألحكـام
هــذا القـانــون من أيـة ضــريبـة أو

رسم حسابي.
أموال املسؤولني

السابقني
وأضاف القاضي رئيس الهيئة أن
الهيئة تلتزم بفض النزاعات دون
حتــديــد بـــاألحكــام ومـنهــا إعــادة
جــــمــــيـع األمــــــــــــوال الــــتــــي متــــت
مـصـــادرتهـــا أو االسـتــيالء علـيهـــا
مـن قــبل احلـكــــومــــات الـــســــابقــــة
واألمــــوال املـــسـجلــــة بــــاسـم كـبــــار
مـســؤولي الـدولـة إلــى اصحــابهـا
الــشـــرعـيـني إذا ثـبـت أن اكـتــســـاب
تلـك األمـــــوال مت بـــصـــــورة غــيـــــر
شـرعيـة.. وإذا بـيع امللك مـن قبل
املـشتري األول إلى آخـر فللمالك
الــــشـــــرعــي حـق نقـله بـــــاســـمه أو
طلـب الـتعــويـض وإذا مــا مت بـيع
املـلك بـــاملـــزاد العلـنـي ومت شـــراؤه
من قـبل مــالـكه األصلـي فله حق

أبــــنــــــــــاء مــــــــــديــــنــــتــــي عــــنـه وراوة
القـدميـتني حـيث يقـول القـاضي
مهــــدي صــــالـح خلـف.. أن أغلـب
أبنـاء هـذه املنــاطق مت تهجيـرهم
إلى مدينـة عنة اجلديدة وخمس
مجـمعــات سكـنيـة أخــرى بعـد أن
غمــرت منــازلهـم وحقــولهـم ميـاه
ســـــــد الـقـــــــادســيـــــــة خـالل فــتـــــــرة
الـثـمــــانـيـنـيــــات وقــــامـت الــــدولــــة
بــــتـعــــــــــويـــــضـهــــم إال أن مــــبــــــــــالـغ
الـتعـــويـض كـــانـت مـتـبـــايـنـــة بـني
مـبـــــالغ كـبـيــــرة جــــداً وبـــسـيــطــــة
والــنـــــــوع الــثـــــــانــي هـــم أصحـــــــاب
الــدعــاوى إضــافــة إلــى أن هـنــاك
دعـــــــــاوى أخـــــــــرى مـــن مـــنـــــــــاطـق
متفرقة من احملافظة.. مؤكداً أن
الهـيـئــة تـنـظـــر يف كل دعــوة عـنــد
اكتمالها وتصدر قرراً قضائياً بها
وهنــا فعالً قـرارات واسـتحقـاقـات
لـــدى أبنــاء هـــاتني املـــدينـتني وأن
قرار الـهيئة خاضع للتميز خالل
مـدة شهـريـن.. متـوقعـاً أن تـشهـد
الـشهـور املـقبلــة زخمـاً كـبيــراً من

الدعاوى.

لـفض نـزاعـات املـلكيــة منـذ 14 /
8 / 2004 وحــــتـــــــــــى اآلن وأغـلــــب
هـــــذه الـــــدعـــــاوى تــتــنـــــاول قـــطع
األراضــــي الــــتــــي مت االســــتــــيـالء
علـــيهــــــا مــن قـــبل الــــــدولــــــة ومت
تعـــويــضهـم يف حـيـنهـــا إال بعـض
احلــاالت االسـتـثـنــائـيــة الـتـي لـم
يـتـم الــتعــــويــض فــيهــــا أو يـكــــون
الـــتعـــــويــــض ضعـــيفـــــاً ال يـــتالءم

وقيمة امللك..
عنة وراوة القدميتني

وعـنــــد اســتعــــراضـنـــــا للــــدعــــاوى
املــتـــــواجـــــدة يف مـكــتـــب الهــيــئـــــة
الحظنـا أن أغلـب املتضـررين من

املـطالـبة بـالتـعويـض ومبا يـعادل
مـبلغ الـشــراء.. أمــا إذا اسـتخــدم
امللــك للــمـــصـلحـــــــة العــــــامــــــة أو
ألغراض خـيريـة تلتـزم احلكـومة
أو املــــالك احلـــالـي أو احلـــائـــز أو
املــــســـتفــيـــــد بـــتعـــــويـــض املـــــالـك
األصلـي علــى شــريـطــة أن يـبقــى
امللـك مــــســـتخـــــدمــــــاً لألغـــــراض

املذكورة.
أكثر من )60( دعوى

وحـول مـا يـخص فـرع الهـيئـة يف
محـافظـة األنبـار أجـاب القـاضي

رئيس الهيئة بالقول:
لـقـــــــد مت تــــــشـكـــيـل الـهـــيـــئـــــــة يف
محــــــافـــظــــــة األنــبــــــار وبــــــاشــــــرت
أعــمـــــــالهــــــا عــن طـــــــريق مـكــتــب
الـسكـرتـاريـة اخلـاص بهـا وقـامت
بــــــاســـتالم الــــــدعــــــاوى وتــنـــظــيــم
ــــــــــــواطـــــنـــــني وفـق مـعــــــــــــامـالت امل
الـتعليمـات التي أجـازها القـانون
إال أن عـــــدم معــــرفــــة املــــواطـنـني
بــالهـيئــة ومـهمــاتهــا هــو الـسـبب
وراء قلـة الدعـاوى إضافـة إلى أن
القــانــون بــدأ تنـفيــذه يف 1 / 7 /

2004
*وكم يـبلغ عــدد الــدعــاوى الـتي

استلمها املكتب؟
اسـتلـمـنـــا أكـثـــر مـن )60( دعـــوى

ـ ـ

نزاعات ملكية العقار يف األنبار

أكثر من )60( دعوى تنتظر اختاذ قرار قضائي بشأهنا..!
أغلب الدعاوى
تنحصر بني
مدينتي عنة
وراوة
القدميتني

بغداد/ املدى
قــامـت دائــرة الــوقــايــة الـصحـيــة
بــإتـالف آالف االطنـــان من املــواد
الغذائية وغيرها من املواد بسبب
عــــــدم صالحــيـــتهــــــا لالســتـهالك
وفشلها يف الفحوصات اخملتبرية
الـتي اجـريـت علـيهــا. كمـا قــامت
جلـنــــة املـتـــــابعــــة فــيهــــا يـتـكــيف
زيارتها على املـستشفيات وسحب
منــاذج غـــذائيــة وتــوجـيه انــذارات
لعـــدد مـن املــسـتـــشفـيـــات لـتاليف

النواقل التي ثبتت عليها.
وقال مـصدر يف الـدائرة ان شعـبة

شخــصـــــاً مــن خــطـــــر االصـــــابـــــة
بــاالمـــراض النــاجتــة مـن تنــاول

هذه املواد.
واضـــاف بـــأن جلـنـــة املـتـــابعـــة يف
الـــــدائـــــرة كـــثفــت مــن زيــــــاراتهـــــا
للـمــسـتـــشفـيـــات واخـــذت منـــاذج
غـذائيـة منهــا وتثبـيت النـواقص
الــصحـيـــة والـتـــوجـيه إلكـمـــالهـــا
وتــوجيه االنــذارات النهـائيـة لهـا
وهــــــــــذه املـــــــســـتـــــــشـفـــيــــــــــات هـــي
مــستـشفـى ابـو غـريـب والكـرامـة
وابـن الـبلــدي واحملـمــوديــة وابـن

الهيثم.

املعـــــامل يف الــــدائــــرة قــــد اتـلفـت
للـفتــرة خـالل النـصـف االول من
العـام احلــالي كـميـات كـبيــرة من
املـواد الغذائيـة كاللحـوم وااللبان
واالجـبـــان واحللـــويـــات واجلـبــس
اضافة للمشـروبات الغازية ومياه
صـحــيـــــــة وصـــــــابـــــــون والـعــــطـــــــور
واملـثلجــات كـــونهــا غـيــر صــاحلــة
ـــــــــــــــة لــالســــــتــهــالك او مــــــنــــــتــهــــــي
الـــــصـالحـــيــــــــــة والـفــــــــــاشـلــــــــــة يف
الفحـــوصـــات اخملـتـبـــريـــة وانـــذار
املعــامل الـتي قــامت بــإنتـاج هـذه
املواد ممـا يعـني حمـاية )27871(

ـ

محاية 27871 شخصاًَ من رضر املواد الغذائية التالفة

القاضي مهدي صالح خلف


