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البصرة /عبداحلسني الغراوي 
وصلـت اىل مينـاء ام قصـر الـوجبـة االوىل من الـكتب
العلميـة والثقـافية هـدية مـؤسسـة اغاثـة الالجئني
اهلولندية اىل جـامعة البصرة وقال السيد محيد عادل
معـاون مديـر قسم الـعالقات الثقـافية يف اجلـامعة ان
السـيدة باشايـا ديالتا رئيسة املـؤسسة ابلغتـنا بإرسال
الــوجبـة االوىل الـيت تضـم 13 الف كتــاب. وان هنـاك
وجبة اخرى ستصل وبعض هذه الكتب هي هدية من
االساتذة العراقيني املقيمني يف هولندا وتشمل خمتلف
االخـتصـاصـات العلـميــة. من جهـة اخــرى استلـمت
جامعـة البصـرة اكثـر من الفي كـتاب مـن املؤسـسات
الـثقافـية يف دولـة االمارات العـربيـة املتحـدة والكتب
اليت وصلـت بواسطـة الباخـرة الثريـا مت تسلـيمها اىل
مكـتبــة اجلــامعـــة وهي خــاصــة بـتعـليـم اللغــة
االنكليـزية.ويذكر ان اجلـامعة قد ابـرمت العديد من
االتفـاقيات مع عـدد من اجلامعـات العامليـة وكان من

ضمنها تبادل املطبوعات والدوريات .

الديوانية / حممد الفرطوسي
أوقفت الـشركـة العامـة للتجهيـزات الزراعيـة فرع القـادسية
العمل بـنظـام تـوزيع األمسـدة والبـذور عن طـريق الـوكالء
املعتـمديـن لديـها الـبالـغ عددهـم )400( وكيل منـتشـرين يف
أقضية ونـواحي احملافـظة.وأوضح السيـد حيدر جبـار مدير
الفرع أن هـذا اإلجراء جاء بسبب كثـرة الشكاوى الواردة حول
ضعف أداء الـــوكالء وعــدم تـــوزيعهـم األمســدة والـبــذور
للمـزارعني والفالحني بـالكمـيات املـقررة واألوقـات احملددة
واعتمـدنا على طـريقة التـوزيع املباشـر من قبل الشـركة.أما
بالنـسبة لوكالء األدوات االحتياطية واملبيدات فما زال عملهم
مستـمرًا مشريًا إىل أن الشركة أمنت ما يقارب )3( آالف طن من
علف )فول الصويا( املخصص للدواجن و)2500( طن من الذرة
الـصفراء و300 طـن من الربوتني وسـتوزع هـذه األعالف على
مـربي الدواجـن املتعاقـدين مع الشـركة والبـالغ عددهم 300
مــربي بغيـة النهـوض بهـذا القطـاع الـذي عـانـى الكـثري من
العقبات واملشاكل خالل الفـرتة املاضية مما أدى بالسوق احمللي

االعتماد على الدجاج املستورد.
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عادل العامل

هؤالء الذيـن كثريًا ما نشـاهدهم على
شـاشات الفضـائيات العـربية، وأحـيانًا
يف األماكن العامة، ساخطني متكدرين
من العـهد اجلـديد، قـائلني: مـا الذي
تغري؟ كل شيء على حاله، ورمبا صار
أسوأ! وقـد يضيف أحـدهم شيئـًا مما
يف نفـسه، فيقول: يف األقل كـان صدام

حيفظ األمن!
وهلـؤالء أقـول: لقـد تغـري شيء كـثري
جدًا، وإن صعب عليكم اإلقرار بذلك.
*فقد سقط النظام الـدكتاتوري الذي
دمـر حيـاة األغـلبيـة من العــراقيني

ونهب البلد وأخزانا أمام العامل.
*انتهت املخابرات وزنـزانات التعذيب

واملوت باجلملة واملفرد.
*أصبح العراقيون مجيعًا أحرارًا ألول
مرة يقـولون مـا يريـدون قولـه علنًا
من دون قلق أو خـوف من شـرطي أو

كاتب تقارير.
*تضــاعفت الـرواتب عـشـرين مـرة
وأكـثر، مـن دون أن ترتفـع األسعار أو

تنقص احلصة التموينية.
فالذي كان يستلم، وهو صاغر ويشكر
الـسيد الـرئيس القـائد ويـدعو اهلل أن
حيفظه أيضـًا، مبلغ مخـسة أو عـشرة
آالف دينــار حقري، يـستلـم اآلن مئـة
ألف وأضعــافهــا من دنــانـري العـملــة

العراقية اجلديدة احملرتمة.
*أصبح بإمكـانك أن حتتج وتتظـاهر
وتطالب حبقك، وكـأنك يف حلم قياسًا
بــالــواقع املــريــر يف عهــد )الثــورة(

املباركة!
*تتصل اآلن بالعامل وتشـاهد ما تشاء
من فضائيات الدنيا من دون أن يقول

لك أحد: على عينك حاجب!
*أصبح هناك، بداًل من احلزب الواحد
الكـــامت ألنفـــاسـك وأنفـــاس حـتـــى
)املـنـتـمـني( إلـيه، مـئــات األحــزاب
واملنـظمـات واجلـمعيـات الـسيــاسيـة
والــديـنـيـــة واملهـنـيـــة والفـئــويــة
واملزاجيـة، إضافة آلالف العـشائر اليت
ارتفع صــوتهــا بعــد طــول مخــود،
وللحوزات واهليئـات العلمية الـدينية،
اهلـادئ منهـا والنـاطق واملـسلح حتـى

األسنان!
*أصـبح لــديـك املئـــات من الـصحف
واجملالت وحمــطـــات الـبـث اإلذاعـي
والتـفلزيـوني، بـداًل من ثالث أو أربع
صحف وحمـطـــة تلفــزيــون لعــدي
وأخرى لصـدام وإذاعة واحدة، حولت
حياتك إىل تكرار يـومي كئيب لنفس
األكـاذيب والـوجـوه الكـاحلـة واللـون

الواحد على مدى عقود!
*أعيد االعتبار للمرأة ودورها الوطين
الفــاعل، وهي أم لـك وأخت وزوجـة،
أكـرمهـا عبـد اهلل املـؤمن بـأن جعلهـا
تغتسل مرتـني يف اليوم بداًل من املرة

الواحدة املخصصة للرجل الواحد!
*أعيدت املياه إىل األهوار، أي احلياة إىل
آالف البشر والكائنات األخرى ومصدر

مهم للثروة الوطنية.
*أعيدت، وتعـاد، احلقوق املغتصبة إىل
أصحابها الشـرعيني من أهالي الشهداء
والــسجنــاء واملهـاجـريـن واملهجــرين
واملـصادرين واملفـصولني واحملـتقرين،
وهـم ماليني مـن النـاس العـراقـيني
الـذين أبت نفـوسهم الـشريفـة الظلم

والفسق واالستخذاء.
*أصـبـح للعــراق رئـيــس خيجل مـن
العـيـب وخيــشـــى اهلل يف خـلقـه، فال
يعـتدي على عـرٍض أو مال، وال يقتل
علـى الـشبهـة، وال يهجم علـى أهٍل أو

جار.
*وأصبح لـديك حـكومـة وطنيـة من
الكفـاءات العالـية احلقيـقية واألخالق
الـرفيـعة بـوجه عـام، وليـس من طه
ياسني رمضان وعزت ووطبان وحممد
محـــزة وأمـثـــاهلـم مـن الفـــاشلـني

واحلرامية والقتلة.
وهكـذا، فإن أمـورًا كثرية قـد تغريت،
كما هو واضح، وهذا جمرد غيض من
فيـض. وال يعـين ذلك، بــالـطـبع، أن
األمن مستـتب واالحتالل مجيل وكل
شيء علـى مـا يـرام. وإذا كــان األمن
غري مـستتب واألمـور ليـست علـى ما
يرام، فألن املخربني يـدمرون أنابيب
النفـط وحمطــات الكهـربـاء ومـواقع
اإلنتـاج ويغتـالون املـسؤولـني ورجال
اإلدارة العامـة، واإلرهابيـون يفجرون
سيــاراتـهم املـفخخــة وســط النــاس
األبـرياء، واللـصوص يقطعـون الطرق

وخيتطفون ويسلبون املارة.
وعلـينا، إن مل تعـجبنا هـذه احلال، أن
نسـاهم يف حتسيـنها، ال بالـسخط على
العـهد اجلـديد، وإمنـا بدعـم السلـطة
الوطنيـة بأي شكل كان، فـالعراق باق

يف آخر األمر وأعداء احلرية زائلون.

بغداد /املدى
غـادر وزير املوارد املائيـة الدكتور عبد
اللـطيف مجـال رشيـد بغـداد امس اىل
الواليـات املتحـدة حلضـور اجتمـاعات
البنـك الدولي واملـشاركـة يف املناقـشات
الفنـية إلدارة املـياه وتـطويـر وانعاش
االهـوار ومتــويل املـشــاريع االروائيـة

السرتاتيجية.
وقــال الــسيــد الــوزيــر ان حـضــور
اجتمـاعـات الـبنك الـدولي هـو لـبحث
املسـاهمـة الـفنيـة لـلبنـك يف تطـويـر
واعـادة احليـاة لالهـوار اجلنـوبيـة يف
خمتلف اجملاالت خاصة عمليات االعمار
وتنظـيم العملـية االروائيـة وكذلك يف
اجملـاالت الصحية والـرتبوية والثـقافية
واالجتمـاعيـة واحلفـاظ علـى الثـروة
املائيـة والسمـكية وتـطويـر الصنـاعة

السياحية فيها.
واضاف ان زيارة الـواليات املتحدة تأتي
ايضـًا للـبحث مع مـنظمـة املسـاعدات
االمـريـكيــة USAIDللمـســاهمـة يف
متويل املـشاريع االروائية الـسرتاتيجية
املـستقبلـية خـاصة مـا يتعـلق بإنـشاء
الـسـدود الكـبرية والقــائمــة من هـذه
املـشــاريع ايـضــًا وتنـفيــذ عــدد من
املشاريع االروائية الضرورية بإستخدام
التكـنولوجيا احلديـثة وتطوير قدرات

الشبكات االروائية واعادة تنظيمها.
واشــار وزيــر املــوارد املــائـيــة اىل ان

يف احلقيقة والواقعيف احلقيقة والواقع

لقد تغريت أمور كثرية..
والقادم أمجل

حبث مساهمة  البنك الدولي ومنظمة  USAIDواخلارجية
االيطالية يف انعاش االهوار وتنفيذ املشاريع السرتاتيجية 

عـراقي يف الوقـت الذي هنـاك عدد من
السدود الـسرتاتيجيـة ومنها سـد خبمة
تقدر الكلف االولية إلجنازه اكثر من ) 3

( ثالثة مليارات دوالر.
واضـاف الــسيـد الـوزيـر انـه سيقـوم
بزيـارة اىل روما واجـراء مباحـثات مع
وزارة اخلارجيـة االيطاليـة اليت تتبنى
مشـروع اعادة احليـاة لالهوار من اجل
تنظيم عمليـة املساعدة االيـطالية من
خالل وزارة املوارد املـائية العـراقية يف
اعادة تـأهيل االهوار ثقـافيًا واجتـماعًا
وسيـاسيًا وتـربويـًا اضافـة اىل تأهـيلها
اروائيـًا أي اغمــار املسـاحــات املطلـوب
اغمـارها من خالل توفري احلصة املائية
علمـًا ان املسـاحـة املغــــــمـورة حـاليـًا

تشغل 50% من مساحة االهوار.

مساهمات البنك الدولي الفنية وتقديم
اخلربات عالوة علـى تقـديم القـروض
لتنمـية الثروة املائية يف العراق وكذلك
مـســاعـــدات املنــظمــة االمــريـكيــة
USAIDيف اطــار تنـفيـذ املـشــاريع
ومتـويلها ستسـهم دون شك مع قدراتنا
الـوطنية وامكاناتـنا املادية خالل العام
احلـالي يف حتقـيق خطـوة متقـدمة يف
ميدان تطوير املوارد املائية يف العراق.

واكــد ان املسـاهمـات الـدوليـة الـفنيـة
واملــاديــة ورفــد الــوزارة بــاخلـربات
والتـكنولـوجيا املـتقدمـة ستسـاعد يف
اجنــاز اخلطــة اخلمـسيـة املـرسـومـة
للمشاريع االروائيـة املستقبليـة خاصة
ان خطة عـام 2005 من املؤمل ان تصل
تقديـراتها االولية اىل )تـلرييون( دينار

وزير املوارد املائية يتوجه الى واشنطن وروما 
سعي جاد إلستقطاب املستثمرين العرب ووضع خطة

لتطوير مدينة  بغداد
بغداد/ رياض القره غولي 

اكــد وزيـــر االعمــار واالسكــان
املهنـدس الدكـتور عمـر الفاروق
سامل الـدملوجي ان مـشاركته يف
مــــؤمتــــر رجــــال االعـمــــال
واملـستـثمــرين يف لـبنـان خالل
االيـام املـقبلــة ستكـون فـرصـة
إلستقـطاب املـستثـمريـن العرب
وتـسهيل دخـول رؤوس االمـوال
العربـية اىل العـراق إلستثمـارها
يف قطاع السـكن من خالل قانون
االستـثمـار الــذي جييـز دخـول
االموال اىل العراق وحيمي حقوق

املستثمرين.
واوضح ان هـــذه االستـثمــارات

وزير االعمار واالسكان يشارك يف مؤمتر رجال االعمال يف بيروت 

قضية مقتل الستة يف الفلوجة
الشيخ عبد اهلل اجلنابي املتهم الرئيس يعلن براءته من املعرفة باالمر

مدير الشرطة: ال وجود جلثث القتلى يف مستشفيات الفلوجة والرمادي
االنبار- بيان البكري

هل نفـرتق حقــا؟وهل نـنحــو حنــو
التجـزئـة؟تـسلم الـسيــادة مل يبق له
سـوى ايــام... وحنن نـضيع الـسيـادة
بـتفرقنـاواالمريكـان سينـسحبون اىل
قواعـدهم بـعد ايـام.. وبرميـر يودع
اجلنود االمريكـيني وحنن ننسحب اىل
داخـل ذواتنــا واىل داخل جمــاهيـلنـا
العـميقـةاليت جتربنـا علـى االحرتاب.
ونودع الوحدة وداعا بال امل باللقاء.

ملاذا االقتتال
لـقد اخـذت قضيـة املقـتولـني السـتة
نـطاقـا كبـريا جدا ال اقـول ذلك القلل
من شـان القـضيــة وال استهـني بفعل
القـتل ولـكن ملـــاذا تثــار مـثل هــذه
القضية االن وملاذا ال نـتفاهم بدال من
ان نـبدا بـالقتل مـباشـرة؟ ال اريد ان
اطيل بالكالم فاجلثث يف كل مكان وان
تـرى خري من ان تـسمع  فمـنذ شـيوع
خرب مـقتل الـشيعـة الـستـة واالرض
متور وهـي تنتظر الـدماء. مسعت عن
خـرب مقتل ثالثـة سـائقـني من ابنـاء
الفلوجـة قامت عشـرية ربيعة بقتلهم
انـتقامـا ملقتل ابـنائهـا الستـة ومسعت
يـوم االحـد عـن مقتـل بعض سـائقي
الـسيارات يف الكـراج الرئيـس يف بغداد
)وال ادري صحة هذه االخبار( توجهت
اىل الفلــوجــة الحتقـق من املـســالــة
وحــاولـت اكثـــر من مـــرة ان التـقي
الشيخ عبد اهلل اجلنابي املتهم الرئيس
بـالقتل او بـاالمر بـاالعدام والـتمثيل
بـاجلثث فلم احصل سـوى على مخس
دقائق قال لي فيها انه ال يعلم أي شيء
عن االمر و عندما عرضت عليه بيان
املـرجعية الشيعـية عتب عليهم النهم
تسرعوا باال تهام قبل ان تثبت التهمة

ضده.
أني بريء

ويف يـوم االحـد نـظم جملــس علمـاء
الفلـوجـة تظـاهــرة كبرية يف سـاحـة
االحتفـاالت كان اهلـدف الرئيـس منها
استـنكـار القـصف اجلـوي االمـريـكي
ملنـزلني يف الفـلوجـةيوم الـسبت 6-19
واهلـدف الثـاني كـان الـتربئـة من دم

لذهبت  ولكن االمريكان يطاردونين.
وسـالـته: عشـرية ربيعـة تـتهمك مـاذا
تفعلـون معهـا؟فـســالين هل  عـشرية
ربيعة مسلمة ام ال  عربية ام ال الشرع
يقــــول وال تــــزر وازرة وزر اخــــرى
والعـرف العـشـائـري جـار علــى ذلك
وسوف نتـاكد ونتثبـت من اجلهة اليت
قتلت  والـدافع للقـتل ومن ثم نـفاتح
اجلهـات املـسـؤولـة واملعـنيـة بـاالمـر
كـالشـرطـة واجلـيش والـدفـاع املـدني

والعلماء والوجهاء.
نفي ادعاءات احلكومة

بعد ذلك شكـرته وتوجهـت اىل العميد
صبـار مـديـر الـشـرطـة يف الفلـوجـة
فـســالتـه عن صحــة املعلـومــات اليت
تتحدث عن اجلثث الست فقال: وصلنا
خرب من مقر القـوات االمريكـية قرب
الفلوجة يـوم اخلميس املاضـي الساعة
اخلـامسـة عصـرا يفيـد بـان تقـريـرا
باللغـة االنكليـزية مـصدره احلكـومة
العراقـية يفـيد بـان 65 جثـة مع ست
جثث ممثل بها وجدت يف حي الشهداء
يف الفلـوجــة وهم االن يف مـستـشفـى
الفلوجـة العام وملا ذهبـنا اىل هناك مع
القـائممقام وعناصر الـشرطة والدفاع
املدني وصلنـا يف الساعة 7 مساء وسالنا
الـطبيب اخلـفر بالل الـشجريي فـنفى
وجــــود أي جـثـــــة الي شخــص الن
مستشفى الفلوجة ال حيتوي على قسم
للـطب العدلي وتـرسل اجلثث عادة اىل
الـرمــادي فتــوجهنـا اىل  مـستـشفـى
الـرمـادي العـام فحـصلنـا علـى نـفس
االجابة اال وهي عدم وجود أي جثة يف
الثالجــات وعنـدهـا كـتب املـسـؤول
)توالن( تقريرا لـلسيد برمير شخصيا
ينفـي وجود مثل هـذه اجلثث ويـؤكد
عـدم صــدقيــة االخبــار اليت قـيلت.
شكـرت الـسيـد الـعميـد وتـوجهت اىل
مديـر مستـشفى الفلـوجة العـام الذي
اكـد عـدم وجـود أي جـثث فـشكـرته
ايـضا وتـوجهت اىل الـدم املراق : مـتى
ستتوقف ياترى؟ وملاذا اصبحت رخيصا
اىل هذه الدرجـة؟ اترك اجلواب للسادة

القراء لعلهم يتمكنون من االجابة. 

نطـاق عملي كـامام وخـطيب. وحني
سالته اذن ملاذا تـتهم انت بذلك؟ قال:
اقسم باهلل العظيم انين مل آمر باعدام
أي شخـص  وال عالقــة لي بهـم ال من
الــداخل وال من اخلـارج  وانــا مل افت
ومل امسع بـــشــيء اال بعـــــد ان وقع
احلـادث. وسـالـته ان كــان حتقـق من
االمـر فقـال :مسعنـا بـانهـم عصـابـة
مطـاردة جـاءت من الـرمـادي مـرورا
بـاخلـالـديـة وقتلـوا هنـا يف الفلـوجـة

ومسعـنـــا بــــانهـم عـمـالء جلـبـــوا
لالمـريكان مـواد فقتـلوا بعـدها وكل
ذلك اشـاعات ال اعـرف وال استطيع ان
اعرف مـدى صحتهـا املهم انين لـيس
لي عالقـة باالمـر ومل حيصـل أي امر
بـالـتمـثيل الي مــسلم وان مـن يلفق
مثل هـذه التهـم هم من جـاؤوا علـى
ظهـور الـدبـابـات االمــريكيـة الـذين
يهمهـم التفرقة الطائفية وسالته ماذا
ســتعــملــــون مـن اجـل حل هــــذه
املشكلـةاليت تتصـاعد االن؟فقـال لقد
نظمنا هذه التظاهرة اليوم علها تنفع
ومع ذلـك سنـرسل وفــدا من وجهـاء
الفلـوجة وعلمـاء الدين وهيئـة علماء
املـسلـمني الـيهم ولــو كنـت استـطيع

املقتولني الستة.
لقـد وجــدت هنــاك الفتـات تقـول :
الــسنـة والــشيعـة رافــدان متـصالن
بـقبـضــة واحــدة لـطــرد االحـتالل
وافـشال الـطائفـية و)اهـالي الفلـوجة
بــراء من دم االبـريـاء ويـدعـون اىل
الـوحـدة واالخــاء( وعنـدمـا سـارت
التظاهرةاىل القائممقامية يف الفلوجة
التقـيت الـشـيخ اجلنـابـي )ومل التق
الـشيخ ظـافـر الـعبيــدي النه مصـاب

باجللـطة الدمـاغية( الـذي سالته عن
مقتـل الشيعة الستـة فقال: اقسم باهلل
العظيم انين بريء من مقتلهم  وانين
مل اطلع علـى أي شيء اال بعـد ان اذيع
علـى النـاس كلهـا وكل ذلك مـن قبيل
االشاعـات املغرضة وقـد اتى الي اناس
مـن اهلهـم يتــوسطـون لـدي للـبحث
عنهـم قبل ايــام فقلـت هلم بــانين ال
عالقة لـي باالمـر النهم قـد يكـونون
عمالء او طـاردتهم عصـابات من اجل
سـرقـتهم. انـا ال اتهـمهم وال ابــرئهم
النـين ال اعرفهـم اصال وقلت هلم انين
ال استطيع عمـل أي شيء الن املوضوع
فـيـه اشكــاالت كـثـرية فقــد يـتـعلق
بـالعمالء او بـالعصـابـات وهي خـارج

بغداد / طالب املاس الياس
أعلنت دائـرة البعثـات والعالقات
الثقـافية يف وزارة التعلـيم العالي
والبحـث العلمي عن توفر زماالت
دراسـيـــة يف اسـرتالـيـــا لـنــيل
الـشهـادات العليـا للعـام الـدراسي

اجلديد )2004 - 2005(.
وذكــر ذلك مــديــر عــام دائــرة
البعثـات والعالقـات الثـقافـية يف
الـوزارة الـدكتـور صبـاح نـاجي
املــوســوي وقــال أن الــزمــاالت
الـدراسيـة تشـمل االختصـاصات
)الطبـية واهلنـدسية والـزراعية
والـرتبـيــــة واإلدارة والـعلــــوم
والسيـاسة العـامة( لـنيل شهادات

املاجستري والدكتوراه.
وأشار إىل أن الزماالت حددت وفق
شروط تقضي بـأن يكون املتقدم
من ذوي اإلجنازات األكادميية وله
مـشـاركـات يف إحـدى مـؤسـسـات

زماالت دراسية وحبثية لنيل الشهادات العليا
ومابعد الدكتوراه يف اجلامعات االسرتالية

الـتعلـيم العـالـي وأن يكـون قـد
اجتاز امتحان الكفاءة اللغوية وال

يتجاوز عمره عن )50( عامًا.
وأكــد مــديــر عــام البـعثــات أن
الزماالت االسرتالية تتضمن أيضًا
زماالت حبـثية ما بعـد الدكتوراه
وأن مجيع الـزماالت تـكون عـلى
نفقــة أسرتاليـا حيـث خصـصت
لكل طـالـب مبلغ )25( ألف دوالر
تـتـــوزع بــــواقع )5( آالف دوالر
نفـقات تـسجيل وحجـز مقـعد و
)5( آالف دوالر نـفقـــــات سفـــــر
وراتب شهـري )2500( دوالر ملـدة

ستة أشهر.
ودعـا الدكتور املـوسوي الراغبني
بــالـتقـــديم مــراجعــة دائــرة
الـبعـثـــات يف الـــوزارة لغـــرض
اإلطالع علــى الــشـــروط وملء
استمـارة التقـديم والـيت تستـمر

حتى نهاية الشهر احلالي.

املوصل / املدى
مت مؤخـرًا افتتـاح مشـروع ماء
االنتصار يف مدينة املوصل الذي
سـيجلب املـاء إىل 15.000 مـواطن

من سكنة حي االنتصار.
واملشـروع الذي أكمل مؤخرًا بدأ
العـمل فيه يف العـاشـر من شهـر
أيـار احلـالي وقـد وسعـت شبكـة
املياه لتمكني مواطنني أكثر من
سـكنـة احلـي علـى تـسـلم املـاء
النظيف وأن العمل أجنز من قبل
املهندسني الـعراقيني واملقاولني

احملليني.
ومـول هـذا املـشـروع مـن قبل
الكـونكرس األمـريكي من خالل
بـرنــامج املـسـاعــدة العــامليـة
اإلنسـانيـة للكـوارث واملسـاعدة
املــدنـيــة وهــو مـــا يعــرف بـ

افتتاح مشروع ماء يف املوصل يسد حاجة
15 ألف مواطن

)اوهداكا( وأن هذا املشروع مول
لغـــرض أن يلـيب املـتــطلـبــات
اإلنـســـانيــة األســـاسيـــة اليت
حيتاجها أهـالي حمافظة نينوى.
وهذا الربنـامج خمصص ملشاريع
اإلصالحـــات يف املـــؤســســـات
الـصـحيـــة مثـل إعمـــار وبنــاء
املـدارس والـتطـويــر يف شبكـة
الصـرف الصحي يف املدن والقرى

يف عموم العراق.
واملــشــروع أكـمل بـنـــاء علــى
الــتعــــاون بـني املــــواطـنـني
العـراقيني وقوات التحالف وهذا
يـــؤكـــد أهـمـيـــة الـتـــزام كال
الطرفني ببناء عراق دميقراطي
من خالل تـطويـر نظم احلـياة
الصحيـة وتطويـر مشـاريع املاء

وأنظمة الصرف الصحي.

وذكـر ان الوزارة تـبذل جهـودها
للحصول على االراضي املخصصة
إلقامة جممعـات سكنية يف بغداد
واحملــافـظــات والـتـنــسـيق مع
جممـوعـة مـن املصـارف االهليـة
واحلكـوميـة إلقراض املـواطنني
الراغـبني ببناء وحـدات سكنية،
علـى ان يتم التـسديـد بأقـساط

ميسرة.
واشــار اىل ان خـطــة الــوزارة يف
قـطــاع الــسكـن تـشـمل مجـيع
العـراقـيني الـذيـن ال سكـن هلم
للـمسـاهمـة يف استقـرار العـوائل
العـراقية الـيت عانت من مـشكلة

السكن فرتة طويلة يف السابق.

ستعزز االقتصاد العراقي وتسهم
يف اجيــاد فــرص عـمل لاليــدي
العــاملــة يف خمـتلف مـشــاريع

االعمار والبناء.
واضـــاف ان الـــوزارة تـــسعـــى
بـالتنـسيق مع الـوزارات االخرى
اىل وضع خـطــة بنـاء حــديثـة
ملـدينة بغداد وعـدم ترك عملية
البنـاء تـسري بصـورة عشـوائيـة
للمحـافظـة علـى معـامل مديـنة
بغـداد ومجالـيتها، وكـذلك بقية
احملافـظات، مـبينـًا انه سيـجري
استغالل مطـار املثـنى ومعـسكر
الـرشيـد لبنـاء جممعـات سكنـية

وجتارية.

بغداد/ سحر اخلالدي 
اوضحـت وزارة الـبـيـئـــة بـــأن
االنابيب الناقلة للنفط اخلام اليت
تعــرضـت اىل اعـمــال ختــريـب
مـؤخـرًا ادت اىل تـســرب مئـات
اآلالف مـن اطـنـــان الــنفــط اىل
االراضي الــزراعيـة االمـر الـذي
سبـب اطالق كميـات ضخمـة من
الغازات املضرة بالصحة اضافة اىل

اعمال تخريب انابيب النفط تلوث البيئة 
ارتفاع نسبـة التلـــوث باليورانيـــوم املنضـــب

يف مسـتويـات التلـوث وخصـوصًا
مـن اليــورانيــوم املنـضب حـيث
بلغت نسبـة التلوث )30( الف عن
احلد املسموح به.اضافة اىل جرف
اكـثـــر مــن )350( الف طـن مـن
الكربيـت يف منطقـة املشـراق مما
ضاعف مـن مستـويات الـتلوث يف
فرتة كــانـت اجهــزة الــرقــابــة

البيئية حمدودة.

تــدمري مـســاحــات واسعــة من
االراضـي الصـاحلـة للـزراعـة.وان
عمليات التخـريب اليت استهدفت
انـابيب الـنفط بلغ عـددها اكـثر
من )160( حـادثـًا االمـر الـذي زاد
من نسبـة التلوث البيئي يف وسط
وجنوب الـعراق وكلف العـراق ما

يزيد على 200 مليون دوالر.
كما اكدت الـوزارة ان هناك زيادة

بغداد / طالب املاس الياس
قـررت جـامعـة النهــرين فتح
بــاب القبـول للـطلبـة العـرب
الـراغـبني بــإكمـال دراسـتهم
األولية والعليا يف كلـياتها للعام

الدراسي املقبل 2004 - 2005.
ذكـر ذلـك مصـدر مـسـؤول يف
اجلـامعـة وقـال أن هـذا القـرار
اختذته اجلـامعة أول مرة منذ
تــأسيـسهــا عــام 1988 والــذي
سيــسمح للـطلبـة العـرب من
مــواصلــة دراسـتهـم األوليــة
والعليـا مقـابل أجـور دراسيـة
يف كـليــات الـطـب واهلنــدســة
والعلـوم الـسيـاسيـة واحلقـوق

اول مرة منذ تأسيسها
جامعة النهرين تبدأ بقبول الطلبة العرب يف الدراسات

األولية والعليا مقابل أجور
والـعلــــوم وتكـنـــولـــوجـيـــا

املعلومات.
وأشــار املصــدر إىل أن الطــالب
الــــذي يقــبل يف اجلــــامعــــة
تستـوفى مـنه أجور الـدراسة
وبــالعـملــة الـصـعبــة حـيث
حددت أجـور الدراسـة األولية
للسنة الواحدة يف كلييت العلوم
السيـاسيـة واحلقوق بـ )1500(
دوالر وكليات الطـب واهلندسة
وتكنولـوجيا املعلومات والعلوم
ترتاوح أجـورهـــــــــــــــــــا مـا
بني )2000 - 3000( دوالر أمــا
أجـور الـدراسـات الـعليـا فقـد

حددت بـ)2000( دوالر.

الناصرية/حسني كريم العامل 
احتجز مـدير قـسم اتصـاالت وبريـد ذي قار
لـيومني متتاليني لدى مركز شرطة البلدة يف
النـاصـريـة ومـن ثم مت تــسفريه اىل احـدى
حمــاكم الـنجف الـشــرعيــة ليفـرج عـنه من
هنـاك.. ويشـاع يف اوساط املـدينـة ان السـيد
حممد جاسم حسـن قد مت احتجازه بناًء على
طلـب من احــدى احملـــاكم الـشـــرعيـــة غري
الـرمسيـة املنتـشرة يف مـدينـة النجـف.. وقد
افـرج عـنه يف اليـوم نفـسه بعـد ان تـبيـنت
براءته مـن التهمـة املوجهـة اليه. ويـذكر ان
احـد ضباط الـشرطة وعـددًا من املوظفني يف
قسم االتصاالت قد رافقوا السيد حممد جاسم
مـدير اتصاالت وبـريد حمافظـة ذي قار اثناء
تسفريه اىل النجف، بالوقت الذي مل تتخذ فيه
احملافظة اي اجراء لوقف مثل هذا التصرف .

بأمر من محكمة شرعية غير رسمية 
احتجاز مدير اتصاالت وبريد

ذي قار 
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