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بابل -ميسان / املدى
بدأت مـديرية املـوارد املائية يف
حمـافظـة بــابل حبملـة واسعـة
الـنـظـــاق الجـتـثـــاث نـبـــات
الشـمبالن من اجلداول واالنهار،
وتستمـر العمليـة مخسـة اشهر
وستـتيح تـشغــــيل مـا يقـرب
من 3000 عـامل وقـال مـديـر
الـدائرة محيـد رشيد: يف حـالة
زيـادة عــدد املتقـدمني لـلعمل
عن احلــاجــة فـســوف نقــوم
بـتقـسـيم الـعمـل إىل وجبــات
وعلــى مــدى مخـســة ايــام يف
االسـبــوع، ومـن جهــة أخــرى
بدأت مـديرية املـوارد املائية يف
ميـسـان محلــة كبـرية القتالع
نبـات )الـشـمبـالن( من االنهـر

بعقوبة/املدى
شهدت نـاحية بهرز )2 كم جنوب
بعقـوبـة( خالل األشهـر املـاضيـة
سلسلـة من العمليات املـسلحة ضد
القوات األمـريكيـة وتكثـفت هذه
العمليات يف اآلونة األخرية، ويبدو
أن طـبيعــة املنـطقــة بتـشعبـات
أزقتهـا وحمــاذاتهــا لنهـر ديـاىل
وانتـشار البـساتـني على أطـرافها
وتداخلهـا معها تـساعـد يف القيام
بـاملـهمـات املـسلحـة وقــد سعـى
املـسـؤولــون إىل تهـدئـة املــوقف
السـيمــا بعـد ضـرب الـدوريـات
األمــريـكيــة وإسقــاط طــائــرة
أمريكـية مسرية فيهـا. وهلذا عقد
اجتماع يف مبنى مديرية الناحية
يف يـوم األربعــاء )16/ 6( حضـره
مـسؤول سلـطة اإلئـتالف املدنـية
يف احملــافظــة وشيـوخ العـشـائـر
ووجهـاء املـدينــة وممثلــو بعض
األحــــزاب. وخالل االجـتـمــــاع
تعـرض املـبنـى هلجـوم بقـذيفـة
(RBG( انفـــض علــــى إثــــره

اجملتمعون.
من خارج ديالى

وحبـسب شهود عيان فإن مسلحني
جمهولني جاءوا من مناطق أخرى
وانتـشـــروا يف النـــاحيــة. وقــد
شوهدت سيارتان نوع ريم تقالن
مـا ال يـقل عن مخـسني مـسلحـًا
ملـثمــًا، قيل أن بعـضهم أتـى من
خـارج احملـافـظـة والسـيمــا من
الفلـوجـة وإن بيـنهم عـربـًا من
جنـسيـات غري عـراقيـة ومل يتم
تــأكيـد هـذا األمـر مـن قبل أيـة
جهـة. ويبـدو أن هؤالء املـسلحني
كـانـوا خيـطـطـون ويــستعـدون
ملـواجهات واسعـة ميكنهـا أن متتد
إىل مـدينة بعقـوبة القـريبة ومن

مسلحون جمهولون بعضهم من جنسيات غري عراقية ينتشرون يف الناحية 
يف اجلـو بعد إلقـاء شعلة حـرارية
مـن الـطــائــرة حنـــوه الحقهــا

الصاروخ بدل الطائرة.
ويف صـبــاح يــوم الــسـبـت 19/ 6
انـسحبت الـقوات األمـريكيـة من
بهـــرز وتعـــرضـت هلجـــوم دون
معـرفة اخلسائـر. وبقي املسلحون
يف املدينة طالبني من سكان بعض
الــــدور واألزقــــة اخلــــروج ألن
مـنطقتهم خطـرة، وإن مواجهات
جديدة ستحدث، وقد أكد األهالي
أن املـسلحني ينتمـون يف معظمهم

إىل جهات إسالمية متشددة.
ويف يـوم الـسـبت كــذلك سقـطت
قــذيفــة هـــاون يف حي الـعمــال
بـبعقوبة وانفجـرت ومل يرد ذكر
خلـسـائـر فـيمـا أصـابت قـذيفـة
أخرى سقـطت يف منـطقة شفـتة
)مشال بهـرز( لياًل مـا ال يقل عن

شخصني.
بيان اخلسائر

ويف نهـار األحـد 20/ 6 قـرأ أهـالي
بعقـوبــة بيـانــًا ملـصقــًا علـى
اجلــدران يف بعـض األمــاكـن مـن
سـوق بعقـوبـة حيـصي خـسـائـر
األمـريكان )طـائرتـان مسـريتان،
ومخـسون قـتياًل وجرحيـًا، وعدد
مـن املـــدرعـــات واملـــركـبـــات
العسكرية املعطـوبة( وكان البيان

موقعًا باسم )جماهدو بهرز(.
ويف هـــذا اليــوم أيـضــًا )األحــد(
انفـجرت عبوة ناسـفة عند مرور
سيارة تابعـة للشرطة أصيب على

إثرها شخصان أحدهما مدني.
وإذا كـانت مـدينـة بعقـوبـة قـد
بقيت هـادئة نـسبـيًا خـالل هذه
األيـــام، وظلـت احلــركــة فـيهــا
طبيعـية حتـى يف السـاعات األوىل
مـن الليل فإن نـاحية بهـرز بدت،
كما وصفـها أحد سكـانها كمـدينة
أشبـــاح، فمــا زال املــوقف فـيهــا
متـوترًا، وما زال األهـالي خائفني
من تـطور الـوضع واتسـاع دائرة
الـعنـف. إذ علق أحــد األشخــاص
الساكنني بهرز بأنهم أصبحوا بني
املـطــرقــة والــسـنــدان ولـيــس

بإمكانهم أن يفعلوا أي شيء.
حمــافظـة ديــاىل تعيـش تــرقبـًا
حـــذرًا، واملــســـؤولـــون يف إدارة
احملــافـظـــة وقيــادة الـشــرطــة
يبحثون عن حلـول عملية فعالة.
وقد عقد جملس احملـافظة جلسة
استـثنـائيـة يـوم األحـد املـاضي
ملنـاقـشـة الــوضع األمين وإجيـاد
الــسبـل املنــاسبــة للـتعــامل مع
املــسـتجــدات. وإىل حـني تــسلـم
العــراقـيـني امللف األمـين يف ظل
سيادة الـبلد تبقـى املخاطـر تلوح

يف األفق.

من بـني املصـابني أطفـال أيضـًا.
فـضاًل عـن سبعــة من املـسـلحني
)عـلى األقل( لقوا حتفهم، وجرح
آخــرون مت إلقــاء الـقبـض علــى
بعضهـم كما أكـد شهود عـيان من
أهــالي النـاحيـة حـيث بلغ عـدد
اإلصابات أكثر من مخسني إصابة
بـني املسلحني واملـدنيني. وخالل
اللــيـل مسع دوي انـفجــــــارات
متفرقـة لتعود املـناوشات ثـانية
خالل نهــار اجلمعـة 18/ 6/ 2004

وتزيد من أعداد الضحايا.
دمار شامل

وكــانت حمـال عـديـدة يف سـوق
بهـرز القـديم قـد تهـدمت متـامًا
فـيمــا كـــانت آثــار اإلطالقــات
والقـذائف على البنـايات واضحة.
وعند مبـنى الناحـية )الذي خال
من املوظفني والشـرطة( أصيبت
ثالث من املـدرعـات األمــريكيـة
فيما بـدت الطرقـات خاليـة بعد
نزوح معظم القاطنني يف األماكن
السـاخنـة. وقال شـهود عـيان أن
األمريـكان خالل املـواجهة كـانوا
يـطلقـــون النــار بـكثــافـــة غري
مسبوقة وبشكل عشوائي أحيانًا.
اعتقـل األمريـكان مـا ال يقل عن
عشـريـن شخصــًا، فيمـا احتجـز
املـسلحـون مـا ال يقل عـن مخسـة
أشخــاص اتهمــوهم بــالتجـسـس
لـصاحل قـوات االحتـالل - وحبسب
شهـود عيـان أيضـًا - وقـد اشرتك
يف القتــال الطـائـرات املـروحيـة
واملقـاتلة حـيث أطلق عليهـا عدد
مــن صــــــواريخ )أرض - جـــــو(
احملـملــوة علـى الـكتـف من نـوع
سرتال، شـوهـد أحـدهـا يـسقط يف
اجلهة األخرى مـن نهر دياىل دون
أن يـنفجر، وشـوهد آخـر ينـتحر

ثـم إىل بقيـة أقـضيـة وقـصبـات
احملافظة.. وكـانت سيارات أخرى
)مـن املوديالت احلـديثـة( جتوب
الـناحية جـالبة العـتاد واألسلحة،
فيمـا كانت االتصاالت جتري فيما

بينهم بأجهزة املوبايل.
يف الـسـاعــة الثــالثـة مـن فجـر
اخلـميــس 17/ 6 دخلـت القــوات
األمــريـكيــة قــريــة الــدواســر
املالصقة لبهرز من جهة اجلنوب،
وكــان اهلــدف اعـتقــال أشخــاص
حمددين. وقد مت اعتقال بعضهم
فعاًل فيما متكن بعضهم اآلخر من

الفرار.
عــسكــر األمـــريكــان يف إحــدى
املـدارس وأخـرجـوا عـائلــة من
إحـدى الـدور العــاليــة ليـضعـوا
فـوقهـا قنـاصـيهم. وقـال شهـود
عـيان إنـهم، إنهم حيـنذاك كـانوا
يـرقصـون علـى أنغـام مـوسيقـى
صـاخبـة، وقد بـدأت املواجـهات،
بعد إطالق النـار عليهم، من قبل
املـسلحـني، واستمـرت املنـاوشـات
خالل الـنهار حـني متركـزت قوة
أمـريكيـة عنـد مبنـى النـاحيـة
وفوق مـبنى دائرة الـزراعة الذي
يــرتـفع أعلــى مـن الـبـنــايــات

اجملاورة.
بدأت عوائل كثرية بالنزوح خوفًا
علــى حيـاتهـا بعـد أن تــوسعت
دائـرة القتـال وأصيبـت عشـرات
الدور واحملـال التجـارية بـأضرار
إىل أن جرى تطويق الناحية حتى
مل يعد بـإمكان أحد الدخول إليها
واخلــروج منهـا بـسهـولـة. وقـد
أصيب مـدنيـون يف بيـوتهم، ويف
الطـرقـات، بيـنهم امـرأة واحـدة
على األقل تلقت إطالقـة قاتلة يف
كليتها وتوفـيت على الفور. وكان

أيام الـدم...ماذا جيـري يف بهــرز؟

بغداد/حييى الشرع/كريم السوداني
أعلـن أمني بغـداد الـدكتـور عالء
حممـود التميمي إن األمـانة أعدت

أمني بغداد: ميزانية األمانة ال تواكب حالة تدهور اخلدمات يف العاصمة
إنشاء 9 أسواق شعبية الستيعاب التجاوزات على األرصفة
عقوبات شديدة حبق أصحاب معارض السيارات املتجاوزين على املساحات اخلضر

احملليـة واالهتمام بوسائل اإلعالم
األجنـبيــة إننــا سنـتعــامل مع
املتجــاوزين مـن خالل القـانـون
وستــصل الغــرامــات حبقـهم إىل
ماليـني الـــدنـــانـري واحلـبــس
وسنتعـامل مع اجلمـيع بالقـانون
وبطـريقـة حضـاريــة وسيكـون
تعاماًل شديدًا مع أصحاب معارض
الــسـيـــارات علــى املـتـنــزهــات

والساحات واجلزرات الوسطية.
وأوضح أن ظـاهرة انتشار األسواق
غري الـنظـاميـة تعـد حـالـة غري
حضـارية إذ سيتم إنـشاء 9 أسواق
شعبـية وبـواقع 200 حمـل جتاري
تـوزع على البـاعة بأجـور رمزية
وهي مرحلة أوىل ستلحقها مراحل

وبأماكن متفرقة من بغداد.
وخـلص إىل القـول بـأن ميـزانيـة
أمــانـــة بغـــداد لعــام 2004 )85(
مليـون دوالر تـذهـب منهـا %27
لـرواتب منتـسيب األمانـة وهذا ال
يكفـي لتـحقيق اخلـدمـات حـيث
يصل معـدل 13 سنت خـدمة لكل

مواطن.

الــصحفـي الـــذي عقـــده أمــس
االثنـني أن بنـاء هــذه اجملمعـات
وإنشاء مشاريع خدمية وإسكانية
تـأتـي من خالل دعـوة وتـشجيع
املـستـثمــرين العـرب واألجــانب
وأصحـاب الـشـركــات الستـثمـار

أمواهلم وخرباتهم يف بغداد.
وأضاف أن األمـانة أمـامها مـشوار
طـويل للـنهوض بـالواقع الـبلدي
واخلدمـي للعاصمـة الذي تـدهور
بــشكل خـطـري حتـــى أصبـحت
بـغداد تفتقـر إىل أبسط مقـومات
املــدينــة البـسـيطــة إذ ستقـوم
بتـأهيل كـوادر األمـانـة وتـأهيل
املرتـكزات احلـقيقيـة للـمشـاريع

مثل املاء واجملاري والنظافة.
وأشـــــار إىل أن غـلق عـــــدد مــن
الشـوارع من قبل قـوات االئتالف
يعيـق عمل األمـانـة وال ميـنحهـا
احلركة يف تقديم خدماتها بشكل
سلـيـم.وقــــال خالل املـــؤمتـــر
الصحفي الذي حـرص فيه مدير
إعالم األمــانــة وكعـــادته علــى
عـرقلــة عمل مــراسلي الـصحف

دراسات إلنـشاء جمـمعات سكـنية
جـــديـــدة يف مـــديـنـــة بغـــداد
مبواصفات عاليـة وقال يف املؤمتر

بغداد /املدى 
تشـارك وزارة املـوارد املـائيـة يف
ورشـة عمـل إدارة اهوار بـالد ما
بني النهـرين اليت تقام حـاليًا يف

عمان.
وقـال مصـدر مسـؤول يف الوزارة
ان ورشـــة العـمل دعـت الـيهـــا
جــامعــة واتــرلــو الـكنــديــة
بـالتنـسيق مـع اجلهات االردنـية
وأن الـوزارة تشـارك خبمسـة من
مالكــاتهــا اإلداريــة والفـنيــة
املعـنيــة يف تـشـغيـل وصيــانــة
مشـاريع الـري ومـركـز انعـاش
االهــوار ومــركــز الــدراســات

البيئية.
وأشــار إىل أن الــوفــد العـــراقي
سيقـدم ورقـة عمل يـوضح من

املوارد املائية تشارك يف ورشة عمل إدارة
اهوار بالد ما بني النهرين يف عمان

خالهلـا االجـراءات املتخـذة من
قبل وزارة املوارد املائـية باجتاه
انعـاش االهـوار وإعــادة اعمـار
املنــاطق اليت جـففت مـن قبل
الـنظــام السـابق إضـافـة إىل مـا
مطلـوب اختاذه مـن اجل اعادة
احلـياة هلـذه املنـاطق الـيت تبلغ
مساحتها اكثر من )20000( كم2
يف اجملــال الــصحـي والـرتبــوي
واخلـدمات ومساهمـة املؤسسات
الـــدوليــة والــدول املــاحنــة يف

حتقيق هذا الغرض.
ويـذكـر أن الـوزارة متكـنت من
اعمار اكثر من 50% من مساحة
االهــوار حــاليــًا والعـمل جــار
للـوصـول إىل مـا هـو مـرسـوم يف

اخلطة العامة.

محلة جديدة الجتثاث )الشمبالن(
من انهر بابل وميسان

والقنـوات املـائيـة وستـسـتمـر
مخـسـة أشهــر يعمـل فيهـا مـا
يـقارب )6000( عامل، يـتقاضى
فيهـا كل عـامل اجـرة يـوميـة
مقدارهـا )5000( دينـار واغلب
العـــاملـني مـن أبـنـــاء القــرى
والنـواحـي، اليت جيـري فـيهـا

العمل.
وأكــد املهنـدس )كــاظم قــاسم
علي( مـديـر املـوارد املـائيـة يف
ميـسان.. إن نـبات )الـشمبالن(
يعد من النباتات الضارة، حيث
يعـرقل حـركة املـياه يف االنـهر
وقنـوات الري واملبـازل وهذا ما

يؤدي إىل قتل االحياء املائية..
يـذكـر إن املـديـريـة سـبق أن
نفذت محلة اوىل يف هذا اجملال.

بغداد / أثري أمحد
قررت وزارة الرتبـية متديـد أعمار
املتقــدمني لـلقبـول يف الـدراسـات
الـعليــا لنـيل شهـادات املـاجـسـتري
والـــدكتــوراه وفقــًا لقــرار وزارة
التعلـيم العــالي بهــذا اخلصـوص.

زيادة أعمـــار املقبـــولني يف الـدراســات العليــــا
العليا.

ودعـا أعضـاء اهليئـات التعلـيميـة
والتدريسيـة من العاملني يف وزارة
الرتبيـة إىل تقـديم املـستمـسكـات
املطلوبة بالنسبة للراغبني يف نيل
الــــشهـــــادات الـعلـيـــــا حـــسـب

اختصاصاتهم.

)40( سنـة حـسب مـا كـان متبعـًا يف
السـابق فيـما حـدد عمـر املتـقدم
لنــــــــيل درجة الـدكتوراه بـ)50(
سـنــــــــة بــداًل مـن )45( سـنــة.
وأوضح د. اجلــراح أن اهلــدف من
هـذا اإلجـراء إفـسـاح اجملـال أمـام
الـــراغبـني يف إكمــال دراســاتـهم

ذكــر ذلك لـ)املـدى( مـديـر عـام
دائرة العالقات الثقافية يف الوزارة
الدكـتور كـمال اجلـراح. مشريًا إىل
أن قــرار وزارة الـتعلـيـم العــالـي
والبحـث العلمـي يقضـي بتمـديـد
عـمـــر املـتقـــدم لـنـيـل شهـــادة
املاجســــتري إىل )45( سنة بداًل من

بغداد /املدى 
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل / 2993 / إصابة مبرض احلصبة خالل

األشهر الثالثة املاضية.
وأكد الـدكتور عـبد اجلليل الـزيدي املـدير العـام ملركـز الصحة العـامة
للسيـطرة االنتقـالية بـالوزارة أن معظـم احلاالت سجلت يف احملـافظات
اجلنوبـية والفـرات األوسط حيـث مت اكتشـاف / 1319 / إصابـة مبرض
النـشمـانيـا اجللديـة و/ 1300 / إصابـة باحلـمى الـسوداء و1315 إصـابة
مبـرض السعـال الـديكي / و20 إصـابـة مبـرض السحـايـا / خالل املـدة
نفسها، مشريًا إىل قـيام وزارة الصحة بتنفيذ محلـة شاملة للتلقيح ضد
مـرض احلـصبـة واحلـصبـة األملـانيـة والنكـاف بـاستخـدام اللقـاحـات

املختلطة.
ودعا الـدكتور الزيـدي املواطنني إىل مراجعـة مراكز الرعـاية الصحية
األولية للحصـول على اللقاحات املطلوبة على أن جيري استخدامها وفق
اجلدول الـزمين لـلقاحـات اخلاصـة باألطفـال. ويف غضـون ذلك سجل
مركز تـشخيص العوق يف دائـرة الرعايـة االجتماعيـة / 6000 / إصابة

مبرض الشلل الدماغي بني األطفال.
وذكر الـدكتور فـاضل حممد دهـش مديـر املركـز )أن هذا املـرض يعد

األكثر انتشارًا بني األطفال.

 ارتفاع اإلصابة باألمراض االنتقالية
بني األطفال

بغداد /املدى 
نفـذ أطبـاء مـستـشفـى الكنـدي
عمليـات جتميل لـواحد وأربعني
عراقيًا مت قطع صيوان آذانهم يف
زمن النـظام الـســــابق. أن أكـثر
من 3600 شـاب يف العـراق دفعـوا
مثن قـرار صـدام حـسني بـقطع
صـيـــوان األذن لـلهـــاربـني مـن
اخلـدمـة العـسكـريـة مـا زالـوا
يعـانون حـتى اآلن مـن مشكالت
صحيـة واجتمـاعيـة إضـافـة إىل
إصـابـة الـبعض مـنهم بـاجلنـون
بعـد تعـرضهم حلـاالت نفـسيـة
قـاسية، لقد بادر أطباء عراقيون

3600 عراقي قطع صيوان آذانهم يتطلعون
إىل العالج يف اخلارج 

بغداد / كريم جاسم السوداني
أعلن يف وزارة التجـارية أن عـقودًا
أبــرمت مع عــدد من الـشـركـات
األجنبية لتـوريد مئات اآلالف من

األطنان من الرز واحلنطة.
وقـال أن الشـركـة العـامـة لتجـارة
احلبــوب تعــاقــدت مع شــركــة
)جـيابورن التايلندية( لتوريد 165
ألف طـن مـن الــــرز ومع جملــس
احلنطـة االسرتالي لتوريد 200 ألف
طن من احلنطـة إضافـة إىل توقيع
عقـد مع شركـة )كاركل الـدولية(
لـتوريـد 200 ألف طن من احلنـطة

األمريكية واألملانية.
وأكــد املصـدر أن الـوزارة بـاشـرت
بـتسـلم احلبـوب احملليـة املسـوقـة
إليهـا وفق التعليـمات واملـواصفات
واألسعار الصادرة من الوزارة واليت

التجارة تتعاقد على شراء 165 الف طن
من الرز و200 ألف طن حنطة من دول أجنبية
وصلت إىل 10 آالف طن مـن احلنطة
يف حني صـدرت تعليـمات جـديدة
تتـضـمن املــواصفـات املـطلـوبـة
واألسعار املقـررة للحنطـة والشعري

بالدينار العراقي.
وأشـار إىل أن وزارة الزراعـة رفضت
عــددًا مـن أنــواع احلـنـطـــة لكـن
الـتجارة تـسلمـتها عـلى أنهـا )مواد
علفـية( وغـري صاحلـة لالستهالك
الـبشـري ويف الـسيـاق ذاته أبـرمت
وزارة التجـارة عقـودًا جـديـدة مع
شـركـات عـامـة وخمـتلطـة تـابعـة
لـوزارة الـنقل لـنقـل احلبــوب من
املـوانئ ومنـاقلتهـا بني احملافـظات
علـــى وفق االسعــار والـضــوابـط

العاملية.

االنبار / املدى
يقـوم اعضاء من املارينز ومدير
قــسـم الـطـــرق واجلــســـور يف
الفلوجة بالنظر يف أكثر من 100
عـرض مقدم ملشـاريع الطرق يف
الـفلوجـة. وسوف يـدعم مهـند
سـون من فـرقـة املـارينـز األوىل
خـططـًا لتحـسني أربع مـدارس
ثـانوية يف الفلوجـة بكلفة تقدر

بأربعة ماليني دوالر.
وقد وقع فريق العالقات املدنية
عقـدًا إلصالح املعـسكـر املـدني
ملركـز الشـرطة الـعراقيـة قرب
الرمادي بكلفة تقدر بـ)30.100(

العالقات املدنية  األمريكية تربم عقود إعمار
بأكثر من اربعة ماليني دوالر يف الرمادي 

دوالر، وقـــد مت دفع الـــدفعــة
األوىل ومقدارها )20.000( دوالر
للمقاول لبدأ العمل. من املتوقع
انتهـاء العمل يف غـضون 30 - 40

يومًا.
كما وقع فريق العالقات املدنية
عــــدة عقـــود أخـــرى قـــرب

الرمادي تتضمن:
عيادة أبو فـايز الطبية، وجممع
مقر فـيلق الدفاع املـدني بكلفة
تقــدر بـ 63.000 دوالر، وجمـمع
مقر فـيلق سرية الـدفاع املدني
بـكلفــة تقــدر بـ130.500 دوالر،
ومقـــر يف اجملـمع املـــــــــــدنـي

بكلفة 109.000 دوالر.

إىل عالج قـسم من هـؤالء جمـانـًا
مــن خالل إجــــراء عــملـيــــات
جتمـيليــة هلم، وإن وزارة الـعمل
والـشـؤون االجـتمــاعيــة دعت
هــــؤالء للـتـــسجـيـل يف مكـتـب
الـتشغيل املركـزي إلجياد وظائف
هلـم، كمــا يـسعــى مــستـشفــى
الواسطي إىل إرسال قسم منهم إىل
مـستـشفيــات أجنـبيــة إلكمـال
عالجهـم، علـمــًا أن عــددًا مـن
ضحـايـا هــذا القـرار تـوفـوا يف
السجون العـراقية يف زمن النظام
املقبـور بعد تعرضهـم ملضاعفات

مرضية خطرية.

بغداد / رياض القره غولي
دعــا وزيـــر اإلعمـــار واإلسكــان
املهـندس الـدكتـور عمـر الفاروق
سـامل الـدملــوجي إىل مـســاهمـة
الـشـركــات اهلنـديـة يف تـنفيـذ
املـشــاريع الـسكـنيـة ومـشــاريع
اإلعمار وأعمال الطرق واجلسور.

وقال خالل لقائه بالسفري اهلندي
يف بغــداد بـــرج تبـــاكي أنـه من
الضــروري مسـاهمــة الشـركـات
اهلنـدية بـدورها يف إعمـار العراق
وإعادة تـأهيل البـنى االرتكـازية
له، إضـافة إىل جمـاالت االستثـمار

األخرى.
مـوضحـًا أهميـة بنـاء املؤسـسات
الفاعلة وتثبيت االستقرار بهدف

 دعوة الشركات اهلندية إىل املساهمة يف اإلعمار 
واالستثمار يف العراق

يف الـدخـول إىل السـوق العـراقيـة
واملشاركة يف محلة اإلعمار.

تسارع خطوات البناء واإلعمار.
وأبدى السفري اهلندي رغبة بالده

بغداد / طالب املاس الياس
يـشارك العـراق يف برنـامج ورشة
عـمل يف بريوت ملــدة ثالثـة أيـام
ملنــاقشـة اسرتاتـيجيـات التعـليم
العــالي وخـطـطه املــستـقبـليــة
ومــشـــاريع اإلعـمــار وتـثـبـيـت

احتياجات اجلامعات العراقية.
وقــال وزيــر الـتعلـيـم العــالـي
والبحـث العلمـي الدكـتور طـاهر
البكـاء الـذي تـرأس وفـد العـراق
قـبل مغـــادرته بغــداد أمــس أن
اهلـــدف من هــذه الــورشــة هــو
لـتطـويـر العالقـة مـا بني وزارة
التعلـيم العــالي والـبنك الــدولي

املشاركة يف ورشة عمل البنك الدولي للتعليم العالي  
العراقي يف بريوت 

الذي يـسهم بالعديـد من املشاريع
مـن خالل الـتنـسـيق مع الــدول
املاحنة إضافة إىل مناقشة املشاريع
اليت سيتـم االتفاق علـى إنشـائها
داخل العراق وتـطويـر العالقات
مع خمتلف األعضاء املشاركني من
الـدول املـاحنـة مبـا خيـدم مـسرية
التـعليم العـالي والنـهوض بـواقع

مؤسساته العلمية والبحثية.
وأضـاف أن وفـد العـراق يـضم يف
عضــويته كاًل مـن وكيل الـوزارة
واملدراء العامني ومجيع مساعدي
رؤساء اجلـامعـات ورئيـس هيـئة

التعليم التقين.

دهوك / مهدي جميد
زار وفـد كــردي ضم الـشخـصيـة
الكــرديــة الــسـيــاسـيـــة )علـي
السنجـاري( ممثل الـسيد مـسعود
البارازاني والسيد )كامريان خريي
بك( أمـري اليــزيــديـــة وممثـلي
املنـظمـات اجلمـاهرييـة واملـهنيـة
والــشخـصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
واالجتماعيـة مناطق عشرية مشر
يف ربيعة، واستقبل الوفد من قبل
الشيخ )ثائـر عجيل الياور( وعدد
كبـري من الــشيــوخ والــوجهــاء،
وخالل اللقاء تـطرق اجلـانبان إىل
العالقــات التــأرخييـة بـني أبنـاء
الـــشعـبــني الكـــردي والعـــربـي
واملواقف التارخيية واإلجيابية بني

وفد كردي من أربيل 
يهنىء بتنصيب الياور رئيسًا للعراق

اجلانبني، الوفد الكردي أعرب عن
سعادته الغـامرة يف تنصيب الشيخ
الـياور لـرئاسـة العـراق مؤكـدين
علـى جتـميع اإلمكـانـات يف سـبيل
إخراج العـراق من حمنته احلـالية
املتـمثلـة بـالعـمليـات اإلرهـابيـة
والقضـاء علـى اإلرهـابيني الـذين
حياولـون بشتـى الطرق والـوسائل
إضعاف العـراق وتدمري مـستقبله
والعـمـل معــــًا لـبـنــــاء عــــراق
دميقـراطي فيـدرالي تعـددي، من
جانبـه نبه السيد )علي سنجاري(
إىل املـواقف الوطـنية لعـشرية مشر
وأبرز عـددًا منهـا السيمـا مواقف
املــرحــوم )عـجيـل اليــاور( حبق

الشعب الكردي.

2004العدد )         (الثالثاء            حزيران
NO   (       )Tus.  (     )June22
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