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يف احلدث احمللي

اتفاقية تعاون مع بريطانيا إلعادة

يف مؤمتر صحفي لالحزاب والقوى القومية اآلشورية السريانية الكلدانية

موجة االرهاب تستهدف املسيحيني مثل املسلمني
وهي مؤامرة ضد العراق كله

بغداد  /ستار احلسيني

تأهيل الكليات واملعاهد التقنية
بغداد  /طالب املاس الياس

اب ــرمـت هـيـئ ــة الــتعلـيـم الـتقـنـي
اتف ـ ـ ــاق ـيـ ـ ـ ــة لل ــتع ـ ـ ــاون ال ــثق ـ ـ ــايف
والـعل ـمــي مـع اجمللـ ــس الــثق ـ ــايف
الـب ــريـط ــانـي وجـمعـي ــة الـكلـي ــات
الـتقـنـيــة الـبــريـطــانـي ــة لالتفــاق
حـول املـسـاهمـة يف اعــادة تطـويـر
املـؤسسات االكـادميية التـقنية يف
العراق.
أوضح ذلك رئـيس هيـئة الـتعليم
الــتقـنــي محـم ـ ــود ش ـ ــاك ـ ــر عـب ـ ــد
احل ـ ـ ـس ــني لـ (امل ـ ـ ـ ــدى) وق ـ ـ ـ ــال أن
توقيع االتفاقية جاء خالل زيارة
وفـد الـهيئـة إلــى اململكـة املتحـدة
م ـ ــؤخ ـ ــراً وال ـت ــي تقـ ـضــي بـعق ـ ــد
مؤمتـر منتصف الـشهر املقبل يف
جــامعـة بـرمـنكهــام البـريـطــانيـة
للــبحــث يف ســبل ت ـط ـ ــوي ـ ــر واقع

يـتمـثل يف العــراق بـني اجلمــاعــات
التي متـارس هـذه االفعـال املتكـررة
وبني املــؤمـنني بــوحــدة ومـسـتقـبل
وبــن ـ ـ ــاء بالدهــم يف احلــب ووحـ ـ ــدة
الكلمة والصف.
واضـاف أن املـسلـمني واملــسيحـيني
وجـ ـمـ ـيـع املـ ـ ـ ــذاه ــب والـ ــطـ ـ ـ ــوائـف
واالديـ ــان تع ــايــشـ ــوا يف الع ــراق يف
ام ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــة وسـالم ودافـع ـ ـ ـ ـ ــوا ع ـ ـنـه
بارواحهم لكن املوجة السلفية هي
الـتـي تــريــد مت ــزيق وح ــدة العــراق
واراضيه.
بـع ـ ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـتـح ب ـ ـ ـ ـ ــاب احل ـ ـ ـ ـ ــوار
واالســتفـ ــس ـ ــار حـ ـ ــول الق ــض ـ ــاي ـ ــا
املطـروحة وخـاصة الـتهديـد الذي
ط ـ ــال كـل الع ـ ــراق ـيــني مب ـ ــا ف ــيهــم
امل ـسـيحـيـني وال ـسـبـيل إل ــى وح ــدة
الصفوف وتوحيد كلمة العراقيني
مبا يقودهم نحو مستقبل زاهر.

حتت شعـار (عـراق يـســوده التـآلف
الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ــن ـ ــي يف ظـل
ال ـ ـ ــدميق ـ ـ ــراطــي ـ ـ ــة وال ــتع ـ ـ ــددي ـ ـ ــة
والف ـ ــدرالــيـ ـ ــة) عق ـ ــدت االح ـ ــزاب
القــومـيــة اآلشــوريــة ال ـســريــانـيــة
الـكلــدانـيــة وحــزب بـيـت الـنهــريـن
الدميقراطي واحتاد بيت النهرين
الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي واحلـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
اآلشوري مـؤمتراً صحفـياً أمس يف
نادي العلوية.
والق ــى عــضـ ــو املكـتـب ال ـسـي ــاسـي
للحـزب الـوطـني االشـوري الـسيـد
بـني ــامني اكــرم كـلمــة قــال فـيهــا ان
مـوجـة االرهـاب والقـتل اجلمــاعي
ضـد الـشـعب العــراقي الـتي طــالت
حـتـ ــى دور العـبـ ــادة راح ضحـيــتهـ ــا
عشرات املسيحيني مثلما راح فيها
مـئــات املــسلـمـني وان صــراع ال ـشــر

الـتعليم التقنـي يف العراق وإعادة
إعمار مؤسسات التعليم التقني.
وأشــار إلــى أن االتفــاقـيــة تقـضـي
ايـض ـاً اقــامــة معــرض تخـصــصي
بـ ـ ــاالجه ـ ــزة وامل ـ ــواد اخمل ـت ـب ـ ــري ـ ــة
والكتـب وسيعقـد يف عمـان بـدايـة
نيـسـان عـام  2005مبـشـاركــة اكثـر
من ( )60شـركـة عــربيــة وأجنـبيـة
متخـصصـة وستـشارك بـاكثـر من
( )200مــن مالكـ ــات االكـ ــادميـيـ ــة
االداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف مـ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـلـ ــف
االخـتصـاصـات يف املعـرض الـذي
يـتم خالله القـاء محـاضـرات من
قـ ـبـل ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة
الســتعـ ــراض مجــمل الـت ـطـ ــورات
العلـميــة والهنــدسيـة اجلـاريـة يف
الع ــالـم وآخ ــر املـبــتك ــرات يف ه ــذا
اجملال.

 132مليون دينار تعويضات حوادث السيارات
بابل/مكتب املدى

اغتياالت واعامل رسقة
يف حـــي االعـالم بـــبـغـــــــــداد
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 ق ــرب 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؟

اعتقال عميد كلية
طـب جـــــامعــــة الـكــــوفــــة
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
اعــتق ـ ــال بحـقه م ـطـ ــالـبـني احلـكـ ــومـ ــة ب ـ ــوضع حـ ــد النــتهـ ــاك
وتـ ــدخالت ق ــوى االمـن ب ـش ــؤون احل ــرم اجلـ ــامعــي ومح ــاسـب ــة
املسببني ملثل هذه االعمال.
واشـار املتـظاهـرون إلى انـه ال يجوز أن تـستغل املنـاصب والـرتب
يف انـتهــاك حــرمــات املــواطـن حـيـث إن اعـتقــال عـمـيــد الـكلـيــة
حــصل ب ـسـبــب شج ــار ن ـشـب بـيــنه وبـني ض ــابــط يف ال ـش ــرط ــة
واعتـراضه علـى تــدخلهم يف احلـرم اجلــامعي مـؤكـدين أن هـذه
هـي ليــست املـرة االولـى الـتي تـثيــر فيهـا قـوى االمـن مثل هـذه
احلــاالت الـتـي تــؤث ــر سلـب ـاً يف ال ــوضع االمـنـي حـيـث سـبق وأن
قامت هذه االجهـزة باالعتداء عـلى املالك الطبي يف مـستشفى
الـنـجف الع ــام ادى إل ــى ت ــوت ــر يف االوس ــاط الـطـبـيـ ــة واعالنهـم
االضـراب الـذي تــدخل محــافظ الـنجف النهـائه وعـودة االمـور
إلى مجراها الطبيعي.

من اصل  15مرشوعاً..انجاز  9مشاريع
كهربائية ختدم  1261دار َا سكنية
بغداد  /سمر اخلالدي

قــال املهنـدس حــسن كــاظم عـزيـز املـديــر العــام لتــوزيع كهـربـاء
بغداد  /الكرخ بان اجلهود مستمرة الجناز تنفيذ ( )15مشروعاً
كهـربــائي ـاً منهـا ( )9مـشــاريع اجنــزت بنــسبــة  %100وهي 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 ( )1261داراً سكنية.
أمــا بخـصـوص املـشــاريع الـتي هـي قيـد االجنــاز فقــد بلـغت ()6
مـشــاريع تــشمل مـشــروع حي الـسالم (احلـريـة) وحـي الكفـاءات
(الــدورة) وحي احلــسني ومحلـة ( )883ومـشـروع الغــزاليــة علمـاً
ب ــان ه ــذه امل ـشـ ــاريع ســتخ ــدم يف ح ــال ــة اجن ــازه ــا ( )3196داراً.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

ازالة  16بناية حول الصحن احليدري
وتعويض اصحاهبا
النجف  /املدى

بـاشرت بلدية النجف بازالة ()16
بنـاية وتعـويض اصحابهـا لغرض
اسـتـثـمـ ــارهـ ــا يف اعـمـ ــال تـ ــوســيع
الروضـة احليدريـة املقدسـة وبناء
مـرافق سياحيـة متكاملـة خلدمة
الزائرين..
واعـلــن ذلـك لـ (امل ـ ـ ــدى) م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
البلـديــة الهنــدسيــة نعمــان جبـار
وق ـ ــال :لغـ ــرض تـخفــيف الـ ــزخـم
املـروري عن املـدينـة خـاصـة اثنـاء
م ــوسـم ال ــزي ــارة سـيـتـم املـب ــاش ــرة

ب ــان ـش ــاء طـ ــريق ح ــولـي مل ــديـن ــة
النجف ميتـد من شـمالـي املديـنة
م ــن جه ـ ــة كـ ـ ــربالء وص ـ ــوالً إل ـ ــى
منـطقة الزائرين وبـطول عشرين
كــيل ـ ــوم ـتـ ـ ــراً وبع ـ ــرض  200م ـت ـ ــر
ويتـضمـن الطـريق تـسعـة جـسـور
وخ ــط سـكـ ـ ــة حـ ـ ــديـ ـ ــد وأن هـ ـ ــذا
ال ـط ـ ــريق ال ميـ ــر عـبـ ــر مـ ــديـنـ ــة
الكوفة.
وأوضح ان كـلف ـ ــة امل ـ ـش ـ ــروع ت ـبـلغ
مليـوني دوالر أو مـا يعـادل ثالثـة
مليارات دينار.

اجراءات النشاء مستشفى الكندي التعليمي
اجلديد بتمويل تركي ياباين

بغداد  /طالب املاس الياس

اتـفقـت وزارة الـتـعلـيــم الع ــالـي والــبحـث الـعلـمــي مع وزارتـي الــصح ــة
والتـربيـة لتـنفيــذ مشـروع املـستـشفـى التعـليمـي يف كليـة طـب الكنـدي
الذي متوله احلكومة التركية مببلغ ( )50مليون دوالر.
ذكر مـدير عـام الشـؤون االدارية والقـانونـية يف الـوزارة الدكـتور محـمد
مـب ــارك لـ (امل ــدى) وق ــال أن وزارتـي الــصح ــة والـت ــربـي ــة أخ ــذتـ ــا عل ــى
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
يفــتقـ ــر لهـ ــا طلـب ــة ال ـطــب يف الع ــراق اض ــاف ــة إل ــى الــنه ــوض بـ ــواقع
اخلدمات الطبية والصحية يف املستشفى.

بلغ اجـمالي املـبالغ التـي وزعتها شـركة التـأمني الوطـنية يف محـافظة
بابل ( )132مليـون 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 تنـسـيق ـاً جــاري ـاً بني الــدوائــر ذات
الصلـة املباشرة بحوادث الدهس من اجل اسـتكمال صرف التعويضات
للمتضررين.

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

خـالد حمفــوظ

يؤبن الشيخ ضاري عيل الدليمي
امتدت يد االرهاب واجلـرمية لتغتال الشخـصية الوطنية
واالجتمـاعيـة الـشيخ ضـاري علي الـدليـمي ،شيخ عـشيـرة
الغـريـر ورئيـس اجمللـس البلــدي يف قضـاء احملمـوديـة يـوم
االث ـنــني امل ـ ــاضــي  2004.. / 10 / 25وق ـ ــد اص ـ ــدر املـك ـتــب
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
سعــي ـ ــدة واق ـ ــامـ ـ ــة مج ـتــمع يـ ـ ــرفل بـ ـ ــالع ـ ــدال ـ ــة والـ ــسالم
والــدميقــراطيـة ،وجـراء ذلـك قضـى ردح ـاً من الـسـنني يف
السجون واملعتقالت ،وعرف مبواقفه الثابتة واملبدئية.
وذكـر الـبيـان انـه كغيــره من الــوطنـيني العـراقـيني ،انــدفع
بهـمــة عــالـي ــة بع ــد 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.
واش ــار ال ــى انه مـن خالل م ــوقـعه يف اجمللــس الـبل ــدي يف
احملـم ــودي ــة ،ن ـشــط يف تلـبـي ــة ح ــاج ــات امل ــواطـنـني 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 االره ــاب والقـمع ،يغـيــظهــا ان ت ــرى شخـصـيــة مـثل
الـشيـخ الشهـيد ضـاري ،ال يشـاركهـا افكـارها وممـارساتـها،
بل يـقف معارضـاً ومتـصديـاً لها ،كـاشفاً نـواياهـا الشـريرة
املعــاديــة ملـص ــالح شعـبـنــا ووطـنـنــا ومحــاوالتهــا الــدنـيـئــة
إلرباك الوضع وعرقلة سير العملية السياسية.

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
خاص /املدى

بحــث م ـ ــؤمت ـ ــر ال ـ ــدول املـ ـ ــانح ـ ــة
إلن ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش االهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار واالدارة
امل ـسـت ــدميـ ــة للـم ــوارد امل ــائـي ــة يف
الـع ـ ـ ــراق املـ ـنـعـق ـ ـ ــد يف م ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ــة
ف ـي ـن ـي ـ ـس ـي ـ ــا االيـ ـط ـ ــال ـيـ ـ ــة خالل
الي ــومني املــاضـيني اعــداد خـطــة
سـت ــراتـيجـي ــة وب ــرن ــامج م ــوح ــد
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 امل ــائي ــة من
خالل الكلمـة التي القـاها الـسيد
ال ــوزي ــر ال ــدكـت ــور عـب ــد اللـطـيف
جـمــال رشـيــد ومـشــاركــة اعـضــاء

الـوفـد العـراقـي يف اللجـان وورش
الع ــمل ال ـتــي اقـ ـ ــامه ـ ــا امل ـ ــؤمت ـ ــر
واملداخالت بضـرورة توفير الدعم
امل ـ ــالــي والف ـنــي إلجنـ ـ ــاح مه ـم ـ ــة
انـع ـ ـ ـ ـ ــاش االه ـ ـ ـ ـ ــوار يف مـخ ـ ـتـلـف
امليـادين خـاصــة مسـاهمـة الـبنك
الــدولي والـدول املـشـاركـة يف هـذا
امل ــؤمت ــر الـتــي وضعـت ج ــزءاً مـن
مـشــاركـته ــا يف اعمــار الع ــراق هي
املـ ـسـ ــاهـمـ ــة يف ت ـطـ ــويـ ــر االهـ ــوار
واملوارد املائية.
واش ـ ــار ال ـ ـس ـي ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ــى ان
االشهر القـادمة ستكـون كفيلة يف
بل ــورة ب ــرن ــامج م ــوح ــد لل ــوزارات
العـراقيـة املـعنيـة بتـأهيل االهـوار
وبـن ــاء الـبـن ــى الـتحـتـي ــة الالزم ــة
وتقـ ــدمي اخلـ ــدمـ ــات االسـ ــاسـيـ ــة
ب ـشـكل مـت ــزامـن مع قـي ــام ال ــدول

املــانحـة املـشـاركـة يف هـذا املـؤمتـر
مـن االنـتهــاء مـن اعــداد خـطـتهــا
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والهـيـ ــدرولـيـكـيـ ــة واالحـيـ ــائـيـ ــة
اخلاصة باالهوار العراقية.
وقـد طـرح العـراق يف هـذا املـؤمتـر
مــن خالل م ـش ــاركـ ــة ثالث وزارات
هـي البـيئــة والبلـديـات واالشغـال
اضـافـة الـى املـوارد املـائيــة مسـألـة
تقــويــة املــؤسـســات املـســؤول ــة عن
ادارة االه ـ ــوار وامل ـمــثل ـ ــة مب ـ ــرك ـ ــز
انع ـ ــاش االه ـ ــوار ال ـتـ ـ ــابع ل ـ ــوزارة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واطــالق
الـتخـصـيـصــات املــالـيــة لـتـنفـيــذ
املـ ـشـ ــاريع الـتـي ص ــادقــت علــيه ــا
احلكومة العراقية.
ويـذكر ان املـساهـمة االيـطالـية يف
انعـاش االهــوار تبلـغ ( )20مليـون

دوالر فـيمـا تـبلغ مـســاهمـة الـدول
امل ــانحــة يف اعــادة اعـمــار وتــأهـيل
مـشاريع الـري واملوارد املـائيـة على
الـشكل التـالي :منـحة الكـونغرس
االم ـ ـ ــريـك ــي ( )409.310مل ـي ـ ـ ــون
دوالر بـع ـ ـ ـ ـ ــد ان خـف ـ ـ ـضـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــى
النـصف ،امــا البـنك الــدولي فقـد
بلغـت املـب ــالغ املــرصــدة لـتـطــويــر
ق ـط ـ ــاع ال ـ ــري ( )20مل ـي ـ ــون دوالر
اضـافـة الـى تـخصـيص ()36.828
ملـيـ ــون دوالر مـن قــبل مـن ـظـمـ ــة
الف ـ ــاو ام ـ ــا ال ـي ـ ــون ـ ـسـك ـ ــو ف ـت ـبـلغ
( )3.275مليـون دوالر لكن جـميع
هــذه املـب ــالغ لـم تــطلق حـتــى اآلن
لغــرض املـبــاشــرة يف الـتـنفـيــذ اال
ب ـ ـشـكـل محـ ـ ــدود جـ ـ ــداً عل ـم ـ ـ ـاُ ان
مع ـظـم ه ــذه املـبـ ــالغ ذهـب ألم ــور
ادارية.

برامج وأساليب تربوية جديدة يف الرعاية االجتماعية

الــيـــــابــــــان تقــــــدم  40ملــيـــــون دوالر
مـنـح املـشــــاركني
لدعم االنتخابات
يف الـــــــدورة شهــــــادة املــــــاجـــــســتــري
املثنى/عدنان سمير
أكـ ـ ــد ال ـ ـس ـيـ ـ ــد أوكـ ـ ــاوا الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
املفوض يف اخلـارجيـة اليـابانـية
م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر مـك ـتــب االرت ـب ـ ـ ــاط يف
ال ـ ـس ـمـ ـ ــاوة ان مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر الـ ـ ــدول
املــانحــة الــذي عقــد يف ط ــوكيــو
للفـت ــرة مـن  14-13مـن الــشه ــر
اجل ـ ــاري وش ـ ــارك ــت به  53دول ـ ــة
واربع مـنـظـمــات ت ــوصل الــى ان
الـع ـ ـمـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـسـ ــي ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
واالقـتصـاديـة يجـب ان تتحـركـا
معا يف العراق.
وق ـ ــال يف تـ ـص ـ ــريـح لل ـم ـ ــدى ان
احلكومة اليابانية اكدت رغبتها
بــاقــامــة االنـتخــابــات يف املــوعــد
احملــدد لهـا بـدايــة العــام القـادم
فـيمــا عبـرت العـديــد من الـدول
عن املـسـاهمـة اجلـادة يف الـدعم
امل ــالـي وتــنفـيـ ــذ كل م ــا اتـفق ــوا
عليه يف مؤمتر مدريد.
واضاف ان اليابان تعهدت بدفع
م ــبلـغ  40مل ـيـ ـ ــون دوالر دع ـم ـ ـ ـاً
لالنـتخــابــات فـضالً عـن تنـفيــذ
م ـشـ ــاريع لـبـن ــاء م ـسـت ــشفـي ــات
وتـطـويـر االتـصــاالت والبـداالت
بكلفة  140مليون دوالر اخرى،
خ ــارج اط ــار املـنح ــة الـي ــاب ــانـي ــة
املقررة العادة اعمار العراق.
واشــار ال ــى ان مكـتـب االرتـبــاط
نفـذ مـشــاريع واتفــاقيــات خالل
الفتـرة املـنصـرمـة يف محــافظـة
امل ـث ـنـ ـ ــى بـكـلف ـ ـ ــة ( )8ماليــني و
( )780الـ ــف دوالر .شـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــل ـ ـ ـ ـ ــت
جتهـيــز الـشــرطــة بـ( )40سـيــارة

زهرياجلزائري

وت ــوفـي ــر ( )26سـي ــارة ح ــوضـي ــة
لـنـقل امل ــاء ال ـص ــالـح لل ـش ــرب و
( )304خ ــزان ــات للـم ــاء ت ــوزع يف
قـ ــرى وريف احمل ــاف ـظ ــة كـم ــا مت
الـتـ ــوصل الـ ــى اتفـ ــاق لـتــنفـيـ ــذ
طريق (خضر-دراجي) .
وتــوفيـر معـدات واجهـزة لـدائـرة
الطـرق واجلـسـور ،وتــوفيـر ()32
سيــاره اسعـاف لـدائـرة الـصحـة،
وت ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر املـلـعــب االومل ـبــي يف
الـسمـاوة وجتهيـز نـاحيـة بـصيـة
يف ب ـ ــادي ـ ــة الـ ـسـم ـ ــاوة مبح ـط ـ ــة
R.o.

واع ــرب ال ـسـي ــد اوك ــاوا عــن امله
ب ـتــنف ـي ـ ــذ اهــم امل ـ ـشـ ـ ــاريع ال ـتــي
يـطالب بها النـاس وهي مشاريع
الكـهربـاء حيث مت االتـفاق عـلى
تـ ــوفـيـ ــر ( )9مـ ــول ـ ــدات صغـيـ ــرة
كدعـم الربع مناطق يف الـسماوة
خــاصــة الـتـي تــسكـنهــا العــوائل
الفقيـرة ،فـيمـا مت االتفـاق علـى
ارس ـ ـ ــال بع ـثـ ـ ــة يـ ـ ــابـ ـ ــان ـيـ ـ ــة مــن
اخملـت ـصـني واخلـبـ ــراء لـ ــدراسـ ــة
امك ــانيــة نـصـب محـطــة ت ــوليــد
للـطــاقــة الـكهــربــائـي ــة ويعـتـمــد
الـتــنفـيـ ــذ عل ــى ال ــدراس ــة الـتـي
ستقدمها اللجنة.

بغداد  /سعدي السبع
نـ ـظــم ــت وزارة الع ــمل والـ ــشـ ـ ــؤون
االجـتمــاعيــة يف إقلـيم كــردستــان
دورات تـخـ ــصـ ــص ــيـ ـ ـ ــة يف مـجـ ـ ـ ــال
الـبحث االجـتمــاعي انـتظـم فيهـا
( )80ب ـ ــاحــثـ ـ ـاً اج ـتــم ـ ــاعــيـ ـ ـاً ومــن
اختصـاصات علم االجـتماع وعلم
النفس وأطباء.
وق ـ ــال الـ ـسـي ـ ــد عـب ـ ــد اهلل ص ـ ــالح
وكيل الـوزارة أن املشـاركني يف تلك
ال ـ ــدورات املـكــثف ـ ــة ال ـتــي أق ـي ـمــت
بــالـتع ــاون مع ج ــامعــة ســويــديــة
تـكفــي علـ ــى مـ ــدى سـنـ ــة واحـ ــدة
دروس ـ ـاً ومحـ ــاضـ ــرات لألسـ ــالـيـب

بحضور محافظ بابل والسفير االميركي

افــتــتــــــاح اكــــــاديــمــيــــــة الــــرشطــــــة يف بــــــابل
بابل  /مكتب املدى
افتتح محـافظ بابل السـيد وليد
عـمــران اجلـنــابـي بــاملـشــاركــة مع
ال ـ ـ ـسـفـ ـيـ ـ ـ ــر االمـ ـ ـ ــري ـك ــي جـ ـ ـ ــون
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
واسعـ ــة العـ ــادة االعـمـ ــار وبـ ــأيـ ــد

ع ـ ــراق ـي ـ ــة .واع ـ ــرب ع ــن تفـ ـ ــاؤله
بــاملــرحلــة القــادم ــة التـي تتـميــز
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الدميقراطية يف العراق وسيكون
مـردودهـا كـبيــراً علـى الـتحـوالت
االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة وال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
واالقتصـادية .وأهم شيء يشارك
فيه الشعب هو دعم هذه اخلطوة
ومنـاصــرتهــا ،ألنهــا ستـؤدي إلـى
اختيار حكومة شرعية.
والتقـى الــسفيـر االمـريـكي علـى
ه ــامــش االحـتفـ ــال مبح ــاف ـظـي

بـ ـ ــابل وواس ــط وكـ ـ ــربالء وجـ ـ ــرت
مناقـشة موسعة للجهود املبذولة
يف االعـمار واحلـفاظ علـى االمن
ودور دول اجلوار يف حتقيق ذلك.
من جهـة اخــرى تخــرجت الـدورة
ال ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة ع ـ ـشـ ـ ــرة م ــن طالب
أكــادمييـة الـشـرطـة يف محــافظـة
ب ــابل وق ــد تلقــى الـطلـبــة دروس ـاً
مـتـنـ ــوعـ ــة يف كــيفـيـ ــة مـكـ ــافحـ ــة
اجل ــرمي ــة واسـتخـ ــدام االسلح ــة
واملعــدات احل ــديثــة ويف القــانــون
وحقوق االنسان.
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احل ــديـث ــة واملـتق ــدم ــة يف الـبحـث
االجتماعي والرعاية االجتماعية
خملـ ـتـلـف الـف ــئ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرائـح
االجتماعية.
واشار إلى أن املـتخرجني من تلك
الـدورات منحوا شهـادة املاجـستير
كـ ــونهـ ــا كـ ــانـت مـكــثفـ ــة وشـ ــاملـ ــة
وانتظم فيها باحثون اجتماعيون
م ــن مخ ـتـلف مــنـ ـ ــاطـق اإلقل ـيــم
وممن ميتـازون بـإمكـانـات ثقـافيـة
وفـكـ ــري ـ ــة ومهـنـيـ ــة عـ ــالـيـ ــة وقـ ــد
اسهــم ـ ــوا ب ـ ــإجنـ ـ ــاز ( )615بحــثـ ـ ـاً
اجتماعياً.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنــه مـ ـ ــن خــالل تــل ــك
البحـوث االجـتمــاعيـة متـكنــا من
تــنفــيـ ـ ــذ الع ـ ــدي ـ ــد مــن الــبـ ـ ــرامج
االجـتـمــاعـيــة السـيـم ــا يف مجــال
الرعـاية والوقـوف على املسـتويات
االجـتمــاعيـة واملـاديــة للكـثيــر من
العـ ــوائـل محـ ــدودة الـ ــدخل الـتـي
تعاني مشكالت أسرية مختلفة.
وب ــني أنه مت اع ـتــمـ ـ ــاد الــنـ ــشـ ـ ــاط
امل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ـ ــي يف عـ ـ ـمـل ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـبــاحـثـني االجـتـمــاعـيـني بــزيــارة
العـ ــوائل يف م ــسـ ــاكــنهـ ــا لـ ــدراسـ ــة
ح ـ ــاالتهـ ــا االجـتـمـ ــاعـيـ ــة وإدامـ ــة
التــواصل معهـا لـشمـولهـا بــراتب
رعـ ــايـ ــة األسـ ــرة وتـ ــوفـيـ ــر فـ ــرص
التدريب والتأهيل املهني ألبنائها
حـيـث كـلف كل بــاحـث اجـتـمــاعـي
بـدراسة حـال ( )30أسرة ومـتابـعة
متغيـراتها االجتماعية وتسليمها
مستحقاتها املالية.
وأفـاد :أما يف مجال رعـاية األيتام
فــإننـا نـسعـى إلـى إيجـاد أسـالـيب

تــربــويــة جــديــدة إليــوائـهم يف دور
الـ ــدولـ ــة وبـ ــاخلـ ــروج مـن الــطـ ــرق
التـربوية واالجـتماعية الـتقليدية
ال ـتــي ك ـ ـ ــانــت ت ــتخ ـ ـ ــذ مــن اإلدارة
اجلمــاعيـة يف رعـايــة األيتـام إلـى
األس ـ ــال ـيــب احل ـ ــديــث ـ ــة بــت ـ ــربــي ـ ــة
العـائلـة حـيث يـتم إيجـاد وحـدات
صغـي ـ ــرة لهـم ت ـضـم ( )5-4افـ ــراد
ترعى شؤونهم مربية واحدة.
وقال إن بـرامج الـوزارة تهـدف إلى
م ـ ـ ـ ــواصـل ـ ـ ـ ــة األي ــت ـ ـ ـ ــام دراسـ ـتـه ــم
وإكـ ـ ــس ـ ـ ــابـه ــم املـه ـ ـ ــارات املـه ــن ــي ـ ـ ــة
وإدماجهم يف اجملتمع مضيفاً أما
ب ــالنــسبــة لألحــداث الــذيـن أنهــوا
محكــوميــاتـهم فــإنه يـتم مـنحـهم
مبــالـغ منــاسبــة إلقــامــة مـشــاريع
مهـنـيـ ــة تكـفل لهـم دخالً ومــس ــاراً
ملعيشتهم يف اجملتمع.
الـتـمـيـمـي امل ــديـ ــر الع ــام ل ــدائ ــرة
الـعمل والـضمـان االجـتمــاعي أنه
مت إجـراء  75كـشفـاً ميـدانيـاً علـى
املــش ــاريع الـصـن ــاعـي ــة امل ـشـم ــول ــة
ب ــالق ــان ــون و 20زي ــارة للـمــش ــاريع
املـشمـولة بـالتـرحيل من مـواقعـها
احلــاليـة إلــى املنـاطق الـصنــاعيـة
مــشيــراً إلــى مـنح  35إجــازة مـهنــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة و 34وث ــيقـ ـ ــة تـ ـ ــسج ــيل
للمشاريع.
يــش ــار إل ــى أن ق ــان ــون اخل ــدم ــات
الـصـن ــاعـي ــة رقـم  30ل ـسـن ــة 2000
ينـظم عـمل املـشــاريع الـصنــاعيــة
كاملعـامل األهلية والـورش وتقدمي
الـ ـ ـ ــدع ــم لـهـ ـ ـ ــا وتـ ـ ـ ــوظـ ـيـفـهـ ـ ـ ــا يف
مجمعـات صناعيـة وتقدمي أفضل
اخلدمات لها.
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