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حقوق اإلنسان تقدم مساعدات للعوائل
النازحة يف مناطق بغداد
بغداد  /املدى
تـواصل وزارة حقـوق االنسـان جهـودهـا
يف زيــارة العــوائـل النــازح ــة يف منــاطق
مخ ـتـلف ـ ـ ــة يف بغ ـ ـ ــداد لالطـالع علـ ـ ــى
اح ــوالهـم واحـتـي ــاج ــاتهـم االنــس ــانـي ــة
وس ــبل حـلهـ ـ ــا ..ح ـيــث قـ ـ ــامــت جلـ ـ ــان
الوزارة املـتخصصـة بتـوزيع املسـاعدات
العـيـنـيـ ــة والغـ ــذائـيـ ــة واملـ ـســتلـ ــزمـ ــات
االنـس ــانيــة اضــافــة إلــى تق ــدمي امليــاه
الصاحلة للشرب للعوائل النازحة من
مـنــطقــة سـبع الـبــور ..وتــؤكــد الــوزارة
اسـتع ــداده ــا للـمــس ــاهـم ــة قـي تق ــدمي
املــس ــاعـ ــدة للع ــوائل الـن ــازح ــة ال ــذيـن
سيـتم اعــادتهم إلــى منــاطق سـكنــاهم
االصلـي ـ ــة.واوضح مــص ـ ــدر مخـ ــول ان

عـملـيــة الـتهجـي ــر الق ـســري انـتهــاك
خطير يلحق باحد اهم
احلقـ ـ ــوق االن ـ ــسـ ـ ــانــيـ ـ ــة االسـ ـ ــاســيـ ـ ــة
للمــواطن العـراقـي واملتـمثلــة يف حقه
ب ـ ـ ــالـعــي ـ ــش يف مـ ـ ـسـكــن يـح ـم ـيـه مــن
اخملـ ـ ــاطـ ـ ــرو ال ــظـ ـ ــروف الـ ـطــب ــيعــيـ ـ ــة
والـبيـئيـة ..ومنـذ تـزايـدهــذا االنتهـاك
تـصــاعــدت اعمــال الـتهـجبــر القـســري
والنـزوح اجلمــاعي للعـديــد من سكـان
امل ـ ــدن العـ ــراقـيـ ــة وق ـ ــد اسفـ ــرت هـ ــذه
الع ــملــي ـ ـ ــة عــن تـ ـ ـ ــرك االف العـ ـ ـ ــوائل
مــأواهم وسـكنـوا اخملـيمــات البـسـيطـة
الـتــي تفــتقـ ــر إلـ ــى ابـ ـســط املقـ ــومـ ــات
االنسانية.

جلنة الرتبية يف جملس حمافظة كركوك
تناقش رشوط قبول طالب العوائل
كركوك/املدى

عقــدت جلنــة التــربيــة يف مجلـس محـافـظـة كـركـوك اجـتمـاعـاً يف مـبنـى
احملـافظة نـاقشت صلـة نشاطـاتها خالل الـشهرين املـاضيني وتطـرقت إلى
الـزيــارات امليــدانيـة الـتي قـامـت بهـا إلـى عــدد من املـدارس الـتي هـي قيـد
االجنـاز ومن ثم نـاقشـت اللجنـة شـروط قبـول طالب العـوائل النـازحـة يف
مدارس كركوك اتخـذت بهذا الصدد التوصيات املناسبة والتي ستقدم إلى
اجمللس للموافقة عليها و إصدار قرار بشأنها حيث تضمنت التوصيات:
أن تكـون العائلة الـنازحة ضمن املـناطق الساخـنة (التي تشهـد التهديدات
اإلرهـابيـة واملنـاطـق املتضـررة جـراء األحـداث األمنيـة) .وأن يكـون مـسقط
رأس احد الوالدين يف محافظة كركوك.
باالضافة إلى أن تكون معهم ورقة أو تصريح مخول بنقل األثاث.
ــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ـ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة مـــــــــــــهـ
ـ

بكلفة  28مليار دينار

مديرية بلديات حمافظة واسط
تنفذ عدد ًا من املشاريع اخلدمية
املدى  /بغداد

تنفـذ مديـرية بـلديـات واسط احـدى تشـكيالت وزارة البلـديات
واالشغ ــال الع ــام ــة ع ــدداً مـن املــش ــاريع اخل ــدمـي ــة يف اقـضـي ــة
ونــواحـي احملــافـظــة ضـمـن مـنحــة تـنـمـيــة االقــالـيـم وتــس ــربع
االعمـار واخلطـة االستثمـارية وبـكلفة اجـماليـة تقدر بـحوالي
28مليار ديـنار وضمن مؤسـساتها البلـدية البالـغة  15بلدية يف
عموم احملافظة.
وق ــال املهـن ــدس رحـمـن يــس ــر م ــدي ــر بل ــدي ــات واسـط ان ه ــذه
املــش ــاريع ت ـشـمل ومـن خالل مـنح ــة تـنـمـي ــة االق ــالـيـم اكــس ــاء
وتبلـيط شــوارع وتنـظيف املـدن وانـشـاء ابـنيـة حـدائق وتــاهيل
الـورش املـركـزيـة اخلـاصـة بـآليـات املـؤسسـات البلـديـة مـشيـراً (
الـى ان املـديـريـة تــواصل العـمل ضمـن منحـة تـســريع االعمـار
وتبليط واكساء شوارع وانشاء ارصفة اضافة الى بعض اعمال
اجمل ــاري وشـبك ــات امل ــاء ال ــداخل ــة ضـمـن مــش ــاريع امل ــؤســس ــات
البلدية.
كما نفذت املـديرية مشـاريع اخرى ضمن خطتهـا االستثمارية
مـن تخـصـيـصــات ال ــوزارة له ــذا العــام ومـنهــا تـبلـيـط واك ـســاء
شوارع وانشاء ارصفة يف عموم احملافظة).
ودعـا مديـر بلديـات ميـسان املـواطنـني الى ضـرورة التـعاون مع
املـؤسـســات البلـديــة للحفــاظ علـى ممـتلكـات هـذه املـؤسـسـات
وعــدم التجــاوز عليهـا بـاعـتبـارهـا امالكـاً عـامـة كمـا ان الـدولـة
ص ــرفـت املاليـني الجن ــاز ه ــذه املــش ــاريع الـتـي تخ ــدم امل ــواطـن
فـاالحرى به احلفـاظ على هـذه املشـاريع وعدم التجـاوز عليها
والعبث بها).

الفريق اهلنديس التابع ملتعددة اجلنسية ينفذ
مشاريع خدمية جديدة يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي

نفـذ فريق اجلهـد الهنـدسي للقـوات متعـددة اجلنسـية العـاملة
يف مـدينة الـديوانيـة مشـاريع خدمـية ستـراتيجيـة منها انـشاء
شـبكه جــدي ــدة لتــوزيع الـطــاق ــة الكهــرب ــائي ــة يف منـطق ــة احلي
الـعصـري بــدال من الـشـبكه املـتضــررة كمـا قـام الفــريق بتـرمـيم
محطة سكـة احلديد الرئيـسية يف املدينة والـتي تضمنت تبديل
بالط األرضـي ــة وتــصلـيـح الهـيـكل واملـم ــرات اخل ــارجـيـ ــة ووضع
شــبك ــة ج ــديـ ــدة لألسالك الـكه ــرب ــائـي ــة مع اإلض ــاءة وتـنـصـيـب
وحـ ــدات تكـيــيف ج ــدي ــدة حـيـث ان املــشـ ــروع يخ ــدم مـ ــا يق ــارب
 450000ألف شخص من سكان املدينة.

بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (املهجرين):

انـشــاء خميـم للعــوائل النـازحـة يف بـابل
بغداد  /هشام الركابي

اق ــامــت وزارة املهج ــريـن وامله ــاج ــريـن
وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية
مخيما للعوائل النازحة يف محافظة
بـ ـ ــابل .وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر يف الـ ـ ــوزارة ان
اخمل ـيــم اق ـي ــم يف مج ــمع أع ـ ـ ــدادي ـ ـ ــة
صـن ــاع ــة ب ــابـل بع ــد ان مت ت ــرمـيـمه
مـ ـض ــيف ـ ــا ان ال ـ ــوزارة ق ـ ــامــت ايـ ـض ـ ــا
بتـوزيـع املسـاعـدات الغـذائيـة والبـالغ

ع ــدده ــا ( )21م ــادة مـن أجل ت ــوفـي ــر
مقـومـات احليـاة لـتلك العـوائـل التي
اجـب ــرت عل ــى ت ــرك مـن ــازله ــا ب ـسـبـب
العـمليـات االرهــابيـة الـتي طــالت كل
العراقيني.
علــى صعيــد متـصل قــام مكـتب وزارة
املـهجـ ــريــن واملهـ ــاجـ ــريـن يف كـ ــركـ ــوك
بـ ــالــتعـ ــاون مع عـ ــدد مـن املـن ـظـمـ ــات
االن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة ،ب ـتـ ـ ــوزيع امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات

التعليم العايل تنفذ برناجماً طموحاً
للبعثات البحثية
بغداد  /املدى

ـاش ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـ ـتـعـل ـ ـيـ ــم
ـ بـــــ ـ
ا لـع ـ ـ ــا لــي وا ل ـبـحــث ا لـعـل ـمــي
ت نـف يــذ بــر نــامج هــا ا لـط مــوح
ل لــب ع ـث ـ ــات ا لــب ح ـث ـي ـ ــة ل ـ ــردم
ال هـ ــوة ا لـع لـمـيـ ــة وا لــت قـنـيـ ــة
ا لـ ـت ــي تـف ـ ـصـل ا لـعـ ـ ـ ــراق ع ــن
ال عـ ـ ــا لــم ا مل ــت ق ـ ـ ــدم وت ه ـي ـئـ ـ ــة
ا لـظ ــروف ا ملـن ــا سـب ــة لــط لـب ــة
الدرا سـات العل يـا الست كـمال
م ـشـ ــاريع هـم ا لـب حـثـي ــة ا لـتـي
يـت ع ــذر إ جن ــاز هـ ــا يف ال ع ــراق
وال تـواصل الع لـمي وم تـاب عـة
ا لـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــورات ا حلـ ـ ـ ــد يـ ـثـ ـ ـ ــة يف
م ج ـ ـ ــال ت خـ ـصـ ــص هــم ..و قـ ـ ــد
ت ـ ـ ـسـلـ ـم ــت ا لـ ـ ـ ــوزارة أ سـ ـمـ ـ ـ ــاء
( )268مـن ا مل ـ ــرش حــني ل هـ ــذه

ا لـبع ثــات من ا جلــام عـات ومت
ب ـ ـ ــا لـفـعـل إ جن ـ ـ ــاز مـع ـ ـ ــا مـالت
( )60م ـ ـ ـن ـهـ ـ ــم حـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اآلن
واجل هـ ــود مـ ـسـتـمـ ــرة إل جنـ ــاز
ـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ـ
ـ
باملرشحني اآلخرين.
م ــن جـهـ ـ ـ ــة أ خـ ـ ـ ــرى ح ـ ـصـل ــت
املوافقة على توقيع اتفاقية
للتعاون الع لـمي بني جامعة
كـربالء و جـام عـة تك نـولو جـيا
التعل يـم االلكتروني يف كندا
وذ لــك ل ل ــن هـ ـ ــوض بـ ـ ــا ل ـ ـ ــواقع
ا لـتــدر ي ـسـي و مــوا كـبــة تـطــور
ال ع ـصـ ــر ا حلـ ــد يـث مــن خالل
هـ ــذه االت ف ــا قـي ــة و ب ـضـمـن ه ــا
ت ـطـ ــو ي ـ ــر ال قـ ــوى ا لـبـ ـشـ ــر يـ ــة
اإلدارية.

الغذائيـة على العوائل النـازحة قسراً
مـن منـاطق سـكنـاهـا وشـمل التـوزيع
اكث ــر من ( )101عــائل ــة متــواجــدة يف
مناطق مختلفة من احملافظة.
يـ ــذكـ ــر ان الـ ــوزارة ت ــسعـ ــى مــن خالل
ال ــتعـ ـ ــاون مع ع ـ ــدد مــن امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات
االن ـس ــانـي ــة إل ــى دعـم تلـك العـ ــوائل
الـتـي ن ــزحـت مـن مـن ــاطـق سكـن ــاه ــا
االصلية.

استعداداً للمسح االجتماعي واالقتصادي
لألسرة العراقية

دورة تـدريبيـة ملوظـفي إحصـاء نيـنوى
املوصل/نوزت شمدين

أق ــامـت دائ ــرة إحـص ــاء نـيـن ــوى دورة ت ــدريـبـي ــة
ملـوظفيهـا من اجل حتـسني أدائهـم قبل عملـية
املـسح االجتـماعـي واالقتصـادي التي سـتجري
خالل الـشهر احلـالي ،وذكر مـصدر من الـدائرة
بــأن الــدورة شـملـت تــسعــة ع ـشــر م ــوظفــا مـن
خ ــريجـي الـكلـي ــات ويعـمل ــون مب ــوجـب عق ــود
م ــدتهــا عــام واحــد ،مـضـيف ـ ًا ب ــأن الهــدف مـن
الــدورة هــو تهـيئــة كــادر مــؤهل للـقيــام بـعمـليــة
املـ ـ ــسح مــن خـالل تعـ ـ ــريـفهــم بـ ـطـ ـ ــرق ج ــمع
البيانات املطلوبـة من كل أسرة وآلية انتقاء كل

تسجيل الدراجات النارية
املـــرور يف الـنـجـــــف
دائـــرة ـ
ـلـــدى ـ
النجف  /عامر العكايشي

بـاشـرت محــافظــة النجف تـسجيل
الـدراجــات النـاريــة حجم (cc)125
فـ ــاكـثـ ــر يف دوائـ ــر املـ ــرور ومـنـحهـ ــا
شهـادة تـسجـيل (سنـويـة) ولـوحـات
تـسجـيل (ارقــام) حــسب الـضــوابـط
والتعليمات.
وقــال احـمــد دعـيـبل مــديــر املــركــز
االعـالم ــي حملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة الـ ـنـجـف "
للمـدى " :اوعـزت االدارة املـدنيـة يف
محـافظـة النجف إلـى جلنـة النقل
بـاتخـاذ مـا يلـزم حـول قـانـون املـرور
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ــص عـلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـسـج ـ ـيـل
الـدراجــات النـاريـة .واضــاف :مينح
ص ــاحـب ال ــدراج ــة الـن ــاري ــة شه ــادة
تـ ــسجـيـل بع ـ ــد تقـ ــدمي مــنفـيـ ـسـت

وكتـاب تسجـيل الكمـارك للـدراجة.
اما يف ما يـخص الدراجات اقل من
حجـم (cc) 125فقــال :لـن تــسجل
ومت اعتبارها درجات هوائية.
واكـ ــد دعـيــبل تـ ــوجــيه احملـ ــاف ـظـ ــة
لـلج ـن ـ ــة ال ـنـقل مبــنح ال ـ ــدراج ـ ــات
النــاريــة بــاجــا خــاص ــا غيــر شهــادة
التسجيل حلركتها داخل احملافظة
وذلك الغراض امنية خاصة.
من جــانـبهــا ق ــامت مــديــريــة مــرور
ال ـنـجف وبـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون مع دوريـ ـ ــات
الشـرطـة بحجـز الـدراجـات النـاريـة
وامل ـ ــرك ـب ـ ــات غ ـي ـ ــر امل ـ ـسـجلـ ـ ــة بع ـ ــد
الـتـ ــدقــيق يف حـ ــاسـبـ ــة الـ ـسـ ــرقـ ــات
وت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل مـفـ ـ ـ ــارز ودوريـ ـ ـ ــات لـه ــم
واعطاء موقف يومي.

واحــدة مـنه ــا ،وبني املـصــدر ب ــأن عمـليــة املــسح
االجـتمــاعـي واالقتـص ــادي هي اخلــامـس ــة من
نوعهـا يف العراق وهـدفها الـوقوف علـى الوضع
االجتماعي واملعاشي للعـائلة العراقية لتمكني
الـدولة من وضع خطط مستقـبلية ملعاجلة ما
يع ــانـيه امل ــواطـن مـن م ـشـ ــاكل ويف مق ــدمـته ــا
الفقـر .وأوضح املصـدر بأن كـوادر املسح سـتقوم
بزيـارة ميدانيـة ملا يقـرب من ( )1000ألف أسرة
يف مـن ــاطق مخـتلفــة ،ودعــا أربــاب األســر إلــى
تقـدمي البيـانات الـدقيقـة من أجل إجنـاح هذه
التجربة احلضارية واإلنسانية.

الرتبية تقيم معرضاً كشفياً
يف منطقة الكاظمية

بغداد  /املدى

أ قــا مـت وزارة ا لـتــر بـيــة ا ملــد يــر ي ــة ال عــا مــة لـتــر بـيــة
ا لـر يــاض يــة وال نـشـاط ا ملــدرسي ( مـد يـر يــة ال تــرب يـة
ا لـكشف يـة) مخي مـا لل كـشا فـة يف من طـقة ال كـاظ مـية
لـل خـ ــد مـ ــة ال عـ ــا مـ ــة و قـ ــد ت ـضـمـن ا خملـيــم م عـ ــر ضـ ــا
ب ـ ــا ل ـن ـم ـ ــاذج ا ل ـ ــر ي ـ ــاد ي ـ ــة يف فــن ا خل ـ ـشــب وا حل ـب ـ ــال
والر سـوم ال كـشف يـة لل عـاملني يف ال كـشا فـة وقد وزع
العام لـون يف اخمليم ا لـورود واالزهار واحل لـوى على
املواطنني.
وا فـتتح امل عـرض د .م حـسن ع بــد علي شالكه مـد يـر
عـ ــام ا ملـن ـ ــاهج نـي ـ ــابه عـن ا لـ ـسـيـ ــد وز يـ ــر ا لـتـ ــر بـيـ ــة
ا لـدك تـور خ ضـير ا خلـزاعي و مـن اجلد يـر با لـذكر ان
مد يـرية ا لـتر بـية ا لـكش فـية بـصدد ا عـداد مخ يـمات
ا خـ ــرى وم عـ ــرض يف م ق ــرا ل ــوزارة و يـت ـضـمـن من ــاذج
كشفية.

