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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (593)Sat. (4) February

وزارة الكهرباء تسعى اىل نصب منظومات
اهلاتف الالسلكي يف مجيع انحاء العراق
بغداد/طارق اجلبوري
املالك ـ ــات الهـنـ ـ ــدسـي ـ ــة
ـ
ـق ـ ــامــت
والفـنـيــة يف ال ـشــركـ ــة العــامــة
ـص ــاالت وال ــب ــريـ ــد ب ــربــط
لالتـ ـ
انـظ ــم ــة اتـصـ ــاالت ج ــدي ــدة يف
ـع ـ ـ ـ ـ ــدد ـم ــن ـب ـ ـ ـ ـ ــداالت بـغ ـ ـ ـ ـ ــداد
ل ــت ــوســيع قـ ــدراتهـ ــا ومــن اجل
تل ـبـ ــي ـ ـ ــة طلـ ــب ـ ــات املـ ـ ــواط ـنــني
للهاتف االرضي والالسلكي.
ـدي ـ ـ ـ ـ ــر الـعـالق ـ ـ ـ ـ ــات
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
اخلــارجيـة واالعالم يف الـوزارة
الــسيـد سـميـر عـلي احلـسـون:
ان وزيـرة االتصـاالت الـدكتـورة
ج ــوان ـف ـ ــؤاد معــصـ ــوم الــتقـت
ـ
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـفـ ــنـ ــي
ـوك ـ ـي ــل ــي ـ
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واالداري وامل ـسـتــشـ ــار وم ــدي ــرة
وم ــديـ ــرة الــش ــؤون
االسـت ــي ــراد ـ

املــاليـة واملـديـر العـام للـشـركـة
ـام ــة لالتـصــاالت والـبــريــد
العـ ـ
ـدي ـ ـ ــر ال ــع ـ ـ ــام لـ ـ ــشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
وامل ـ ـ ـ ـ
ـ
االنـ ــت ـ ــرن ـيــت ملـ ــن ـ ــاقـ ــش ـ ــة س ــبل
وت ـ ــائـ ـ ــر الع ــمل مــن
ـت ــصعـ ــي ـ ــد ـ
خالل عمل الـوزارة على توفير
ـزم ـ ــات الــب ـ ــداالت مــن
ـتل ـ ـ ـ
ـم ـ ـسـ ـ
وك ــيـ ـ ـبـالت ومـ ـ ـ ـ ــواد
ش ـ ـبـ ــك ـ ـ ـ ــات ـ
ـ
احتياطية.
واض ــاف ان ق ـسـم الـت ــراسل يف
ـ
اجن ــز ربــط نــظـ ــام
بغ ــداد ـق ــد ـ
ـ
ـوس ـيـع بـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــة
)ل ـ ــت ـ ـ ـ ـ
( E1 13ـ
ـدال ــة ال ـضـب ــاط
()WLLيف ـب ـ ـ
مع ـب ـ ـ ــداالت بغ ـ ـ ــداد االخ ـ ـ ــرى
وربـط نـظ ــام ()e15ملـنـظ ــوم ــة
( )VASATيف ال ـ ـ ــداودي مـع

بــدالــة املــأمــون وتــوسـيع ربـط
بـدالــة التـوسـط الكــويكـتل يف
ـادري ـ ــة ـب ـ ــربـ ــط الــب ـ ــداالت
اجل ـ ـ ـ
ـ
التــاليـة ( )IEIبـدالـة اجلهـاد
)E1ب ـ ــدالـ ـ ــة اجل ـ ــادري ـ ــة و
ـ
و(2
( )E12بــدالــة الــدورة وبــدالــة
الغـزاليـة و( )IEI-2EIبـدالـة
االمني.
ـم ــوضحــا ان الــوزارة ويف اطــار
ـسع ــى الـ ــى ن ـصـب
ـته ــا ـت ـ ـ
خ ـطـ ـ
مـنظـومـات الهــاتف الالسلـكي
(الـوايـر ليـس) ليـشمل جـميع
انواع العراق ليصبح بإمكانية
ـامل ـ ــواط ـنــني احلـ ــص ـ ـ ــول علـ ـ ــى
ـط ـ ــي ـ ـ ــة جـ ــمـ ـيـع
ال ــه ـ ـ ــاتـف وت ــغ ـ ـ
االقضية والنواحي.

تأسيس احتاد للتدريسيني اجلامعيني
بغداد  /ستار احلسيني
بحضـور ممـثل رئيـس اجلمهـوريـة ورئـيس الـوزراء
وحـشـد كـبيــر من الـعلمـاء واالسـاتـذة اجلـامعـيني
افتـتح يــوم امـس املــؤمتــر االول لالحتــاد العــراقي
للـت ــدري ـسـيـني اجلـ ــامعـيـني عل ــى ق ــاعـ ــة احلكـيـم
الواقعة يف جامعة بغداد.
ودعا رئـيس االحتـاد -يف كلمـته التي الـقاهـا -الى
الـدفــاع عن حقـوق الهـيئـة التـدريـسيـة اجلــامعيـة
والـسـعي الــى حل مـش ــاكلهـم املهـني ــة ورفع كفــاءة
الهـيـئــة الـتــدري ـسـيــة واسـتـيع ــاب مفــاهـيـم عـصــر
الـثقــاف ــة واملعلــومــاتـيــة وارس ــاء تقــالـي ــد علـمـيــة
تتماشى والنظم اجلامعية العلمية.

كـمــا اشــار الــى ضــرورة الـتـن ـسـيق مع اجل ــامعــات
ومراكز الـبحث العلمي احمللية والعـاملية وتنشيط
ت ــرجـمـ ــة الكـتـب والــبحـ ــوث لل ــوقـ ــوف عل ــى آخ ــر
مستجدات العلم والبحوث التطويرية.
وعـن آليـات الـعمل الـتي سـيتخـذهـا االحتـاد قـال
نـائب رئـيس االحتـاد :سنـسعـى الـى اصـدار مجلـة
او نـ ــش ـ ــرة او صحــيف ـ ــة ن ـ ــاطق ـ ــة ب ـ ــاســم االحت ـ ــاد
وسنـؤمن مـوقعـا الكـترونـيا عـلى الـشبكـة الدولـية
للـمـعلـ ــوم ـ ــات ومحـ ــاولـ ــة االف ـ ــادة القــصـ ــوى مـن
املـعل ـ ــوم ـ ــات املــت ـ ــواف ـ ــرة م ـ ـشــي ـ ــرا ال ـ ــى ان ن ـ ــدوات
ومـ ــؤمت ـ ــرات ومحـ ــاضـ ــرات ســنقـ ــوم بـعقـ ــدهـ ــا يف
اجلامعات واحملافل العلمية.

السماء تبكي

يف دورة تدريبية نظمتها جمعية التعاون والتنمية

عوائل ضحايا األمصال امللوثة باأليدز يطالبون احلكومة
بتفعيل قضيتهم ضد رشكة ماريو الفرنسية
بغداد  -رياض القره غولي

طـالـبت عــوائل ضحـايـا مـرض االيـدز
احلكــوم ــة العــراقـيــة بـنقل قـضـيـتهـم
وتفعيلـها يف احملـافل الـدوليـة والعمل
علـ ــى تع ــويــض الــضح ــاي ــا مــن خالل
اسـتـمـ ــرار ال ــضغ ــط علـ ــى احلـكـ ــومـ ــة
الفـرنسيـة وشركـة ماريـو التي سبق ان
وردت ال ــى العــراق أمـص ــال دم ملــوثــة
بفــايــروس الع ــوز املن ــاعي (االيــدز) يف
عام 1982.
واك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ــع ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـل خـالل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ـ
الـت ــدريـبـي ــة الـتـي اق ــامــته ــا جــمعـي ــة
الــتع ـ ــاون وال ـت ـن ـم ـي ـ ــة ب ـ ــالــتعـ ـ ــاون مع
جمعية الهالل االحمر ومنظمة راشد
لتـأهيـل الشبـاب سبل مـكافحـة االيدز
والــوقــايــة مـنه والـتـي تـنهـي اعـمــالهــا
اليوم.
وقـال مـديـر بـرنــامج العــوز املنــاعي يف
جـمعـيـ ــة الهالل االحـم ــر خ ــال ــد علـي
جـب ــر ال ــذي فق ــد خـم ـس ــة مـن ابـن ــائه
بسبب انتقـال املرض اليهم عن طريق

املنظامت املهنية وغري احلكومية
تدعو اىل وقف وصاية احلكومة عىل عملها

بدءاً من العام الدراسي املقبل:

الرتبية تقرر اعتامد مناهج دراسية
جديدة للمرحلة االبتدائية

بغداد/طالب املاس
الياس:
ق ــررت وزارة الت ــربيــة اعـتمــاد
مــن ـ ـ ــاهج دراس ـيـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة
لـل ــم ـ ـ ـ ــرحـل ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدراس ــي ـ ـ ـ ــة
االبتـدائية واعتبـارا من العام
الدراسي املقبل 2007-2006
أعلــن ذلـك وزيـ ـ ــر ال ـتـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
ال ــدكت ــور عب ــد الفالح حــسن
الـســوداني لـ (املـدى) وقـال أن
املنــاهج التـي ستعـتمـد تـركـز
علــى امل ــادة العلـمي ــة وتبـتعــد
ع ـ ــن أي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع م ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع
الـتـ ـسـيـي ــس ،تـ ـشـتـمـل علـ ــى
مبـادئ حقـوق اإلنـســان ونبـذ
الـع ـ ـنـف وضـ ــمـ ـ ـ ـ ــان حـقـ ـ ـ ـ ــوق
وح ـ ــري ـ ــات ج ـمــيع مـك ـ ــون ـ ــات
الـشـعب العــراقي وتـدعـو إلـى
ترسيخ مفهوم املواطنة وحب
العراق.
وأشـار الدكتـور السـوداني إلى
أن الـ ـ ـ ــوزارة وضـع ــت خـ ــطـ ـ ـ ــة
إلعــداد وتـطــويــر كفــاءة ()50
ألف مـعلـم وم ـ ــدرس لغـ ــرض
اعـتـمـ ــاد املـن ـ ــاهج اجلـ ــديـ ــدة
ب ـ ـ ـش ـكـل صـحـ ـيـح وتـ ـ ـ ــوف ــيـ ـ ـ ــر
امل ـ ـس ــتلـ ـ ــزمـ ـ ــات ال ـتـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة
اخلاصة بهـا ،حيث أن الوزارة
تسعى إلى عقـد ندوة موسعة
يـ ـشـ ــارك فــيهـ ــا ممــثلـ ــون عـن
ج ـ ـم ـ ـيـع شـ ـ ـ ـ ــرائـح اجمل ـ ـت ـ ـمـع
وأول ــي ـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـطـل ــب ـ ـ ـ ــة
ومـسؤولـون يف مختـلف دوائر
الـدولة لغرض عـرض املناهج
اجلديـدة أمامهم ومنـاقشتها
ق ـ ـبـل ت ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـقـهـ ـ ـ ـ ــا واخـ ـ ـ ـ ــذ

املـالحظـات العلـميـة بـشـأنهـا
بنظر االعتبار.
وأكـد وزيـر التـربيـة أن الـوزارة
بشـأن وضع مقررات مؤمتري
بغـداد وبــاريس اللـذين عقـدا
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي
بخصـوص املنـاهج الـدراسيـة
يف الع ــراق م ــوضع الـتـنفـي ــذ
والـتـطـبـيق مـن خالل جلـن ــة
إع ـ ــداد امل ـنـ ـ ــاهج ال ـ ــدراس ـي ـ ــة
املشكلة بالوزارة.
مـن جه ــة أخـ ــرى أعلـن وزي ــر
الـت ــربـي ــة عـن جت ــدي ــد ()10
آالف عــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـلــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس
األم ـ ـن ـ ـيـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـلـ ــني يف
مـؤسـسـات الـقطــاع التـربـوي
يف احملافظات كافة.
وقــال ال ــدكتــور الـس ــوداني أن
الـ ــوزارة خـ ــولـت املـ ــديـ ــريـ ــات
الع ــام ــة للـت ــربـي ــة صالحـي ــة
جت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد عـق ـ ـ ــود احل ـ ـ ــراس

األمـنـيـني اعـتـبــارا مـن ت ــاريخ
انتهـائها عـام ( )2005وبنفس
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروط والـ ـتـعـلـ ـي ــم ـ ـ ـ ــات
الـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــة ،مـ ــش ـ ـ ــددا علـ ـ ــى
املديريـتني العامتـني للشؤون
اإلداريـ ــة واملـ ــالـيـ ــة املـبـ ــاشـ ــرة
بــتج ـ ــدي ـ ــد الـعقـ ـ ــود واتخ ـ ــاذ
إجـراءات توفير الغطاء املالي
ل ـ ــص ـ ـ ـ ــرف رواتـ ـبـه ــم لـلـع ـ ـ ـ ــام
احلالي.
وأوضـح أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـ ـ ـ ـ ــولـ ــي
م ــوض ــوع احل ــراس األمـنـيـني
اهتـمامـاً كبيـراً وهي بـانتـظار
إجـابــة مجلـس الـوزراء ووزارة
املــاليــة بـشــأن مــوضــوع زيــادة
مـخ ـ ـصـ ــص ـ ـ ــاتـهــم وت ـ ـ ــوفــي ـ ـ ــر
التجهيـزات اخلاصـة بعملهم
ألنهـم ي ـ ــواجهـ ــون اخملـ ــاطـ ــر
أثـنــاء حـمــايـتهـم املــؤس ـســات
التربوية.

بغداد/املدى

وجهـت املنظـمات احلـكومـية وغـير احلـكومـية يف الـعراق نـداءين
الـى رئـاسـة اجلمهـوريـة واحلكـومـة والبـرملـان واالميـنني العـامني
لالمم املتحـدة وجامعة الدول العربيـة وقادة االحزاب واملنظمات
العــربيـة والــدوليــة للعـمل علــى الغـاء قــرار احلكـومــة العــراقيـة
املــرقـم ( )8750يف  2005/8/18بـتجـمـيــد امــوال هــذه املـنـظـمــات
والغاء عمل بعضها.
وجـاء يف النـداءين اللـذين وقعهـما رؤسـاء وممثلـو ( )39منظـمة
ونقــابــة إن نـشــاطــات هــذه املنـظمــات هـي حق اســاسي ال يـنبـغي
تقـييـده بـالقـوانني واالنـظمــة ذات الطـابع الـشمــولي او بقـرارات
حكـوميـة ال تـتيح لهـا احلصـول علـى قـدر كـاف من االسـتقالليـة
يف العـمل ،وان تكــون العالقــة بهــا عالقــة رق ــابيــة ووجــود قــانــون

بغداد  /املدى
أعلنت وزارة العدل عن إعادة
الع ــمل بـ ـص ـنـ ـ ــدوق تقـ ـ ــاعـ ـ ــد
مــوظفي الـدولـة وأن يـرتـبط
بــدائــرة الـتقــاعــد وتــودع فـيه
جميع التوقيفات التقاعدية
الـتي تــستقـطع من مــوظفي
الــدولــة وحـصــة ممــاثل ــة من
اجلهة التي يعــملون فيها.
وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر يف الـ ـ ــوزارة لـ
(امل ـ ـ ـ ــدى) :أن الـهـ ـ ـ ـ ــدف مـ ــن
ـ

مستـقل خاص ينظم وجودهـا وعالقاتها باحلكـومة بدون تدخل
حكومي او حـزبي واذا ما حـدثت خالفات او تـقاطعات فـان حلها
ينبغي ان يكون عن طريق القضاء وحده.
واك ــد النــداءان رفــض املنــظمــات املهـني ــة وغي ــر احلك ــوميــة هــذا
ال ـتـ ـ ــدخل احلـك ـ ــومــي ال ـ ــذي ي ــتعـ ـ ــارض مع اب ـ ـسـ ــط املف ـ ــاه ـيــم
الــدميق ــراطيــة والقــان ــونيــة ومع مــا اقــره ال ــدست ــور داعني إلــى
التـدخل السـريع لسحب القـرارات اجلائـرة يف التدخل ومحـاولة
السـيطرة علـى هذه املنـظمات ومـؤازرة هذه املنـظمات يف مـوقعها
الرافض للتدخالت احلـكومية والعمل على تشريع قانون خاص
لهـا باالستنـاد الى الدسـتور الدائم ومبـشاركة من هـذه املنظمات
مع ممـثلي الشعـب يف البرملـان لتعزيـز النظـام الدميقـراطي ،من
اجل مستقبل العراق اجلديد.

 167مصاباً بالتدرن من بني كل  100ألف مواطن عراقي
املدى/قيس قيس عيدان

كـشف الــدكتـور ظـافــر سلمـان هـاشـم رئيـس
جـمعـيـ ــة مكـ ــافح ــة الـتـ ــدرن يف الع ــراق عـن
وجود ( )167مصاباً مبرض التدرن كل مائة
ألف مــواطـن ي ـشـكلــون ( )75مـنهـم اصــابــة
معديـة وتشكل خـطورة عـاليـة النتشـار هذا
املـرض.وأضـاف رئـيس اجلـمعيـة يف تصـريح
خـص به (املــدى) ان االحـصــاءات املعـتـمــدة
مـن قــبل مـعهـ ــد الـتـ ــدرن يف وزارة ال ــصحـ ــة
اظهرت اصابة نـسبة كبيرة للفـئات العمرية

العدل تعيد العمل بصندوق تقاعد موظفي الدولة
إع ـ ـ ـ ــادة الـعـ ـمـل بـ ـ ـص ــن ـ ـ ـ ــدوق
ـ
التقـاعـد هـو تـوفيـر وتـوحيـد
أنـظـم ــة الـتق ــاع ــد اخملــتلف ــة
وتبــسيـط تــطبـيقهــا وكــذلك
إدخـ ـ ــال مف ـ ــاه ـيــم ح ـ ــدي ـث ـ ــة
عـلـ ـ ـي ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورفـع الـغ ـ ــنب ع ـ ــن
املـتق ــاع ــديـن ال ــذيـن تـ ــآكلـت
حقــوقـهم أو أهـملـت وضـمــان
مـ ـس ـ ــتقــبل مـن سـ ـيــتقـ ــاعـ ــد
مــنهــم الحقـ ــا ،حـيــث يعـنـ ــى
ال ـ ـصـ ـنـ ـ ـ ــدوق بـ ـ ـ ــدفـع جـ ـمـ ـيـع

امـصــال شــركــة مــاري ــو الفــرن ـسـيــة ان
( )43مصابا بهذا املرض ما زالوا علي
قـيـ ــد احلـيـ ــاة مــن اصل ( )238حـ ــالـ ــة
مسجلة فيما تويف بقية املصابني.
واعـتبـر جبـر ان اخفـاء قـضيـة اصـابـة
 238ع ـ ــراق ـي ـ ــا ب ـ ــاالي ـ ــدز ك ـ ــان صـفق ـ ــة
سيــاسيــة لنـظـام صــدام مع احلكـومـة
الف ــرن ـسـي ــة وع ــامـل ضغــط لـتـم ــري ــر
مصاحلهما املشتركة.
وذكر (أبو بـاسم) الذي فـقد اثنني من
ابنـائه نـتيجـة اصـابـتهمـا بهـذا املـرض
ان اسـاليب احلجـر الصحي والـتعامل
ـس ـ ــانــي ـك ـ ــان ــت وراء االنهــيـ ـ ــار
الال ان ـ ـ ـ
الــنفـ ـســي ملع ـظـم امل ـصـ ــابـني وتـ ــدهـ ــور
حالتهم الصحية فضال عن افتقارهم
الى ابـسط االدويـة اخلاصـة مبعـاجلة
فـطريـات الفـم والطفح اجللـدي التي
عـادة مـا تـظهـر نـتيجـة االصـابـة بهـذا
الفيروس مما ادى الى وفاة اغلبهم.
وكـانت جـمعيــة التعـاون والـتنـميـة قـد
تـأسست يف كردستـان عام  1994وجرى

تفعيل نشاطاتها يف بغداد عام 2005.
وقالت منـسقة اجلمعيـة ريا الفالحي:
ان اجلـمعـي ــة ته ــدف ال ــى رفع احلـيف
عـن الفـئ ــات واالشخ ــاص املـتـض ــرريـن
ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـسـل ـ ــطـ ـ ـ ــة
احل ـ ـ ــروب واه ـ ـ
م ــن ـ
والـضغـط الـنفــسي لـلنـســاء والــشبــاب
ومصابي االيدز ومتعاطي اخملدرات.
واشـ ــارت الـفالحـي الـ ــى ان اجلــمعـيـ ــة
قدمت خدمات طبيـة وانسانية ومادية
الــى مجمـوعــة من االطفــال املصــابني
بامراض مستعصية ومزمنة.
وبــني ان ـع ـ ــوائـل ضحـ ـ ــايـ ـ ــا االيـ ـ ــدز يف
العــراق لـم ت ـشـمل حـت ــى االن بقــانــون
ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة ،وال ت ـ ــزال
ق ـضـيــتهــم تعـ ــانــي تعـتـيـم ـ ــا افقـ ــدهـم
التعـويضات واملساعـدة الالزمة ،مؤكدة
يف ـال ـ ـ ــوق ــت نـفـ ـ ـ ـسـه ان عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ــاالت
االصابـة بااليـدز يف تزايـد مستـمر من
دون وجـود احصـائيـات شفـافـة ودقيقـة
يف العراق.

الرواتـب التقاعدية ومكافآت
املــوظفني الـتي يـستحقـونهـا
بعـ ـ ــد تـ ـ ــاريـخ نفـ ـ ــاذ قـ ـ ــانـ ـ ــون
الـتـقــاعــد املــرقـم  27ل ـس ـ ـنــة
. 2006وأشــار املـصــدر إلــى أن
تـشكيالت الـصنـدوق ومهـامه
وسـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر الـع ـ ـمـل ف ـ ـيـه ي ـ ـتـ ــم
حتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا بـ ـتـعـلـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــات
ي ـص ــدره ــا وزي ــر امل ــالـيـ ــة وله
إقراض الـصندوق مبـا ميكنه
مــن اإليفـ ــاء بـ ــالـتـ ـ ــزامـ ــاته.

املنتجة والتي تبلغ أعمارهم 15ـ 54سنة.
وحذر الـدكتور ظـافر من زيـادة نسبـة املرض
يف العـ ــراق يف املـن ـ ــاطق الـ ــشعـبـي ـ ــة األهلـ ــة
بــالــسكــان حـيـث تـصــاعــدت ن ـسـبــة انـت ـشــار
املــرض يف منـاطق مــدينــة الصـدر ،الـشعلـة،
الزعفرانية ،الدورة.
كـمـ ــا أوضح ان بـ ــرنـ ــامج الـتـ ــدرن الـ ــوطـنـي
املعـريف العـراقي يعـد النـموذج األمـثل ولكن
هنـاك معوقات عـديدة تسبب يف تـنفيذ هذا
البـرنامج بـسبب الـوضع األمني غيـر وعدم

فعـالية الـطبيب املنـسق يف الكوادر الـصحية
ممـا يتـطلب اعـداد بـرنـامج تـدريـب متكـامل
جلــمع الـك ـ ــوادر الع ـ ــاملـ ــة هـ ــذا الـبـ ــرن ـ ــامج
وأضـ ـ ـ ــاف ان الـ ــظـ ـ ـ ــرف املـع ــيـ ـ ــش ــي لـ ـبـعـ ــض
املــص ــابـني ي ـسـبـب يف ع ــدم الـت ــزام املــص ــاب
بـ ــالعالج مم ــا يـتــطلـب تخـصـيـص اع ــان ــات
م ــادي ــة طــيل ــة تـلقـي الـعالج ودعـم احل ــال ــة
االقـتــصـ ــاديـ ــة للــبعــض مــنهـم طـ ــوال مـ ــدة
اجلهات ذات العالقة تهيئة وتخصيص تلك
االعانات لهؤالء املصابني.

مديرية ماء حمافظة بغداد تنفذ شبكة جديدة يف (أبو غريب)
بغداد/املدى

اع ــدت م ــدي ــري ــة م ـ ــاء مح ــافــظ ـ ــة بغـ ــداد خــطـ ــة
الستبدال الـشبكة القـدمية للمـاء الصالـح للشرب
من نوع (اسبست) يف عدد مـن األحياء السكنية يف
(ابــو غــريـب) .وقــال عــادل ح ـسـني حــاوي م ـســؤول
قاطع (ابـو غريـب) ان الشبكـة العاملـة حاليـا تعود
لـعام  1960وتعـاني كثـرة الكسـورات التـي تؤثـر على
نــوعـيــة املـيــاه املـنـتجــة لــذا اعــدت دائــرتـنــا خـطــة
ال عن متــديــد الـشـبك ــات يف حي
السـتبــدالهــا فـضـ ً
املـهنــدسني والــديــوان والفخــرســة ومنـطقــة الــدور

احلـمــر وعــرب جلــوب واوضح حــاوي :ان اخلـطــة
ت ـشـمل ايــض ــا ن ـصـب وح ــدتـني مجـمعـتـني للـم ــاء
بطـاقـة انتـاجيــة تبلغ نـصف مليـون غـالـون بـاليـوم
لكل مـنهمـا يف مـنطقـة عقـرقـوف مـشيـر ًا الـى ان
العـمل يجـري حــالي ـ ًا الكمـال املـرحلــة الثــانيــة من
مــش ــروع شــبك ــات خ ــرن ــاب ــات بـط ــول  7كـم وق ــد مت
حتقـيق نسب اجناز متقـدمة يف هذا املشـروع .يذكر
ان املـشـروع الــرئيــس لتـحليــة امليـاه الــذي ينفـذ يف
(اب ــو غ ــريـب) س ــوف ي ــؤمـن ايـص ــال امل ــاء الـص ــالح
للشرب إلى منطقة الرضوانية واملناطق احمليطة.

موسوعة الكرتونية للمؤرخني
العراقيني املعارصين عىل شبكة األنرتنيت
املوصل  /مكتب املدى

امل ــوس ــوعـ ــة االلكـت ــرونـي ــة للـم ــؤرخـني الع ــراقـيـني
املعاصـرين ،خطوة جادة ومشـروع كبير يحاول من
خالله الــدكـتــور ابــراهـيـم خلـيـل العالف امل ـشــرف
عل ــى امل ـش ــروع القـي ــام بج ــرد اسـمـ ــاء ومجه ــودات
املــؤرخـني العــراقـيـني الــذيـن ك ــان لهـم الفــضل يف
ارس ــاء اســس امل ــدرس ــة الـتـ ــاريخـيـ ــة املع ــاص ــرة يف
العـ ــراق ،ومــن اجل الـ ــوق ـ ــوف عل ـ ــى معـ ــالـم هـ ــذه
امل ــوس ــوع ــة الـتـي تـص ــدر عـب ــر شــبكـ ــة املعل ــوم ــات
ال ــدولـي ــة " االنـت ــرنـيـت " مـن خالل م ــوقـع مجل ــة
علــوم انسـانيـة ،الـتقت (املـدى) بـالـدكتـور ابــراهيم
خلـيـل العالف يف م ــوقع عـمله مبــركــز الــدراســات
االقلـيـمـي ــة يف ج ــامع ــة امل ــوصل حـيـث ق ــال :تع ــد
موسـوعة املـؤرخني العـراقيني املعـاصريـن من اهم
واحـدث املـوسـوعــات التـي تصــدرت ،كتـدويـن ،سيـر
حـيــاة اولـئك املـبــدعـني ،سـيـمــا ان االسـمــاء الـتـي
تـتنـاولهـا املـوسـوعـة لهـا اسهـامـات بـارزة يف حـركـة
التـاريخ العـراقي احلـديث اخـذيـن بنظـر االعتبـار
االهتمام الشديـد بالدراسات التـاريخية الذي بدا
ميـي ــز احلـي ــاة الـثق ــافـي ــة الع ــربـي ــة خـالل العق ــود
االخيرة ،كمـا تسلط املـوسوعـة الضوء علـى جهود
امل ــؤرخـني ال ــذيـن س ــاهـم ــوا ب ـشـكل فع ــال يف وضع
اسـ ــس م ـ ــدرس ـ ــة تـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة مع ـ ــاص ـ ــرة مت ـي ـ ــزت
باملـوضوعـية والـعلميـة والعقالنيـة منهـم الدكـتور
جعفـر خـصبــاك ومحمـد تــوفيق حـسـنني وفـاضل
حسني وعبدالقادر احمد يوسف

كيف مت االعداد لتنفيذ املشروع؟

لقـد مت االعداد لـتنفيـذ املشـروع من خالل مجـلة
علـوم انسـانيـة الكـترونـية تـصدر يف هـولنـدا سبق
ان اصــدرت مــوســوعــة خــاصــة بعـلمــاء االجـتمــاع
العـراقيـني ،سلطـت من خاللهـا الضـوء علـى عـدد
من علـماء االجتـماع املعـروفني مثـل الدكتـور على
الـوردي وحـامت الكعـبي ومتـعب منــاف السـامـرائي
وغيرهم
وقـد اراد القــائمـون علـى اجمللـة اصـدار مـوسـوعـة
اخرى للـمؤرخني العراقيني تكون مـوازية ملوسوعة
علمـاء االجتماع ،فتم االتصال بنا لتنفيذ الفكرة
وهكذا ولدت هذه املوسوعة التي اريد لها ان تكون
عـمالً مـتك ــامال يــأخــذ مــداه العــداد مــوســوعــات
اخــرى عـن االطبــاء واالدبــاء والـفنــانـني وغي ــرهم
وذلك يف اط ــار الـفك ــرة الع ــام ــة الـتـي نــسع ــى مـن
خاللهـا الـى تــوثيق احلـركــة الفكـريــة والثقــافيـة
والعلمية والفنية يف العراق الكترونيا
ويـضيف الـدكتــور العالف :كمـا سـنعمـل مسـتقبال
علــى وضع مـوسـوعــة عن الــسيــاسيـني العـراقـيني
املعـاصرين وذلك الفتقار املعلومات بهذا الشان اذ
ال تـت ــوف ــر ل ــديـنـ ــا معل ــوم ــات او مع ــاجـم او دوائ ــر
معـرفـة عن الـسيـاسـيني املعـاصـرين اسـوة بـالـدول
املتقدمة

مباذا تتميز املوسوعة االلكترونية
للمؤرخني املعاصرين؟

تتـميز بـأنها مـوسوعـة يسـتفيد مـنها املاليـني عبر
شبكة املعلـومات الدولية بخالف الطباعة الورقية
التـي يكــون فيهـا حجـم االستفـادة محـدودا نـوعـا
ما ،وقد تلقينا العـشرات من الرسائل االلكترونية
التي تـشيد بهذا اجلهـد الكبير الـذي اشتمل على
الكـثـيــر مـن املعلــومــات عـن املــدرســة الـت ــاريخـيــة
العراقية وحركة التاريخ العراقي احلديث
ومن اجلدير بالذكر ان املوسوعة تصدق بالدراسة
ألبـرز املــؤرخني العـراقـيني دون ان تــولي اهـتمـامـا
لـقومـيتهم او ديـانتهم او طـائفتهـم ،حيث تـضمن
عــدده ــا االخي ــر سي ــرة حيــاة ثالث ــة من امل ــؤرخني
االكــراد هم الــدكتــور كمـال مـظهـر واملــؤرخ محمـد
امني زكي وحسني حسن املغرياني

برأيكم ،هل النشر االلكتروني سيحجم
من النشر الورقي؟

ال اعــتقـ ــد ذلـك ،فلـكال الـنـ ـشـ ــريـن خ ـصـ ــوصـيــته
وقاعـدته الواسعة من الـقراء واملستفيـدين ،وفيما
يـتعلق بــالنـشـر الــورقي فـان االنـسـان ال يـستـطيع
االستـغنـاء عـنه مـهمـا تـطــور النـشـر االلـكتــروني،
فانا شخصيا اشعر بالسعادة اذا ما قرات صحيفة
بـي ــدي ولـيــس عـن ط ــريق االنـت ــرنـيــت ،ولكـن مـن
ال ـض ــروري ان ت ــسع ــى ال ـصـحف ووس ــائـل االعالم
املقروءة االخرى يف العـراق الى مواكبـة التطور يف
مجــاالت النـشـر والـطبـاعــة والتــوزيع والتـصمـيم
واالســتفـ ــادة مـن الــتقـنـيـ ــات احلـ ــديـثـ ــة يف هـ ــذا
املضمار.

