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)أثير(.. انك تستحقني منا الكثير
)أثيـر( شـركــة لالتصـاالت تعـمل بكـادر عـراقي صــرف من اجل تـوفيـر
خدمة هاتفية متنـوعة للمواطن العراقي وضعت شعاراً ألدائها يقول
)اثيـر.. ألنك تسـتحق الكثـير( وكـانت عنـد قولـها.. فقـد بذلـت جهداً
كبيـراً لتحقيق هـذا الشعـار عمال واجنـازاً وليس قـوال فقط.. فـإذا ما
تركنا ما حققته على مستوى بـنائها الطول شبكة إرسال حقيقية يف
العراق شملت عشـرات املئات من الكيلـومترات على طـول نهري دجلة
والفتــرات لتغـطي معـظم مــدن جنـوب العـراق نـاهـيك عـن خطـطهـا
املــسـتقـبلـيـــة الـتـي بـــدأت بـــالـتحــضـيــــر لهـــا اآلن ومـنهـــا االسـتـمـــرار
بــاستخــدام التقـنيـات احلــديثــة يف بنـاء الــشبكـة ويف تقـدمي خـدمـات
مميزة ومتعـددة إلى املسـتهلك العراقي فـإننا البـد ان نتذكـر جهودها
اإلنـسانيـة الرائعـة يف إدخال الفـرحة إلـى قلوب اآلالف من املـواطنني
وخــاصــة يف شهــر رمـضـــان املبـــارك املنـصــرم مـن خالل مـشــاركـتهــا يف
اعداد بـرامج تلفـزيونـية تـرفيهيـة ومسـابقات سـاهمت مـن خاللها يف

إدخال الفرح واملرح يف كل بيت عراقي.
ان التفـاؤل ميلـؤنـا مـن إن )اثيــر( بكـادرهـا العــراقي املـتمـكن اخلـبيـر
قـادرة على ان تؤمن خـدمة يرضـى عنها اجلميع بـانت تباشيـرها منذ
بـدايات عملهـا، من حرصهـا الكبير عـلى تنفيـذ الشعار الـذي اتخذته
لـلتعبيـر عن اعـمالهـا وباملـقابل نقـول لها.. "أثـير إنك تـستحقني مـنا

الكثير".

اربيل/املدى
عقــد اجمللـس العــراقي للــسلم
والـتضـامن فــرع أربيل مـؤمتـره
التـأسـيسـي حتت شعــار )نعمل
جـمــيعـــًا مــن أجل بـنـــاء عـــراق
دميقـــراطـي فـــدرالـي تعـــددي(
بـحـــــضــــــــور أكـــثــــــــر مـــن )250(
شـخصيـة سيـاسيـة ومـؤسسـات
اجملــتــمع املـــــدنــي وأكـــــادميــيـــــة
وثقــــافـيــــة وأســــاتــــذة جــــامعــــة
صالح الـــدين ورؤســاء عـشــائــر

ووجهاء ورجال دين.
وألقــى الــسيــد نــائـب محــافـظ
أربــيل كلـمـــة حـيّـــا يف بـــدايـتهـــا
اجملـلــــــس الـعـــــــراقـــي لـلــــــسـلـــم
والتضـامن وجهوده الدؤوبة يف
زيـادة الـتالحم الـوطنـي وجمع
الــــطــيـف الـعــــــراقــي وحتـقــيـق
املــصــــاحلــــة الــــوطـنـيــــة لـبـنــــاء
العـراق الـدميقــراطي اجلـديـد
وتدعـيم أسس الـسالم وتعميق

مفاهيمه.
وأكــد أهميــة املشـاركـة الـواسعـة
يف االنتخابـات النيابيـة املقبلة
واخـتـيـــار ممـثلـي الــشعـب بـكل
حـريـة ونـزاهـة لـرسـم مسـتقبل

العراق ونهضته وازدهاره.
بعدها ألقى عـضو هيئة رئاسة
اجملـلــــــس الـعـــــــراقـــي لـلــــــسـلـــم
والـتــضــــامـن  الـــسـيــــد أحـمــــد
احلـيــالـي كلـمــة بــاسـم رئــاســة
اجمللـــس رحــب يف مـــســتهـلهـــــا
باملؤمتر التأسيسي لفرع أربيل
للــمـجلــــس العـــــراقــي للــــسلــم
والـتــضـــامـن. مــضــيفـــاً: أود يف
الـبدء تقـدمي نبـذة موجـزة عن
عمل اجملـلس: تــأسس اجملـلس
العـــراقـي للـــسلـم والـتــضـــامـن
بتـاريخ 2003/10/28 وتـشـكلت
له فـــروع يف أغلـب احملــافـظــات
العـــــراقــيـــــة ويـــضــم يف هــيــئـــــة
ــــــــــــاســـــتـه الـعــــــــــــديــــــــــــد مـــــن رئ
الــشخـصـيــات الــوطـنـيــة الـتـي
ـــــــطــــــيــف متــــــثــل مــخــــــتــلــف ال

ـ ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

الكردي املشروعة. هذا االتفاق
أثــــــبــــــت احلـــــــــــس الــعـــــــــــــــالــــــي
بــاملـســؤوليــة الــوطـنيــة وضــرب
مــثـــــااًل رائعـــــًا لــنـكـــــران الـــــذات
ووضع اخلالفـــات جـــانـبـــًا ممـــا
ــــــــى صــــــــواب الـــنـهـج ــــــــدل عـل ي
الــسـيـــاسـي لألخـــوة القـــادة يف

كردستان. 
ويف اخلـتـــام نقل عـضـــو هـيـئـــة
رئـاسة اجمللس العـراقي للسلم
والـتــضـــامـن حتـيـــات األسـتـــاذ
فخـــري كـــرمي رئـيـــس اجمللــس
واألخــوة أعـضــاء هـيئــة رئــاســة
اجمللـــس مـتـمـنــني للـمــــؤمتــــر
الـنجـــاح واملـــوفقـيـــة مـن خالل
اإلسهـــــام الفـــــاعل واملـــشــــاركــــة

للجميع.
ثـم جــــرت عــملـيــــة الـتــــرشــيح
لعــضــــويـــــة اجمللــــس العــــراقـي
للــسلـم والتـضـــامن فــرع أربـيل
واالنتخابـات حيث اسفرت عن
ــــــون فــــــوز )19( عــــضــــــوًا ميـــثـل
مخــتلـف القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة

واالجتماعية يف أربيل.
وفــــاز بــــرئــــاســــة فـــــرع اجمللـــس
الـــسـيــــد ئــــاســــو كــــرمي ونــــائـب
الــرئيـس الـسيــد عبـد الـصمـد
خـضــر بـيـتــوانـي فـيـمــا شـملـت
قائمة األعضاء الفائزين )17(
عـــضـــــوًا هــم )د. نـــــوزاد حــــســن
ــــــد ــــــاو وطــــــارق سـعـــي خــــــوشـــن
خــورشيـد ود. بخــارى عبـد اهلل
وخورشيد صادق هورمزيار ود.
خلـيل إسمـاعيل وعـثمـان عبـد
اهلل محمـد ومصلح مـصطـفى
مـام حمـد ود. عبـد اهلل محمـد
علـيـــا وه يـي ود. دخلـــوش جـــار
اهلل حـسني وصـابــر عمـر مـامه
سـيتـني وبــاكيــز أسعــد مـحمــد
وجلـيل عبــد اهلل ومحمــد علي
سلــيــم وكــمــــــال الزر بـــطــــــرس
ــــــــا أحـــمــــــــد مـعــــــــروف وزكــــــــري
وكَــوركَـيــس شــابــو ونـــافع فـتــاح

خطاب(.
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بــــــاملــــــؤمتــــــر العــــــام للــــســيــــــادة
والـدميقــراطيـة الـذي عقـد يف
بغــداد بــرعــايــة األمم املـتحــدة
بحضور جميع أعضاء مجلس
احلـكم الـســابق والــوزراء. هــذه
مقـدمـة مخـتصــرة لنـشـاطـات

اجمللس يف املرحلة السابقة.
وذكـر أن هـيئـة رئـاســة اجمللـس
العـــراقـي للـــسلـم والـتــضـــامـن
بــصــــدد عقـــد مـــؤمتـــر احلـــوار
والوحدة الوطـنية يف اخلامس
مـن كـــانـــون الـثـــانـي مـن العـــام
ــــــــة أربـــيـل الـقــــــــادم يف مــــــــديـــن
مـتــــزامـنـــــًا مع املــــؤمتـــــر العــــام

األول للمجلس.
وأكـد أن مـا يتعـرض له العـراق
من هجمـات إرهـابيـة مـستمـرة
يــتـــطلــب مــنـــــا بــــــذل اجلهـــــود
املــضـــــاعفـــــة لـــــدفـع العــملــيـــــة
االنتخـابية إلى أمام من خالل
ـــــــــواسـعـــــــــة يف ــــــشـــــــــاركـــــــــة ال امل
االنتخابات القادمة واملساهمة
الفـــاعلـــة يف كـتـــابـــة الـــدسـتـــور
ــــــــــدائــــم إلقــــــــــرار احلـقــــــــــوق ال
املـشــروعــة جلـمـيع القــومـيــات
والطـوائف واألديان التي متثل
النــسيج الـوطـني ضـمن عـراق

فيدرالي. 
ونحـن ومــن خالل مــــؤمتــــركـم
هـذا ندين بـشدة جمـيع أعمال
الــعــــــنــف واإلرهـــــــــــــــاب الــــــتــــــي
تــسـتهـــدف بـــالـــدرجـــة األولـــى

الفرد العراقي.
واضــــاف أن اجمللـــس العــــراقـي
للــــسلـم والـتــضـــــامـن يـــشـيـــــد
باالتفـاق التاريخـي املعلن قبل
أيـــام بــني القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة
الكـــرديـــة، هـــذا االتفـــاق الـــذي
أسـعـــــــد كـل عـــــــراقـــي شـــــــريـف
ســيكــــون له األثـــر الــــواضح يف
الـعمـليــة الــسيـــاسيـــة ليـس يف
إقلـيم كـردستـان فحـسب وإمنـا
يف عـمــوم هــذا الــوطـن ويعـمل
علـــى ضـمــــان حقـــوق الـــشعـب
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عــرب وكــورد وتـــركمــان وكلــدان
ـــــــــرهــــم مــــن وآشـــــــــوريــــني وغــــي
مكــونــات هـــذا اجملتـمع، وعـمل
اجمللــــس علــــى نـــشـــــر ثقــــافــــة
احلوار وتـوج ذلك بعقد مؤمتر
احلــــــوار العـــــربــي الـكـــــوردي يف
شهـر مــارس من العـام احلــالي
والــذي عقــد يف مــدينــة أربـيل،
الـــــذي مــثل تـــظـــــاهــــــرة رائعـــــة
لـلـحــــــــوار بـــني الـقــــــــومـــيـــتـــني
الــرئـيــسـتـني وتــشــرف املــؤمتــر
ــــــة كــــــرميــــــة مــن األخ ــــــرعــــــاي ب
الــــرئـيـــس مـــسعــــود الـبــــارزانـي
ــــــــانـــي. واألخ جـالل الـــــطــــــــالـــب
وكــذلك نـظم اجمللـس العـديـد
مـن املــؤمتــرات لـبحـث عـملـيــة
انتقال السلطـة إلى العراقيني
يف مخـتلـف املنــاطق العــراقيـة
ـــــــؤمتـــــــرات وخـــتـــمـــت هـــــــذه امل
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العـــــراقــي، وتـــــأســـــس اجمللــــس
ــــــشــــــــر قـــيـــم ــــــــى ن لـلـعـــمـل عـل
الـــــدميقــــراطـيــــة واملــصــــاحلــــة
والـتــســـامـح والعــمل الـــوطـنـي
ــــــــاء عــــــــراق ــــــشـــتــــــــرك لـــبـــن امل
دميقــراطـي فيــدرالـي تعــددي.
وأضــاف أن اجمللـس يــسعــى يف
جـمـيع نــشـــاطـــاته الـــى جـــذب
ســـائـــر األوســـاط الــسـيـــاسـيـــة
واالجـتمــاعيــة والثقــافيـة إلـى
احليــاة الــسيــاسيــة النــشيـطــة
ـــــــــادرة يف عـــــــــزل الـقـــــــــوى واملـــب
ــــــــــة والـقــــــــــاعــــــــــدة الــــــظـالمــــي
االجـتماعـية والفكـرية للـنظام
املبـاد ولألنـظمـة االسـتبـداديـة
ـــــــى مـــــــر الـعـهـــــــود، ويـعـــمـل عـل
ــــــى إشــــــاعــــــة روح اجملـلـــــس عـل
احملبـة والتسـامح بني مختلف
أطيـــاف اجملتـمع العــراقـي من
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انتخب )19( عضواً بينهم الرئيس ونائبه

املجلس العراقي للسلم والتضامن فرع أربيل يعقد مؤمتره التأسييس
بغداد / رياض القره غولي

قـالت املـديـر العـامـة لـصنـدوق
اإلسكـان الــدكتـورة آمــال عبـد
العـزيـز أن الـصنــدوق ال مينح
املستفيدين سابقاً من قروض
املــصـــرف الـعقـــاري أو ايـــاً مـن
أبـنـــائهـم القــاصــريـن قــروضــاً

لبناء مشاريع لإلسكان.
واضـــــــافـــت يف تــــصـــــــريـحـــــــات
صحفـيـــة لـ)املـــدى(، أمــس، يف
ديـــوان الـــوزارة.. أن تـعلـيـمـــات
مـنـح القــــروض اشـتــــرطـت أن
تغطـي قيمــة األرض السـكنيـة
قيمـة القرض املـمنوح ملـالكها،
مبـينة أن قـيمة الـقروض تبلغ
)18( ملـيـــون ديـنـــار لـلعقـــارات
يف بغــداد و)15( مـليـــون دينــار
يف احملــافـظــات و)7( مـاليني و
)500( ألف ديـنـــــار لألقــضـيــــة

والنواحي..
وأوضـــحـــــــت أن الـــقـــــــــــــــــــــروض
سـتــشـمل جـمــيع محـــافـظـــات
الـعــــــراق وســـتـــمـــنـح بـحـــــســـب
ــــــــة ــــــســكــــــــانـــي الــكـــثــــــــافــــــــة ال
للــمحـــــافــظـــــات وبـــــأولـــــويـــــات
تـــشــمل ذوي الــــدخل احملــــدود

واملوظفني واملتضررين.
وذكـــرت أن الـصـنـــدوق يـــسعـــى
إلــــى زيــــادة رأسـمـــــاله الـبـــــالغ
)300( ملـيــار ديـنــار مـن خالل
الـتـنـــســيق مـع جهــــات دولـيــــة
مـــانحـــة ومـــؤســســـات مـــالـيـــة،
ــــــديالً عــن لـكـــنه لــن يـكــــــون ب
املــصـــرف الـعقـــاري بـل مكـمالً
لعـمله بـسـبب وجــود عجــز يف
الــوحــدات الــسكـنيــة يـبلغ )3(

ماليني وحدة.
وأشـارت مـديـر عـام الـصنـدوق
إلــــــى أن مــــــدة القــــــرض تــبـلغ
)15( عــــامــــاً تـبــــدأ مـن تـــــاريخ
تـــــسلــم أول قــــســــط، ويجــــــري
تـــســــديــــده علــــى أربـع دفعــــات،
حيـث يتـم منح املـسـتفيـد أول
دفعـــة بـنــسـبـــة 20% مـن قـيـمـــة
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وأكـدت أن للـصنـدوق احلق يف
أن يطـلب وضع إشـارة احلجـز
يف سـجالت دوائــــر الـتـــسجــيل
العقــاري علــى العقــارات الـتي
يتقــرر قبـولهـا لقـاء القـروض
لـتــــأمـني االمـتـيــــاز علــيهــــا يف
اســتــيـفــــــاء حـقــــــوقـه حـــــســب
شــــروط الـعقـــــد، وتعــــد إشــــارة
احلجــز املــوضــوعــة علــى هــذا
ـــــــوجـه بـحــكـــم وضـع إشـــــــارة ال
الــرهـن التــأمـينـي وفق أحكــام
القـانون املـدني النـافذ وقـانون
الـتــــسجــيل الـعقـــــاري رقـم 43

لسنة 1971 وتعديالته.
وبــني أن للــصــنـــــدوق احلق يف
إنـهــــــــــاء الـعـقــــــــــد يف أي وقــــت
ويطلـب إخالء العقـار إذا أخل
املتعاقد مع الـصندوق بأحكام
ـــــــالـعـقـــــــار الـعـقـــــــد املـــتـعـلـق ب
اخملـــــــــصـــــــــص لــه مــــــن قــــــبــل
الـصـنــدوق، أو بـتعهـــداته فـيه،
ـــــــــأحــكـــــــــام هـــــــــذا األمـــــــــر أو ب
واألنـــــظـــمــــــــة الـــتـــي تـــــصــــــــدر
مبـوجبـه بوجه عـام أو إذا تبني
أن املعلومـات التحـريريـة التي
أعـــطـــــاهــــــا للـــصــنـــــدوق غــيـــــر
صـحيحــة، وللـمتـضــررين حق
ــــــدى احملــــــاكـــم ــــــراض ل االعـــت
املـــدنيــة خالل )30( يــومـــاً من
ـــــــأريـخ إخـالء الـعـقـــــــار داخـل ت
العــــراق و)60( يــــومــــاً إذا كــــان

خارجه.
وشـــددت مـــديـــر عـــام صـنـــدوق
اإلسـكـــــان علـــــى أنه يف حــــالــــة
صدور القرار باإلخالء ال تعاد
إلــــى املـــشـتــــري املــتعــــاقـــــد مع
الـــصــنـــــدوق االقــــســـــاط الــتــي
سـبق أن دفعهـا إلـى الـصنـدوق
مـن تـــاريـخ العقـــد إلـــى تـــاريخ
إخالء الـعقــــــار، بل حتــتــــســب
أجـراً عن أشغـال العقـار طوال
تلـك املدة ويـستـويف الصـندوق
حقوقه الباقية مبوجب قانون

جباية الديون احلكومية.
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القـــرض وتـتـصـــاعـــد بحــسـب
مـــراحل تـنفـيـــذ بـنـــاء عقـــاره.
مــــوضحـــة أنـه ميكـن زيـــادة أو
تـقلــيل املـــدة أعـاله بقـــرار مـن
مـجلـــس الــــوزراء. ويف حــــالــــة
جتاوز املـدة دون تسـديد كـامل
يـبـــاع الـعقــــار وفقـــاً لـلقـــانـــون
ويـستوفـى القرض ومـا يتصل
به من مصاريف ويعـاد الباقي
إلــــى املقـتـــرض، مـــا لـم تقـــدم
تـــســــويــــة مـن قـبـل املقـتــــرض
مـــــدتهـــــا )6( اشهــــر إضــــافـيــــة
يـــوافق علـيهـــا مجلــس أمـنــاء
الــصـنــــدوق لـتـــســــديــــد كــــامل
القـرض تبدأ مـن أول يوم بعد

انتهاء مدة )15( سنة.

مدير عام صندوق اإلسكان تعلن لـ)          (

نعمل عىل زيادة رأس املال إىل أكثر من 300 مليار دينار 

اإلقراض يكون
ملدة 15 عاماً

والتسديد على 
4 دفعات

بغداد / طالب املاس الياس
أعلن وزيـر التـربيـة الدكـتور سـامي عـبد
املـهـــــــدي املــــظـفـــــــر عـــن إعـــــــادة جـــمـــيـع
املفــصـــولـني الــسـيـــاسـيـني واملـتــضـــرريـن
الــــذيـن قــــدمـــــوا طلـبـــــاتهــم خالل املــــدة
احملـددة ولغايـة 31 / 8 / 2004 يف بغداد

واحملافظات.
جاء ذلك خالل املـؤمتر الـصحفي الذي
عقده وحضرته )املدى( وقال: أن الوزارة
اتخـــذت هـــذا القـــرار مـــراعـــاة للـظـــروف
احلالية التي ميـر بها العراق وما يعاني
منه املفـصولون الـسياسيـون واملتضررون
ــــــذيـــن مـــن قـــبـل ضـعـفــــــاء الـــنـفــــــوس ال
يحاولون اإلسـاءة لإلجراءات احلكـومية
وللعملـية التـربويـة إضافـة إلى معـاجلة
الـبطالة واستغالل الكـفاءة واإلمكانيات
الــــذاتـيــــة لهــــؤالء مـن أعــضــــاء الهـيــــآت
الـتعليميـة والتدريـسية. إضـافة ملعـاجلة
الشـواغـر احلـاصلـة يف املـدارس وخـاصـة
يف املناطق النائية والبعيدة حيث ستتم
إعـــادة جـمــيع املفـصـــولـني الــسـيـــاسـيـني
واملـتــضــــرريـن بــــالعــــودة إلــــى وظــــائـفهـم
السـابقـة من الـذيـن وردت طلبـاتهـم من
خالل املـــــديـــــريـــــات العـــــامـــــة للـتـــــربـيـــــة
والـلجـنــــة املـــشـكلــــة يف الــــوزارة والـبــــالغ

عددهم )10( آالف مفصول سياسي.
واشــار الــدكـتــور املــظفــر إلــى أن الــوزارة
ـــــــة إلعـــــــادة املـفــــصـــــــولـــني شــكـلـــت جلـــن
الـسيــاسيني لـوظــائفهم وسـتعلن يـوميـاً
قـــــائــمـــــة تـــضــم إعـــــادة 1000 مفـــصـــــول
سـياسـي للخدمـة ملدة عـشرة أيـام تبـاعاً،
وبعـيـــد االنـتهـــاء مـن ملـف املفــصـــولـني
السياسيني سيتم الـنظر بطلبات الذين
لــم يــتــــســن لهــم الــتقـــــدمي خالل املـــــدة

احملددة السابقة.
وشـــدد وزيـــر الـتـــربـيـــة علـــى املـــديـــريـــات
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والتـدريــسيـة الــذين مت فـصلـهم كـونـهم
أعضـاء فـرق يف احلــزب املنـحل ولم تـتم
إعـادتهم للخـدمـة حتـى اآلن فقـد حمل
وزيـــر الـتـــربـيـــة هـيـئـــة اجـتـثـــاث الــبعـث
مـــســـــؤولـيـــــة تـــــأخـيـــــر إصـــــدار القـــــوائـم
ـــــآت ـــــإعـــــادة أعـــضــــــاء الهــي اخلـــــاصـــــة ب
التعلـيميـة والتـدريـسيـة إلـى وظـائفهم"
حيث تقوم هذه الهيئة بنشر القوائم يف
الـصـحف وعلـــى مــــوقعهـــا يف االنـتـــرنـت
ولم تـرسلهـا للــوزارة ونحن ال نـستـطيع
االعـتـمــاد علــى الــصحف واالنـتــرنـت يف
إعـــادة املعـنـيـني ويف بعـض األحـيــان تــرد
لـنــــا القـــوائـم مـن الهـيـئـــة وتــصــــدر بهـــا
أوامــر بــاإلعــادة إلــى املــديــريــات العــامــة
للتـربيـة يف احملـافظـات وهـذه املـديـريـات
لم تنفذ أوامـرنا وقد حدث هذا فعالً يف
تــربيــة محــافظـة الـنجف بـسـبب تــدخل
احملـافظ ومجالس احملـافظة والـبلديات
ومــســؤولـي األحــزاب يف املــديـنــة الــذيـن
طــــالـبـــــوا بعــــدم عـــــودتهـم لــــوظــــائـفهـم
وطلـبنــا مـنهـم أن يبــاشــروا يف املــديــريــة
وبعـد ذلك يـتم نقلهم فـلم نحصـل على
أي نـتـيجـــة ممـــا أضـطـــرنـــا إلـــى إرســـال
كــــامل هـــذا املـلف إلـــى مـجلـــس الـــوزراء
ملعاجلة املوضـوع. أن سبب تأخير إصدار
األوامـر اخلـاصـة بـإعــادة أعضـاء الفـرق
يف احلـزب املنحل هـو تـدخل احملـافـظني
وأعضـاء مجالـس احملافـظات واجملـالس
البلديـة الذين لهـم مواقف سلبـية جتاه
أعـضاء الهـيئات الـتعليميـة والتدريـسية
مـن أعـضـــاء الفـــرق للحــزب املـنحل مـن
الـــذين لـم تلـطخ أيــديـهم بــدمـــاء أبنــاء
الـشـعب ومـن منــطلق إنـســـاني يـجب أن
تـتم إعادتهم ملعـاجلة الظـروف التي متر
بهـــا عـــوائـلهـم الـتـي ال ذنــب لهـــا يف مـــا

جرى. 
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جهــات مـتعــددة وبـــإمكــانـيـــات مخـتلفــة
تقـــوم بهـــا ولـــديـنـــا املـيـــزانـيـــة اخلـــاصـــة
واملـنهـــاج االستـثمــاري للـــوزارة ومجلـس
إعمار العراق والبنك الدولي واملنظمات
احلكـوميـة وغيـر احلكـوميـة إضـافـة إلـى
جلـان مـدينـة الفلـوجـة ومـدينــة الصـدر
والنجف وهي املـسؤولة عن إعـادة تأهيل
وبناء املـدارس فقد رصـد البنـك الدولي
)60( ملـيـــــون دوالر إلعـــــادة بـنـــــاء نحـــــو
)117( مـدرسـة مـوزعـة علـى احملـافظـات،
ـــــوع املقـــبل ســيــبـــــاشـــــر يف وخالل األســب
تنفـيذ بـناء املـدارس يف مديـنة الـصدر"،
مـبـيـنـــاً أن هـنـــاك )20( ألف مـــدرســـة يف
العــراق مـنهـــا )80%( غيــر مــؤهلــة بـعيــد
سقـوط الـنظـام أي مـا يقـارب )16( الف
مدرسـة غيـر مؤهلـة ومقسـمة عـلى أربع
مـستـويــات للتـأهيـل ونحن بحـاجـة إلـى
مــــــــا يـقــــــــارب )4500( مــــــــدرســــــــة خـالل

السنوات اخلمس املقبلة".
ــــــة ــــــآت الــتـعـلــيــمــي وعــن أعــــضــــــاء الـهــي
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العـامة للـتربـية وإدارات املـدارس وإعفاء
الهيآت التعليمية والتدريسية باالبتعاد
عن التجـاذب السيـاسي فهو خـط أحمر
بــــالـنـــسـبــــة للـتــــربـيــــة وال تــــؤمــن بهــــذه
الــتجـــــاذبـــــات بــــشــكل عـــــام ســـــواء علـــــى
مـستـوى مـديـر عـام أو مـديـر مـدرسـة أو
مــدرس "ونحن ال نـنكــر حق كل مــواطن
بإميـانه مبنهج سياسـي معني ولكن ضد
أن يقوم هـذا الشخـص بتطـبيق منهجه
علــى املــدرســة أو املــديــريــة وسـنحــاسـب
بــشـــدة كل مـــديـــر عـــام ومـــديـــر مـــدرســـة
يحاول ان يبـتز إمكانيـة املديريـة العامة
واملــدرســة يف صــالـح منـهجه الــشخــصي
والــسيــاسـي، ونحـن مع الـتعــدديــة ولـكن
ضـــد مـبـــدأ اســتغالل حـــزب مـــا أو تكـتل
حـتــــى يف املــــراحـل املقــبلــــة وخــــاصــــة يف
االنـتخــابــات حـيث سـنحــاول أن نـتجــرد
كأشخـاص من أي مـوقف سيـاسي معني

داخل املدرسة".
وعـن عـملـيــة إعــادة وتــأهـيل املــدارس يف
العراق أكد وزير التربية أن عملية إعادة
تـأهيل املـدارس كـبيـرة ومـتنـوعـة وهنـاك

ـ

وزير التربية يعلن يف مؤمتر صحفي 

إعادة مجيع املفصولني السياسيني واملترضرين إىل اخلدمة
القطاع التربوي بحاجة إلى 4500 مدرسة جديدة.. والبنك الدولي خصص 60

مليون دوالر لبناء )117( مدرسة

تدخل احملافظني
ومجالس

احملافظات حال
دون إعادة أعضاء

الفرق لسلك
التعليم

بغداد/املدى
بـــدأت املهـمـــة مبـــواطـن عـــراقـي مهـتـم
بـأمن عـائلته وجيـرانه وانتهـت بجهود
مـشـتــركــة للـشــرطــة وكـتـيـبــة احلــرس
ـــــــوطـــنـــي الـعـــــــراقـــي 306 والـقـــــــوات ال
املـتعــددة اجلـنــسـيـــات يف العـثـــور علــى
مخـبـــأ لـالسلحـــة يف مكـــان ال يخـطـــر

على البال اال وهو ساحة للخردة.
واتخذت الشـرطة العراقـية االجراءات
بــنـــــاء علـــــى مـعلـــــومـــــات تـلقــتهـــــا مــن
مواطن عراقي . حيث قال املواطن انه
يـوجـد احتمـال بـأن تكـون هنـاك عبـوة
نــــاسفـــة مـصـنعــــة محلـيـــا يف الــشـــارع
القـريب من ساحـة اخلردة يف ضواحي
مــــديـنــــة الــصــــدر. واســتجــــابـت قــــوات
االمــن العــــراقـيــــة للـمـعلــــومــــات الـتـي
تلقتهـا من الشـرطة والـتقوا معـاً عند
مـــوقع العـبــوة الـنـــاسفــة قــرب ســاحــة
اخلــــردة يف الــــرابع عـــشــــر مـن كــــانــــون

االول.
وكـان عــريف االفـراد النــس كيـركـام يف
املــــوقع حـيـث قـــال: " الحــظـنـــا حـــاملـــا
وصلنا ان الشـرطة قد طـوقت املنطقة
مسبقا وعثروا على العبوة الناسفة".

وبــدأت الـشــرطــة العــراقـيــة بـتفـتـيـش
املـنـــاطق القــريـبـــة مع جـنــود احلــرس
الـوطنـي وفصيلـتني من اجلـيش حـاملا
عـثــــروا علــــى العـبـــوة الـنــــاسفـــة حـيـث
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وجـــــدوا مخـبـــــأ لالسـلحــــة يف ســــاحــــة
اخلردة.

وقــال عــريف الـفئــة االولــى ، كلـيفــورد
اويــنـــــز " لـــــوال الـــشـــــرطـــــة العـــــراقــيـــــة
واحلــرس الـــوطنـي العـــراقي ملــا متـكنــا
من حتديـد جميع االسلحة اخملبأة يف

مواقع يف ساحة اخلردة".
وعـثـــرت اجملـمـــوعــــة علــــى اربع بـنـــادق
AK-47 وقـاذفـة صـاروخيـة وثمـانيـة
عـــشــــر هــــاونـــــاً وثالث حــــزم مـن مــــادة
 TNTشـــــديـــــدة االنـفجـــــار وخــمــــس
عبـوات ناسفة مـحضرة مسـبقا وثالثة

دروع ومئتي صاعق وصاروخ.
واضـــاف اويـنــــز ": كلـمـــا عـثـــرنــــا علـــى
املـــزيـــد مــن مخـــابـئ االسـلحـــة تـــوفـــر

االمن اكثر لسكان مدينة الصدر".

احلرس الوطني والرشطة واجلنود يعثرون عىل
بغداد/ ستار احلسينيخمبأ لالسلحة يف ساحة للخردة بمدينة الصدر

اعـلنت اخلـارجيـة البـريطـانيـة عن اقـامـة
دورة خلبـراء االدلة اجلنـائية العـراقية يف
املـمـلكـــة املــتحــــدة للـتـــدريــب علـــى كـــشف
مـواقع املقـابـر اجلمـاعيـة احملـتملـة خالل
)24( سـنــــة مـن حـكـم الـنــظـــــام العــــراقـي

السابق.

لبالغني وشباب واطفال.
واضــــــافــت املـــتحــــــدثــــــة  ان اجملــمــــــوعــــــات
الــــدولـيــــة قــــد قــــدرت عــــدد الــــذيــن لقــــوا
حـتـفهـم يف مــــدة حكـم صـــدام حـــسـني يف
املقـــــابـــــر اجلـمـــــاعـيـــــة بــنحـــــو )300( الف
شخـص مــوزعـني علــى نحــو )40( مقـبــرة

محتملة.

بـورن موث البـريطانـية وسيتـضمن اجلزء
االول دروساً نظـرية تنتهي يف شهـر كانون
الـثـــانـي مـن عـــام 2005 ويـتـضـمـن اجلـــزء
الـثــانـي الــذي يـبــدأ يف شـبــاط مـن العــام
نفـــسه تـنقـيـبـــات مـيـــدانـيـــة يف مقـبـــرتـني
صـوريـتني اعـدت لهـذا الغـرض حتـوي كل
ـواحـــــــدة )60( هـــيــكـالً مـــن الـــبـالســـتـــيــك

وقــالت فـكتـوريـا ودونــورد النــاطقـة بــإسم
الــــسفـــــارة الــبـــــريـــطـــــانــيــــــة يف العـــــراق ان
اخلـــارجيـــة البــريـطـــانيــة خـصــصت مـبلغ
مـليــون جـنيـه استــرلـينـي لـ )34( متــدربــاً
سـوف يـتلقــون محـاضـرات يف عـلم اآلثـار
والـتنـقيـب وعلـم االجنــاس والــطب وعـلم
االرض والتـصــويــر الــشعـــاعي يف جــامعــة

يف اململكة املتحدة .. تدريب خرباء  عىل اكتشاف املقابر اجلامعية

العدد )277(األحد)19(كانون االول 2004

NO (277)Sun. (19) December


