
مـثلمــا لكل دولـة قـادة ورجـال فــانه
يـصح القـول بــان لكل ازمـة ازالمهـا
الـذيـن يتفـننـون يف ايجـاد مـختلف
الــذرائـع خللق هــذه االزمــة او تـلك
واملـتاجـرة مبصـائر الـناس وحقـوقم
مــسـتغلـني شـتــى الـظــروف الـتـي حتـقق لهـم

االرباح غير املشروعة على حساب املواطن..
ويف ظل الظـروف الـتي مـر وميـر بهـا العـراق،
ورغــم العـــديـــد مـن الـتــصــــريحـــات مـن هـــذا
املــســؤول او ذاك، بــات املــواطـن ال يخــرج مـن
ازمــة اال ويــدخل يف اخــرى وكــأنه قــدر مالزم

لنا يف حياتنا..
وكـثيـــرة هي االمـثلــة علـــى ذلك فـمن االزمــة
املستـدمية للكهربـاء الى ازمة البـنزين والغاز
نـاهيك عن الـطوابيـر الكثـيرة للمـواطنني يف
دوائـر اجلنـسيـة واجلــوازات والتقـاعـد ودائـرة

الرعاية االجتماعية وغيرها..
واذا كان ملوضوعة الكهرباء ومشتقات النفط
واخلـــدمـــات تـبـــريــــراتهــــا، بغـض الـنـظـــر عـن
صحـتهـــا وقنــاعــة املــواطـنني بـصحـتهــا، فــان
املــنـــطـق يفــتــــــرض يف االقل الــتـخفـــيف عــن
كاهـل املواطنني يف مجال تـسهيل معامالتهم
حيـث ال يحتـاج االمـر اال الـى ايجــاد منـافـذ
الســـتقــبــــــال طلــبـــــات املـــــواطــنــني بـــــدالً مــن
حصرها بواحد او
اثـنـني ممـــا يـــؤدي
ــــــــــــة ــــــــــــى حــــــــــــال ال
الـتـــزاحـم الهــــائل
للـمــواطـنـني امــام
شــبـــــــابــيـك هـــــــذه

الدائرة او تلك..
وال نــظـن ان مــثل
هـذا االمــر صعب،
خــــاصــــة ان اغلـب
الــــــوزارات تعــــــانــي
فـائضـاً يف مالكهـا
كــمـــــا ان هــنـــــالـك
ـــــــــــــر مـــــن الـــكـــــثـــــي
االبنيـة احلكومية
غــيـــــر املــــســتـقلـــــة

بشكل قانوني..
وال يــغــــــيــــــب عــــــن
بــــــالــنـــــــا ان اغلــب
الــــــوزارات تعــــــانــي
حــــــالــــــة بـــطــــــالــــــة
مـقـــنـعـــــــــة جـــــــــراء
اعــادة الكـثيـــر من
املــفـــــــــصـــــــــــــــولـــــــني
الــسـيـــاسـيـني الـــى
دوائرهـا مما شكل
عبئاً مـالياً وادارياً
عـليهـا، ممـا يـتيح
للـدولـة ان تتخـذ قـراراً ميكن مبـوجبه تـوزيع
هـــــذا الفـــــائـــض علـــــى الـــــوزارات او الـــــدوائـــــر
احملتـاجة ملـوظفني مبـا فيهـا دوائر اجلـنسـية
او اجلــوازات او غيـرهـا، مبـا يـسهل علـى وزارة
الداخليـة فتح منافـذ ملراجعة املـواطنني بدل

طوابير املواطنني امام ابوابها.
ان املــواطن علــى قنـاعـة تـامـة بـان مـا يعــانيه
مــن ازمــــــات يف شــتـــــــى القـــطــــــاعــــــات ســبـــبه
االســـــــاســي ســـــــوء االدارة والـفـــــســـــــاد االداري
واملــــالـي، الــــذي يــــسهـل علــــى ذوي الــنفــــوس
الـضعـيفــة اسـتغالل حــاجــة املـــواطن الجنــاز
معــــاملـته فـيـمــــارس علـيه صـنـــوف اســـالـيـب
االبـتــــزاز الـتـي نـتـمـنــــى ان ال تـــشــــوه صــــورة

العراق الذي نطمح الى بنائه..
وبـــالـتـــأكـيـــد فـــان وضع آلـيـــة عــمل تخـتـصـــر
الـروتـني وفتـح اكثــر من مـنفـذ امـام املــواطن
ســـيقــــطع الـــطـــــــريـق علـــــــى جتـــــــار االزمـــــــات
واالخـتنـاقـات ورمبــا سيـوفـر حــداً من حقـوق

املواطنني املشروعة.
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شجار األزمات
واالختناقات وصانعوها!

يوم عراقي

وبالتأكيد فان
وضع آلية عمل
تختصر الروتني

وفتح اكثر من
منفذ امام

املواطن
سيقطع

الطريق على
جتار االزمات
واالختناقات

ورمبا سيوفر
حداً من حقوق

املواطنني
املشروعة.

طارق اجلبوري

بغداد/ طامي اجملمعي
زار الـسيـد بـاقـر جبـر الـزبيـدي وزيـر
الـــــداخلـيــــة مـنــظــــومـــــة املعــــاجلــــة
واملـضاهـاة االليـة لطبعـات االصابع
الــتــي متـــثل الــبــنــيـــــــة الـــتحــتــيـــــــة
للـمـعلـــومـــاتـيــــة يف مجــــال حتقـيق
الشخصية وكشف وتتبع اجملرمني.
وتـــأتـي زيـــارة الــسـيـــد الـــوزيـــر لهـــذه
املنـظــومــة للــوقــوف علــى اجــراءات
الـشرطـة يف متـابعـة كشف اجلـرائم
ومعــرفــة اجلـثـث الـتـي يـتـم العـثــور
عـليهــا ومضـاهـاة اآلثـار والـطبعـات
اجلرمـية واحلـوادث اجلنـائيـة التي
حتـدث يف بغـداد ومعـرفة مـرتكبيـها
وقــد اثـمـــرت جهــود املـنـظــومــة عـن
الـتعــرف علــى عــدد كـبيـــر من هــذه

اجلثث.
واسـتـمع الــسـيــد الــوزيــر الــى شــرح
مفـصل عن الهـدف االسـاسي لهـذه
املـنظـومـة والـذي يتـضمـن )طبعـات
االصــــابع العــشـــرة والـكفـني وراحـــة
الــيــــــد واآلثــــــار اجلــــــرمــيــــــة وصــــــور
االشخـاص واملعلومـات الشخـصية(
وتعمـل هذه املنـظومـة ضمن قـاعدة
بـيانـات تبلغ بـحدود )446000( قـيد

عشري بعمليات بحث ومضاهاة.

وزير الداخلية يزور منظومة املعاجلة
واملضاهاة اآللية لطبعات األصابع

ويعـتبــر البحـث التــأريخي مـن اهم
مميـزات هـذه املنظـومـة وهـو ادخـال
اثــر جـــرمي يف قــاعــدة الـبيــانــات يف
تـــاريخ معـني وعـنــد عــدم الـتـطـــابق
تـبقـــى املنـظــومــة بــأعــادة بحـث آلي
كلمـا دخل اليها قيـد جديد، وميكن
جمع املعلومات اجلنائية من خالل
احملـكـــــــومــني واملــتـهــمــني واجلــثــث

مجهولة الهوية واملشتبه بهم.
كـمـــا اشـــار مـــديـــر املـنــظـــومـــة الـــى
الــتـعـــــــاون مـع مـــــــديـــــــريـــــــة األدلـــــــة
اجلنــائيــة مـن خالل تــدريـب بعـض
مـنـتــسـبـي االقــامـــة لغــرض تــدويـن
طبـعات اصـابع املقيـمني من الـعرب
واالجـانب يف العـراق ممـا سـاعـد يف
اكـتـــشــــاف عــــدد مـن ذوي اجلــــرائـم
اجلــنـــــائــيـــــة.وكـــــرم الــــســيـــــد وزيـــــر
الداخـلية مـدير وضبـاط ومنتـسبي
املنظومة مبـبلغ 500000 خمسمائة
ـــــــــار لــكـل واحـــــــــد مـــنـهـــم الـف ديـــن
ومــنحهـم قـــدمـــًا ممـتـــازًا ملـــدة سـنـــة
واحــدة تكــرميــًا جلهــودهـم الكـبيــرة
الـتي يبـذلونـها واكـتشـافهم العـديد
من احلـاالت االرهــابيــة واجلنــائيـة
خالل هــــذه الفـتــــرة القــصـيـــرة مـن

عمل املنظومة.

ـ ـ

واسط / طالب املاس الياس
أحـــالـت محـــافـظـــة واسـط )13( مــشـــروعـــا
ضــمــن مــــشــــــاريع تــنــمــيـــــة األقـــــالــيــم إلـــــى
الــشـــركـــات احمللـيـــة بـكلفـــة )3( ملـيـــارات و
)410( مليـون دينـار لتـنفيـذهـا يف عـدد من

مدن احملافظة . 
ذكــر ذلك معــاون محـافـظ واسـط للـشـؤون
الفـنـيـــة املهـنـــدس صـبــيح لفـته فـــرحـــان لـ
)املـــــدى( وقــــــال لقـــــد أحـــــالــت جلــنـــــة فــتح
العــطـــاءات يف احملـــافــظـــة )13( مـــشـــروعـــا
مـختلفـة إلــى الشـركـات احملليـة بكلفـة )3(
مليــارات و)410( مليـونــاً و)148( ألف دينـار
ضـمـن مـــشـــــاريع تـنـمـيــــة األقــــالـيـم الـتـي
تــــــدعـــمهــــــا وزارة الـــتخـــطــيـــط والـــتعــــــاون
اإلمنـائي والتي خـصصت )54( ملـيار ديـنار
لـتنفيـذ )209( مشـاريع يف احملافـظة خالل

العام احلالي . 
وأشــــار املهـنـــدس فـــرحـــان إلـــى أن الـلجـنـــة
أحــالت )82( مـشـروعــا من مـشــاريع تنـميـة
األقـاليم إلـى الشـركات احملـلية بـكلفة )19(
مليـاراً و)689( مليونـاً و)449( ألف دينار يف
جـمــيع مــــدن احملــــافــظــــة فـيـمــــا سـيـــشهــــد
األســبــــــوع املقـــبل إحــــــالــــــة عــــــدد آخــــــر مــن

املشاريع . 
وأكـــــد أن املــــشــــــاريع الــتــي متــت إحـــــالــتهـــــا
والـبـــــالغــــة )13( مـــشــــروعــــا تـتــــوزع بـــــواقع
مـــشـــروعـني لـــوزارة الــصحـــة  ومـــشـــروعـني
للقـطـــاع التــربــوي و)9( مـشــاريع خـــدميــة
تشمل قطاعات املاء واجملاري والبلديات . 

من جهـة أخـرى أحـال الـقسـم الهنـدسي يف
احملـافـظـة )12( مـشـروعـا خــدميــا لتــأهيل
وتنفيـذ محطـات مجار تـابعة إلـى مديـرية
مجــــــاري احملــــــافـــظــــــة بـكـلفـــــــة مقــــــدارهــــــا
)2919049000( ديـنار ضمـن حملة مـشاريع
تـنـمـيــــة اإلقلـيـم املـــدعـــومـــة مـن قــبل وزارة

التخطيط والتعاون اإلمنائي .

إحالة )25( مرشوعاً خدمياً ضمن منحة تنمية األقاليم إىل رشكات حملية يف واسط 
مجـــــار يف شـــــارع احملــيــط يف قــضـــــاء بـــــدرة
بكلـفة )96( ملـيون ديـنار ومـشروع معـاجلة
اختـناق مـجار يف شـارع الكـهربـاء يف ناحـية
شـيخ سعــد وتـبـــديل خـطـــوط دفع مجــاري
احلــي العـــسـكــــري يف قــضــــاء احلـي وشــــارع
املكـاتـب وحي الـربـيع والهـورة والـزهـراء يف
الـكــــوت ومــــدخل شــــارع اخللــيج يف قــضــــاء
العـزيزية بـكلفة )200( مليون و )900( ألف

دينار . 
وعلــــــى صعــيـــــد مــتـــصل تـــــواصـل املالكـــــات
الـهنـــدسيــة والفـنيــة  يف مــديــريــة مجــاري
احملـــــافــظـــــة تــنفــيـــــذ مــــشـــــروعــي محــطـــــة
التـصـفيــة واخلــط النــاقل جملــاري مـــدينــة
الكـوت بكلـفة )17( ملـيار ديـنار ومـن املؤمل
اجناز هـذين املشروعني اللـذين بلغت نسبة
االجنـاز فيهـما )80%( حـالل األشهر املقـبلة

.
وقـال مـديـر مـاء احملـافظـة: لقـد مت تـنفيـذ
هـذه الــشبكــات واحملطـات بـسبـب افتقـارهـا
ملــثل هــــذه املـــشــــاريع اخلــــدمـيــــة الـتــي لهــــا
مــســاس مـبــاشـــر بحـيــاة املــواطـن العــراقـي
مــشـيــرا الـــى انه ال تــوجـــد أي معــوقــات يف
تـنفـيـــذ هـــذه املــشـــاريع وكــــذلك مت أنــشـــاء
محــطــــة لـتـــصفـيــــة مـيــــاه األمــطـــــار علــــى
مــــســـــاحـــــة )280( دومنـــــاً تــــشــمل أحـــــواض
تـــرسـيـب مع )4( أحــــواض للـتهـــويـــة لـيـتـم
تـصـــريف مـيــاه الـصــرف الـصحـي حـيـث أن
عمـليـــة التـصــريف تـــأتي مـن خالل اخلـط
النـاقل ملـشـروع مجـاري املــدينـة الــذي يبلغ
طـــوله )12( كـيلـــو مـتـــراً وبـــأقـطـــار )1600-
1800( ملـم مــصــنعـــة مـن مــــادة )الفـــايـبـــر
كالس( ومــن ثــم إلــــــى املــــــأخــــــذ وأحــــــواض
التـرسـيب وبعـدهـا يتـم نقلهـا إلـى أحـواض
الــتهــــويــــة الـ )4( لــتهــــويــــة مـيــــاه الــصــــرف
الـصحي ومـن ثم إلـى هـور الـشـويجـة شـرق

مدينة الكوت .  

مـــشـــــاريع تـتـــــوزع علــــى أقــضـيــــة ونــــواحـي
احملافظة تـشمل بناء مركـز مجار يف قضاء
الصويرة بكلفة )220( مليوناً و )339( ألف
ديـنـــار وتــنفـيــــذ محــطــــة مع خــط دفـع مع
شـبكـة مجـار يف نــاحيـة الــشحيـميــة بكلفـة
)543( مليـونــاً و )655( ألف دينـار ومـشـروع
مـعاجلـة اختنـاق مجـار يف شارع الـبو جـابر
يف نــاحـيــة األحــرار بـكلفـــة )27( ملـيــونــاً و
)750( ألف ديـنـــار ومــشـــروع تـنفـيـــذ شـبكـــة

خــط دفع مع شـبكــة مجـــار يف حي الــربـيع
وبنــاء سيـاج خــارجي وغـرفــة إدارة وتبلـيط
الساحة الـداخلية للمـرآب اجلديد ملـديرية
اجملــاري يف الكـوت بـكلفـة )مـليـار( و )537(
مـليــونــاً و)460( ألـف دينــار ومـشـــروعني يف
قـــضــــــاء احلــي تــــشـــمل تــبـــــــديل خــــط دفع
محـطــات مجــار ملنــاطق احلـريــة واملعلـمني
والـعرب وبنـاء مركـز مجار يف القـضاء و)6(

أوضـح ذلك مــصــــدر يف القــسـم الهـنـــدسـي
بــــاحملــــافــظــــة وقــــال أن املـــشـــــاريع أحــيلـت
كــمقــــاوالت إلــــى شــــركــــات مــتخــصــصــــة يف
أعـمــال اجملـــاري بفـتــرة اجنــاز تـتــراوح بـني
)30 -  150( يـــــــومـــــــا وتـــتـــــــوزع بـــــــواقـع )8(
مـشــاريع يف مــديـنـــة الكــوت تـشـمل تــأهـيل
مـحطـات مجـار وتـنفيــذ خطـوط مجـار يف
حـي الـكفــاءات وتـنفـيـــذ محـطـــة مجـــار مع

الناصرية/ حسني كرمي العامل 
جــرى علـى قـاعـة الـرعـايـة الـصـحيــة االوليـة يف
مـحافـظة ذي قـار اعمـال املؤمتـر االعالمي االول
الــذي نـظـمتـه جمـعيــة الهـالل االحمــر العــراقي
مبنـاسبة اليـوم العاملي للصلـيب االحمر والهالل
االحمـر وقـد تـضـمنـت فعــاليـات املـؤمتـر افـتتـاح
معرض للصور الـوثائقية والقاء كلمات وقصائد
بـاملنـاسبـة اضـافـة الـى عـرض افالم وثـائقيـة عن

نشاطات الفرع يف املناطق املنكوبة واملتضررة . 
وقـــال عالء عـبـــد عـــودة رئـيــس فـــرع اجلـمعـيـــة لـ

)املدى(:
نحــن نحــتـفل مـع بقــيـــــة دول العـــــالــم بـــــذكـــــرى
تـاسيـس اول جلنـة دوليـة الغاثـة جرحـى احلرب
التي اسـسها الـسويسـري هنري دونـان يف الثامن
مـن ايــار عــام 1863 والـتـي تعـتـبــر الـنــواة االولــى
لـتــــأسـيـــس الــصلـيـب والـهالل االحـمــــر الــــدولـي
وسوف يـتضمـن برنـامج االحتـفال تعـريفاً بـابرز
نـشــاطــات اجلمـعيــة واالسـتمــاع إلــى مـقتــرحــات
املـــشـــاركـني يف احلـفل واالسـتـــرشـــاد بــــآرائهـم يف

برامج اجلمعية املقبلة .
ويـذكـر ان جـمعيـة الـهالل االحمـر العــراقي فـرع
ذي قـار التي تضم سبعـة اقسام هـي قسم البحث
عــن املـفـقــــــوديــن والـقـــــســم الــــصـحــي والـقـــــســم
اللــــوجـــسـتــي وشعـبــــة الـتــــوعـيــــة مـن اخملـلفــــات
احلربيـة وشعبة الـدعم النفسـي وبرنامـج التهيؤ
لـلكـــوارث وبـــرنـــامـج االعالم والـنــشـــر كـــانـت قـــد
تأسـست عـام 1991 يف حني يعـود  تاريـخ تأسـيس
اول جمعيـة هالل احمـر عراقـي الى 1932/2/29

 .
وقد وزع فـرع اجلمعـية منـذ مطلع العـام اجلاري
حتـى اواخر نيـسان 2006مـواد اغاثـة ومسـاعدات
انـســانيـة علـى 2275 عـائلـة نـازحـة ومـتضـررة يف

محافظة ذي قار.

ـ

االحتفال باليوم العاملي
للصليب واهلالل األمحر

املثنى-أصوات
العراق

افـــتـــتـحـــت امــــــس الـــثـالثــــــــاء
خمسة مراكز للصحة األولية
يف مديـنة الـسمـاوة بعـد امتام
عمليـة اعادة تـأهيلها بـتمويل
مـن احلـكــــومــــة الـيــــابــــانـيــــة،
وجـرت احتفـاليــة االفتتـاح يف
مــركــز احلــسـنـني الــصحـي يف
حي اجلربـوعية شمـال مدينة
الــسمــاوة بحـضــور مـســـؤولني

يابانيني وعراقيني.
وتــــوزعـت املــــراكــــز الـــصحـيــــة
اخلـمــســـة يف انحــاء مـتفــرقــة
مــن املـــــــديــنـــــــة وهــي مـــــــركـــــــز
احلــــســنــني الـــصحــي، مـــــركـــــز
غربي السـماوة، مركز القشلة،
املـركـز الشفـاء ومـركـز احلـريـة

الصحي.

إنجاز مخسة مراكز للصحة األولية يف الساموة بتمويل ياباين
بلغت 8 ماليني دوالر.

وشملـت عمليـات إعادة تـأهيل
املراكـز اخلمسة تـرميم املباني
وتــوسيعهــا وتطـويـر أقـسـامهـا
الـصحـيـــة مع اضــافــة أقــســام
صحــيـــــة جـــــديـــــدة كـــصـــــاالت
الــوالدة وتــزويــدهــا بــاالجهــزة
الطبية الالزمة باالضافة الى
تــطــــويــــر اخملـتـبـــــرات يف تلـك
املــــراكـــــز وجتهـيــــزهــــا بــــاملــــواد

واملعدات.
وقــــــد حـــضــــــر االحـــتفــــــالــيــــــة
مـسـؤولـون مـن االدارة احملليـة
للمحـافظة ومن صحـة املثنى
ـــــــــــــروا عـــــن شـــكـــــــــــــرهـــــم وعـــــب
لليـابانـيني على جهـودهم وما
قــدمــوه للـمحــافـظــة مـن دعم
شمل العـديــد من الـقطـاعـات

احليوية.

ـ ـ

ولـم يــشــر املــســؤول الـيــابــانـي
إلـى كلفـة إعادة تـأهيل املـراكز

اخلمسة. 
ومـن جـــانـبه، حتـــدث الــسـيـــد
هـيـــروشـي أوكـــا رئـيـــس مكـتـب
ارتبـاط اخلــارجيــة اليـابــانيـة
يف مــــــديــنــــــة الـــــســمــــــاوة، عــن
الـدعم اليـابـاني جلهـود اعـادة
االعمـار يف العراق وخـاصة يف
اجملـال الـصحي، وقـال "تـشكل
هـــــــذه املـــــشـــــــاريـع جـــــــزءاً مــن
مسـاعـدات التـنميـة الـرسميـة
اليابانيـة التي تهدف الى رفع
ـــــــــــــوى الــــــــصــحـــــي يف املــــــــــســـــت

احملافظة."
وذكــــر أوكــــا أن حـكــــومــــة بالده
قــدمت أجهـزة ومعـدات طـبيـة
متنوعـة الى 32 مركـزا صحيا
يف محـــافــظـــة املـثـنــــى بكـلفـــة

ـ

وتـــأتـي عـملـيـــة اعـــادة تـــأهـيل
تـلك املـــركـــز بـنـــاء علـــى طلـب
قدم الـى اجلانب اليـاباني من
قــبـل دائـــــــرة صـحـــــــة املــثــنـــــــى
واالدارة احمللية يف احملافظة.

وقــال العـقيــد أونــوديــرا قــائــد
قـوات الدفاع الـذاتي اليابـانية
إن بالده "حتــاول بـنــاء أســاس
صحــي مــتــني يف محـــــافـــظـــــة
املـثنــى من خالل تــوفيـر بـيئـة

طبية أساسية."
وأضـــــــاف يف كـلــمـــــــة لـه خـالل
حفل االفـتتــاح "ونـحن نــدرك
أن إعــــــــادة تــــــــأهـــيـل املــــــــراكــــــــز
الــــصحــيـــــة ســـــوف تـــــسهــم يف
حتــسـني الـبـيـئــة الـصحـيــة يف
املــنــــطقـــــة مــن خـالل تقـــــدمي
اخلــدمــات الـطـبيــة الـــى اكثــر

من 110 االف مواطن."

بغداد / املدى
اوضح مـــصـــــدر يف الــــشـــــركــــــة العـــــامـــــة لـــتجـــــارة
الـسيـارات واملكـائن يف وزارة التجـارة انه مت خالل
شهــر نيـسـان املـاضـي جتهيــز )20( سيـارة لـدوائـر
الـدولـة اخملتلفـة إضـافـة الـى جتهيـز )17( سيـارة
الــى املــواطـنني املــسجلـني كمــا مت تـصلـيح )541(
ســيـــــارة و)24( مـــــولــــــدة كهـــــربـــــائــيــــــة داخل ورش
الـصيانـة التابعـة الى الشـركة إضـافة الـى جتهيز

دوائر الدولة بـ)292( مطفأة حريق.

جتهيز  سيارات  لدوائر الدولة و أخرى للمواطنني املسجلني خالل الشهر املايض
ومن جانب أخـر، ساهمت الـشركة العـامة لتجارة
السيارات واملكائـن من خالل شاحناتها يف اجلهد
العــام لـنـقل مفــردات الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة مـن
املـــوانـئ الــــى مخـــازن وزارة الـتجـــارة حـيـث بـلغـت
الـكــمــيــــــات املـــنقــــــولــــــة )10374( طــن )حــنـــطــــــة،
مـساحيق غسـيل، سكر، سمن طعـام شاي، حليب،
رز، معجـون طماطة( وبواقع )326( نقلة محققة
بـــذلك انـتـــاجـيـــة خالل نـيــســـان )2006( لـصـــالح

الشركة بلغت )251619737( ديناراً..

سـيـــارتـــان، و )894( سـيـــارة مـن )شـــركـــة مـيـنـــاء(
واملـبـــاع مـنهــــا بلغ )453( سـيـــارة واملـتـبقـي )441(
سيـارة وجميع هـذه الشركـات هي شركـات القطاع

التجاري اخلاص.
ودعـــــا املـــصــــــدر ذاته املــــسـجلــني الـــــذيـــن سلــمـــــوا
معــامالتهـم مع الـصكــوك املـصــدقــة علـــى سيــارة
فولكا إلـى مراجعة مقـر شعبة مبيعـات السيارات
الكــائن يف شـارع الـصنـاعــة لتـسلـم سيـارة بـيجـو
)307( مــوديل )2006( بعــد تـســديــد فــرق الـسعــر

بني النوعني واعتباراً من 4/30/ .2006

وأضــــاف املــصــــدر ان الـــشــــركــــة العــــامــــة لــتجــــارة
الـسيـارات واملكــائن مـسـتمـرة بـإجـراء املفـاوضـات
مع )43( شـركـة جتـاريـة لـتنـظـيم عقـود خـدمـات
لتسويق السيارات واملكائن وادواتها االحتياطية.
علـماً ان عـدد السـيارات الـواصلة مـن )شركـة نبع
زمزم( إلـى مخازن الـشركـة العامـة للسـيارات بلغ
)612( سيـارة مت بيع )557( سـيارة مـنها واملـتبقي
)55( سيــارة إضــافــة الـــى )36( سيـــارة من شــركــة
حـيث مت بـيع )34( سيــارة منهــا واملتـبقي UK) (

بغداد/نينا
اطلـقت امـانــة بغـداد حـملــة واسعــة ملكــافحـة
احلــشــرات الـتـي انـتــشــرت بــشـكل كـبـيــر هــذه

األيام يف العاصمة بغداد. 
وقـال نعيـم عبعـوب الكعـبي وكـيل امني بغـداد
أمــس الــثالثـــاء:"ان األمـــانـــة اطـلقـت حــملـــة
ملكافحة احلشرات بالتعاون مع اكثر من جهة
سـيـتـم فــيهــــا القـــاء مــــا يقـــارب 50 طـنـــا مـن

املبيدات على مناطق مختلفة يف بغداد". 

محلة ملكافحة احلرشات يف بغداد
واضــاف:"ان هــذه احلـملــة بــدأت مــطلع هــذا
االسبـوع وتستـمر شهـراً وسيتم الـتركـيز فـيها
عـلى منـاطق الشعلـة والدورة ومـدينة الـصدر
واملناطق الـتي تقع قرب احملـطات التحـويلية

للنفايات". 
ونـاشد مديرية الدفاع املدني ووزارة الداخلية
الــتعــــاون مع االمــــانــــة يف هــــذه احلــملــــة مـن
خالل تـــــزويـــــدهـــــا بـــــاملــبــيـــــدات كــمـــــا طـــــالــب
املـــــواطـنـني بـــــالــتعـــــاون مـع العـمـــــال الـــــذيـن

يقومون برش هذه املبيدات يف مناطقهم". 

 النجف /املدى
عقـدت مـديـريـة مـرور محـافظــة النجف نـدوة حـوار مفتـوح مع اصحـاب معـارض بيع وشـراء
الـسيـارات ملنـاقشـة اهم الـلوائـح واالنظمـة والبـيانـات املروريـة واإلطالع علـى مشـاكل اصـحاب
املعارض . وقال العقيد لؤي جواد اليـاسري مدير مرور النجف : تسعـى مديريتنا الى تقدمي
افـضل اخلدمـات املروريـة باتـباع افـضل واسهل الطـرق . واكد علـى ضرورة الـتعاون اجلـاد بني
اصحـــاب بـيع وشـــراء الــسـيـــارات مع مـــديـــريـــة املـــرور مــن اجل ابالغـنـــا عـن حـــاالت الـتـــزويـــر

واحلاالت املشبوهة واي حالة مخالفة للقانون .
وأضـاف: ان عقــد مثل هـذه النـدوات يـتيح فـرصـة تبـادل الـراي حـيث متـت منـاقـشـة عـدد من
االمــور منهـا آليـة تــسجيل املـركبـات الـداخلـة الــى القطـر حـديثـاً ومـشكالت الـروتـني يف آليـة

تسجيل هذه املركبات يف املرور.

 ندوة  ألصحاب معارض السيارات يف النجف

السماوة/ عدنان سمير
ناقشت )منظمة أصـدقاء الدميقراطية( عدداً من
بنـود الدستـور حملاولـة تعديـلها خالل النـدوة التي
أقـامتها املنـظمة لطلـبة كلية الـتربية يف محـافظة

املثنى.
وأكـد الــدكتـور نــاجي كــاشي خالل احملـاضـرة الـتي
ألقـاهـا يف قـاعـة اجلـواهـري بـالـكليـة علـى ضـرورة
تعـديل املـواد )41( املـتعلقـة بحقـوق املـرأة واالسـرة
و)94( املـتـعلقــة بـــاحملكـمــة الــدسـتــوريــة )املــسـمــاة
)احملكـمـــة االحتـــاديـــة الـعلـيـــا( و)102( اخلـــاصـــة
بـحقــــوق االنـــســـــان واملفــــوضـيــــة الـعلـيـــــا حلقــــوق
االنسـان. كمـا دعـا الـى تعـديل املــادة )16( املتعلقـة
بتكـافـؤ الفـرص لكل العـراقـيني وغيـرهـا من املـواد

بغداد/ اسراء العزي
بـحث املــؤمتــر العـلمـي الثـــالث
حــول احلـضــارة الــذي اقــامـته
جــمعـيـتــــا الــــوئــــام احلــضــــاري
واالمل العـراقيـة بـالتعـاون مع
كـلــــيــــتــــي اآلداب والـلـغـــــــــات يف
جـــامعـــة بغــداد دور املــراة عـبــر
عـــصـــــورالــتــــــاريخ الـــطــــــويل يف
صــنع احلــضــــارات الـبـــشــــريــــة
املــتعـــــاقــبـــــة كـــــرمـــــز لـلعـــطـــــاء

ـ

مؤمتر  حول دور املرأة يف احلضارة

مناقشة تعديل عدد من بنود الدستور يف املثنى
التي قـام بشـرحها وقـدم مبـررات وأسبـاب التـعديل
وخاصـة املادة )38( اخلـاصة بـاحلريـات السـياسـية
العـامـة والـنص الـذي يقــول: تكفل الـدولـة مبـا ال

يخل بالنظام العام واآلداب.
وأضاف ان املتغيرات السيـاسية التي شهدها البلد
علـى مــستـوى الـدولـة واجملـتمـع تتـطلـب ان تكـون
الـبنود الـدستوريـة واضحة لكـي تسن منهـا قوانني
أكثــر وضــوحــاً. وال متـنح الفــرصــة لالجـتهـــاد من
قـبل جهــات شـتــى وبــالـتــالـي تـخلق أسـبــابــاً لعــدم

االلتزام بالدستور والقانون.
وقـال: يـنبغـي ان يظل الـدستــور مصـدر الـسلطـات
يف كل فقـراته وبنـوده ،مبـا يـرتقي بـاملتغيـرات التي
ــــــــــــــــــــــــت يف الـــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق. ـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــل ـ ـ

وحـيــويـته مـثلـمــا نـصـت علـيه
مضـامني احلضارات االنسانية
وسـجالت حــيـــــاة الـــــشعـــــوب يف
تـــــربــيـــــة االجــيـــــال وصــنـــــاعـــــة

مستقبلها.
وطـــالب املـشــاركــون يف املــؤمتــر
الـعـلــــمــــي الــــثـــــــــــالــــث حـــــــــــول
احلــــضـــــــاري بــــضـــــــرورة تــبــنــي
بــــرامـج تعــــزز مـن دور املــــرأة يف

احلياة واجملتمع.

ـ ـ

االنساني يف حياة الشعوب.
واكـد املـؤمتــر من خالل كلـمتي
جمـعيــة الــوئــام واالمل اللـتني
ألقاهما السيد ماجد عبد اهلل
الــــشــمــــس والــــســيــــــدة عــبــيــــــر
العـــزاوي علــى ضــرورة اعـطــاء
املـــراة حقـــوقهـــا االجـتـمـــاعـيـــة
والــسيــاسيــة بــاعـتبــارهــا متـثل
نصف اجملـتمع وركناً مهماً من
ـــــــــــدعــــيــــم اجملــــتــــمـع ـأركـــــــــــان ت ـ

جلنة من موظفي حمافظة
البرصة جلرد السيارات

يف املنطقة احلرة
البصرة/ عبد احلسني

العزاوي
افـــــــــــاد مــــــصـــــــــــدر مــــن اعـالم
مجلــس محــافـظـــة البـصــرة-
ان الـلجنـة الـرقــابيـة الـعليـا
يف اجمللـــس قـــامـت بـتـــشـكــيل
جلـنـــة مـن مـــوظفـي مـجلــس
احملـــافـظـــة لـتـتـــولـــى عـملـيـــة
جــرد الــسيــارات املــوجــودة يف
املـــنـــطـقـــــــة احلـــــــرة واضـــــــاف
املـصـــدر ان الغـــايـــة مـن هـــذا
االجــــــــــراء الــــــــــوظـــيـفـــي هـــي
ـــــــى خـــــــروج ـــــســـيــــطـــــــرة عـل ل ا
السيـارات من املنطقـة احلرة
ــــالـــشــكل الـــصحـــيح واشــــار ب
ـــــــة ـــــــى ان الـلـجـــن املـــصـــــــدر ال
تــشكـلت مـن احلقـــوقي مـعني
ً واحلقـــوقـي احلـــسـن رئـيـــســـا
عـدنـان الـديـراوي ممـثالً عن
ً اللجـنـــة القـــانـــونـيـــة عـضـــوا
ومحــمـــــد زهــيـــــر ممـــثالً عــن
.. ً اللجنة االقتصـادية عضوا
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