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مشاريع االستصالح
واوضح ان املـديـريـة العـامـة
لــتــنفــيـــــذ مــــشــــــاريع الـــــري
واالسـتــصالح خـصــص لهـــا
مـــبلـغ )66( ملــيــــــار ديــنــــــار
لـتـكــملــــة اجنــــاز املـــشـــــاريع
املــسـتـمــرة والـبـــالغ عــددهــا
)21( مـــــشـــــــروعـــــــا بـكـلـفـــــــة
)61.6( ملـيــــار ديـنــــار وهـي
ســدة العـمــارة وري كــركــوك
)مقـاولـة 23و 24و 25 ( وري
مهــروت ومـبــازل هــور رجـب
واسـتكـمـــال محـطــة الــضخ
الـــرئـيــسـيـــة يف الـنـــاصـــريـــة
ــــــــة – ومـــــــشــــــــاريـع احلــــــــري
الــــــــدغــــــــارة والــــصـقـالويــــــــة
والـيــــوسفـيـــة واحلــسـيـنـيـــة
واللـطيفيـة واحللـة- الكفل
وتــنفـيــــذ مـبــــازل كــصـيـبــــة
ـــــــــــــدة واســـــتــــــــصــالح حـــــمـــــي
املسـاحـات املـتبقيـة من نهـر
سعـد واعــادة احيـاء مـزرعـة
الـــســــويـب ومـبـــــزل الفــــرات
ـــــــــى الـــــــشـــــــــرقـــي وري املـــثـــن
والـــرمـيـثـــة ومــشـــروع شـــرق
الغـــراف واستـصـالح اراضي
احلـــــــويجــــــة اضــــــافــــــة الــــــى
تـنفـيـــذ مــشـــاريـع يف اقلـيـم
كــــــــــــــــــــــــــــــــــردســــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.
واشـــــــار الـــــــى ان املـــــشـــــــاريـع
املــــزمع املـبــــاشــــرة فــيهــــا مت
رصـد مبلغ لـها سيـصل الى
)4.4( ملــيــــــار ديــنــــــار وهــي
مشـروع الكفل  –الشـنافـية
ومــــــشــــــــروع الــــضـلــــــــوعـــيــــــــة
وتـطــويــر مـشــروع احللــة –
ــــــــيــــــــــــــــــــــــــة. الــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــوان

السدود و اخلزانات
اما املديرية العامة للسدود
و اخلـزانــات فيقـول الـسيـد
الـــوزيـــر ان الـتخــصـيــصـــات
التي رصـدت لهـذا الـنشـاط
وصلــت الـــــــى ) 83( ملــيــــــار
ديناـر موزعة بواقع  ) 4.4(
مـليـــار دينــار للـمبــاشــرة يف
اجـراء اسـتمالكـات وتقـدمي
تعـــــويــضـــــات اضـــــافـــــة الـــــى
نـفقـــــات مـجلــــس اخلــبـــــراء

الـعــــــــــاملــــيــــني لـلــــــــســــــــــدود
واخلـــــــــزانـــــــــــات
الــــــدولــيـــــــة مع
تـخصيص ) 6 .

87( مليــار دينـار
ملــــواصلــــة العــمل

يف )19( مـشـروعـآ
يـشمل تـنفيـذ سـد
بخــمــــــة و اعــمــــــال

حتـشية سـد املوصل
و انــــــــشـــــــــاء ســـــــــدود

ـــــــــرة و دراســـــــــة صـغــــي
تقـييم اعـادة املبـاشـرة

لــــســــــد بخــمـــــة و ســـــد
ــــــــــادوش و االعــــمــــــــــال ب

املـــــــدنـــيـــــــة لـلـــمـحــــطـــــــة
الــكهـــــرومـــــائــيـــــة لــــســـــد

الـعــــــظــــيــــم و االعــــمــــــــــال
التكمـيلية لسـدود حديثة

و دربـنـــدخـــان و حـمـــريـن و
منشآت السيطرة الرئيسية
و دوكــان و مـشـــروع الثــرثــار
االروائـي و عدد من الـسدود
الـــصغـيــــرة و ســــد دهــــوك و
اجملمع السكني و اخلدمات
لـســد بخمـة و سـدود اخـرى
وتــأهـيل جــســر الـتــاجـي يف
كم )65 ( علـى ذراع دجلـة و
انـــشــــاء مــــركــــز للــــدراســــات
املـــائـيـــة يف الـــسلـيـمـــانـيـــة و
دراســــات للـــســــدود و املــــوارد
املـــــــائـــيـــــــة بـــــــالـــتـعـــــــاون مـع
اجلـــــــامعـــــــات العــــــراقــيــــــة. 

صيانة مشاريع الري 
ويف اطـار تـشـغيـل و صيـانـة
مــــشــــــاريع الـــــري فـــــأنـــــة مت
تخصيص )51( مليار دينار
للـمــديــريــة املــشــرفـــة علــى
تـنفـيــذ هــذة االعـمــال ... و
يقـــول وزيـــر املـــوارد املـــائـيـــة
بــان مـبلغــآ مقــدارة )40.9(
ــــــــار خـــــصـــــص ــــــــار ديـــن مـلـــي
لـالســـتـــمــــــــرار يف تـــنـفـــيــــــــذ
املـشاريع املباشر فيها خالل
سـنـــة 2005  و مـــا سـبقـتهـــا
مـن سـنــوات و هـي تـتـضـمـن
تـــنــــظـــيـــم الــــــــري يف انـهــــــــر
الـبصـرة و حتـسني مـشـاريع
حـــــوض دجلـــــة و الفـــــرات و
نــصـب وتــــركـيـب املــضخــــات
ــــــــــــدة يف عـــــمــــــــــــوم اجلــــــــــــدي
احملـافظات و اكمـال مشروع
الطربولية و تأهيل منشآت
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املـؤسـسـات الــدوليـة )قـليلـة
الفـــائـــدة( لـــدعـم املــشـــاريع
االروائـيــــة الـــسـتــــراتــيجـيــــة
والـتـنـمـــويـــة الـتـي تـتـــولـــى
الــوزارة ادارتهـــا وتنـفيــذهــا.
ــــــــشـــــــــــاريـع واضـــــــــــاف: ان امل
ـــــــــــرتــــبـــــــط ـــــــــــة ال ت االروائــــي
بنـشـاطـات الـوزارة فـقط بل
لهـــا تـــأثـيـــرات كـبـيـــرة علـــى
االنـتــاج الــزراعـي والـطــاقــة
الكهـربـائيـة الـتي حتتـاجهـا
الـبالد خـــاصـــة ان الـطـــاقـــة
املنـتجــة مـن خالل الـســدود
واملـنــشـــآت االروائـيــــة تكـــون
ـــــــــــــــظــــف. االرخـــــــــــــــص واالن

خطة عام 2005
وتطـرق الـسيـد الـوزيـر الـى
ميــزانيــة وخـطــة عــام 2005
بقـــوله بـــأن مـــا مت حتــــويله
الـى الوزارة مـن وزارة املالـية
مـــن تخـــصــيـــصـــــــات العــــــام
املـاضـي ال يتجـاوز 75% ممـا
اثـر بـشكل واضح علـى عـدم
فـــــــتــح االعـــــــتـــــــمـــــــــــــــــادات او
ــــــــرهــــــــا مـع بـعـــــض ــــــــأخـــي ت
الـشركـات العامليـة مما شكل
معــــوقــــاً كـبـيــــراً يف تــنفـيــــذ
املــــشــــــاريع وشــــــراء املعـــــدات
ـــــــــة واملــكـــــــــائــــن الـــــضـــــــــروري
لـتنـظـيف االنهــر والـقنــوات
وازالـة االعشاب واحلشائش
والــتـــــــركـــــــات املـــــــوجـــــــودة يف
مجـــاري االنهـــر والقـنـــوات.
واشـار السيـد الوزيـر الى ان
االجهــــزة الفـنـيـــة واملـــالـيـــة
متكـنت مـن تنـفيــذ اخلـطــة
املرسومة لعام 2005 مبعدل
98% مــن اصل املـبـلغ الــــذي
حـوّل الـى الـقطــاع االروائي
والــبـــــــالـغ 75% مــن قــيــمـــــــة
امليزانيـة املقرة لوزارة املوارد
املـائية وهـذا يدلل علـى اننا
اجنـــــزنـــــا اخلـــطــــــة مبعـــــدل

.%100
ــــــــة ــــــــزانـــي وأضــــــــاف: ان املـــي
االضــافيـة النعــاش وتنـميـة
االهــوار الـتي اقــرت مبعــدل
)200( ملـيــــون دوالر أي مــــا
يعــــادل )300( ملـيـــار ديـنـــار
لــم تـــنفـــــــذ النه مـع االسف
الـشـديـد وحـسب املعلـومـات
املتوفـرة لم حتصل املـوافقة
النهـائيـة من قبل احلكـومة
واجلمعيـة الوطنيـة لصرف
املبلغ ممـا اثر بـشكل واضح
علـــــى عـــــدم اعـــــادة احلــيـــــاة
ــــــــــطــقــــــــــــــــــة. لــهــــــــــــــــــذه املـــــــن
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مــن املــــشــــــاريع املــــســتــمــــــرة
اضــــــــافــــــــة الــــــــى تــكــــــــالـــيـف
االشـــراف واملـــراقـبـــة واجـــور
االستـشاريني  والتعـويضات
للــمــــشــــــاريع املــمـــــولـــــة مــن
ـــــــــــــــــدول املـــــــــــــــــانــحـــــــــــــــــة.  ال

مبالغ اضافية
وطــــــالــب الــــــدكــتــــــور عــبــــــد
اللطـيف جمـال رشيـد وزيـر
املـوارد املـائيـة من احلكـومـة
بـتــوجـيه وزارة املــالـيـــة بعــد
اقــــرار املـيــــزانـيــــة ان حتــــول
املـبـــالغ اخملـصـصـــة شهــريــا
وكـــذلـك تخـصـيـص مـبـــالغ
كـــــافــيـــــة لــتــنــمــيـــــة االهـــــوار
وانعـاش مفــردات احليـاة يف
املـنــطقـــة مع االخــذ بـنـظــر
االعـتبــار تخـصيـص مبــالغ
اضافيـة  سواء من امليـزانية
العـامـة للـدولـة او الفــائض
الـذي يحـصل نـتيجـة زيـادة
االنتــاج يف تـصــديــر الـنفـط
ــــــــــادة اسـعــــــــــاره او مــــن او زي
املبــالغ اخملـصـصـــة كمـنحــة
مـن الــــدول املــــانحــــة او مـن
جراء القـروض املقدمـة من
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ـــــــــى دراســـــــــات اضـــــــــافـــــــــة ال
ـــــــــات وخـــــــــدمـــــــــات وحتـــــــــري
ــــــــــة يف اربــــيـل اســــتــــــــشــــــــــاري
والــسلـيـمـــانـيـــة واســتكـمـــال
وحتــــــديــث دراســــــات اعــــــادة
تقــيــيــم الــــســـــدود يف اربـــيل
والـــــسلــيــمــــــانــيــــــة ودهــــــوك
ونـيـنـــوى ودراســـات مــشـــاكل
املشـاريع االروائيـة ودراسات
واعــداد التـصـامـيم يف )15(
مــــحــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــة.

انعاش االهوار
بعـدهـا اشـار الـسيـد الـوزيـر
الــى مــا مت تخــصيـصه الــى
مــركــز انعــاش االهــوار وهــو
)10( مليـارات دينـار الجراء
دراســـــــات بـــــــرنـــــــامـج اعـــــــادة
االهــــــوار وتـــنفــيــــــذ اعــمــــــال
بــرنـــامج انعــاش االهــوار يف
مـحـــــــــافــــــظـــــــــات )ذي قـــــــــار
ومـــيـــــــســــــــان والـــبـــــصــــــــرة(.
امـا مركـز الوزارة فقـد جرى
تخــصـيــص مـبـلغ )10.84(
ملــيــــــار ديــنــــــار لــتـــطــــــويــــــر
اسـتخـدام احلــاسبـة وشـراء
مكــائـن ومعــدات وهـي تعــد
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يف بغــــداد ودراســــة وانـــشــــاء
مـــركـــز الــسـيـطـــرة االروائـي
ومـــسح الـتــــربــــة وتــصـنــيف
االراضـي وحتــديـث املــوازنــة
املــــــائــيــــــة وانــــشــــــاء شــبـكــــــة
احملـطـــات الهـيـــدرولـــوجـيـــة
وجتهــيـــــــز ونـــصــب مـــــــركـــــــز
املـعلــــــومـــــــات اجلغــــــرافــيــــــة
ودراسـة نــوعيــة ميـاه االنهـر
الرئيـسية يف العـراق اضافة
الــــى الــــدراســــات والــبحــــوث
ــــــــيـــقــــــــيــــــــــــــــــــــــة. ــــــــتـــــــــــطــــــــب ال
وعن مهـام املـديـريـة العـامـة
للمـسـاحـة خالل عـام 2006
قــال الـــدكتـــور رشيـــد ان من
اهم املهـام التـي ستقـوم بهـا
املــســـاحـــة مـن خالل خـطـــة
عام 2006 هـو اجراء اعـمال
املـسـح والنقـاط الـتكـتيـكيـة
يف العـــراق وتغـطـيـــة الـبالد
بالـصور اجلوية والـفضائية
وشـراء مكـائن ومـستلـزمـات
طــبــــــاعـــــــة واجهــــــزة اعــــــداد
اخلــــــــرائـــــط مـــن الـــــصــــــــور
اجلــويــة رقـمـيـــة وحتلـيلـيــة
وجـــــــرى تخـــصــيـــص مــبـلغ
)1.56( ملـيــــار ديـنــــار لهــــا.

دراسات وحتريات
وتصاميم

امـــا مـــديـــريـــة الـتــصـــامـيـم
ــــــــــة فـقــــــــــد مت ــــــــــدســــي الـهــــن
تــخــــــــصــــــيــــــــص مــــــبــلــغ )6(
ملــيــــــارات ديــنــــــار مـــن اجل
تـنفـيـــذ دراســـات وحتـــريـــات
وتصاميم الـسدود الصغيرة
ــــــــــى ــــــــــال يف كــــــــــركــــــــــوك ودي
والـــــسلــيــمـــــانــيـــــة واالنــبـــــار
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التخـصيصـات التـي رصدت
الـى املـديـريـة العـامـة حلفـر
االبار بقـوله ان املبـلغ الذي
يصل الـى )25( ملـيار ديـنار
سيـشمل املـباشـرة يف تنفـيذ
مــشــروع دراســة الـتحــريــات
الـهـــيــــــــدروجـــيــــــــولــــــــوجـــيــــــــة
واالستمـرار يف مشروع حفر
االبــــار ذات الــنفـع العــــام يف
)15( محــافظـة اضـافـة الـى
ــــــــــــــــــار مـــــــتــفــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــة. اب
اما يف اطار صيانة املشاريع
فـان املـديـريـة املـشـرفـة علـى
اجنـــــــاز هـــــــذه االعــمـــــــال مت
رصــــد مــبلـغ لهــــا هــــو )14(
مليار ديـنار من اجل تـنفيذ
انـــشــــاء بــــرابخ حتـت ســــداد
تـكــتــيـف نهــــــر الفـــــرات بــني
ســـــوق الــــشــيـــــوخ واملـــــديــنـــــة
وتـــبــــطـــني قـــنـــــــاة مـــنـــــــدلـــي
وجــــــدول   IRVاخلــــــالـــص
وتـطـهيــر اجلـــداول واملبــازل
يف )15( محـافـظــة وتبـطني
جـدول الـرشـديـة يف كـربالء
وازالـة نبات زهـرة النيل يف
بغـــــداد وواســط وتــبــطــني
جداول ضمن محافظات
حــوضـي دجلــة والفــرات
ــــــــــــتــــــــــــــــــــــــشــــــــــــمــــل )8( ل
مــحـــــــــــــــــــافــــــــــظـــــــــــــــــــــات.
ادارة املوارد املائية
وبـخـــــــصـــــــــــــوص ادارة
املــــوارد املــــائـيــــة قــــال
الـــسـيــــد الــــوزيــــر ان
اخلــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
االســـتـــثـــمــــــــاريــــــــــــة
للــوزارة خـصـصـت
ــــــــــــون )600( مـلـــــي
ديـــنــــــــار الجنــــــــاز
دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الـــتـحـــــــــريـــــــــــات
الهـيدرولوجية
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يف واســط وتــنفـيـــذ نـــواظـم
انـهـــــــر الـــبــــصـــــــرة و دراســـــــة
تـبـطـني القـنــاة املــوحــدة يف
االنبـار اضافـة الى تـأهيل و
تـطـــويـــر محـطـــات مــشـــروع
الـــــــدبـــــــونــي كــــري االنهـــر 
وعـن التـخصـيصـات املقـررة
لـتنـفيــذ مـشــاريع املــديــريــة
العـامــة لكــري االنهــر  فقـد
اشـار الـسيـد الـوزيـر الـى  ان
اهم مـا سـيتم اجنـازه خالل
عـــــام 2006 هـــــو كــــــري نهـــــر
دجلـــة حـيـث مت تخـصـيـص
مــبلـغ )6( ملــيـــــارات ديــنـــــار
لتـنفيـذ هــذا العمل اضـافـة
الـــــى ازالـــــة الــتـــــرســبـــــات يف
مـقدم السدات الـرئيسية يف
محـافظــات النجف والكـوت
وكــــــركـــــــوك وصالح الــــــديــن
والـرمادي واحللـة ومت رصد
مــبلـغ )6( ملـيــــارات ديـنــــار.

حفر االبار
بعـــد ذلك تـطـــرق الـــدكـتـــور
ــــــــــــى ــــــــــــد ال ـجـــــمــــــــــــال رشـــــي ـ ـ

الــسـيـطـــرة للـمحـــافـظـــات
الواقعة على نهري دجلة و
الفــرات و حتــسني مـشــروع
ـــــــــــــــــزاب يف ارواء اراضـــــــي ال
نـينــوى و تـطــويــر مـشــاريع
الـــــري ضــمـــن محـــــافـــظـــــة
كــركــوك وتــأهـيل و تـطــويــر
محـطـــات الــضخ حلـــوضـي
دجلــة و الفــرات و دراســة و
معــــاجلــــة الـتــــآكل يف شــط
العــــــرب و تــبـــطــني جــــــدول
الـتــــأمـيـم يف الــصـقالويــــة
وتـــطــــــويــــــر ســــــداد وطــــــرق
مـــــشـــــــروع مـــــــاء الــبــــصـــــــرة
وانــــــشــــــــاء ســــــــداد واقـــيــــــــة
ومـسـتلــزمــات اضــافــة الــى
تطويـر ناظـمي )3و4( على
شــــط الغــــــراف واالعــمــــــال
الـتكمـيليـة للمـصب العـام 
بعـدهـا اشـار الـى املـشــاريع
اجلــديـــدة التـي من املــؤمل
املـبــاشــرة فـيهـــا خالل عــام
2006  بعـــــد ان رصــــــد لهـــــا
مــبـلـغ يــــصـل الـــــــى )10.1(
مليـار دينــار و هي تتـضمن
تــأهيل سـد ديـالـى و دراسـة

ازالــة نبـات زهــرة النـيل

ـ

وزير املوارد املائية الدكتور عبد اللطيف رشيد يعلن لـ)املدى(:

300 مليار دينار ختصيصات قطاع املوارد املائية لعام 2006
اعلن وزير املوارد املائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ان امليزانية

االستثمارية لقطاع املوارد املائية لعام 2006 مت رصد مبلغ )300( مليار
دينار  لها اي ما يعادل )200( مليون دوالر وهي تشكل نسبة )1( من )7( مما
اقترحته الوزارة.وقال يف تصريح صحفي ان وزارة املوارد املائية طلبت

من مجلس الوزراء ووزارة املالية تخصيص مبلغ )2200( مليار دينار من
اجل االستمرار يف اجناز املشاريع االروائية واملباشرة يف تنفيذ مشاريع

جديدة خالل عام 2006 مضيفاً ان الوزارة توقعت احلصول على احلد االدنى
وهو )500( مليار دينار لكن سياسة الدولة املالية لم حتقق لنا هذا الهدف.

واشار الى ان املبالغ املرصودة توزعت بواقع )20( مليار دينار لقطاع
املباني واخلدمات تشمل عموم دوائر الوزارة يف بغداد واحملافظات

واقليم كردستان و)280( مليار وزعت لتنفيذ اخلطة االستثمارية على )9(
مديريات عامة اضافة الى مركز الوزارة ومركز انعاش االهوار.

العدد )582(اخلميس)19( كانون الثاني 2006

NO (582)Thu. (19) January

اهمية تعزيز
ميزانية
الوزارة لتنفيذ
املشاريع
الستراتيجية
من مبالغ
الدول املانحة
والقروض
الدولية وزيادة
إنتاج النفط

نطالب احلكومة ووزارة املالية
بتحويل املبالغ اخملصصة

شهريا من اجل تنفيذ املشاريع
بالتوقيتات احملددة

ندعو مجلس الوزراء واجلمعية الوطنية القادمة
بإقرار ميزانية إنعاش وتنمية االهوار

بغداد/املدى


