العدد ( )118االحد  23آيار 2004

يف احلدث احمللي

NO (118) Sun. (23) May

الوزير املفوض يف اخلارجية اليابانية لـ (املدى):

إعادة صيانة الطرق اخلارجية واالهتمام بالطرق الريفية

نصب  300خزان ماء يف املناطق الريفية واملساهمة يف تأهيل  3مستشفيات و 9مدارس

السماوة  /عدنان مسري
تـستعـد احلكـومــة اليـابــانيـة
لـنصـب أربع حمطـات لتـصفيـة
املـاء الصـاحل للشـرب يف حمافـظة
املـثنــى ومن املــؤمل املبـاشـرة
بالعمل بداية شهر حزايران.
أعلـن ذلـك (للـمــدى) الــسـيــد
هريويـا سـوكـابـايـاشي الـوزيـر
املفـوض يف اخلارجيـة اليابـانية
ومـــديــــر مكـتـب االرتـبـــاط
للخـارجية اليـابانيـة يف السماوة
وقال أن العـمل باملشـاريع ينتهي
خالل مــــدة شهـــريــن وأن كل
حمـطة جتهـز مئات األطـنان من
املـاء الصـاحل للشـرب ،فـضالً عن
نصب ( )300خزان للماء توزع يف
املناطق الريفـية ومت إيصال املاء
بـواسطـة ( )20سيـارة حوضـية
وهــــذه هـي الــــوجـبــــة األوىل
وستكـون هنـاك وجبـات ثانـية
وثالثـة ومن خالل هذه املشاريع
سـنوفـر املاء الـصايف للـمحافـظة
اليت تعـاني شحــة كبرية يف املـاء
الصاحل للشرب.

تأهيل  30مركزاً طبياً

وأضـاف أن قوات الـدفاع الـذاتي
اليـابـانيـة قـدمت مـسـاعـدات
طـبـيــة ملــسـتــشفــى الــوالدة
واألطفـال ومسـتشفـى الـسمـاوة

العـام تـضمـنت أجهـزة طـبيـة
وأدويـة وهنـاك أفكـار لتقـديم
أجهــزة ومــســاعــدات أخــرى
ستقدم للمستـشفيات يف قضاءي
اخلضـر والرميثـة .وهناك ()30
مركزاً صحياً موزعاً يف احملافظة
سنقــوم بتقــديم األجهـزة هلـا
وترميـم بعض منهـا .فضالً عن
جتهـيز دائـرة الصحـة بعـشرات
مـن سـيــــارات اإلسعـــاف الـيت
سـتصل قريبـاً بعد اختـاذ القرار
النهائـي .وهناك سفـرة لألطباء
العـاملني يف املستـشفيات لـزيارة
اليـابــان وتطـويـر قــابليــاتهم
الطبية واإلطالع عـلى أحدث ما
وصلته التقنية يف اليابان.
وأكــــد الــــوزيــــر املفــــوض أن

اخلـارجيـة اليـابانـية تـنسق مع
قـسم التـنميـة يف األمم املتـحدة
وهناك  9مدارس بدأنا العمل بها
وهنـاك مـدارس ضـمن وجبـات
أخـرى فضالً عن أعمـار الشوارع
حيـث تقــوم قــواتنــا برتمـيم
أربعـة شـوارع فـيمـا نقـوم اآلن
بـتحسـني جسـر اهلالل وهـو من
اجلـسور العـائمة ونقـوم بإقـامة
جسر ثابت.

مـستــشفيـات ولــدينـا عـشـرة
مشـاريع واحتـمال زيـادة العدد
إىل  20مـــشــــروعــــاً وحنــــاول
تعـــــيني  60-50موظفاً.
وأشـار إىل “أن جمـال الـريـاضـة

والـثقــافــة حيـتل حـيــزاً مـن
أهـتمــامــاتنــا حـيث سـنجهــز
النوادي الرياضية بألف كرة قدم
كمــا سـنقــوم بـرتميـم امللـعب
األومليب يف السماوة”.
ونـرى “أن املـستــوى املعيـشي يف
احملـافـظــة سيء وحنـاول قـدر
االمكـان مـسـاعــدة النــاس من
خالل تـنفيـذ املـشـاريع .وتعـد
هـذه املـشـاريـع كمــرحلـة أوىل
وسنـنتقل إىل املـشـاريع الكـبرية
ضـمن املـرحلـة الثـانيـة لـبنـاء
الـبنــى التحـتيـة وأن املـسـألـة
األمنيـة مهمـة فـإذا مل يسـتتب
االمن مل يستطع املعنيون تنفيذ
املـشــاريع وإننـا نـنظـر للـوضع
األمين نـظرة مهمـة وندرس كل
حادثة على حدة”.

برامج مساعدة
العاطلني

وهناك مشاريع أخـرى بالتعاون
مع قسم التنمية بإقامة برنامج
مسـاعـدة العـاطلني عـن العمل
حيـث بدأنا مبـشروع تعيني 400
مـوظف وموظفـة لتنظيف أربع

يف مكاتب ملنظمات وأحزاب دينية وجهات أمنية رسمية يف البصرة

تعذيب العراقيني على أيدي ضحايا حتولوا إىل جالدين!!
البصرة  /املدى
بعـــد أن تكــشف مـلف تعـــذيب الـسـجنــاء
العـراقـيني علـى يـد أفـراد قــوات االحتالل
األمـريكيــة يف سجن أبي غـريب أو يف غريه ،
وقد تكشف ذلك فيمـا بعد سواء من الضحايا
الـذين أطلق سـراحهم ومل يـسمعهـم أحد إال
مؤخرا  ،أو من بعـض اجلنود أنفسهم بعد أن
أنهـوا خـدمـتهم يف العــراق  .وبغض الـنظـر
سـواء كـانـت تلك الـضحـايــا من اجلـالدين
يب النظام الـسابق الذين
الـسابقني من منتـس ّ
مـارسوا أشـد أنواع التعـذيب على ضحـاياهم
من العراقيني  ،وبالتأكيد أن الضحايا يف هذه
احلـالـة من األبـريــاء  ،أو من غري األبـريـاء ،
فإننا نقف ضـد كافة أنواع التعذيب اجلسدي
بكل أشكاله.
اعتقاالت كيفية
بهـذه املناسبة ندعو ألن يفتح ملف التعذيب
العــراقـي(املعــاصــر)علــى أيــدي جـالدين
عـراقـيني جـدد  ،بعـضهم كـانــوا أصال من
ضـحايـا النظـام السـابق  ،ورمبـا قاسـوا أشد
أنواع التعذيب تلك سابقا  ،فإذا بهم ينقلبون
فجأة إىل جـالدين شرسني ويف أغـلب األحيان
بـدون مربر  ،ال بل يف مجـيع األحيـان  ،إذ مل
تكن هنـاك أية سلطـة شرعيـة متنحهم ذلك
احلق أو املربر األخالقي أو الشرعي  ،بل حتى
الـشـرائع الـسمـاويــة مجيعهــا مل تربر ذلك
مطلقـا  .فإذا بني ليلة وضحاها تنقلب بعض
تلـك العنـاصـر وحتـت الفتـات ومـسـميـات

خمتلفـة وباسم الـدين أو الطائـفة تنقلب إىل
جالدين حقـيقيـني  ،يسـومـون ضحـايـاهم
وبسـادية غريـبة أشد أنـواع التعذيـب قسوة
وحتت ذرائع خمتلفة .
مرة أعتـقل أحد املواطنني من قبل منتسيب
احــد تلك(املكــاتب)ألنه شـارك بـتظـاهـرة
سلـمية ليطـالب حبقه يف العودة إىل الـوظيفة
بعـد أن تركهـا بسبـب تعرضه لالضـطهاد يف
ظل النظام السابق  ،وألن املدير اجلديد لتلك
الدائرة حمسوب على ذلك(املكتب)أو املنظمة
 ،أعـتقـل ذلك الـــرجل املعــروف بـتــديـنه
وتعـرض للضرب واإلهانـة وحتى منعوه من
أن يؤدي فـرائضه  ،ومل يطلق سـراحه حتى
بعد أن تدخلت شخصيات وحركات ومنظمات
أسالمية متعددة  ،إال بعد أن قضى ليلة كاملة
يف ذلك(املكتب)!!
معاملة غير إنسانية
وقـد تسنـى لنا االلتـقاء ببعض الـنماذج اليت
قـضت بعـض الليـالـي بتهـم خمتلفـة يف ذلك
(املـكتـب)أو غريه وكــانت تـهمهــا مثـال بيع
أقــراص ليـزريـة ألفالم إبــاحيـة أو أغــاني
غـربيـة  ،وهم يـروون نفــس القصـص من
املعـاملة غري اإلنـسانيـة وميتنعـون عن ذكر
أمسائهـم أو ما يشـري إىل موضوعـاتهم بعد أن
تعرضوا للتهديد والوعيد إن أباحوا بشيء من
قصصهم للصحافة أو ألي احد كان.
تعـرضت تلك املكـاتب وتـتعرض بـاستـمرار
ملداهـمات من قبل قوات االحـتالل والشرطة

العراقـية ،لتعـثر فيهـا على بعـض املعتقلني
فتطلق سـراحهم فورا وقـد أعلن عن ذلك يف
مؤمتـر صحفي كـان قد حـضره ممثـلو تلك
املنـظمـة فـدافعـوا عن أنفـسهم بــأن أولئك
احملتجـزين الذين أطلقت القـوات الربيطانية
سـراحهـم هلم عالقـة مبقتل الـسيـد حممـد
باقـر احلكيم  .لكن تلك املنظمات مل تثب اىل
رشدهـا بل أخذت حتتجز معـتقليها يف بيوت
أعـضائـها أو فـروعهـا البعيـدة عن املـركز أو
أنـظار الربيـطانيـني  ،وأحيانـا تطلب فـدية
مـاليـة من احملتـجز كـما هـو احلال يف حـالة
املـواطن الذي رفض أن يكلمنـا أو أن يبوح لنا
بشيء حـول ظروف احتـجازه  ،وقد حـصلنا
على معلوماتنا من بعض معارفه وان التهمة
اليت وجهت أليه بأنه عمل مرتمجا مع بعض
اجلهات اإلعالمية األجنبية !
كـما أن هناك تعذيـبا قاسيا جـدا يف(مديرية
الشـرطة)يف الـبصرة وقـد سعيّنـا أيضا إىل أن
نلتقي بـأحد املعتقلني السابقني فيها ورفض
قاطـعا مقـابلتـنا  ،وقـد حصلـنا علـى بعض
املعلومات من أحد أقربائه  ،وكانت تهمته أن
أحد أقـربائه من الـدرجة الرابعـة قد شارك
بعمليـة ختريبية راح ضحـيتها  ،وقد أعتقل
هو عـلى هذا األساس ملدة شهر تقريبا يف تلك
الـدائـرة اليت يـزورهـا بعـض منتـسيب تلك
(املكاتـب) واملنظمـات(اإلسالميـة)ليمـارسوا
فـيها أنـواع التعـذيب عـلى بعـض املوقـوفني
ومنهـا (الفلقـة)  ،فقـد كان أفـراد الشـرطة

مشاريع يف ديالى

البدء يف تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع
حنو عراق انظف
نـتيجة اإلهـمال الطـويل الذي عـانت منه
مـدينـة بعقـوبـة خالل احلقب املـاضيـة،
وعـدم وجـود ختـطيـط عمــراني فعـال،
نــاهيك عـن غيـاب املـشــاريع التـنمـويـة
احلقيقيـة فإن املـدينـة مل تشـهد تـطورًا
مـلمـوســاً ،وبعــد سقـوط نـظـام صـدام
اسـتبـشـر املـواطنـون خـريًا واعتقـدوا إن
مشـاريع كـبرية سـتنجــز يف غضـون فرتة
قـصرية ،إال أن مـا حـدث هـو إجنـاز بضعـة
مشـاريع صغرية مل حتل جـراءها املـشاكل
اليت تعـانـي منهـا املـدينــة ،ومنهـا عـدم
تبليـط قسـم كبري من شـوارعها وأزقـتها،
وتغطية املستنقعات ملـساحات من أحيائها
وانـتشـار االنقـاض والنـفايـات يف اسواقـها
وشــوارعهــا ،علــى الــرغـم من الـربامج
الـطموحـة اليت يتحـدث عنهـا املسـؤولون
هنـا ،والذيـن يعزون التـأخري يف تنفيـذها
إىل عــدم استقـرار الــوضع االمـين فيهـا،
حيث تعـرضت بعض املشـاريع املنجزة إىل
الـتخــريـب املتـعمــد .إال أن املــؤسـســات
اخلدمية مل توقف أعماهلا متاماً.

مشاريع خدمية واسعة

ويف هـذا اإلطار بـاشرت مـديريـة بلـدية
بعقـوبة بـدءًا من النصف الثـاني من شهر
نيـسان املـاضي وكـما ذكـر املهنـدس أمحد
سلمـان مـديـر البلـديـة ،مبجمـوعـة من
املـشاريع احملالـة إىل مقاولني حملـيني منها
فرش طبقـة من الرتاب واحلـصى اخلـابط
لعــــدد مـن األزقــــة يف حـي الـريمــــوك
(الكـاطـون) من جهـة مـستـشفـى الـرازي
بكلفـة  24000دوالر ،حـيث تعــاني هـذه
املـنطقـة عدم وصـول اخلدمـات البلـدية
اليها وعـدم تبليط شـوارعها علـى الرغم
من أنـها تـغطي ربع مـساحـات بعقـوبة /
املـركـز تقـريبـاَ .ومشلـت املشـاريـع إنشـاء
ســوا ٍق وصـب أكتــاف أرصفــة لعــدد من
األزقــة يف حي املـصـطفــى بكلفـة 30000
دوالراً .وتـسويـة وتعديل عـدد من األزقة
يف حي الـتحــريــر بـكلفــة  25000دوالر،
وإنـشاء حديقـة يف احلي نفسه مببلغ 9000
دوالر .وتـطـــويـــر ســـاحـــة الــشهـــداء
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(العنافـصة) يف منـطقة بعقـوبة القـدمية
بـكلفــة  1150دوالراً .وتـطــويــر ســاحــة
الفالحة قرب اجلسـر احلديدي مببلغ 850
دوالراً .وتـصـنـيع  600حــاويـــة صغـرية
احلـجم للنفـايات وتـوزيعهـا على مـناطق
املدينة بكلفة  46478دوالراً.

خمسة قطاعات

مـن جانـب آخر بـدأت املديـرية املـذكورة
وابتدا ًء من  2004/5/1باملرحلة الثانية من
برنـامج (حنو عراق أنظف وأكـثر إشراقاً)
لتنظـيف مدينـة بعقوبـة ورفع االنقاض
والنفـايات من مـناطقهـا وأحيائهـا ،حيث
جـرى تقسيم املـدينة إىل مخسـة قطاعات
مشل الـقطـاع االول حـي التحـريــر وحي
شفتــة والقطـاع الثـاني مـركـز مـدينـة
بـعقوبة واهلويدر والقطـاع الثالث بعقوبة
اجلديدة وخان اللوالوة ونهر احلجية ودور
الضبـاط والقـطاع الـرابع حي املـصطـفى
والعـزة واألحيـاء الـصنـاعيـة ،والـقطـاع
اخلامس أحياء املفرق واملعلمني والريموك
واجملـمع الـصـنـــاعـي ،وأحــيل العـمل يف
القطاعات االول والثاني والرابع واخلامس
إىل مقـاولني حمليني بعـد إجراء منـاقصة

علنية ،وملدة ثالثة أشهر.
أما القـطاع الـثالث فـتمت إدارته مبـاشرة
مـن قبل مديريـة البلدية ،وجـرى حتديد
عدد اآللـيات والعمال علـى وفق حاجة كل
قطـاع بكشوفات ختمينـية أعدتها املالكات
اهلندسيـة يف املديرية .وكـذلك يتم تنفيذ
وإدارة إنشاء احلـدائق واجلزرات الـوسطية
مـن قبل املـديـريــة مبـاشـرة .أمــا دفن
املـستنقعـات فسـيكون عـن طريق اإلعالن
عنها يف مناقصة علنية ومبوجب كشوفات
ختمينيـة أعدت هلذا الـغرض .ومت تشكيل
جلـان لإلشراف علـى األعمال املـذكورة من
قبل املـديـريـة وبـالـتنـسـيق مع اجمللـس
البلدي ملدينة بعقوبة.

توفير  856فرصة عمل

وعن أهـداف هـذا الربنـامج قـال املهنـدس
مديـر البلـدية؛ إن هـذا الربنـامج سيـوفر
ال من العاطلني عن
فرصة عمل لـ  856عام ً
العمل وبأجـور يوميـة قدرهـا  4000دينار
للعـامل الـواحـد ،وختلـيص املــدينــة من
النفـايـات واألنقــاض ،وجتمـيل معـاملهـا
وحتـسني اخلـدمــات البلـديـة والـبيـئيـة،
وتطوير دور اجملالس البلدية.

خيشون أولئك الرجال  ،وهؤالء كانوا خيافون
مـن مداهمة قوات التحـالف الربيطانية هلم ،
وعـند زيـاراتهم تـلك كانـوا متعجلـني جدا .
وفعال مت أطالق سـراح ذلك الشاب بعد زيارة
تـلك القــوات  ،وبعــد أن أطلعـت علــى آثــار
التعـذيب على جـسده أطلقت سـراحه حتى
بدون غـلق ملفه وبدون انتظـار ألمر قاضي
التحقـيق !! فعال أمر مـذهل حتول الـضحية
إىل جالد بهذه السرعة املخيفة.

إنشاء أربعة جسور جديدة يف حمافظة االنبار
الرمادي  /املدى
أجنـزت مـديـريـة طـرق وجـسـور
حمـافظة االنبار إعـادة اعمار جسر
حــوران علــى طــريق رمــادي –
حديثة فيما يتواصل العمل إلجناز
جسـر وادي الفحيحي علـى طريق
حـديثـة –عنه يف األيــام القليلـة
املقـبلــة وهمــا من اجلـســور اليت
تعــرضت إىل أضــرار كبـرية أثنـاء
فرتة احلرب ..كـما يستمر العمل يف
تنفيذ جسريـن حديثني على نهر
الفــرات األول لــربـط مــديـنــة
الـرمـادي بطـريق املــرور السـريع
والـذي تقـوم به شـركــة املعتـصم
العــامــة إحــدى شــركــات وزارة
االعمـار واإلسكان والثـاني يف قضاء
حـديثة لـربط منـطقيت الشـامية
باجلزيرة..
صيانة  18جسراً
اكــد ذللك لـلمـدى ر .املـهنــدسني
خريي حميي القيـسي مديـر طرق
وجسـور االنبـار خالل لقـائنـا به
وأضـاف ..إنه من املـؤمل املبـاشـرة
قـريبـ ًا بـإنشـاء جسـرين ثـابتني
آخـــريـن علـــى نهـــر الفـــرات يف
منطـقيت الرمـادي والفلوجـة كما
جيري العـمل حالي ًا لتنفيذ قنطرة
عـلى وادي عطاعـط يف قضاء هيت
جانـب اجلزيـرة وهي بـطول ()18
مـرتًا وذات فتحـات بـابعـاد ()3×2
مرت للفتحة الواحدة ستنجز قريب ًا
وإجنـاز تــأهيل اجلـسـر العــائم يف
عامرية الفلوجة ويستمر العمل يف
تـأهيـل جسـري البغـدادي وجبـة
إضافـة إىل الصيانة املسـتمرة لكافة
اجلـسـور العــائمــة والبـالغـة ()18
جسرًا على نهـر الفرات الذي ميتد
ملـســافــة ( )512كـيلــومـرتًا داخل
حمافـظة االنبـار ابتداء مـن القائم
وحتى الفلوجة..
إعادة تأهيل الطرق
اخلارجية
أما عـن تبليط الـطرق فقـال :يتم
حـالي ًا اكساء طريق رمادي  -القائم
بطبقـة اسفلتيـة ولثـالثة مـواقع
االول بني مديـنيت الرمادي وهيت
والثــانـي بني هـيت واحلـــديثــة
والثـالـث عنه  -القـائـم ومبجمـوع
أطوال ( )42كيلومرتًا فيما يتواصل

إكساء طرق ريفية
*وحــول الطـرق الــريفيـة أجـاب
املهندس مدير طرق االنبار:
 لقـد مت اجنـاز اكـسـاء عــدد منالـطرق الريفية يف عـموم احملافظة
ومنها طريق البـو عزام  -الفلوجة
وطـــريق قـــريـــة الـبـــومـــرعـي
والـسجاريـة والبو جـليب واحلمرية
وطـريق جسـر البيـضة ومبجـموع
طـول ( )24كيلــومرتًا كمـا اجنـزنـا
ساحة لـوقوف السيـارات أمام كلية
الرتبيـة للبنـات وضمن مـشاريـعنا
الـيت سنباشـر بها قـريب ًا جممـوعة
أخرى من الطرق الريفية..
تطوير قدرات اآلليات
ويف خـتــام هـــذا اللقــاء أشــار ر.
املهندسني خريي حميي القيسي إىل
استمـرار العمل يف صيـانة اآللـيات
العـائـدة للمـديـريـة بعـدمـا متت
احملافظة عليها اثناء فرتة االنفالت
األمين وتـعزيـز امكـاناتـنا بـشراء
سيـارات حقليـة جديـدة ومعدات
للصيـانة وأجهزة حـاسوب وأجهزة
مــسح مـتـطـــور وجهــاز لــرسـم
اخلرائط كما مت فتح مركز لشبكة
االتـصــاالت (االنـرتنيـت) يف مقــر
املديرية..

العـمل لــصيــانــة طــريق املــرور
الـســريع من ابـو غـريـب وانتهـاء
بــاحلـــدود االردنيــة والـســوريــة
ويـتضـمن العـمل تنـظيف سـطح
الطـريق وإدامـة القنـاطـر وإزالـة
الكثبان الرملية وإصالح التشققات
واملــطبــات ..كمــا مت االعـالن عن
تـأثـيث طــريق رمــادي  -القــائم
بـطول ( )300كـيلومـرت باخلـطوط
الـبيـضــاء كــونه ذا ممــر واحــد
ولتــأمني الـسالمـة ملـسـتخــدمي
الطريق كما يتواصل العمل لصيانة
الـطــرق اخلـــارجيـــة حيـث متت
معاجلة احلفر واملطبات على طريق
الفلوجة  -الرمادي..

وزير التربية لـ (املدى)..

التعلـيم يبدأ مـنذ الـــوالدة
مسؤولون تربويون :ضرورة تطوير وإعادة تأهيل رياض األطفال يف العراق
بغداد  /طالب املاس الياس
العنـايـة بـالطفـولـة غـدت معيـاراً
يقاس به مـدى تقدم األمم ومؤشراً
تـتم علـى اســاسه مقـارنـة الـدول
بعـضهــا بـبعـض .ومـنهــا أنـشـئت
منظمـات حملية وإقلـيمية لـرعاية
الطفـولة وتـوفري مقـومات منـوها
وتعليمها وتغذيتها وعالجها.
من هنـا بينت دراسـات علم النفس
والرتبية إن نسبة كبرية من مقومات
شخــصـيــــة الفــــرد املعـــرفـيـــة
والوجـدانية والـسلوكيـة تتشكل يف
السنوات األوىل من عمره..
إهمال متعمد للطفولة
املـدى  /التقت د .عالء الـدين عـبد
الصـاحـب العلـوان وزيـر الـرتبيـة
وســــألــته عـن خــطــط الــــوزارة
وطموحاتها للنهوض برتبية الطفل
وتوفري مستلزمات هذا النهوض على
خمتلف الصعد.
قال الـسيد وزير الرتبـية أن الرتبية
يف مـرحلة الـطفولـة املبكـرة عانت
الكـثري مـن اإلهمـــال خالل العهــد
السـابق .مشـرياً إىل ما سجله تقـرير
التـنمية الـبشريـة العربيـة الصادر
عن األمـم املتحـدة يف العـام املـاضي
الــذي بـني أن نــسـبــة االلـتحــاق
بـالتعليم قـبل االبتدائـي ال يتجاوز
 %6مقـارنة بـأكثـر من  %60يف بعض
الدول العربية األخرى.
ويـوضح وزيـر الرتبيـة أن التعـليم
يبـــدأ منــذ الـــوالدة وحتــى بــدء
التعلـيم االبتـدائي فهـذه الفـرتة هلا
تــأثري حــاسم علـى منــو األطفـال
وتـطوير قابليـتهم ومتتعهم بصحة

جيـدة مع تـأمـني حتسـني وضعهم
االجتماعي واالقـتصادي يف املراحل
الالحقـة .وسياستنا الرتبـوية تؤكد
ضـرورة حتـسني نــوعيــة التعلـيم
وإتاحتـه للجميع ،وأال يقتـصر ذلك
علـى الـتعلـيم الـرمسـي بل ينـبغي
جتـاوزه إىل أسـالـيب أخــرى ال تقل
أهمية وتأثرياً .واعين بها التعليم يف
نطاق األسرة.
مـوضحــاً أن وزارة الرتبيـة ختـطط
للحـاق بـاإلجنــازات الرتبـويــة اليت
حقـقتهـا الـدول اجملــاورة واللحـاق
أيضـاً مبـستــوى البلـدان ذات األداء
العالي يف هذا امليدان.
تأهيل رياض األطفال
ويف لقاء مع د .جميـد صادق العالف
مديـر عام التعليـم العام يف الوزارة،
أوضـح أن رياض األطـفال يف الـعراق
عانت التخلـف واإلهمال والنقص يف
مستلـزمات النـهوض الرتبـوي على
خمتـلف املسـتويـات ،منهـا مثالً ويف
املقدمة قلة أبنية الرياض وضرورة
أن تـتوفـر فيهـا الشـروط الرتبـوية

والصحية إضـافة إىل حاجـة املناهج
إىل إعــادة تقـييـم وفق االجتـاهـات
احلـديثــة جلعلهـا أكثــر استجـابـة
حلـاجات الطفل النفسـية واحلركية
والعــاطـفيــة واملعــرفيــة .كــذلك
يتـوجب أن تكـون معلـمة الـروضة
مـؤهلـة تـربـويـاً وتتـميـز بــامليل
العـاطفي حنـو األطفـال .وعليـنا أال
ننسـى توفـري أدوات ووسائـل العاب
فرديـة ومجاعـية إلشـباع حـاجات
الطفـل وإكسـابه املهـارات واألمنـاط
الـسلــوكيـة الـيت تنـمي قــابليـاته
الذهنية واإلبداعية.
مناهج تربوية خاصة
ومن جهـة ثــانيـة يـؤكــد د .عبـد
الـزهرة بـاقر مـدير عـام املناهج يف
وزارة الرتبـية عـلى ضـرورة دراسة
مكــونــات الـعمـليـــة الرتبــويــة يف
الروضـة بدءاً مـن البنـاية وتـوفري
مستلـزماتهـا من قـاعات وسـاحات
ومالعـب ،مع األخــذ يف االعـتـبــار
(املنهج) الذي يليب حاجات األطفال
اجلـسميـة والعقليـة واالجتـماعـية
والروحية.
واشـارت السـيدة أمـل صادق حمـمد
مــديــرة ريــاض االطفــال يف وزارة
الرتبيـة إىل أن ( )381بنـايـة روضـة
حبـاجـة إىل تـرمـيم لـتتـمكـن من
اسـتقبــال اكرب عــدد من األطفـال.
ودعت إىل تـأمني ميـزانيـة سنـوية
لتأمني احتياجات الرياض الطارئة
كمـا دعت إىل االستعـانة خبـرجيات
الرتبيـة وعلم النفس للعـمل بصفة
معلمة يف الـرياض وتدريب املالكات
الـرتبويـة العـاملـة يف هذه الـرياض

وإشــراكهم بـدورات خـارج العـراق
لغــرض اإلطـالع والتــدريـب علــى
أحــدث الـطــرق واملــسـتجــدات يف
العملية الرتبـوية يف الدول املتقدمة
مع اسـتـضـــافـــة خـرباء يف جمـــال
الطفـولة لتدريب الكـوادر العراقية
بــالـتعــاون مـع معهـــد التـــدريب
والتطـوير الرتبـوي كما أكـدت على
أهـمية تـوفري وسائل الـنقل ألطفال
الرياض.
الكادر ..واخلطة السنوية
ودعـا د .زيد عبد احلـسني العامري
اخلـبري يف املديـرية العـامة لـلتعليم
العــام إىل أن يــدرج ضـمـن خـطــة
الـوزارة السنوية بنـاء أبنية حديثة
لرياض األطفال متول من مساعدات
الـــدول املـــاحنـــة أو مـن الـــدولـــة
العـراقيـة .كمـا دعا إىل وضع خـطة
ملنح االجـازات الــدراسيــة لتـشمل
معلمـات الـريـاض للـحصـول علـى
شهــادة البكلـوريـوس وزيـادة عـدد
الـطالبـات املقبوالت يف قـسم رياض
األطفــال وكليـات املـعلمـني وكليـة
الرتبيـة للبنـات وإعطاء األولـوية يف
الـتعيني يف الرياض خلرجيات كليات
الرتبية وخباصة أقسام علم النفس.
أما السـيدة اميان قـاسم مهدي وهي
والـدة أحد اطفـال روضة املنـصور،
فقد طـالبت بـتهيئـة كادر تـربوي
كـفء ميلـك خــربة يف علــم نفـــس
الطـفل وتفعيل دور اإلدارة يف جمال
تنمـية الـطفل وتطـوير قـابليـاته
وتـغيري منط سلـوكه وفقاً ملعـطيات
العصر.

وصف وسائل اإلعالم والصحفيني باملبالغة

باحث يف وزارة العمل :العجز وعدم الكفاءة وراء عدم استيعاب البطالة
بغداد  /سعدي السبع
أكد باحث عمالي أن البطالة مظهر صارخ الختالل
موازين سـوق العمل النامجة عـن عدم كفاءة طرق
االستخـدام عـن تطـويـر امكـانـاته االسـتثمـاريـة
وأصبح عـاجـزاً عن اسـتيعـاب فـائض قــوة العمل
املعروضة.

تطوير االمكانات االستثمارية

واشار الـسيد كاظم مشخي عـامر الباحث االعالمي
يف وزارة العـمل والشـؤون االجتمـاعيـة إن مـشكلـة
الـبطالـة ال ميكن مـعاجلتهـا اال بتطـوير االمكـانات
االستثـمارية سـواء الوطنـية أو االجنبيـة مبيناً أن
الـواقع اجلـديـد يـستلـزم اعتمـاد ختطـيط للقـوى
العاملة تكون مستندة إىل قاعدة معلوماتية واقعية
تقوم عليهـا سياسـة تشغيليـة رشيدة تـستطيع أن
تعيــد التـوازن العـقالني لـسـوق الـعمل حـيث أن
ختـطيـط القـوى العـاملـة مـطلــوب يف الضـرورات
األساسية ألية إجراءات آنيـة أو مستقبلية لتنشيط
املكونات االقتصادية واالجتماعية.
وبني أن التـشغيل الفعـال الستـخدام قـوة العمل ال

يـتحقق بـالـدعـوات واألمـنيـات بقـدر مــا حيققه
الشروع اجلدي بتـطوير االستثمارات اليت تؤدي إىل
تهيئـة فرص الستخدام طـاقات بشريـة مؤهلة وان
التـشغـيل العـشــوائي غـري املنـظـم من األسـالـيب
اخلـطرية الـذي ليـس من الـسهـولـة معـاجلته ومـا
الـبطـالـة املقنعـة وتـرهالت اهلـيكليـة االداريـة اال
مظهر من مظـاهرها وانه لطاملـا مل تتهيأ يف الوقت
احلـاضر فرص حقـيقية لالستخـدام فان اللجوء إىل
اسـاليب اخرى تقلل من ظـاهرة البطـالة ومن هذه
االساليـب النشـاط االقتصـادي غري املنـظم الذي ال
حيتـاج إىل متطلـبات صعبـة بقدر تـوفر آلـية عمل
لـنشاطات االسـواق احمللية الستيعـاب الفيض اهلائل
من طـاليب العمل يف سـوق العمل الـوطنـية بـسبب
عدم تـطويـر وتفعيل املـشاريـع القائـمة أو تـأخر
الشـروع بتنفيـذ مشـاريع جديـدة حتقق االهداف
واعتبـار ذلك معاجلـة وقتية النـتشال الـشباب من
الضياع والعبث والالجدوى.

املبالغة باخملاطر

ووصف البــاحث تنـاول املعـنيني ووسـائل االعالم

والصحـافة مـوضوعـة البطـالة ووضعـها وتقـدير
حجمهـا وخماطـرها بـاملبالغـة وغالبـاً ما رافق ذلك
شعـور غـري اعتيـادي بـاخلـوف والقلق والـريبـة
بــالــرغـم مـن مــشــروعـيــة هـــذه املخــاوف
والتوجيهات بسبب وجود البطالة وقدرتها على
االستفحال.

 %48.7نسبة البطالة

وكـان الـسيـد ســامي عـزارة آل معجـون وزيـر
العـمل والشـؤون االجتمـاعيـة قـد حـدد معـدل
البطالـة يف اجملتمع العراقـي بـ ( )%48.7ما يشري
إىل تفشي ظاهـرة البطالة بشكل كبري يف اجملتمع
وفقـاً آلخــر إحصــائيـة لـــــــوزارة التـخطـيط
ومشلت ( )34900أسرة يف أحناء العراق.
ويـشــار إىل أن وزارة العمل وفـرت  4507فـرصـة
عمل لطاليب العمل يف بغداد واملسجلني يف املركز
الـرئيـس للتـشكـيل والبـالغ عــددهم ( )40ألف
راغب بـالعمل مع مالحـظة رغـبة معـظمهم يف
الـتعيني يف القـطاع العـام حيث أن فـرص العمل
املتوفرة كانت يف القطاع اخلاص فقط.

