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جلنة تطبيق املادة  58جتتمع
يف كركوك
كركوك/املدى
عقـ ــد ممــثلـ ــو جلـنـ ــة ت ـطـبــيق
امل ــادة  58املـنـبـثق ــة عــن مجلــس
محافـظة كركـوك برئاسـة بابكر
صـديـق مسـؤول ملف املـرحلني
واملهجــرين بــاجمللــس احمللي يف
ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك مب ـ ــش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ج ـم ــيع
االعضاء.
واسـتـض ــافــت اللجـن ــة رئـيــس و
اعـضــاء جلـنــة الـتفــاهـم واحلل
الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي الـ ـت ــي بـ ـ ـ ــادرت بـحـل
مـ ـشـكلـ ــة الـ ــوافـ ــديـن لـكـ ــركـ ــوك
ب ـطـ ــرق سـيـ ــاسـيـ ــة وقـ ــانـ ــونـيـ ــة
ت ـضـمــن حقـ ــوق اجلـمــيع وهـيّ
مـؤلفة من العرب الـوافدين من
محــافـظ ــات العــراق اجلـنــوبـيــة
ال ــذين مت جـلبـهم الــى كــركــوك
ضـ ـم ــن س ــيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة الـ ـتـغـ ـي ــيـ ـ ـ ــر
الدميغـرايف التي اتبعهـا النظام
السابق.
وطـالبـت جلنــة التفــاهم واحلل
الــوطنـي ان تكــون جلنـتهـم لهــا

عـضويـة يف جلنـة املادة الـثامـنة
واخلمــسني مـن اجل املـســاعــدة
يف ت ـطـبــيع االوضـ ــاع وتـ ــسهــيل
ع ـ ــودة العـ ــرب الـ ــى مـنـ ــاطـقهـم
االصلــيـ ـ ــة وكـ ـ ــذلـك طـ ـ ــالــبـ ـ ــوا
بــتقـ ــدمي تعـ ــوي ـضـ ــات لـلعـ ــوائل
العربية الوافدة الى كركوك.
ومن اجلـديـر بـالـذكــر ان جلنـة
الـتفــاهـم واحلل الــوطـني متـثل
 70الف نسمة من عوائل العرب
املــرحلـة والــذين بــدورهم ابـدوا
اسـتع ــدادهـم لع ــودتهـم بع ــد ان
يتم تعويضهم بشكل مرض.
وقـ ــررت اللجـن ــة زي ــارة املـن ــاطق
الـعـ ـ ـ ــرب ــيـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـ ـض ــم آالف
ال ـ ــواف ـ ــديــن مع ممــثلـي جلـن ـ ــة
التفـاهم واحلل الـوطني ملعـرفة
مطـالبهم واحـتياجـاتهم بعـدها
يتـم عقــد اجـتمــاعــات مــوسعــة
مع م ـ ــدراء ال ـ ــدوائ ـ ــر لــتق ـ ــدمي
اخل ـ ــدمـ ـ ــات وتل ـبــي ـ ــة م ــط ـ ــالــب
الوافدين.

نشاطات واسعة لعمليات املسح اجليلوجي والتعدين يف كردستان
بغداد  /رياض القره غولي

الغــراض اسـتك ـشــاف الـنفـط يف
بنــة بــاوي والـتحــري عـن الفـحم
والـصخــور الـصــاحلــة لـصـنــاعــة
الـ ـسـمـنــت يف محـ ــاف ـظـ ــة دهـ ــوك
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ــى اجـ ــراء اعـمـ ــال
التحـري عـن االطيــان الصـاحلـة
لـصنـاعـة الـسـمنـت والطـابـوق يف
اربيل.
واضـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ــش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اج ـ ـ ــرت
عمـليــات حتــديــد مــواقع املقــالع
املـستـثمـرة وحـسـاب االحـتيــاطي

اجــرت الـشــركــة العــامــة لـلمــسح
اجليـولـوجـي والتعــدين العـديـد
من املـسـوحــات واعمــال التحـري
ملشـاريع حقليـة تتـم تنفيـذها يف
اقل ـيــم ك ـ ــردس ـت ـ ــان خـالل الع ـ ــام
املاضي.
وقـال مصـدر مسـؤول يف الشـركـة
ان االعــمـ ـ ـ ــال اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة بـه ـ ـ ــذه
ـش ـ ـ ـ ــاريـع تـ ـ ـضـ ـمـ ـن ــت اج ـ ـ ـ ــراء
امل ـ ـ ـ ـ
ـ
الــتحـ ــريـ ــات اجلـيـ ــوفـيـ ــزيـ ــائـيـ ــة

حلجـر الكلـس يف جبل قـره جوق
حـ ـي ــث بـلـغ حـج ــم االسـ ـتـ ـث ــم ـ ـ ــار
القـلعــي للـ ـشـ ــركـ ــة خـالل العـ ــام
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ــن
( )11.836.242متــراً مكـعب ــا من
املـواد االوليــة (احلصـى والـرمل)
مـبـيـنـ ـاً ان ال ـش ــركـ ــة متكـنـت مـن
اجنـ ـ ــاز الع ـ ــدي ـ ــد مــن املـ ــشـ ـ ــاريع
التعـاقـديـة لعـدة جهـات كـاجـراء
عــمل ـي ـ ــات الــتح ـ ــري اله ـن ـ ــدســي
والتكتيكـي لغرض بنـاء فندق يف

م ــديـن ــة الــسلـيـم ــانـي ــة وم ـش ــروع
ح ــف ـ ـ ــر آبـ ـ ـ ــار ه ــيـ ـ ـ ــدرولـ ـ ـ ــوج ــيـ ـ ـ ــة
للمستـشفى االردني يف الفـلوجة
ومشـاريع اخـرى خـاصـة بـاعمـال
ـح ـ ـ ــري ع ــن حـج ـ ـ ــر الـكـل ـ ــس
الـ ـت ـ
حملــافـظــة املـثنــى ومـعمـل سمـنت
بــادوش بــاالضــافــة الــى اجنــازهــا
العـ ــديـ ــد مـن مـ ـش ـ ــاريع الــبحـث
والـت ـط ــويـ ــر يف مج ــال ال ـصـبغ ــة
احلمــراء لالخـشــاب والـبالطــات
وت ـصـنــيع مـ ــرشح ملــصف ــاة مـي ــاه

اقرار املشاريع املم ّولة من قبل الوكالة الكورية
للتضامن الدويل
بغداد  /املدى
عقدت الهيـئة الستراتيجية العادة
االعمار اجتمـاعها الدوري بـرئاسة
ال ـ ــدكــت ـ ــور ب ـ ــرهــم صـ ـ ــالح رئ ـيـ ــس
الهيـئة ،بحضـور عدد من املـدعوين
مـن مخـتلف الــوزارات واملــؤسـســات
العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة ومم ــثلــي امل ـنـ ـظــمـ ـ ــات
الدولية العاملة يف بغداد.
حـ ـي ــث اق ـ ـ ــرت الـهـ ـي ــئ ـ ـ ــة م ـ ــش ـ ـ ــروع
احلـمــايــة االجـتـمــاعـي ــة بقـيـمــة 6
ماليـني دوالر التـي ينفـذهـا الـبنك
ال ــدولي بــالـتعــاون مع وزارة العـمل
والـ ــش ـ ــؤون االج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة و وزارة
املالية.
كــم ـ ــا اق ـ ــرت اله ـيــئ ـ ــة ق ـ ــائــم ـ ــة مــن
امل ـش ــاريـع تق ــدمـت به ــا و متـ ــوله ــا
الـوكـالــة الكـوريـة لـلتعـاون الــدولي
بق ـيــم ـ ـ ــة  51ملــيـ ـ ــون دوالر وال ـتــي
تتـضـمن اعــادة تــأهـيل مـبنــى وزارة
الـتخـطـيـط والـتع ــاون االمن ــائـي و
جتهيـز عدد مـن الوزارات الـعراقـية
ب ـ ــاملعـ ــدات الـتـي حتـت ـ ــاجهـ ــا كـمـ ــا
تتـضمـن القــائمـة بـرنــامج تــدريب
عـدد كبيـر من الكـوادر العـراقيـة يف
كوريـا مبختلف االختصاصات وقد
اك ــد رئـي ــس الهـيـئ ــة ال ـسـي ــد وزي ــر

النفط :تركيا تستأنف تزويد العراق باملشتقات
النفطية االسبوع املقبل
بغداد  /كرمي السوداني

أعـلـ ـن ــت وزارة الـ ـنـف ـ ــط إن اجل ـ ـ ـ ــان ــب الـ ـت ـ ـ ـ ــرك ــي
سـيـ ـسـت ـ ــأنف األسـب ـ ــوع املقـبـل ضخ املـ ـشــتق ـ ــات
النفطية إلى العراق.
وق ـ ــال مـ ـص ـ ــدر يف ال ـ ــوزارة أمـ ــس الــثالث ـ ــاء" :إن
شـركـات تـركيـة طلـبت بعـض املطـالب اإلضـافيـة
الفـنيـة واإلداريـة وقــامت شـركـة تـســويق النـفط
(س ـ ـ ــوم ـ ـ ــو) إح ـ ـ ــدى م ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات وزارة ال ــنف ــط
باستكمال اإلجراءات وتلبية هذه املطالب".

بغداد  /املدى

الـتخــطيـط والـتعــاون االمن ــائي د.
بـ ــرهـم صـ ــالـح علـ ــى ضـ ــرورة وضع
معــاييـر الخـتيـار املـسـتفيـديـن من
هـذه الـدورات وكــذلك اكــد سيــادته

علـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة مـ ـ ــراعـ ـ ــاة الــتـ ـ ــوزيع
اجلغرايف العـادل للبرنـامج بحيث
يـشــارك فـيه مــوظفــون مـن جمـيع
احملافظات العراقية.

شـاركـت وزارة التجـارة يف ورشـة
العـمل لـلنــاطقـني االعالمـيني
يف ال ـ ــوزارات اخمل ـتـ ـص ـ ــة ح ـ ــول
مــرض انفلـونـزا الـطيـور الـتي
اقـ ــامــتهـ ــا مـن ـظـمـ ــة ال ــصحـ ــة
العـامليـة واليـونـسـيف يف عمـان
آواخر الشهر املنصرم.
وقـ ـ ــال ال ـنـ ـ ــاطـق االعالمــي يف
الـ ــوزارة لـ (املـ ــدى) ان الـ ــورشـ ــة
ت ـضـمـنــت الق ـ ــاء محـ ــاضـ ــرات
وبـحـ ـ ـ ـ ــوث مـ ــن ق ـ ـبـل خ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــراء
مختصني يف هـاتني املنظمتني
تنـاولت مـسار هـذا املرض مـنذ

أهايل قضاء اهلندية يعتصمون فوق اجلرس القديم ويمنعون عبور املركبات
كربالء  /املدى

اإلعـالم ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ــم مـجـلـ ـ ـ ـ ــس
احمل ــافـظ ــة إن االعـتـص ــام ال ــذي
شــاركـت فــيه الع ـشــائ ــر الكـبـيــرة
واألح ــزاب ال ـسـي ــاسـي ــة والق ــوى
الف ــاعل ــة يف امل ــديـن ــة واأله ــالـي
يه ــدف إل ــى ت ــذكـي ــر املــس ــؤولـني
بضرورة إنشاء جسر جديد حلل
ازمة الزحام.
وأض ـ ــاف ال ـ ــدعـمـي إن األه ـ ــالـي
ي ــري ــدون مـن وراء اعـتــص ــامهـم

الــذي ي ـسـتـمــر ملــدة أسـبــوع إلــى
إطالق رصـي ــد اجلــس ــر الـث ــانـي
ال ـ ـ ــذي أوقـف ـتـه وزارة اإلســكـ ـ ـ ــان
والــتعـمـي ــر مـن ـ ــذ ثالث سـنـ ــوات
وك ــذلك مـجلــس ال ــوزراء ال ــذي
أوقـف ب ـ ـ ـ ـ ــدوره امل ــب ـ ـ ـ ـ ــالـغ ال ــتـ ــي
خـصـصـت للجـســر مـن مجلـس
االعمار األعلى.
وأش ــار إل ــى إن أه ــالــي القــضـ ــاء
يعــانــون مـن االزدحــام ال ـشــديــد

وقطـع الطـرق واخـتنـاق املــدينـة
جراء مـرور األعداد الكبـيرة على
اجلسر الوحيد يف املدينة.
ويـذكـر إن جـســر الهنـديـة الـذي
افتتح عـام  1955يف العهد امللكي
ه ـ ـ ـ ــو املـع ــب ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوح ــي ـ ـ ـ ــد ب ــني
احملــافـظــات اجلنــوبيــة ومــدينــة
ك ـ ـ ــربالء وي ـ ــشه ـ ـ ــد عــب ـ ـ ــور آالف
امل ـ ـ ــركــب ـ ـ ــات عـل ـيـه ط ـ ـ ــوال أي ـ ـ ــام
األسبوع.

اجراءات للحد من التلوث يف حمافظة ذي قار
ذي قار  /املدى

وأضـاف":إن املـسـتحقــات التــركيــة علـى اجلــانب
الع ـ ــراقــي ك ـ ــانــت ق ـ ــد بـلغــت ق ـبـل االتف ـ ــاق بــني
الـط ــرفـني  650ملـي ــون دوالر ت ـس ــدد عل ــى نح ــو
أقسـاط ملدة تسعة أشهر كما أضيفت إليها نسبة
 3باملـائة علـى نحو فـوائد .وأشـار املصـدر إلى:أن
االتفــاق علــى جــدولــة الــديـن الع ــراقي اخلــاص
بـاملـشتقــات النفـطيـة املـوردة إلـى العــراق مت بني
اجلـ ــانـبـني يف ال ـ ــرابع عـ ـشـ ــر مــن شهـ ــر شـبـ ــاط
املاضي.

الناطقون االعالميون يشاركون يف ورشة عمل
حول انفلونزا الطيور يف عامن

مطالبني بإطالق مبالغ إنشاء جسر ثان لهم

اعتــصم أهــالي قـضــاء الـهنــديــة
مبحــافـظــة ك ــربالء فــوق ج ـســر
الهنـديـة ومنعـوا عبـور الـسيـارات
ف ـ ــوقه احــتج ـ ــاج ـ ــا عل ـ ــى ع ـ ــدم
اإليفــاء بــالــوعــود الـتي قــطعهــا
املسـؤولون يف وقت سـابق بإنـشاء
جسر ثان يف املدينة لتخليصهم
من االزدحام اليومي الشديد.
وقــال غــالـب الــدعـمـي املـتحــدث

مـنـ ــزلـيـ ــة مـن خـ ــامـ ــات مـحلـيـ ــة
واجراء جتـارب استخالص اولـية
خلــامــات الــرصــاص واخلــارصني
احمللية .ودعـا املصدر املـسؤول يف
الشركة الى ضرورة تعديل قانون
يـنظم االستثمـار املعدني رقم 91
لـ ـ ـ ـ ـسـ ــنـ ـ ـ ـ ــة  1988مـ ــن خـالل سـ ــن
ـش ـ ــريع ـ ــات ق ـ ــان ـ ــون ـي ـ ــة حت ـمــي
تـ ـ ـ
املــستـثمـر وحتـافـظ علــى الثـروة
املع ــدنـيـ ــة ووضع اسـت ــراتــيجـي ــة
طويلة االمد لـسياسة االستثمار

املعــدنـي تك ــون ملــزم ــة للقـطــاع
العام واخلاص.
وجتــدر االشــارة ال ــى ان عمـليــات
االسـتكـشـاف والـتنقـيب املعــدني
يف العــراق وعلــى م ــدى اكث ــر من
نـ ـ ـصـف قـ ـ ـ ـ ــرن وال ـ ـ ـ ــذي نـف ـ ـ ـ ــذتـه
املالكــات اجليـولــوجيـة العــراقيـة
اثـمـ ــرت عـن اكـتـ ـش ـ ــاف وتقـيـيـم
العــدي ــد من اخلــامــات املع ــدنيــة
والـصخـور الـصنــاعيــة والثـروات
املعدنية االخرى.

نـ ــاق ــش مـجل ــس ا لـتـ ـشـ ــاور الـبـيـئـي يف
مـجلـ ــس مح ـ ــاف ـظ ـ ــة ذي ق ـ ــار م ـص ـ ــادر
الـتل ــوث ا لـبـيـئـي يف احمل ــافـظ ــة واتخ ــذ
جملــة من االجـراءات املـتعلقـة بـاحلـد
منها يف مناطق متفرقة من احملافظة.
و قـال املهنـدس نصـار حنون مـدير بـيئة
ذي قـار لـ (املــدى) :مت خالل االجـتمـاع
الـذي تـراسه محـافظ ذي قـار م نـاقشـة
ستـة محاور تتعـلق بتلوث امليـاه وشبكة

ـص ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـصـحـ ــي وردم
اجمل ـ ـ ـ ــاري والـ ـ ـ ـ
ـ
املسـتنقعـات وواقع عمل اجملــازر وعطل
احملـارق يف ا ملــستــشفيـات والـوقـايــة من
االشعـاع وظاهـرة انتـشار كـور الطـابوق
ومـا تسـببه من تـلوث يف الـهواء اضـافة
الــى م نـاقـشــة الفعــاليــات املقتـرحـة يف
يوم البيئـة املوافق  15نيـسان  0وقد مت
االيعـاز الـى الـدوا ئـر اخملـتصـة بـاتخـاذ
االجراءات الـكفيلة بحمايـة البيئة من
الــتل ـ ــوث ك ـم ـ ــا مت ت ـ ـشـكــيل جل ـن ـ ــة مــن

مـديرية البيئة ومديرية شرطة ذي قار
ملتابعة عمل كور الطابوق.
وعــن الــت ل ـ ــوث ا ل ـ ــذي ت ـ ـس ـب ـبـه معـ ـ ــامل
الطـابوق قـال :لقد مت ربـط منظـومات
حــرق آليـة يف معـامل االصالح وحــاليـا
نـ ـسـبـ ــة الــتلـ ــوث يف تلـك املـنــطقـ ــة اقل
بكـثي ــر من ا لـســابـق حيـث تبـني ل نــا ان
ك فـاءة املنظـومات املـستعملـة يف عملـية
احلرق يف تلك املعامل ال تتجاوز
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ظه ـ ــوره الول مـ ـ ــرة يف الع ـ ــالــم
س ـن ـ ـ ــة  1918وتـك ـ ـ ــراره ع ـ ـ ــامــي
 1960-1958ال ـ ــى ظهـ ــوره مـ ــرة
اخــرى عــام  ،2003واكــدت هــذه
ال ــبح ـ ـ ــوث علـ ـ ــى دور ال ـن ـ ـ ــاطق
االعالمي يف اختـيار املعلـومات
من مـصــادرهــا وايـصــالهــا الــى
وس ــائل االعالم اخملــتلف ــة بـكل
دقـ ــة وامـ ــان ـ ــة وعلـمـيـ ــة حـتـ ــى
ميـكــن جت ـ ـ ــاوز اي ـ ـ ــة مـ ـ ـش ـ ـ ــاكـل
واخـط ــار ق ــد حت ــدث عـن ع ــدم
توخي الدقـة يف نقل املعلومات
مـشيراً الـى ان الورشـة توصلت
الـ ــى جــملـ ــة مــن املقـتـ ــرحـ ــات

والتـوصيـات تصب يف مجـملها
الـ ــى كــيفـيـ ــة اشـ ــاعـ ــة الـ ــوعـي
االعــالم ـ ــي امل ـ ـ ـ ـطــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ب ـ ــني
مـخ ـ ـتـلـف شـ ـ ـ ـ ــرائـح اجمل ـ ـت ـ ـمـع
وخصوصـاً يف املناطق الـريفية
الـتـي متـتـ ــاز بـكـثـ ــافـ ــة تـ ــربـيـ ــة
الطيور والدواجن.
يذكر ان الـناطقني االعالميني
يف وزارات ال ــصحـ ــة والـ ــزراعـ ــة
وال ـتـعل ـي ــم الع ـ ــالــي وال ـب ـي ـئ ـ ــة
وال ـ ـ ــداخـل ـي ـ ـ ــة اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
مخ ـتـ ـصــني مــن احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات
واقليم كـردستـان شـاركـوا بهـذه
الورشة التي استمرت يومني.

تكرم  93من
التعليم العايل ّ
اساتذهتا الرواد واملتميزين
بغداد  /املدى

احـتفـلت وزارة الـتعـليـم الع ــالي والـبحـث والعلـمي
بتكرمي نخبـة من اساتذتها الـرواد واملتميزين لعام
2005.
وكـرم وزير الـتعليم الـعالي أ .د .سـامي عبـد املهدي
املـظفــر  93تــدريــسيــا مـن بيـنهـم  72من االســاتــذة
الـرواد ،و 21من املتـميزيـن يف مجال االشـراف على
مشاريع طلـبة الدكتـوراه واملاجسـتير يف حفل اقيم
يف مبنى الوزارة ببغداد.
واكـ ــد الـ ــوزيـ ــر امل ــظفـ ــر يف مـ ــؤمتـ ــر صـحفــي عقـب
االحتـفال " ان تكرمي االسـاتذة اليـوم ياتي تكـريساً
ملنهج الوزارة يف رعـاية املتـميزين واملبـدعني والرواد
من مـنتــسبـيهــا وتقــديــراً ملــا قــدم ــوه من اجنــازات
فكرية وعلـمية نوعية يف ظل اصعب الظروف التي
تعيشها البالد".
وقال الوزير ان الـوزارة واجلامعات العـراقية قدمت
تــضحـي ــات كـبـي ــرة متــثلـت ب ــاسـت ـش ــاد  92اسـت ــاذاً
جامعياً.
كمـا اشـار الـى ان نحـو  300من الكفـاءات العـراقيـة
ت ــركت اجمل ــال التــدريــسي وغــادرت العــراق بـصــورة
رسـميـة ،نـتيجـة للـضغـوط االمـنيـة الـتي تعـرضـوا
لهـ ــا ..غـيـ ــر انه اكـ ــد يف الـ ــوقــت نف ــسه "ان الـ ــوزارة
ع ـي ـنــت اك ـث ـ ــر مــن  5000مــن الــكف ـ ــاءات الـعل ـم ـي ـ ــة
املتقدمة يف جميع االختصاصات حتى االن فضال
عـن اســتق ـطـ ــابهـ ــا لعـ ــدد ال بـ ــاس به مــن املالكـ ــات
العلميـة العراقـية املـتواجـدة يف اخلارج بعـد توفـير
االجواء العلمية واملعيشية املناسبة لهم".
وكـشف املظفــر عن اكمـال الـستـراتـيجيـة اجلـديـدة
للـ ــوزارة الـتـي تـت ـضـمـن رؤى وبـ ــرامج مـن شـ ــانهـ ــا
االرتقـاء بالـتعليم العـالي وتخليـصه من النمـطية
التـي يع ــاني مـنهــا ح ــاليــا ،بــاسـتحــداث جــامعــات
نــوعـيــة مـتخـصـصــة ،وتـطـبـيق اســالـيـب تعلـيـمـيــة
ج ــدي ــدة ،مـن بـيـنه ــا الــتعلـيـم عـن بع ــد والــتعلـيـم
االلكـتــرونـي ،فـضال عـن فــسح اجمل ــال للج ــامعــات
االجـنـبـيـ ــة بـ ــالعـمـل يف العـ ــراق يف اطـ ــار مـ ـشـ ــروع
متكـامل للنهـوض بقطـاع التـعليم العـالي االهلي،
مـ ــؤكـ ــدا سعـي الـ ــوزارة القـنـ ــاع الـبـ ــرملـ ــان العـ ــراقـي
باملوافقة على اقرار املشاريع اخلاصة بهذا الشان.
وكـان أ .د .عبـد اجمليـد حمـزة النـاصر رئـيس جـهاز
االشــراف والـتقــومي العلـمي يف الــوزارة قــد اكــد يف
كلـم ــة القــاه ــا خالل االحـتف ــال ،علــى اهـمـيــة دور
االس ــاتـ ــذة املك ــرمــني يف نقل خـب ــراتهـم وجت ــاربهـم
العلـميــة والتــربــويــة مـن اجل اعــداد مــؤهل لـبنــاء
العراق.
وحـضر احلفل املديرون العـامون يف الوزارة ورؤساء
اجلامعات وهيئة التعليم التقني.

تـــــوزيع الــــوجـبــــة االوىل مـن رواتـب املـــشـمــــولـني
بالرعاية االجتامعية يف الديوانية
الديوانية  /املدى

تــسلـمـت مح ــافـظ ــة ال ــدي ــوانـي ــة
الـ ـ ـ ــوجـ ـبـ ـ ـ ــة االولـ ـ ـ ــى م ــن روات ــب
املـ ـ ـ ـشـ ـم ـ ـ ـ ــول ــني ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة
االجتمـاعية .وقـام السـيد خليل
جليل حمـزة محـافظ الـديوانـية
بـ ـت ـ ـ ـ ــوزيـع ج ـ ـ ـ ــزء مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ــى
املشمولني يف ناحية السنية.
وقـال محافـظ الديـوانيـة ان هذا
املـشــروع شـمل أعــداداً كـبي ــرة من
الع ـ ــوائل واالفـ ــراد ذوي ال ـ ــدخل
احملــدود واملعــوزين يف الـبلــد وفق
عدة معـايير .مـشيراً الـى أن عدد
املـ ـسـجلـني حـت ــى االن بـلغ اكـث ــر
م ـ ــن  28000الـف مـ ـ ـ ـ ـسـجـل م ـ ــن
العــاطـلني عـن العـمل مـن اعمــار
 18الى  62سنة.
ويــذكــر ان عــدد املــواطـنني الــذي
يـتم تـوزيع املـسـاعـدات علـيهم يف
ناحيـة السنـية يف الوجـبة االولى
جتاوز اكثـر من  270مسجالً من
الـعـ ـ ـ ـ ــاطـل ــني .وسـ ـيـ ـت ــم تـ ـ ـ ـ ــوزيـع
ال ـ ــوج ـب ـ ــات االخ ـ ــرى يف م ـ ــرك ـ ــز
احملــافـظــة واالقـضيــة والنــواحي
فيمـا تـأتي تبـاعـاً حـسب القـوائم
الـ ـت ــي مت اسـ ـت ـكـ ـمـ ـ ـ ـ ــالـهـ ـ ـ ـ ــا وفـق
الشروط املطلوبة.

