
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

السماوة / املدى
ادت العـــواصف الـتــرابـيــة الـتـي هـبـت علــى
محــافـظــة املـثـنــى إلـــى سقــوط 54 عـمــوداً
كهـربـائيـاً و9 محـوالت يف منـاطـق مختلفـة

من احملافظة.
واوضح السيد ريسان كـرمي محمد مسؤول
االعالم يف دائـرة توزيع الـطاقـة الكهربـائية
بــاملـثنــى ان العــاصفـــة التـــرابيــة الـشــديــدة
الـتـي هـبـت اسقـطـت محـــوالت طـــاقـــة 250
) (KVيف نــاحيـتي الـســويــر واجملــد فـيمــا
سقـطـت االعمــدة يف منــاطق الـصيـاغ وابـو

جويالنه والوركاء والسوير وغيرها.

يف احد  مقاهي بغداد
يتابعون جلسات مجلس النواب

بغداد/عامر السعدي
البغداديـون يف حالة بحث دائمة عن طرق جديدة تكفل لهم
خالصـاً من الـوضع االمـني املتـدهـور الـذي يعـيشـونه والـذي
اتـسع نطـاقه يف االشهـر االخيـرة. وكمحـاولـة اخـرى لالبقـاء
علـــى حـيـــاتهـم اسـتـطـــاعـــوا ان يـتـــوصلـــوا إلـــى ثالثـــة طـــرق
اطمــأنــوا الـيهــا بــوجه االخـطــار املـتنــوعــة الـتي حتــاصـــرهم
والـتـي امـتـــدت لـتــشـمـلهـم يف مـنـــاطـق سكـنـــاهـم اخلـــاصـــة.
تتلخـص الطـريقـة االولـى بـإنـارة الشـوارع مبصــابيح نيـونيـة
كـبـيــرة تـضـمـن لهـم رؤيــة مـنــاسـبـــة يف اللـيل والـتعـــرف علــى
اجلهـــة املـــسـلحـــة الـتـي تـنـــوي االقـتـــراب مـن دورهـم. فـيـمـــا
تـتلخـص الـطــريقــة الثــانيـة بــوضع احلـواجــز الكــونكـريـتيـة
واجـــزاء الـنـخل الــضخـمـــة مـن اجل مـنع دخـــول الــسـيـــارات
املسلحة التي احلقت اخلطر يف مناطق اخرى. اما الطريقة
االخيـرة واملكملـة لهـذه االجـراءات فـتتلخـص بقيـام االهـالي
بحــراســات لـيلـيــة يف الــشــوارع والـبـيـــوت للـتـصــدي إلــى ايــة

محاوالت مسلحة.
)املــــدى( الــتقـت بــبعــض املــــواطـنـني واسـتــمعــت لآلراء الـتـي

عرضوها يف هذا اجلانب.
مـحمــود يــاس / بغــداد قـــال: عمـلنــا بـتكــاتف مـن اجل وضع
االجــراءات املنــاسبــة للـدفــاع عن انفــسنــا بعــد تكـرار حـاالت
القتل العشـوائي اثناء الليـل واعتقد إن هذه الـطرق الثالثة
بـأمكانهـا ان تضع حـداً معينـاً للتدهـور االمني الـذي نعيشه
كــمـــــا انه ســـــاهــم يف بــث روح الــتعـــــاون بــني ابــنـــــاء املــنـــطقـــــة

الواحدة.
عـبـــد الـــرحـمـن حـيــــدر / بغـــداد قـــال: هــي محـــاولـــة لــــوقف
عصـابــات القتل واخلـطف واالعتقـال املـنتـشـرة يف منــاطقنـا
فـليـس مبقـدور الــسيـارات دخـول شــوارعنـا اضـافـة إلــى اننـا
نــسـتــطـيع تـــشخـيــص الغـــربـــاء الــــداخلـني. اضف إلــــى ذلك
يـقظـتنـا يف حـالـة أي طـارئ فـالـدولــة غيـر قـادرة علـى بـسط
األمـن االمـــر الــــذي جعلـنـــا نعـتـمـــد علـــى حـمـــايـــة انفــسـنـــا

بانفسنا.
اذن وضع احلـواجـز وانـارة الـشـوارع واحلـراسـة اللـيليـة طـرق
يـرى البغـداديون انـها ذات جـدوى يف ظل االضطـراب االمني
الكبير بعد شـعورهم الكبير بغياب االجهزة االمنية املسؤولة

عن امنهم فهل سيوصلهم ذلك إلى بر األمان؟!

السماوة / عدنان سمير
بـدأت مـديـريـة شـؤون احملـافظـات يف محـافظــة املثنـى
مبــنح االجــــازات ملـكــــاتـب االنـتــــرنـيـت واالسـتـنـــســــاخ
وااللعــاب االلـكتــرونيــة وصــالــونــات احلالقــة لـلنـســاء

ومحال بيع وشراء االسلحة.
واوضح العـمـيـــد احلقـــوقـي كـــاظـم ابـــو الهـيل مـــديـــر
الــدائــرة ان اجــراءات قــانــونيــة اتخــذت ملـنح االجــازات
لهــــذه املكـــاتـب واحملـــال الـتـي تـتـعلق بـــالــتعهـــد بعـــدم
مخـالفة النـظام العام لـالداب عند ممارسـة هذه املهن
واتـبــاع الـتــوقـيعــات اخلــاصــة بـبـــدء العـمل وانـتهـــائه
وخــاصــة محــال االلعــاب االلـكتـــرونيــة )االتــاري( وان

هذه االجازات مجانية دون رسوم.
واضـاف: ان الـدائـرة مـنحت 400 هـويــة حيــازة وحمل

للمواطنني السباب احلماية الشخصية لهم.
وقال: ان 16 محالً فتحت يف مـركز واقضيـة احملافظة

بدء اطالق اجازات مكاتب االنرتنيت
واالستنساخ واالتاري

الديوانية / اصوات العراق
أعلـنت املـديـريــة العـامــة لتــربيـة
محافظـة الديوانيـة امس السبت
عن فتح باب التـرشيح للمعلمني
ـــــــــــــدرســـــني لـــــنـــــيــل شــهـــــــــــــادة وامل
)الــدكتــوراه( التـي متنـح من قـبل
18 جـــامعـــة يف هـــولـنـــدا لــطلـبـــة
الــــدول الـنــــامـيــــة ومـن ضـمــنهــــا

العراق.
وقــال سلمـان الــشيخ بـاقـر مـديـر
عـــام تـــربـيـــة احملـــافـظـــة امــس إن
"هذه الـفرصة ستـمنح للمعلمني
واملـــدرسـني بـــاحملـــافــظــــة بعـــد أن
رصـــدت اجلـــامعـــات الهـــولـنـــديـــة
ميـزانية تغطي جزءا من تكاليف

الدراسة والسفر."
وأضـــــــاف "ســيـــــســمـح لـلــــطـلــبـــــــة

ـ ـ

بعثات دراسية للمدرسني واملعلمني يف الديوانية
لنيل الدكتوراه يف هولندا

كــور( االنــســانـيــة الـتـــابعـــة لالمم
املـتحـدة الـتي تـتخــذ من مــدينـة

الديوانية مقراً لها.
وقـــــــال حـــــــامت مـحــمـــــــد مـــــــديـــــــر
االعـداديـة املهـنيـة امـس الـسـبت:
إن االعـــداديـــة متكـنـت مـن اعـــادة
محطة البستـنة لزراعة 30 دومنا
مـن أنــــواع الــنخــيل وإعــــادة ثالث
بحـيـــرات لالسـمــاك فـيـمــا بــدأت
بـــإنـتـــاج أنـــواع مـن االلـبــــان بعـــد
إعـــــــادة مـحــــطـــــــة االبـقـــــــار الــتــي
تضـررت بعـد سقـوط النظـام الى

العمل.
وأضـاف: أنه سـيتم خالل االشـهر
القــادمــة طـــرح انتــاج االعــداديــة
مـن أنــــواع االجـبـــــان والعــــسل يف
السوق احمللية بأسعار تنافسية.

الــــــدراســــــات تــتــــطلــب حـــضــــــورا
بـسـيطـا مـن الطـالب يف كـورسـات
معينـة ال تتـجاوز االسـبوعـني أما
بـاقي املـراحل فيـتم التـواصل بـها

عن طريق االنترنت."
وقـــال بـــاقـــر: إن"تـلك الـــدراســـات
ستساهم يف رفع املستوى العلمي
للكادر الـتربوي ومن ثم النهوض
مبــستـوى الـتعلـيم بـصـورة عـامـة
وتخـــــريج أجـيـــــال تعـتـمـــــد علــــى
دراســات علـميــة متـطـورة وتــسهم
يف تطوير العراق بصورة عامة."

مــن جهــــة أخــــرى متـكـنـت كــــوادر
اعـداديـة زراعـة الـديـوانيــة املهنيـة
مبحـافـظـة الـديــوانيــة من إعـادة
وتــــــأهـــيل االعــــــداديـــــــة املهــنــيــــــة
بـــالـتعـــاون مع مـنـظـمـــة )مـــرسـي

املـــتقـــــدمــني بـــــاحلـــصــــــول علـــــى
مصـادر أخـرى للـتمـويل" مـشيـرا
إلــــــى أن آخــــــر مــــــوعــــــد للـــتقــــــدم
لـلسفارة الهـولنديـة هو األول من

تشرين األول أكتوبر .2006
وأوضح أن "الفترة القصوى لنيل
شهادة الـدكتوراه هـي أربع سنوات
يكـمل الـطــالـب خاللهــا مــشــروع
بحـث الـــدكـتـــوراه بـــاملــشـــاركـــة مع
مـــؤســـســـة هـــولـنـــديــــة مبخـتـلف
االخـــتـــــصـــــــــاصـــــــــات الـعـلـــمـــيـــــــــة

واالدبية."
وأضاف أن "هـناك دراسـات أخرى
لنـيل درجــة املــاجـسـتيــر مقــدمــة
مــن قـــبل مــــــؤســــســــــات الــتـعلــيــم
العـــالـي الهـــولـنـــديـــة عـن طـــريق
الـــبــــــــريــــــــد االلــكـــتــــــــرونـــي وتـلــك

بغداد / نصير العوام
طــالب عــدد من اعـضــاء مجلــس النـواب مـن النـسـاء قـادة
الـكتل الـسيــاسيــة مبنح املـرأة احــد املنــاصب الـرئــاسيـة يف

اشارة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.
وقـالـت صفيـة الـسهـيل عضـو مجلـس النـواب عن القـائمـة
العــراقـيـــة: ان للـمـــرأة العــراقـيــة احلـق ان تكــون جــزءاً مـن
العملية السياسية، واضافت السهيل خالل مؤمتر صحفي
خالل املشـاركة احلـقيقيـة يف صنع القـرار واختيـار النـساء
الكفـوءات لـشغل احلقــائب الـوزاريــة فضـالً عن تفـعيل دور
املـرأة يف املـؤسسـات احلكـوميـة، مـشيـرة إلـى ضـرورة تـطبيق

القوانني واآلليات التي تضمن حقوق املرأة.
واوضـحت الـسهـيل: ان املــرأة متـثل نـصف اجملـمع العــراقي
وال ميكن تهـميش دورها يف احلكومة أو العمـلية السياسية
الن املرأة هي حلقـة الوصل بني القـاعدة واحلكـومة واكدت
الـــسهـيل ان املـــرأة ومـن خـالل مجلــس الـنـــواب سـتـطـــالـب
بتغـيير بعض فقرات الدستـور التي تخص املرأة وباالخص

قانون االحوال الشخصية.

نساء يف جملس النواب يطالبن
بمنصب رئايس

البغداديون يتوصلون
إىل ثالثة طرق حلاميتهم

بغداد / املدى
تقــرر تطـبيق الـتعلـيمـات اخلـاصـة
بــالغــاء امـتحـــان الكفــاءة اللغــويــة
لـلمـتقـــدمني لــدراســة املــاجـسـتيــر
بــــدءاً مــن العــــام الــــدراسـي 2006 -
2007 وكــذلك للـطلبـة املـسـتمــرين
حـاليـاً بـالـدراسـة ممـن لم يقـدمـوا

شهادة كفاءة اللغة حتى اآلن.
كمـا اصـدرت وزارة الـتعلـيم العــالي
والـــبحــث الـعلــمــي اوامــــــر وزاريــــــة
جــــديـــــدة تقــضـي بــتعـيـني واعــــادة
تـعـــيـــني 58 مـــن حـــمـلـــــــــة شـهـــــــــادة
الدكتـوراه وتعيني 52 متخـرجاً من
اوائل حـملة شهـادة البكلـوريوس أو
مـــا يعـــادلهـــا يف عـــدد مـن املعـــاهـــد

واجلامعات العراقية.
مـن جهـــة اخـــرى تــسلـمـت املكـتـبـــة

إلغاء امتحان الكفاءة  لطلبة املاجستري
املركـزية يف جامعة البصرة )5000(
كتــاب هــديــة مـن منـظمــة العـطــاء
االنـســـانيـــة وهي احـــدى منــظمــات
اجملــتــمع املـــــدنــي يف االردن ضــمــن
مــشـــروعهـــا )ملـيــون كـتــاب( فـضالً
عن 550 كـتابـاً علميـاً من اجلـامعة
االردنـيـــة كـــاول هـــديـــة مـنهـــا إلـــى
جامعـة البصـرة التـي تعرضـت إلى
احلـــــرق والـــنهــب وتـــضــم املـكــتــبـــــة
حـــالـيـــاً، 260 الف كـتـــاب مبخــتلف

التخصصات والعناوين.
وبـحضــور رئيـس جـامعــة واسط د.
جبــار يــاســـر امليـــاح انعقــد املــؤمتــر
االول لـلـجـــــــامـعـــــــة حتـــت عـــنـــــــوان
)واســط وسـيــط الـعلــم واملعــــرفــــة(
واخـتـتـم اعـمــــاله نهـــايـــة االسـبـــوع

املاضي.

بغداد/ وكاالت
اعلن عـن تشـكيل جلنـة برئـاسة وزيـر الثقـافة تـتولـى تنفـيذ قـرار مجلس
الـوزراء اخلاص مبنح مكـآفات شهريـة للمبدعني مـن الصحفيني واالدباء

والفنانني.
وقــال نــائـب نقـيب الـصحـفيـني العــراقـيني عـلي عــويــد امـس الـسـبت :"ان
اللجنـة التي تـضم ممثـلني عن نقـابـة الصـحفيني واحتـاد االدبـاء ونقـابـة
الفنـانني ستجـتمع يف وقت الحق هـذا االسبـوع لوضع ضـوابط مـنح هذه

املكافآت".
واضاف :"مت اعداد استمارات خاصـة سيتم توزيعها على املشمولني خالل

هذا االسبوع".

مكافآت شهرية للصحفيني واالدباء والفنانني

لـبيع االسلحـة اخلفيـفة بـعد حـصول اصـحابـها عـلى
املـوافقـات االصـوليـة من الـشـرطـة واالجهـزة االمـنيـة
واالستخـبارات اجلنائيـة والعسكريـة واجمللس البلدي

مع اجراء الكشف املوقعي للمحل.
واشـار إلـى ان شــروط البـيع فقـط لـسـالحي املـسـدس
وبنادق الصيـد. ويتم التفتيـش على احملال بـاستمرار
مـن قبل مـنتـسـبي املـديـريـة واالجهـزة االمـنيـة ملـنعهم
من بيع البندقية )كالشنـكوف( أو االسلحة املتوسطة
واخملـــالف يـتعــرض إلــى احلـبــس أو الغــرامـــة وسحـب
االجــازة وغـلق احملل نهــائيــاً. غيــر اننــا حتــى اآلن لم

نعثر على اية مخالفات للضوابط.
ودعـــا العـمـيـــد احلقــوقـي ابـــو الهـيل اصحــاب احملــال
واملكــاتب يف احملــافـظــة من الــذين لـم يحـصلــوا علــى
اجــــــازة الكــمـــــــال معــــــامـالتهــم مبـــــــراجعــــــة الــــــدائــــــرة

واالستمرار بفتح محالهم.

العمارة/ نينا
أبدى مرضـى مستعمرة اجلذام يف
محــــافــظــــة مـيـــســــان اسـتـيــــاءهـم
وحـــزنهـم الــشــديـــد للحــالــة الـتـي
يعـيـــشــــونهــــا مـن بــــؤس وحــــرمــــان
وتهـمـيــش. وقـــال املـــرضـــى الـبـــالغ
عـــــددهــم /10/ أشخـــــاص بــيــنهــم
أربع نـــســــاء انهـم يــطـلقــــون نــــداء
اسـتغـــاثـــة: "لعـــدم االهـتـمـــام بهـم
بـالشكل اإلنـساني الـصحيح وعدم
رعــــــــــايــــتـهــــم وحــــــــــرمــــــــــانـهــــم مــــن
املـستلـزمـات الـعالجيـة والغــذائيـة

مرضى مستعمرة اجلذام  يف ميسان يستغيثون

بغداد / كرمي احلمداني
اكــد وزيــر الـتجــارة عـبــد
الباسـط كرمي مولود، أن
مــــــســـــــاهـــمـــــــة الـقــــطـــــــاع
الــــتـجــــــــــاري الـعــــــــــراقــــي
اخلـاص يف تــأمني بعـض
مـفــــــــردات الـــبـــــطــــــــاقــــــــة
الـتـمـــويـنـيـــة االســـاسـيـــة
تــشـكل خـطـــوة ايجــابـيــة
مهمـة اعتمـدتهـا الـوزارة
لــــتــــــــشـجــــيـع الــــتـجـــــــــــار
العــراقـيني يف املـســاهمــة
الفاعلـة يف توفيـر السلة
ــــــة للــمــــــواطــن الغــــــذائــي

العراقي.
وقـال الـوزيــر يف تصـريح
صـــحـــفــــــــي، ان هـــــــــــــــــــــــذه
اخلطـوة سـاهـمت بـشكل
ملمـوس يف رفــد احلصـة
التمــوينيـة بـبعض املـواد
ــــــزيـــت ــــــة كــــــال الـغــــــذائـــي
والسـكر وغيرها وأنها يف
ــــــوقــت، ســــــاعــــــدت ذات ال
علــى حتــريـك االقتـصــاد
ـــــــــــوطــــنــــي الـعـــــــــــراقــــي ال
وتفعيله لـيأخـذ القـطاع
اخلـــاص ورجل االعـمـــال
العــــراقـي دوره الــــوطـنـي
املـطلـوب يف خـدمـة بلـده

وشعبه.
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وزير التجارة: تأمني مفردات البطاقة التموينية من قبل القطاع اخلاص
العراقي خطوة اجيابية مهمة

املوصل / باسل طاقة
طــــــالــب مـجلـــــس محــــــافـــظــــــة نــيــنــــــوى مــن دائــــــرة
االتصاالت يف احملافظة بإعادة النظر بأجور خدمة
الهــواتف لـلمــشتــركـني يف البـــداالت االرضيــة الـتي
وصـلت اقيـامهـا الـى اكثـر مـن تسعـة مليـارات دينـار

خالل االشهر االولى من العام احلالي.
وقـال رئيـس مجلـس احملافـظة سـالم احلـاج عيـسى
خـالل اجللـــــســــــــة االربعـــني للــمـجلـــــس ان مــبــــــــالغ
القـوائم الهاتـفية التـي وزعتها دائـرة االتصاالت يف
احملــافظـة علـى املـشتـركـني وصلت الـى ارقـام كـبيـرة

ونـــــــاشـــــــد املـــــــرضـــــــى املــنــــظــمـــــــات
اإلنـســـانيــة واجلهــات ذات العالقــة

أن تنظرلهم بعني اإلنسانية".
يــذكــر أن مــستـعمــرة اجلــذام الـتي
أنــشـئـت مـنـــذ اخلـمــسـيـنـيـــات وفق
احـــدث املـــواصفـــات الـــدولـيــــة تقع
غرب مـدينـة العمـارة عنـد منـطقة
البتيـرة وهي شبه جـزيرة حتـيطها
املــيـــــاه مــن جــمــيـع اجلهـــــات وهــي
املــسـتعـمـــرة الـــوحـيـــدة يف الــشـــرق
األوســـط وقـــــــد تعــــــرضــت لـلهــــــدم

والسرقة والنهب.

الكـــافـيـــة يف وقـت تغـط فـيه دائـــرة
صحـــة مـيــســـان بغـيـبـــوبـــة نـــومهـــا
العميق.واجـمع املرضـى على: انـنا
نـواجـه املتــاعب واحلـرمـان مـن كل
شيء عــدا املسـاعــدات التي تـصلنـا
بني وقت وآخـر من اخليرين والتي
ال تـسد حـاجتنـا أو تكفينـا يف هذه
الـظــروف حـيـث انعــدام الـكهــربــاء
وشحـــة املـــاء والغـــذاء". واضـــافـــوا:
"إننا نحتاج ملن يتفقد حالتنا بني
احلــني واآلخــــــر ال أن يــتــــــركــــــونــــــا

عرضة لقسوة املرض".

بعد ان جتاوزت اقيامها التسعة مليارات دينار

جملس حمافظة نينوى يطالب بإعادة النظر بأجور خدمة
اهلواتف االرضية 

ليس باسـتطاعة املواطنني تسديدها  محمالً دائرة
االتصـاالت بـاحملـافظــة مسـؤوليـة ذلك بـسبب عـدم
ابالغ املـــشـتــــركـني  بــــالــتعـــــريفــــة اجلــــديــــدة الـتـي

تضاعفت بشكل غير مسبوق.
ويـــذكـــر بـــان دائـــرة اتـصـــاالت نـيـنـــوى قـــامـت خالل
االيــام االخيـرة بقـطع اخلـدمـة الهــاتفيـة عـن اكثـر
من 3500 مـشترك من اصل 63 الف مشـترك لديها
بــسـبـب رفـضهـم دفع اجـــور القــوائـم االخـيــرة الـتـي
اصــــدرتهـــا الـــدائـــرة الـتـي جتــــاوز بعــضهـــا الـثالثـــة

ماليني دينار.

العواصف الرتابية تسقط 54 عمودًا و 9
حموالت كهربائية يف املثنى

واضـــــاف: كــمـــــا قــــطعـــت وسقـــطـــت اسالك
الكهرباء الـتي تسبب باطفـاء الكهرباء عن
القرى واالرياف والدور السكنية يف مناطق

مختلفة من السماوة.
وشـدد علـى ان املالكـات الهنـدسيـة والـفنيـة
يف الـدائـرة شـرعـت بحـمله كـبيــرة ملعـاجلـة
اخللـل احلاصل وإعـادة االعمـدة واحملوالت
واســتــبــــــدال القــــســم اآلخــــــر ومــــــد أسالك

بأطوال مختلفة.
واشار إلـى ان الشـبكة الكهـربائيـة يف اجزاء
كثيـرة منهـا قـدميـة ومتهـالكـة. وقــد عملت
الــدائــرة إلــى املعــاجلــة واالسـتبــدال لقــسم

منها.

NO (650)Sun. (23)April

العدد )650(االحد)23( نيسان 2006

عدسة: نهاد العزاوي


