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خاص /املدى 
بحــث مـــــؤمتـــــر الـــــدول املــــــانحـــــة
إلنــعــــــــــــــــــــاش االهــــــــــــــــــــوار واالدارة
املــسـتـــدميــــة للـمـــوارد املـــائـيـــة يف
الـعـــــــراق املـــنـعـقـــــــد يف مـــــــديـــنـــــــة
فــيــنــيــــســيـــــا االيـــطـــــالــيــــــة خالل
اليـــومني املــاضـيني اعــداد خـطــة
سـتـــراتـيجـيـــة وبـــرنـــامج مـــوحـــد
وهـيكـليــة اداريــة وفـنيــة لـتنـفيــذ
مـشاريع اعـادة اعمار االهـوار على
ان تكتمل مفرداتها خالل االشهر
الثالثـة املـقبلــة من اجل اقـرارهـا
يف املـؤمتـر الــدولي املـزمع اقــامته

يف كانون الثاني العام املقبل.
وطــالـبت وزارة املــوارد املـــائيـــة من
خالل الكلمـة التي القـاها الـسيد
الـــوزيـــر الـــدكـتـــور عـبـــد اللـطـيف
جـمــال رشـيــد ومـشــاركــة اعـضــاء

بغداد / ستار احلسيني
حتت شعـار )عـراق يـســوده التـآلف
ــــنــــي يف ظـل الـقــــــــــــومــــي والــــــــــــدي
ــــــدميقــــــراطــيــــــة والـــتعــــــدديــــــة ال
والفــــدرالــيـــــة( عقــــدت االحــــزاب
القــومـيــة اآلشــوريــة الــســريــانـيــة
الـكلــدانـيــة وحــزب بـيـت الـنهــريـن
الدميقراطي واحتاد بيت النهرين
ـــــــوطـــنـــي ـــــــوطـــنـــي واحلـــــــزب ال ال
اآلشوري مـؤمتراً صحفـياً أمس يف

نادي العلوية.
والقـــى عــضـــو املكـتـب الــسـيـــاسـي
للحـزب الـوطـني االشـوري الـسيـد
بـنيـــامني اكــرم كـلمــة قــال فـيهــا ان
مـوجـة االرهـاب والقـتل اجلمــاعي
ضـد الـشـعب العــراقي الـتي طــالت
ـــادة راح ضحـيــتهـــا حـتـــى دور العـب
عشرات املسيحيني مثلما راح فيها
مـئــات املــسلـمـني وان صــراع الــشــر
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يف مؤمتر صحفي لالحزاب والقوى القومية اآلشورية السريانية الكلدانية

موجة االرهاب تستهدف املسيحيني مثل املسلمني
وهي مؤامرة ضد العراق كله

يـتمـثل يف العــراق بـني اجلمــاعــات
التي متـارس هـذه االفعـال املتكـررة
وبني املــؤمـنني بــوحــدة ومـسـتقـبل
ــــــاء بالدهــم يف احلــب ووحـــــدة وبــن

الكلمة والصف.
واضـاف أن املـسلـمني واملــسيحـيني
وجـــمـــيـع املـــــــذاهـــب والـــطـــــــوائـف
واالديـــان تعـــايــشـــوا يف العـــراق يف
ــــــــــة وسـالم ودافـعــــــــــوا عـــنـه امــــــــــان
بارواحهم لكن املوجة السلفية هي
الـتـي تــريــد متـــزيق وحـــدة العــراق

واراضيه.
ــــــــــاب احلــــــــــوار بـعــــــــــدهــــــــــا فـــتـح ب
ــــا واالســتفـــســــار حـــــول القـــضــــاي
املطـروحة وخـاصة الـتهديـد الذي
طــــال كـل العــــراقــيــني مبــــا فـــيهــم
املــسـيحـيـني والــسـبـيل إلـــى وحـــدة
الصفوف وتوحيد كلمة العراقيني

مبا يقودهم نحو مستقبل زاهر.
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بغداد / طالب املاس الياس
ابـــرمـت هـيـئـــة الــتعلـيـم الـتقـنـي
اتفـــــــاقــيــــــــة للـــتعـــــــاون الـــثقـــــــايف
والـعلــمــي مـع اجمللــــس الــثقـــــايف
الـبـــريـطـــانـي وجـمعـيـــة الـكلـيـــات
الـتقـنـيــة الـبــريـطــانـيـــة لالتفــاق
حـول املـسـاهمـة يف اعــادة تطـويـر
املـؤسسات االكـادميية التـقنية يف

العراق.
أوضح ذلك رئـيس هيـئة الـتعليم
الــتقـنــي محـمـــــود شـــــاكـــــر عـبـــــد
احلــــــســـني لـ )املـــــــــدى( وقـــــــــال أن
توقيع االتفاقية جاء خالل زيارة
وفـد الـهيئـة إلــى اململكـة املتحـدة
مـــــؤخـــــراً والــتـــي تقـــضــي بـعقـــــد
مؤمتـر منتصف الـشهر املقبل يف
جــامعـة بـرمـنكهــام البـريـطــانيـة
للــبحــث يف ســبل تــطـــــويـــــر واقع

اتفاقية تعاون مع بريطانيا إلعادة
تأهيل الكليات واملعاهد التقنية

الـتعليم التقنـي يف العراق وإعادة
إعمار مؤسسات التعليم التقني.
وأشــار إلــى أن االتفــاقـيــة تقـضـي
ايـضــاً اقــامــة معــرض تخـصــصي
بــــــاالجهـــــزة واملـــــواد اخملــتــبـــــريـــــة
والكتـب وسيعقـد يف عمـان بـدايـة
نيـسـان عـام 2005 مبـشـاركــة اكثـر
من )60( شـركـة عــربيــة وأجنـبيـة
متخـصصـة وستـشارك بـاكثـر من
)200( مــن مالكــــات االكــــادميـيــــة
االداريــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف مــــخــــــــــــتــــلــــف
االخـتصـاصـات يف املعـرض الـذي
يـتم خالله القـاء محـاضـرات من
قـــبـل الــــــشــــــــركــــــــات املــــــشــــــــاركــــــــة
الســتعــــراض مجــمل الـتــطــــورات
العلـميــة والهنــدسيـة اجلـاريـة يف
العـــالـم وآخـــر املـبــتكـــرات يف هـــذا

اجملال.
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امتدت يد االرهاب واجلـرمية لتغتال الشخـصية الوطنية
واالجتمـاعيـة الـشيخ ضـاري علي الـدليـمي، شيخ عـشيـرة
الغـريـر ورئيـس اجمللـس البلــدي يف قضـاء احملمـوديـة يـوم
االثــنــني املــــاضــي 25 / 10 / ..2004 وقــــد اصــــدر املـكــتــب
السيـاسي للحزب الـشيوعي الـعراقي بيـاناً جـاء فيه: على
امتداد عقـود من السنـني عمل الرفيق الـراحل يف صفوف
حــزبنـا الــشيــوعي العـراقـي منــاضالً يف سبـيل حيـاة حـرة
ـــــالعــــدالــــة والـــسالم سعــيــــدة واقــــامـــــة مجــتــمع يـــــرفل ب
والــدميقــراطيـة، وجـراء ذلـك قضـى ردحــاً من الـسـنني يف

السجون واملعتقالت، وعرف مبواقفه الثابتة واملبدئية.
وذكـر الـبيـان انـه كغيــره من الــوطنـيني العـراقـيني، انــدفع
بهـمــة عــالـيــة بعــد انهـيــار الـنـظــام الــدكـتــاتــوري املـبــائــد
للمـسـاهمـة يف بنـاء العـراق اجلـديـد، مـسـاهمـاً يف تــوثيق
اواصـر التعـاون والتنـسيق بني االحـزاب والقـوى الـوطنيـة
علــى اختالف مـشـاربهـا واجتـاهـاتهـا، وحـظي بــإحتـرامهـا

وتقديرها.
واشــار الــى انه مـن خالل مــوقـعه يف اجمللــس الـبلــدي يف
احملـمــوديــة، نــشــط يف تلـبـيــة حــاجــات املــواطـنـني وتـبـنـي
قـضــايــاهم والــدفــاع عـنهــا والعـمل اجلــاد لتــرسيـخ االمن
واالستقرار يف منـطقته، ويحظى الفقيد الـشهيد بتقدير
واحتــرام أبنــاء املنـطقــة وعـشــائــرهــا، وهــو مــوضع ثقـتهــا
وتقديـرها ملـا ينهض به ويـؤديه على الـصعد اخملـتلفة. ان
قــوى االرهــاب والقـمع، يغـيــظهــا ان تــرى شخـصـيــة مـثل
الـشيـخ الشهـيد ضـاري، ال يشـاركهـا افكـارها وممـارساتـها،
بل يـقف معارضـاً ومتـصديـاً لها، كـاشفاً نـواياهـا الشـريرة
املعــاديــة ملـصــالح شعـبـنــا ووطـنـنــا ومحــاوالتهــا الــدنـيـئــة

إلرباك الوضع وعرقلة سير العملية السياسية.
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املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي
يؤبن الشيخ ضاري عيل الدليمي

النجف / املدى
بـاشرت بلدية النجف بازالة )16(
بنـاية وتعـويض اصحابهـا لغرض
اسـتـثـمــــارهــــا يف اعـمــــال تــــوســيع
الروضـة احليدريـة املقدسـة وبناء
مـرافق سياحيـة متكاملـة خلدمة

الزائرين..
واعـلــن ذلـك لـ )املـــــــدى( مـــــــديـــــــر
البلـديــة الهنــدسيــة نعمــان جبـار
وقـــــال: لغــــرض تـخفــيف الــــزخـم
املـروري عن املـدينـة خـاصـة اثنـاء
مـــوسـم الـــزيـــارة سـيـتـم املـبـــاشـــرة

ازالة 16 بناية حول الصحن احليدري 
وتعويض اصحاهبا

بابل/مكتب املدى 
بلغ اجـمالي املـبالغ التـي وزعتها شـركة التـأمني الوطـنية يف محـافظة
بابل )132( مليـون دينار عن حـوادث السيـارات منذ بـداية العـام وحتى

نهاية شهر ايلول.
وشمل الـتعويـض عدداً مـن العرب واالجـانب وقـال السـيد محـمد عـبد
الــرحـمن مــديــر فــرع بــابـل ان هنــاك تنـسـيقــاً جــاريــاً بني الــدوائــر ذات
الصلـة املباشرة بحوادث الدهس من اجل اسـتكمال صرف التعويضات

للمتضررين.

132 مليون دينار تعويضات  حوادث السيارات

يف مؤمتر الدول املانحة إلنعاش االهوار يف فينيسيا

اعداد خطة وبرنامج وهيكلية فنية وادارية عاملية
إلعادة اعامر االهوار خالل ثالثة اشهر 

وزير املوارد املائية: ال بد من اطالق االرصدة العاملية للمباشرة يف تأهيل البنى التحتية ألهوار العراق 
دوالر فـيمـا تـبلغ مـســاهمـة الـدول
املـــانحــة يف اعــادة اعـمــار وتــأهـيل
مـشاريع الـري واملوارد املـائيـة على
الـشكل التـالي: منـحة الكـونغرس
االمـــــــريـكـــي )409.310( ملــيـــــــون
دوالر بـعـــــــــــد ان خـفــــــضــــت الـــــــــــى
النـصف، امــا البـنك الــدولي فقـد
بلغـت املـبـــالغ املــرصــدة لـتـطــويــر
قــطـــــاع الـــــري )20( ملــيـــــون دوالر
اضـافـة الـى تـخصـيص )36.828(
ملـيــــون دوالر مـن قــبل مـنــظـمــــة
الفـــــاو امـــــا الــيـــــونــــسـكـــــو فــتــبـلغ
)3.275( مليـون دوالر لكن جـميع
هــذه املـبـــالغ لـم تــطلق حـتــى اآلن
لغــرض املـبــاشــرة يف الـتـنفـيــذ اال
بــــشـكـل محــــــدود جــــــداً علــمــــــاُ ان
معــظـم هـــذه املـبــــالغ ذهـب ألمـــور

ادارية.

املــانحـة املـشـاركـة يف هـذا املـؤمتـر
مـن االنـتهــاء مـن اعــداد خـطـتهــا
والــــــــــــــدراســــــــــــــات الـــــبـــــيـــــئـــــيــــــــــــــة
والهـيــــدرولـيـكـيــــة واالحـيــــائـيــــة

اخلاصة باالهوار العراقية.
وقـد طـرح العـراق يف هـذا املـؤمتـر
مــن خالل مــشـــاركــــة ثالث وزارات
هـي البـيئــة والبلـديـات واالشغـال
اضـافـة الـى املـوارد املـائيــة مسـألـة
تقــويــة املــؤسـســات املـســؤولـــة عن
ادارة االهـــــوار واملــمــثلـــــة مبـــــركـــــز
انعـــــاش االهـــــوار الــتــــــابع لـــــوزارة
املـــــــــــــــوارد املـــــــــــــــائــــــيـــــــــــــــة واطــالق
الـتخـصـيـصــات املــالـيــة لـتـنفـيــذ
املـــشــــاريع الـتـي صـــادقــت علــيهـــا

احلكومة العراقية.
ويـذكر ان املـساهـمة االيـطالـية يف
انعـاش االهــوار تبلـغ )20( مليـون

الـوفـد العـراقـي يف اللجـان وورش
العـــمل الــتــي اقــــــامهـــــا املـــــؤمتـــــر
واملداخالت بضـرورة توفير الدعم
املـــــالــي والفــنــي إلجنــــــاح مهــمـــــة
انـعـــــــــــاش االهـــــــــــوار يف مـخــــتـلـف
امليـادين خـاصــة مسـاهمـة الـبنك
الــدولي والـدول املـشـاركـة يف هـذا
املـــؤمتـــر الـتــي وضعـت جـــزءاً مـن
مـشــاركـتهـــا يف اعمــار العـــراق هي
املـــســــاهـمــــة يف تــطــــويــــر االهــــوار

واملوارد املائية.
واشـــــار الــــســيـــــد الـــــوزيـــــر الـــــى ان
االشهر القـادمة ستكـون كفيلة يف
بلـــورة بـــرنـــامج مـــوحـــد للـــوزارات
العـراقيـة املـعنيـة بتـأهيل االهـوار
وبـنـــاء الـبـنـــى الـتحـتـيـــة الالزمـــة
وتقــــدمي اخلــــدمــــات االســــاسـيــــة
بــشـكل مـتـــزامـن مع قـيـــام الـــدول

بغداد / يحيى الشرع
قـامت مجاميع مـسلحة باغـتيال رئيس اجمللـس احمللي ملنطقة
حي االعالم وسـرقـة رواتب الـهيئــة التعلـيميـة ملـدرســة العقيـدة
االبتـدائيـة التـي يتخـذهـا اجمللـس مقـراً له، وإصـابـة مـديـرتهـا
بجـروح خـطيـرة نقلـت من جـرائهـا إلـى املـستـشفــى كمـا نفـذت
مجموعة اخرى عملية اغتيال ضابط شرطة يف نفس احلي..

وقـد استخـدم املسلحـون يف عملـيتهم سـيارة نـوع )بي أم دبلـيو(
لم يتم اعـتراضهـا من ايـة جهة وهـي تلوذ بـالفرار يف حـني كان
نوع السيارة التي استخدمت يف عملية اغتيال ضابط الشرطة
)أوبل( حـيث تــوقـفت قـــرب سيــارة ضــابـط الـشــرطــة وأمـطــرته
بــوابل من الـرصــاص لتــرديه قتـيالً مع رجل آخـر كـان جـالـسـاً

بالقرب من السيارة..
وقـد اثـارت هـذه العـمليـات اسـتيـاء اهـالـي احلي الـذيـن التقـى
بهـم منــدوب )املــدى( واكــدوا وجــوب ان تـتخــذ وزارة الــداخـليــة
اجـراءات حـازمـة بـحق العنـاصـر اجملـرمـة الـتي تـروع املـواطـنني
واشــار عـضــو اجمللـس احملـلي الــسيــد حـسـني العلــوانـي أن حي
االعالم وشارع البدالة أصبحا مـسرحاً ومناطق ساخنة متارس
فيهـا العصـابات جـرائمهـا بحق ابنـاء شعبنـا حيـث مت يف نفس
الـوقـت قتل احـد املـواطـنني وسـرقـة سيـارته.. وتـسـاءل هنـا اين

هي االجهزة االمنية لوقف مثل هذه العمليات؟

اغتياالت واعامل رسقة 
يف حـــي االعـالم بـــبـغـــــــــداد

النجف / صفاء ناظم احملنة
تظـاهر اسـاتذة وطلبـة جامعـة الكوفـة خاصـة االوساط الـطبية
احتجاجـاً على اعـتقال عمـيد كليـة الطب يف اجلـامعة الـدكتور
جـاسـم محمـد احملنـة مـن دون أي تهمـة ومن دون وجـود مـذكـرة
اعــتقـــــال بحـقه مــطــــالـبـني احلـكــــومــــة بـــــوضع حــــد النــتهــــاك
وتــــدخالت قـــوى االمـن بــشـــؤون احلـــرم اجلــــامعــي ومحـــاسـبـــة

املسببني ملثل هذه االعمال.
واشـار املتـظاهـرون إلى انـه ال يجوز أن تـستغل املنـاصب والـرتب
يف انـتهــاك حــرمــات املــواطـن حـيـث إن اعـتقــال عـمـيــد الـكلـيــة
حــصل بــسـبــب شجـــار نــشـب بـيــنه وبـني ضـــابــط يف الــشـــرطـــة
واعتـراضه علـى تــدخلهم يف احلـرم اجلــامعي مـؤكـدين أن هـذه
هـي ليــست املـرة االولـى الـتي تـثيــر فيهـا قـوى االمـن مثل هـذه
احلــاالت الـتـي تــؤثـــر سلـبــاً يف الـــوضع االمـنـي حـيـث سـبق وأن
قامت هذه االجهـزة باالعتداء عـلى املالك الطبي يف مـستشفى
الـنـجف العـــام ادى إلـــى تـــوتـــر يف االوســـاط الـطـبـيــــة واعالنهـم
االضـراب الـذي تــدخل محــافظ الـنجف النهـائه وعـودة االمـور

إلى مجراها الطبيعي.

اعتقال عميد كلية 
طـب جـــــامعــــة الـكــــوفــــة

بغداد / سمر اخلالدي
قــال املهنـدس حــسن كــاظم عـزيـز املـديــر العــام لتــوزيع كهـربـاء
بغداد / الكرخ بان اجلهود مستمرة الجناز تنفيذ )15( مشروعاً
كهـربــائيــاً منهـا )9( مـشــاريع اجنــزت بنــسبــة 100% وهي تــشمل
مشـروع محطـتي النـور واملأمـون ضمن املـرحلـة االولى والـثانـية
ومـشـروع حلل االخـتنـاقـات يف االسـواق املـركـزيـة ومـد الــشبكـات
الكهـربــائيـة يف الغــزاليــة والكفـاءات )الـسيـديــة( ومحلـة )837(

وهي تخدم ما يقارب من )1261( داراً سكنية.
أمــا بخـصـوص املـشــاريع الـتي هـي قيـد االجنــاز فقــد بلـغت )6(
مـشــاريع تــشمل مـشــروع حي الـسالم )احلـريـة( وحـي الكفـاءات
)الــدورة( وحي احلــسني ومحلـة )883( ومـشـروع الغــزاليــة علمـاً
بـــان هـــذه املــشــــاريع ســتخـــدم يف حـــالـــة اجنـــازهـــا )3196( داراً.

من اصل 15 مرشوعاً..انجاز 9 مشاريع
كهربائية ختدم 1261 دارَا سكنية

بـــانــشـــاء طــــريق حـــولـي ملـــديـنـــة
النجف ميتـد من شـمالـي املديـنة
مـــن جهـــــة كــــــربالء وصـــــوالً إلـــــى
منـطقة الزائرين وبـطول عشرين
كــيلـــــومــتــــــراً وبعـــــرض 200 مــتـــــر
ويتـضمـن الطـريق تـسعـة جـسـور
وخـــط سـكــــــة حــــــديــــــد وأن هــــــذا
الــطـــــريق ال ميــــر عـبــــر مــــديـنــــة

الكوفة.
وأوضح ان كـلفـــــة املــــشـــــروع تــبـلغ
مليـوني دوالر أو مـا يعـادل ثالثـة

مليارات دينار.

بغداد / طالب املاس الياس
اتـفقـت وزارة الـتـعلـيــم العـــالـي والــبحـث الـعلـمــي مع وزارتـي الــصحـــة
والتـربيـة لتـنفيــذ مشـروع املـستـشفـى التعـليمـي يف كليـة طـب الكنـدي

الذي متوله احلكومة التركية مببلغ )50( مليون دوالر.
ذكر مـدير عـام الشـؤون االدارية والقـانونـية يف الـوزارة الدكـتور محـمد
مـبـــارك لـ )املـــدى( وقـــال أن وزارتـي الــصحـــة والـتـــربـيـــة أخـــذتــــا علـــى
عـاقتهـما تـخصيـص قطـعة االرض الـتي سيـشيـد عليهـا املسـتشـفى يف

حني تقوم احلكومة اليابانية بتوفير االجهزة الطبية واالثاث.
وأشـار الــدكتــور مبـارك إلـى أن هـذا املـشـروع سـوف يـسهـم يف النهـوض
بواقـعي التعليم والصحـة وتدريب الطلبـة على االجهزة املـتطورة التي
يفــتقــــر لهــــا طلـبـــة الــطــب يف العـــراق اضـــافـــة إلـــى الــنهـــوض بــــواقع

اخلدمات الطبية والصحية يف املستشفى.

اجراءات النشاء مستشفى الكندي التعليمي
اجلديد بتمويل تركي ياباين

املثنى/عدنان سمير
أكــــــد الــــســيــــــد أوكــــــاوا الــــــوزيــــــر
املفوض يف اخلـارجيـة اليـابانـية
مـــــــديـــــــر مـكــتــب االرتــبـــــــاط يف
الــــســمــــــاوة ان مــــــؤمتــــــر الــــــدول
املــانحــة الــذي عقــد يف طـــوكيــو
للفـتـــرة مـن 13-14 مـن الــشهـــر
اجلـــــاري وشـــــاركـــت به 53 دولـــــة
واربع مـنـظـمــات تـــوصل الــى ان
ــــــــــة ــــــــــاســــي ــــــــــة الــــــــســــي الـعــــمـلــــي
واالقـتصـاديـة يجـب ان تتحـركـا

معا يف العراق.
وقـــــال يف تـــصـــــريـح للــمـــــدى ان
احلكومة اليابانية اكدت رغبتها
بــاقــامــة االنـتخــابــات يف املــوعــد
احملــدد لهـا بـدايــة العــام القـادم
فـيمــا عبـرت العـديــد من الـدول
عن املـسـاهمـة اجلـادة يف الـدعم
املـــالـي وتــنفـيــــذ كل مـــا اتـفقـــوا

عليه يف مؤمتر مدريد.
واضاف ان اليابان تعهدت بدفع
مـــبلـغ 40 ملــيــــــون دوالر دعــمــــــاً
لالنـتخــابــات فـضالً عـن تنـفيــذ
مــشــــاريع لـبـنـــاء مــسـتـــشفـيـــات
وتـطـويـر االتـصــاالت والبـداالت
بكلفة 140 مليون دوالر اخرى،

خـــارج اطـــار املـنحـــة الـيـــابـــانـيـــة
املقررة العادة اعمار العراق.

واشــار الـــى ان مكـتـب االرتـبــاط
نفـذ مـشــاريع واتفــاقيــات خالل
الفتـرة املـنصـرمـة يف محــافظـة
املــثــنــــــى بـكـلفـــــــة )8( ماليــني و
ــــــــــت )780( الــــف دوالر. شــــــــــمــــل
جتهـيــز الـشــرطــة بـ)40( سـيــارة
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بغداد / سعدي السبع
نــظــمــت وزارة العــمل والـــشـــــؤون
االجـتمــاعيــة يف إقلـيم كــردستــان
دورات تـخـــصـــصــيـــــــة يف مـجـــــــال
الـبحث االجـتمــاعي انـتظـم فيهـا
ــــاحــثــــاً اجــتــمــــاعــيــــاً ومــن )80( ب
اختصـاصات علم االجـتماع وعلم

النفس وأطباء.
وقــــال الــسـيــــد عـبــــد اهلل صــــالح
وكيل الـوزارة أن املشـاركني يف تلك
الــــدورات املـكــثفــــة الــتــي أقــيــمــت
بــالـتعــاون مع جــامعــة ســويــديــة
ـــى مـــدى سـنـــة واحـــدة تـكفــي عل
دروســـاً ومحـــاضـــرات لألســـالـيـب
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الوزير املفوض يف اخلارجية اليابانية لـ)املدى(

الــيـــــابــــــان تقــــــدم 40 ملــيـــــون دوالر 
لدعم االنتخابات 

واعـــرب الــسـيـــد اوكـــاوا عــن امله
بــتــنفــيـــــذ اهــم املــــشــــــاريع الــتــي
يـطالب بها النـاس وهي مشاريع
الكـهربـاء حيث مت االتـفاق عـلى
تــــوفـيــــر )9( مــــولـــــدات صغـيــــرة
كدعـم الربع مناطق يف الـسماوة
خــاصــة الـتـي تــسكـنهــا العــوائل
الفقيـرة، فـيمـا مت االتفـاق علـى
ارســـــــال بعــثــــــة يــــــابــــــانــيــــــة مــن
اخملـتــصـني واخلـبــــراء لــــدراســــة
امكـــانيــة نـصـب محـطــة تـــوليــد
للـطــاقــة الـكهــربــائـيـــة ويعـتـمــد
الـتــنفـيــــذ علـــى الـــدراســـة الـتـي

ستقدمها اللجنة.

وتـــوفـيـــر )26( سـيـــارة حـــوضـيـــة
لـنـقل املـــاء الــصـــالـح للــشـــرب و
)304( خـــزانـــات للـمـــاء تـــوزع يف
قــــرى وريف احملـــافــظـــة كـمـــا مت
الـتــــوصل الــــى اتفــــاق لـتــنفـيــــذ

طريق )خضر-دراجي( .
وتــوفيـر معـدات واجهـزة لـدائـرة
الطـرق واجلـسـور، وتــوفيـر )32(
سيــاره اسعـاف لـدائـرة الـصحـة،
وتــــطـــــــويـــــــر املـلـعــب االوملــبــي يف
الـسمـاوة وجتهيـز نـاحيـة بـصيـة
يف بـــــاديـــــة الـــسـمـــــاوة مبحــطـــــة

R.o.

برامج وأساليب تربوية جديدة يف الرعاية االجتماعية 

مـنـح املـشــــاركني
يف الـــــــدورة شهــــــادة املــــــاجـــــســتــري
تــربــويــة جــديــدة إليــوائـهم يف دور
الـــدولـــة وبـــاخلـــروج مـن الــطـــرق
التـربوية واالجـتماعية الـتقليدية
الــتــي كــــــانــت تــتخــــــذ مــن اإلدارة
اجلمــاعيـة يف رعـايــة األيتـام إلـى
األســــالــيــب احلــــديــثــــة بــتــــربــيــــة
العـائلـة حـيث يـتم إيجـاد وحـدات
صغـيــــرة لهـم تــضـم )4-5( افـــراد

ترعى شؤونهم مربية واحدة.
وقال إن بـرامج الـوزارة تهـدف إلى
ــــــــة األيــتــــــــام دراســتـهــم مــــــــواصـل
وإكـــــســــــابـهــم املـهــــــارات املـهــنــيــــــة
وإدماجهم يف اجملتمع مضيفاً أما
بــالنــسبــة لألحــداث الــذيـن أنهــوا
محكــوميــاتـهم فــإنه يـتم مـنحـهم
مبــالـغ منــاسبــة إلقــامــة مـشــاريع
مهـنـيـــة تكـفل لهـم دخالً ومــســاراً

ملعيشتهم يف اجملتمع.
الـتـمـيـمـي املــديـــر العــام لــدائــرة
الـعمل والـضمـان االجـتمــاعي أنه
مت إجـراء 75 كـشفـاً ميـدانيـاً علـى
املــشــاريع الـصـنــاعـيــة املــشـمــولــة
بــالقــانــون و20 زيــارة للـمــشــاريع
املـشمـولة بـالتـرحيل من مـواقعـها
احلــاليـة إلــى املنـاطق الـصنــاعيـة
مــشيــراً إلــى مـنح 35 إجــازة مـهنــة
ـــــسجــيل جـــــديـــــدة و34 وثــيقـــــة ت

للمشاريع.
يــشــار إلــى أن قــانــون اخلــدمــات
الـصـنــاعـيــة رقـم 30 لــسـنــة 2000
ينـظم عـمل املـشــاريع الـصنــاعيــة
كاملعـامل األهلية والـورش وتقدمي
ـــــــوظــيـفـهـــــــا يف الـــــــدعــم لـهـــــــا وت
مجمعـات صناعيـة وتقدمي أفضل

اخلدمات لها.

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

احلــديـثــة واملـتقــدمــة يف الـبحـث
االجتماعي والرعاية االجتماعية
خملــتـلـف الـفــئــــــــات والــــــشــــــــرائـح

االجتماعية.
واشار إلى أن املـتخرجني من تلك
الـدورات منحوا شهـادة املاجـستير
ـــة كـــونهـــا كـــانـت مـكــثفـــة وشـــامل
وانتظم فيها باحثون اجتماعيون
مــن مخــتـلف مــنـــــاطـق اإلقلــيــم
وممن ميتـازون بـإمكـانـات ثقـافيـة
وفـكـــريــــة ومهـنـيـــة عـــالـيـــة وقـــد
ــــإجنـــــاز )615( بحــثــــاً اسهــمــــوا ب

اجتماعياً.
وأضــــــــــــــاف أنــه مـــــن خــالل تــلــك
البحـوث االجـتمــاعيـة متـكنــا من
ـــــرامج تــنفــيـــــذ العــــديــــد مــن الــب
االجـتـمــاعـيــة السـيـمــا يف مجــال
الرعـاية والوقـوف على املسـتويات
االجـتمــاعيـة واملـاديــة للكـثيــر من
العـــوائـل محـــدودة الـــدخل الـتـي

تعاني مشكالت أسرية مختلفة.
وبــني أنه مت اعــتــمـــــاد الــنـــشـــــاط
ــــي يف عــــمـل ودراســــــــــــة املــــيــــــــــــدان
الـبــاحـثـني االجـتـمــاعـيـني بــزيــارة
العـــوائل يف مــســـاكــنهـــا لـــدراســـة
حــــاالتهـــا االجـتـمـــاعـيـــة وإدامـــة
التــواصل معهـا لـشمـولهـا بــراتب
ـــوفـيـــر فـــرص رعـــايـــة األســـرة وت
التدريب والتأهيل املهني ألبنائها
حـيـث كـلف كل بــاحـث اجـتـمــاعـي
بـدراسة حـال )30( أسرة ومـتابـعة
متغيـراتها االجتماعية وتسليمها

مستحقاتها املالية.
وأفـاد: أما يف مجال رعـاية األيتام
فــإننـا نـسعـى إلـى إيجـاد أسـالـيب
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بابل / مكتب املدى
افتتح محـافظ بابل السـيد وليد
عـمــران اجلـنــابـي بــاملـشــاركــة مع
الــــــسـفـــيــــــــر االمــــــــريــكـــي جــــــــون
ونيـغروبـونتي اكـادمييـة الشـرطة
يف مـحافـظة بـابل وسط احتـفال
حـضــره عــدد كـبيــر من مـســؤولي
احملــافـظــة والعــاملـني يف احلقل

االعالمي.
واشـار الــسفيـر االمـريـكي إلـى ان
االيـام القـادمــة ستـشهــد حمالت
واسعــــة العــــادة االعـمــــار وبــــأيــــد

بحضور محافظ بابل والسفير االميركي

افــتــتــــــاح اكــــــاديــمــيــــــة الــــرشطــــــة يف بــــــابل
بــــــابل وواســـط وكــــــربالء وجــــــرت
مناقـشة موسعة للجهود املبذولة
يف االعـمار واحلـفاظ علـى االمن
ودور دول اجلوار يف حتقيق ذلك.
من جهـة اخــرى تخــرجت الـدورة
الــــســــــادســــــة عــــشــــــرة مـــن طالب
أكــادمييـة الـشـرطـة يف محــافظـة
بـــابل وقـــد تلقــى الـطلـبــة دروســاً
مـتـنــــوعــــة يف كــيفـيــــة مـكــــافحــــة
اجلـــرميـــة واسـتخــــدام االسلحـــة
واملعــدات احلـــديثــة ويف القــانــون

وحقوق االنسان.

عـــــراقــيـــــة. واعـــــرب عـــن تفــــــاؤله
بــاملــرحلــة القــادمـــة التـي تتـميــز
بـــــــــــــاجـــــــــــــراء االنـــــتـخـــــــــــــابـــــــــــــات
الدميقراطية يف العراق وسيكون
مـردودهـا كـبيــراً علـى الـتحـوالت
االجــتــمــــــاعــيــــــة والــــســيــــــاســيــــــة
واالقتصـادية. وأهم شيء يشارك
فيه الشعب هو دعم هذه اخلطوة
ومنـاصــرتهــا، ألنهــا ستـؤدي إلـى

اختيار حكومة شرعية.
والتقـى الــسفيـر االمـريـكي علـى
هـــامــش االحـتفــــال مبحـــافــظـي

NO  (      )Thu.  (     )October
2004
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