
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

* اوفــــــــدت وزارة الـعـــمـل
والـــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة
)25( مـــــنـــــتـــــــــســـــبــــــــــــاً مـــــن
موظفـيها يف ديـوان الوزارة
واقــــــــســـــــــــام الـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة
االجــتــمـــــاعــيــــــة يف بغـــــداد
واحملـافظـات للـمشـاركـة يف
الــدورة الـتــدريـبـيــة ملـشــريف
الـبـيــــانــــات الـتـي تـعقــــد يف

الهند.

* دعت مـديـريـة مـرور نينـوى
اصحــاب الــسيــارات املــستــوردة

بـعـــــــــد تـــــــــاريـخ 2003/4/9 الـــــــــى
مـــــراجعــــة املــــديــــريــــة لـتــــسجــيل

مــركبـاتـهم، وحــددت فتـرة مــراجعـة
اصحــاب تلك الـسيــارات بثالثـة اشهـر

ابتداءً من تاريخ 17 متوز اجلاري.

* افتتحت منـظمة بنت الرافـدين العديد
مـــن صفــــــوف محــــــو االمــيــــــة يف اقـــضــيــــــة
محــافـظــة بــابل لـتعـليـم النـســـاء االميــات
القــراءة والكتـابـة ومـن منـطلق ان النـسـاء
املتـعلمـات يـستـطعن خـدمـة بلـدهـن اكثـر

من االخريات.

* عقـــد احتـــاد املـــرأة املـــسلـمــــة يف العـــراق
مــؤمتــره الــسـنــوي الـثــانـي يف احلــسـيـنـيــة
الفاطمية يف محـافظة النجف والقيت يف
املـؤمتـر كلمـات دعت الـى التـزود بـالثقـافـة

االسالمية.

* عقـدت عشائـر واعيان الـديوانيـة املؤمتر
التــأسيــسي االول لـهم متـت فيـه منــاقـشــة
الــوضع االمنـي يف البالد وكـيفيـة حتــسني
اخلــدمــات والــوصــول الــى عــراق حــر آمـن

مستقر.

اجلادرجي يدعو اىل احتضان جتربة
جمالس 8 حمافظات ودعمها 

بغداد / املدى 
ــــــــــدس كــــــــــامـل قــــــــــال املـهــــن
اجلــــــــــــادرجـــــي وكـــــيـل وزارة
ـــــــــات واالشـغـــــــــال ـــــــــدي لــــبـل ا
العــامــة للـشــؤون االداريــة
ــــــس ــــــــة مـجــــــــال )ان جتــــــــرب
احملــــافــظــــات متــثل منــطــــا
ً من امناط املشاركة حيويا
اجلــمـــــاهــيـــــريــــــة الفـعلــيـــــة
لـيـــس يف صـيــــاغــــة القــــرار
وتـنفيــذه فحــسب وامنـا يف
رسم مـستـقبل احملــافظـات
ــــــة وفـق احلــــــاجــــــة الـفـعـلــي
بــــاجتــــاه ملــــالـيــــة  ا ملــــوارد  وا
تطوير االمكانات العلمية
والــسـيـــاسـيـــة والــثقـــافـيـــة
ــــــــــؤهـلـهــــــــــا ي فــــيـهــــــــــا مبــــــــــا 
لـلــــمــــــســـــــــاهــــمـــــــــة يف رســــم

السياسة العامة للبالد.
واوضـح اجلادرجـي ان هذه
ـــــــــــــــة متــــــثــل يف لــــــتــجـــــــــــــــرب ا
مـحــــتــــــــــواهــــــــــا وقــــيــــمـهــــــــــا
واهـــــدافهـــــا واجتـــــاهـــــاتهـــــا
ثـورة حقيقـية علـى احلكم
الـشمـولي وعلـى الـسيـاسـة
يـــــة تـــــوريـــــة وبـــــدا لـــــدكــتـــــا ا
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الـفـعـلـــي نـحــــــو لــــطــــــريـق  ا
الــشعـبـيـــة لـــدميقـــراطـيـــة  ا
املرتكـزة على قـوى الشعب
كـــــوادره لـــــى  احلقــيقــيـــــة وا
وكفاءاته مبا يخلق اجواء
ـــــــنــــــــــــــــــــافـــــــــــــــســــــــــــــــــــة مل ا مـــــــن 
ــــــــــــــدميــقــــــــــــــراطــــــيــــــــــــــة يف ل ا
ً الى ان احملـافظـات مشيـرا
تــرافقهـا معـظم الـتجـارب 
لــتـــطــبــيق اخـــطـــــاء ا عــنـــــد 
ومعـوقـات البــد منهــا وهي
متـــثـل دروســـــــا وإن رافـقـــت
االخــطـــاء هـــذه الـتجـــربـــة
هــــــنـــــــــــــــا وهــــــنـــــــــــــــاك فــهــــــي
بـاحملصلة حـافز لالنطالق
نـحـــــــــو األمـــــــــام وخـــــطـــــــــوة
ملعــاجلـــة اخللل واملعــوقــات

بروح وطنية.
ملـــؤســـســـات ا داعـيـــا جـمــيع 
لـــقــــــــــــــــــــوى واالحــــــــــــــــــــزاب وا
لـــى احتـضــان ا الــسيـــاسيــة 
لــتجــــربــــة ودعــمهــــا ا هــــذه 
وانـضــاجهــا لـتكــون احــدى
الثـوابت الـستـراتـيجيـة يف
لــعــــــــــــــــــراق ا مــــــــــــــســــــيــــــــــــــــــرة 
لــــدميقــــراطـي اجلــــديــــد.  ا
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العدد )722( الثالثاء)18( متوز 2006

NO. (722)Tus. (18) July

طفلة عراقية ترتب الزهور يف معرض للزهور يف كردستان العراق

كربال / املدى
ذكــر رئيـس جلنــة اعمـار مجلـس
محـــافــظـــة كـــربـالء فالح حــسـن
ـــــة ـــــائــي ـــــون امل ــــــة: إن العــي عـــطــي
الــشهـيــرة يف قـضــاء عـني الـتـمــر
ـــــى اجلفـــــاف وإنهــــا تــتعــــرض إل
ستــسبـب التـصحـــر للكـثيـــر من

االراضي الزراعية يف املدنية.. 
وأضــــاف لـ )املــــدى(: إن العـيــــون
املائية املشهورة والسياحية التي
يـبلغ عــددهــا اكثــر من 30 عـينــا
يف قـضـــاء عـني الـتـمـــر تعـــرضـت
ــــى اجلفــــاف الـتــــام وخــــاصــــة إل
الـعيــون اخلمـســة الكـبيــرة الـتي
تشتهر بها املدينة كعني العربيد
واالزرق واألفعــــى..وعـني الـتـمــــر
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كربالء تطالب بإيجاد حلول سريعة

العــيـــــون املـــــائــيـــــة يف قـــضـــــاء عــني الــتــمـــــر تــتعــــــرض اىل اجلفـــــاف

الناصرية/ حسني كرمي العامل
دعـا املـشـاركـون يف مـؤمتــر املصـاحلـة واحلـوار الـوطـني الـذي عقـد يف نــاحيـة
االصالح جـميع القـوى الـسيـاسيـة والـديـنيـة واالجـتمـاعيـة الـى نبــذ العنف

والتالحم لدحر قوى االرهاب.
واكــد املــؤمتــرون خـالل منــاقـشــة مـشــروع املـصــاحلــة الــوطـنيــة علــى اهـميــة
حتـشيـد الطـاقـات العـادة اعمـار العـراق وبنـاء مـؤسسـاته علـى اسـس سليمـة

تعتمد مبدأ املواطنة واالخالص للوطن. 
وحيــا الــشيـخ صبــاح فــارس بــدر الـــرميـض شـيخ عــشيـــرة البــوصــالح الــذي
استضافه املؤمتر يف كلمة القاها بـاملناسبة جميع اجلهود الداعية الى حقن
الدماء ونبذ الـعنف وتعزيز اواصر الوحـدة الوطنية مؤكـدا على ضرورة نشر

ثقافة التسامح واحلوار بني مكونات الشعب العراقي. 
وقد شارك يف املؤمتر الـذي استمرت اعماله يومـاً واحداً كل من مدير مكتب
رئيس الوزراء ووزير الصحـة والزراعة ووزير شؤون احملـافظات وعدد من كبار
املسـؤولني فـضال عن شيـوخ العشـائر والـشخصيـات االجتمـاعيـة والسـياسـية

يف احملافظة.

شيوخ عشائر ذي قار يعقدون مؤمترًا
للمصاحلة الوطنية

بغداد/ املدى
لوجبة ا عيـة  االجتما يـة  لرعا ا ة  ئـر ا د دعت 
ملشمـولة ا االسـر  لعشـرين من  ا و اخلـامسـة 
لـتـي ا و عـيــة  االجـتـمــا يــة  احلـمــا نــات  عــا بــا
عــن لـعــــــاطـلــني  ا مــن  ة  ســــــر ا  )278( متــثـل 
كــــز مــــر ملـــسـجلـني يف  ا و ملـتــــزوجـني  ا عــمل  ل ا
لـدية يف محـافظة ب ل ا واجملـالس  لـتشغيل  ا
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دعوة الوجبة الـ )25( من األرس املشمولة بإعانات الشبكة االجتامعية
. د بغدا

ملـــسجلـــة يف ا االســـر  لـــوجـبـــة  ا هـــذه  ومتـثل 
عـلــــيـهــــم و  )70  ،69  ، 68( فــــــــــات  لــكـــــــشــــــــــو ا
ــــــة ي احلــمــــــا شــبـكــــــة  ــــــدوق  مـــــــراجعــــــة صــن
ة ر ا ز ــــــــــــو ل ا مـجـــــمـع  عـــــيــــــــــــة يف  االجـــــتـــــمــــــــــــا
وبة ملطل ا ملستمسكات  ا مستصحبني معهم 

االجتماعية. ة  ن االعا تسلم  لغرض 
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بغداد/ املدى
شحـنـت الــشـــركـــة العـــامـــة للــتجهـيـــزات الـــزراعـيـــة
الـتـــابعــة لــوزارة الــزراعــة )19121( طـنــاً مـن سـمــاد
الـيوريا من معـمل خور الزبيـر يف محافظـة البصرة
الـى فـروعهـا يف محــافظـات الـنجف وصالح الــدين
والقـادسية وديـالى واملثـنى وكركـوك وبابل ومـسيان،
اضـــافـــة الـــى محـــافـظـتـي اربـيل ودهـــوك يف اقلـيـم

كردستان العراق.
وقـال مصـدر يف الـوزارة لـ )املـدى(: ان هـذه الـشحنـة
تـــأتـي ضـمـن خـطـــة وزارة الـــزراعـــة لـتـــوفـيـــر سـمـــاد
الـيوريـا للمـوسم الـزراعي الـصيفي احلـالي، مشـيراً
الـى ان الـشـركـة اعلـنت عـن منــاقصــة لتـجهيـزهـا بـ

)100000( طن من سماد الداب.
من جـــانب آخــر تـسلـمت الـشــركـــة ثمـــانيــة محــارق

بيطرية تعود حلساب الشركة العامة للبيطرة.

توزيع 19121 طناً من سامد
اليوريا عىل املزارعني

بغداد/ هشام الركابي 
قررت وزارة الداخلـية تغيير
اسـم مــــديــــريــــة مـكـــــافحــــة
اجلــــــــرائـــم الــكـــبــــــــرى الــــــــى
املـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة الـعـــــــــــامـــــــــــة

للتحقيقات اجلنائية. 
وقــــــال مـــصـــــــدر مخــــــول يف
وزارة الــــــداخلــيـــــة: ان هـــــذا
االجـراء اتخـذ بـسبـب قيـام
الـــــبـعـــــــض مـــــن أصـحــــــــــــاب
الـــنفــــــوس الــــضعـــيفــــــة مــن
العصـابـات وأربـاب السـوابق
اإلجـراميـة بـارتكـاب جـرائم
اخلــــــــطــف والـــــتـــــــــــســلـــــيـــــب
والـسـطــو املــسلح بــانـتحــال

ـ

الداخلية تستبدل تسمية مديرية مكافحة اجلرائم الكربى
اىل املديرية العامة للتحقيقات اجلنائية

والعجالت. 
ودعـــت وزارة الــــــــــداخـلـــيــــــــــة
املـــــــــــواطــــنــــني إلـــــــــــى عـــــــــــدم
االنـصيـاع والـسمـاح لهـؤالء
اجملـــرمـني تـنفـيـــذ مــــآربهـم
الدنـيئة باسم هـذه املديرية
التي تـسعى جاهـدة خلدمة
املـواطنني الـذين بـامكـانهم
الـتــــأكــــد مـن هــــويــــة القــــوة
الــتــي حتـــضـــــر عــن طــــــريق
االتصـال بـاملـديـريـة العـامـة
ـــــــــــــــــــات يف وزارة لــلــعـــــــمــلـــــــي
الـــداخلـيـــة وعلـــى الهـــواتف
ـــــــــــــرقـــــمـــــــــــــة )7749740(و امل

.)8869861(

ـ

ـ ـ

صفـــة مـنـتــسـبـي املـــديـــريـــة
العــامـــة ملكـــافحــة اجلــرائـم
الـكبـرى مــوضحــا ان مفـارز
هـذه املـديـريـة كـافــة مكلفـة
بـواجبات القـبض والتحري
وهــــي تــــــــــرتــــــــــدي املـالبــــــــس
الـــرسـمـيـــة )زي الــشـــرطـــة(
وتــستـقل عجالت الـشــرطــة
الــــتــــي حتــــمـل لـــــــــــوحـــــــــــات
تـــسجــيل أصــــولـيــــة وتـكــــون
واجـبــاتهـم بقــرارات صــادرة
مــن القــضـــاء إضـــافـــة إلـــى
إشعــــار املــــديــــريــــة العــــامــــة
لعــملـيــــات الــــوزارة بجـمــيع
تفــاصيل الــواجبـات والقـوة

تهنئة
يـتقــدم الــزمـيل بـــاسم الـشـــرقي
مــنــــــدوب جــــــريــــــدة )املــــــدى( يف
الـــديـــوانـيـــة بخـــالـص الـتهـــانـي
والـتبـــريكــات الــى شقـيقـه راسم
وابنـة عمه آالم مــالك مبنـاسبـة
زواجهـمـــا ودخــــولهـمـــا الـقفــص
الــذهبـي، ويتـمنــى لهمــا احليـاة
السعـيدة يف حيـاتهما اجلـديدة،
سـائلني املـولـى القـديـر ان يـزيـد
فـرحهمـا يف حيـاتهمـا اجلـديـدة

بالرفاه والبنني.

بغداد/ املدى
اعلنت وزيـرة االعمـار واالسكـان بيـان اسمــاعيل عن
ارتفـــاع عـــدد املــســتفـيـــديـن مـن صـنــــدوق االسكـــان
لــيــــصـل الـــــــى )4585( مـــــســتـفــيـــــــداً بـعـــــــد شــمـــــــول
املتقاعـدين بآلية االقراض اخلـاصة بالصندوق وان
يف الـنـيـــة اقـــراض )1610( مـــواطـنــني خالل الفـتـــرة
القـادمـة بعـد ان مت رصـد مبـلغ )134( مليـون دوالر

امريكي.
جـاء ذلك يف املؤمتر الصحفي الـذي عقدته الوزيرة
أمس يف مقـر الوزارة وحـضرته )املـدى( حيث قـالت:
ان املــشــــاريع الـتـي يـتـم تــنفـيـــذهــــا لعـــام 2006 بـلغ
اجمــالـي املبــالغ املــرصــودة لهــا )971( مـليــون دوالر
من خالل اجنـاز )16( مجمعاً سـكنياً يف احملـافظات
وبغداد و)272( مشـروعاً خـاصاً بـاالبنية املـدرسية و

)102( مشروع خاص باملباني والطرق واجلسور.
واضــافت: ان الـوزارة تـسعـى جـاهـدة لــوضع خـطـط
اسـتـثـمــاريــة حـتــى عــام 2010 مـن خالل وضع آلـيــة
جـديــدة لبــرمجـة هـذه املـشــاريع وتـنفيـذ الـوحـدات
الـــسـكـنـيــــة واقــــامــــة املـــشــــاريع اخلــــاصــــة بــــالــطــــرق
واجلـســور السـيمــا ان بعـض املـشــاريع الـتي اقــرتهــا
الـوزارة والـتي نفـذتهــا بعض الـشـركـات التـابعـة لهـا
ومتـت احــــالــتهــــا الـــــى مقــــاولـني لـم تــنفــــذ بـــسـبـب
الظروف التي تعيشها البالد من توتر امني وارتفاع
معــدالت االجــور اليــوميــة واملــواد االنـشــائيــة االمــر
الـــذي دفع العــديــد مـن املقـــاولني الــى الـتخلـي عن
تـنفيــذ تلك املـشـاريـع. وعليه فـان جلـانـاً قـد شـكلت
لهــــذا الغــــرض حـيـث سـيـتــم وضع ضــــوابــط وآلـيــــة

تتضمن تنفيذ املشاريع.
كمــا استعــرضت الـوزيـرة املـشـاريـع املقتـرح اقــامتهـا

حتى عام )2010( يف عموم محافظات البالد.
واشـارت الى قـانون تـرويج االستثمـار املزمع احـالته
الــــى مـجلـــس الـنــــواب حـيـث مـن املــــؤمـل ان يعــــالج
العــديــد مـن املــشـــاكل اخلــاصــة بــاقــامــة الــوحــدات
السـكنيـة السيمـا ان الـوزارة قـد وجهت الـدعـوة الـى
العديد مـن الشركات العاملية لالستثمار السكني يف
العــراق وان هـنــاك شــركــات تــركـيــة/مـصــريـــة تقــوم
حالياً بتنفيذ عـدد من اجملمعات السكنية يف بعض

محافظات العراق.

شمول 4585 مستفيدًا بقرض
صندوق اإلسكان

زاخو/ املدى 
اعلـن مدير تـربية زاخـو عن بناء
تــسع مــدارس يف املــديـنــة بــدايــة
العــام الــدراسـي القـــادم، وتعـيـني
200 مـعلــم ومـعلــمـــــــة ملعــــــاجلــــــة

االزمة يف الكوادر التدريسية.
وقـــال حــسـن صــــالح: خــصــصـت
حكومة اقليم كـردستان اكثر من
ستة مليـارات دينار عـراقي لبناء
هــــــذه املــــــدارس. واشــــــار الــــــى ان
املــنــــطقــــــة تعـــــانــي مــن ازمـــــة يف
املبـــاني املـــدرسيــة وذلـك نتـيجــة
زيادة سكانهـا والتي قدرها باكثر

من 170 الف نسمة.
وتوقع مـدير الـتربـية قـبول اكـثر
من ستـة االف طالـب يف املرحـلة

بناء تسع مدارس وتعيني 200 معلم 
ومعلمة يف زاخو

االبـتـــدائـيـــة و حـــوالـي خـمــســـة
االف يف املرحلـة املتوسطة للعام

الدراسي 2006-.2007
مـضـيفــــاً انه " تقـــرر تعـيـني 200
معلـم و معلـمــة مـن اخلـــريجـني
اجلـدد يف املــدارس االبتــدائيـة."
وبـــــــذلـك يــــصـل عـــــــدد مـالكـــــــات
الهـيئــات التـعليـميـة يف املـدارس
االبـتــــدائـيــــة الــــى 1861 مـعلـمــــاً

ومعلمة. 
وامـا بالنـسبة ملـدرسي املتـوسطة
والـثــــانــــويــــة فــــاوضح صــــالح ان
مـديريـة تربـية زاخـو حتتـاج الى
اكثـــر من 250 مــدرســاً ومــدرســة
لــــســـــد الــــشـــــاغـــــر يف مــــــرحلــتــي

املتوسطة والثانوية.

بغداد/ شاكر املياح
نظمت املديـرية العامـة لتربيـة كربالء الدورة االولـى للحاسوب
واخلــاصــة مبعـلمــات ريــاض االطفــال تـسـتمــر ملــدة عـشــرة ايــام
ومبشاركة 18 متدربة، وتضمن منهاج الدورة دروساً ومحاضرات

Word/Windows. نظرية وعملية لبرامج نظامي الـ
وعلــى صعيــد متـصل اقـام قـسم احلـاسـوب يف املـديـريـة العـامـة
لـتربـية ديـالى املعـرض السـنوي االول للـبرامجـيات كـما نـظمت
دورة يف تكـنولـوجيـا املعلـومات ملـوظفي املـديريـة فضالً عن قـيام
شعبـة االعالم الـتربـوي باصـدار العـدد االول من مجـلة )ديـالى

التربوي( تضمنت مقاالت وبحوثاً تربوية واخرى ثقافية.
ويف جـانب آخـر عقـدت املـديـريـة العـامـة لتـربيـة بـابـل اجتمـاعـاً
ملـدراء مدارس قضاء املسـيب نوقشت خالله قضـايا تهم اجلانب
التـربوي يف القضاء، وعلى ذات الصعيـد عقد مجلس محافظة
بـابـل اجتمـاعـاً مع مالك املـديـريـة العـامـة للتـربيـة لبـحث آليـة
تــوزيع املبـالغ اخملـصصـة لـلمحــافظــة من قـبل القــوات متعـددة

اجلنسية.

معارض ودورات للحاسوب
يف تشكيالت وزارة الرتبية

الديوانية/ باسم الشرقي
شــكلـــت مجــــــالــــــس محــــــافـــظــــــات
الفــرات االوسـط واجلـنــوب جلـنــة
عــمل مـــشـتـــركـــة تــضـم عـــدداً مـن
اعـــضــــــاء مجـــــالــــس احملـــــافـــظـــــات
املــــذكــــورة تــــأخـــــذ علــــى عــــاتـقهــــا
عــملـيـــة الـتـنــســيق بــني مجـــالــس
محــــافــظـــــات الفــــرات واجلـنــــوب.
وقـال الـسيـد محمـد عبـد احلـسن
ــــــس مـحـــــــــافـــــظـــــــــة عـــــضـــــــــو مـجـل
الديوانية: ان مجالس محافظات
الفـرات االوسـط واجلنـوب اتفقت
عبر اللجنة املـشتركة التي شكلت
مـن قـبل اجملــالــس املــذكـــورة علــى

ـ ـ ـ ـ

تشكيل جلنة عمل مشرتكة ملحافظات الفرات
األوسط واجلنوب

عـــدد مـن الـنقــــاط املهـمـــة، مـنهـــا
ــــــارات ــــــزي ــــــادل ال الــتــنـــــســيـق وتــب
واالهــتــمـــــام بــتـفعــيـل دور االعالم
عـن طــــريق فــتح قـنــــاة فــضــــائـيــــة
تقـوم بتغـطيــة نشـاطـات مجــالس
مـحــــــافــــظــــــات الـفــــــرات االوســــط
واجلنـوب واصدار صحيفة ناطقة
بـــأسـم اجملـــالـــس، وتفعـيل قـــانـــون
االســتــثــمــــــار وقــــــرارات اجــتــثــــــاث
الـبعـث والعـمل علــى تــوزيع قـطع
ـــــــــــى ــــــــســـكـــــنـــــيـــــــــــة عـل االراضـــــي ال
املستـحقني وتوحيـد القرارات بني
جمـيع مجــالــس الفــرات االوسـط

واجلنوب.
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بغداد / اصوات العراق
ركـزت ورقـة العمـل التي قـدمتهـا جلنـة
املــرأة والـطفـل يف مجلــس النــواب إلــى
اجمللــس علــى ضــرورة اإلعـتنــاء بــاملــرأة
والطفل واألسـرة،  وإيجـاد التـشريـعات
الكفيلة برعاية اجملتمع لهم. واتخذت
اللجـنــة مـن العـنــاصــر الـثالثــة: املــرأة
والــطـفل واألســـــرة، محــــاور أســــاســيــــة
خلــطـــة عــمل الـلجـنـــة الـتــي تعـــد أول
جلنـة بـرملــانيــة تبـادر الـى طـرح )ورقـة
عـمل( تـبـني خـطــة عــملهـــا يف مجلــس

النواب.
وأشارت الـورقة إلـى ضرورة تـدعيم دور
املــرأة، مـن خـالل إيجــاد الـتــشـــريعــات
الـتــي تخـــدمهــا.. يف جـمــيع اجملــاالت،
ومعـاجلـة ظـاهــرة اجبــار النـســاء علـى
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أكدت التنسيق مع وزارات املرأة والعمل وحقوق االنسان

جلنـة بـرملــانيـة تــدعم دور املـرأة بـإجيـاد تـرشيعـات جـديـدة
إضـافـة إلـى الـتنـسيق مع وزارة الـدولـة
للــمــــرأة حملــــو األمــيــــة وإقــــامــــة دورات

احلاسوب للفتيات والنساء.
وأشارت الـورقة أيضـا إلى التـنسيق مع
وزارة العــمل والــشـــؤون اإلجـتـمـــاعـيـــة
إليجــاد فــرص عـمـل للـمـــرأة، وإيجــاد
قنــوات حــوار مـسـتمــرة لعــدم الــسمــاح
مبــا يـنـتـهك مـن حــريــة املــرأة، وكــذلك
إيـجاد قنوات حوار مع ممـثلي العشائر
لـلحــــد مــن بعــض الـتــصــــرفــــات الـتـي

تسيء إلى املرأة."
وأخيــرا.. طــالـبت )خـطــة عمـل( جلنــة
ـــــس الــنــــــواب املــــــرأة والـــطـفـل يف مـجـل
ــــــإيجـــــاد " تــنـــســيق مـع وزارة حقـــــوق ب
ـــــــى ـــــســـــــان مــن أجـل اإلشـــــــراف عـل اإلن

النزالء من النساء واألحداث."
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أمـا فـيمـا يـخص أطفـال العـراق،  فقـد
اكــدت الــورقــة ضــرورة الـسـعي مـن أجل
حتـقـــيـق حـــيـــــــــاة أفـــــضـل لـألطـفـــــــــال،
والتشديد على تطبيق قانون )إلزامية
الـتعلـيم(، وتــوفيــر الـعنــايــة والــضمــان
اإلجـتمــاعي لـهم،  وإصــدار تـشــريعــات
حتمي األطـفال يف حـالة حـدوث طالق
بـني أبـــويهـم، واملــســاهـمـــة يف القـضــاء

على ظاهرة التسول.
وتـضـمـنـت أيـضــا مــراقـبــة محــال بـيع
الـلعــب، واحلــــد مــن إنــتـــشـــــار ثقــــافــــة

العنف يف لعب األطفال.
وعـن آليــة تطـبيق هــذه اخلطـة، ذهـبت
ورقة العمل إلى "التنسيق مع السلطة
التنفـيذيـة ملراقـبة تـطبيـق التشـريعات
ــــاألســــرة والــطـفل واملــــرأة، املــتعـلقــــة ب
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ترك العمل بسبب األوضاع األمنية.
وتــضـمـنـت ورقـــة العـمل تـفقــد أوضــاع
املعــتقالت مـن الـنــســاء، ووضع بــرامج

تأهيلية لتطوير وتأهيل املرأة.
وفيـما يخـص األسرة،  الـتي اعتمـدتها
ورقـة )أسـاس اجملـتمع(، جـرى التـركيـز

على 
" السعي لتحقيق الضمان اإلجتماعي
ـــنـــــظـــــــــــر عـــن لــكـل األســـــــــــر بـغـــــض ال

إنتماءاتها، إضافة الى حتقيق
الضمـان الصحي، واملـساهمـة يف إيجاد
احللــول املـنــاسـبــة لــتهجـيــر العــوائل،

واإلهتمام بعوائل الشهداء.
كـمــا تـضـمـنـت ورقــة العـمل اإلهـتـمــام
بـبـنــاء اجملـمعــات الــسكـنـيــة، وتــشجـيع

الشباب على الزواج.
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املياه الى هذه العيون السياحية
الـــتـــي اصـــبـحـــت مـــن خـاللـهــــــــا
ـــــد مــن ـــــة مـــــزارا لـلعـــــدي ـــــديــن امل

السياح العرب والعراقيني.
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كــــونهـــا سـيـــاحـيـــة الـــى مـــديـنـــة
متصحرة. 

وناشـد عطية وزارة املـوارد املائية
ايجــاد احللـــول املنـــاسبــة لعــودة

وذلـك بحفــر عــدة آبــار ارتــوازيــة
مـــؤقـتـــة السـتخـــدامهـــا يف سقـي
الـبـــســــاتـني اال ان هــــذا احلل ال
يـكفـي وسـتــتحـــول املـــديـنـــة مـن

ـ

مــسـتهـلكـــة ومــسـتـــوردة لالنـتـــاج
الــزراعي بعـد ان كـانـت من املـدن
الـتي تــزود احملــافـظــات االخــرى
بـــانتــاجهــا الـــزراعي املـتنـــوع من

التمور والفواكهة. 
وبـني رئـيـــس جلـنــــة االعـمــــار إن
سـبــب اجلفــــاف يعــــود الــــى قلــــة
مياه االمطار فضالً عن السحب
الـــزائـــد مـن مـيـــاه هـــذه العـيـــون
الغـــراض الـــسقـي والــشـــرب دون
ان تكــون لهــذه الـعيــون امــدادات
اخرى للمياه غير املياه اجلوفية

الصافية.
واشـار عطية إلـى إن اجمللس قام
من جـهته بــوضع حلـول عـاجلـة

التـي تعـتبــر مـن اكبــر الــواحــات
املـوجــودة يف العـراق وفـيهـا عـدد
كـبـيــر مـن العـيــون املــائـيــة الـتـي
ـــــون يف ـــــواطــن يــــســـتخــــــدمهـــــا امل
عمليـات سقي املـزارع والبسـاتني
اضــافــة الــى اسـتخـــدام ميــاههــا
للشرب، موضحا إن هذه العيون
تعـرضت الــى االنحسـار التـام يف
ميــاههــا اجلـــوفيــة وبــان قــاعهــا
ولـم يعـد فـيهــا ميـاه لـلتـصــريف
وسـقــــي االراضــــي الــــــــــزراعــــيــــــــــة

والبساتني..
وقـال عطيـة: إن املديـنة ستـشهد
هـجـــــــــرة عــكـــــــســــيـــــــــة مــــن قــــبـل
املواطـنني وستتحول الـى مدينة
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