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بغداد/عبد الزهرة املنشداوي
ــــــــة، ــــــــدميـقــــــــراطـــي حتـــت شـعــــــــار "ال
التـنميـة... غـايـة مــؤسسـات اجملـتمع

املدني"
ـــــــوطـــنـــي االول ـــــــؤمتـــــــر ال انـعـقـــــــد امل
ملــؤســســات اجملـتـمع املــدنـي امــس يف
قاعـة قصـر املؤمتـرات بحضـور غفـير
مـن املعـنيـني واخملتـصـني مبنــظمــات
اجملتـمع املــدني وقــد اسـتهل املــؤمتــر
افـتـتــــاحه بـــآي مـن الـــذكــــر احلكـيـم
بعـدهـا تــوالت كـلمــات بعـض الـسـادة

الوزراء من الذي حضروا املؤمتر:

وزير شؤون اجملتمع املدني
وكان اول املـتحدثني هـو السيـد حمو
عـثمـان فـرحـان وزيـر الـدولـة لـشـؤون
اجملتمع املدني الذي قال: ان كل فرد
من افراد الدولة العراقية مطالب ان
يبـذل ما يف وسعه من جهد يف سبيل
ارســاء الـتجــربــة احلـضــاريــة يف هــذا
الـــبلــــــد وإلرســــــاء دعــــــائــم احلــــــريــــــة
والــــدميقــــراطـيــــة يف بلــــد فـيــــدرالـي
وحـــضـــــاري ولــبــنــــــاء مجــتــمع قـــــال:

باالستقاللية والوعي االجتماعي.
وأضــاف: نحن علـى ثقـة تـامـة بــأننـا
سوف نتجـاوز هذه املرحلـة إلى حيث
يـسود الـتعايـش السـاعي بـني االديان
والـطــوائف والقــوميــات إذ ال تـسلـط
وال سيـطــرة مـسـتنــدين بــذلك علــى
الــثقـــــة بـــــالــنفــــس ورفـع شعـــــار دعــم
ــــــز ــــــة لــتـعــــــزي ــــــدنــي اجملــتــمـعــــــات امل
الــدميقـــراطيــة ان هــذا املــؤمتــر وهــو
يـعقــــد ألول مـــــرة يف العــــراق يــــدعــــو
منظـمات اجملتمع املـدني للمسـاهمة
بحيـويـة ونـشـاط ملـؤسـسـات طــوعيـة
غـيـــر ربحـيـــة يقـيـمهــا االفــراد خــارج
اطـار الـسلطـة وهي بـالتـالـي حمـايـة
وصـمـــام امـــام مـن بــطــش الـــسلــطـــة
وضـبــط سلــوك االفــراد ضـمـن اطــار
قـانون الدولـة. نحن نرفـض القوالب
اجلـاهزة للـدميقراطـية. ان الفـرصة
مواتية لبناء عراق متميز مبؤسسات
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الــشعـب العـــراقي. ان هــذا العـــدد من
احلضـور يجب ان يكـون متـناسـباً مع
مـا نقـوم به مـن عمل يف دفع الـشبـاب
نحـو الفعاليـات الثقافـية والريـاضية
والعلميـة والسياسية وتعميق املفهوم
الــدميقـراطـي ومتــابعـة مـا يــدور من
احــداث: ان العـراق يـشهـد حـالــة من
حاالت الـتوسع يف تـأسيـس منظـمات
غيـر حكوميـة لزيادة الـوعي والتعاون

يف خلق إدارة رشيدة وحمايتها.

رئيس اجمللس الوطني
وكــانـت للــسيــد فــؤاد معـصـــوم رئيـس
اجمللـس الـوطـني املــؤقت كـلمـة اعـلن

فيها:
ان منـظمـات اجملـتمع املــدني لهـا دور
ــــــــاة ــــــــى احلـــي ــــــــور إل اســــــــاســـي لـلـعـــب
الــــــدميقـــــراطــيـــــة وان جتـــــربــتــنـــــا يف
مــــراحلهـــا االولـــى غـيـــر انهـــا وجـــدت
اقــبــــــاالً لـالنخــــــراط يف مــــــؤســــســــــات
اجملـــــتـــــمــع املـــــــــــــدنـــــي والـــــنــهـــــــــــــوض
مبـســـؤوليــاتهــا الـــوظيـفيـــة يف سبـيل
بـنــــاء عــــراق فـيــــدرالــي تعــــددي وهـي
مهـمة ليـست بالـسهلة تـتطلب زج كل
الـــطـــــاقـــــات يف هــــــذه املهــمـــــة. ان مـــــا
يـتوجب علـينا يف الـوقت احلاضـر هو
تـــشـكــيل جــبهــــة عــــريــضــــة ملــــواجهــــة
االرهـاب وشعاراته الذي يحاول وضع
العـصا يف دوالب عجلة الدميقراطية
ان العـــراق كـل العــــراق بحـــاجـــة إلـــى
مــــشـــــاركـــــة فــــــاعلـــــة يف اول جتـــــربـــــة

دميقراطية يف العراق.

ممثل رئيس الوزراء
فـيمــا حتــدث الــسيــد عقـيل الـصفــار
ممـثل الــسـيــد رئـيــس الــوزراء قـــائالً:
ـــــــديــكـــم يف تـفـعـــيـل ـــــــى اي نــــــشـــــــد عـل
مــــؤســـســــات اجملـتــمع املــــدنـي. ونـقل
ــــــوزراء ــــــد رئــيـــــس ال ــــــات الـــــســي حتــي
للمـؤمترين واعـتذر عن عـدم حضوره
ملــشـــاغل آنـيـــة لكـنه وعــد بـــانه ســوف

يكون له معهم لقاءات.
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والـتـخلــص مـن ظــــاهــــرة الـتــــرحــيل
وقــريبـاً ســوف تعقــد وزارتنـا مـؤمتـرا
بصدد معـاناة مليون عراقي يعيشون
يف معـــسكـــرات وخـيـم وهـــدفـنـــا اآلن
كـمنـظمـات هـو الـتخلـص من مـاض

اسود.

وزيرة شؤون املرأة
وأكــدت وزيــرة الــدولــة لــشــؤون املــرأة
نـــرمـني عـثـمــــان يف كلـمــــة لهــــا علـــى
اهـميـة املـرأة يف العـمليـة الـسيــاسيـة
السـيـمــا وهـي قــد عــانـت مـن بـطــش
الـنــظــــام الـــســــابـق يف الهــــور واجلــبل

على حد سواء

وزير الشباب والرياضة
فيـما ألـقى الـسيـد علي فـائق الغـبان
وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة كلمـته التي
أكـــد فــيهــــا علـــى ضـــرورة ان نـنــطـلق
للـمــسـتقـبل وال نلـتفـت للـــوراء لقــد
كـــانت الـسلـطــة الغـــاشمــة تـسـتخــدم
القمع يف فـرض الهـيمنـة علـى ابنـاء

بـــأم أعيـننــا معــاول الهــدم واخلـــريب
وهي تــطيـح بكل مـــا بنـينـــاه وعمـلنــا

من اجله.
ان وزاراتنـا تهتـم بشـريحـة واسعـة يف
ان تـتعـــاون معـنــا كــوزارة يف مــوضــوع
مــــأســــاة مــــا ال يـقل عــن )4( ماليـني
عــراقـي يف الغــربــة نـحن نـحتــاج الي
جهــد كــان مـن بنــاء جــدار إلـــى بنــاء
النفـس االنـســانيــة فبلـدنـا يـسـتحق
كل احتـرام وبــامكــاننـا ان جنعـل منه
صـرحـاً ومـدرســة للعـلم فـأنـا كـوزيـر
نـابعــة من هـذا اجملـتمع املـدنـي ومن
احتـاد نساء االشور بـالتحديد وأعلم
بــان الــسـيــاســة هـي خــدمــة ولـيــسـت
سلــطـــــة وهـــــذه هـي الـــســـــاعـــــة الـتـي
يـنـتـظـــرهـــا الـــشعـب العـــراقـي حـيـث
نــــــظــــــــــام الــــتــــــــــوافـق والــــتـحــــــــــالـف
والـتعـــاطف. لقـــد ولـــى الـيـــوم الـــذي
كـــــانـت فــيه الــــسلــطـــــة عـــــدوا لـــــدوداً
للـــشعـب وهـي الـيــــوم خــــادمــــة وعـني
ســـــاهــــــرة للــمــنـــظــمـــــات الــتـــي نحــن
بـصــددهـــا لهــذا ادعــوكـم للـتـضــامـن
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غـيـــر حكــومـيــة هـي املعـبــر الــوحـيــد
لـضفــة االمــان، واحلكــومــة احلــاليــة
ــــــات يف جــــــادة يف إجــــــراء االنــتـخــــــاب
مـــوعـــدهـــا احملـــدد وعلـــى مـنـظـمـــات
ــــــدنــي ان تـكـــثف دورهــــــا اجملــتـــمع امل
الختـيار حـكومـة تسعـى فيـما تـسعى
لالســتقــــرار واسـتـتـبــــاب االمـن. وان
وزارتنـا وزارة الدولـة لشـؤون اجملتمع
املــــدنـي تـــسعــــى كــــذلـك لـالسهــــام يف
اضـاءة الطـريق حيـث يحتم الـواجب
ـــــــاء االســــــس مــــــســـــــاهـــمـــتـهـــــــا يف بـــن

الدميقراطية التي نسعى اليها.

وزيرة املهجرين واملهاجرين
ــــــــرة املـهـجــــــــريـــن فـــيـــمــــــــا الـقـــت وزي
واملهـاجرين كلمـتها التي قـالت فيها:
نضع يـدنـا بيـد جـميع اجلهــات التي
تـــدعـــو جلـمع الــشـمـل العـــراقـي مـن
خالل املـؤمترات والـفعاليـات االخرى
ونــــــدعــــــو شــــــرائح اجملــتـــمع املــــــدنــي
للــتعــــاون والــتحــــاور إليجــــاد أفــضل
للعـيــش بـــسالم ونحـن اآلن نــشــاهــد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

انعقاد املؤمتر الوطني االول ملؤسسات اجملتمع املدني

رئيس املجلس الوطني:مطلوب تشكيل جبهة عريضة ملواجهة االرهاب
ممثل رئيس الوزراءوأربعة وزراء يؤكدون: التسلط وال سيطرة على االديان

والطوائف والقوميات يف العراق اجلديد
بابل/مكتب املدى

صـــــــرح الــنـقــيــب هـــــــادي هـــــــاتـف
الـنــــاطق الـــرسـمـي بـــأسـم قـيـــادة
شرطة محافظة بابل للمدى بان
مـديـريـة شـرطـة املـسـيب ابــطلت
مفعـول سيـارة مفخخـة مـزروعـة
علـى طريق مفـرق املسيب الـسدة
وقــد اخبــر عنهــا سكــان املنـطقـة،
كمــا جنحـت عنـاصــر من شـرطـة
املسـيب يف معـاجلـة عبـوة نـاسفـة
مـوضـوعـة علـى طـريق املـسـيب /
الــبــــــو جــــــاســم وهــي عــبــــــارة عــن
قـذيفـة مــدفع عيـار 30 ملـم، كمـا
ابـطلـت عبـوة نـاسفـة وهـي عبـارة
عـن قـنـبـــرة هـــاون عـيـــار 120 ملـم
مـربوطة بـسلك ومعدة لـلتفجير
علـى طـريق هـور حـسن/ كـربالء،
ويف سيـاق منفصـل عثرت شـرطة
نـــاحـيـــة املــشـــروع علـــى عـــدد مـن
البـرامـيل واجلليـاكـانـات اململـوءة
بالـوقود مـوضوعـة علـى الطـريق
العام الستخدامها عبوات ناسفة
والـقت شــرطــة الـنجــدة يف مــركــز
مـــــديــنــــــة احللــــــة القــبـــض علـــــى
اشخـاص يف سيـارة برنـس سوداء
ومـعهـم بـنـــــادق ومجـمــــوعــــة مـن
الـــــــرمـــــــانـــــــات الــيـــــــدويـــــــة وبعـــــــد

الــتـحقـــيق تــبـــني انهــم يـكـلفـــــون
بـــــاغــتــيـــــال املــــســـــؤولــني ورجـــــال
الـشــرطــة يف احملــافـظــة، كـمــا مت
القبض عـلى شخصـني يستقالن
سـيــــارة اوبل مــــزوديـن بــــأسـلحــــة
اتـــومـــاتــيكـيــــة ومخـــازن اسـلحـــة
كــانـت مهـمتـهمــا حـصــراً اغـتيــال
املـســؤولني وكـشـفت الـتحقـيقـات
مع امرأة مـشتبه بـها انهـا تتـزعم
شـبـكـــــة تهـــــريــب الفـتـيـــــات كـمـــــا
ضبـطت مفـارز شـرطـة احملـافظـة
سـيـــارة مـخففـــة يف شـــارع 60 مـن
نـــــــــوع اوبـل فـــيـهـــــــــا 3 اشـخـــــــــاص
وبحــــوزتهـم مــســـدســـات وبـنـــادق
اومتــــاتـيـكـيــــة ورمــــانــــات ومـبــــالغ
ومتـكــنــت مـفـــــــرزة مــن شـــــــرطـــــــة
احملـاويل من ابـطال عـبوة نـاسفة
مــــزروعــــة قــــرب نـيــــابــــة شــــرطــــة
الـقضـاء القـدميـة وكـانـت العبـوة
مـكــــــونــــــة مــن 4 قــنــــــابــــــر مـــــــدفع
مـــــربـــــوطـــــة بــــــاسالك وضــبـــطــت
مـديريـة شرطـة االقضـية /مـركز
شـرطــة املنـتصــر عصـابــة مكـونـة
من 16 شـخصـاً تقـوم بــالتـسلـيب
والسـرقة والقتل ووجـد بحوزتهم
3 سيـارات مـسـروقـة تــستخـدم يف

عملياتهم االجرامية.

يف بابل : شبكة تتزعمها امرأة
خلطف وتهريب الفتيات

القبض عىل مسلحني خمتصني باغتيال
املسؤولني وضباط الرشطة

بغداد/طالب املاس الياس
خــصــصــت مــنــظــمـــــة االغـــــذيـــــة
والــــزراعــــة الــــدولـيــــة مـبـلغ )41(
ملـيـــون دوالر لـتـنفـيـــذ بـــرنــــامج
التغذية املدرسية وبرنامج رعاية
االمــومــة والـطفــولــة بــالـتنـسـيق

مع وزارتي التربية والصحة.
أعلـن ذلك مــديــر عــام الـتــربـيــة
الـريـاضيـة والـنشـاط املـدرسي يف
وزارة التـربيـة الدكـتور عـبد االله
نـاجي لـ)املـدى( وقـال ان بـرنـامج
الـتغــذيــة املـــدرسيــة يــشمـل اكثــر
مـن مليـون و 700 الف تلـميـذ يف
املـــــرحلـــــة االبــتـــــدائــيـــــة وريـــــاض
االطفــــال للـمـــدارس املــشـمـــولـــة
بـــالبــرنــامج يف مخـتلـف منــاطق

العراق.

وأشــــار الــــدكـتــــور نــــاجـي الــــى ان
البـرنـامج يـتضـمن تــوزيع حصـة
مـن زيت الطهـو مينح للـطالـبات
يف الــــريف فقـط وبـــسكـت عـــالـي
الطاقة واحلليب السائل ويشمل
الـتـــــوزيع ايــضــــاً ادارات املــــدارس
والهـيـئــات الـتــدريـسـيــة حـيـث ان
كمـية املـواد التي سـتوزع مبـوجب

البرنامج تقدر بـ)7078( طناً.
وأوضح مـــــديـــــر عـــــام الــتـــــربــيـــــة
الـريـاضيـة والـنشـاط املـدرسي ان
الــــوزاره شـكلـت جلــــانــــا ملـتــــابعــــة
تـــطــبـــيق هـــــذا املــــشـــــروع لـلعـــــام
الدراسـي احلالـي وتهيئـة مخازن
مـنـــاسـبـــة يف عـمـــوم احملـــافـظـــات
بــــاشــــراف املــــديــــريـــــات العــــامــــة

للتربية يف احملافظات.

ختصيص 41 مليون دوالر لتنفيذ 
برنامج التغذية املدرسية

بغداد/رياض القره غولي
اقـــامت وزارة الــزراعــة نــدوة
مـــــوسعـــــة ملـــــربـي الـــــدواجـن
لبحـث آفاق تطـوير صنـاعة

الدواجن يف العراق.
ــــــزراعــــــة ــــــرة ال وقــــــالـــت وزي
ــــــدكــتــــــورة ســــــوســن عـلــي ال
الـشــريفـي يف النــدوة، الـتي
عقــدت امــس وشــارك فـيهــا
مـربـو الـدواجـن يف العـراق:
ـــــــوزارة تـقـــــــدم كـل مـــــــا ان ال
يسـهم يف دعم هـذا القطـاع
من خالل تـوفيـر اللقـاحات
واالعالف وتقـسيط الـديون

املترتبة على ذمة املربني.
واضـافت: ان الـوزارة تـسعـى
ـــــــر دور الـقــــطـــــــاع لـــتــــطـــــــوي
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مبــا يعـادل 80% مـن مجـمل
الـكلف الـــزراعـيـــة لـتــشغـيل
مــــشــــــاريع )فـــــروج( الـلحــم
ابـتـــداءً مـن االيــــام املقــبلـــة
بـدالً مـن النــسبـة الـســابقـة
املعــمــــــول بهـــــا الــتــي تــبـلغ

.%50
وذكـــــر مــصـــــدر مـــســـــؤول يف
ـــــادة الــتــي ـــــزي ـــــوزارة ان ال ال
ـــــسلـف املقـــــررة التـــــشـــمل ال
سـابقـاً تهـدف الـى تـشـجيع
الفالحـني واملـــزارعـني علـــى
تقــدمي طلبـاتـهم لالقـراض
واالســــتـفـــــــــــادة مــــن هـــــــــــذه
الـفـــــــرصـــــــة مـــن اجـل دعـــم
وزيــادة االنـتــاج الــزراعـي يف

القطر.
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باسعار مناسبة.
ـــــــرة ـــــــدة وزي ـــــســـي وذكـــــــرت ال
الــزراعــة ان الــوزارة فـــاحتت
وزارتـي الـــصحــــة والــتجــــارة
لـوضع حد الستـيراد افخاذ
الـــدجـــاج لـتـــردي نـــوعـيـتهـــا
وافــتقـــارهـــا الـــى الــشـــروط

الصحية..
من جهة اخرى قرر مجلس
ادارة صـندوق قـروض صغار
الــفــالحـــــني واملــــــــــــــــزارعـــــني
بــرئــاســة الـــدكتــورة ســـوسن
علي الشريفي وزير الزراعة
ـــــادة كـلفـــــة مـــــســـــاهــمـــــة زي
املصـرف الـزراعـي التعــاوني
يف الـقـــــــروض الـــتـــي متـــنـح
لـلـفـالحـــني وصـغـــــــار املـالك
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اخلـــــاص للــنهـــــوض مبهــــام
تــربـيــة الــدواجـن وتفقـيــس
الــبــيــــض واالرتقــــــاء بهــــــذا
االنــتـــــاج وبــيـعهـــــا بـــــاسعـــــار
تتناسب ودخول املواطنني.

واشـــارت الــشـــريفـي الـــى ان
الــــوزارة تــــسعــــى تـــــدريجـيــــاً
لـتحــويل هــذا القـطــاع الــى
القـطــاع اخلـــاص مع ابقــاء
امللفات الصعبـة بيد الوزارة
وتـستمـر خالل العـام املقبل
ــــــــراد ــــــــوضـع حــــــــد الســـتـــي ب
الــبــيـــض وحلـــــوم الـــــدجـــــاج
بـاالضـافـة الـى جهـودهـا يف
تـــأمـني املـــواد الـعلفـيـــة ملـنع
اسـتـغالل املــــربـني مــن اجل
تـــوفـيـــر الـبـيــض والـــدجـــاج
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التنسيق مع وزارتي التجارة والصحة ملنع استيراد أفخاذ الدجاج لرداءتها

وزيرة الزراعة: نعمل تدرجيياً عىل حتويل الدواجن
إىل القطاع اخلاص وزيادة قروضه 

البصرة / عبد احلسني
الغراوي

ضـــبــــطـــت دائــــــــرة كـــمــــــــارك
سفــــوان كـمـيــــات مـن املــــواد
الغــــــذائــيــــــة املـعلــبــــــة غــيــــــر
الــــصــــــــاحلــــــــة لـالســـتـهـالك

البشري.
ذكــر ذلك لـ "املـدى" الــسيـد
عالوي عـبـــد الـــرزاق ممــثل
كـمـــارك الـبـصـــرة وقـــال: ان
ـــــــــرة كـــمـــــــــارك سـفـــــــــوان دائ
ضبـطت كـميــات كـبيــرة من
املـــواد الغـــذائـيـــة الفـــاســـدة
مـنـتهـيــة املــدة الـتـي دخلـت
عن طـريق املنفـذ احلدودي
يف سـفــــــــوان قــــــــادمــــــــة مـــن
الـكـــــويــت، وهـــي مخــــــالفـــــة
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داعـياً إلـى الشـروع بانـشاء
نقـطـــة كمـــركيــة مــشتــركــة
تتكون من شرطة الكمارك
ودائــــرة الــصحــــة وشــــرطــــة
الهجـــرة لغـــرض االشـــراف
علــى املنـطقــة بهــدف وقف
عــملـيــــات الــتهــــريـب ومــنع
دخــــول الـــشــــاحـنــــات الـتـي
حتمل املـواد الغذائـية غـير

الصاحلة لالستخدام.
كمــا افــاد ان دائــرة كمــارك
سـفـــــــــوان مــــنـعــــت دخـــــــــول
ــــــــاالت( مـــن املـالبـــــــس )الـــب
املـستعملـة تنفيـذاً لالوامر
الـصــادرة بهــذا اخلـصــوص
مــــن قــــبـل مـحـــــــــــافــــــظـــــــــــة

البصرة.
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دخـول املـواد الغـذائيـة غيـر
الصـاحلـة الـى العـراق عبـر
املنــافــذ احلــدوديـــة كمــا ان
الــتـعلــيــمـــــات نـــصـــت علـــــى
امـكـــــــانــيـــــــة دخـــــــول املـــــــواد
الغذائية املـستوردة على ان
ال تتجـاوز مـدة الـصالحيـة
)3( اشـهـــــــر مــن دخـــــــولـهـــــــا

العراق.
مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى كــــــشـف
ممثـل كمـــارك البـصـــرة عن
ان 80% من املـواد املسـتوردة
ومخـتلـف البـضــائع واملــواد
الـغذائيـة تدخل عـن طريق
اخلـط العــسكــري وان هــذا
يـــــــؤدي إلـــــــى زيـــــــادة حـجــم
التهـريب لعدم وجـود رقابة

لـلــــــشــــــــروط الــــــــوقــــــــائـــيــــــــة
والــــصحــيــــــة وقــــــد شـــملــت
)500( كـــــارتـــــون دهــن علــب
صغــيــــــرة و)100( كــــــارتــــــون

قيمر.
واكــــــــد: ان هــــــــذه املــــــــواد مت
اتـالفهــــــا مــن قـــبل كــمــــــرك
سفـــوان لكـــون صالحـيـتهـــا
تـنـتهـي يف 15 / 12 / 2004
كـمــا صــادر كـمـــرك سفــوان
ايضـاً شــاحنتـني محمـلتني
بــــاللحـــوم غـيـــر الـصـــاحلـــة
لالسـتـهالك الـبـــشــــري وان
ــــــــرة كـــمــــــــارك سـفــــــــوان دائ
اتخـــذت جـمـيع االجـــراءات
القـانـونيـة والـصحيـة الـتي
الــــزمـت تـعلـيـمـــــاتهــــا مــنع
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إتالف 600 كارتون دهن وقيمر من الكويت

كمرك البرصة يضبط شاحنتني حمملتني باللحوم الفاسدة 
ويمنع دخول )باالت( املالبس

بغداد/املدى
اكـد وزيـر املـوارد املــائيـة الــدكتــور عبـد اللـطيف
جــمــــــال رشــيــــــد ان الــــــوزارة اشــــــركــت 381 مــن
مالكاتهـا الهندسيـة والفنية واالداريـة يف املركز
والـشــركــات والــدوائــر العــاملــة فـيهــا يف بغــداد
واحملـافظـات واقليم كـردستـان بدورات تـدريبـية
مـــركـــزة العـــادة تـــأهــيلهـم وزيـــادة خـبـــراتهـم يف

ميدان املوارد املائية.
وقــال يف تصـريح صحـفي ان تكــاليف املـشـاركـة
يف الــــدورات هــــو جــــزء مـن مـــســــاهـمــــة الــــدول
املـانحة يف اعادة اعـمار العراق وتـدريب مالكاته
على ماهـو جديد يف قطاع املـوارد املائية اضافة
الـى مـســاهمــة العـديـد مـن املنـظمــات العــامليـة
التـخصـصيـة كــاليـونـسكـو والفــاو واليـونــسيف
ومنـظمـة الـتنـميـة االمــريكيـة والـبنك الــدولي

وعدد من اجلامعات يف هذا النشاط.
واشــــار الــــى ان الــــدول الـتـي نــظـمـت الــــدورات
الـتــــدريـبـيــــة يــــزيـــــد علــــى )21( دولــــة اوروبـيــــة
واسيـوية وعـربيـة اضافـة الى الـواليات املـتحدة
االمريـكية وقـد تركـزت على التـدريب يف مجال
اســتخــــدام املــــوارد املــــائـيــــة والـــسـيــطـــــرة علــــى
الفـيضـانـات وادارة املـسطحـات املـائيـة والسـدود

وحول تقسيم املياه بني الدول املتشاطئة.
واضاف ان الـدورات شملت علـى تدريـب مالكات
الوزارة علـى صيانة االبار املائـية وانشاء السدود
الـستـراتـيجيــة والتـخطـيط االروائـي كمــا شمل
الـبـــرنــــامج الـتـــأهـيلـي اشـــراك مــــوظفـني لـنـيل
شهـادة املاجستيـر يف قطاع املوارد املـائية يف عدد
من اجلـامعــات االوروبيــة ممن يـحملـون شهـادة

البلكوريوس.
وبـني الـــسـيــــد الــــوزيــــر ان جــــزءاً مـن تـكــــالــيف
الـتـــــدريـب جـــــاء مـن خـالل االتفـــــاقـيـــــات الـتـي
ابـرمتـها الـوزارة مع الـوزارات املثيـلة يف عـدد من
دول العـالم وخـاصة )امـريكـا واسبـانيـا واليـابان
واملـــانـيـــا وايـطـــالـيـــا وتـــركـيـــا والـصـني واملـمـلكـــة
املـتحــدة واجلـيك وســويـســرا والـنـمـســا وكــوريــا
اجلـنـــوبـيـــة ورومـــانـيـــا وايـــران وهـــولـنـــدا ودولـــة
االمـارات العربية واالردن ومصـر ولبنان وسورية

والبحرين(.
واوضح ان الــــوزارة ضـمـن تـــشـكـيـالتهــــا هـنــــاك
مــركــزاً مـتخـصـص يف الـتــأهـيل والـتــدريـب قــام
خالل عـام 2004 بتنـظيم العـشرات مـن الدورات
املكثفـة داخل القطر. ومـن اهم دوراته هي تعلم

احلاسوب واللغة االنكليزية.

ـــــــواظـــم ومـحــــطـــــــات الــــضـخ واحملــــطـــــــات والـــن
الكهـربائيـة والكهرومـائية واستخـدام احلاسوب
و االنترنيت ومعاجلة الفساد االداري واستثمار
املــيـــــاه اجلـــــوفــيـــــة وصــيـــــانــــــة املعـــــدات واالالت
الـتخـصــصيــة عالوة علــى سـبل انعــاش االهــوار
ومكــافحــة االعـشــاب املـــائيــة وتكـنلـــوجيـــا امليــاه
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مشاركة 381 من مالكات املوارد املائية بدورات يف احدى وعرشين دولة
كربالء / املدى

حتــت شعـــــار )الـــــوقـــــايـــــة خـيـــــر مـن
الـعالج، والـعالج يـكــمل الـــــوقـــــايـــــة(
عقــدت شعبــة التــربيـة الـصحيـة يف
دائـــرة صحـــة كـــربالء نـــدوة علـمـيـــة
مبـنـــاسـبـــة الـيـــوم العـــاملـي لاليـــدز..
وقـال الـسيـد سلـيم كـاظـم املتحـدث
االعالمي لـدائـرة صحـة احملــافظـة،
إن الـنــــدوة الـتـي حــضــــرهــــا معــــاون
محـــــافـــظ كــــــربالء ومـــــديـــــر دائـــــرة
ــــــــاء الـــــصـحــــــــة وعــــــــدد مـــن االطـــب
االخـصــائـيني وإعـالميــو احملــافـظــة
التـي تخللـتهــا محــاضــرات علـميــة
ــــــــرض وعـــن عــــــــدد حــــــــول هــــــــذا امل
االصـابــات التي حـدثت يف عـدد من
بلــــــدان العـــــالــم كـــــذلـك االعـــــراض
الــســـريـــريـــة واجللـــديـــة والـنفــسـيـــة
والعـصـبيـة املـصــاحبــة لهـذا املـرض
اخلطير، وينبغي الـوقاية منه ونشر
الوعي الثقايف حـول طرق الوقاية..
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لـلقـــاح احلــصـبـــة اخملــتلــطـــة والـتـي
تستمر ملدة ستة أيام.

أعلـن ذلك لـ )املــدى( الــدكـتــور لـيـث
حـســون مــرزة مــديــر شـعبــة التــربيــة
الـــصحـيــــة يف الــــدائــــرة وأضــــاف: إن
احلـملــة الـتي بـــدأت ابتـــداءً من يــوم
18 / 12 / 2004 ســــتــــــــشــــمـل طـالب
الــــــصـف األول االبــــتـــــــــدائــــي فـقــــــط
وأضـاف إن احلـملــة التـي ستــشتـرك
فــيهــــا 46 فــــرقـــــة صحـيــــة يف عـمــــوم
احملــافـظـــة حتت اشــراف 15 مـشــرفــاً
ميـدانياً قـد اعدت برنـامجاً تـثقيفياً
وإعالميـاً شـمل رفع الفتـات للـتنـبيه
ــــــــــوســــتــــــــــرات واالرشــــــــــاد واعــــــــــداد ب
تـوضـيحيــة عن مخـاطـر هـذا املـرض
ــــــاء االطفــــــال واقــــــامــــــة دورات ألطــب
واملــراكــز الـصحـــة كمــا اكــد الـــدكتــور
مرزة علـى انه سيتـم تلقيح أكثـر من
26 ألف و 500 تلـميـذ وتلـميــذة ممن

هم يف الصف االول االبتدائي.
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وأضــــــــاف املـــتـحــــــــدث االعـالمـــي ان
الــدكتـور صــالح مهـدي احلــسنـاوي
مديـر عام الـدائرة حتـدث عن تاريخ
املـرض الـذي عــده لعـينـا مـؤكـداً ان
العـراق يعـد خـاليـاً مـنه قيـاسـاً إلـى
بــاقـي دول العــالـم، داعيــاً يف الـــوقت
نفسه إلـى توفير جمـيع املستلزمات
املطـلوبـة للحـد من انتـشار الـعدوى
والـتــصــــدي له عـن طــــريق تــــوســيع

برامج الرصد الوبائي للمرض.
واكــــــد الــــســيــــــد كــــــاظــم إن الــنــــــدوة
تـــوصلـت إلـــى إن هـنـــاك مجـمـــوعـــة
عوامل ستسـاعد على التخلص من
هــذا املــرض مـنهـــا العفـــة وااللتــزام
الـــــديــنــي واالبــتعـــــاد عــن اخملـــــدرات
وغـيــرهــا مـن االجــراءات الـتـي تعــد

منفذاً مهماً النتشار العدوى.
مــن جــــــانــب آخــــــر تقــــــوم املالكــــــات
الـطـبيـة والــصحيـة يف دائــرة صحـة
كــربالء بـتنـفيــذ احلـملــة الــوطـنيــة
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مع بدء احلملة الوطنية للقاح احلصبة

صحة كربالء حتذر من االصابة بمرض االيدز


