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بغداد- طارق اجلبوري

الـــسـيــــد حـــسـني الــصــــدر قــــال: ان
التحـديــات التي امـام اجمللـس هي
حتديات العراق سواء ما كان منها
يف اجلــانب االمـني ام االقـتصـادي
ام االجـتمــاعي ونـحن واثقــون من
القــــدرة علــــى جتــــاوزهــــا يف اطــــار
العـمل بــروحـيـــة الفـــريق الــواحــد
احلـريـص علـى بلـده وشـعبه.. لـذا
فـأنا مـتفائل بـاملستقـبل وباملـسيرة
الــــدميقــــراطـيــــة وبــــالقــــدرة علــــى
التهيئـة للعمليـة االنتخابـية التي

ستتم يف 2005
واوضح الدكتور همام حمودي من
اجمللس االعلـى للثـورة االسالمـية
انه ال بــد مـن ان يكـــون للـمجلــس
ــــا دوره يف العــــديــــد مــن القـــضــــاي
ومـساءلة احلكومـة عن الكثير من
اجلــــوانـب الـتــي نعــتقــــد انهــــا لـم
تعاجلـها بالشكـل املطلوب فما زال
هنــالك 44 شخـصــاً من حـزب اهلل
بعـــضهـم اعــضــــاء مــــؤمتــــر وطـنـي
معــتـقلــني مــن دون ان تــتـــــاح لهــم
حـريـة تــوكيـل من يـدافـع عنـهم او
مـقابـلتهم كـما انـه ما زالـت جتري
الـــكــــثــــيــــــــــــر مــــن االعــــتـقــــــــــــاالت
العـــشــــوائـيــــة. هــــذه وغـيــــرهــــا مـن
القــضـــايـــا الـتـي تــسـيء مبــسـيـــرة
العـــراق الـــدميقـــراطـيـــة وتـــذكـــرنـــا
بأسلوب االعتقاالت الكيفية.. لذا
ــــــــا يف فـــنـحـــن مـــن خـالل وجــــــــودن
اجمللــس الـــوطـنـي نـــسعـــى إلـــى ان
ــــدميقــــراطـيــــة مــــداهــــا تــــأخــــذ ال
الـــواسع بــاحـتــرام حــريــة املــواطـن
وحقـه يف العـيـــش الـكــــرمي بعـيــــداً

عن اخلوف واساليب االرهاب..
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اعضاء يف اجمللس الوطني العراقي يتحدثون عن مهماتهم لـ)         (:

اجتماعات الحتاد األدباء
دعـا الدكـتور عـناد غـزوان رئيـس احتاد
األدبـاء العراقـيني رؤساء فـروع االحتاد
يف احملافظات كافـة إلى اجتماع موسع
يف مـبـنـــى االحتــــاد الكـــائـن يف ســـاحـــة
األنـــدلـــس، وذلك صـبـــاح يـــوم الــسـبـت

2004/9 /25
كمــا أعلـن عن دعــوة اجمللـس املــركــزي
لالحتاد إلى االنعقاد يف اجتماع عادي
صـبــــاح يــــوم الـــسـبـت 2/ 10/ 2004 يف
مبنـى االحتـاد أيضـاً. ويـذكـر أن مـوعـد
االجـتمـاع الـســابق للـمجلـس قــد أجل
بـسـبب الـظـــرف األمنـي غيــر املـسـتقــر
الــذي ســاد معـظم أرجــاء الـبالد خالل

شهر آب املنصرم.
وأشـار غـزوان إلـى أن املـكتب الـتنفيـذي
لالحتـاد قرر يف اجتماعه األخير الذي
عقـد غـرة شهـر أيلـول اجلـاري تـشـكيل
جلنـة حـازمـة جلــرد وقبــول العـضـويـة
مع إصــــدار هــــويــــة جــــديــــدة ألعــضــــاء

احتاد األدباء العراقيني.

جرمية التعذيب 
يف العراق

عــن اجلـــمعــيـــــــة العــــــراقــيـــــــة حلقــــــوق
اإلنـسـان صـدرت الـطبعـة األولـى 2004
مــن كــتـــــاب األســتـــــاذ ريــــــاض العـــطـــــار
)جـــــــرميـــــــة الـــتـعـــــــذيـــب واإلفـالت مـــن

العقاب يف العراق(.
يـــأتـي اإلصـــدار اجلـــديـــد اسهـــامـــاً مـن
اجلـمعـيـــة يف تعـمـيـم ثقـــافـــة املعـــرفـــة
بـحقـــوق اإلنــســـان، وفــضح انـتهـــاكـــات
حـقــــــــوق اإلنــــــســــــــان أبــــــــان الـــنـــــظــــــــام

االستبدادي املنهار..
يفـضح الكتـاب جـرميـة التعـذيـب التي
تعـد انتهاكـاً صارخاً ألكـثر من حق من

حقوق اإلنسان.
تـــنـــــــاول الـقــــــســـم األول مـــن الـكـــتـــــــاب
الــضغـــوط الـنفــسـيـــة وقــطـع اللــســـان
واستخدام الثاليوم والتمييز الطائفي
والقومي والطرد القـسري، فيما تناول
القـسـم الثـانـي مجمـوعــة من املقـاالت

السياسية.
خصص الـقسم الثـالث لنشـر عدد من
قــــرارات مجلــس قـيـــادة الـثـــورة املــنحل
كـسحـب اجلنــسيــة العـــراقيــة مع كـتب
رسـميــة صــادرة عـن األجهــزة الـقمـعيــة

للنظام املباد.
واحــتــــــوى القــــســم الــــــرابع نـــصـــــوصـــــاً
مـختارة عن اإلرهاب االستبدادي وحق
األقلـيــــات وحـق تقــــريــــر املــصـيــــر، أمــــا

ملحق الكتاب فقد تضمن:
1-اإلعـالن العــــاملــي حلقــــوق اإلنـــســــان

لعام 1948
2-نـص قــرار مجلــس األمن 688 يف 5/
4/ 1991 عن حـالـة حقـوق اإلنـسـان يف

العراق.
3- جــــدول يـبـني مـــــوقف احلـكــــومــــات
العربية من تصديق املواثيق الدولية.

4- اتفـــاقـيـــة مـنـــاهـضـــة الـتعـــذيـب مع
ضـــروب املعـــاملـــة والعقــوبـــة القــاسـيــة

والالإنسانية واملمهينة كافة.
هذا ويعتبـر السيد ريـاض العطار أحد
النــاشـطـني يف مجــال حقــوق اإلنـســان

وقد سبق له أن أصدر:
أ.انتهـاكات حقوق اإلنسان يف العراق -

2001
ب.دراسـات وموضـوعات يف شـأن حقوق

اإلنسان - 2002
وجاء الكتـاب بـ384 صفحة من القطع

الكبير.

اجمللة العراقية حلقوق
اإلنسان

صـدر العــدد التـاسـع من اجمللـة نـصف
الـسنـويـة للجـمعيـة العــراقيـة حلقـوق
اإلنــــــســـــــــان - متـــــــــوز 2004 تـــــطـــــــــرقـــت
االفـتـتـــاحـيــــة للحـــديـث عـن إصـــدارات
اجلـمعيــة بني الـواقع والـطمــوح ثم يف
حقل الـدراسـات نـشــرت اجمللــة بحـوثـاً
عن احملـكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة وعن
جرميـة التعـذيب وعن تقيـيم دور املرأة
ســـيــــــــاســـيــــــــاً وعـــن جــــــــرميــــــــة اإلبــــــــادة

اجلماعية.
ونـشــرت اجمللــة تقــريـــرين أولـهمـــا عن
املـرحلني يف كردستان العـراق وثانيهما
عـــن إدارة احلــــــــرب واخلــــــســــــــائــــــــر بـــني
املـــدنيـني يف العـــراق، بيـنمــا ضـم ملف
العــــدد أسـمـــــاء املعــتقـالت واملعـتـقلـني

العراقيني دون سن الثامنة عشرة..
وفـــــضـالً عـــن الـــــــــدلـــيـل الـــتـــــــــدريـــبـــي
للنـاشــطني يف مجــال حقـوق اإلنـسـان
مع نــظـــام مـنــظـمــــة حقـــوق اإلنــســـان
والـدميقـراطيـة يف العـراق فقــد نشـرت
اجمللـة وثــائق تضـمنت قـانـون احملكمـة
اجلـنائـية العـراقيـة اخلاصـة باجلـرائم
ضــد اإلنـســانيــة، وقــانــون إدارة الــدولــة
العــراقـيـــة يف الفـتــرة االنـتقــالـيـــة، مع
بيــانــات وتـصــريحـــات اجلمـعيــة خالل

السنة املنصرمة.
وجاءت اجمللـة بطبـاعة أنـيقة وبـ)310(

صفحات من القطع املتوسط.

مستقبل العراق السياسي
كتاب جـديد للـدكتور علي كـرمي سعيد
تــضـمـن يف فــصــــول عـــشــــرة مــــواضــيع
وبحــوثــاً عـن العــراق مـن الــدولــة إلــى
الهـيمنـة احلكـوميـة وعن اخلـصوصـية
العـــــراقــيـــــة وعــن الــتعــــــاون اإلقلــيــمــي
واإلصـالح الـــــــســـيـــــــــاســـي يف الـعـــــــــراق،
وكـــــــــــذلــك مـــــــــــواد عــــن الـعـــــــــــراق بــــني
الدميـقراطـية وصـعوبـات املسـتقبل ثم
حتـــــــدث املـــــــؤلـف عــن االخـفـــــــاق وعــن
حقــوق اإلنسـان  والـشهــداء مسـتفهمـاً
يف فـصله الثـامن عـن ماذا يـريد شـيعة
العـــراق؟ قـبل أن يـتحـــدث عـن أهـمـيـــة

تطوير العالقات العربية الكردية.
ويف مخـتـتـم الكـتــاب الــذي جــاء بـ196
صـفحـــــة مـــن القـــطع الـكــبــيـــــر نــــشـــــر
الـــدكـتـــور املــــؤلف مـالحق عـن أدبـيـــات
احلـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي مع نـص
لـقاء صحفي أجـري معه عن التطـوير
الـثقــايف األهـم يف النـصـف الثــانـي من

القرن العشرين.

رشيـــــط األخبــــــار

أولوية امللف االمني
امـا الدكـتور حسـني اجلبوري أمني
ــــوطــنــي عــــام حــــركــــة الـــتجـــمع ال
الـعــــــراقــي فــيـقــــــول: ان مـهــمــــــات
اجمللـس وكمـا حـددهـا قـانـون ادارة
الـدولـة املـؤقـت هي االشــراف علـى
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اداء الدولة بـدءاً من رئيس الدولة
ــــى ــــزوالً إل ورئــيــــس احلـكــــومــــة ون
املـديـرين العـامـني واملصـادقـة علـى
ـــــة لعــــام 2005 ــــوي اخلـــطــــة الــــســن
واالعـداد ملــستلـزمــات االنتخـابـات
العـــامـــة يف 2005 واالشــــراف علـــى
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الـتعـداد الـسكــاني الـذي سـيجـرى
ـــــــــشــــــــــــريــــن االول متـهــــيــــــــــــداً يف ت
لـالنتخـابـات العـامـة وهـي مهمـات
ــــــأمل ان نـكـــــون ـــــة نـ لــيــــســت هــيــن
مـــــــــؤهـلــــني الداء دورهـــــــــا كـل مــــن
مــوقعه الداء هـذه الــواجبـات ومبـا
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يخدم ابـناء شعـبنا الـذي حرم من
ابـســط املمــارســات الــدميقـــراطيــة

لعقود طويلة.
وقالت الدكتورة سالمة اخلفاجي:
ــــــا اعــتـقــــــد ان لـلــمـلـف االمــنــي أن
ـــــواطـــن النه ـــــاة امل ـــــة يف حــي ـــــوي اول
يـتعلق بــأمــان عــائـلتـه واطمـئنــانه
ـــــة ـــــى حـــــال علـــيهــم ويـــنعـكــــس عل
العمـران والنـهضــة والتقـدم الـذي
يــنــبـغــي ان نــنـهــــض بـه جــمــيـعــــــاً
كعراقـيني، لذا فال بـد من ان تكون
للـمـجلـــس اسهــــامــــة واضحــــة مع
ـــــــة احلــكـــــــومـــــــة لـــتـحـقـــيـق حـــــــال
االستقرار يف جميـع انحاء الوطن
وطالبنا بأن يكون للمرأة دورها يف
اجمللـس الـذي يـؤكـد اسـتحقــاقهـا
عــضــــويــتهــــا ونــطــــالـب بــــاملـــســــاواة
ـــــة الــتـــي تعـــطـــي للــمـــــرأة الفـعلــي
العـراقيـة احلـريـة مبمـارسـة حقهـا
كـــامالً يف رسـم الـطـــريق اجلـــديـــد
للعــراقـي الـــدميقــراطـي يـتـنــاسـب
وتــضحـيــــاتهـــا ودورهــــا الفــــاعل يف
مقــــارعــــة الـنــظــــام الـــســــابق ولـنــــا
رموزنا التـي نفتخر بها كـالشهيدة

)بنت الهدى(.
االعداد لالنتخابات من

االولويات
واوضح الــسيــد سعــد صــالـح جبــر
أمـــني حـــــــزب االمـــــــة انـه مـــن دون
حتقيق االمان ال ميكن ان تتحقق
ــــشعــب طــمــــوحــــات وتـــطـلعــــات ال
واحالمه بـــاحلـيــــاة الكـــرميـــة، لـــذا
فــــان مـن اولــــويــــات عـمـل اجمللـــس
ـــــى هـــــذا اجلـــــانــب ــــــز عل الــتـــــركــي
واالسـهام مع احلكـومة بـوضع حد
لالنفالت االمـني حـيث ان االمــان
ــــاً ســـيحـقق اســـتقــــراراً اقــتـــصــــادي
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ويعني البدء يف تنفيذ املشاريع يف
مجـــاالت الـكهـــربـــاء واملـــاء وبقـيـــة
اخلـــدمـــات وسـيـطـلع اجمللــس مـن
خالل جلـــانه بـــدور فـــاعل ومـــؤثـــر
متهيـداً لـتحقيق حـالـة االستقـرار
ــــــســـيــــــــاســـي وصــــــــوالً االمـــنـــي وال

لالنتخابات العامة يف. 2005
وقال السيد ستار الباير من حركة
الوفاق الوطني العراقي: نأمل  ان
نكــون عنـد حـسـن ظن شعـبنـا وان
نعـمل كــمجلــس وكـحكـــومـــة علـــى
ـــــــدميقــــــراطــي ــــــرســـيخ الــنـهج ال ت
لعراق جديد يتمتع فيه كل ابنائه
ومن مخـتلف القــوميـات واالديـان
واالجتـاهـات بـخصــوصيـتهم الـتي
يكفلهـا لهم الدستـور.. ونعتقد ان
ــــــات مهــمــــــات اجمللــــس ـــــوي مــن اول
االعـداد لالنتخـابـات العـامــة التي

ستجرى يف 2005
واشــار الــسيــد مــشعـــان اجلبــوري:
هـنـــالـك حقـيقـــة يجـب ان نعـيهـــا
جـميعـاً هـي اننـا يف هــذه التجـربـة
الدميقراطية قد بدأنا من الصفر
فـالبـرملـانـات يف العـالم لهـا انـظمـة

وقواعد عمل تسير عليها..
لـــذا فـنحـن يف جلــسـتـنـــا الـثـــانـيـــة
نـاقشـنا بـروحيـة وصبـر االجراءات
وآلـية عملنـا التي جاء بهـا النظام
الـــداخلـي لــتكـــون هـــذه الـتجـــربـــة

فاعلة وناجحة..
ــــــأمل مـــن خالل هــــــذه الفــتـــــرة ون
الـوجيـزة ان نعـطي صــورة مشـرقـة
لــشعـبـنـــا مـن خالل مــســـؤولـيـتـنـــا
ومـنــــاقـــشــــاتـنــــا وقــــراراتـنــــا الـتـي
ستحـدد مستـوى االمانـة والصدق
يف الـــتـــــــوجـه خلـــــــدمـــــــة الـعـــــــراق

وابنائه..
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الناصرية/حسني كرمي العامل
ـــــــرنـــــــامـج احلــكــم مــن ضــمــن ب
ــتــمــــــويـل مــن احملـلــي  LGFوب
 CPAقــــــــــام مـعـهــــــــــد الـعــــــــــراق
اجلديـد لتطويـر املرأة العـراقية
ــمــــــراة بــتـقــــــدمي خــــــدمــــــات لـل
العــراقيـة يف محــافظـة ذي قـار ـ
ولـتــسلـيـط الـضــوء علــى عـمل
املعهــد وحجـم اخلــدمــات الـتـي
يقـــدمهـــا الــتقـيـنـــا املهـنـــدســـة
نـرجـس حـميـد ثـجيل مـسـؤولـة
املعهد واآلنسة انوار عبد الرضا
مــبــــدر مــــديــــرته الــتــنفــيــــذيــــة
لـتــــوضحـــا لـنـــا طـبــيعـــة عــمل
املـعهــــــد والهـــــدف مــن قــيــــــامه

واالقسام التي يضمها.

تطوير املرأة
قالت املهندسة نرجس حميد:

الهــدف االســاس مـن تــأسـيــس
املـعهــــد هـــــو تقــــدمي اخلــــدمــــة
للــمجـتــمع مــن خالل تــطـــويـــر
املــرأة فـنـيــا وعلـمـيــا وثقــافـيــاً،
وتــأهــيلهــا للقـيــام بــواجـبــاتهــا
االجـتـمــاعـيــة لـتــسهـم يف بـنــاء
واعـادة اعمار الـبلد فاملـرأة اليوم
هـي أكـثــــر مـن نــصف اجملـتــمع
كمـا تعرفون والميكن ان ينهض
بلـد ما ويـرتقي ونـصفه معطل.
ـــأسـيــس ولهــــذا سعـيـنـــا إلـــى ت
املـعـهـــــــــــد الـــــــــــذي رصـــــــــــدت لـه
الـ CPAمــــــبــلــغ 50 ألــف دوالر
ــــامج احلـكــم احمللــي ــــرن ــــى ب عل
وقـمـنــا بـتجهـيــزه بــاحلــاسـبــات
ومـكـــائـن اخلـيـــاطـــة واالجهـــزة
الرياضـية واملستلـزمات االخرى
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وان هــذا املـبلـغ عمــومــا ال يـســد
احـتيــاجــات املعهــد ومتـطـلبــاته
إال لـفتــرة ستــة اشهـر. وان اشـد
مــا يقـلقنـا تــوقف الـتمــويل من
الـ  .CPAلهــــذا قــمــنـــــا بفــتح
ــــاسعـــار مـخفــضـــة تـقل دورات ب
اكـثـــر مـن الـنــصف عــن اسعـــار
الــســوق لــســد بـــدالت االيجــار
ورواتب العـاملني وادامـة املكـائن
ـــــاتــنـــــا اضـــــافـــــة إلـــــى مخـــــاطــب
املسـتمرة للـمنظمـات االنسـانية
لدعم ومتـويل املشـروع. التي لم

تسفر عن شيء حتى اآلن.

خمسة أقسام
وعـن اقــســـام املـعهـــد حـــدثـتـنـــا
اآلنـسة انـوار عبد الـرضا مـديرة

املعهد قائلة:
مـنــذ افـتـتــاح املعهــد يف 15/ 8/
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2004 اولـيـنــا اهـتـمــامــا خــاصــا
بتـطـويـر مــواهب املــرأة املبـدعـة
ورعــــايــتهــــا وكــــذلـك بــتــــأهــيل
الــنــــســــــاء االرامل واملــطـلقـــــات
لـيـتــمكـن مـن مــواجهــة احلـيــاة

بعمل شريف.
وقد انـشأنـا خمسـة اقسـام لهذا
الغـــرض وهـي اخلـيـــاطـــة وفـن
السيراميك حيث تتعلم النساء
يف هـــذا القــسـم فـن اخلـيــاطــة
واالعمــال اليــدويــة كــالتـطــريــز
واحليـاكـة والــسيـرامـيك والـفن
التـشكيلي ويحتـوي هذا القسم
علــى مكـائـن خيـاطــة صنــاعيـة
حـديثـة ومكـائـن تطـريـز وسـيتم

قريباً تزويده مبكائن حياكة.
قــسـم الكــومـبـيــوتــر واالنـتــرنـت
الــذي يتــدرب فـيه حــاليــًا اكثــر
ــــة حــيــث يقــــدم مــن 30 مــتــــدرب
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دورات علــى احلــاسـبــات تــشـمل
ــــظـــــــــام ونـــــــــدوز، دورات عـلـــــــــى ن
ــــــامـج الــــــوورد، واالكــــسـل، ــــــرن وب
وكــذلك علــى شـبكــة االنتــرنت.
والقــــســم مـــــزود مبــنــضـــــومـــــة
انتــرنت حــديثــة يـشــرف علـيهــا
كادر متخـصص تقوده مهـندسة
مــــتـخــــــصــــــصــــــــــــة يف مـجــــــــــــال

احلاسوب.
يف حـني يخـتـص قــســم اللغــات
بتـقدمي دورات دراسية للمراحل
املـنــتهـيــة ودورات )هـــاي كالس(
ــــى وهـــــذا القـــســم يحــتـــــوي عل
مختـبر للصـوت وتستمـر الدورة
يف هـــذا القــسـم مــدة 45 يــومــًا
ومبعــدل ست سـاعــات اسبــوعيـًا

وكل دورة تضم 15 متدرباً.
بـيـنـمــا قــسـم الــتجـمــيل الــذي
ــمـــــــــرأة تـعـلــم فــن يــــضــمــن لـل
التجمـيل ويؤهلهـا ملمارسـة هذا
العمل فقد ركزنا فيه على تعلم
االرامل واملطلقات لنضمن لهن
الـعــمـل الـــــشــــــــريـف مــن خـالل
ــيــمـهــن مـهــن يــــســتـــطـعــن تـعـل
بواسـطتها توفيـر لقمة العيش.
امــا القــسـم االخـيــر وهــو قــسـم
الـرشاقـة والصحـة العامـة فهذا
القــــســم يعــطــي كـــــورســـــات يف
الرشاقة ونظام احلمية وتقدمي

االرشادات الصحية.
وقــــد مــنحـنــــا يف هــــذا القــسـم
اشـتــــراكــــا مجــــانـيــــا لالعـبــــات
املتـفوقـات الالتي يفتـقرن ملـكان
التــدريب. وقـد مت الـتنــسيق مع
املـدارس ومراكـز الشبـاب يف هذا

الصدد.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

معهد العراق اجلديد لتطوير املرأة

اهداف كبرية.. واهتامم خاص باالرامــــــل واملطلقـــــات
الديوانية/ محمد الفرطوسي

جـــرت يف محـــافـظـــة الـــديـــوانـيـــة انـتخـــابـــات
الـهيئـة اإلداريـة اجلـديـدة لنقـابـة املهنـدسني
الــــــــزراعـــيـــني يف احملــــــــافـــــظــــــــة. وشــــــــارك يف
االنـتخــابــات 99 من أعـضــاء الهـيئــة العــامــة
الختـيار خـمسـة أعضـاء من بـني 11 مرشـحاً
وبــــدأت االنــتخــــابــــات بــتعـــــريف املـــــرشحـني
ألنفــسهـم وتقـــدمي سيـــرة ذاتيـــة لكل مــرشح
بعـدها بـدأت عمليـة اإلدالء باألصـوات حيث
فــاز املـهنــدس صــالح حـسـني رئيـســاً جمللـس
إدارة النـقابـة وجمع 63 صـوتاً وفـاز بعضـوية
الهيئـة اإلدارية كل من املهـندسني علـي مطر
60 صـــوتـــاً وأحـمـــد حـمـــزة 53 صـــوتـــاً وعـبـــد
السالم عبد الستار 47 صوتاً وحامد سعدون

45 صوتاً.
وعبـر عـدد مـن املهنــدسني الـزراعـيني الــذين
حضـروا االنتخابات عن أملهـم بأن تستطيع
الهـيـئــة اإلداريــة اجلــديـــدة للـنقــابـــة إيجــاد
حلــول ملشــاكل املهنـدسني الـزراعيـني وأهمهـا
ضمـان حقـوق املهنـدسني الـزراعـيني وإيجـاد

أراض زراعــيــــــة لهـــم لغــــــرض اســتــثــمــــــارهــــــا
مـشاريع زراعيـة وتربيـة حيوان وتـوفير أراض
سكـنيـة للــذين يعـانـون أزمـة الـسكن ومتـثيل
املهـندس الـزراعي يف مجلـس إدارة احملافـظة
كـون الـديــوانيـة محــافظــة زراعيـة بـالـدرجـة

األولى.
ولــــوحــظ يف العــملـيــــة االنــتخــــابـيــــة غـيــــاب
العـنـصـــر الـنــســـوي عـن الـتـــرشـيح وقـــد عـــزا
بعـض املهنـدسـات املـشـاركــات يف االنتخـابـات
ذلك إلــى الـظــروف األمـنـيــة غـيــر املـسـتقــرة
الـتي مير بها العراق حاليـاً وصعوبة مشاركة

املرأة يف عمل مؤسسات اجملتمع املدني.
وكـانـت النقـابـة قــد شكلـت جلنـة حتـضيـريـة
لإلشـراف والتحضيـر لهذه االنتخـابات التي
تكـونت من املهـندسني )حـامت متعب مـحمد،
وعبــد األميـر جــواد، وعبـد احلـسـني صحن(
وقـد حضـر العمليـة االنتخـابيـة مديـر زراعة
الـــديـــوانـيـــة الــسـيـــد كـــرمي جـــاسـم حـمـــادي

والقاضي صالح الشمري.

انتخاب جملس إدارة جديد لنقابة
املهندسني الزراعية يف الديوانية

ـــــى ــــس عــــــازم عل وأضـــــاف قـــــائـالً: أن اجملل
متـابعـة ثبـوتيـات ووثـائق ضبــاط الشـرطـة
الـذين عينـوا يف األجهزة األمنيـة على وفق
االسـتـحقــاقــات الـتـي تـثـبـت مـــدى صحــة
الـوثــائق الـتي عـني فيهـا ضــابط الـشـرطـة
ــــــــى دور اإلعـالم وقــــــــد أثــنــــــــى كــثــيــــــــراً عـل
واإلعالميني يف املـرحلـة احلالـية وطـالبهم
بفـضح الظـواهر الـسلبيـة واملمـارسات غـير
الـــصحــيحــــة يف دوائــــر الــــدولــــة وســــائــــر
ــاً القـطــاعــات وسـيجــدون مـن اجمللــس أذن

صاغية ملتابعة ذلك بكل دقة وحرص.
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البصرة/ املدى
أعلن رئيس مجلس احملافظة الدوري لهذا
الشهـر السيـد قاسـم عطية يف مـؤمتره  عن
ــــى تهـــدئـــة ومتــشـيـــة أن اجمللــس عــــازم عل
األوضـــاع بــصـــورة سلـمـيـــة يف الـبــصـــرة يف
الظـرف الـراهن وهــو يضع ضـمن أولـويـاته
الرسمية االهتمام بعوائل الشهداء وقد مت
تعـيني نــسبــة كـبيــرة من أوالد الـشهــداء يف
أجهــزة األمـن والــشــرطــة والــدفــاع املــدنـي
واحلدود كـما سـيقوم اجملـلس بتعـيينهم يف
دوائر الدولة يف حالة تهيئة األمور لذلك.
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الناصرية/ املدى 
قـرر مجلـس محــافظـة ذي قـار
يف جلــسـته االخـيــرة املـنعقــدة
يـوم االحد املـاضي حتديـد يوم
اخلـــامـــس عـــشـــر مـن الـــشهـــر
احلالـي موعدا جـديدا الجراء
انتخـابـات اجمللــس البلـدي يف
قـضــاء الـنــاصــريــة ونــاقـش يف
اجـتمـاعه الــذي استغــرق اكثـر
مـن اربع ســـاعـــات آلـيـــة اجـــراء
االنتخـابـات وتــوفيــر احلمـايـة
لها وحتديد املراكز االنتخابية
وقـد اسـتبعـد اجمللـس مشـاركـة
القـــوات االيــطـــالـيـــة بـتـــوفـيـــر
احلــمـــــايـــــة االمــنــيـــــة يف تلـك
املــــــراكــــــز واالكــتـفــــــاء بـقــــــوات
الشرطة احمللية والتي وصفها
احد اعضاء اجمللس )بالكافية
ـــى حفــظ االمـن( والقـــادرة عل
ـــــس فـقـــــــرة وقـــــــد ارجـــــــأ اجملـل
ـــــس انـــتـخـــــــاب رئـــــــاســـــــة مـجـل
ـــائـب الـــرئـيـــس احملـــافــظـــة ون
ومقـــــرر اجمللـــس الــتــي كــــانــت
مـدرجـة يف جـدول اعمـاله الـى
جلــسته املـقبلــة بعــد ان اسهب
ــــاقـــشــــة آلـيــــة انــتخــــاب يف مـن
قـــائمـمقــام قـضـــاء النــاصــريــة
ومـديــري النــواحي يف الغـراف
واالصالح والــســديـنــاويــة كـمــا
تطرق الـى أزمة تعيني مديرية
تربيـة ذي قار وضـرورة االسراع
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جمـلس حمـافظـة الـبرصة يـدقق بـوثـائق ضبــاط الرشطـة

يف حـلهـــا  بـــالـتعـــاون مع وزارة
التــربيـة مـؤكـدا ان تعـليق هـذا
االمـر وعـدم حـسمه بـالـسـرعـة
املـمكـنـــة سـيـــؤدي الـــى عـــرقلـــة
العـمليــة التـربـويـة خـاصـة مع
ـــــدء العــــام اقــتــــراب مــــوعــــد ب
الــدراسي اجلـديـد اضـافـة الـى
مـنـــاقــشـــة تعلـيق الـــوزارة قـــرار
تعيني 1800 معلم ومدرس من
اخلــــــريجــني وتـقلــيـــص هـــــذا
العدد الـى 500 من املفصـولني
الــسيـاسـيني وقـد اكــد اجمللـس
ضــــــرورة االهــتــمــــــام بــتـعــيــني
اخلـــــــــــريـجــــني ومـعـــــــــــاجلـــــــــــة
مـــشـكـالتهـم مـن خـالل ايجـــاد
فــرص عـمل كــافـيـــة تلـيق بهـم
ودعـا الـوزارة العــادة النـظـر يف

قرارها.
كـمـــا جــــرى خالل االجـتـمـــاع
منــاقـشــة عــدم جــدوى تــرمـيم
مـــسـتـــشفـــى الـــوالدة وضـــرورة
بنـاء مسـتشفـى اخـر بـدال منه
بـــاملـبـلغ الـــذي رصـــدته الـــدول
املــــانحـــة والــــذي يقـــدر بـ )18

مليون دوالر(.
وقـــد تخـلل جلــســة االجـتـمــاع
مـناقشة عـدد من الفقرات كان
ابـرزهـا تــرشيح مـديـر لـشـركـة
ـــوزيع املـنـتـــوجـــات الـنفـطـيـــة ت
ـــرشــيح مـــديـــر دائـــرة واقـــرار ت

التفتيش يف الشركة ذاتها.  
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حتديد يوم 15 ايلول موعدا جديدا
النتخابات املجلس البلدي يف النارصية  

كربالء /املدى
انـهـــــت دائــــــــــــرة احـــــــصــــــــــــاء كــــــــــــربـالء
استعـداداتهــا املتعلقـة بـالتعـداد العـام
للـسكان املـزمع اجراؤه يف يـوم احلادي
والعشـرين مـن الشهـر املقـبل من اجل
الـتهـيئــة لالنـتخـابــات العـامـة.. اعـلن
ذلـك الـــسـيــــد اديــب محـمـــــد علـي آل
ماجد مدير االحصاء واضاف..انه مت
تشكيل جلنـة خاصة بالتعـداد برئاسة
محافظ كربالء الذي عقد اجتماعني
مهمـني ملنـاقـشـة مـا قــامت به الـدائـرة
من اسـتعــدادات يف هــذا اجملـــال ومتت
كـذلـك منـاقـشــة اللجــان املنـبثقــة من

املنـطقة..واشـار السيـد آل ماجـد..الى
ان عــدد مــديــري القـطــاعــات قـــد بلغ
410 مـدراء توزعـوا على 371 مقـاطعة
ومجاالً من ضمنها القرى واالرياف. 
وعـن مـنــــاطق الـبــــاديــــة..قــــال مــــديــــر
االحـــصـــــــاء.. انه مت اعـــــــداد مالكــــــات
مـتخـصـصــة مـن اجـل تفقــد املـنــاطق
الـصحـراويـة واحلـدوديـة مــشيـرا الـى
احتمال ان يكون عملهم يتم بواسطة
املـروحيات لغـرض نقلهم الـى املناطق
النــائيـة الـتي يـصعب الـوصــول اليهـا

برا..
وعن عمل مديري القـطاع قال السيد

الــدائــرة وهـي جلنـــة التـــرقيـم وجلنــة
احلصـر جلـميع الـوحـدات االداريـة يف
احملـــــــــــافــــــظـــــــــــة..واضـــــــــــاف مـــــــــــديـــــــــــر
االحصـاء..ان اللجنة التي ستعمل يف
منــاطق احلـضــر ستـتكــون من مـسـاح
الـــبلــــــديــــــة وممـــثل عــن الـــتخـــطــيـــط
العمرانـي والبلديـات والبلديـة ويرأس
هـذه الـلجنـة مـديـر احـدى املـدارس او
مشـرف تـربـوي اضـافـة الـى عضـو من
اجمللــس الـبلــدي.. امـــا اللجـنــة الـتـي
ستعمل يف املناطق الريفية فستتألف
من مسـاح من مديرية الـزراعة ومدير
احـــــــــــــــــــدى املـــــــــــــــــــدارس ومــخـــــــتـــــــــــــــــــار

آل مـاجــد..ان عملهـم سيكـون متـابعـة
حـدود منـطقتهم مـن جميع اجلـوانب
والقيـام بجــوالت يف داخلهــا ومتـابعـة
حصر الـدور واحملال السكـنية..كما مت
فــتح دورات خــــاصـــــة للـتــــدريــب علــــى
كـــيفــيــــــة ملء االســتــمـــــارة اخلـــــاصـــــة
بـــــــالـــتـعـــــــداد وعـــمـلـــيـــــــات الـــتـــــــرقـــيـــم
واحلـصر..وبخصـوص توفيـر اجلوانب
االمـنـيـــة الجنـــاح عـمـل اللجـــان..اكـــد
مـدير احـصاء كـربالء..انه مت االتـفاق
مع قيـادة شرطة كربـالء لغرض توفير

احلماية  الالزمة جلميع العاملني.

يف اطار التهيئة لالنتخابات العامة

اســتعـــــدادات يف كـــــربـالء إلنجـــــاح عــملــيـــــة الــتعــــــداد العــــــام للــــسـكـــــان

واسط / جبار بجاي
ـــــــة املـهـــنـــــــدســـني عـقـــــــدت نـقـــــــاب
الـــزراعـيـني يف محـــافـظـــة واسـط
األسبوع املاضي مـؤمترا انتخابيا
مـــوسعـــا النـتخـــاب هـيـئـــة إداريـــة
جـديـدة للنقـابـة ورئيـس لفـرعهـا
أيـــــضـــــــــــا .وقـــــــــــد جـــــــــــرت هـــــــــــذه
االنتخـابات علـى مرحلتـني كانت
األولـى الخـتيــار أعضــاء النقـابـة
للمـركز العـام فيمـا كانت املـرحلة
الثـانيـة النتخـاب رئيس وأعـضاء
فــرع النقـابـة يف احملـافـظـة حـيث
الـقـــيـــت خـالل املــــــؤمتــــــر كـلـــمــــــة
ـــــة يف اســـتعـــــرضـــت واقع الـــنقـــــاب
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ـــــة اجلـــــديـــــدة وطــبـــيعـــــة املـــــرحل
املهمـات الـتي تقــوم بهــا من اجل
األسهــام اجلــاد والفــاعـل يف بنــاء
الـعــــــــراق اجلــــــــديــــــــد مـــن خـالل
حتـــشــيــــد الــطــــاقــــات الـعلــمــيــــة
والتقنية وتـوظيفها بشكل علمي
وعمـلي مــدروس متـهيــدا لــزجهــا
يف عــملـيـــة الـبـنـــاء اجلـــديـــد مع
ــــــأكــيــــــد تـفـعــيـل دور املـهــنــــــدس ت
الــزراعي يف هـذه املـرحلــة كمـا مت
اسـتعــراض فعــاليــات الـنقــابــة يف
ـــــة املـــــاضــيـــــة الــتـــي تلــت املــــــرحل
سقــــوط الــنـــظــــام والــتــي كــــانــت
محـدودة يف ضــوء الظـروف الـتي
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ـــد خـــاصـــة ـــالــبل كـــانـت حتـيــط ب
األمنية منها.

جـرت بعـد ذلك عـمليـة التـرشيح
ـــأشــــراف القـــاضـي واالنــتخـــاب ب
نـــصـــيـف الـــــــدلـــيـــمـــي ممـــثـل دار
ــــة يف الـكـــــوت وبحـــضــــور العــــدال
الــسـيـــد عالء الـــديـن داود ممــثل
نقـابة املهندسني الزراعيني املركز
العـــام وأسفــرت االنـتخــابــات عـن
فـوز الـسيـد ريــاض جبـار مـنصـور
مبنـصـب رئيـس فــرع الـنقــابــة يف
احملافـظة وعـضويـة كل من جـبار
محسن ومناف ذياب وسعد تركي

واحسان فرحان .
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مـــــؤمتـــــر انــتخــــــايب للــمهــنـــــدســني الـــــزراعــيــني يف واســـط

 نعمل بروحية الفريق الواحد.. ونواجه جتاوزاتاحلكومة والقوات متعددة اجلنسية

شاغلنا حتقيق االمن واالستقرار واالعداد لالنتخابات العامة

اكد عدد من اعضاء اجمللس الوطني العراقي املؤقت لـ)املدى(
ثقتهم بنجاح الدورة احلالية للمجلس والنهوض باملهمات التي نص

عليها القانون والتي تقع يف مقدمتها عملية االعداد لالنتخابات
العامة ومراقبة اداء احلكومة واعداد مشروع الدستور الدائم.

بغداد/ املدى

العدد )197( االربعاء 8أيلول 2004

NO (197) Wed. (8) September


