
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

آدم وحوا اثنني امنه وابونه 
لو درو نصنع سيف ما خلفونا

هـــــذا بــيــت شعــــــر شعــبــي الحـــــد
الـــشعـــراء العـــراقـيـني يحـمل يف
سفــــره الـبــــراءة والـــسالم وعــــدم
االقــتــتـــــال كــمـــــا يحــمل روح الــتـــســـــامح
ويـبني إن االنـســان خلـق ليـعيـش ويعـمل
علــــى صـنـع كل مـــســتلــــزمــــات دميــــومــــة
حياته بعـيداً عن ايجاد كـل ما يسبب له

االذى.
حقـا ان االنـسـان خـلق هكـذا بـعيــدا عن
الـعبــوات النــاسفــة واملفخخــات القــاتلــة
والـقــنـــــــابـل احلـــــــارقـــــــة والـفـــــسـفـــــــوريـــــــة
والنـابـالـم والهيــدروجيـنيـة والـعنقـوديـة
والـذريــة وغيـرهـا مـن االسلحــة الفتـاكـة
الــتـــي تقــــطع اوصـــــال الــبــــشـــــر وحتـــــرق
الــيـــــابــــس واالخـــضـــــر ومتـــــزق اعــــشـــــاش
الـبالبل والعـصــافيــر والنــوارس حتـى ال
نــسـتـــأنــس بـــزقـــزقــتهـــا ونــصحــــوا علـــى
اصـواتها املـصحوبـة بهديـر مياه شالالت
الـشمـال وسكـون
دجلـــــة والفــــرات
ــــــــــــورود وعـــــبـق ال
امللـونــة واملنـاظـر
ــــــــــة بـل اجلــــمــــيـل
ـــــــــــــدون ان ـــــــــــــري ي
نــــصحـــــــوا علــــــى
هـــــديـــــر املــــــدافع
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
املـــفـــخـــخــــــــــــــــــــــات
والـــعــــــــبــــــــــــــــــــــــوات
ـــــــــــــــاســفــــــــــــــــة الــــــن
ــــــــــدم وشـالالت ال
وبكـــاء االطفـــال

وعويل النساء.
ــــــــــــــــم يــــــخــــــلــــــق ل
االنـســان شــريــراً
بـطبعه ولـم يكن
هكـذا ابـدا ولكن
الـطـمع والـغيــرة
والــــسلــطــــة واجلــــاه واالســتحـــــواذ علــــى
خـبـــــرات اآلخـــــريــن دفعــته الـــــى ابـتـكـــــار
وسـائل الشـر واسلحـة الدمـار واستـمراء

دم اخيه .
ويف عـراقنـا اليـوم اسلحـة اكثـر فتكـاً من
تلـك القـنــابل حـيـث اصـبح القـتل فـيهــا
باملئـات هي اسلحـة الطـائفيـة واملذهـبية
لـقــــــــد صـــنـعــــــــوهــــــــا يف عــــــــراق الـــــــسـالم
واحلضـارة والعمل ووضعوا علـى اسنتها
الـسم الـزعـاف وامتـشقهـا انـاس بعيـدون
عـن الذمـة والضمـير خـلعوا ثـوب اخللق
الـرفـيع ولبـسـوا مالبـس الــذل واخليـانـة
والـكفــــر حـتــــى ميــــزقــــوا وحـــــدة العــــراق

وسيادته.
ولكـن يـبقـــى االمـل يف نفـــوسـنـــا وال بـــد
لهــذه الغـمــة ان تــزول يــا اخـي الــشــاعــر

كما قلت انت يف بيت آخر
عمر الوفا لو زال كل اخضر يزول

ودرب الغدر مسدود ودرب الوفا يطول
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آدم وحواء

رحمن اجلواري

يوم عراقي

اناس بعيدون
عن الذمة

والضمير خلعوا
ثوب اخللق

الرفيع ولبسوا
مالبس الذل

واخليانة والكفر
حتى ميزقوا

وحدة العراق
وسيادته.

بغداد/فرقد القريشي
بـاشـرت الهـيئـة العـامـة لألنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلــزالي بـاجـراء دراسـات وبحـوث خـاصـة

ملناطق عديدة من القطر لغرض اقامة مشاريع عدة تخص عمل الهيئة .
وذكر ذلك مـصدر من الهيئة بـتجهيز البرنـامج الوطني للتقـسيم البيئي الزراعـي باملعلومات

اخلاصة لديها .
ومن جهة اخـرى مت تزويد طلبـة الدراسات العليـا وجامعة الكـوفة بالبيـانات املناخيـة وتزويد

جامعة بغداد وعمادة كلية العلوم باملعلومات االنوائية.
وكـذلك تـابعت الـهيئـة مـوضـوع جتهيـزهـا بـاجهـزة انـوائيـة حـديثـة مـن جمهـوريـة أملـانيـا، عن

طريق السفارة االملانية ببغداد.
وذكـــر: ان الهـيـئـــة مـــازالـت تعـمل مبـــا مـــوجـــود لـــديهـــا مـن اجهـــزة قـــدميـــة. وتقـــوم بـتفــسـيـــر

التسجيالت اليومية ملرصدي بغداد واملوصل وتدقيقها ومقارنتها باحملطات العاملية.

بغداد/رياض القره
غولي

تــــــــــــســـــتــعــــــــــــــــد وزارة
الــصـنـــاعـــة واملعـــادن
خـــالل الـــفـــــــتـــــــــــــــــــــرة
ـــــــة ـــــــة املـقـــبـل الـقـلـــيـل
لـــــــــــدعـــــــــــوة جـــمـــيـع
الــشـــركـــات العـــاملـيـــة
املـــــتــخــــــــصــــــــصـــــــــــــــــــة
واملـــــــســـتـــثـــمــــــــــريـــــــن
ـــمــــــــشــــــــــاركــــــــــة يف لـل
اســـتـــثـــمــــــــار مـعـــمـل
االســـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
الــنــيــتــــــروجــيــنــيـــــــــــــة
)اليوريـا( يف منطقة
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دعوة الرشكات العاملية للمشاركة يف استثامر معمل األسمدة يف البرصة

بغداد/ فيان الربيعي
بـادرت وزارة املهجــرين واملهـاجـريـن بتـوزيع مـسـاعـدات مـختلفـة علـى
العـــوائل الـنــازحــة مـن ابــو غــريـب والـطــارمـيــة هــربــاً مـن العـملـيــات

األرهابية.
وشملـت املسـاعـدات )بطـانيـات، أفـرشـة سـريـر، قـمصـان، تــراكسـودات(

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لتقدمي املساعدات للعوائل النازحة.
من جهـة اخـرى قـام فـرع الـوزارة يف محـافظـة مـيسـان بــالتنـسيق مع
احـدى املنظمـات االنسانيـة بترميم ثالث مـدارس يف قضاء الكحالء.

بغداد/ حنان التميمي
ابدى مكتـب السيد الشـهيد الصدر
يف بغـداد اجلديـدة تعـاونه مع وزارة
العــمل والـــشــــؤون االجــتــمــــاعــيــــة
للـمــســـاهـمـــة يف بـــرنــــامج شـبـكـــة

احلماية االجتماعية.
وقـال املسـتشـار االعالمي يف مـكتب
السيد الـشهيد عبد اهلل الالمي انه
مت العـمل بــشـكل دؤوب ومـتـــواصل
وبـالتنـسيق مع اجمللـس البلـدي يف
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مكتب الشهيد الصدر يساهم يف برنامج
شبكة احلامية االجتامعية

مـنــطقـــة بغـــداد اجلـــديـــدة  حـيـث
قـمـنــا بحـملــة واسعــة لـبـث مـبــادئ
وتعلـيمــات قــانــون شـبكــة احلمــايــة
االجــتــمــــاعــيــــة وتــثــبــيــت الفــئــــات
املــشـمــولــة مـــوضحـــا انه مت جـمع
املعلــومــات واالوراق الـثـبــوتـيــة مـن
اجل رفعها الى اجلهات املسؤولة. 

ـــــة الــتــي مـــشــيـــــرا الـــــى ان املـــشــكل
تــواجههـم هي مــشكلــة الـتعلـيمــات
الــــدقــيقـــــة لغـــــرض رفع االســمــــاء

وبالشكل الدقيق واالصولي.
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بغداد/ نينا
اعـلـــــنـــــت وزارة الـهـجـــــــــــرة
واملهـــاجـــريـن انهـــا تـــواجه
مــشــــاكل وصعـــابـــاً بــسـبـب
ضعف امليزانية اخملصصة

من قبل مجلس الوزراء.
وقـــال مــصـــدر يف الـــوزارة:
ان الـــوزيـــرة سهـيلـــة عـبـــد
جعفـر التقت نـائب رئيس
اجلــمهــــوريــــة عــــادل عـبــــد
املهــــدي وشــــرحــت له اهـم
املــشـــاكل واملعـــوقـــات الـتـي
تـواجه عمل الـوزارة وذلك
بـــسـبـب ضـعف املـيــــزانـيــــة

ـ

وزارة املهجرين واملهاجرين: نواجه
صعوبات كثرية  بسبب ضعف امليزانية
اخملـــــصـــــصــــــــــة مــــن قــــبـل
مـجلـــس الــــوزراء اضــــافــــة
الـى اهـم الصعـوبـات الـتي
تــــواجـه الالجــئ العــــراقـي
يف ايــــــــــــــــــــــران والــــــــــــــــــــــدول

االوروبية.
واضـــــــاف: ان الــــطـــــــرفـــني
نـاقـشــا امكــانيــة التعــامل
ــــــسـهـــيـل والـــتــــــــدخـل يف ت
تعـــامل الـــوزارة مع الــدول
ــــــانحـــــة فــيــمــــــا يخـــص امل
املشـاريع املـقدمـة من قبل
الــــوزارة لــصــــالـح الفـئــــات

التي تعنى بها.
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واسط / طالب املاس الياس 
أحـتفل مـنتـسبـو الـدفـاع املــدني يف محــافظــة واسط بــاليـوم
العــاملي للـدفـاع املــدني ونـظمـوا مـسيــرة آليـة وممـارسـة علـى

إحدى املنشآت احليوية يف املدينة.
وقـال مـديـر الـدفـاع املـدني يف احملـافظـة العقيـد علي حـسني
أزرك لـ ) املدى (: أن االحـتفال بـهذا اليـوم يأتـي متزامـنا مع
ذكـرى بدء العـمل بدسـتور املنـظمة الـعامليـة للحمـاية املـدنية
يف األول من آذار عام 1972وأن مـديريـة الدفـاع املدني العـامة
يف العراق ارتـأت أن تشارك املنظمـة الدولية للحمـاية املدنية

احتفاالتها بهذا اليوم.
وأشـار إلـى أن األول من آذار أصـبح  ميثل يـوم الـدفـاع املـدني
العـــاملـي ونحـن نحـتـفل به أيـضـــا حـيـث أن العـــراق كـــان  قـــد
انــضم إلـــى املنــظمــة الـــدوليــة للـحمــايــة املـــدنيــة عــام 1979

وشارك يف اغلب املؤمترات التي عقدتها.
وبـني الـعقـيـــد أزرك أن مـنـتــسـبـي الـــدفـــاع املـــدنـي يف واســط
شـاركـوا يف هـذه االحتفـاليـة من خالل مـسيـرة آليـة لعجالت
الـدفـاع املـدني ومعــدات السالمـة واإلطفـاء فيمـا أجـرت فـرق
املعاجلة واإلنقـاذ يف مديريـة الدفاع املـدني ممارسة مـيدانية
علــى إحــدى محـطــات تعـبئــة الــوقــود يف احملــافـظــة اتـسـمت
بــســرعــة الــوصــول والــدقـــة يف مهــام وواجـبــات فـــرق اإلنقــاذ

واملعاجلة وإخماد احلرائق .
وأكد أن مديرية الدفاع املـدني يف احملافظة  تسلمت يف العام
املـاضـي )40 ( آليــة تخصـصيـة يف املعـاجلـة واإلنقـاذ وإطفـاء
احلـــرائق إضـــافـــة إلـــى معـــدات أخـــرى حـــديـثـــة يف الــسالمـــة

األمنية .

منتسبو الدفاع املدين يف واسط
حيتفلون بيومهم  العاملي

بغداد/ املدى
نفـذت وحدة ادارة الـنفايـات الصلبـة يف مديـرية صالح
الديـن عدداً مـن الزيـارات امليـدانيـة الى مـواقع الطـمر
الـصحي يف كل من تـكريـت والشـرقاط  والـدور وبيجي
وذلك للـتأكـد من مطـابقتهـا للمحـددات البـيئيـة وقد
لـوحـظ خالل تلك الـزيـارة ملـواقع الـطمـر الـصحي يف
تكـــريت وقـضــاء الـطــوز عــدم وجـــود سيــاج امـني حــول

املوقع ..
ذكـر ذلـك مصـدر يف وزارة البـيئـة واضــاف انه يتـم رمي
الـنفــايــات يف مــوقع الــطمــر بــشكل عـشـــوائي وكـــذلك

زيارات ميدانية ملواقع الطمر الصحي يف تكريت
قــضــــاء تـكــــريـت مــن اجل الـتــــاكــــد مـن عــمل احملــــارق
والتـاكد من فـرز النفايـات الطبـية عن االعـتياديـة كما
زارت سـبعـــة كـــراجـــات لـلغـــسل والـتـــشحـيـم يف قــضـــاء
تكـــريـت ومت خالل الـــزيـــارة مـتــــابعـــة عـملـيـــات فــصل

الزيوت.
وكـــذلك نفــذت وحــدة الـصحـــارى واالراضي الـــزراعيــة
عـــدداًُ مـن زيـــارات املـتـــابعـــة املـيـــدانـيـــة ملــشـــروع تـثـبـيـت
الكـثـبـــان الـــرملـيـــة يف بـيجـي ومتـت مالحـظـــة تـــزايـــد
مسـتويـات تدهـور املشـروع ، وبشـكل كبيـر عن الـزيارات

السابقة.

قـــامت الــوحــدة بــزيــارة الــى مجـــزرتي الـطــوز وتكـــريت
للحوم احلـمراء وقـد لوحـظ ان مجزرة الـطوز مـشغلة
مـن قبل قـوات احلـرس الــوطني وان اجلــزر يتم حـاليـا
يف محال القصابة والـدور السكنية دون فحص طبي..
اما بالـنسبة جملـزرة تكريـت فقد لوحـظ عدم وجود أي
جهــد لتحـسني املـستــوى الصحـي والبـيطـري والـبيـئي
للمجـزرة ممـا ادى ذلك الـى انـتشـار مخـالفـات عـمليـة
اجلـــزر داخل اجملــزرة بـصــورة عــشــوائـيــة وعــدم وجــود

محرقة وعدم توفر املاء بشكل مستمر للنظافة.
كما قامت مالكات الوحدة بزيارة اربعة مستشفيات يف

املوصل/مكتب املدى
اقـــامـت مـــؤســســـة بـنـيـــان
للعمـران البشـري ورابطة
الـــــطـلـــبـــــــــة والـــــــشـــبـــــــــاب
العـــراقـيـــة دورة تـــدريـبـيـــة
ملـمــثلـي رابــطــــة الــطلـبــــة
والــــــشـــبـــــــــاب يف كـلـــيـــــــــات
جـــامعــة املــوصـل واملعهــد

التقني .
وتــــــــضــــــمــــــنــــــت الـــــــــــــــدورة
مـوضـوعـات حـول مفهـوم
الـــعــــــــــمـــل الــــــــــــــطـــالبــــــــــي
واالتـصـــال اجلـمـــاهـيـــري
وادارة املــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــاريـــع
واالنـتخـــابـــات الــطالبـيـــة
الـى جـانب تقـييم جتـربـة

ـ

)مؤسسة بنيان( تقيم دورة تدريبية 
يف جامعة املوصل

وغـيــــرهــــا مـن الــــوســـــائل
التــدريـبيــة ، وتــوزع اليــوم
الـــواحـــد يف الــــدورة علـــى

ست ساعات .
ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان
مـؤسـسـة بـنيــان للـعمـران
البشري كانت قد تأسست
يف متـــــوز 2004 وبـــــاشـــــرت
اعمالها يف اقامة الدورات
والــــنــــــــــدوات واحلـلـقــــــــــات
النقاشية واعداد البحوث
والــكــــتــــب والـــــــــــدوريـــــــــــات
والـتنـسـيق بني مـؤسـسـات

اجملتمع املدني.

العمل الـطالبي يف اقـليم
كردستان .

وتــولـــى عمـليـــة التـــدريب
مخـتــصـــون يف الـتـنـمـيـــة
الـبــشـــريـــة ونـــاشـطـــون يف
مجـــــال العــمل الـــطالبـي
وفق نــظــــام احملــــاضــــرات
.وبلغ عـــدد املــشـــاركـني يف
الـدورة املـذكــورة اكثــر من

اربعني مشاركا .
وقــد اعـتمــدت االســالـيب
احلـــــــــــديــــثـــــــــــة يف طـــــــــــرح
املـعـلــــــــــــومــــــــــــة حتــــــــــــاكــــي
االســــالـيــب املعـتـمــــدة يف
املـؤسسات الدولية شملت
احلــــــــــــــوار وورش الــعـــــمــل

واسط / املدى 
أحــالت محــافظــة واسط ) 44 (
مشـروعـا خـدميـا إلــى الشـركـات
احملـليـة بـاحملـافـظـة لـتنـفيـذهـا
كـمرحلة أولى من مشروع تنمية
األقـــــالــيــم الـــــذي تـــــدعــمه وزارة
التخطيط والتعاون اإلمنائي .

أوضح ذلــك  معـــــاون احملـــــافـــظ
للـشؤون الفنـية املهنـدس صبيح
لفـتــــة لـ ) املــــدى ( وقـــــال: لقــــد
خــــصــــصــت وزارة الــتـخــــطــيــــط
والتعـاون اإلمنـائـي ) 54 ( مليـار
ديـنار للمـحافظـة ضمن مـشروع
تنـميــة األقـــاليـم للعــام احلـــالي
لـتــنفـيــــذ مـــشـــــاريع عـمــــرانـيــــة
وخـــــدمــيـــــة وتـــــربـــــويـــــة يف ) 4 (
وزارات / الــتــــــربــيــــــة والــتـعلــيــم

العالي والصحة والبلديات / .
وأشـــــار املهــنـــــدس لفــته إلـــــى أن
جلنــة فـتح العـطــاءات أحــالت )
44 ( مـــــشـــــــروعـــــــا خـــــــدمــيـــــــا يف
مجاالت الصحـة والتربـية واملاء
والصـرف الصحي إلى الـشركات
احملليــة لتـنفيـذهــا بكلفـة ) 8 (
مليـارات و) 763 ( مليـونا و ) 92
( ألـف ديــنـــــــار وأن جلــنـــــــة فــتـح
الـعــــطـــــــاء قـــــــد أجـــــــرت حتـلــيـال
جلمـيع العـطــاءات املقـدمــة من
قبل املقاولني والشـركات احمللية
واخـتـــــارت األفـــضل مـن بـيــنهـــــا
فــيــمـــــا ســيــتـــم خالل االســبـــــوع
املقبل تسلم الـدفعة الثـانية من
العــطــــاءات إلحــــالــــة مـــشـــــاريع
جديدة تزيد كلفتها على ) 10 (

مليارات دينار.

حمافظة واسط أحالت 
) 44 ( مرشوعاً خدمياً اىل

الديوانية / باسم الشرقيرشكات حملية 
ــــــــة ــــــــة نـقــــــــاب عـقــــــــدت ممـــثـلـــي
ــــــة يف محـــــافـــظـــــة ـــــادل الـــصــي
الـــديـــوانـيـــة مـــؤمتـــرا مــــوسعـــا
ملـنـــاقــشـــة املعـــوقـــات واملــشـــاكل
التي تـواجه عمل الصيـادلة يف

احملافظة. 
كمـا مت  تدارس ظـاهرة انتـشار
الــصــيـــــدلــيـــــات الـــــوهــمــيـــــة يف
احملــــــــافـــــظــــــــة  خـــــصــــــــوصــــــــاً
الــصـيـــدلـيـــات الـتـي انـتــشـــرت
مــؤخـــراً يف الكـثيـــر من اســواق
وشـوارع الـديـوانيـة  وقيـام هـذه

ـ ـ ـ ـ
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  مناقشة ظاهرة الصيدليات الومهية يف  الديوانية
وجـوب منع جميع االدوية غير
الــصــــاحلـــــة لالســتعـمــــال مـن
الـتـــداول اضـــافـــة الـــى االدويـــة
غـيـــر املـطـــابقـــة للـمـــواصفـــات
العـــامليــة والـتي تـصـنع محـليــا
ـــــــاقـــــش ومـــن جـــــــانـــب آخـــــــر ن
املـــؤمتـــرون  ضـــرورة االهـتـمـــام
بـالــوعي الـتثـقيـفي و الـصـحي
للمـواطـنني من خالل  الـسعي
الـــى طـبع مـنــشـــورات و اقـــامـــة
لقـاءات ومـؤمتـرات تهـدف الـى
خـلق وعـــي صحــي وتـــثقـــيفــي

للمواطنني.

ـ ـ ـ ـ

الصـيدليـات ببيع الـدواء بدون
اي علـمـيــــة  مـــسـتـغلـني عــــدم
وجــود الــرقــابــة االمـنيــة. واكــد
ـــــــد ـــــــى الـــتـقـــي ـــــــؤمتـــــــرون عـل امل
ــــــالــتـعـلــيــمــــــات واالجــــــراءات ب
القانـونية مـن حيث فتح ونقل
الـصيــدليــات وضــرورة امـتالك
ـــــات جهـــــاز جــمــيع الـــصــيـــــدلــي
احلــــاســــوب الجــــراء الــبحــــوث
والتراكيـب الصيدالنيـة ملواكبة
الــتــــطــــــور الــــطــبــي والـعـلــمــي
احلـديث الـذي يـشهـده العـالم
يف هـــــذا اجملـــــال . مـــــؤكـــــديــن
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بغداد/ املدى
جهـزت الـشـركــة العـامــة لتـصنـيع احلبـوب
287 وكيـل طحني بــوجبـة جـديــدة من هـذه
املـــادة بلغـت 4992 طـنــاً مـن حـصــة الــشهــر
املـاضي، وكذلك جتهـيز الوكـالء بكمية 702
طـن طحـني مــسـتـــورد، حـيــث بلغـت نــسـبـــة
الــتجهـيـــز للــشهـــر املـنـصـــرم 40% مـن مـــادة
الــطحـني، وتقــدر حــاجـــة العــراق مـن هــذه
املـادة الغـراض الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة بــاكثـر

من 256000 طن شهرياً.
وذكـر مصـدر يف الشـركة لـ)املـدى( ان الفرق

للتأكد من صالحها

عـن تغـطـيـــة حـــاجـــةالرقابة يف رشكة تصنيع احلبوب تسحب 90 نموذجاً من الطحني
الـبلـــد املتــزايـــدة من
سمـاد اليـوريـا الـذي
يعـــد مـن املـنــتجـــات
الــرئيـســة واملهمـة يف

القطاع الزراعي .
ويـــــــذكـــــــر ان مـعـــمـل
االســـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
النـيتروجينـية انشئ
مـــن قـــبـل شـــــــــركـــــــــة
ـــيــــــــشـــــــي مـــتــــــــســــــــــوب
للـصنـاعـات الـثقيلـة
الـيـــابـــانـيـــة بـطـــاقـــة
ــــــصــــمــــيــــم بـلـغــــت ت
ـــــف طــــــــــــــــن )420( ال
ســـــــــنــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــاً.
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ــــزراعــي العــــراقــي، ال
مـــوضحـــاً ان صـيغـــة
املـشـاركـة سـتتـضـمن
ـــيــــــــــة كــــــــــذلــك عـــمـل

تسويق االنتاج.
واضــــــاف: ان اعــــــادة
اعمـار وتـشـغيل هـذا
املعـمل املـتـــوقف عـن
االنـــتـــــــاج حـــــــالـــيـــــــاً
ســـتـــضـــمـــن حتـقـــيـق
جـــدوى اقـتــصـــاديـــة
كـبـيـــرة إضـــافـــة الـــى
تــوفـيـــر العــديــد مـن
فـــرص العـمـل خالل
عـــمـلـــيـــــــة االعـــمـــــــار
والـــتــــشـغـــيـل فـــضـالً
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أبـــي اخلـــــصـــيـــب يف
البصرة .

وقال مصـدر مسؤول
يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة: ان
عــملـيـــة االسـتـثـمـــار
سـتجـــري وفق مـبــدأ
املـشـاركــة مع الـوزارة
لــتــمــــــويل وتـــنفــيـــــذ
االجـراءات اخلـاصـة
باعـادة اعمـار املعمل
وتشغيله وفق احدث
ــــــوصـلـــت الـــيـه مــــــا ت
ــــوجــيــــا يف ــــول الــتـكــن
صـــنــــــــاعــــــــة ســـمــــــــاد
اليـوريــا للمـســاهمـة
يف دعـــم الـقـــــطـــــــــــاع
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الــرقــابـيــة الـتـــابعـــة لهـــا حققـت 128 زيــارة
ملـطــاحـن بغــداد سـحبـت خاللهــا 74 منــوذج
طحني و 31 منوذج حـبوب لغرض الفحص
اخملـتـبـــري، وظهـــرت ثالث مخـــالفــات غـيــر
نــوعـيــة وتــسع وعــشـــرون مخـــالفــة نــوعـيــة
واتخــــــذت االجـــــــراءات القــــــانــــــونــيــــــة بـحق
املطـاحن اخملـالفـة، كمـا قـامت هـذه الفـرق
بـ)351( زيـــارة الـــى وكالء الــطحـني وقـــامـت
بـسـحب 90 منــوذجـــاً من الـطـحني لـلتــأكــد

من صالحه لالستهالك البشري.

الديوانية /املدى
عقـدت منظـمة املـكتب االستـشاري
للـدميـوقـراطيـة وحقــوق اإلنسـان ،
بالـتعاون مع املعهـد الدميـوقراطي
الـوطـني ) (NDiنــدوة تثقـيفيـة يف
قــضــــاء الـــشــــامـيــــة  وحــضــــر هــــذه
الـنــدوة العــديــد مـن الــشخـصـيــات
الــنـــــاشــطـــــة يف الـــــدميقـــــراطــيـــــة و
حقــــوق اإلنـــســــان وعــــدد آخــــر مـن
ممــثـلــي األحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والـديـنيــة وجمـع غفيــر من أهــالي
املدينـة، استهلت النـدوة مبحاضرة
ألقـاها احملامي ) حـسام طالب ( –
عضــو منـظمــة املكتـب االستـشـاري
لـلــــــــــدميــــــــــوقــــــــــراطـــيــــــــــة وحـقــــــــــوق
اإلنـســان.تطــرق فيهـا إلــى هيـكليـة
مجلــس النــواب العـــراقي اجلــديــد
ودوره يف احلـيـــاة العـــامـــة. ونـــاقــش
فـيهـــا كل مـــا يخـص الـبـــرملـــان مـن
معــنـــــى وتــــــاريخ وأهــمــيـــــة وجـــــوده
وخطـورة افتقـاده أو وجـود مجـلس
بــرملــانـي شكلـي غيــر حقـيقـي، كمــا
خـص الـسلـطــة التـشــريعيــة بجـزء
مـن حـــديـثه حـيـث تـنـــاول مــســـالـــة

منظمة املكتب االستشاري للديمقراطية تقيم ندوة تثقيفية 
عن الربملان اجلديد

وأفــضل مـنهــــا بكـثـيـــر، إذن ملـــاذا ال
نقـــــدم األسـمـــــاء الـكفـــــوءة . الدارة
مفـــاصل الـــدولـــة بـيـنـمـــا اعـتـــرض
الـسيـد )حمـزة كــاطع جبـر( ، علـى
مـا تـبنـاه نقـيب املعلـمني وقـال: أنـا
أرى خـالف مـــــــــا يـــــــــراه صـــــــــاحـــبـــي
فـالهفـوات التي كـانت إبـان مجلس
احلكم استـفيد مـنها وأخـذت بعني
االعتبـار من قبل أعـضاء اجلمـعية
الـــوطـنـيـــة وهـــذا مـــا سـيجــــري مع
الـبـــرملـــان اجلـــديـــد.  وقـــال ) سعـــد
العـبـــدلـي ( االمـني العـــام ملـنـظـمـــة
املكتـب االستـشـاري للـدميقـراطيـة
وحقـــوق اإلنــســــان: ان الهـــدف مـن
تـــأسـيــس مـنـظـمـتـنـــا هـــو مـن اجل
الـــسعـي اجلــــاد إليــصــــال مـبــــادىء
الــــدميقــــراطـيــــة واحلــــريــــات الـتـي
سعـت وعـملـت مــن اجلهــــا الكـثـيـــر
مـن مـنـظـمـــات اجملـتـمع املـــدنـي يف
البلـد وقد اعـددنا خـططاً واهـدافاً
طـموحة نـأمل تطبيـقها على ارض
الـواقع النهـا سـوف تـسـاهـم بتقـدم
عــمل مـنــظـمــــات اجملـتــمع املــــدنـي
وحقوق حريات االنسان العراقي .

مـكــــونــــات مـجلـــس الـنــــواب وآلـيــــة
تـوزيع مقـاعـد مجلـس النـواب كمـا
تطرق إلـى آلية إنهاء عـضوية احد
األعـضــاء يف مجلــس البـرملــان وتال
ذلك مـنـــاقــشـــة قــضـيــــة مقــــاطعـــة
حزب أو تكتـل سياسي ومدى تأثير
ذلك علـى آلية عمل البـرملان وعلى
صحة انعقاد اجللسة. وأكد السيد
)فــــارس حـــسـني( عــضــــو املـنــظـمــــة
علـى أن مــا تخلل هــذه النــدوة من
مـداخالت من قبل احلـضور مـا هو
إال أحـــدى ثـمـــار الـــدميـــوقـــراطـيـــة
وضمان حقـوق اإلنسان يف التعبير
وحـرية الرأي، مـشيرا إلى مـا تبناه
السيـد ) معن غـالب سبّـاح ( نقيب
املعلمني يف الـشامـية من أفكـار نوه
فيهـا بضرورة وضع الرجل املناسب
يف مكـــانه املـنـــاسـب وقـــال: مـــازلـنـــا
لهـذه اللـحظـة ومع شـديـد األسف
نفتقـد الـرجل املنـاسب وال نـراه يف
مكانـه املناسب بـينما يـشغل مكانه
رجل  آخـــر غـيـــر مـنـــاسـب ، فـنحـن
لــطـــاملـــا نـــســمع أن األسـمـــاء الـتـي
رشحـت للبـرملــان أفضل املـوجـودين
فهـنــــاك مـن هــــو خــــارج الـبــــرملــــان

بغداد/ وكاالت
يــشــــارك العـــراق بـــاجـتـمـــاعـــات جلـنـــة االمْم
املتحـدة اخلـاصـة بـشـؤون املـرأة ويــوم النـسـاء
العاملي الـذي يعقد يف نيـويورك بوفـد تترأسه
املهـنــدســة نــســريـن بــرواري وزيــرة الـبلــديــات
واالشـغــــــــــال الـعــــــــــامــــــــــة ويـــــضـــم عــــــــــددا مـــن
الـشخـصيــات النـسـويـة يف الـقطـر . ونـاقــشت
الـلجـنـــة سـبـل تعـــزيـــز مــشـــاركـــة الـنــســـاء يف

العراق يشارك يف اجتامعات يوم النساء العاملي
يف نيويورك 

التنـمية وكـيف ميكن حتقيق املـساواة وتنـمية
قــدرات املــرأة ودخــولهــا يف الـتعلـيم والـصحــة
والعمل وكذلك متت مناقشة مساواة املشاركة
بـني النـســاء والــرجــال يف القـــرارات وتنــاقـش
املشاركات يف اعمـال اللجنة يف مواضيع محو
االمـيــة واملــشــاركــة الــسـيــاسـيـــةٍ والعـنف ضــد
النـســاء تـسـهم فـيهــا بـــاحثـــات من بــاكــستــان
والعــــــراق والــــــواليــــــات املـــتحــــــدة والــنـــــــرويج

وبريطانيا.  

مساعدات انسانية للعوائل النازحة
بسبب اإلرهاب
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