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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (683)Thu. (1) June

ــــــــطـــــــــــــــور
ـ
يف سـ
*عبـر اجمللـس العــراقي للــسلم والـتضــامن يف بــابل عن تــأييـده
احلكومة اجلديدة ودعمه لها وذلك لصعوبة املرحلة القادمة.
صـرح بـذلك كـامل فـاضل رئيـس اجمللس يف بـابل لـ(املـدى) وقـال:
تــواجه احلكـومـة احلــاليــة مهـامـاً صـعبــة ومعقـدة ،مـنهـا مـا هـو
داخلي مـثل مقـاومـة اإلرهــاب ومالحقـة الفـسـاد اإلداري والـبنـاء
واالعمار وتـوفير اخلـدمات الـيوميـة الضروريـة التي أثقـلت كاهل
املــواطنـني وومنهـا مـا هـو خــارجي وهــو االقليـميـة املعـروفـة وذات
الصلة باإلرهاب أيضا.
*اعلن وزيـر االتصـاالت محمـد توفـيق عالوي التـزامه بـبرنـامج
احلكومة متعهداً بتقدمي خدمة أفضل وتطوير قطاع االتصاالت
مبخـتلف اشكـالـه وتعمـيم خـدمــة الهــواتف الالسلـكيـة وحتــسني
الشـبكة االرضية للهواتف الثـابتة وتطوير خـدمة االنترنت وقال
عالوي :ان الـهدف الـذي تعـمل عليـه الوزارة هـو وضع خـطط من
اجل ارساء قاعـدة اتصاالتية معلوماتيـة مبنية على اسس علمية
وخدمية صحيحة تصب يف خدمة املواطن بالدرجة االساس.
*أعلنت وزارة االتصاالت ربـط وتشغيل  E11بني بدالة الربط
يف احللــة وبــدالــة االنــدلــس يف الـبـصــرة املــرقـم ــة علــى امل ـشــروع
NORRTELفــضال عـن نـصـب ب ــدال ــة ج ــدي ــدة يف م ــوقع
بـدالـة الـطيـارة سعــة  5000خط ومـازال الـعمل مـسـتمــراً إلكمـال
تسليك اخلطوط.
*خصصت مـديريـة حراسـات آثأر بـابل خطـاً ساخنـاً هو223512
ارضي ومـوبـايـل 07801194794لإلخبـار عـن التجــاوزات التـي تقع
على املواقع اآلثارية املنتشرة يف أقضية ونواحي احملافظة .
وأكـد مصـدر يف مديـرية احلـراسات بـان اسم اخملبـر سيظل سـرياً
وأضاف :مت تخصـيص مفرزة ثـابتة حلمـاية مـدينة بـرس وأخرى
حلمـاية مدينة كـيش وذلك حلصول جتاوزات عـديدة على املواقع
اآلثارية بعد سقوط النظام السابق.
افتتح الـدكتور حـامت جبار الـربيعي مسـاعد رئيـس جامعـة بغداد
للـشــؤون العلـميـة معـرضـاً فـني ـاً نظـمتـه كليــة الفنـون اجلـميلـة،
وقدمـت يف املعرض نتـاجات فـنية أنـتجها طالب املـرحلة الـرابعة
مـن قسم التـصميم الـداخلي وكرس الـعمل للتصـاميم يف تطـوير
صالة انتظار الشخصيات املهمة يف مطار بغداد الدولي وتصميم
استــوديــوه ــات االخب ــار والبــرامـج يف قنــاة الع ــراقيــة الفـض ــائيــة
وغيرها من املشاريع املهمة يف مختلف دوائر الدولة.
*أحـتفل مــركــز التـطــويــر والـتعلـيم املـسـتمــر يف جــامعــة بغــداد
بتخرج الدورة  76والدورة  50للتدريسيني اجلدد.
وتلقى التـدريسيون يف دورة التأهيل التربوي محاضرات يف اللغة
العــربـيــة الفـصحــى وطــرائق الـتــدريـس والـتقـنـيــات الـتعلـيـمـيــة
احلديثة.
*تقـيم جـامعـة الـبصـرة اليـوم اخلـميـس حفـال لتكـرمي  114من
منتسبيها مبناسبة مرور  42عاما على تأسيسها.
ويشمل التكرمي  26تدريسيـا وتدريسية و 48موظفا وموظفة و28
طالبا وطالبة و 21قسما علميا واداريا.
*اسـتكـمل امل ـسـت ــوصف الـبـيـطــري يف قـضــاء احمل ــاويل حـمالت
تلـقيح اعـداد كـبيـرة مـن احليـوانـات والــدواجن مـع حملـة إلبـادة
الكالب السائبة.
ومتـكـنـت فـ ــرق املـ ـسـتـ ــوصف الـبـي ـطـ ــري يف احملـ ــاويل مـن تـلقــيح
250رأس غـنم ضـد مـرض جــدري األغنــام وتلقـيح 6320رأس بقـر
ضـد مـرض عفـونـة الــدم التـرفـيه وتلـقيح  55738رأس غـنم وبقـر
ضـد احلمى الـقالعية .كمـا عاجلت الفـرق البيطـرية  12851رأس
غنم وماعز ضد مـرض الطفيليات الداخلية مع عالج  6190رأس
غنم وماعز ضد مرض الطفيليات اخلارجية.
*قال املهندس احمد جـساب ملتات مدير مجاري الديوانية (ان
املـديـريـة تنفـذ حـاليـا عـددا مـن املشـاريع يف مـركـز املـدينـة ضـمن
منحــة مجلــس االعمــار ومنهــا جتهيـز ونـصب مـضخـات لـولـبيـة
حملـطــة االسكــان الــرئيـســة بـكلفــة  230الـف دوالر وتنـفيــذ شـبكــة
ومحطة الـصرف الصحـي حلي االسكان الـصناعي اجلـزء الثاني
بكلفـة  575الف دوالر وتـنفيـذ اجلـزء الثـالث مـن شبكــة ومحطـة
الـصرف الصحي حلي االسكان الصنـاعي وجزء من اجلتة بكلفة
 725الف دوالر وتـنفيذ شبكـة ومحطات صـرف صحي حلي رفعت
(مـنــطقــة جـتــة ) بـكلف ــة ملـي ــون و 188الف دوالر  ،م ــوضحــا (ان
طـول الـشبكـة املقتـرح تـنفيـذهـا علـى هــذه املشـاريـع يبلغ  25الف
متر مع محـطتني للرفع وبالـتالي ستسهم بخـدمة  300الف متر
مـربـع من املــدينــة وشمــول  2475داراً سكـنيـة ومــؤمل اجنـاز هـذه
املشاريع خالل هذا العام).
*اق ــامت وزارة االتـص ــاالت حفل تـسـلم وتــسلـيم الــوزارة .حـضــر
احلفل وزيــرة االتصـاالت الـسـابقـة الـدكتـورة جـوان فــؤاد معصـوم
ومـحمد توفيق عالوي وزيـر االتصاالت والوكالء واملـدراء العامون
ومـنـت ـسـب ــو يف ال ــوزارة وع ــدد مـن القـن ــوات االعالمـي ــة والــصحف
الرسمية.
واشـاد وزيـر االتصـاالت محمـد تـوفيق عالوي بـاداء الـوزارة خطـة
خالل الفتـرة املـاضيـة فـيمـا اعـدت الــوزارة خطـة لـتعمـيم خـدمـة
الهواتف الالسلكية وتنمية الهواتف االرضية.

يف واسط

منع استخدام الزجاج املظلل
واهلواتف النقالة يف املركبات

واسط/املدى

ق ــررت م ــدي ــري ــة ش ــرط ــة م ــرور مح ــافـظ ــة
واسـط مـنع قـيــادة املــركـبــات ذات الــزجــاج
املـظلل والستائـر وحظر اسـتخدام الهاتف
النقال أثناء قيادة املركبات.
ذكــر ذلـك العـمـيــد سـتــار ال ـشـمــري مــديــر
م ـ ـ ـ ـ ــرور واسـ ـ ــط لـ( امل ـ ـ ـ ـ ــدى ) وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ان
امل ــدي ــري ــة ق ــررت مـنع اسـتخ ــدام ال ــزج ــاج
املــظلل وال ـسـت ــائ ــر اخملــتلف ــة يف امل ــركـب ــات
اخلـصوصـي واألجرة ومـركبـات احلمل وأن
هـ ـ ــذه الف ـ ــوض ـ ــى ع ـمــت ال ـبـالد يف أعق ـ ــاب
سق ــوط الـنـظ ــام ال ـس ــابق يف الـت ــاسع مـن
ن ـيـ ـ ـس ـ ـ ــان  2003ال ـتــي أدت إل ـ ـ ــى تـف ـ ـ ــاقــم
اخملالفات املـروية ومنها اسـتخدام الزجاج
املـظلل والـستـائـر علـى نحــو الفت للـنظـر
يف معـ ـظــم املـ ـ ــرك ـبـ ـ ــات  .وأشـ ـ ــار الـعق ـيـ ـ ــد
ال ـشـم ــري إل ــى أن امل ــدي ــري ــة س ــوف تـتخ ــذ
اخمل ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـف ـ ــني
رادع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـحــق ـ
ـ
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ـ
للتـعليمـات اجلـديـدة ومنهـا حجـز وفـرض

بغداد/حنان التميمي

اع ـ ــدت دائ ـ ــرة اصالح االح ـ ــداث
ثـمـ ــانــي محـ ــاضـ ــرات ت ـضـمـنـت
مخـتلف املـوضـوعــات الثقــافيـة
واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة والـ ــديـنـيـ ــة مت
القاؤهـا على االحـداث املودعني
يف االق ـس ــام االصالحـيــة فـضال
عـن نـ ـشـ ــرات جـ ــداري ـ ــة تعـك ــس
قـ ــابلـيـ ــاتهـم االدبـيـ ــة والفـنـيـ ــة
ونـظـمت ايـضــا دورات تــدريـبيــة
لـلعـ ــاملــني يف مج ــال االح ــداث
علـ ـ ــى احلـ ـ ــاسـ ـ ــوب ل ـتـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر
امكاناتهم.

الناصرية/املدى

بحـضــور ال ــدكتــور مــوســى جــواد
املـوســوي وحتت شعـار العـراق يف
املـرحلة الـدستوريـة نظمت كـلية
الـعل ــوم ال ـسـي ــاسـي ــة م ــؤمت ــره ــا
الـ ـسـنـ ــوي الـعلـمــي علـ ــى قـ ــاعـ ــة
احلرية بجامعة بغداد .
وتركـزت البـحوث املـساهـمة عـلى
دور الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــدستـوريـة الــراهنـة ومحـاور يف
الـ ـ ــشـ ـ ـ ــأن الـفــكـ ـ ـ ــري وت ــنـ ـ ـ ــاول ــت
الــدسـتــور وامل ــوقف مـن اإلرهــاب

توزيع رواتب شبكة الرعاية االجتامعية عىل العاطلني يف بابل
بابل  /مكتب املدى

بـاشـرت دائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة يف بـابل تـوزيع
رواتـب املـشـمــولـني بـشـبكــة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة
لالشه ــر الـثالث ــة امل ــاضـي ــة (ك ــان ــون ث ــانـي وشـب ــاط
وم ــارس) . 2006ص ــرح بـ ــذلك ال ـسـي ــد ه ــادي ك ــرمي
مـديـر دائـرة الـرعـايــة االجتمـاعيـة لـ(املـدى) وقـال :
بلغ عـدد العـوائل املـشمـولـة بـالـرواتب  11433عـائلـة

واشـار الـى ان مـبلغ الـراتـب يتــراوح بني 120-50الف
دينـار لالسـرة املتكـونـة من  6اطفـال  .كمــا ستبـاشـر
الـ ــدائـ ــرة بـت ـ ــوزيع رواتـب الـ ــوجـبـ ــة الـثـ ــالـث ـ ــة علـ ــى
العـاطلـني عن العـمل والبـالغ عــددهم  2038عـاطالً
عن طريق مكاتب البريد املوجودة يف احملافظة واكد
ان عـ ــدد العـ ــاطلـني املـ ـشـمـ ــولـني بـ ــرواتـب الـ ـشـبـكـ ــة
للوجبة االولى والثانية  2851عاطالً.

ذي قار -املدى
اعـلن يف جــامعــة ذي ق ــار عن
اكـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االس ـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
لالمــتحـ ــانـ ــات الــنهـ ــائـيـ ــة يف
ج ـ ـم ـ ـيـع كـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــات واق ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــام
اجلامعة.
وقال الـدكتور عبـاس اجلابري
م ـســاعــد رئـيــس اجل ــامعــة يف
تـص ــريح لــوس ــائل االعالم :ان
اجلامـعة اكـملت استـعداداتـها
خلوض االمتحـانات النهـائية
الـتـي مـن املق ــرر ان جت ــري يف
العـاشـر من حـزيـران اجلـاري
حـيـث متــت تهـيـئـ ــة الق ــاع ــات
وت ـ ــرق ـيــمه ـ ــا وت ـ ــامــني ج ـمــيع
املـستلـزمــات الضـروريـة لـسيـر
واجنـاح العـمليــة االمتحــانيـة
كمــا مت االتفــاق مع مــديــريــة
ت ــوزيـع كه ــرب ــاء ذي قـ ــار عل ــى
تامني التيـار الكهربائي خالل
سـ ــاعـ ــات االمــتحـ ــان كـمـ ــا مت
اعـداد املــراقبـني االمتحـانـيني
وتـامني اآلليـات لنقل الـطلبـة
مـن االق ـس ــام ال ــداخلـي ــة ال ــى
اجلامعة.
ك ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ان ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
االمـتح ــان ــات بـني ي ــوم وآخ ــر
وذلك ملنح الطلبة فرصة اكبر
للتحضير لالمتحانات.
ومـن ج ــانـب آخ ــر دع ــا طلـب ــة
جـ ــامع ــة ذي ق ــار الـ ــى تهـيـئ ــة
االجواء املنـاسبة لالمـتحانات
وجتهيـز القاعـات االمتحـانية
بـ ــاملـ ـســتلـ ــزمـ ــات ال ـضـ ــروريـ ــة
واجهزة التبريد.

عرفاناً بإجنازاته العلمية والبحثية

حفل تأبيني للمرحوم الدكتور عبد اهلل البهاديل
بغداد  /اياد قهرمان
أقــامـت كلـيــة الهـنــدســة يف جــامعــة بغــداد
حفالً تـأبـينيـاً للمـرحـوم الـدكتـور عبـد اهلل
البهــادلي وفـاء وعـرفـانـا ملـسيــرته العلـميـة
وخ ـ ــدم ـ ــاتـه اجللــيلـ ـ ــة لق ـ ـســم اله ـن ـ ــدس ـ ــة
امليكانيكية وعلى مدى ثالثة عقود قضاها
املـغفـ ــور له يف خ ــدم ــة الـعلـم والـتـعلـيـم يف
اجلامعة .
واقيم احلفل بحضـور الدكتور نهاد الراوي

الـشـعيــر الــى ســايل ــو النــاصــريــة والــرف ــاعي
ومـازالـت عمليـة الـتسـويق مـستمـرة  0وتـوقع
املـصدر ان يـسد االنتـاج احمللي من محـصول
احلنطة حاجة السوق احمللية.
ومن جــانب آخـر طــالب عــدد غيـر قـليـل من
امل ــزارعــني والفالحـني بـت ــامـني احل ــاص ــدات
ومـ ــادة الك ــاز لـيـت ـسـنـ ــى لهـم اجن ــاز عـملـي ــة
احلصـاد يف مـوعـدهـا احملــدد كمــا شكـا عـدد
آخـ ــر مــنهـم مــن تلـكـ ــؤ عــملـيـ ــة الــتفـ ــريغ يف
سايلو الناصرية.

مـسـاعـد رئيـس اجلـامعـة للـشـؤون االداريـة
وعـم ــداء الـكلـيـ ــات الهـن ــدسـي ــة وع ــدد مـن
اسـاتـذة اجلــامعـة  .ويـحمل الـفقيــد سيـرة
عطـرة مطـرزة بـاالجنـازات العـلميـة ابتـداءً
مــن دراس ــته االول ـي ـ ــة يف ال ـبـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس
والدبلـوم العالي ونيله شهـادة الدكتوراه يف
الهنـدسة امليـكانيكيـة من امبريـال كولج يف
جامعة لندن –انكلترا .
وشغل املرحـوم العديـد من املنـاصب ومـنها

ع ـضـ ــو هـيـئـ ــة الـتـ ــدري ــس مـن 1992-1962
ومعـاون عـميـد الـكليـة  1968-1967ورئيـس
ق ـسـم الهـن ــدس ــة املـيك ــانـيكـي ــة 1974-1969
واملــديــر الـفنـي للكـليــة الفـنيــة العــسكــريــة
 1978-1977واملـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــؤسـ ـ ــس مل ـكـ ـت ــب
االستـشــارات الهنـدسيــة يف كليــة الهنـدسـة
 1984-1980وغيرها الكثير من املناصب .
أمــا من املــؤلفــات والـكتـب العلـميــة فلــديه
الكثيـر من الكتب املنشـورة ومنها حتليالت

بدعم من اجمللس العراقي للسلم والتضامن وبعض الروابط الثقافية

واض ـ ـ ــاف الالمــي ان الـ ـ ــوزارة ال
ت ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ـ ــدمـج االح ـ ـ ـ ـ ــداث
ب ـ ــاجمل ـت ـمـع وتقـ ـ ــومي سلـ ـ ــوكهــم
ال ـسـ ــابق ح ـسـب امنـ ــا العـن ــاي ــة
الـطبيــة بهم لهـذا فقـد مت فتح
عيـادة طب االسنـان داخل قـسم
اح ــداث الكــرخ مــؤخــرا كـمــا مت
تـعـف ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـم ـ ـيـع االق ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــام
االصالحيـة بــاملبيـدات لـلقضـاء
علـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ــوارض واحلـ ـ ـش ـ ـ ــرات
وتـلـقـ ـ ـيـح جـ ـ ـمـ ـ ـيـع االح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
احمل ـكـ ـ ـ ــوم ــني ضـ ـ ـ ــد االمـ ـ ـ ــراض
السارية واملعدية.

فالحو حمافظة ذي قار يس ّوقون أكثر من  11الف طن
من حمصويل احلنطة والشعري
تـواصل الـشـركـة العـامــة لتجــارة احلبـوب يف
الناصرية تسلم محصولي احلنطة والشعير
مـن الـفالحـني واملـ ــزارعـني وذلـك يف سـ ــايلـ ــو
الناصرية والرفاعي.
وقال مصدر مطلع لـ(املدى):
م ـن ـ ــذ م ـطـلع اي ـ ــار امل ـ ــاضــي ح ـت ـ ــى ال ـت ـ ــاسع
والعـشــرين مـنه مت تـســويق  11الف طـن من
محـصــول احلنـطــة و 900طن مـن محـصــول

غ ــرام ــات م ــالـي ــة تــبلـغ (  ) 30ألف ديـن ــار
وأزالــة التـظلـيل عن املــركبـة لـرفع احلجـز
عـنهــا حـيث أن الــزجــاج املـظلل والــستــائــر
مينعـان رؤيـة مـا بـداخل املــركبـة ويـعيقـان
الـســائق أيـضــا والبــد مـن رفعهــا حـيث أن
العــديــد مـن عمـليــات االغـتيــال واخلـطف
والتـسلـيب يـنفــذهــا مــسلحــون يـسـتقلــون
مركبات ذات زجاج مظلل.
وأكـد الـعقيـد الـشمـري أن مــركبـات الـنقل
اخلـاص واحلمل يسمح لـها بوضع الـستار
على الطرق اخلارجية ملنع حرارة الشمس
وترفع عند نقاط التفتيش.
وحذر مدير شرطة املرور أصحاب املركبات
كافة من اسـتخدام الهواتف النقـالة أثناء
قيـادة املــركبـات داخل املـدن ملـا تــسبـبه من
ح ـ ــوادث م ـ ــؤسف ـ ــة حـيــث أن الع ـ ــدي ـ ــد مـن
األبـريـاء راحــوا ضحيـة احلـوادث املـروريـة
التي جنـمت عن استخـدام الهاتف الـنقال
يف أثناء قيادة املركبات.

بغداد /زيد سالم

وبحـث ـ ـاً عــن ثقـ ــافـ ــة الـتـ ـس ـ ــامح
وتعزيـز العملية الـدستورية .ويف
احملــور الـنـظـمـي قــدم األســاتــذة
والباحثون دراسـاتهم عن العراق
بني الـسيـاسـة العـراقيـة وعـمليـة
ال ــتـ ـ ـ ــأس ــيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراط ــي
والـعـالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ــطـ ـ ـ ـ ــات
االحتـاديـة وسلطـات االقـاليم يف
الدستور العراقي .
وأخـتتم املـؤمتــر العلمـي ببحـوث
احمل ـ ــور ال ـ ــدولــي ال ـتــي ت ـن ـ ــاولــت
ال ــدواعـي وامل ـشـكالت امل ـسـتج ــدة

للـدميقــراطيــة يف عصـر العـوملـة
وع ــن الـعـ ـ ـ ــراق وعـالقـ ـتـه بـ ـ ـ ــدول
اجلـوار قـدم بحـثً عن الـسيـاسـة
اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ــيـ ـ ـ ـ ــة جتـ ـ ـ ـ ــاه الـعـ ـ ـ ـ ــراق
الـ ـ ــدســت ـ ـ ــوري وبح ـثً آخـ ـ ــر عــن
مـب ــادئ اجلـن ـسـي ــة يف ال ــدسـت ــور
العراقي الدائم .
وحـ ــضـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــدد م ــن
األس ــات ــذة اخملـتـصـني يف مج ــال
العلــوم الــسي ــاسي ــة والب ــاحثــون
واالعالم ـي ـ ــون امله ـت ـم ـ ــون به ـ ــذا
اجملال.

إكـامل االستعـدادات لـالمتحـانــات النهــائيـة يف جـامعـة ذي قـار

 8حمارضات يف دائرة إصالح األحداث
وقال عـبد اهلل الالمـي املستـشار
االعــالم ـ ــي يف وزارة ال ـعـ ـ ـمــل ان
شعـب ــة الـبحـث االجـتـم ــاعـي يف
دائـ ـ ــرة اصالح االحـ ـ ــداث تقـ ـ ــوم
شهـ ــريـ ــا ب ـ ــالقـ ــاء احملـ ــاضـ ــرات
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة وتـخـ ـتـلـف مـ ـن ـ ـ ــاهـج
احملاضـرات من شهر آلخـر تبعا
حلاجات االحداث انفسهم.
واش ـ ــار ال ـ ــى ان دائـ ـ ــرة االصالح
ع ـ ـ ـ ـ ــرضـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ــن االفـالم
والـتقــاريــر الـثقــافـي ــة الهــادفــة
الغــراض الـتــرفـيه وســد اوقــات
الفراغ لدى االحداث.

كلية العلوم السياسية يف جامعة بغداد تعقد
مؤمترها السنوي

ندوة عن املرأة والتحديات التي تواجهها يف حمافظة ميسان

ميسان /محمد احلمراني
على هامش فعالـيات امللتقى الثقايف الفصلي الثاني
ال ــذي يقـيــمه اجمللــس الع ــراقـي للــسلـم والـتـض ــامـن
وبعـض الــروابـط الـثق ــافيــة يف الـعم ــارة اقيـمت نــدوة
حـملـت عنـوان (املـرأة والـتحـديـات الـتي تــواجههـا يف
مـيسـان) حـاضـرت فيهـا النــاشطـة يف حقــوق االنسـان
(تأميم عبـد احلسني) حتدثت فيهـا عن العوائق التي
تـقف حـ ــائال دون م ـش ــارك ــة امل ــرأة يف احلـيـ ــاة الع ــام ــة
منتقدة موقف الرجال يف ميسان من املرأة.
ثم حتـدثـت البــاحثــة عن اســاليـب التعــامل مع املـرأة
فقالت :اما علـى صعيد التعـامل فطاملا شـكت العديد

مـن الـن ـس ــاء مـن ان رج ــاال اليح ـسـن ــون فـن الـكلـم ــة
الـطـيبــة عنــد التعــامل مع املــراة فهم يـضـطهــدونهـا
حتى بالكالم.
كـ ــذلك ت ـس ــاءلـت الـب ــاحـث ــة عـن احلل ــول الـتــي ميكـن
الساتذة علم االجتماع التوصل اليها بخصوص املرأة
وضـروة تعزيـز دورها الـثقايف وبـث ثقافـة احتـرام املرأة
وســن الق ـ ــوانــني ال ـتــي ت ـ ــراعــي وج ـ ــوده ـ ــا وتـ ــسهــم يف
اعـطائـها حـضورا مـشابـها حلـضور الـرجل يف احلـياة.
وعـقدت الـندوة عـلى قـاعة مـؤسسـة الهـدى للـدراسات
وحضـرهـا عـدد كبيـر من املـثقفني واملعـنيني يف ثقـافـة
اجملتمع املدني.

(احلوار) حتتفل بمناسبة مرور عام عىل صدورها
بابل /مكتب املدى
ا حـت فـلت ا ســرة حتــر يــر ( جــر يــدة
احلوار) مبناسبة مرور عام على
صـدور هــا التي كـا نـت مع بـرة عن
مؤسسات اجملتمع املدني.
وأل ق ــى األ سـت ــاذ مـنـص ــور ا مل ــانع
ر ئـيــس حت ــر ي ــر ا جل ــر ي ــدة ك لـم ــة
ر حـب فـي ه ــا ب ــا ل ـضـي ــوف ا ل ــذ يـن
ا ســت جـ ــا بـ ــوا لـ ــد عـ ــوة ا ملـ ـشـ ــار كـ ــة

بـ ــاال حــت فـ ــال  ،مـ ــؤ كـ ــد ا ً ا هـمـيـ ــة
الدور الذي نهضت به مؤسسات
ا جملـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمــع ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــي يف د ع ـ ـ ــم
الت حـوالت ا لـس يـاس يـة وال تـأك يـد
ع لـى ا لـدمي قــراط يـة بـا عـت بـار هـا
و ســي لـتـنـ ــا ا لـ ــو حـيـ ــدة يف ار سـ ــاء
تـق ـ ـ ــا ل ـي ـ ـ ــد ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة يف ح ـي ـ ـ ــاة
ا ملــوا طـنني .وا كــد ا لــس ي ــد رئ يـس
ا لـت حــر يــر ا لــدور ا لــو طـني ا لــذي

ن هـضت به جـر يـدة ا حلـوار وذلك
ب ــإ صـ ــدار مالحق ح ــول ال ف ـس ــاد
االداري وال ك ــشف عـنه و ت ــو عـي ــة
ا ملـوا طـنني بـخ طـورة هـذا ا لـو بـاء
و قـ ــد مـت جـ ــر يـ ــدة ا ملـ ــدى هـ ــد يـ ــة
بامل نـاسبة مع بـرقية ا كـدت فيها
ا ل ــدور ا ل ــو طـنـي ا ل ــذي ت ق ــوم به
ا لـ ــص حـ ـ ــا فـ ـ ــة خـ ـ ــد مـ ـ ــة لـل عـ ـ ــراق
اجلديد.

ريـاضية وهنـدسية  ، 1989وانـتقال احلرارة
 1991وأستمالح واستكـشاف  -ظواهر تسع
عـشـريـة يف تـركـيب القـرآن الكـرمي 2004م .
واش ـ ـ ــرف عـل ـ ـ ــى الـكـ ـثـ ـي ـ ـ ــر م ــن املـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع
الهـنــدسـيــة وســاهـم فـيهــا ومـنهــا م ـشــروع
جــزي ــرة بغــداد الـتــرفـيهـيــة وعـمـل تكـيـيف
الهـواء واالعمال امليكـانيكية ملـشاريع فندق
بابل والقبـة الفلكيـة ومركـز العالج الطبي
يف بغداد.

وزير التعليم العايل يدعو
إىل ترسيخ االنتامء الوطني
بغداد/املدى

أكـد وزيـر الـتعلـيم العـالـي والبحـث العلـمي
أ.د.عـب ــد ذي ــاب الـعجـيلـي ،ض ــرورة ت ــرسـيخ
الـشعور بـاالنتمـاء الى الـوطن الواحـد ونبذ
الـطائفيـة وعدم الـتفريق بـني أي عراقي إال
على أساس الكفاءة واملؤهالت.
وقـ ـ ــال خـالل لق ـ ـ ــائه م ـن ـت ـ ـس ـبــي الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
الق ــان ــونـي ــة واإلداري ــة يف ال ــوزارة امــس ،إن
ق ـطـ ــاع الـتـعلـيــم العـ ــالـي يـنــبغـي أن يـكـ ــون
الق ــدوة احل ـسـنـ ــة للقـط ــاع ــات األخ ــرى يف
الـ ــدولـ ــة واجملـتــمع ،مـن خـالل وضع أس ــس
علـمـيـ ــة ومـ ــوضـ ــوعـيـ ــة وعـ ــادلـ ــة للــتعـ ــامل
والتقـومي واالختيـار بسبب طـبيعة تـركيبته
ومـا يضمه من طـاقات بشـرية نوعـية تشكل
ال ـضـمـ ــان ـ ــة احلقــيقـيـ ــة حلـ ــاض ـ ــر العـ ــراق
ومستقبله.
وشـدد علـى ضـرورة حتـديث أسـاليـب العمل
اإلداري يف الـ ـ ــوزارة وتـ ـ ـشـك ـيـالتهـ ـ ــا كـ ـ ــافـ ـ ــة،
والتــوسع يف استـثمـار مخـرجــات التقـنيـات
املعلــومــاتـيــة املـتقــدم ــة يف مف ــاصل العـمل
الـعلـمــي واإلداري عل ــى ح ــد س ــواء وبــنح ــو
يسهم يف انسيـابية عمل الوزارة وتشكيالتها
وحتسني األداء.
واسـتمع الـوزيـر إلـى شـرح مـفصل عـن عمل
الـدائــرة القـانــونيـة واإلداريـة ومـا قــامت به
م ــن جه ـ ـ ــد علـ ـ ــى مـ ـ ــدى املـ ـ ــدة املـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة،
ومالح ـظـ ــات مـنـتـ ـسـبــيهـ ــا ومقـتـ ــرحـ ــاتهـم
لتطوير عملها.

