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العدد ()708االحد( )2متوز 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (708) Sun. (2) July

برعاية االمم املتحدة ..جملس حمافظة بغداد
ينظم مؤمتر ًا للسالم خالل األيام القادمة
بغداد  /املدى
يـست عـد م جـلس م حـاف ظـة بغـداد لع قـد مـؤ متـر لـلسالم بـرعـا يـة
االمم املت حـدة خالل االيـام ال قـاد مـة ا لـذي ي هـدف إ لـى تــرسيخ
قيم الـوحدة ا لـوطن يـة وتفويت ال فـرصة ع لـى اعداء شع بـنا من
متر يـر م خـط طـاتهم ا لـهاد فـة إلى ا شـعال نـار الفت نـة ال طـائ فـية
بني صفوفه..
وقال مـصدر م خـول يف اجمللس لـ (املـدى) ان مج لـس احملا فـظة
وبح ضـور رئيسه الس يـد معني الكاظ مـي قد عقد اج تـماع ا ً ضم
ن ــا ئـب ممـثل االمـني ال عـ ــام لالمم ا ملـت حـ ــدة يف ال ع ــراق ا ل ـسـي ــد
( مــايكل بــون) ومم ثـلي اجملــا لـس ا لـبلــد يــة واال قـض يــة مل نــا قـشــة
مستلزمات جناح هـذا املؤمتر الوطني وم شـاركة جميع مكونات
اجمل تـمع يف ب غــداد ووضع هــا ا مــام مـســؤول يــات هــا يف تعــز يــز قـيم
ال تــآ خـي واحمل ب ــة وال تـســا مـح بني كـل أط يــاف ا لــش عـب ال ع ــراقي
وا لــو قــوف يــد ا ً وا حــدة ضــد كل ا ملـظــا هــر ا لـشــاذة وال غــري بــة عن
ا جملـتـمـع العـ ــرا قـي الـتـي زر عـت ا لـ ــر عـب وا ملـ ــوت وكل ا مل ـظـ ــا هـ ــر
والثقافات االرهابية التي لم يعرفها مجتمعنا سابقا ً..
من جـانب آ خـر استن كـر ب يـان للـمجلس ا جلـرمية ا لـبش عـة التي
قـام ب هـا ن فـر ضـال من االر هـا بـيني يف مـدي نــة الصـدر وادت إ لـى
استشهاد العشرات من ابناء شعبنا االبرياء..
و جــاء يف ا لـب يــان ان االع مــال االر هــابيــة ســواء بــاالخ تـطــاف أو
بعمليات التفجير التي احلقت االذى باملواطنني لن تؤثر على
مسار اخلطة االمنية التي نسعى جميع ا ً إلى جناحها.
ود عـا ال بـيان القـوات العرا قـية إ لـى ت شـديد قـبضت هـا والتـصدي
لالر هـا بـيني خـا صـة يف عـدد مـن امل نــاطق ا لـتي تـش هـد عـمل يـات
ت هـج يــر و قـتل يــو مـي لال بــر يــاء مــؤ كــد ا ً ضــرورة تف عـيل اجل ــانب
االستخباراتي لغرض الوصول إلى االرهابيني وحتديد مناطق
ت ــوا ج ــد هـم لـيلـمــس ا مل ــوا طـن م ــردودات اي ج ــا بـي ــة خلـط ــة ا مـن
بغداد.

جراء شحة وقود السيارات يف املوصل

سوق سوداء لبيع بطاقات (البنزين) ،وارتفاع كبري يف أجور النقل

املوصل/نوزت شمدين
يف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي زفــت ف ــيه
وزارة الـنفـط بــش ــرى ت ــوفـي ــر
ال ــوقـ ــود بع ــد الـتـخلــص مـن
االعـتـمـ ــاد علـ ــى احملـ ــروقـ ــات
امل ـسـت ــوردة مـن ت ــركـي ــا ،وصل
سعـر لتــر البنـزين يف مـدينـة
امل ــوصـل مع نه ــاي ــة األسـب ــوع
املـاضي إلى أكثر من ()1500
ديـنـ ــار للـت ــر ال ــواحـ ــد ،وذلك
بعــد أن ت ــوقفـت ظــاهــري ـاً يف
األقل أغلـب محطـات الـوقـود
األهــلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ــن الــع ـ ـ ـمــل،
واس ـتــمـ ـ ــرت س ــت مح ــطـ ـ ــات
حكوميـة موزعـة على جـانبي
املديـنة األميـن واأليسـر تزود
آالف من الـسيـارات بـالـوقـود
وفق نــظ ـ ــام الــتق ـنــني ال ـ ــذي
اعـتـم ــدته محــافـظــة نـيـنــوى
منـذ نحـو ستـة أشهـر والـذي
يـق ـ ـضــي بــت ـ ـ ــوزيـع حـ ــصـ ــص
أسـبـ ــوعـيـ ــة علـ ــى املـ ــواطـنـني
مبـ ــوجـب بــطـ ــاقـ ــات خـ ــاصـ ــة
ب ـ ـ ــواقع ( )20لــتـ ـ ــراً بــنـ ـ ــزيــن
للـ ـسـيـ ــارات اخلــصـ ــوصـيـ ــة و
( )30لتـر لــسيـارات احلـمل و

( )40لتــراً لــسيــارات األجــرة.
ومع أن ه ـ ــذا ال ـنــظ ـ ــام أث ـبــت
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــل ـ ـ ــيـ ـ ـ ـتــه يف ت ـقــلـ ـ ـ ـيــل
االسـتـهالك لـكــنه يف الـ ــوقـت
نف ــسه أثـبـت ف ـشـالً ذريعـ ـاً يف
احلــد من األزمــات املتالحقـة
ألن مـجـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـ ـ ـ ــدم وصـ ـ ـ ـ ــول
الـبـنـ ــزيـن الـ ــى احملــطـ ــات يف
األوق ــات احمل ــددة ي ــؤدي ال ــى
انـتهـاء مــدة نفــاذ البـطـاقـات
وهذا ما حدث لعدد كبير من
املــواطـنـني يف أســابـيع كـثـيــرة
ولـذلك صـار منظـر محـطات
الـوقــود وهي تعج بـاملئـات من
الـسيارات الـواقفة يف طـوابير
ال تنـتهي أمـراً مـألـوفـاً وصـار
املــواطـنــون يقـضــون ســاعــات
طـوال أو رمبـا أيـامـا بـانـتظـار
احلصـول علــى بضعـة لتـرات
سـرعـان مـا تـتبخـر ،لــذا فهم
يـضـط ــرون دائـمـ ـاً ال ــى ش ــراء
كـميــات إض ــافي ــة من الـشــارع
وب ــأسع ــار مجـنــونــة .وك ــذلك
فأن اخلـشيـة من انتهـاء مدة
نفـاذ الـبطـاقـات أدت بـالـكثيـر
مــن امل ـ ــواط ـنــني أي ــضـ ـ ـاً إل ـ ــى

باجراءات امنية مشددة

النجف تستقبل اكثر من  500ألف زائر من املحافظات
النجف /عامر العكايشي

تــوافــد علــى م ــدينــة الـنجف آالف
من الــزوار مـن جمـيع محــافـظــات
الع ـ ـ ــراق وبع ــض الـ ـ ــدول اجملـ ـ ــاورة
الداء مـناسـك الزيـارة ملرقـد االمام
علـي بن ابي طـالب (عليـه السالم)
مبـن ــاسـب ــة وف ــاة ال ـسـي ــدة ف ــاطـم ــة
الـ ــزهـ ــراء (علــيهـ ــا ال ــسالم) وســط
اج ــراءات امـنـي ــة م ـش ــددة وخ ـط ــة

ناجحة وضعتهـا محافظة النجف
حتـ ـسـبـ ــا الي طـ ــارئ ق ـ ــد يح ــصل
يعكر صفو الزيارة.
وق ــد ب ــدأ ال ــزوار ب ــالـت ــوافـ ــد عل ــى
املــدينــة النـجف منـذ لـيل االربعـاء
حـ ـتـ ـ ـ ــى بـلـغ ــت الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ذروتـهـ ـ ـ ــا
اخل ـم ـيـ ــس ص ـبـ ـ ــاحـ ـ ــا ،وقـ ـ ــد قـ ـ ــدر
مـراقبون عـدد الزوار الـذين وصلوا
الـى النجف بـاكثــر من خمـسمـائـة

الـف زائ ـ ـ ـ ــر مم ـ ـ ـ ــا جـعـل االجـه ـ ـ ـ ــزة
االمـنـيـ ــة وشـ ــرطـ ــة مـ ــرور الـنـجف
تـغلـق كل ال ـ ـش ـ ــوارع امل ـ ــؤدي ـ ــة ال ـ ــى
املــديـن ــة القــدميــة امــام الـعجالت،
كـم ــا انـت ـشـ ــر الع ــدي ــد مــن املف ــارز
الـصـحيــة اجلــوال ــة والثــابـته علــى
م ـ ــداخل م ـ ــدي ـن ـ ــة الــنجـف وداخل
اســوار املــديـن ــة القــدميــة لـتقــدمي
خدماتها الصحية الى الزائرين.

وفد عراقي يشارك يف مؤمتر صنعاء لالصالح السيايس
والديمقراطي وحرية التعبري

صنعاء /خاص باملدى
عقـد يف العـاصمـة الـيمنـيه صنعـاء مـؤمتـر االصالح
الــسي ــاسي والــدميق ــراطيــة وحــريــة الـتعـبيــر الــذي
ن ـظـمــته وزارة اخل ــارجـي ــة الـيـمـنـي ــة ب ــالــتعـ ــاون مع
مـن ـظـمـ ــة ال سـالم بال عـ ــدالـ ــة ومـ ــركـ ــز املـعلـ ــومـ ــات
والتــأهيل حلقـوق االنـسـان يف اليـمن ومبـشـاركـة مـا
يقــارب  500شخــصيــة مـثلـت حكــومــات ومــؤسـســات
مـجتـمع مــدني واحـزاب ـاً وتيــارات سيــاسيــة وفكـريـة
مختلفة.
افتـتح املــؤمتــر رئيـس اجلـمهــوريــة الـيمـنيــة الــسيــد
علـي عـبـ ــداهلل ص ـ ــالح وقـ ــد ش ـ ــارك العـ ــراق بـ ــوفـ ــد
حك ــومـي مـن وزارة اخل ــارجـي ــة ممــثالً ب ــوكــيل وزارة
اخل ــارجـي ــة ل ـش ــؤون الـتخـطـيـط ال ـسـي ــاسـي لـبـي ــد
عبــاوي ،فـضالً عـن بعـض الــشخــصي ــات البــرمل ــانيــة
والسياسية.
تـرأس العـراق اجللـسـة االولـى العـامــة للمـؤمتـر من
خالل ال ـسـي ــد بخـتـيــار امـني وزي ــر حقــوق االن ـســان
السابق.
كذلـك ترأس الـعراق جلـنة االصـالح والدميـقراطـية

من خالل السيد لبيد عباوي.
وش ــارك العــراق بــاوراق عـمل وم ــداخالت ونقــاشــات
عـامة حول االصالح والـدميقراطيـة وحرية الـتعبير
حيث قـرأت صفيـة طالـب السـهيل النـائب بـالبـرملان
العـراقي ورقة عمل حـول (دور املرأة واهم التحـديات
الـتـي ت ــواجههــا امــام امل ـشــاركــة يف احلـي ــاة العــامــة)
مـركـزة علـى طـبيعـة وضع املـرأة العــراقيـة والـتطـور
ال ــدميق ــراطـي ال ــذي حــصل يف الع ــراق وال ــذي اث ــر
ايجــابي ـاً علــى دور املــرأة يف احليــاة العــامــة واحليــاة
السياسية على وجه التحديد.
وعقـد السـيد لبـيد عبـاوي عدة لقـاءات على هـامش
اعمال املؤمتر مع عدد من الـوزراء ومنهم السيد ابو
بكـر القــربي وزيـر اخلــارجيـة الـيمـني والــسيـد وزيـر
الــصح ــة الـيـمـنـي ووزيـ ــر الع ــدل الـيـمـنـي وال ـسـي ــد
محمد زبارة مستشار رئيس اجلمهورية اجلزائرية.
والتقـى السـيد الـوكيـل بعدد مـن سفراء الـدول وهم
الــسفيـر االمــريكـي يف اليـمن والــسفيــر البــريطــاني
والـسـفيــر اجليـكي والـسـفيـر الـهنــدي ورئيـس دائـرة
الشرق االوسط يف وزارة اخلارجية االيطالية.

بـيـعهـ ــا فـن ــشـ ــأت جـ ــراء ذلـك
سـوق سـوداء جـديـدة تــسمـى
(بورصة بطاقات البنزين).
م ــوظف يف ال ـشــرك ــة العــامــة
لل ـمــن ــتج ـ ــات ال ــنفـ ـطــي ـ ــة يف
امل ـ ـ ـ ـ ــوصـل ق ـ ـ ـ ـ ــال( :ضـع ـ ـ ـ ـ ــاف
األنف ــس بـ ــاتـ ــوا هـ ــذه األيـ ــام
يـ ــزورون الـبــطـ ــاقـ ــات بــطـ ــرق
وأس ــاليـب مخـتلفــة ممــا أدى
إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة الـ ــضغـ ــط علـ ـ ــى
محطات التعبئة) يف حني أن
زمـيالً له ذكـر أن الـسـبب هـو:
(ع ــدم وج ــود رق ــاب ــة ص ــارم ــة
عل ــى محـطــات الـتعـبـئــة مـن
قـ ـ ـ ـبــل أجــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة األم ـ ـ ــن يف
احملـ ـ ــاف ــظ ـ ـ ــة ،أو علـ ـ ــى آلــيـ ـ ــة
الـت ــوزيع ب ـشـكل ع ــام ،لـ ــذلك
فأن عملـيات التهـريب جتري
عل ــى ق ــدم وس ــاق وكـثـي ــر مـن
احملـ ــطـ ـ ـ ــات األهـل ــيـ ـ ـ ــة ت ــبـ ـيـع
حصـصها حـتى قـبل أن تصل
إلــيهـ ــا ،وكـنـتــيجـ ــة طـبــيعـيـ ــة
لهذا جنـد أن البنزين املـتوفر
عل ــى األرصف ــة ويف الــش ــوارع
أكثر بـكثير مما هـو متوفر يف
هذه احملطات).

(ف ــؤاد شـ ــامل) سـ ــائق سـي ــارة
خ ــصـ ـ ــوصــي( :ال ــبع ــض مــن
محطـات الـوقـود األهليـة هي
سبـب كل أزمــة وقــود حتــدث،
ف ــأصح ــابه ــا ي ــوزع ــون ج ــزءاً
يـ ـ ـســي ـ ـ ــرا عـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــواط ـنــني
ويقـ ــومـ ــون بـبــيع الـبـ ــاقـي يف
ال ــسـ ــوق ال ــسـ ــوداء ،اجلـمــيع
يعـ ــرف هـ ــذا ،وأنـ ــا شخ ـصـي ـ ـاً
قمت بـشراء كـمية البـأس بها
مـن أح ــدى احملـط ــات شـم ــال
املـوصل بـاالتفـاق مع صـديق
لصاحب احملطة).
(عبــد الغنـي يعقـوب)( :أزمـة
الوقود مفـتعلة من قبل وزارة
الـنفـط ،والـتفــسيــر املنـطـقي
يقول بأنها عجزت عن فرض
أسعــار جــديــدة علــى الــوقــود
تعـادل مـا هـو مـوجـود يف دول
اجلـ ــوار فـلجـ ــأت الـ ــى خـيـ ــار
الـن ــدرة يف املعــروض لـي ــرتفع
ال ـ ـطـل ــب مـع ال ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى
درجـات كـبيــرة وغيـر معقـولـة
ومــن ثــم ف ـ ـ ــأن هــي ح ـ ـ ــددت
سـع ـ ـ ــر ( 500أو  )750دي ــن ـ ـ ــاراً
للـتــر فـسـتلقــى قـبــوالً ورمبــا

شــك ـ ـ ـ ــرا ع ــمـ ـيـق ـ ـ ـ ــا م ــن قـ ـبـل
امل ـ ــواطـنــني ألنهـم ي ـ ــدفع ـ ــون
اآلن فعليا ( )1500دينار للتر
الواحد).
شحـة وقود الـسيارات بـنوعيه
(الـبـن ــزيـن والك ــاز أويل) ،أدت
بـ ــاملقـ ــابل إلـ ــى ارتف ــاع كـبـي ــر
ألسعـار املـنتجـات يف األسـواق
وخـصــوصـ ـاً الغــذائـيــة مـنهــا
نـ ــظ ـ ـ ــراً ل ـتـك ـ ـ ــال ـيـف نـقـلـه ـ ـ ــا
البـاهضـة ،لكن الضـرر األكبر
الـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ــواط ــن يف
امل ـ ـ ــوصل ه ـ ـ ــو ارتفـ ـ ــاع أجـ ـ ــور
الـ ـنـقـل لـ ـ ــس ــيـ ـ ـ ــارات األجـ ـ ـ ــرة
الــداخـليــة واخل ــارجيــة علــى
حد سـواء فقد ارتفعت خالل
األسب ــوع األخي ــر من الــشهــر
املـاضي مبـقدار الـضعف وهي
يف تـصـاعـد مـسـتمـر(.جــاسم
محـمــد) س ــائق سـيــارة أجــرة
(ج ــوال) داخل املــديـنــة قــال:
(ات ـ ــسل ــم بعـ ـ ــد جه ـ ــد ك ـبــي ـ ــر
وانتظار طـويل ( )40لتراً من
الـبنــزيـن أسب ــوعيــا وألنهــا ال
تكـفيـني ســوى يــومـني فقـط،
أضطـر لـشــراء بطـاقـة أخـرى

بـ ــسعـ ــر ي ــصل أحـيـ ــان ـ ـاً إلـ ــى
عــش ــرة آالف ديـن ــار ،أو ش ــراء
البنزين من الشارع وهو على
األغلـب من ن ــوعي ــة رديئــة أو
مغـ ــش ـ ــوشـ ـ ــة والعــب ـ ــوة ال ـتــي
حتــوي ( )16لـتــراً تـب ــاع علــى
أنها ( )20لتـراً وبسعر يتراوح
ب ــني ( 25الفـ ـ ـ ـاً الـ ـ ـ ــى  30الف
دينــار) لهــذا فـمن الـطـبيـعي
أن أرفع األج ـ ــرة مب ـ ــا ي ـ ــوازي
تـكلفــة شــراء الـبن ــزين ولـكي
أضمن مبلـغاً أعيل به أسرتي
ومـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاريـف سـ ــيـ ـ ـ ـ ــاراتـ ــي).
(حـامـد سعيـد) يعمل سـائقـاً
بــني املـ ـ ــوصل وارب ـيـل يق ـ ــول:
(أج ــرة نقل الــراكـب الــواحــد
مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــوصـل إل ـ ـ ـ ـ ــى ارب ـ ـيـل
وبــالعكــس وصلت الــى سبعـة
آالف ديـنـ ــار .ألنـنـ ــا نـ ـشـتـ ــري
عبـوة البنـزين فـئة ( )20لـتراً
بح ـ ــدود ثالثــني الف ديـن ـ ــار،
وصـ ــار مـن عـ ــرف عــملـنـ ــا أن
ننفق وارد أجرة الـذهاب على
شـراء البنـزين ،وأجـرة اإلياب
علـى كـراج الـنقل ومـصــاريف
السيارة وأخرى شخصية).

مدير مركز بابل للسرطان يوجه نداءً الى احلكومة

يف الفرات  6030اصابة رسطانية لغاية منتصف العام احلايل
بابل  /مكتب املدى

وجه ال ــدكـت ــور شـ ــريف فـ ــاضل م ــدي ــر
مـركز بـابل لعالج الـسرطـان يف الفرات
االوسـط نــداء الــى رئيـس اجلـمهــوريــة
ورئ ــي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ــة
واملنـظمــات اإلنـســانيــة لتــزويــد املــركــز
بجهـاز العالج الشـعاعي ملـرضى االورام
الــس ــرط ــانـيـ ــة البع ــاد شـبح امل ــوت عـن
املواطنني.
وقــال :لقــد ازداد عــدد املــرضــى ال ــذين
يعــانــون مـن آالم مــرض ال ـســرطــان يف
محافـظة بـابل والفرات االوسـط فبعد
ح ـ ـ ــرب اخلـل ـيـج ع ـ ـ ــام 1991ازداد ع ـ ـ ــدد
املـرضـى طـرديـاً سنـة بعـد اخـرى حتـى
وصل  6030حـتــى املـنـتـصف مـن العــام

احلــالـي واصـبحـت احلــاجــة ضــروريــة
لتــوفيـر االدويـة اخلـاصـة بهـذا املـرض
وهـي غـي ــر م ــوج ــودة يف امل ـسـت ــشفـي ــات
واسع ـ ــاره ـ ــا م ـ ــرتـفع ـ ــة ج ـ ــداً وتــت ـ ــراوح
بني 100الف الــى مليــون دينــار لبـعض
العالج ــات الــس ــرط ــانـي ــة وهـي مـب ــالغ
مـرتفعـة ال يـستـطيع املــريض شـراءهـا
يف ال ــسـ ــوق والبـ ــد مـن تـ ــوفـي ـ ــر جهـ ــاز
الـعـالج ال ـ ـ ــذري الـ ـ ـشـع ـ ـ ــاعــي احل ـ ـظــي
( )Inear acceleratorاو جـه ـ ـ ـ ـ ــاز
الكــوبـلت)  (90ملعــاجلــة اورام مــرضــى
املنـطق ــة اجلن ــوبيــة الــذيـن  %50منـهم
يحـت ــاج ــون لـلعالج ال ــذري ال ــشع ــاعـي
اليقاف منو الورم.
واض ــاف :نـظ ــراً للـظ ــروف األمـنـي ــة ال

يـستـطيع املـرضـى الـذهـاب الـى بغـداد
للـت ــداوي .واك ــد ب ــان اكـث ــر مـن 45دواء
عالجـيـ ـاً مهـم ـاً جــداً غـيــر مـتــوفــر وان
عـدد املرضـى الذين يـزورون مركـز بابل
أكثـر مـن سبع حـاالت يـومي ـاً ومسـاحـة
امل ـ ــرك ـ ــز ضــيق ـ ــة ج ـ ــداً وال ت ـ ـســت ـ ــوعــب
اإلع ــداد املتــزايــدة لــذا اضـطــررنــا إلــى
وضع بعض األسـرة على الشـرفات بعد
اخـذ مـواقفـة ادارة املسـتشفـى واحـاطـة
ال ــش ــرف ــة بـ ـسـي ــاج مـن األملـنـي ــوم ل ــذا.
وجهـت نداء جلـميع املسـؤولني لتـزويد
مـ ــركـ ــزنـ ــا ب ـ ــأجه ـ ــزة األشعـ ــة واألدويـ ــة
وت ــوسـيع امل ــرك ــز .ونحـن بح ــاج ــة إل ــى
مـ ــس ـ ــاع ـ ــدة عـ ـ ــاجل ـ ــة مــن اجـل إنق ـ ــاذ
املرضى.

ندوة يف املثنى للحد من رسقة اآلثار
الديوانية  /باسم الشرقي

عق ــدت كلـيــة تــربـيــة املـثـن ــى بج ــامع ــة القــادسـيــة نــدوة
علـميـة تـتعلق بـاآلثـار شــارك فيهـا عـدد مـن اخملتـصني
والبـاحـثني وأسـاتـذة قـسـم التـاريخ يف اجلـامعـة الــذين
قـدمـوا عـدداً مـن البحـوث املـتعلقـة بــالقـيمــة الفكـريـة
واإلنسانية آلثار الوركاء.
والقت الـدكتورة هـدية جـوان :بحثها املـوسوم (األهـمية
احلضارية للـوركاء) اشارت فيه الى ان الـوركاء من اكبر
امل ــدن األث ــري ــة يف اجلـن ــوب الع ــراقـي ك ــونه ــا مـن امل ــدن
املقــدســة حـيـث كــانـت مقــرا لعـبــادة أله ال ـسـمــاء (أنــو)
وزوجته االلـهة (انـانا) او عـشتـارملـكة الـسمـاء وحامـية
املدينة.
ثـم الق ــى ال ــدكـت ــور ن ــاجـي ك ــاشـي :بحـثـ ـاً حتـت عـن ــوان
(القيم الفـكريـة واجلمـاليـة يف ملحـمة كلـكامـش) اشار
فـيه الى ان هـذه امللحـمة هـي اقدم نـوع من ادب املالحم
البطـولية يف تـاريخ احلضـارات وهي اكمل مـا وصل الى
احلضـارة املعـاصــرة من املــاضي كـونهـا عـاجلـت قضـايـا
انسـانيـة عـامـة تـصب يف املنحـى الفلـسفي الـذي نـاقش
مـ ــوضـ ــوعـ ــة احلـيـ ــاة واملـ ــوت وم ـ ــا بعـ ــد امل ـ ــوت واخللـ ــود

والصـراع بني املـوت والفنـاء وبني ادارة االنـسان املغلـوبة
واملقه ــورة والـبحـث عـن وسـيل ــة لـلخل ــود كقـيــم فك ــري ــة
سامية.
ومن جهة اخـرى تناول السيد توفـيق عبد محمد مدير
مفـت ـشـي ــة اآلث ــار يف املـثـنـ ــى :املع ــان ــاة واالهـم ــال الـتـي
تعـي ــشهـ ــا املـ ــرافق اآلثـ ــاريـ ــة مــن اجلهـ ــات احلـكـ ــومـيـ ــة
واملنظـمات وعـموم املـواطنني محـددا تلك املـعانـاة بقـلة
ع ــدد الق ــائـمـني عل ــى حـم ــاي ــة االث ــار نـتـيج ــة اليق ــاف
الـتعيـينـات ممــا شجع علـى كثـرة الـسـرقـات وخـاصـة يف
املــواقع احملـاذيــة لنــاحيــة (البـديــر) التــابعـة حملـافـظـة
ال ــدي ــوانـي ــة اض ــاف ــة ال ــى املـ ــواقع احمل ــاذي ــة حمل ــاف ـظ ــة
النــاصــريــة مــشيــراً الــى القــاء الـقبـض علــى ع ــدد من
لصوص االثار واملهربني لها.
ونــاشــد ال ـسـيــد مــدي ــر املفـت ـشـي ــة اجله ــات احلكــومـيــة
بضـرورة التـدخل حلمـاية تـاريخ العـراق من خالل دعم
املفتشية وتامني مستلزمات جناح اعمالها.
ويف ختــام النـدوة رفع املـشـاركــون التــوصيـات للحــد من
س ــرق ــة اآلثـ ــار ووضع احلـم ــايـ ــة الالزمـ ــة له ــا مـن اجل
احلفاظ على تراثنا وآثارنا التأريخية.

*وزعـت جميـعة
الهـالل االحمــر فــرع
ذي قـ ـ ــار  1250ح ــصـ ـ ــة
غـ ـ ــذائــيـ ـ ــة ب ــني العـ ـ ــوائل
امل ـ ـتـعـفـفـ ـ ـ ـ ــة واملـعـ ـ ـ ـ ــوزة يف
م ــن ـ ـ ــاطـق مـ ـتـف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة م ــن
احملافظة.
*قال مسؤول بدائرة الهجرة
واملـهج ــريـن ان عـ ــدد العـ ــوائل
املهجرة يف مدينـة كركوك بلغ
 250عـ ـ ـ ـ ــائـلـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــدم ــت م ــن
محافظات عدة.
*اق ـ ـ ـ ــام ــت وزارة ال ــت ـ ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ـ ــة
بالـتعاون مع منـظمة كـريتيف
مـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ــراً لـعـ ـ ـ ـ ــرض ن ـ ــظـ ـ ـ ـ ــام
( )Emisوامل ـت ـم ـثـل بــنـ ــظ ـ ـ ــام
املعلومات واالدارة التربوي.
*القت مـديـريـة كمـارك الـبصـرة
القـبـض علــى  14شــاحـنــة مـبــردة
حتــوي كـميــات كـبي ــرة من الــدجــاج
اجملـمـ ــد غـيـ ــر الــصـ ــالـح لالسـتـهالك
البشري.
*اص ـ ـ ـ ــدرت وزارة ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــواب ـ ــط
الستيـراد اللحوم احلـية واجملمـدة والبيض
واجلنب واحلليب.
*انهت مـديـريـة زراعـة نـينــوى حملــة مكـافحـة
(ح ـشــرة ال ـســون ــة) يف حق ــول القـمح والــشعـيــر
مبسـاحـة تقـدر  320151دومنـاً يف حني يتـواصل
حصاد احملصولني حتى منتصف متوز املقبل.
*افتـتحت يف السمـاوة محطة الـسماوة الـغازية
التـي تنـتج  40مـيكــا واط مـن الكهــربــاء والـتي
بـنـتهــا شــركــة فــوسـتـيــر االم ــريكـيــة بـكلفــة 24
مليون دوالر.
*تـأسـس يف املــوصل (مجلـس القـوى الـوطـنيـة
يف محــافـظــة نـينــوى) وضـم ستــة من االحــزاب
والقوى السياسية.
*اخـتـتـم مـ ــركـ ــز تــطـ ــويـ ــر وحـمـ ــايـ ــة املـ ــرأة يف
مح ــافــظ ــة الـنـجف نـ ــدوة ثق ــافـي ــة ح ــول دعـم
املـشاركـة السيـاسيـة والثقـافيـة للمـرأة العراقـية
حتــت شع ـ ــار (مـن فـك ـ ــر الـن ــس ـ ــاء الع ـظـيـم ـ ــات
نستلهم العبر).

