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بغداد / محيد طارش الساعدي
انـعقـــد االجـتـمـــاع الـــدوري
لـلمنـظمــات غري احلكـوميـة يف
قصر املؤمترات ببغداد وحبضور
العـديد من مجعيـات ومنظمات
واحتــــادات اجملـتــمع املــــدنـي
وتــضـمـنـت الـفقـــرة االوىل يف
جدول االجتماع إعادة للربنامج
التـدرييب )املـاحنني، التحـالف(
وبـعدهـا حتدث ممـثل منظـمة
الــسالم االخـضـــر عن أهــداف
منـظمته املتـملثة بـاجياد بـيئة
صاحلة للعـراقيني موضحًا بأنه
ليـسـت النفـايـات هـي مهمـتنـا
بقـدر حمافـظتنـا على الـتوازن
البيئي وتطـرق إىل اقامة دعوى
علـى امانـة بغداد لقـطع اشجار
املـطـار حـيث أثــرت عمـليـات
القطع هـذه يف اختالل الـتوازن
البيئي، وأضـاف أن امانـة بغداد
ادعت بـأن سلطـة االئتالف هي
الـيت قــطعـت االشجــار ومت رد
الـدعـوى لعـدم مسـاع الـدعـاوى
املـرفوعة علـى سلطة االئتالف،
خـاصـة املـتعلقـة بـاالجـراءات
احلـربيـة، لكن الـذي استفـدناه
من هذه الدعوى هو قيام سلطة
االئتالف بـرصد مـبلغ يصل إىل
)50 ملـيــــون دوالر( لـتــــشجـري
مـدينة بغـداد، وكذلك تـأسيس

اجراء جـديد ملؤسـسات اجملتمع
املدني بـرفع الدعاوى القضائية
علـى اجهـزة الـدولـة يف حـالـة
القيـام بأعـمال تـضر بـاجملتمع
وكسر حاجـز اخلوف، الذي بناه
الـنظام الـديكتاتـوري يف نفوس
االفراد جتـاه مؤسـسات الـدولة.
وحتـدث يف الفقـرة الثـانيـة من
االجتـماع أحـد نشـطاء حـقوق
االنسـان الكنديني )جوند واير(
حيث إنه يعمل يف جمـال حقوق
االنـســان منــذ )25 سنـة( ممـا
سـاعده ذلك يف اكـتساب اخلربات
العملية يف جمال حقوق االنسان،
وانه شـــارك يف العـــديـــد مـن
القضـايـا مع االمـم املتحـدة، يف

جمال حقوق االنسان، يف اوغندا،
رواندا، افغـانستان ودول أخرى،
ثم اضـاف قـائاًل، إن قـانــونكم
االنـتقـــالـي أشـــار إىل حقـــوق
االنــســان ومحــايـتهــا وعــدم
التجـاوز عليهـا وجيب أن تكـون
هناك متابعـة مستمرة وتقييم
حلقوق االنـسان يف العـراق وهذا
يتطلـب وضع برامج تـدريبـية
وتعليميـة حلقوق االنسـان تبدأ
مـع الطفل يف املـدرسـة وتنـتهي
مع املـختــصني يف هــذا اجملــال،
وجيب وضع بـرامج تـدريـبيـة
وتعـليـميـة خـاصـة بـرجـال
الشرطـة والعاملـني يف السجون،
وايـضــًا جيـب أن تكــون هنــاك

كلمتهـا جلنة املـرأة إىل إعطاء دور
فاعل للمرأة العـراقية يف التمثيل
السياسـي ويف كل مؤسسات الدولة
وتـوفري االمن هلـا ودعت أيـضًا إىل
االعالن عـن امســــاء الـنـــســــاء
العراقيات اللواتي اعتقلن من قبل
قوات االحتالل. وتلـيت بعد ذلك
كلـمــــات وتقــــاريــــر الـلجــــان
املتخصصـة يف املؤمتـر وهي جلنة
شــــؤون املــــواطـن. الـلجـنــــة
االقـتـصــاديــة وجلـنــة شــؤون
العـشــائـــر وجلنــة مــؤسـســات

اجملتمع املدني(.

البيان اخلتامي
وطالـب املؤمتـر يف بيـانه الثـقايف
احلكـومـة اجلـديــدة مبطــالبـة
اجملـتمع الــدولي بــاالعرتاف بهـا
كحكـومـة مـسـتقلـة هلـا كـافـة
الـصـالحيـات كـافــة علـى ارض

العـراق بـذلك تـشكيل اجلـمعيـة
الوطنيـة من خالل مؤمتر وطين
مـوسـع يضم االطـراف العـراقيـة
كـافة ومـؤسسـات اجملتمع املـدني
واالحـزاب واحلركـات السـياسـية
علـى أن خيتـار االعضـاء من ذوي
اخلربة والـنزاهـة واحليـاد ليـكون
واجبهـا مــراقبـة أداء احلكـومـة

الدائمة.
ودعـا املـؤمتــر إىل انتخـاب جلنـة
كتـابـة الـدستـور مـن العنـاصـر
القانـونيـة ذوي اخلربة والنـزاهة
لكتـابة الـدستور الـدائم وطرحه
لالستفتاء الشعيب العام كما طالب
بـاعادة تـشكيل اجلـيش العـراقي
والشرطـة العراقيـة وتولي االمن
واحلــدود والكمــارك وجتهيـزهـا
بـاملعـدات والـتجهيـزات احلـديثـة
الداء دورهــــــا يف حفـــظ االمــن

والنظام واحلدود.

وشـدد البيـان اخلتامـي بالتـأكيد
على دور املرأة يف اجملتمع وتيارات
اجملتـمع املـــدني ودور الـطـلبــة
والـشبـاب يف مـسرية بنـاء العـراق
اجلـديد وضـرورة االعتـماد عـلى
دور مـؤسسـات اجملتمع املـدني يف
القـرار الـسيـاسي وتفعـيل العمل

اجملتمعي.
مشاركة واسعة

ويف لقـاء مع الـسيـد ثـائـر حـسن
النقيب نائب االمني العام للحركة
الـوطنيـة العراقـية للحـديث عن
اعـمال املـؤمتر قـال: إن املشـاركة
الـواسعة ملمثلي املكونات االساسية
للـشعب العـراقي خـري دليل علـى
الرغبة الصادقـة االكيدة للتعاون
مع احلـركة للعـمل الوطـين اجلاد
لـتحـقيـق طمــوحــات واهــداف
العــراقـيني يف الــدميقـــراطيــة

والرفاء والعدالة.
واشار إىل أن الـنقاشـات واحلوارات
اليت دارت اثـناء املـؤمتر، اتـسمت
بالـودية والـشفافيـة واشاعـة جو
العـائلـة الـواحــدة حتت خـيمـة
العـراق الـواحـد املـوحــد السيمـا
املوضـوعات املتعلقة بـاالنتخابات
العـامة واختيـار اعضاء اجلـمعية
الـوطـنيــة العــراقيــة وتفــاعل
وتعاون اجملتمع الدولي ومنظماته
مع الــشعـب العــراقـي واقــامــة
حـكــــومــته ومــــؤســـســـــاته

الديقراطية.

املنظمات غري احلكومية تدعو إىل متابعة مستمرة وتقييم حلقوق
االنسان يف العراق

سلطات االئتالف ترصد )50( مليون دوالر لتشجير مدينة بغداد
توصيات احلكومة لرعاية حقوق
االنـسـان وعلـينـا املـضي قـدمـًا،
وبـدون هـوادة، من أجل تعـزيـز

حقوق االنسان ومحايتها.
ثم تطرق إىل وجود آليتني جيب
تـأهـيلهمـا لـلعمل يف هـذا اجملـال
الـتدريـيب والتعليـم عليهمـا من
خالل فتح املعاهد اخلاصة بذلك
وكمـا معمـول به يف العـديـد من

دول العامل واالليتان هما:
استالم الـشكاوى والتحقـيق فيها
ورفع الـتــوصـيــات اخلــاصــة

باالنتهاك حلقوق االنسان.
والـتحقـيق يف القـضــايــا امــام
احملـاكم واصدار القرار فيها وأكد
املشاركون من خالل مداخالتهم
ضـرورة تعزيـز حقوق االنـسان
من خالل الـدور املهـم ملؤسـسات
اجملتـمع املدنـي اخلاصـة حبقوق
االنـــســــان، ومتــثلـت إحــــدى
املـــداخالت بـضـــرورة تـــوفـري
الكهــربــاء الـيت هي جـــزء من
حقوق االنـسان املتعلقـة بتأمني
اخلـدمــات الضـروريــة إليه ومت
تبليغ املـنظمـات غري حـكومـية
بـإحضـار أحد اعـضاء احلكـومة
اجلديـدة إىل اجتمـاعهم لـغرض
االطالع واملـنافـشة وابـداء الرأي
يف بـرامج احلكـومـة واملـنظمـات

غري احلكومية.

بغداد / سعدي السبع
حبضـور اكثـر من 1000 شخصـية
سيـاسيـة واجتمـاعيـة ومـهنيـة
عقـدت احلركة الوطنية العراقية
مؤمتـرها الشعيب العام حتت شعار
)عراقنا املوحد( الثالثاء املاضي.

والقـى الــدكتـور حــامت خملـص
االمني العـام للحـركـة الــوطنيـة
العــراقيــة كلمـة اشــار فيهـا إىل
خلفـيــات تــأسـيــس احلــركــة
الوطنـية العـراقية الـيت انبثقت
ملواجهـة تسلط واسـتبداد وفـساد

النظام السابق.
ودعا العراقيني إىل التماسك ونبذ
حـالة التشرذم الـسياسي مرددين
صوت وشعار اجلميـع يف مرحلتنا
اجلديدة )ال للطـائفية ال للعرقية
وال للمذهبية( من اجل أن يعيش
اجلـمـيع حتـت خـيـمـــة العــراق
الـواحـد املـوحـد الــذي يلم مشل
مجيـع مكونـات واطيـاف اجملتمع

العراقي.
وقــال إن احلكــومــة العـــراقيــة
اجلديـدة تستـحق منا أن نعـطيها
الفـرصـة كـي تثـبت جــدارتهـا
ويـتــــوجـب أن نـقف مجــيعــــًا
متحـديـن ملسـانـدتهـا يف مهـمتهـا
الصـعبة فـنجاحهـا يعين جنـاحنا
ولكي نـضع احلجـر االسـاس حنـو

عراق الغد عراق االزدهار.
جلان تخصصية

ودعـت الدكـتورة سهـا العزاوي يف

بحضور اكثر من 1000 شخصية سياسية واجتماعية ومهنية

احلركة الوطنية العراقية تعقد مؤمترها الشعيب العام
د. حامت مخلص: علينا جميعاً مساندة احلكومة اجلديدة يف مهمتها الصعبة

املثنى / عدنان مسري
تصوير/قاسم حممد عمران

هنـاك يف األرض القصيـة، بني الـرمال
والتالل واحلصى واآلكام. وصلت عوائل

قطعت املسافات الطويلة.
حنــو اجملهــول والـســراب الــذي يالزم
البيـداء. نساء وأطفـال ورجال ارهقهم
التعب والعذاب. ليس لديهم جريرة أو
ذنب، قلوب مفعمة بالطيبة والبساطة
ســـارت يف درب ال نهـــايــــة له.. أو انه
التـالشي حنــو املــصري األزلـي يف زمن
اجلرمـية املـنظمـة والسـادية وأعـمال
وأفعــال عـصــابـــات امتـهنـت القـتل

والدمار.
يف تلـكم األرض، مشـال شـرقـي قضـاء
الـسلمان يف بـادية الـسماوة. وكـان شهر
رمضـان قـد أوشك علـى الـرحـيل من
عــام 1986، يوم كانت الناس تتهيأ لعيد

الفطر.

إضافة نقاء لالرض
سقـطـت عـــوائل مـن األكــراد وسـط
خـنادق طـويلـة شقت لتغـدو مقـابر.
وتــضـيـف نقـــاءًا وحـنـــاء إىل األرض
الـطيبـة، ولتـسجل صفـحة أخـرى من
صفحـات الـظـلم والقـتل والعـذاب، يف
مسـاء احد االيام مسع البـدو القاطنون
بـالقـرب من مـوقع اجلـرميـة اصـوات
رصـاص وازيـز حمـركـات الــسيـارات
والشـفالت وصراخ متقـطع يتالشى يف

املدى.

بعقوبة / املدى
منـذ تأسيـسه يف نهايـة العام 1999
واحتاد رجـال االعمال العـراقيني
يــسعـــى إىل حتقـيق مجلــة مـن
األهـداف أهمهـا تـوثيق العالقـات
بني رجــال االعمـال العـراقـيني
وأقــرانـهم يف الــدول العـــربيــة
والعامل، وتشجيع رجال األعمال يف
القطر ودعمـهم لتأسيس مشاريع
تنمـويـة وتعـزيـز قـدرات رجـال
األعمــال العــراقـيني مـن خالل
املشـاركة يف املـؤمترات والـندوات
احمللية واخلـارجية، واملسـاهمة يف
اعــــــداد دراســــــات اجلــــــدوى
االقـتصاديـة للمشـاريع التنمـوية
والـدراسـات اخلـاصــة بكـيفيـة
محـايــة املنـتجـات احملـليـة، ويف
حمــافظـة ديـاىل تـأسـس يف العـام
املـاضي فرع هلـذا االحتاد لـتنسيق
جهـود رجــال االعمــال من أجل
املساهمة يف إعادة اعمار احملافظة.

مهنية اقتصادية
يقـول الـسيـد حـامـد خلـيل شرب
رئيـس الفــرع: إن احتــاد رجــال
االعمال منظمة مهنية اقتصادية
غري حـكوميـة ال تسعـى إىل الربح
وميكـن متثـيل القـطـاع اخلـاص
واملختلط والعـام فيه، فعلى سبيل
املثـال نقبل مـديري املـصارف أو
عمداء الكليات كأعضاء لالستفادة
من مـشــوراتهم الـيت حتتـاجهـا
املؤسسـات االقتصاديـة يف القطاع
اخلاض. وقد بلغ عدد املنتمني إىل

الـرغـم من كل الـشـر واجلحـيم الـذي
اشــاعـه النـظــام الـســابـق يف اجملتـمع

العراقي.
ان الـطفل حيتفظ بـوثائق سلمه ايـاها
والـده الـذي اعـدم قـبله يف مكـان آخـر

ووقت آخر وظل حمتفظًا بها.
وقـد حاولـنا بـكل الوسـائل استـصدار
جـنسيـة له ولكن كل حمـاوالتنـا باءت

بالفشل.
ويف عـام 1991 واستنادًا إىل الـوثائق اليت
لـديه ذهبنـا إىل اقاربه اثـناء انتفـاضة
الشعب العتقادنا ان صدام قد سقط..

وجــاء مـعنــا عـمه وجــده والــد امه.
ووضعنـا تـيمـور بـني جممـوعــة من
الـصبيـة حيـث اصبح عمـره 12 عـامـًا
لنتأكـد من مدى مـصداقيـة عالقتهم
به.. غـري انهـم تعــرفــوا علـيه فــورًا
بـالــرغم من مـرور ستـة اعـوام علـى
غيـابه وحصول تلـك اجلرمية الـبشعة

حبق أهله وأقاربه.
وذهـب معهـم يف اليـــوم التــالـي بعــد
تقديـم التحيـة والشكـر هلذه العـائلة

النبيلة.
وبعــد عــودة نـظــام صــدام وفــشل
االنتفـاضـة قتل ازالم الـنظـام البـائـد
عـمه وأوالد عـمه. فهــرب تـيمــور إىل
إيـران برفقـة رجل كردي كـبري يعرف
بـــاملــســــالك والـــدروب الـيت أدت إىل
خـالصه.. ومــن إيــــــران انــتـقل إىل
الـسعـوديـة ومـن هنــاك عن طــريق
منــظمــة إنـســـانيــة نقل إىل واليــة

فرجينيا حيث يعيش اآلن يف امريكا.

واشـاعتنـا خلرب امسه اجلـديـد )علي(
غري اننا كنا يف قلق مستمر.

تعلم العربية
وبعــد حني اخــذ يعـرف الـكثـري من
الكلمـات العربيـة. وشرح لنـا ما جرى
له ولعــائلـته. وقــال ان عــسكـــريني
ومدنـيني تابعـني لصدام قـاموا جبلب
عـدد كبـرية من العـوائل من مـنطقـة
سرقله مشالي كركوك بواسطة سيارات

كبرية مضللة ليس هلا منفذ.
وحـني وصلنـا وجـدنــا شقـًا طــوياًل
حمفـــورًا يف األرض وشـغاًل وسـيـــارة
حــوضيـة. وشـاهـدت كـيفيــة وضع
العــوائل عنـوة يف هـذا الـشق وقتـلهم
فيـه. ثم يقـوم الـشفل بـرمـي الرتاب
فـوقـهم ثم تـأتي الـسيـارة احلـوضيـة
لرتش املــاء فـــوق الرتاب. ويف حلـظــة
القـتل اجلـمــاعـي والــرمـي املــركــز
والعشوائي دفعين الشفل. وحتت جنح
الظـالم هربت ملـسافـة قليلـة.. جبانب

احد التالل القريبة.
وشاهدت كيف قتلـت امي امام ناظري
وشقيقـاتـي الثالث احـداهـن رضيعـة
على صـدر امي والـثانـية والـثالـثة يف

اعمار بني 3-5 اعوام.
وتـؤكد السيدة الفـاضلة أم حسني وقد
تـرقرق الـدمع من عينـيهما وعـيوني
وهي تروي قصة الطفل وكيف منحته
من فـيض حنـانهـا وعـظيم رعـايتهـا
لـتثـبت ان رمحــة اهلل تعــاىل مل تــزل
موجـودة يف النفس اإلنـسانـية واخلري
قائم ومـستقر يف الروح العـراقية على

معـاون طبيب )الـذي اعدم بعـد حني
بـسـبب انـتمـائه إىل حـزب الـدعـوة(
مبعـــاجلـــة الـطـفل وجلـب االدويـــة
والـضمــادات اليه وكـان عـسكـريـًا يف
البصرة ابـان حرب اخلليج االوىل وكان
يوضح لـي كيفيـة معاجلـته ونوعـية
االدوية وكنـت التقط احلـصى الـناعم
والرمال مـن اجلروح بواسـطة ملقط.
ويف احدى ليـالي الشتـاء الطويلـة بعد
مضي أكثـر من ستة اشهـر من وجوده
معنا ارتفعت درجـة حرارة جسمه إىل
حـالة خميفة. وانتـابتين احلرية فانا ال
استـطيـع ان اذهب به إىل املـستـشفـى
بـسبب اصـابته وخـشيـة ان يـطلبـوا
جـنسيته، فـمسكين من يـدي وقال لي
حـسني )وهو ولـدي الذي كـان بعمره،
وقد تعلق به كثريًا( انين سوف اموت..
وكــان تيمـور عبـد اهلل الــذي مسينـاه
)علي( يـرفض لـبس املـالبس امللـونـة
ويطلـب املالبس السود اللـون، بيد اننا
كنا نقـول له انك ال ختتلف عن ولـدنا
حسـني. وكان دائمًا يـذهب وينزوي يف
احـد امـاكـن البـيت اخلــاليـة ويـظل

يبكي.
وكـانت ابنيت وهـي مدرسـة حاسـبات

تقوم بتعليمه اللغة العربية.
والـتأم اجلـرح بعد عـامني مـن العذاب
والقلق واخلوف من رجال السلطة ففي
عقـد الثـمانـينيـات سنني االعـدامات
واملداهمـات واالعتقاالت اليت تـسيطر
علـى كل شيء يف حيـاتنا وعلـى الرغم
من السـرية التـامة على وجـود تيمور

حـــــــــــــوالي 120كـم. والطفـل ما زال
يئن ويتـأمل وينزف. وكـانوا يف مـشهد
انسـانـي يثري  احلـزن والبكـاء واحلرية

والضجر.
يف البـدء نقل إىل بيت فـنجان عـبد اهلل
الشاهر يف منـطقة البساتني الشرقية..
غري انه اعـتذر بـسبب مـراقبـة رجال

األمن لداره منذ فرتة طويلة.
فقال فليح سفـاح وهو احـد أبناء عمه
ان هـذا الـطفل هـو ابـن اخي.. وإذا مـا
سألين أي إنسان فأني سأقول ان والدته
تـوفـيت وسيـسكن يف داري الـواقعـة يف

حي املعلمني بالسماوة.
وتسـتذكر الـسيدة صفيـة مارد زوجة
فليح سفاح الـذي تويف بعـد فرتة.. اننا
ابلغنا الطفل بـاإلشارة ان ال يتكلم ابدًا
ألي إنسـان ليظهر امـام الناس انه اصم

وابكم.
فقـام خطيـب ابنيت )مـنشـد سوادي(

الكردية. فقام بوصف احلالة حبركة من
يديه يف اشـارة للبنادق )والشفل( الذي

دفن العوائل الكردية. 
وقامـوا بعالجه بطرق بـدائية كحرق
)اليــشمــاغ( وغريهــا من الــوســائل
األخـرى.. وأمضـى ساعـات الليل يف امل
شـديــد، وبكــاء أليـم، ودم ينـزف بال

توقف، وصراع مع املوت.

طفل بست سنوات 
وحني تنفـس الصباح ذهب اجلميع إىل
مكـان املـأســاة حيث دفـن أهله وابنـاء
جلــدته، وقــد شــاهــدوا قـطعـــًا من

القماش امللون وشعر رأس امرأة.
ورجعـــوا مـــذعـــوريـن خــــائفـني
مرعـوبني. وكان البـد من نقل الطفل
البالغ مـن العمر ستة اعـوام إىل مدينة
السمـاوة. وعصـر ذلك الـيوم تـوجهوا
صــــوب الـــسـمــــاوة الـيت تــبعــــد

رمبــا هنـاك تــدريب لـلجيـش أو ايـة
فعالـية تقـوم بها الـدولة فال شـأن لنا
بـذلك، الن الـسؤال يـؤدي إىل املصـائب
والـبالء، هكـذا جتـاذب البـدو اطـراف
احلديث وخـيم الصمـت على الفـضاء.
صمت اثقل مـن ليل الصحـراء احمليط
بـالبدو الـذين مسعوا صـوت بكاء طفل
بعـد ساعـة من انتـهاء الـرمي. ونـباح
الكالب اليت استقـبلت الطفل، الضيف،

اجلريح..

سمع بكاء طفل
ونــادت أم دليل ولـدهـا وقــالت له يـا
ولدي اخرج معي فأنا امسع صوت بكاء
طفـل قريب مـنا. فقـد كانـوا يف مكان
يعـزهلم عن الرؤيا ومكان اجلرمية، تل
حـال دون مـشـاهــدة عصـابـات األمن
هلــؤالء البـدو.. وراح اجلـميع يــركض
حنــو الشـاهـد اجلـريح علـى اجلـرميـة
املـروعة.. دمـاء تنـزف، وقلب يـرتعد
من شـدة اخلوف وجـسد صغـري ناحل
مـصـاب بـرصـاصـة اخـرتقت كـتفه
اليمـنى واخـرى ازاحت اجللـد واللحم
جبــانب العمـود الفقـري. يـرتـدي زيـًا

كرديًا.
هـذا الطفل الذكـي اقتفى اثـار االغنام
العـائدة هلؤالء البـدو وليجعل اهلل تعاىل
منه شاهدًا علـى دفن االحياء من ابناء

شعبه يف زمن الرعب واجلنون.
وجدوا الـطفل يبكـي وينادي )مـاما..
مـامــا( وحني سـألــوه مل يفهمـوا، مـا
يقــول ألنه كــان يـتحــدث بـــاللغــة

حكاية تقترب من اخليال يف ظلم نظام صدام
تيمور طفل كردي خرج من بني جثث أهله ليغدو شاهدًا على جرمية بادية السماوة

فــرعنــا ثالثني عـضـوًا فـنحن
نقبل يف احتادنا التجار واملقاولني
واملــستـثمـــرين الــصنــاعـيني
والـزراعـيني واملــستـثمــرين يف
األوراق املـاليـة، ومـؤخـرًا شكلنـا
مـن أعضاء االحتاد شـركة األحتاد
للـمقــاوالت العـامــة لتـوظـيف
جهـودنــا من أجل اعــادة اعمـار
احملـافظة وتأهيل البـنى التحتية
فيهـا. وقــد تهيـأنـا )والكالم مـا
يـزال للـسيــد شرب( للـدخـول يف
مقاوالت لتـنفيذ مشاريع االبنية
اخلـاصـة بـدوائـر الـدولـة وبنـاء
املـستـشفيـات واملراكـز الصحـية
وبـناء املدن الريـاضية واجملمعات
السكـنية وتعبـيد وإنشـاء الطرق
واجلسور وإنـشاء السـدود، وإنشاء
وتشغيل ونـصب وحدات تصفية
املـياه العـذبة وشـبكات تـصريف
امليـاه الـثقيلـة وجتهيـز ونـصب
وتـشغيل حمطـات تولـيد الطـاقة

الكهـربائية، وغريها من املشاريع،
وعطـاءاتنـا مدروسـة فنيـًا ومن
نـاحية اجلـدوى االقتصـادية ويف
شركتنا مكتب استشاري هندسي
يعـمل فــيه مهـنـــدســـون مـن

االختصاصات اهلندسية كافة.

املشاريع املطلوبة
وحتـدث الـسيـد شرب عـن أهميـة
حمافظة دياىل وخصوصيتها حيث
شبه احملــافظـة بعـراق مـصغـر
لوجود تنوع سكاني ثري فيها إىل
جـانـب خصـوبـة األرض ووفـرة
املــوارد.. وقــال: إن احملــافـظــة
حبـــاجـــة إىل مــشـــاريع كـثـرية
لـلنهـوض بـواقعهـا االقـتصـادي
واالجتمـاعي. وإن االسـاس الذي
يـنبغي أن يقـوم عليه العمل اآلن
هو حب العراق أواًل كمبدأ والعمل
ملــصلحـته، وتــوفـري عنـصــري

الكفاءة والنزاهة يف العاملني.

ونـوه الـسيـد شـرب مبسـألـة دمج
املصـرفني الـصنــاعي والعقـاري
مبصريف الرشيد والرافدين حيث
إن هــذه اخلـطـــوة - كمــا قــال -
احبطت الصناعـيني الذين كانوا
حيــصلـــون علـــى قـــروض مـن
املـصــرف الــصنــاعي لـتمــويل
مـشـاريـعهم، كــذلك املـواطـنني
الذين كانوا حيصلون على قروض
من املـصـــرف العقــاري لـبنــاء

مساكنهم.
وأضاف: نعد هذه اخلطوة سابقة
ألوانهـا فنحن مع اخلصخصة لكن
جيب أن تكـون اخلصخـصة عـلى
وفق مــــــراحل وسـقف زمــين
وخبطـوات متـوازنـة ومـدروسـة
حتـى خيـرج العـراق من احملنـة.
وعلـى أن تـؤخـذ كل حـالـة علـى
انفــراد وتعـاجل حبــسب ظـروف

البلد.
وأخـريًا تطرق الـسيد حـامد شرب
إىل مـشاركة فـرع االحتاد يف ندوة
الـتمـويل لـرجـال االعمـال اليت
اقيـمت يف املـركـز العـام الحتـاد
رجـــال االعمــال العــراقـيني يف
بغـداد حيث القـى الـسيـد وكيل
وزارة التخطيط وخبري يف البنك
املـركــزي وخرباء مـصــرفيـون
حماضرات متحـورت حول كيفية
االستفـادة من مصـادر التمـويل
املتاحة واستثمارها إلعادة تأهيل
املـــشــــاريع وإعــــادة تــــأهــيل
الــصنـــاعيـني والعـمل مـن أجل

تنمية حقيقية لعراق جديد.

احتاد رجال األعمال العراقيني / يف ديالى

أنشطة باجتاه إعادة اعمار احملافظة
واسط / جبار جباي

مجعـيــة الــرمحـــة لالغــاثــة
االنـسـانيــة يف واسط واحـدة من
مـؤسـسـات اجملـتمع املـدنـي اليت
ولدت يف احملافظة يف مناخ احلرية
والـدميقراطـية يف اعقـاب سقوط

النظام الدكتاتوري السابق.
وقـال السـيد مـدلول كـاظم جرب
رئـيـــس جملــس اإلدارة يف هـــذه
اجلمعيـة اليت مـا تـزال يف بـدايـة
الطـريق إنهـا ولـدت بعـد حـرب
حتـرير الـعراق وبعـد أن ملسـنا إن
هنـاك حـاجــة فعليــة ملثل هـذه
اجلـمعيـة االنـسـانيــة اليت تهـتم
بقضـايــا االنسـان بعيـدًا عن كل
املـسـميـات املـذهـبيـة والعـرقيـة
واالنـتمــاءات االخــرى ويف ضــوء
حاجـة اجملتمع إىل املؤسـسات اليت
تدعم املرحلـة اجلديدة كان ال بد

يف ان جنـد مثل هـذه املــؤسسـات
وهلـذا فقد تـاسسـت مجعيتـنا يف
االول مـن اب العــام املــاضـي من
عــشـــرة اعـضـــاء مـن خمــتلف
الـشـرائح االجـتمــاعيــة لتقـدم
خدمـاتهـا االنسـانيـة إىل خمتلف
طـوائف اجملتمع وعـدم التفـريق
بني كل القـوميــات وهي تهـدف
أيضـًا إىل املـســاهمـة الفـاعلـة يف
اغناء التجـربة اجلديـدة واضفاء
روح االخــوة ومسـاعـدة العـوائل
احملتـاجـة واملـتعففـة وتعـزيـز
قــدرة االفــراد يف هــذه العــوائل
وحماولـة تقديم العون واملساعدة
هلم عن طـريـق املسـاعـدات اليت
ميـكن أن حنـصل عـليهــا بطـرق
حـضـاريــة مقبـولـة ســواء من
املنظمات أو اجلـمعيات أو اهليئات
الــدوليــة وحتــى من الـبلــدان

واحلكـومـات لكـن ليـس بطـرق
مـشروطـة إىل جانب حـث التجار
واصحــاب االمـــوال علــى هــذه
العـوائل مبـا يتـيسـر من اشكـال

الدعم والعون.
واضاف إن اجلمعية تهتم بتفعيل
دور املـرأة وحمـاولـة رفع الـظلم
الـذي حلق بهـا يف العهـد الـسـابق
ليكـون هلـا فعل مـؤثــر يف بنـاء
االسـرة أواًل ومـن ثم املـســاهمـة
الفاعلـة يف بناء اجملتمع إىل جانب
اخيها الرجـل كما تعمل اجلمعية
علـى خلق جــو إنسـاني وتعـاون
بنـاء بـني مجيع افـراد الــشعب
العــراقي، هـذا إىل جــانب سـعي
اجلـمعيـة الـدؤوب إىل مـسـاعـدة
االشخـاص املـرضــى وإمكــانيـة
مـعاونـتهم بكل الـسبل املتـوفرة
وكـذلك املتـزوجني اجلـدد كلمـا

امكن ذلك فـان اهدافـنا إنـسانـية
حبتــة ال نبغـي منهـا ســوى رفع
احليف والظلـم عن الفرد العراقي
الــذي عــانــى كـثـريًا مـن ويالت

النظام السابق.
وقـال إن اجلمعية كانت قد قدمت
خـدمات إنـسانـية ميكـن أن نقول
عـنها إنها ذاتـية أي من مسـاهمات
االعضـاء فيهـا إىل عـدد كـبري من
العـوائل املتضـررة يف عهد الـنظام
السـابق خـاصـة تـلك اليت فقـدت
ابناءهـا أو تهدمت مسـاكنها حيث
وصلنا إىل ابعد نقـطة يف احملافظة
وكـان لوجـودنا بني هـذه العوائل
والوقـوف على معـاناتهـا اثر كبري
جعل مـن اجلمـعيــة أن تـتحـمل
مسـؤوليات مضافة وهي تسعى إىل
نـشر رسـالتها االنـسانيـة لكل من

حيتاج، إىل ذلك.

جمعية الرحمة لالغاثة االنسانية يف واسط
خطوات أوىل يف طريق االنسانية

بغداد / صائب ادهم
اسفـرت نـتيجـة االنتخـابـات اليت
جـرت اواخر الـشهر املـاضي ايار يف
بغـداد عن فوز السيـد صباح محاد
مدهـر الدلـيمي رئيـسًا بـاالمجاع
الحتاد نقـابات العمال الدميقراطي
العـــراقي. وقــد جـــرت عمـليــة
االنتخـابـات حبضـور ممثل وزارة
العدل القاضي علي محيد العالف.
وقد سـاد عملـية االنـتخابـات جو
دميقراطي حيث تنافس اربعة من
اعضاء االحتاد علـى منصب رئاسة

االحتاد.
وقـد توىل رئيـس االحتاد اجلـديد
مهـام مسؤوليـاته فور اعالن فوزه
وممــارسته الـصالحيـات كـافـة
املخـول بهـا وفقـًا لـنص الـنظـام

الداخلي لالحتاد.
ويـذكـر إن االحتـاد تـأسـس بعـد
حتــريـــر العـــراق ويهـــدف وفق
نظـامه الـداخلـي إىل ضمـان حق
العــامل العــراقي يف املـؤسـسـات
احلكــوميــة وغـري احلكــوميــة.
وجتـدر االشـارة إىل أن )15( نقـابـة
مهـنية تنـطوي حتت لـواء االحتاد

وله فـروع يف احملــافظـات كـافـة
تعـمل حتت شعـار ازدهـار العـراق
ورفاء الطبقة العاملة. وقد جاء يف
نظامه الداخلي انه تنظيم نقابي
مهين مــدني غـري سيـاسـي وغري
حكومي وقـد جاء نتيـجة االميان
املطلـق بالـدور القـيادي لـلطبـقة
العـاملـة لتـحقيق اعـادة االعمـار
والتنمية لبناء العراق اجلديد كما
إن من اهدافـه الرئيـسة االهـتمام
بشـؤون املـرأة العـراقيـة العـاملـة
مـتـمـثـاًل ذلك يف الـــدفـــاع عـن

حقوقها املشروعة.

.انتخاب رئيس جديد الحتاد نقابات العمال الدميقراطي العراقي

املرأة اليت ربت تيمورالطفل تيمور

يف اجتماعها الدوري..


