
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

بغداد / كرمي احلمداني
يــشـــارك احتـــاد رجـــال االعـمـــال
العـــراقـيـني يف امللـتقـــى العـــربـي
الثــامـن لالتـصــاالت واالنتــرنت
الـــذي يقـــام يف مــسقــط للـمـــدة

من 24 - 26 ايار احلالي.
وقـــــــال رئـــيــــــس االحتـــــــاد راغـــب
ــــــدى( ان امللـــتقــــــى بلــيـــبل لـ )امل
ــــــــــاقـــــــش اخلــــــــــريــــــطــــــــــة ســــيــــن
ـــــــــة يف قـــــطـــــــــاع االســـتـــثـــمـــــــــاري
االتـــصـــــاالت واخلـــطـــــوات الــتــي
تتخـذهـا شـركــة االتصــاالت من
مراجعـة مناذج التـشغيل واعادة
الهـيكـليــة الـتنــظيـميــة وادخــال
الـتقـنيــات واخلــدمــات املـضــافــة
للـمحـــافـظـــة علـــى املــشـتـــركـني
وزيادة االيـرادات، مشيـراً إلى ان
هـذا امللتقـى يعتـبر اكـبر ملـتقى
عـربـي لالتصــاالت وتكنـولـوجيـا
املـعلــــومــــات مـن حـيـث نــــوعـيــــة
وعدد املشاركني فيه أو من حيث
املــــواضــيع املــطــــروحـــــة، واوضح
بلـيبل ان احملـاور الـتي ينـاقـشهـا
املـلــــتـقـــــــــى هــــي وضـع قـــــطـــــــــاع
االتصاالت يف الـدول العربية يف
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ــــــدة، ــــــافـــــســــــة الـــــشــــــدي ظل املــن
واخلــــــريـــطــــــة االســتــثــمــــــاريــــــة
والـتـــوسـع االقلـيـمـي لــشـــركـــات
االتــصـــاالت واالسـتـــراتـيجـيـــات
املالية للشـركات لتعزيز قدراتها
الـتـنـــافــسـيـــة مـن خالل ضـبــط
الـــــنـفـقـــــــــــــات ووضـع خــــــطــــــط
اسـتـثـمــاريــة مـــربحـــة وتقـنـيــات
الـشـبكــات الالسلـكيـة احلــديثـة
ومــسـتقـبلهــا، وخــدمــات اجلـيل
اجلـديـد من االقمـار الصنـاعيـة
وتــــطــبــيـقــــــاتـهــــــا يف املــنــــطـقــــــة
العـربية، واالنـدماج بني االعالم
واالتصـاالت ودور مدن االنترنت
العـــربـيـــة يف تــطـــويـــر صـنـــاعـــة
تقـنـيـــة املعلــومــات يف املـنــطقــة،
ــــــوى العــــــربــي يف عـــصــــــر واحملــت

املعلومات.
يـذكر ان امللتقـى العربـي الثامن
لـالتــــصــــــاالت ســتـــــشــــــارك فــيـه
وزارات االتـــصــــــاالت العــــــربــيــــــة
واالحتـــاد الـــدولـي لالتـصـــاالت،
وعــشـــرات الــشـــركــــات العـــربـيـــة
ــــــة املعــنــيــــــة بــــشــــــؤون والــــــدولــي

االتصاالت.
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بابل / مكتب املدى
اقــــام اجمللـــس العــــراقــي للـــسلـم والـتــضــــامـن يف بــــابل
احـتفـــالـيـــة مبـنـــاسـبـــة عـيــــد العـمــــال العـــاملـي وابـتـــدأ
االحتفـال بالـوقوف دقيقـة حداداً علـى شهداء احلـركة
الــوطـنـيـــة يف العــراق . وحتــدث االسـتــاذ كـــامل فـــاضل
رئيـس اجمللس عن الـداللة  الـوطنيـة واالنسـانيـة التي
يـنـطــوي علـيهــا هــذا الـيــوم اجملـيــد يف تــأريخ احلــركــة
الـعمـــاليــة يف العــراق والعـــالم حـيث لـعب الـعمــال دوراً
مجـيــداً يف الـتـصـــدي للـنـظــام الــدكـتــاتــوري وقــدمــوا
الكـثـيـــر مـن الـــشهـــداء دفـــاعـــاً عـن حقــــوقهـم املهـنـيـــة
وحقهـم يف حيــاة انـســـانيــة كــرميــة والئقــة. وتعـــرضت
الـطبقـة العـاملـة يف العـراق للـظلم املـستمـر واملالحقـة
والـتشـريـد كمـا حـاول الـنظـام الـدكتـاتـوري عـزلـهم عن
انـتمــائهم الــطبقـي عنـدمـا اصـدر قـرار حتـويـلهم الـى

موظفني . 
وقـدم تهـنئـة اجمللـس العــراقي للــسلم والـتضــامن الـى
عمــال العــراق واكــد علــى الــدور الـــوطنـي البــارز الــذي
بـامكان العـمال ان يلعبـوه يف تكريـس الوحدة الـوطنية
ومكــافحـة االرهــاب والفـســاد االداري ودعم الـتحـوالت
االجتماعيـة والسياسية واالقتصـادية، وطالب بضرورة
دعــم العـمــــال عـبــــر احتــــادهــم العــــام وتــــوفـيــــر األمـن
االجتمـاعي واالقـتصـادي والـصنــاعي حتـى  يسـاهمـوا
بجـــديـــة يف بـنـــاء عـــراق مـــوحـــد دميقـــراطـي فـيـــدرالـي
مسـتقل ومتمتع بـسيادة كـاملة. وضـرورة اصدار قـانون
عمـل تقدمـي جديـد وآخر مـنصف للـتقاعـد والضـمان
االجـتمـاعـي والقـضــاء علــى البـطـالـة وتــوفيـر ظـروف
عمل انـسانـية  الئقـة. واكد علـى اهميـة الدور الـوطني
الـــذي بـــامكـــان العـمـــال ان يـــؤدوه. يف مـــرحلـــة صعـبـــة
ومعقــدة مـن تـــأريخ العــراق وحتـــوالته اجلــذريـــة نحــو
مــسـتقـبل سـيـــاسـي مـــزدهـــر  ال وجــــود لالحـتالل فـيه

وطالب بضرورة الغاء قرار150 لسنة70 .
وقدمت يف االحـتفالية قصائد واغـان كما ابدعت فرقة

بردى الفنية عدداً من الفعاليات الفنية. 
وحـضــر احـتفــاليــة احتــاد نقــابــات عمــال بــابل ممـثلــو

االحزاب ومنظمات اجملتمع املدني.

املجلس العراقي للسلم والتضامن
حيتفل بعيد العامل العاملي

رجال اعامل عراقيون يشاركون 
يف امللتقى العريب  لالتصاالت واالنرتنت

املعلبات تبهر املتسوقني

العدد )659(اخلميس)4( آيار2006

NO (659)Thu. (4) May

كركوك / أصوات العراق
أعـلن مـصــدر مـســؤول يف دائــرة رعــايــة املعــاقني
مبـــديـنـــة كـــركـــوك الــشـمـــالـيـــة أن دائـــرة رعـــايـــة
املعــاقني يف احملــافظـة بـاشـرت بـبنـاء أول مـركـز
تـخصـصي لـلمعــاقني بـشلل األطفــال النـصفي
بــاملــدينــة.وقــال الــدكتــور كــاظـم علـي من دائــرة
رعـايـة املعـاقـني ان بنـاء املـركـز جـاء لعـدم قـدرة
املــركــز الـــرئيـسـي علــى تلـبيــة احـتيــاجــات هــذه
الـشـريحــة ووضعنــا خطــة متكـاملـة لـبنـاء هـذا
املـركـز الـذي سيكـون األول من نـوعه يف كـركـوك
واملنـطقـة الــشمــاليـة."وتــابع ان "كلفـة املـشـروع

بغداد / املدى
اكــدت الــدكـتــورة نــســريـن بــرواري وزيــرة الـبلــديــات
واالشغــال العـامــة علـى ان الــدميقــراطيـة ومــسيـرة
احلـريــة ومبــادئ احلق والعـدالـة واملـســاواة وحقـوق
االنـسـان ال ميـكن ان تـتحقق اال مبـشـاركـة املـرأة يف
مخــتـلف االنــــشــطـــــة يف املــــســـــؤولــيــــــات القــيـــــاديـــــة
واالعــتـــــراف بـــــدورهـــــا االجــتــمـــــاعــي والــــســيـــــاســي
وبـكفــــاءتهــــا القـيــــاديــــة بــــاالخـــص بعــــد ان اثـبـتـت
جــــــدارتهــــــا يف مخــتـلف املــــســـــؤولــيـــــات الـــــرســمــيـــــة

والسياسية واالجتماعية . 
ودعـت الـــسـيــــدة بــــرواري قـيــــادات االحــــزاب والـكــتل
البـرملــانيــة والتحـالفـات الـسيــاسيـة اخملـتلفـة الـتي

برواري تدعو إىل انصاف املرأة ومتكينها من املنافسة املرشوعة
االسهـام اجلدي يف احلوارات واملنافـسات واملباحثات
التـي جرت لـرسم مالمح احلكـومة املقـبلة وحتـديد
املـــواقع واملــســؤولـيــات ممــا يــشـكل تـــراجعــا لـبعـض
االحــزاب عنـد بـرامجهـا وشعـاراتهــا وادبيـاتهـا الـتي

اكدت كلها على مبدأ املساواة بني املرآة والرجل .
واكدت بـرواري على اهمية معاجلة املواقع السيادية
يف مـنــاصـب الـبــرملــان ورئــاســة اجلـمهــوريــة )وعــدم
اهمـال املـراة يف تــشكـيله رئـاسـة الـوزراء ويف رئـاسـة
الـلجــــان احلـيــــويــــة اخملـتـلفــــة ويف مـنـحهــــا املــــواقع
واملسـؤوليـات التـي تسـتحقهـا يف رئـاسـة الـوزراء ويف
الـتشكيلة الـوزارية ويف املفاصل الـسياديه االخرى(.

للتـشكيك بـنزاهـة هذه املـبادئ وشـرعيتـها يف قـيادة
اجملتمع اذ ال ميـكن الي مبـادئ تـنص علـى املسـاواة
واحلقــــوق املــــدنـيــــة ان تـــســتقـيـم يف غـيــــاب نـــصف
اجملـتـمع الــذي تــشـكله املــراة ويف جتـــاهل تـــاريخهــا
وارثهـــا الـــوطـنــي الكـبـيـــر الـــذي يـتــــالق بــــالعــطـــاء
والـتــضحـيـــة والـنـضـــال دفـــاعـــا عـن سـيـــادة الـــوطـن

وحريته وكرامته وعن مبادئ وحقوق االنسان . 
ودعت الـسيـدة بــرواري احلكـومـة املـقبلـة الـى وقفـة
وطنـية جـديه ومسـؤولة لـتقييـم دور املرأة الـعراقـية
وانصـافهـا عـمليـا ومتكـينهـا من املنـافسـة املشـروعـة
علـــى املـــواقع الــسـيـــاديـــة وعـــدم تهـمـيــش دور املـــرأة
العراقية عمـدا وحرمانها من حقوقها الطبيعية يف

تـسعـى إلـى تـشكـيل احلكـومـة العـراقيــة املقبلـة الـى
عــــــدم تهــمــيــــش نـــصف اجملــتــمـع وتعـــــويـــض املـــــرأة
العـراقية عن التجاهل القسري الذي شهدته خالل
العصـور املاضـية واالعتـراف بدورهـا الوطـني وفسح
اجملال امامها الحتالل مـوقعها الطبيعي يف املواقع
الـسيـاديـة الن ذلك من اولـى حقـوقهـا االجتمـاعيـة

والقانونية والسياسية . 
وشددت السيـدة برواري يف تصـريح صحفي على ان
تهـميـش الـدور الـوطنـي للمـرأة العـراقيــة والتعـامل
وفق سيـاسـة مـزدوجــة اعالميـاً ومـصــادرة حقــوقهـا
الــسيــاسيــة عمـليــا يفقــد مبــادئ احلــريــة ومــسيــرة
الــــــدميقـــــراطــيـــــة ومـــصـــــداقــيــتهـــــا وفــتح االبـــــواب

بغداد / حنان التميمي
فـــــــــــاحتــــت وزارة الـعــــمـل والــــــــشـــــــــــؤون
االجـتـمــــاعـيــــة وزارة املــــالـيــــة / دائــــرة
احملـــاسبـــة وذلك بـشــأن حتــويل مـبلغ
)2( ملـيــــار و)500( ملـيـــون ديـنـــار مـن
مـصـــرف الـــرافـــديـن فـــرع وزارة العـمل
حلـساب الـدوائر الـتابعـة لها واملـنفذة

للمشاريع االستثمارية.
وقـــــال عــبــــــد اهلل الالمــي املــــســتــــشـــــار
االعــالمــــــــي يف وزارة الــعــــــــمــل انــه مت
حتــــــويل مــبلـغ )800( ملــيـــــون ديــنـــــار
حلــســاب مــركــز الـتــشغـيل والـتــدريـب
املهني و)325( ملـيون ديـنار إلـى دائرة
الـرعـايـة االجـتمــاعيــة ومليـار و)375(
ملــيـــــون لـــــدائــــــرة العـــمل والـــضــمـــــان
االجـتمــاعي لغـرض املبـاشـرة بتـنفيـذ
املـشاريـع االستثمـارية املقـررة وتقدمي
الــــدراســــات االخــــرى بـــشــــأن تــطــــويــــر
وزيادة عائدية تلك الدوائرة املنتجة.

واضــــاف الالمـي: ان الــــوزارة طــــالـبـت
وزارة املــاليـة / دائـرة املـوازنـة مبــوجب
كــتــــــاب مـجلــــس الــــــوزراء / االمــــــانــــــة
العــــامــــة حــــول مــنح اكــــرامـيــــة عـيــــد
االضحـى ملـوظفي الـدولـة علـى اجـراء
مناقلة املـبلغ الذي مت صرفه للمالك
االداري يف الـــــــــوزارة ضـــمـــن مـــــــــركـــــــــز
الــتـــــشغـــيل والــتـــــدريـــب املهــنـــي لعـــــام

2006.
واشـــــار الالمـي إلـــــى ان ألفـني و)350(
مـنتــسبــاً قــد مت تــوزيع اكــراميــة عيــد

االضحى عليهم.

العمل تفاتح املالية لتحويل مبلغ مليارين ونصف املليار دينار
لتنفيذ مشاريعها االستثامرية

كربالء / املدى 
قـال عبـد العـال اليـاسـري نـائب
رئيس مجلـس محافظة كربالء
ان اجمللـس رفض املصادقة على
قــــرار وزارة الــــداخلـيــــة بــتعـيـني
فالح أبـــو احلب مــديــرا لــدائــرة
املــــــرور يف كـــــــربالء.. وأضــــــاف لـ
)املــــــــــدى( إن الــــــــــرفـــــض جــــــــــاء
تـطبـيقــا للـصـالحيــات اخملــولــة
جملالـس احملافـظات وفق قـانون
رقم )71( الـــذي يتـيح جملــالـس
احملــافـظــات املـصــادقــة أو رفـض
الـتعـيـني الـصـــادر عـن الـــوزارات
.مـشيـرا إلـى إن وزارة الــداخليـة
أرادت تعـيـني الـسـيــد أبــو احلـب
مـديرا ملـرور احملافـظة بـدال من
الـعقـيـــــد سعــــد خــضـيــــر إال إن

رفض أمر وزارة الداخلية بتعيني 
مدير جديد للمرور يف  كربالء

ومـثـله حــصل املــــرشح الـثــــالـث
زهــيــــــر أبــــــو دكـــــــة وان اجمللـــــس
سيقـوم بــرفع األسمــاء الثالثـة
إلى وزارة الـتربيـة الختيـار احد
املـــرشحـني مـن بـيـنهـم إلشغـــال

املنصب..
مـــشـيــــرا إلــــى إن اجمللـــس وافق
علـى استقالة مـدير ماء كربالء
املهـنـــدس احـمـــد الــطـــائـي مـن
منصبه كمـا كلف اجمللس جلنة
الـصحــة فيـه لتهـيئـة مــرشحني
ملنـصب مدير عـام صحة كربالء
بعــد تفــريغ مــديــرهــا الـــدكتــور
صالح احلسـناوي وانتقـاله إلى
الــتـــــــدريـــــس يف كـلــيـــــــة الــــطــب

بجامعة كربالء.

اجملـلس وبعـد إجــراء التصـويت
رفـــض قــــــرار وزارة الـــــــداخلــيــــــة
وابقــــــى الـعقــيــــــد خـــضــيــــــر يف

منصبه.
واوضح اليـاسري انـه مت اختيار
ثالثـــــة مـــن أصل 21 مــــــرشحـــــا
تقـدمـوا إلشغـال منـصب مـديـر
عـام تربية كربالء بعد أن أصبح
املــــديــــر الـــســـــابق هــــاشـم رضــــا
اخلـــطــيــب عـــضـــــوا يف مـجلــــس
الــنــــــواب..مـــضـــيفـــــــا انه جــــــرت
عـــمـلـــيــــــــة الـــتــــصــــــــويـــت عـلــــــــى
املــــرشحـني ففــــاز محــسـن علـي
اجلبـوري بعد حـصولـه على 21
صــوتـــا وعبــد احلـميــد الـصفــار
بعــد أن حــصل علــى 19 صــوتــا

بغداد / هشام الركابي  
دعـت وزارة الـــداخلـيـــة يف بـيـــان اصـــدرته امــس املـــواطـنـني الـــى اسـتخـــدام امـثل خلـطـــوط
الهـواتـف السـاخنـة املفتـوحـة وبـاالخص الـرقـم )130 (  التي وجـدت خلـدمـة املــواطنني يف
االبالغ عـن اجلمـاعـات املـسلحــة والتخـريـبيـة حـيث لــوحظ يف االونـة االخيـرة قيــام بعض
ضعــاف الـنفــوس بــاالتـصـــال علــى اخلـط )130( وقـيـــامهـم بـــاطالق عـبــارات نــابـيـــة بحق
العـاملني علـى هذا اخلـط . وقد مت رصـد تلك املـكاملـات والتـعرف عـلى اصـحابـها واتـخذت

االجراءات القانونية الالزمة بحقهم واحالتهم الى احملاكم اخملتصة.
واكدت "ان هـذا اخلط وجـد خلدمـة ابنـاء شعبـنا الـعراقـي الذي مـن خاللهم يـتم التـعرف
علـى االرهـابـيني واجملــرمني الــذين يعـبثـون بــأمنهـم واستقــرارهم. لــذا نهـيب بـاملـواطـنني
الكرام إلى ضرورة عدم االتصال باخلط الساخن اال عند الضرورة القصوى او االخبار عن

االعمال االرهابية واالجرامية خدمة للصالح العام.

بغداد /املدى
اكـــد املهـنـــدس عالء حـبـيـب الـصــايف وزيــر
الــــدولــــة لـــشــــؤون اجملـتــمع املــــدنــي علــــى
ضـــرورة قـيـــام مـنـظـمـــات اجملـتـمع املـــدنـي
بـــدورهـــا املــطلـــوب يف تـــأسـيـــس وتـــرســيخ
مفـــاهـيـم ومــنهج الـــدميقـــراطـيـــة بـنفــس
عــــراقـي، مـــشـتــــرك لـكل املـنــظـمــــات غـيــــر
ــــــة جــــــاء ذلـك  خـالل لـقــــــائـه احلـكــــــومــي
بـــــالـــتجــمـع العـــــراقـــي املهــنــي وعـــــدد مــن
املنــظمـــات غيــر احلكـــوميــة، حـيث تـطــرق
الـسيـد الـوزيـر إلـى مـوضـوع االحتـاد العـام
لنقـابات العمـال يف العراق واطلـعهم على
مـوضوع االنـتخابـات التي سـوف جترى يف
االحتـاد.  وبيّن : بـانه متت املصـادقة عـلى
تـــوصيــات اللـجنــة الـتحــضيــريــة املــشكلــة

ـ ـ ـ ـ

املهندس الصايف

دراسة لواقع عمل منظامت املجتمع املدين
الدارة شــــــــــــؤون االحتــــــــــــاد والـــــتـهـــــيـــــئــــــــــــة
لـالنتخـابـات، واوضح الـسيـد الـوزيـر بـانه
قد مت وضع دراسة شاملة للمنظمات غير
احلكـوميـة ومـدى تـأثيـر سيـاسـات الـنظـام
الــســــابق علـــى اجملـتـمع املـــدنـي العـــراقـي،
وتـبـنـي بـــرنـــامـج يهـــدف الــــى رفع الـــوعـي
الفكـري وتفعيل دور املنظمـات وتعزيز دور
الفــرد ضمـن اجلمـاعـة. واضــاف: اننــا لن
ـــــات ـــــة وعـــمل الـــنقـــــاب نــتــــــدخل يف حـــــري
ــــــات ومــنــــظــمــــــات واالحتــــــادات واجلــمـعــي
اجملتمع املـدني او احلـد من بيـان رأيها يف

املسائل اخملتلفة.
واســتــمـع خالل الـلقـــــاء الـــــى جــملـــــة مــن
ــــــر املـالحــــظــــــات بـــــشــــــأن املــنــــظــمــــــات غــي

احلكومية.

ـ ـ ـ
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أول مركز ختصيص للمعاقني
بشلل األطفال يف كركوك

تـبـلغ )52( ملـيــون دوالر، واملـســاحــة الـتـي يقــام
عليها تقدر بنحو )250( مترا مربعا."

وأشـــار إلـــى أن "دائـــرة الـــرعـــايـــة سـتحـــاول بعـــد
إجنـــاز هـــذا املــشـــروع تـنفـيـــذ عـــدد مـن املـــراكـــز
األخــــرى يف بــــاقـي مـنـــــاطق احملــــافــظــــة ." وأن
"املــــركــــز ســيقــــدم الــــرعــــايــــة إلــــى )30( معــــاقــــا

بالشلل."
وقـال "إن اخلـدمــات املقـدمـة يف املـركـز سـتكـون
عبـارة عن خـدمـات صحيـة وعالجيـة وتـأهـيليـة
ــــــرض بـــــشـكـل ملــن يـــــســتــــطــيـع أن يــتـجــــــاوز امل

تدريجي."
ـ ـ

الداخلية تدعو املواطنني اىل استخدام امثل
خلطوط اهلواتف الساخنة


