
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

البصرة / عبد احلسني الغراوي
حـــــــذر الـــــــدكــتـــــــور قــــصــي عــبـــــــد
اللطيف مدير التـوعية الصحية
يف دائـرة صحة البصـرة من زيادة
االصــــابــــة بــــامــــراض الـكــــولـيــــرا

واالسهال. 
وقـــال: نـتـــوقع االصـــابـــة بهـــذيـن
املــــرضـني نـتــيجــــة زيــــادة درجــــات
احلرارة يف البـصرة على الصعيد
القـريب.. وعـزا ذلك الـى انـتشـار
النفـايات وعوامل الـتلوث البيئي

االخـرى وارتفاع درجـات احلرارة.
ودعا البصـريني الى تعقـيم املياه
والتــأكيـد علـى الـنظـافـة العـامـة
والـــشخــصـيــــة واتخـــاذ احلـيــطـــة
واحلــــذر مـن امــــراض الـكــــولـيــــرا
واالسهـال الـتي يــزداد انتـشـارهـا
عـــادة يف فــصل الـصـيف، مـــؤكـــداً
علــى اهـميـــة التـــوعيــة الـصـحيــة
لـتجنب االصـابـة بهـذه االمـراض
الـوبــائيــة اخلطــرة حفـاظــاً علـى

صحة املواطنني. 

كربالء / نينا
يبــدو ان األغنيـة التـراثيـة الـتي تقـول "مي العبـايـة حلـوة
عـباجت " مـا زالت تلقـى صدى واسـعا يف سـوق العالوي يف

مدينة كربالء. 
فهــذا الــســوق يــشهــدا إقـبــاال كـبـيـــرا علــى شـــراء العـبــاءة
الـنـــســــائـيــــة خــــاصــــة إن للـمــــديـنــــة طــــابـعهــــا اإلسالمـي
والتــاريخـي املعــروف بــاحلجــاب وااللتــزام الــديـني الــذي

يظهر جليا بلبس العباءة من قبل نساء املدينة. 
ويقـــول عـــامـــر رحـمـن عـــزيـــز صـــاحـب أقــــدم محل لـبـيع
الـعبــاءات النـســائيــة يف الـســوق: "إن بـيع الـعبــاءات شهــد
انتعاشـا بعد ازديـاد عدد الـزوار الذين يفـدون إلى املـدينة

خاصة اإليرانيني". 
ويـضيف: "إن زيــادة رواتب املــوظفني ســاهم يف رفع نـسبـة
املبـيعات عـن السنـوات املاضيـة إذ أن املوظفـة متتلك اآلن

أكثر من عباءة ". 
ويقول شـامل عبد األميـر الذي يبيع العـباءات أيضا: "إن
املـدارس لهـا دور يف زيـادة نـسبـة املـبيعـات، فـاملعــروف عنـد
بدء املوسم الـدراسي إن اغلب البنات يلبـسن العباءة عند
دخولهن املدارس لطبيعة املدينة الدينية". ويوضح:" كان
محلنــا متخـصصـا بـبيع الـتحف والهـدايــا خالل سنـوات
احلصـار يف التـسعينـيات وكـان من النـادر إن ترى شخـصا
يشتـري التحف نتيجـة الوضع االقـتصادي الـصعب ومبا

إن جتارة العباءات هي الرائجة حتولنا إليها". 
ويـضيف:"كــانت العـوائل يف الـسـابق تــذهب إلـى بغـداد أو
النجف لشراء العباءات وعوائلنا من بينها و فكرنا بفتح
مـحل لـلعـبــــاءات لـتـخفـيـف املعــــانــــاة عــن العـــــوائل بــــدل

الذهاب إلى بغداد أو النجف القتناء العباءات ". 
وأشــار كــاظـم قــاسـم عـبــد األمـيــر إلــى " إن زيــادة الــوعـي
الــديـنـي ســاهـم إلــى حــد كـبـيــر يف رواج جتـــارة العـبــاءات

واحلجاب اإلسالمي". 
ويقـــول عـبـــاس عـبـــد الــسـتـــار صـــاحـب محـل للعـبـــاءات:
"يـوجد عـدد من أنـواع العبـاءات اإلسالميـة التـي تسـتورد
من اإلمـارات وسـوريـا مبـوديالت خـاصـة كمـا بــدأت بعض
املعـامل يف الكـاظمـية تـنتج نفـس املوديـالت كونـها األكـثر
رواجــا يف الـبـيع وحتـبــذهـــا الكـثـيــر مـن الـنــســاء خــاصــة
العبــاءة اإلسالميـة الـتي تـقبل عـليهــا النـسـاء يف مــدينـة

بغداد بشكل اكبر ". 
ويشيـرالى "ان بيع العبـاءات يقل يف شهري مـحرم وصفر
ويـزداد البـيع يف بقيـة ايـام الـسنـة خـاصـة ايـام العيـدين".
وتقـول ام وائل )ربـة بـيت( :"جئـت لشـراء عبـاءة إسالميـة
)اجلبــة( ألني اعـمل يف محـل تصـويــر ومن الـصعـب علي
ان ارتـدي العباءة أثناء العمل ووجـدت ضالتي يف العباءة
اإلسالميـة التـي تعطـيني حـريـة اكبـر يف العـمل والعبـاءة

ارتديها بعد انتهاء العمل وحني الذهاب للسوق ". 
ويـــوضح حـيــدر فـــاضل صــاحــب محل لـبـيع اجلـبـب: "إن
اإلقـبـــال علـــى شـــراء العـبـــاءات مـــا زال كـبـيـــرا رغـم زيـــادة
مبيعـات اجلبب يف اآلونـة األخيـرة فهنـاك نسـاء يـرتـدين
اجلبـة وفوقهـا العبـاءة وتقبل الـنسـاء كبيـرات السـن على
شـــــراء اجلـبـب وكـــــذلـك الـــــزائـــــرون ويــبلـغ سعـــــر اجلـبـــــة
اإلماراتية 37 ألف دينار بينما اجلبة العراقية العادية 25

ألف دينار". 

العباءة ما زالت االكثر
مبيعاً يف اسواق كربالء

توقع زيادة االصابة بأمراض الكولريا واالسهال 
يف البرصة

باعة متجولون يف
اقليم كردستان
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بغداد/اصوات العراق 
قــال مـســؤول يف مــديــريــة العـمل والـشــؤون االجـتمـــاعيــة إن وزارة العـمل
والــشــؤون االجـتـمــاعـيـــة تقــوم حــالـيــا بـتحــديــد املـــواقع اخلــاصــة بـبـنــاء

مجمعات إصالحية لألحداث فى البصرة.
وأوضح املصـدر الذى فـضل عدم ذكـر اسمه أن "وزارة التخـطيط والـتعاون
اإلمنائي خـصصت مبلغـا قدره 50 ملـيون دينـار عراقي إلجنـاز التصـاميم
املتعلقـة بـاملبـاني."وأضـاف أن "الهـدف من اقـامـة هـذه اجملمعـات هـو عـزل
هـــؤالء األحـــداث عـن اجملـــرمـني وأصحـــاب الــســـوابق.وأشـــار إلـــى أن هـــذه
اجملمعـات ستـدار مـن قبـل وزارة العمل والـشـؤون االجـتمـاعيـة بـاعـتبـارهـا

اجلهة املعنية بإدارة جميع املؤسسات اإلصالحية.
ولم يــوضح املـصــدر عــدد اجملـمعـــات التـي ستـتم اقــامـتهــا لألحــداث فــى

البصرة وكلفتها.

 حتديد مواقع بناء جممعات اصالحية لالحداث 

بغداد / بشير االعرجي
لم يتصور أمجـد حسني 33 سنة
ـــتـــيـجــــــــــة ـــتــــــــــأجـل زواجـه ن أن ي
اإلجــراءات الــروتـيـنـيــة يف دوائــر
اجلنـسيـة ولــو لم تـكن خـطيـبته
مــواكبـة ألحـداث األيـام الـسـبعـة
يف تلك الدوائـر ألتهم باملمـاطلة
وتعـمـــد الـتـــأجـيل غـيـــر معـــروف
ـــســيـــط.. أن الــتــــــاريخ لـــســبــب ب
معـاملـة )صـورة قيــد( لم تكـتمل

لآلن.
يـنظـر أمجـد بحـسـرة إلـى حـاله
وســــــط جـــمـــــــــــوع املـــــــــــواطـــنـــني
ــــى الـــطــــوابــيــــر املــتـــــدافعـــني عل
املـبـتـــدئـــة بـــالـتفـتـيــش وتـــسلـيـم
أجهـزة الهـاتـف النقـال ويـسـتمع
إلـــى أســئلــتهـم.. )الـيـــوم فـــرد أو
زوجـي( وظن يف بـادئ األمـر أنهـا
مــزحــة مــستــوحــاة مـن محـطــات
الـوقـود لـيكتـشف بـأنهــا حقيقـة،
فــأيـــام األسبــوع مقــسمــة حــسب
أرقـــام الهـــويـــات، فـــردي وزوجـي،
ولـــتـقـفـــــــز هـــــــويـــتـه بـــني يـــــــديـه
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يف دوائر اجلنسية..  وداعاً لألناقة
اخلـــدمـــات ســــواء للـمـــواطـن أو
املـــوظف، فقــد شــاهــدت بــإحــدى
الغــــرف وبعــــد انقــطـــاع الـتـيـــار
الكهـربائي أن املـوظفني يـدققون
الـسجالت بضـوء الهاتف الـنقال
والقـــــداحـــــات وســـط صـــيحـــــات
املـــراجعـني لـتـــسلــم معـــامـالتهـم
ـــــــون وســـط هـــــــذه فــكـــيـف يـعـــمـل

الظروف؟(.
ـــأنه ويـبـتـــســم أمجـــد معــتقـــداً ب
وجــــــــــد احلـل لـه ولـغـــيــــــــــره مـــن
ـــــــة ـــــسـل املـــــــراجـعـــني إلنـهـــــــاء سـل
مـــراجعـــاته بـــالقـــول: )إن فكـــرت
احلكــومــة بـبـنــاء دوائــر جــديــدة
وشطرهـا حسب املنـاطق أو بأقل
تقــديــر تــوسـيع القــدميــة مـنهــا،
فهذا األمر يستهلك وقتاً طويالً
رمبــــا أكــثــــر مــن عـــــام، ولغــــايــــة
الـتـفكـيــر والـتـنفـيــذ فــالــرشــاوى
واحملــســوبـيــة هـمـــا احلل.. قلـيل
من املال يحفـظ كرامتك ويسرع
بإجنـاز معامـلتك(، بانـتظار أمل

الزواج.
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غــرفــة واحــدة أو بــاألصـح شبــاك
ــــالـــصــــراع يف واحــــد يـــشــتــــرك ب
الـوصـول إلـيه الـرجــال والنـسـاء
بطابـورين يلتقـيان عنـده ويؤدي
هـــذا األمـــر إلـــى ضـيـــاع الـــوقـت.
وحـالـة أخـرى أشــار إليهـا أمجـد
بـــالقـــول )بعـض األحـيـــان أشعــر
بأن الـوصول إلى شباك املراجعة
حلـم بـــوجـــود أعـــداد هـــائلـــة مـن
ــــى املــــواطــنــني يــتـــشــــاجــــرون عل
بضعـة سنتيـمترات بـالقرب منه،
غـــيــــــــر أن الـــتـحــــــــايـل والــكــــــــذب
ـــســــرعـــــة أقل يـــــوصالنـك إلــيه ب
قلـيالً مـن الــرشــوة، وقــد جــربـت
هــذه الـطــريقــة يف اليــوم الثــاني
ملــراجعـتي وسـلمـت املعــاملـة إلـى
املوظفة اخملتصة لتخبرني بأني
يف املــكــــــــان اخلــــــــاطـــئ وأن عـلـــي
الـــذهـــاب إلـــى مكـــان آخـــر داخل
ـــالقـــول: الـــدائـــرة، ويـــسـتـــدرك ب
ـــــاك آلخـــــر )االنـــتقـــــال مــن شــب
يتـطلب سـاعـات طـويلــة تتــزامن
مع ارتفــاع حــرارة اجلــو وانعــدام
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ـــى قــبل اجلـــســـديـــة( ويـــشـيـــر إل
مالبــسه وقــد اتــسخـت بــالـتــراب
بقــــــوله: )أول يــــــوم راجعــت فـــيه
دائــرة اجلنــسيــة للحـصــول علـى
صـورة قيـد تـثبـت للمـحكمـة أني
أعــزب وخـطـيـبـتـي بــاكــر. لـبـسـت
ـــيـقــــــــــة ومــــــــــررت ـــثـــيــــــــــاب األن ال
الصـطحــابهــا مـن بيـتهــا ممـنيــاً
النفـس بــإكمـال املعـاملــة بنفـس
اليـوم والعـودة لـتنـاول الغـداء يف
بـيـتهـــا احـتفـــاالً بـــإجنـــاز إحـــدى
معمالت الـزواج الــروتيـنيــة، لكن
مـــــا حـــــدث عـكـــس ذلـك، ورمبـــــا
أجاب عـن سؤال خـطيبتـي.. ملاذا
يراجع هؤالء املواطنون مبالبس
الــريــاضــة والــدشــاديــش، رغم أن
هـذه الـدائـرة رسـميـة؟ لـذا قـررت
إجنــــاز األوراق بــنفـــســي ووداعــــاً

لألناقة(.
ويعـاب علـى بـعض الـدوائـر عـدم
وجـــود عالمـــات تـــدل علـــى آلـيـــة
تـسلـسل املـراجعـات كــذلك تـركـز
عائـدية عـدة منـاطق سـكانـية يف
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مـراجعـاتنـا بسـرعـة، أال يـستحق
ـــة الئقـــة يف العـــراقـيـــون معـــامل
دوائـــرهــم احلكـــومـيـــة( ويـضـيف
)هنـا، كل ورقـة تـراجع بهـا تـدفع
ثـمـنهــا عــشــريـن ضعفــاً، ملــاذا ال
ـــســيـــط مــن يـــســتــثــمـــــر مــبـلغ ب
مـاليني الــدنــانيــر الـتي يــدفعهــا
املواطنـون يوميـاً يف هذه الـدائرة
وغيرها لتـوسيع املكان وتسقيفه
وقـــايـــة مـن حـــرارة الـــشـمـــس يف
الـســاحــات املكـشــوفــة، هل يجــوز

األخذ بدون إعطاء؟(.
رمبا تكـون دوائر اجلنـسية مكـاناً
إلقـــــامـــــة صـــــداقـــــات جـــــديـــــدة،
فالوجوه تتكرر نفسها كل يومني
ــــــون وجتــــــد املــــــراجـعــني يــــســــــأل
بـعـــــضـهـــم.. إلــــــــــى أيـــن وصـلـــت
ــــــــة؟، يـقــــــــول أمـجــــــــد: املـعــــــــامـل
)اضـطــررت لـتــرك خـطـيـبـتـي يف
بــيـــتهـــــا والقــيـــــام مبعـــــاملـــتهـــــا
بنفـسي، فهـذا املكـان تنـتهك فيه
ـــــســـــــان ويـــتـعـــــــرض حـقـــــــوق اإلن
اجلمـيع إلــى اإلهــانــة الـنفــسيــة
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ــــأن احلــظ حــــالـفه، ويــطـمـئـن ب
فــــــرقــم هــــــويــتـه يـــطــــــابـق يــــــوم

مراجعته.
نـصـــائح عـــديـــدة ســمعهـــا أثـنـــاء
ـــوري الــتفـتـيـــش وقـــوفه يف طـــاب
والـتــسلـيـم مـنهــا متـــزيق األوراق
املـــسـتـنـــسخـــة خـــارج مـــديـــريـــة
الـــسفـــر واجلـنـــسـيـــة يف الـكـــرخ،
املكـــان الـــذي يـــراجعه، وبـــالـفعل
نفــــــذ تلـك الــنـــصـــيحـــــة ورمـــــى
ـــــأوراقه قــــرب الفــتــــة مـكــتــــوب ب
عليها )االستنساخ داخل الدائرة
حصراً( وبعد طـابور وانتظار دام
ـــــسـلـــم ورقـــــــة نـــصـف ســـــــاعـــــــة ت
اسـتـنــســـاخ ملــطخـــة بـــاحلـبـــر ال
مييــز مـنهــا أي تفـصـيل لهــويـته
ســـــــــوى خـــتـــم أزرق يـفـهـــم مـــنـه
)صنـدوق شهــداء الشـرطـة( بعـد
دفع مبلغ 2000 دينار قيمة طبع
ورقــتــني له وخلــطــيــبــتـه. يقــــول
أمجد متطلعاً إلى جموع الناس
يف طوابـير غير منتـظمة يف أكثر
مـــن مــكــــــــان )ملــــــــاذا ال تـــنـــتـهـــي
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بغداد / كرمي السوداني 
نفــى مـصــدر مـســؤول يف وزارة الـنفـط اي
زيـادة يف اسعار الوقود كما اشيع عن زيادة
اسعار البنزين والنفـط والغاز وقال مدير
عـــام شـــركـــة تـــوزيع املـنـتجـــات الـنفـطـيـــة
الـــدكـتــــور محـمــــد العـبـــودي: ال زيـــادة يف

اسعار البنزين يف الوقت احلاضر. 
وان الــــــزخــم احلـــــــاصل امـــــــام محـــطــــــات
الـتعـبـئـــة جـــاء بــسـبـب اسـتـمـــرار انقـطـــاع
التيار الكهـربائي املستمـر جراء العمليات
الـتخــريـبـيــة الـتـي اسـتهــدفـت اخلـطــوط
النـاقلــة للكهـربـاء وسـتنفـرج االزمـة حـال
اصالح االضـرار واعـادة الـتيـار الكهـربـائي

الى وضعها الطبيعي. 
واشـــــار العـبــــودي الــــى وصــــول اكـثــــر مـن
)1000( شــاحنـة تــركيـة مـحملـة بـالـوقـود
وسـيتم تخصيص اكثـر من )100( شاحنة

ملدينة كركوك. 
واوضـح العــبـــــــودي انه مت تــــشـكـــيل وفــــــد
رسـمـي مـن الـــشـــركـــة لـتـــسلـم احلــصــص
املقـــررة لـيـتــم تقــسـيــمهـــا حــسـب اآللـيـــة
املـتبعـة سـابقــاً لعمـوم احملــافظــات ومنهـا

اقليم كردستان . 

وصـــول اكـثـــر مـن 1000 شـــاحـنـــة تـــركـيـــة حمـملـــة بـــالـــوقـــود

ميسان/ محمد احلمراني
انـطلـقت يف مـــدينــة الـعمــارة حـملــة كـبيــرة ضـــد الكــراجــات الـكيـفيــة
وامــاكـن وقــوف الــسـيــارات الــشـــائعــة يف احملــافـظــة وخــاصــة االمــاكـن
احمليـطـة بـشــارع دجلــة اكبـر شــوارع محـافـظــة ميـسـان، وقـال الـنقـيب
)محمـد احمـد( من فـوج املهمـات اخلـاصـة يف احملـافظـة لـ )املـدى(: ان
هـــذه املهـمــة تــأتـي للقـضـــاء علــى االزدحــام الــذي تــسـبـبـه الكــراجــات

الكيفية والتي  تقع اغلبها مبحاذاة الشارع العام يف العمارة. 
واكـــد: اننــا مـن خالل هــذا االجــراء نهــدف الــى اشــاعـــة النـظـــام ودعم
رجال املـرور الذيـن يتعرضـون يوميـاً الى اسـاءات كثيـرة من قبل بعض
الــســـواق معـــربـــاً عـن اسـفه لعـــدم تفهـم عـــدد مـن املـــواطـنـني ملهـمـتـنـــا

ويسعون لالساءة لنا. 
وحتولت خالل االيـام الثالثة املاضية واجهة مدينة العمارة الى صراع
بـني الـــســــواق وجـنــــود فــــوج املهـمــــات وولــــد هــــذا القــــرار العــــديــــد مـن
املـشـاجــرات وكثــرت التـجمعـات والـصـراخ يف هـذه االمـاكـن ولكـن كيف

ينظر االهالي الى هذا القرار وما هو سبب االحتجاج عليه؟.
املواطـن حسن خـميس كـان اول املتحـدثني فقـال: جميعنـا مع النـظام
ولكـن النظـام ال يأتـي بالقـوة فاغلـب القوانـني يف العالـم طرحـت على
الناس وهـضمت ومت العـمل بها، وال اعـرف كيف تـطلق ادارة احملافـظة
مثل هكذا قرارات وينفـذها جنود متشنـجون ويخوضون معارك وسط
مدينـة العمارة والسـباب تافهـة حتى ان احد الـضباط قام بـرفع لوحة
تـسجـيل الــسيــارات بحـربـته وصــرخ يف جه احـد الـسـواق وأهــانه وكـان

املفروض به ان يتصرف بخلق امام انظار املارة.
املـــواطـن خـــالـــد حــسـن مـن الـــذيـن تعـــرضـــوا الـــى اعـتـــداء قـــال: كـــان
املفــروض مبــديــريــة املـــرور ان تقـــوم بحـملــة تــوعـيــة ضـــد الكــراجــات
الـكيـفيــة وال تعــطي االوامــر الـــى اجلنــود بـــانتــزاع لــوحــات الــسيــارات
بــاحلــراب ودفع الــسيــارت وسـط الـشــوارع وضــرب اصحــابهـــا.. فنـحن
جميعاً نحترم القانـون ولكن ارجوا ان تضعوا عالمات منع الوقوف يف
االمـــاكـن املـمـنـــوعـــة وكـــذلـك يجــب ان يكـــون الـتعــــامل جـيـــدا ولـيــس
بـالــشتــائم وعلــى القــادة يف اجليـش العــراقي اجلـديــد ان يعــاقبــوا كل

جندي يسيء للمخالف. 
مــواطن آخـر هــو جالل محـسن قــال: تتحـمل ادارة محــافظــة ميـسـان
تبعـات هـذا اخلطـأ فكيف تـسمح بـوضع فـوج من اجلنـود عنـد مـدخل
الــســـوق واغلـب هــؤالء مـــدججــون بـــاالسلحـــة واليقـبلــون أي حــوار او
تـســاؤل وال يحتـرمـون املـواطـنني وانـا شـاهــدتهم دفعـوا رجالً كـبيـراً يف
الـسـن النه قــال لهـم ليـس مـن حقكـم فتـح سيـــارتي بــاحلــربــة او رفع
ارقامهـا وهذا اخلـطأ ايضـاً تتحمل تبعـاته مديـرية مـرور ميسـان التي
كـان عليهـا ان تعلن عبـر مكـبرات الـصوت او يف وسـائل االعالم بـان من

يقف يف املناطق املمنوعة يغرم مببلغ معني.
وجتدر االشارة الـى ان احلملة التي يـنفذها فوج طـوارئ ميسان وسط
مـدينـة العمـارة منـذ ثالثـة أيام اثـارت غضب اجلـميع رغم انـها تـهدف
الــى اشــاعــة النـظــام ومـن خالل كالم املـتحــدثني عــرفنــا بــان عنــاصــر
اجلـيــش كــانــوا مـنـفعلـني بعـض الــشـيء وكــانــوا يــسعــون الــى تـطـبـيق
النظـام بالقوة ممـا يحتم استبـدالهم بعناصـر من الشرطـة وتوعيتهم
لتنفيـذ القوانني من دون االسـاءة الى احد الن االعتـداء على املواطن
االعـزل جـرميـة قـانـونيـة ايضـاً وكـذلك تـتحمل مـديـريـة مـرور مـيسـان
مسؤوليـة ما جرى النهـا لم تسع الـى تثقيف السـواق ووضع العالمات

املرورية االرشادية يف االماكن املزدحمة.   

محلة ازالة الكراجات الكيفية
بغداد / نصير العوام يف ميسان تتسبب يف ازمة

عقــــدت مــنــظــمــــات اجملــتــمع
املـدنـي غيــر احلكــوميـة امـس
الــسـبـت مــؤمتــرهــا الــوطـنـي
ملناقشة مـشروع مسودة قانون
مـــؤســســـات اجملـتــمع املـــدنـي
ويـــســتــمــــر ملـــــدة ثالثــــة ايــــام
مبـــشــــاركــــة اكــثــــر مــن )200(
مــــنـــــــظــــمـــــــــــــة مــــن جــــمــــيــع
محــافـظــات العــراق، ويهــدف
املــؤمتــر الــى منــاقـشــة واقــرار
مــســـودة قـــانـــون ملـــؤســســـات
اجملتمع املدنـي، وقال الناطق
الـرسـمي بــاسم املـؤمتـر وسـام
اجلــاف بــانه نـتـيجــة لـظهــور
الـعــــــديــــــد مــن مــــــؤســــســــــات
اجملتـمع املــدنـي بعــد سقــوط
الـنظـام الـسـابق فـان احلـاجـة
دعت الـى اقـرار قـانــون ينـظم
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مؤمتر وطني ملناقشة مسودة قانون مؤسسات املجتمع املدين
اجملـتـمع املــدنـي يف كلـمــة له:
ان هـــذه املـنــظـمـــات ســتعــمل
ــــــى حتـــــســني اخلــــــدمــــــات عـل
ـــوفـيـــر فـــرص االســـاسـيـــة وت
العـمـل للعــاطلـني فــضال عـن
مسـاعـدة احملتــاجني من ذوي

الدخل احملدود. 
واضــاف الصفـار ان منـظمـات
اجملتمع املـدني ستعمـل ايضاً
على دعم حقوق املرأة وتعزيز
مكــانـتهــا يف اجملـتـمع املــدنـي
ورعــايــة االمــومــة والـطفــولــة
وحتــسـني رواتـب املـتقــاعــديـن
وتقـــــدمي افـــضل اخلـــــدمـــــات
لـلمــسنـني واملعـوقـني وااليتـام
واالرامل مــشيــراً الــى أهـميــة
ـــــأمــني الــتـعلــيــم االســـــاســي ت
االلــزامـي ومجــانيــة الـتعلـيم
وتــوفيـر الــسكن لـلمهجــرين. 
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املـســودة ستــرفع الــى اللـجنــة
القـانـونيـة يف مجلـس النـواب
القــرارهــا واعـتـمــادهــا ضـمـن

الدستور الدائم للبالد. 
واكــــــــــد انـه مـــن خـالل هــــــــــذا
املؤمتر ستتم املطـالبة باقامة
ـــة ملـنــظـمـــات هـيـئـــة مــسـتـقل
اجملـتمع املــدني كبـديل لـوزارة
الـــــدولـــــة لــــشـــــؤون اجملــتــمع
املــدنـي كــون هــذه املـنـظـمــات
غيـر حكـوميــة ويجب تـشـكيل
هــــذه الهـيـئـــة الـتـي يـتـم مـن
خـاللـهـــــــــــا مــــنـح االجـــــــــــازات
القــانــونـيــة واالشـــراف علــى
منـظمات اجملتمع املـدني غير
احلــكــــــــومــيــــــــة بـعــيــــــــداً عــن

احلكومة. 
من جـانبه قال رفعـت الصفار
ــــاسـم مـنــظـمــــات املــتحــــدث ب
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عـــمـل وطـــمـــــــــوحـــــــــات هـــــــــذه
املـؤسـسـات، واضـاف اجلـاف لـ
)املــدى(: اسـتـنــاداً لـلفقــرتـني
45 و49 مـن الدستـور العراقي
الــذي يــدعــو الصــدار قــانــون
يـنـظـم عـمل املــؤســســات غـيــر
احلكومية مت التحضير لهذه
املسـودة والتي تعد االولى من
ــــــاريخ اجملــتــمع ــــــوعهـــــا يف ت ن
املدني وحقوق االنسان واملرأة
والــطفـل واعلــن اجلــــاف عــن
تـشـكيـل خمــس مجــاميـع من
املـنظمـات املشـاركة يف املـؤمتر
تـتـم مـن خـاللهـــا مـنـــاقــشـــة
فقــــرات املـــســــودة والــتعـــــديل
علـيهــا مـــوضحــا ان املــؤمتــر
ســيخــــرج يف الــيــــوم الــثــــالــث
مبــســـودة قـــانـــون ملـــؤســســـات
اجملتمع املـدني مبينـا ان هذه
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النفط تنفي زيادة اسعار البنزين


