
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

* اسـتقـبل وزيــر الــدفــاع
عـبد القادر محمد جاسم
اجلـنـــــرال مـنـــــدوزا قـــــائـــــد
القـوة الـسلفـادوريـة حـيث
قـدم الـتهــاني الـى الـوزيـر
ملــنــــــاســبــــــة تـــــسلـــم مهــــــام
مـنــصــبه اجلــــديــــد وبحـث
ســـبـل الـــتـعـــــــــاون مـع وزارة
الـــــدفـــــاع لــتـحقـــيق االمــن

واالستقرار يف العراق.

* قــــــــــــــرر وزيــــــــــــــر الـــــتـجــــــــــــــارة
اسـتحــداث هـيئــة لـالستـشــارات

االقـتـصــاديــة تـضـم مــسـتــشــاريـن
وخــبـــــــراء ومـــــــدراء عـــــــامــني حــيــث

سـيــرتـبـط بـــالهـيـئــة اجلــديــدة مــركــز
بحـثي يـضـم نخبـة شـابـة حــاصلــة علـى

الشهادات العليا.

* فــــــــــــاحتــــت وزارة الـعــــمـل والـــــــــشــــــــــــؤون
االجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة وزارة الـــنـقـل بـــــــشـــــــــأن
اجـتـمــــاعــــات الــــدورة الـــســـــابعــــة لـلجـنــــة
العـراقيـة  –العمـانيــة حيث ان الـوزارتني
تتعـاونـان للـتنــسيق بـشـأن الـقضـايـا ذات
االهـتـمــام املــشـتـــرك يف مجــال اسـتـثـمــار

اموال الضمان االجتماعي.

* تبــاحث محــافظ الـديـوانيـة مع مـديـر
عـــام تـــوزيع كهـــربـــاء واسـط حـــول ايجـــاد
آلـيــــة دائـمـــــة لعــمل املــــولــــدات وعــملـيــــة

جتهيزها بالوقود.

* تعقـــد جمـيعــة الــضبــاط احملـــاربني يف
الــبـــصــــــرة نــــــدوة حتـــت شعــــــار )مــــشــــــروع
املصـاحلـة واحلـوار الــوطني ودور اجلـيش
يف تـــوطـيـــد االمـن واالسـتقــــرار( يف مقـــر
اجلـمعية يف حي االندلس صباح اجلمعة
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* تـخــــــــــــرجـــــت يف وزارة الــــــــــــدفــــــــــــاع دورة
الكـــومـــانـــدو الـبـــالغ عـــددهـــا 84 مقـــاتالً،
بـحضـور قـائـد العـمليـات اخلـاصـة وعـدد
مـن ضـبـــاط القـــوات مـتعـــددة اجلـنــسـيـــة
وجـمع مـن املقــاتـلني الـــذين مت تـــدريبـهم

وفق احدث الوسائل.

* قـال رئيس جمعـية حمايـة الطبيعة يف
الـديــوانيـة ان جـمعيــة حمـايـة الـطـبيعـة
العـــراقيــة يف احملــافـظــة وبــالـتنـسـيق مع
منـظمــة )RDI(قــامـت بحـملــة تنـظـيف
وكري اجلـداول والسـواقي يف ريف نـاحية

نهاوند.

امني بغداد :
متفائلون بآلية االمانة اجلديدة
يف تنفيذ املشاريع السرتاتيجية

بغداد/ قيس عيدان
أعــرب أمـني بغــداد الــدكتــور
صابر العيساوي عن تفاؤله
بــــاآللـيــــة الـتــي مت االتفــــاق
عـلـــيـهـــــــا لـغـــــــرض تـعـجـــيـل
ــــة عــــدد مــن تــنفــيــــذ إحــــال
العقـود الـتي أعـدتهـا أمـانـة
بغــــداد إلنــــشــــاء مــــشـــــاريع
تـكـمــيلـيــــة وإسـتــــراتــيجـيــــة
ــــاء خــــاصــــة بقــطــــاعــــات امل
واجملـــــاري والـــطـــــرق. جـــــاء
ذلـك خـالل اجــتــمــــــاع ضــم
أمـني بغــداد والــسـيـــد معـني
الـكــــاظـمـي رئـيـــس مـجلـــس
محــــافـــظـــــة بغـــــداد ووكالء
ـــــة بغــــداد وعــــدداً مــن أمــــان
االخـتصـاصيـني واملسـؤولني
عــن مــتـــــابعــــة اجنــــاز هــــذه
املــــشــــــاريـع أمــــس يف مـقــــــر
األمـانـة وأعــرب أمني بغـداد
ــــــة ــــــانـــــــــه وجــــــدي عــن امــتــن
ــــــس احملــــــــافــــظــــــــة يف مـجـل
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تصوير : نهاد العزاوي

تـعـجـــيـل هــــــــذا املــــــــوضــــــــوع
واختصار الروتني يف عملية
اإلعالن عـن هـــذه املــشـــاريع
وحتليل الـعروض وإحـالتـها
للـتـنفـيـــذ وفقـــاً للـضــوابـط
القانونية املعمولة بها التي
تــضـمـن عــــدم حــصــــول أيــــة
فجـوة ماليـة أو أدارية ميكن
من خاللهــا حصـول حـاالت
فـســاد أداري.مـن جهـته أكــد
الكـــاظـمـي يف االجـتـمـــاع أن
هنــاك جلــان فـتح عـطــاءات
وجلـان حتليل الفـتها أمـانة
بــغـــــــــــــداد ومبــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــة
اخـتـصــاصـيـني مـن مجلــس
احملــافظـة سـتتـولـى عـمليـة
ســــرعــــة االجنــــاز واإلحــــالــــة
قـبـل نهـــايــــة العـــام احلـــالـي
على اعتـبار أن هذه األموال
تــــأتـي ضـمــن تخــصـيــصــــات
مـيــــزانـيــــة األقــــالـيــم لعــــام
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بغداد/ املدى
أكـــد وزيـــر الـتجـــارة الـــدكـتـــور عـبـــد
الفالح السوداني بأن الوزارة تسعى
يف املـــــرحلـــــة املقــبلـــــة الـــــى إدخـــــال
الـقطـاع اخلــاص يف إدارة املطــاحن
العــائــدة للــدولـــة عبـــر آليــات عـمل

جديدة.
وأضــــاف الــــوزيــــر بــــأن الهــــدف مـن
إدخــــــال القـــطــــــاع اخلــــــاص يــــــأتــي
إلعـطاء دور أكـبر يف رسـم السيـاسة
االقتـصــاديــة والـتجــاريــة يف الـبالد
ومـنـح الفــــرصــــة لـكــــادر الــــوزارة يف
تـــنــــظـــيـــم الـعـــمـل الـــتـجــــــــاري دون
املـســاهمــة الفعـليــة يف إدارة العـمل

التجاري.
مــضــيفــــاً بــــأن عــــدد املــطــــاحـن يف
الــــوزارة يـــصل الــــى 350 مـــطحـنــــة
ســـتـعـــمـل الــــــــوزارة عـلــــــــى إشــــــــراك
الـقـــــطــــــــــاع اخلــــــــــاص يف إدارتـهــــــــــا
وبـإحــدى اآلليــات الثالث الـشـراكـة
واملــــســـــاهــمـــــة وااليجـــــار أو بــيـعهـــــا
إضـافةً الـى إمكانيـة مشـاركة بعض
دول العـــــالــم يف تـــــأهـــيل وتـــــرمــيــم
بعـض املـطــاحـن لـتــواكـب احلــاجــة

الفعلية للبالد.
وأشـار الـى أن ميـزانيـة الـوزارة لعـام

بغداد/ املدى
شــكلــت وزارة الـــتجــــــارة جلــــــانــــــاً
مختلفـة لدراسة أمكـانية دخول
العـــراق ضـمـن املـنــطقـــة احلـــرة
التجاريـة االقليمـية التـي تربط
الواليات املتحدة بدول املنطقة.
وأكد مـصدر يف املكتب االعالمي
لـوزيــر التجـارة بـأن أنـشـاء هـذه
املـنــطقـــة قـــد بـــدأ بــــأتفـــاقـيـــات
ثـنــــائـيــــة مع االردن والــبحــــريـن
واالمـــــارات وقـــــد يـكـــــون العـــــراق
احملــطــــة املقــبلـــة لـتـــوقــيع هـــذا

االتفاق.
وأضـــاف املـصـــدر أن الغـــايـــة مـن
دخــــول العـــراق ضـمـن املـنــطقـــة

التجارة تدرس دخول املنطقة التجارية احلرة اإل قليمية
رجـــــــال االعـــمـــــــال الـعـــــــراقـــيـــني
وأقـرانهم يف دول العـالم وتـسهم
ايــــــضــــــــــاً يف زيــــــــــادة اخلــــبــــــــــرات
واالطـالع عـلــــــــــــى جتــــــــــــارب دول
الـعـــــــــالـــم يف مـجـــــــــال الـــنـــمـــــــــو
االقـتــصـــادي وأحـــداث تــطـــورات
هـــائلـــة تعـيـــد الـبـنـــى الـتحـتـيـــة

لألقتصاد العراقي.
ويـذكـر أن ايـران وتــركيـا قــدمتـا
طلبـات كـثيــرة يف أمكــانيـة عقـد
اتفــاقيـات ألقـامــة منــاطق حـرة
علــى حــدود الـبلــديـن تــسهـم يف
زيــــــــــادة الــــتــــبــــــــــادل الــــتـجــــــــــاري
واالقــتــصـــــادي وتـــــدرس الـــــوزارة
هــــذه املقـتـــرحــــات بغـيــــة أتخـــاذ
املنــاسب الـذي يخـدم االقـتصـاد

االقليمية احلـرة سيحقق نتائج
أقــتـــصــــــاديــــــة كــثــيــــــرة أهـــمهــــــا
املـســاهمـة يف أيـصــال البـضـاعـة
العـــراقـيـــة الـــى امــــريكـــا واوربـــا
وشـــمــــــــول مـــنـــتـجــــــــات كـــثـــيــــــــرة
بــــــالــتـــصــــــديــــــر أضــــــافــــــة الــــــى
االســـتـفــــــــــادة مـــن الـــبـــــضــــــــــائـع
االمـــــــريـكــيـــــــة وأقـــــــامـــــــة أســـــس
صـنــــاعـيــــة مـتـيـنــــة ومـتـمـيــــزة.
واضــاف أن املـنــطقــة الـتجــاريــة
االقلـيميـة ستـسهـم يف مسـاعـدة
املـصـــدّر العـــراقـي وتفـتح أفـــاقـــاً
جـــــديـــــد يف زيـــــادة االســتــثــمـــــار
االجنـبي يف العـراق أضـافـة الـى
تفعـيـل العالقـــة الـتجـــاريـــة بـني

بغداد/ فريق عبد
الرحمن 

اكــد الــسيــد عــادل األســدي
وزيــــــــر الــــــــدولــــــــة لــــــشــــــــؤون
اجملتمع املـدني علـى أهمـية
تــضـــــافـــــر اجلهـــــود الجنـــــاح
جتـــربـــة اجملـتـمع املـــدنـي يف
العــراق مبـينـا احلـاجـة الـى
فـــــرز املــنــظــمـــــات عــن الــتــي
تــــسعــــى الــــى الـــــربح، وقــــال
الــــــوزيــــــر خـالل لقــــــائـه مع
بعـض مـــؤســســـات اجملـتـمع
املـــدنـي: ان الـــوزارة جـــادة يف

االسدي :مطلوب  اعادة تقييم  املنظامت وفرز التي
تبحث عن الربح

أوالً ومـــــؤســــســـــات اجملــتــمع
املـدني لكي تكون قوية حتى
تـصبح لـدينـا حكـومـة قـويـة
وان هـذه املنـظمـات لم جتـد
الـعـــنـــــــايـــــــة ولـــم جتـــــــد مـــن
يحتـضنهـا ويـرعـاهـا ويقـدم
لهـا الـنصـح لكي يـضعهـا يف
الطريق الصحيح ويجب ان
يكــون هنــالك قـانــون ينـظم
عـمـل كل هــــذه املـنــظـمــــات،
وبــــني أن كـل مــــنــــــظــــمـــــــــــات
اجملـتـمع املـــدنـي يف العـــالـم

ينظم عملها بقوانني.

وحـمــــايــتهــــا مــن أجل عــــدم
الــــتـفـــــــــــريــــــط بـهـــــــــــا وذلــك
بهـجرتها الـى خارج العراق.

وتـطـرق الــسيـد الـوزيـر الـى
مــــــــوضــــــــوع قــــــــرار مـجـلــــــس
احلـكم رقم )3( لـسنـة 2004
وأبعــــــاده وفــــــوائــــــده ومــــــدى
أهـميـة هـذا القـرار بتـنظـيم
انتخـابات لـلهيئـات االدارية
لـالحتــــــــادات والـــنـقــــــــابــــــــات
واجلمعـيات وأوضح الـوزير:
يجـب أن يتـم بنــاء املـــواطن

الـتعــامل الــدميقــراطـي مع
مـنـظـمـــات اجملـتـمع املـــدنـي
ـــــــــــــــوطــــــنــــــي والــــــتــالحــــــم ال
واســـتـعــــــــدادهــــــــا لـالسـهــــــــام
بــاجتــاه مـشــروع املـصــاحلــة
واحلــــوار الــــوطـنـي واقــــامــــة
عـــــــدة نـــــــدوات يف مـــنـــــــاطـق
مخــتـلفـــــــة يف العــــــراق مــن
أجـل شـــــــــــرح أبـعـــــــــــاد هـــــــــــذا
املـــشــــروع وضــــرورة اجنــــاحه
واشـار الـى العقـول العـلميـة
ـــــــــــــة وضـــــــــــــرورة الـعـــــــــــــراقـــــي
احـتـضـــانهـــا وعـــدم هـــدرهـــا
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البصرة/ عبد احلسني الغراوي
اعـــــدت الـلجــنـــــة الـــثقـــــافــيـــــة يف
ـــــــــة لـلـحـــــــــزب ـــــــــة احملـلــــي الـلـجــــن
الــشـيــوعـي العــراقـي يف الـبـصــرة
بـــرنــــامجـــاً احـتفـــالـيـــاً يـتـضـمـن
مــسيــرة جمــاهيــريــة تنـطلـق من
شــــارع الـكــــورنـيـــش قــــرب متـثــــال
الـــسـيـــــاب وحـتـــــى مقـــــر احلـــــزب
استــذكــاراً للـملـحمـــة النـضـــاليــة
ملـسيـرة ثـورة 14 متـوز اخلـالـدة يف
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بـرنـامـج احتفــالي لــشيــوعيـي البـصـرة

بمناسبة الذكرى 48 لثورة 14 متوز

مساٍع  إلدخال القطاع اخلاص يف إدارة املطاحن

الديوانية/ باسم الشرقي
نــظم مــركـــز اجملتـمع املــدنـي العـــراقي يف الــديـــوانيــة بــالـتعــاون مـع جمـعيــة
األسـرى واملعــوقني نــدوة تطـويـريــة حتت شعــار )بنـاء القــدرات( اقيـمت علـى

قاعة نقابة الفنانني.
وقـال الـسيــد حبـيب حـسن الـعضــو املنــسق من املـركــز اإلقليـمي يف بـابل: ان
الهـدف من إقـامـة هـذه النـدوة هــو تطـويـر عـمل منـظمـات اجملـتمع العـراقي

حيث مت إشراك 13 منظمة يف هذه الدورة من اجل تطوير عملها.
ومت إعــداد الــدراســات اخلــاصـــة التـي تتــركــز مــوضــوعــاتهــا يف أعــادة هـيكلــة
وتـنظـيم الـنظـام الـداخـلي لعـمل املنـظمـات وتعـريف املـدرب مبــاهيــة مبـادئ
احلكـم احمللـي اجليـــد ومبـــدأ سيــادة القــانــون والــشفـــافيــة يف الـعمـل ومبــدأ
التـوافق يف التـوجيهـات وتعـريف مبــادئ املسـاواة والـشمـوليـة ووضـع األسس

السليمة يف إطار هيكلة النظام الداخلي للمنظمة.
وأضـاف الـسيــد حبـيب: ان الهــدف من إقـامـة ورشــة العمل هـو طـرح األفكـار
واملقـترحات وتعـريف املنظمـة بتعديل نـظامها الـداخلي مبا يتـناسب وحجم

مسؤوليتها. 
يـذكـر ان املـركـز اإلقـليمـي سبق ان نـظم اكثـر مـن 4 دورات تطـويـريه اشتـركت

فيها اكثر من 60 منظمة عاملة يف جميع مجاالت حقوق اإلنسان.

ندوة تطويرية ملنظامت املجتمع املدين
يف الديوانية

ذكراها الثامنة واالربعني.
وتــنــطـلق املــــســيـــــرة صــبـــــاح يـــــوم
اجلمعـة، يف حـني تشـتمل فقـرات
االحتفـال الكـبيـر بهـذه املنـاسبـة
اجمليـدة على القاء الكلمات التي
جتـسـد عـظمــة املبـادئ الـوطـنيـة
لـثـــــورة 14 متـــــوز وكـــــذلـك القـــــاء
قصـائـد شعـريـة وعـرض لـوحـات
فـنـيــــة تـبــــرز الـفلـكلــــور والـتــــراث

البصري.

الــــــوزارة علــــــى تـفعــيـل عالقــــــاتهــم
الـــدولـيـــة مع املـنـظـمـــات الـــدولـيـــة
ودول العـالـم اخملتلفــة التي تـسعـى
الـــى تـــوطـيـــد وتـفعـيـل اتفـــاقـــاتـنـــا

التجارية معها.

لالسهـام يف مـشــاريع الـوزارة سـواء
كـانت املتعلقـة بالشـركات املسـاهمة
أو مـنحهم فـرصـة جيـدة للحصـول
عـلـــــــــى عـقـــــــــود تـخـــــص مـفـــــــــردات
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة مع تـــأكـيـــد

2007 تتـضمن مبالغ كافية لتأهيل
وتطـوير عمل املـطاحن املنـتشرة يف
بغـداد واحملــافظـات إضـافـةً الـى أن
العـام املـقبل سـيكـون فـرصـة كـبيـرة
لـرجال االعمال والتجار العراقيني

الديوانية/املدى
قــررت جلنـة الـطـاقـة والـوقـود
ـــــــــس مـحـــــــــــــافـــــــظـــــــــــــة يف مـجـل
الـــــــديـــــــوانــيـــــــة زيـــــــادة حــــصـــــــة
اصحــاب املــولــدات االهـليــة يف
احملـــافــظـــة مـن اجـل تعـــويــض
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 زيــادة حـصــة اصحــاب املــولــدات مـن الــوقــود
مــضـــــاعفــــة الـكـمـيـــــة اجملهــــزة
بالوقـود مقابل تعـهد أصحاب
املولدات بتشغيلها يف األوقات
احملــددة )الــظهـيــرة واملــســاء(،
وااللتـزام بالـتسعيـرة، احملددة

من قبل اجمللس. 

الكـــازولـني اجملهــــزة ألصحـــاب
املولدات األهلـية يف الديوانية
بـــــشـــــــرط ان يـقـــــــوم اصـحـــــــاب
املولـدات االهلية بزيادة حصة

املواطنني من الكهرباء. 
ـوأوضـــح دهــــــــــــــــــــش أنـــه متــــــــــت ـ

املـواطـنني بحـصص كهـربـائيـة
اضافية. 

وقـال الـشيخ غـامن عبـد دهـش
رئيـس جلنــة الطـاقـة والـوقـود
يف اجمللــس: ان جلـنـــة الـــوقـــود
يف اجمللــــس ضــــــاعفــت كــمــيــــــة

ازمة الكهرباء تالحق ازمة البنزين يف تداعياتها ...


