العدد ()666السبت( )13أيار 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (666)Sat. (13) May

3

وزارة الرتبية تنفي تعطيل الدوام
يف مدارس االعظمية
بغداد/كرمي السوداني

نـفى الـدكتـور عبـد الفالح حـسن الـسودانـي وزير الـتربـية وجـود أي قرار
حكومي حول تعطيل الدوام الرسمي يف مدارس االعظمية.
وأكــد الـس ــوداني إن الــدوام الــرسـمي يف امل ــدارس متــواصـل ومن دون أي
إشكالية وان ما حـدث من مواجهات مسلحة يف مـدينة االعظمية أوقف
الـدوام لـسـاعـات قـليلـة لـكن املـدارس عــادت يف التــالي متــارس إعمــالهـا
ب ـشـكل مـنـتـظـم .وأضــاف ال ـســودانـي بــان مــا تـن ــاقلـته اإلنـبــاء عــار عـن
الصحة متاماً وان ما ذهبـت إليه بعض وسائل األعالم كان هدفه إيقاف
العـملية التربوية يف بعض املدن السـاخنة مشدداً بان الوزارة استكملت
استعـدادهـا لـالمتحـانــات النهــائيـة بـشـقيهـا املـنتهـي وغيــر املنـتهي وان
اإلجراءات تسري بشكل منتظم وأصولي .
ودعـ ــا الـ ــوزيـ ــر أبـنـ ــاءه طلـبـ ــة العـ ــراق وبجـمــيع املـ ــراحل الــتهـيـ ــؤ ألداء
االمتحـانـات بـشـكل جيــد وحتقيـق النجــاح بعيـداً عـن األخبــار امللفقـة
التي تقصد التشويش على قدرات الطلبة والطالبات.

املبارشة بمنح وثيقة عدم املحكومية للمواطنني
بغداد  /طامي اجملمعي

باشرت مـديرية االدلـة اجلنائية اول
امـس مـنح وثـيقــة ع ــدم محك ــوميــة
للمــواطنني الـذين يـرومـون الهجـرة
خارج البالد.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول يف وزارة
ال ـ ـ ــداخل ـيـ ـ ــة يف تـ ـص ـ ـ ــريح خـ ــص به
(املـدى) انه مت اعتمـاد ختم وتـوقيع
اللــواء عبــد الكــاظم مـســاعــد وكـيل
شـؤون الـشـرطـة يف وزارة اخلــارجيـة
والقنصـليات الـتابعـة لها بعـد إلغاء

الوكالة الفنية يف الوزارة.
واضـ ــاف امل ـص ـ ــدر :علـ ــى املـ ــواطـنـني
الذين يرومون احلصول على شهادة
عدم محكـومية تـقدمي املستـمسكات
الـ ـ ــرس ـم ـيـ ـ ــة امل ـت ـم ــثل ـ ـ ــة بـ (شهـ ـ ــادة
اجلنـسيـة العـراقيـة وهـويـة االحـوال
املدينة وبـطاقتي السكن والتموينية
واربع صـور حديثـة وجواز الـسفر اذا
وج ــد .واشت ــرطت املــديــريــة حـضــور
املـواطـن املعني الخـذ بـصمـة ابهـامه
للتأكد من صحة املعلومات.

عدسة :نهاد العزاوي

حماة احلياة

اجلانب االيطايل يم ّول عدد ًا من املشاريع
اخلدمية واالروائية والزراعية يف النارصية

ألول مرة يف القطر

وزارة الصحة تنظم ورشة عمل عن التخطيط الصحي
االسرتاتيجي يف النارصية
الناصرية  /املدى

حتـت شع ــار (الـتخـطـيـط الــصحـي
االس ـت ـ ــرات ــيجــي الـعل ـمــي ال ـ ــسل ـيــم
طـ ــريقـنـ ــا لـبـنـ ــاء مـ ـســتقــبل زاهـ ــر)
نـظمـت وزارة الصحـة بــالتعـاون مع
قـسم التـنميـة الـدوليـة البـريطـانيـة
D.F.I.Dورش ــة العـمل ال ــوطـنـي ــة
للتخـطيـط الصحـي االستـراتـيجي
الـذي شـاركـت فيه دائـرة الـتخطـيط
يف مــركــز الــوزارة ودوائــر الـصحــة يف
محـافـظـات الـوسـط واجلنـوب وقـد
تلق ــى امل ـش ــارك ــون يف ال ــورش ــة الـتـي
اقيمت علـى قاعـة الطـاقة احلـرارية
يف الـنــاصــري ــة للفـتــرة مـن 12 - 10
ايـ ـ ـ ــار مـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرات ع ــن اهـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة
التخـطيـط االستـراتيـجي وعنـاصـر
الــتخ ـطـيــط وآلـي ـ ــة حتلـيـل نقـ ــاط
القـوة والضعـف يف البيئـة الداخلـية
واخل ـ ــارجـي ـ ــة و حت ـ ــدي ـ ــد االه ـ ــداف
املـ ـ ــرحل ـي ـ ــة وكــيف ـي ـ ــة الــتع ـ ــامـل مع
املع ــوقـ ــات خالل مـ ــراحل الـتــنفـي ــذ
اضافـة الى مـناقشـة الشكـل النهائي

لـلخ ـط ـ ــة االسـت ـ ــراتــيجـي ـ ــة وط ـ ــرق
واس ــالـيـب تـنفـي ــذه ــا.وق ــد ت ـضـمـن
مــنهـ ــاج الـ ــورشـ ــة افـتـت ـ ــاح معـ ــرض
لالدويــة والـتعلـيم الـطـبي املـسـتمــر
وامــسيــة شعــريــة وسف ــرة سي ــاحيــة
مل ـن ـ ــاطق االه ـ ــوار .وق ـ ــال ال ـ ــدك ـت ـ ــور
محمـد حسني بـاقر مـدير عـام دائرة
الـتخــطيــط وتنـميــة املــوارد يف وزارة
الصحة لـ (املدى):
الهـدف من اقامـة الورشـة هو تعـزيز
قـ ـ ـ ـ ــدرات دوائـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـخـ ـ ـط ـ ـي ـ ــط يف
امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ــصح ـيـ ـ ــة يف مج ـ ــال
التخـطيـط االستـراتـيجي وحتـديـد
اولويـات املشـاريع الصحـية ومتـابعة
عـملـي ــة تـنفـي ــذه ــا وق ــد مت اخـتـي ــار
دائـرة صحـة ذي قـار القـامـة الـورشـة
كـون منـتسبـيها اول مـن تلقى دورات
يف هذا اجملال خارج القطر.
ومــن جـ ـ ــانــب اخـ ـ ــر جـ ـ ــرى ص ـبـ ـ ــاح
اخلـمـيـس افـتـتــاح قـسـم الـنـســائـيــة
والتــوليــد يف املــستـشفــى اجلــراحي
العـ ــام يف الـنـ ــاصـ ــريـ ــة الـ ــذي ي ـضـم

ثـم ــانـي وح ــدات اض ــاف ــة ال ــى رده ــة
الـطــوارئ واالنعــاش الــطبـي وجنــاح
اخلدج وصالة العمليات.
وقـال الــدكتـور هـادي بـدر الـريــاحي
مدير دائرة صحة ذي قار لـ (املدى):
مت ت ـ ـ ـ ــاهـ ـيـل اجلـ ـن ـ ـ ـ ــاح االمي ــن م ــن
امل ـسـت ــشف ــى اجل ــراحـي ال ــذي تــبلغ
م ـس ــاحـتـه  1600م 2وتق ـطـيـعه ال ــى
ثمـاني وحدات تتسع كل وحدة منها
الـى خمسـة اسرة كـما مت اسـتحداث
ردهــة ط ــوارئ تتــسع الــى  16ســريــرا
وصـالة عمليـات كبرى وردهـة انعاش
جـراحـي وجنــاح للخـدج وقــد بلـغت
الـكلف ــة االجـم ــالـي ــة للـت ــأهـيل 547
الف دينار.
ويـبلغ الغـطـاء الـسـريــري يف مجـال
النسائية والتوليد  168سريرا فقط
يف عـم ــوم احمل ــافـظ ــة الـتـي يـتج ــاوز
عـدد سكـانهـا املليـون ونـصف املليـون
يف حـني ال يتجـاوز عـدد الـطبـيبـات
االختـصـاص الــسبع عـشــرة طبـيبـة
فقط.

الناصرية  /حسني كرمي العامل

اع لــن يف م حـ ــا ف ـظـ ــة ذي قـ ــار عـن مـ ــواف قـ ــة
ا جل ــا نـب اال يـط ــا لـي ع ل ــى متـ ــويل ع ــدد مـن
امل شـاريع ا خلـدم يـة واالروائ يـة والزرا عـية يف
احملافظة.
و قــال ا ملـه نــدس ث جـيل كــرمي رئ يــس مج لـس
االعمار والتطوير ل ـ (املدى):
مت االت ف ـ ــاق مع ا جلـ ــا نـب اال ي ـطـ ــا لــي ع لـ ــى
متويل عـدد من م شـاريع ال تـبليط يف سـبعة
ا ح ـيـ ـ ــاء سـك ـن ـيـ ـ ــة ت ـت ـ ـ ــوزع ع لـ ـ ــى م ـن ـ ـ ــاطق:
ا لـن ــا ص ــر ي ــة وا ل ـش ـط ــرة وا ل ــر ف ــا عـي و س ــوق
ا لــش يــوخ مب عــدل  2كم يف كـل حي و قــد متت
ا حـالة عـدد من هذه ا ملـشاريع إ لـى املقاولني
يف حني ما زال عدد آخر منها
يف طـور اال حـا لـة وا عـداد ا لـدرا سـات ،ك مـا مت
االت فــاق ع لــى ا نـشــاء  30ن ــاظ م ــا اروائ يــا يف
م ـنـ ـ ــاطق :ا ل ـ ـشـ ـط ـ ــرة وا ل ـ ــدوا يـ ـ ــة واالصالح
وال عـكـيـكـ ــة حـيـث مت تــن فـي ـ ــذ ارب عـ ــة مــن هـ ــا
والبق يـة مازا لـت يف طور اال حـالة كـذلك مت
اال تـفاق عـلى نـصب م حـطة كـهر بـاء ثا نـوية
 k.v 11/33/ 132لــتخ فـيف اال حـم ــال عـن
م حـطات ك هـرباء شـمال و جـنوب ا لـنا صـرية،

جامعة بغداد تدعو خريجيها للتقدمي

خالل تظاهرة بالرميثة

عىل زماالت سلوفاكيا

منتسبو مشاريع املاء هيددون باالعتصام وقطع املاء عن حمافظة املثنى
املثنى  /عدنان سمير

خ ــرجـت يف ق ـض ــاء ال ــرمـيـث ــة
ت ـظـ ــاهـ ــرة احــتجـ ــاج ن ـظــمهـ ــا
العـ ــاملـ ــون يف مـ ـشـ ــاريع مـ ــاء
ال ــرمـيـث ــة الق ــدمي واجل ــدي ــد
والــسمــاوة للـمطــالبـة بـزيـادة
رواتبهم وأجورهم.
وانـ ـطـلقــت ال ـتـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرة مــن
م ــواقع امل ـش ــاريع إل ــى مـبـن ــى
الق ــائمـمق ــاميــة حـيث جتـمع
اكثــر من  200عــامل ومــوظف

ومهنـدس .وقـدمـوا مطـالـبهم
يف بيـان حصلـت (املدى) عـلى
نـ ــسخـ ــة مــنه دعـ ــوا فــيه إلـ ــى
الغــاء ن ـسـبــة االسـتقـطــاعــات
م ــن رواتـ ـبـه ــم والـ ـت ــي وصـل ــت
إلـ ــى اكـثـ ــر مــن  %50علـم ـ ـاً ان
عــدداً كـبي ــراً من املــوظـفني ال
تتجاوز رواتبهم  68الف دينار
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـعـق ـ ـ ـ ـ ـ ــود
مـع ان اص ـ
تـ ـصـ ـ ــرف لهــم رات ــب  120الف
دينار.

واشــار الـبـيــان إلــى ان جـمـيع
الـ ــوزارات ت ـصـ ــرف لهـ ــا اجـ ــور
ساعـات اضافـية وايـام العطل
الـ ـ ــرس ـم ـيـ ـ ــة وب ـ ـ ــدل العـ ـ ــدوى
واخلطـورة وكل هـذه العـوامل
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف مـ ـ ـش ـ ـ ــاريـعـ ـن ـ ـ ــا
واعـمــالـنــا حـيـث تــأثـيــر مــادة
الكلـور والـعمل املـسـتمــر غيـر
ان ال ــدائ ــرة لـم ت ـص ــرف تـلك
اخملـ ـصـ ـص ـ ــات .فـ ــضالً عــن ان
الـدائـرة ال تـصـرف نــسبــة من

إلعادة املفصولني السياسيني والنظر
يف احتساب خدمتهم الوظيفية

بغداد /املدى

بغداد /زيد سالم

مبالغ اجلباية للماء.
ودعـ ـ ـ ــا املـ ـت ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرون إلـ ـ ـ ــى
احـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ـ ــدة الـفـ ـ ـصـل
للعـائــدين إلـى الــوظيفــة من
املفصولني السياسيني.
وهـ ــددوا بـ ــاالعـت ـصـ ــام اذا لـم
تـنفــذ مـطــالـبهـم وقـطع املــاء
الـصــالح للـشــرب عن اقـضيــة
ونـ ــواحــي محـ ــاف ـظـ ــة املـثـنـ ــى
حـيـث ان احملـ ــاف ـظـ ــة تــتغـ ــذى
باملاء من قضاء الرميثة.

خـ ـصـ ـصــت وزارة ال ـتـعل ـي ــم العـ ـ ــالــي
والـبحـث العلـمـي يف تــوجـيههــا الــى
جــامعــة بغــداد زم ــاالت دراسيــة الــى
سلوفـاكية اثنان منها للحصول على
شه ــادة امل ــاج ـسـتـي ــر وزم ــال ــة واح ــدة
للـحصـول علـى شهـادة الــدكتـوراه يف
التخصصات التالية بكلوريوس إدارة
اع ـمـ ـ ــال وبــكلـ ـ ــوريـ ـ ــوس محـ ـ ــاس ـبـ ـ ــة
للحـصــول علــى شهــادة املــاجـسـتيــر
ومـاجـستيـر اقـتصـاد للحصـول علـى
شهادة الدكتوراه.
واهـابت جامعة بالـراغبني بالترشيح

وفق الـ ـضـ ـ ــواب ــط وال ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـ ــى
مراجعـة مديـرية العـالقات الثقـافية
لغرض ملء االستمارات والتقدمي.
يــذكــر ان الــوجـبــة االول ــى للـبعـثــات
الـ ــدراسـيـ ــة الـ ــى خـ ــارج الق ـطـ ــر قـ ــد
اعلـنـت بـ ــاسـتـثـنـ ــاء الــتخ ـص ـصـ ــات
االنسـانيــة التي سـوف تعـلن يف وقت
الحـق ودعـ ــت ج ـ ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ـ ــة بـغ ـ ـ ـ ـ ــداد
املتقــدمني ممن لـم تظهـر اسمـاؤهم
الـى مـراجعـة اجلـامعـة لغـرض ملء
االستمـارات اخلاصـة باالعـتراض او
متــابعــة مــوقع اعـالن االسمــاء علــى
االنترنيت.

العمل تطلب من الصناعة تعيني خرجيي مراكز
التدريب املهني

وزارة السياحة واآلثار تشكّل جلنة جديدة

شـكلـت يف وزارة ال ــدولـ ــة لل ـسـي ــاح ــة واآلث ــار جلـن ــة
جـديـدة للـنظـر يف معـامالت املـوظفني املعـادين الـى
اخلدمة واحتساب خدمتهم الوظيفية.
وق ــال مـص ــدر م ـس ــؤول ان ال ــوزارة شـكلــت اللجـن ــة
اجلـديـدة بنـاء علــى التعلـيمـات الـواردة من االمـانـة
العـامة جمللس الوزراء تنفيذ ًا للقرار رقم ( )24لسنة
 2005اخلاص باملتضررين السياسيني واعادتهم الى
وظـائفهم.واضـاف املصـدر :لقـد روع ّي عنـد تـشكيل
اللجنـة اجلديـدة توفـر اخلبـرة االدارية يف االعـضاء
وان يكـونــوا من حملــة الشهـادة اجلـامعيـة وان تـضم
يف عـضــويـتهــا اح ــد املفـصــولـني ال ـسـيــاسـيـني ممـن

وقد مت ر صـد املبالغ ا خملـصصة مـن اجلانب
اال يـطا لـي واعداد ال كـشو فـات وتهي ئـة املوقع
مـن ق بـل نــا ومن ا ملـؤ مـل امل بـا شـرة بـا لـت نـف يـذ
خالل االشهر القليلة القادمة.
ا مـ ــا يف م جـ ــال ال ق ـطـ ــاع ا لـ ــزرا عــي ف قـ ــد مت
االت فــاق مع مـج مـو عـة ا لـت عـاون اال يـطــالي
على بـرنامج زرا عـي يشمل مـكاف حـة اآلفات
ا لـ ــزرا عـيـ ــة ا لـتـي ت ـصـيــب اش جـ ــار ا لــن خــيل
وبر نـامج جتريبي اخر لر عـاية انتاج التمور
ي ـتـ ـض ـمــن ع ــم ل ـيـ ـ ــات ا ل ـتـ ـص ـن ــيع وا لـك ـبـ ــس
وا ل ـتـغـل ـيـف ويف ح ـ ـ ــال جن ـ ـ ــاح ا ل ـب ـ ـ ــر ن ـ ـ ــا مـج
ا لــت ج ـ ــر ي ـبــي س ـي ـتــم ا نـ ـش ـ ــاء م ـص ـنـع ل ه ـ ــذا
ال غــرض و ق ــد متت درا ســة ا ملـش ــروع من قـبل
دا ئـرة الزرا عـة واجلانب اال يـطالي بـاشراف
مـبـ ــا شـ ــر مـن مـج ل ــس اال عـمـ ــار ومت ا قـ ــراره
و متـ ــو يـله مـن ا جلـ ــا نـب اال ي ـطـ ــا لـي كـمـ ــا مت
االتفاق على برنامج لرفد القطاع الزراعي
ودعم املهندسني الزراعيني وذلك من خالل
ا نـ ـشـ ــاء م جـمـ ــو عـ ــة مـنـ ــاحل يف ا حملـ ــا ف ـظـ ــة
وا ملـشروع حـاليا يف طـور االحا لـة بعد ان مت
ح ـ ـ ـس ــم م ـ ـ ـس ـ ـ ــأ ل ـ ـ ــة مت ـ ـ ــو يـلـه م ــن ا جل ـ ـ ــا ن ــب
االيطالي.

اعيدوا الى الوظيفة بعد 2003./4/9
واشــار املـصــدر ال ــى ان اللجـنــة سـتـبــاشــر اعـمــالهــا
خالل االيـام القـادمـة لتـدقيق اضـابيـر املعـادين الـى
اخلدمة الحتسـاب خدمتهم وكذلك تسلم الطلبات
اجلــديــدة .من اجلــديــر بــالــذكــر ان وزارة الــسيــاحــة
واآلثــار سـبق ان اعــادت الــى اخلــدمــة  546م ــوظف ـ ًا
علــى وجـبتـني شمـلت الــوجبــة االولــى  447مــوظف ـ ًا
وال ــوجب ــة الث ــانيــة  99مــوظف ـ ًا وقــد تــوقفـت اعمــال
اللجـنةالـسابـقة بـانتظـار التعليـمات اجلـديدة .ومت
حتـديـد هـيئـة الـسيـاحـة لـتكـون مقـر ًا لـلجنـة اعاله
لتـسهيل مـراجعـة املـشمـولني بـالقـرار مـن منـتسـبي
الوزارة.

بغداد /حنان التميمي
ف ـ ـ ـ ـ ــاحتـ ــت وزارة الـع ـ ـمـل
وال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة
وزارة الـصنــاعــة واملعــادن
 /الـه ــي ــئـ ـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة
لـلــت ـ ـ ــدريــب والــت ـ ـ ــأه ـيـل
ب ــش ـ ــأن تعـيـني ال ــطلـبـ ــة
امل ــتخـ ـ ــرجــني مــن دورات
الــتلــم ـ ــذة الـ ـصــن ـ ــاعــي ـ ــة
وال ـ ـ ــدبـل ـ ـ ــوم يف م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز
الــت ـ ــدريــب امله ـنــي ال ـتــي
ك ـ ـ ــانــت ت ـ ـ ــابـع ـ ـ ــة ل ـ ـ ــوزارة
الصناعة سابقاً.

وق ـ ــال عـب ـ ــد اهلل الالمـي
امل ـسـتــشـ ــار االعالمـي يف
وزارة العــمل :ان ال ـ ــوزارة
تقــوم بــدراس ــة امكــانـيــة
تـ ـ ـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـطـلـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــة
املتخـرجـني من الـدورات
املـذكورة بـوثائق الـتخرج
واعـف ـ ـ ـ ــائـه ــم م ــن مـ ـبـلـغ
ال ـكـفـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة يف حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
رف ــضهــم الــتع ـيــني بع ـ ــد
الــتخـ ــرج يف ال ــشـ ــركـ ــات
الـتـ ــابعـ ــة لل ــوزارة ال ــذي
يـ ـبـلـغ ( )60الـف دي ــنـ ـ ـ ــار

خل ـ ـ ـ ــريـج ــي الـ ـتـل ــم ـ ـ ـ ــذة
الــصن ــاعيــة و( )100الف
ديـن ــار خل ــريجـي شه ــادة
الدبلوم.
واض ـ ـ ــاف الالم ــي :لقـ ـ ــد
طلـبــت وزارة العــمل مـن
الهيئـة العـامـة للتـدريب
التـابعة لـوزارة الصنـاعة
تـ ـ ـ ــوف ــيـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــرص عـ ـمـل
للــطلـبـ ــة املـ ــذكـ ــوريـن يف
الشـركـات التـابعـة لهـا أو
املــوافقــة علـى تـزويــدهم
بوثائق التخرج املطلوبة

أو اعفـائهـم من تـسـديـد
االلتزامات املالية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـالمـ ــي ان ()13
مــركــزاً لـلتــدريـب املهـني
تـتــبع حـ ــالـي ـ ـاً إلـ ــى وزارة
الــع ـ ـ ـمــل وال ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـتماعية .اربعة منها
حتـت االعمار وهي مركز
تـدريب الرصـافة والكوت
والـوزيريـة ومركـز تدريب
اب ـ ــو غ ـ ــريــب فـ ــضالً عــن
شـغـل مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ــدري ــب
ال ـ ــب ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ــن قـ ـ ـبـل
العوائل.

املوصليون يؤيدون حل امليليشيات وانشاء قوات مسلحة يكون والؤها للوطن والشعب
املوصل  /باسل طاقة

عـبّ ــر الع ــدي ــد مـن امل ــواطـنـني يف م ــديـن ــة
امل ــوصل عـن تخـ ـوّفهـم مـن ال ــدع ــوة الـتـي
اطلـقها رئـيس الـوزراء املكلف نـوري كامل
املــالكي وعـدد آخــر من الـسيـاسـيني حـول
امـكـ ــانـي ـ ــة دمج املــيلـيـ ـشـيـ ــات ب ـ ــالقـ ــوات
املـسلحة العـراقية واعـتبروا تلـك اخلطوة
مبـثــاب ــة وضع قـنـبلــة مــوقــوتــة يف ج ـســد
الـدولــة العــراقيـة الـتي يـأمـل اجلمـيع ان
تكـون دولـة قـانـون ومـؤسـســات وان تكـون

ال ــدول ــة واجه ــزته ــا االمـنـي ــة هـي اجله ــة
الـ ــوحـيـ ــدة املـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن حفــظ االمـن
واالستقرار.
(املدى) استطلعت آراء عدد من املواطنني
حيـث يقــول احمل ــامي خــالــد ابــراهـيم :ان
حل املـيليـشيـات املـسلحـة العـاملـة حـاليـا
علــى الـســاحــة الع ــراقيــة يعــد امــرا بــالغ
االهـميـة نـظــرا للــوضع االمـني الـصعب
الـ ــذي مي ـ ــر به الــبلـ ــد حـ ــالـيـ ــا ،فـ ــوجـ ــود
املــيلـيـ ـشـي ـ ــات يعـنــي الغـ ــاء دور الـ ــدولـ ــة
واجهــزتهــا االمـنيــة وب ــالتــالـي سيـس ــاهم

وجـ ــودهـ ــا يف زيـ ــادة االحــتقـ ــان ال ــشعـبـي
وامكــانيـة انــزالق البلـد الـى حــرب اهليـة
تـأكل االخضـر واليـابس وعـليه فال ميكن
بناء دولة حتترم فيها القوانني واالنظمة
يف ظل وجـود مـيليــشيـات مـسلحـة تـعمل
وفق اجـنـ ــدته ــا ال ـسـي ــاسـيـ ــة او الفـئ ــوي ــة
اخلاصة بها.
امـا املواطن فـارس عمر (ضـابط متقـاعد
) فيطالب بـحل امليليشيـات وعدم دمجها
بالقـوات املسلحـة العراقيـة التي يجب ان
يكون والؤها للوطن وللشعب اوال واخيرا

ويتـابع بان كلـمة ميـليشيـا دائما مـا تكون
مـ ــرادفـ ــا ملـفهـ ــوم احلـ ــرب االهلـيـ ــة وعلــيه
ينبغـي حل تلك امليلـيشـيات وابـعادهـا عن
االجهزة االمنية مبختلف تشكيالتها.
فيـما يعـتقد املـواطن ازهـر نبـيل (مدرس)
بامكـانية االسـتفادة من افـراد امليليـشيات
مـن خالل تنـسيـبهم الـى دوائـر مــدنيـة او
احـالـة القـسم اآلخـر الـى التقـاعـد وهـذه
اخلـطــوة ضــروري ــة كمــا يعـتقــد لـتهــدئــة
الــوضع االمـني وزيــادة االستقـرار بــالبلـد
ال ـ ــذي اص ـبـح مه ـ ــددا اك ـث ـ ــر مــن اي وقــت

مضى بكابوس احلرب االهلية.
امـ ــا املـ ــواطـن ابـ ــراهـيــم محـمـ ــد (طـ ــالـب
جـامعـي) فيقـول انه ال يـؤيـد ابـدا احلـاق
امليـليــشيـات بــالقـوات املــسلحــة العــراقيـة
نظـرا ملا متـثله تلك اخلطـوة من مخـاطر
ج ــديـ ــة وحقــيقـيـ ــة عل ــى وح ــدة ال ــشعـب
العــراقي ويـضـيف بــان هنــاك انـتهــاكــات
وممـارسات غير قانونية وغير انسانية قام
بهــا بعـض املـنتـسـبني لـتلـك امليـليــشيــات
ضـد عـدد غيـر قلـيل من العــراقيني خالل
السنوات القليلة املاضية.

العــــرائـــس
اكـ ــثــــر ـ ـ ـ
من املوظفات
املوصل  /حامت حسام الدين

مـنذ وقـت قريـب كنت علـى احد املـواقع االلكتـرونيـة اخملتـصة
بالـزواج اعني بـالتزويج،وقـرأت طلبات عـديدة لـشبان يـطلبون
عرائـس واغلب هـذه الطلبـات كانـت لنسـاء يعملن؛ واحلقـيقة
أنني أحصيت نسبة هذه الطلبات فوجدتها كبيرة .
لـم اقتـنع وق ــررت النــزول إلــى ارض الــواقع ال ــذي أعيــش بني
ظهـرانيه،فـاجتهت أوال إلـى إحدى الـدوائر الـرسمـية والـتقيت
ص ـ ـ ــديقـ ـ ــا ه ـنـ ـ ــاك و سـ ـ ــأل ــته عــن م ـ ـ ــواصفـ ـ ــات املـ ـ ــرأة ال ـتــي
يفضل،فحـسبني اسأل عن املـواصفات اجلسـمانية فـاستدركت
وصححـت مفهــومه فـأجـابـني بــأنه يفـضلهـا تـعمل يف إحـدى
الـدوائــر احلكــوميـة،وقـبل ان استـدرك أجـابـني بــأنهـا سـتكـون
قادرة علـى حتمل أعـباء احلـياة الـزوجيـة معه ،وسيـستطـيعان
معـاً بنـاء بيت متـكامل يف املـستقبل بـأقصـر وقت ممكـن،ونفى
لي ان يكـون مـن أؤلئك الـشبـاب الـذين يـؤمنــون بحصـر املـرأة
بني اربعة جدران،ولكن ذلك يجب ان يتم يف حدود .
فـقد قـرأت قبل أيـام مقـاال كتبه احـد الكتـاب يتحـدث فيه عن
خـطبــة متت بــاشتــراط ان تكــون العـروس مـعلمـة فـاخلــاطبـة
(وهـي أخت العـريـس) أرادت أن تـضمـن ألخيهـا شــريكــة حيـاة
عملـية تـساعـده يف حتمل همـوم احليـاة وواجبـاتها املـادية ويف
ال ــوقــت نف ــسه ت ــوفـ ــر علــيه الـلف والـ ــدوران للــبحــث له ــا عـن
وظـيفــة والـت ـشـتـت يف القــرى والـنــواحـي أو الـتــردد علــى وزارة
التــربيــة لـلمـطــالبــة بــالتـثبـيت أو الـنقل فـلم جتــد خيــرا من
البحث عن معلمة!!
انه تـفكـيــر عـملـي وت ــوجه له م ـسـبـب ــاته يف ضــوء مــا نــراه مـن
بـط ــال ــة وت ــدنّ يف م ـسـت ــوى ال ــدخل ل ــدى كـثـي ــر مـن ال ـشـب ــاب
والشابات.
قــد تكــون هــذه الفكــرة مـسـتهـجنــة من الـبعـض وصـعبــة علــى
الـتـص ــديـق ولكـن الـ ــواقع والقـصـص الـتـي يـتـن ــاوله ــا الـن ــاس
وتـتـنـ ــدرون به ــا عـن طـبــيع ــة األســئل ــة الـتـي ت ــوجـههـ ــا بعــض
اخلـاطبـات عنـد خـطبـة الفتـاة تـؤيـد ذلك وتفنـده ،هل الفتـاة
موظفـة أم ال؟ وإذا كانت مـوظفة فهل هـي موظفة يف مـؤسسة
خـاصـة أم حكـوميـة؟وإن كـانت كــذلك فهل هـي مثـبتـة أم علـى
املالك الدائم أم على عقد؟
مـن جــانـب آخــر كــان البــد مـن ســؤال اآلن ـســات عـن رأيهـن يف
األمــر ،ومبــا أنـنـي لـن أسـتـطـيع الــوصــول إل ــى الفـتـيــات غـيــر
العـامالت فهن يجلسن يف بيـوتهن فقد توجهـت إلى املوظفات
رمبا أحظى بإجابة ..
تــردد كـثيــر مـن الفـتيــات يف اإلجــابــة وبعــد االحلــاح تق ــدمت
إح ـ ــداهــن -وك ـ ــانــت شج ـ ــاع ـ ــة بـحق -وق ـ ــالــت:اس ـمـع،نحــن ال
نـستـطيع الـزواج بـرجل اقل من مـستـوانـا التعلـيمي ..فـأهلنـا
لن يـرضـوا بــذلك ،نـحن علـى ايـة حــال لن نــشتــرط تكــاليفـا
كـبيـرة علـى الـرجل الـذي سـيتقـدم خلـطبـتنــا،يكـفي ان يقـدم
أشيـاء رمـزيــة ،دعه يتقـدم وسـنعيـنه نحن( ..كـنت أمتنــى نشـر
اسم هذه الفتاة لوال خشيتي من أن أحتول إلى خاطبة!).
فتـاة أخـرى أقـرت ان نــسبــة املتـزوجـات حــديثــا من املــوظفـات
ارتفـعت بشكل ملحـوظ وعزت السـبب إلى إقبـال الشبـاب على
املوظفات ألنهن يتمتعن بوضع مادي جيد .
اما الـسيد مـحمد خلـدون وهو بـائع مالبس نـسائيـة يف وسط
املـدينـة فقـال :ان اغلب زبـائنه من الـعرسـان،ومن الطـبيعي ان
يدور حديث عن عمل العروس فـوجدت ان املوظفات وجدن يف
هـذه االيـام بعـد حتـسن الـرواتب فـرصـة جيـدة للحــاق بقطـار
الـزواج،حتـى اللـواتي شـارفن علـى الـوصـول إلــى سن العنـوسـة
بدأن يترددن على محلي بعد ان وجدن رجاال يناسبوهن!!
يقول احد الباحثني االجتماعيني:
(يلعب الظرف االقتصـادي دورا مهما يف تسريع عملية الزواج
يف اجملتمع،من دون ان ننـسى العامل الطبقي املتحكم يف هذه
العـملـي ــة،ف ــالـت ــاج ــر ال ي ــزوج ابـنـته اال مـن رجل يف م ـسـت ــواه
..واملوظف ال يتزوج اال من موظفة او ربة بيت ..وكذا بالنسبة
للعامل والفالح ..
وعلــى الــرغـم من متــاهي الـطـبقــات بـبعـضهــا الـبعـض بـسـبب
احلـراك االجـتمــاعي املـضـطـرد اال ان هــذه القـواعـد مـا تـزال
ســاريــة املفعــول بـشـكل خفـي يف اجملتـمع ،خــذ مـثال مـجتـمعــا
مـثل مــدينــة املــوصل ،حـيث جنــد ان اآلبــاء -وهم املـتحـكمــون
بقــرار الـت ــزويج -ال يــزوجــون بـن ــاتهـم امل ــوظفــات اال مـن رجل
مـوظف او يعمل يف مـؤسسـة خـاصـة تـدر علـيه مبلغـا جيـدا ..
ولـكن االولـويــة للـوظـيفــة العـامــة ..القـضيــة تكـمن يف إميـان
املـوصليني بان البـنت التي تعبت أسـرتها عليهـا ال بد من عدم
التفريط بها بـسهولة ..وهو ما يحصل فعال حيث كانت نسبة
املـتزوجـات من ربـات البيـوت يف العـقد األخـير اكـبر بـكثيـر من
مثـيالتهـن من املـوظفـات ..لـسـببـني اولهمـا عـدم تفـريـط اهل
املوظفة بها كما قلنا والثاني انخفاض قيمة راتبها ..
الـشاب الـقادر علـى الزواج يجـد صعوبـة يف تأسـيس بيـت ولذا
يـختــار امــرأة قــادرة علــى إعــانـته،وهــو بــذلك يـختـصــر الــزمن
 ).........انتهى كالم الباحث
لي صـديق قد بلغ من العمـر عتياً ومـا زال اعزب ،وال أخفيكم
ان الع ــامل االقـتـص ــادي لعـب دورا ممـي ــزا يف ت ــأخ ــر زواج ه ــذا
الصديق حتـى سقطت بعض أسنانه -كعـادة العراقيني دائما-
،ولـكن أمــوره تغيـرت بعـد ان وجــد وظيفـة فقــد رأيته جـادا يف
احلـصــول علـى زوجـة -وبــدأ يفـضل املــوظفـة -وشـرع بــإصالح
أسنانه!!!
ان أدنــى راتـب يحــصل علـيه امل ــوظف يف العــراق اآلن هــو 150
الف دينـار إضافـة إلى ثبـات هذا املبلغ ،وهـو ما ال يجـده خارج
العـمل احلكـومـي،فضـال عن ان بعـض اصنـاف املـوظفـني ممن
ل ــديهـم خ ــدم ــة أط ــول يحــصل ــون عل ــى أضع ــاف ه ــذا ال ــرقـم
..فلماذا ال يفكر الشاب بالزواج من موظفة؟!

