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LOCAL EVENTS

املدى / مكتب املوصل
تـسـتعــد دائــرة الـتبـليــط التــابعــة ملــديــريــة بلــديــة
املوصل الجناز اعمال االكساء والتبليط لعدد من
الشوارع  يف مدينة املوصل خالل خطتها السنوية
للعــام احلــالي، وقــال املـهنــدس راسم حــازم مــديــر
دائرة الـتبليط لـ)املدى(: انه متـت املباشرة بـاكساء
عـدد مـن الطــرق والشـوارع يف احيــاء مختلفـة من
املـدينـة وفتح اخـرى جديـدة خصـوصا يف االحـياء
الـسكـنيـة الـبعيـدة عن مـركـز املـدينـة مـثل منـاطق
)يـارمجـة وسومـر والصـحة والـيرمـوك والرفـاعي(

ـ ـ

بابل / مكتب املدى
أعلـن املهنــدس سلمـان حـسن
كــاظم مــديــر محــافـظــة بــابل
عـن املـبــــاشــــرة مبـــشــــروع مــــاء
قــضــــاء الهـــاشـمـيـــة ونـــاحـيـــة
القـــــاســم بـكـلفــــــة 42 ملــيـــــون
دوالر، وسـيغــذي هــذا املـشــروع
نــــواحــي القــــاسـم والــطلــيعــــة
واحلـمــزة والــشـــوملـي ومــركــز
قــضــــاء الهــــاشـمـيــــة بــطــــاقــــة
2.000 م3 يف الــــســــــاعــــــة ومــن
املــؤمل اجنــازه خالل عـشــرين

شهراً.
وأضـــــــاف: اســتــمـــــــرار الـعــمـل
الجنــــاز 30 مـــشــــروعــــاً للـمــــاء
موزعـة على نواحي احملافظة،
كمـا مت اإلعالن عـن منــاقصـة

42 مليون دوالر لتأمني خدمات املاء يف عدد من نواحي بابل
السـتبـدال شـبكـة مـاء نــاحيـة
احلمزة بطول 15 كم وشبكات
املـــاء يف حي املــاشـطــة مبــركــز

مدينة احللة.
PCO ونـفـــــــــذت مـــنـــــظـــمـــــــــة
تـــأهـيل شــبكـــة مـــاء حـي نـــادر
وشــارع 20 والــشقق الــسكـنيــة
بطول 37 كم واعلن مدير ماء
بــابل عن تخـصيـص 11 مليـار
دينار من ضمن خطة االعمار
اخملــــصــــصــــــــة مـــن قـــبـل وزارة
التخطيط والتعاون اإلمنائي
لغـرض استخـدامها يف انـشاء
شـبكــات مــاء ووحــدات مـــائيــة
جـــديــــدة يف القـــرى واالريـــاف
وبــنــــــاء دوائــــــر يف االقـــضــيــــــة

والنواحي.

الجنـــــــاز ســـبـعـــــــة مـجـــمـعـــــــات
مـــائـيـــة، سعـــة الـــواحـــد مـنهـــا
200م3 وهي مجهـزة مبـولـدات
كهـــربـــائـيـــة وخـطـــوط نـــاقلـــة
وشـبكات مياه والعـمل مستمر
السـتـكـمــــال شـبـكــــات مــــائـيــــة
بطـول 32كـم وبنـاء دائـرة مـاء
ناحيـة القاسـم وسياج ملـشروع
مـــــــــــــاء احلــــــــــســـــني ومـــــــــــــا زال
االتصـال قـائمـاً مع املـنظمـات
االنـــســــانـيــــة وقــــوات مــتعــــددة
اجلـنـــسـيـــة لـتـــأهــيل وإقـــامـــة

شبكات مائية.
يف سيـاق مـتصل، قـامت قـوات
الـتحـــالف بـبـنـــاء 12 مجـمعــاً
مــائيـاً وتــأمني شـبكـات أخـرى
بــــــــطـــــــــــــــول 22 كــــــم والــعــــــمــل

بغداد / املدى
طــالب رؤســاء قــوائم: الـتحــالف
الكردسـتاني والعـراقية الـوطنية
وجـــبـهـــــــة الـــتـــــــوافـق يف رســـــــائـل
مــــــوجهـــــة الـــــى رئــيــــس قـــــائــمـــــة
االئتـالف العراقي املوحـد باعادة
الـنظر يف مرشح القائمة ملنصب
رئـيــس الـــوزراء كـــونه ال يحـظـــى
بــاغلـبيــة بــرملـــانيــة وان القـــوائم
الــثـالث تـــــــرى ان قــيـــــــادة الــبـالد
بنفس الشخصيات التي مارست
املـســؤوليــة يف الـســابق قــد تقــود
العـراق الـى تعقيـدات تـؤثـر علـى

استقرار البالد .
وعلمت املـدى من مصادر مـقربة
مـن القــوائم الـثالث ان الــرئيـس
جالل الطـالبـاني بـصفته رئـيس
قــائـمــة الـتحــالـف الكــردسـتــانـي
وجه رسـالـة الـى سمـاحـة الـسيـد
عبـد العـزيـز احلكـيم دعــاه فيهـا
الــــى اعــــادة الـنــظــــر يف اخـتـيــــار
القـــائمــة ملــرشـح منــصب رئــاســة
الـوزراء موضحـا ان احلاجـة الى
تــشكـيـل حكــومــة وحــدة وطـنـيــة
حتـتم اخـتيـار شخـصيـة وطـنيـة
تــسـتـنــد الــى غــالـبـيــة بــرملــانـيــة
مـــؤكـــدا حــــرص القـــائـمــــة علـــى
الـعـالقـــــــــة الـــنـــــضـــــــــالـــيـــــــــة بـــني

القائمتني .
ومن جهـته عبــر رئيـس القــائمـة
العـراقيـة الـوطنيـة الـدكتـور ايـاد
عالوي يف رســــالــــة وجـههــــا الــــى
سـمــــاحــــة الـــسـيــــد احلـكـيـم عـن
قناعة القـائمة العراقية بضرورة
ان يكــون املــرشـح ملنــصب رئــاســة
الــــوزراء مـتـمــتعــــا بــــالــــوطـنـيــــة
واملهـنـيـــة العـــالـيـــة اضـــافـــة الـــى
الـرؤية السـياسية الـواضحة وهو
امـــــــر يحــتــــــاج مــن االئـــتالف ان
تعـيــــد الـنــظــــر مبــــرشـحهــــا كـي

يحظى مبوافقة االغلبية .
الــى ذلك وجهت قـائمـة التـوافق
العـــراقـيـــة رســـالـــة ممـــاثلـــة الـــى
سـمـــاحـــة الــسـيـــد عـبـــد العـــزيـــز

نصوص رسائل الكردستانية والعراقية و التوافق ملطالبة االئتالف بالعدول عن ترشيح
اجلعفري ملنصب رئيس الوزراء

الـــــســيــــــد الــــــدكــتــــــور إبــــــراهــيــم
اجلعفـري ملنـصب رئـيس الـوزراء
ونـــتـــمـــنـــــــــى عـلـــــــــى االخـــــــــوة يف
االئـتـالف العـــــراقـي املـــــوحـــــد ان
يقـوموا بترشيح شخصية اخرى
لـــشـغل هـــــذا املـنــصــب ونعــتقـــــد
جازمني انهم يشاركوننا القناعة
بـــــــان صعــــــوبــــــة االوضــــــاع الــتــي
تعــيــــشهــــــا بالدنـــــا وحـــــراجــتهـــــا
تـقتــضي وجــود شخــصيــة قــادرة
علــــى الــتعــــامـل مع مـتـــطلـبــــات
املــرحلــة وحتــديــاتهــا ويـنبـغي ان
حتــظـــى يف تــصـــورنـــا مبــــوافقـــة
الكـتل الــسـيـــاسـيـــة الـــرئـيــسـيـــة
ونعتقد ان االئتالف يزخر مبثل
هـــذه الـــشخــصـيــــات، ونحـن مـن
جـانبنـا سنـبذل كـل ما يف وسعـنا
لـــدعم املــرشـح البــديـل وتيــسيــر
مـهـــمـــتـه وتـقـــــــــدمي كـل الـعـــــــــون
املــــطـلــــــــوب لـه تـقــــــــديــــــــراً مـــنــــــــا
للـعالقــــات الـتـي تــــربــط بـيـنـنــــا
ككتـلتني سيـاسيتني فـاعلتني يف
ســاحــة العـمل الــوطـني واميــانــاً
بضـرورة تعـاون اجلـميع الخـراج
وطننـا من أالزمـة التـي يعيـشهـا
كمــا ان جبهــة التــوافق علـى امت
االسـتعـــداد للـتــشـــاور والـتحـــاور

معكم حول املرشح احملتمل.
ختامـاً تقبلوا منا فـائق التقدير

واالحترام
جبهة التـوافق العراقيـة / بغداد
يف 1 صفــر 1427هـ املــوافق 1 / 3

/ 2002م
األستاذ طارق الهاشمي

االمني العام
للحزب اإلسالمي العراقي

الشيخ خلف عليان
االمـــني العـــــــام جمللـــــس احلــــــوار

الوطني

الدكتور عدنان محمد سلمان
االمني العام

ملؤمتر عام أهل العراق

الصــــــــول واعــــــــراف املـــمــــــــارســــــــة
الـسيــاسيـة الـسلـيمــة كمــا اعلنـا
بــان هــذا االخـتـيــار ال يـتعــارض
مع حـقنــا كــذلك يف ابــداء رأينــا
مبـن يقع عليه االختيـار استناداً
إلى املعـاييـر السيـاسيـة الصـرفة
وحرصنا على املصلحة الوطنية

العليا.
وبناءً علـى التجربة املـستحصلة
خالل االشهـــر املنـصــرمــة والـتي
كـــان الــسـيـــد الـــدكـتـــور إبـــراهـيـم
اجلعفـري يقـود الفـريق الـوزاري
خاللها جنـد ان السلبـيات طغت
على االيجـابيات بصورة واضحة
مع االسف الـشــديــد وتـضخـمت
املـشاكل التي يعاني منها الوطن
واملـــــــواطــن وازدادت تـعـقــيـــــــداً يف
القـصــور الـبني يف الـتعــاطـي مع
العــــديــــد مـن املـلفـــــات الهــــامــــة
واحلـسـاسـة ويف مقــدمتهـا امللف
االمـنـي حـيـث اثـبـتـت حـكــــومــــة
الـــدكـتـــور اجلـعفـــري قــصـــورهـــا
الكـبيـر يف هـذا اجملـال ممـا تـرك
تـــأثيــراته الــواضحــة علـــى سيــر
العمـلية السياسية وعلى مجمل
الــنـــــشــــــاطــــــات االجــتــمــــــاعــيــــــة

واالقتصادية.
لقــد كــان مــا حــدث يف ســامــراء
يــــوم 22 / 2 / 2002 مـن عــــدوان
آثم عـلى مـرقدي االمـامني علي
الهـادي واحلـسن العـسكـري ومـا
تـبعه مـن افعــال اجــرامـيــة ضــد
أرواح النــاس وبيــوت اهلل مبثــابــة
)صــــــــدمــــــــة وطـــنـــيــــــــة( لـعـــمــــــــوم
العــراقـيـني وكــان اصــدق شــاهــد
علـى عجـز احلكـومــة عن ضـبط
االمن وذروة االنفالت الـذي بـات
يصيب كل مواطن وينغص عليه
عيــشه ويهــدد وحــدة العــراقـيني
وتالحـم نــسـيجهـم االجـتـمــاعـي

يف الصميم.
بنــاءً علــى هــذه املعــطيـــات كلهــا
جنـــــــد انه مــن املـــتعـــــــذر علــيــنــــــا
تقـــدمي التـــأييــد العــادة تــرشـيح

رئــيـــــس القــــــائــمـــــــة العــــــراقــيــــــة
الوطنية
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سماحة السيد عبد العزيز
احلكيم

رئيس كتلة االئتالف
العراقي املوحد

احملترم
الــــــسـالم عـلـــيــكـــم ورحـــمـــــــــة اهلل

وبركاته
تــود جبهــة التـوافق العــراقيـة ان
تـهــــــــــــدي اطــــيــــب الــــتـحــــيــــــــــــات
لــشخــصكـم الكــرمي ولــزمـالئكـم
أعـــــضـــــــــاء االئـــتـالف الـعـــــــــراقـــي
املـوحـد داعـني العلـي القـديـر ان
يــوفـقنـــا جمـيعــاً خلــدمــة بلــدنــا
العــــزيــــز والــــذود عـن اســتقـالله
ومصـاحله الـعليـاوتعـزيـز وحـدة
شـعبه وحتقيق امـاني العـراقيني
جـمـيعــــاً يف الكـــرامــــة والعـــدالـــة

والرخاء.
اننــا يف الـــوقت الـــذي نثـمن فـيه
الـــــدور الــبــنـــــاء الــــــذي يقــــــوم به
االئـتـالف العـــــراقـي املـــــوحـــــد يف
مسيرة الـعمل الوطني ال يفوتنا
االشــارة إلــى حـســاسيــة املــرحلــة
الــتــي ميــــــر بهـــــا وطــنــنـــــا وبـــــروز
حتديـات ومخاطر عـديدة حتيق
به ممـا يــدفعنـا جـميعــاً لتغلـيب
املـصلحـة الـوطـنيـة الـعليــا علـى
مـــا ســـواهـــا وجتـــاوز احلــســـابـــات
الذاتيـة من اجل اجنـاح العمـلية
الــسيـــاسيــة الـتي نـتفـق جمـيعــاً
علــى ان جنــاحهــا يــشكـل صمــام

االمان بالنسبة لبلدنا.
لقــــــد أعلــنــت جـــبهـــــة الــتــــــوافق
العراقيـة منذ البـداية احتـرامها
الخــتــيـــــــار االئــتـالف الـعـــــــراقــي
املـوحد لـشخصيـة رئيـس الوزراء
املقـبل وان ذلك من حقهـا طبـقاً

عــــــــديــــــــدة بــــضــــــــرورة ان تــكــــــــون
املـــــواصفــــات املـــطلــــوبــــة ملـــــرشح
مــنـــصــب رئـــــاســـــة الـــــوزراء ممــن
يـتـمــتع بــــالــــوطـنـيـــــة واملهـنـيــــة
العــــالـيــــة إضــــافــــة إلــــى الــــرؤيــــة
الـسيــاسيـة الـواضحــة وان يكـون
مقبوالً من كـافة اطيـاف الشعب
الـعــــــــــــراقــــي ولــــــــــــديـه الـقــــــــــــدرة
والـــتـــــصـــمـــيـــم والـعـــــــــزم عـلـــــــــى
الـتـصــــدي لكـل اشكـــال اإلرهـــاب
وكــذلك املـظــاهــر املــسلحـــة غيــر
الـنـظـــامـيـــة وان يفـــرض سلـطـــة
القــانـــون علــى اجلـمـيع إضــافــة
إلـى متتعه بالعالقـات السيـاسية
املـتــــوازنـــــة مع كــــافــــة االطــــراف
االقـليـميــة والـــدوليـــة وان يكــون
مــواطنـاً يـشعـر مبعـانـاة الــشعب
دون متـيـيــز لـطـــائفــة أو عــرق أو
حـــزب وان يكـــون حـــريـصـــاً علـــى
املــــال العــــام ويــــؤمـن بــــالــــوحــــدة
الـــوطـنـيـــة ومـبـــدأ املـــشـــاركـــة يف
الـقـــــــــــرار يف ضـــــــــــوء الــــــظـــــــــــرف
االنتقـالي احلـالي الـذي ميـر به
العــراق واحلــاجــة إلــى بــرنـــامج
وطـني حـقيـقي تـلتــزم بـه جمـيع

االطراف.
يف الـــــــوقــت الـــــــذي تـــــــؤكـــــــد فـــيه
القــــائـمــــة العــــراقـيــــة تالحــمهــــا
وتعاونهـا مع كل القوى الـوطنية
اخلـيــرة علــى الــرغـم مـن صــدور
تـصريحـات واشارات مـن البعض
حــول اخلـطــوط احلـمــراء الـتـي
وضعـت علــى القـــائمــة ورمــوزهــا
الــوطـنـيــة فــانـنــا عــازمـــون علــى
طــــــــــريـق بــــنــــــــــاء الـعــــــــــراق لــكـل
العـراقـيني دون متـييـز لـذا فـاننـا
نقــتـــــرح ان تــتــم اعـــــادة الــنـــظـــــر
مبـــــــــرشـح االئـــتـالف الـعـــــــــراقـــي
املـــوحـــد ملـنــصـب رئـيــس الـــوزراء
لــيــتــــســنــــــى له احلــصــــــول علـــــى
مــــوافقــــة االغلـبـيــــة يف مـجلـــس

النواب القادم.
مع خالص تقديري

د. اياد عالوي

الـعـــــــــراقـــيـــني ويف مـقـــــــــدمـــتـهـــم
االطـراف الـسيــاسيـة الــرئيـسيـة
يلقي علـى كاهلنـا جميعـاً مهمة
النهـوض بهـذا الـواجب الــوطني
واضعـني نــصـب اعـيـنـنــــا وحــــدة
العــراق ارضــاً وشـعبــاً بـعيـــداً عن
أي تكـتالت أو محــاور عـــرقيــة أو

طائفية أو جهوية.
مـن هــذا املـنــطلق واميــانـــاً بهــذا
الــشعـــور الـــوطـنـي واســتخالصـــاً
لـنـتــــائج عــمل الـــوزارة املـنــتهـيـــة
واليـتها التي كانت مـسؤولة امام
قائـمة االئتـالف العراقي املـوحد
لم تـستـطع مع االسف الـشـديـد
تعزيـز مفاهيم الوحـدة الوطنية
بـل نـهـجـــت نـهـجـــــــــاً ال يـــتـــــــســـم
بــالــشفـــافيــة واملــرونــة مـن خالل
عـــــــدم الــتــــصـــــــدي لـلــمـــــشـكـالت
االســاسيـة الـتي تعـصف بــالبالد
من تـدهور امني وتـراجع الوضع
االقـتـصــادي واخلــدمــات وزيــادة
الــبـــطـــــالــــــة وتفــــشــي اجلـــــرميـــــة
والفساد االداري بجانب حتجيم
دور اجلمعيـة الوطنيـة واالنفراد
بــــاصـــــدار القـــــرارات بعـيــــداً عـن
مـبــــدأ الـتـــشــــاور والـتـنـــسـيـق مع
الـكــتل الـنـيــــابـيــــة يف اجلــمعـيــــة
الــــوطـنـيــــة واقــصـــــاء وتهـمـيـــش
العــديــد مـن الكــوادر والـعنــاصــر
الــوطنيـة التـي عملـت جنبـاً إلـى
جـنـب قــبل حتـــريــــر العـــراق مـن
احلـكــم املقـبـــــور وخالل فـتــــرتـي
مجلس احلكم والوزارة املؤقتة.

كل هـذه األسبــاب جتعلنـا نـشعـر
بــــــــــان قــــيــــــــــادة الــــبـالد بــــنـفــــــــس
الـــــشخـــصــيــــــات الــتــي مــــــارســت
املـســؤوليـة يف املــرحلـة الـســابقـة
لـلحكـومـة االنـتقــاليـة قــد تقـود
ــــــــــــــى الــعــــــــــــــراق ال ســـــمــح اهلل إل
تعقيدات جمة تؤثر على مسيرة

االستقرار والدميقراطية.
مــن خالل مـــــا تقــــدم فــــانـنــــا يف
القـــائـمــــة العـــراقـيـــة الـــوطـنـيـــة
ويـشــاركنـا الـرأي قــوى سيــاسيـة

ـ ـ

لـلـــــــدخـــــــول مـعـكــم ومـع بـقــيـــــــة
القوائم مبحادثات بهذا الشأن.

ويف اخلتـام نـؤكـد حــرصنـا علـى
عالقتنـا النضـاليـة املشتـركة مع
االئتالف العـراقي املوحـد واملنا
بـاننـا معـاً، ومع القـوى العـراقيـة
األخــــــــرى نـــتـــمــكـــن مـــن جتــــــــاوز
أالزمة احلـاليـة واملضـي بالـعراق

إلى بر االمان واالستقرار.
مع بالغ التقدير

جالل طالباني
رئـــيــــــس قــــــــائـــمــــــــة الـــتـحــــــــالـف

الكردستاني
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احلكيم - حفظه اهلل -
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العراقي املوحد
الــــــسـالم عـلـــيــكـــم ورحـــمـــــــــة اهلل

وبركاته
انـقـل لـكــم حتــيـــــــات ومتــنــيـــــــات
القـــائـمــــة العـــراقـيـــة الـــوطـنـيـــة

بالصحة واملوفقية.
ال يخفـى عليكـم حراجـة املوقف
الـــذي يعـصف بــوطـنـنــا يف هــذه
املـرحلـة إضـافـة إلــى التــداعيـات
االمنيـة اخلطــرة التي قـد تـؤدي
إلى نتائج ال حتمد عقباها على

العراق والعراقيني.
انـنا يف هذا الظـرف الدقيق نرى
ان تعــــزيــــز الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة
وتـوثيق االواصـر بني كـافـة أبنـاء
الـــــشعـــب العـــــراقـــي نحـــــو بــنـــــاء
البرنامج الـوطني الصادق الذي
ــــــــــــــــؤمــــــن لــلــجــــــمــــــيــع االمــــــن ي
واالســـتـقــــــــــرار وســـبـل الـعـــيـــــــش
الكـــرمي ويــــرتقـي بــــالعـــراق إلـــى
مصـاف الدول املتحضـرة هو من
اهـم اهــداف هــذا الـبــرنــامج وان
العمل اجلـاد واحلثـيث من كـافة

ـ

احلكـيـم معـبـــرة عـن احـتـــرامهـــا
الخـتـيـــار االئـتالف لـــشخــصـيـــة
رئــيــــس الــــــوزراء كــــــون ذلـك مــن
االسـتحقــاقــات االنـتخــابـيــة اال
انهـــــا حتــتفـــظ لــنفــــسهـــــا بـحق
ابــــــداء الــــــرأي يف الـــــشخـــصــيــــــة
اخملـتارة وهي بدورهـا التستطيع
تــــأيـيــــد اعــــادة تــــرشــيح الـــسـيــــد
اجلعفـري ملنـصب رئـيس الـوزراء
وتـــتـــمـــنـــــــــى عـلـــــــــى االخـــــــــوة يف
االئـــتـالف اعــــــــــادة الـــنـــــظــــــــــر يف
مــــــرشـحهــــــا كـــي يحـــصـل علــــــى

القبول يف البرملان 
فيما يلي نص الرسائل الثالث:

سماحة السيد عبد العزيز
احلكيم

رئيس قائمة االئتالف
العراقي املوحد

حتية اخوية صادقة
نظراً لتـردي االوضاع السيـاسية
واالداريـــة واالقـتـصـــاديـــة يف ظل
احلـكـــــومـــــة احلـــــالــيـــــة ووصـــــول
احلـالـة االمـنيـة إلـى اوج تـرديهـا
خــاصـــة بعــد االحــداث األخـيــرة
حــيــث اصــبح ظـــــاهـــــراً لـلعــيـــــان
احلــــاجــــة املــــاســــة إلــــى تـــشـكــيل
حكــومــة وحــدة وطـنيــة تــديــرهــا
شخـصـيــة وطـنـيــة تــسـتـنــد إلــى

غالبية برملانية.
مـع احتـــرامنــا لــشخـص الــسيــد
الــــدكـتــــور إبــــراهـيـم اجلـعفــــري
ولقـرار قــائمــة االئتالف املـوحـد
اال اننــا نــرتــأي اعـــادة النـظــر يف
اختـيار قائمتكـم وخاصة بعد ان
تـبـني بـــأنه ال يحـظـــى بـــاغلـبـيـــة
بــرملـــانيــة. ان قـــائمـتنــا تــرى بــان
اخـتيـار شخـصيــة رئيـس الـوزراء
يجـب ان يـتـم مبـــوافقــة اكـثــريــة
واضـحــــــــة يف مـجـلــــــس الـــنــــــــواب
وذلــك بــــــــــاالتـفــــــــــاق مـع الــكـــتـل
الفـائزة الـرئيسـة اننا مـستعدون

بغداد/املدى
عـاد الـى بغــداد، امس، وفـد وزارة املـوارد املـائيـة
ـــــى كل مــن االردن ــــارة عـــمل فــنــيــــة ال بعــــد زي
وصـــربيــا واجلـبل االســود وســويـســرا بــرئــاســة
وزيـــر املـــوارد املـــائـيـــة الـــدكـتـــور عـبـــد اللـطـيف
جمـــال رشيــد وقــد صــرح الــسيــد الــوزيـــر عنــد
وصـوله الـى مطـار بغـداد بان زيـارته عـلى رأس
وفـــد ضـم عـــدداً مــن الفـنـيـني واملــســـؤولـني يف
قـطــاع املــوارد املــائـيــة جــاءت لـتــوفـيــر الــدعـم
الفــنــي واملــــالــي الجنــــاز عــــدد مــن املـــشـــــاريع
االروائية الـستراتـيجية واعـادة تأهيل مـشاريع

اخرى.
وردا علـى سـؤال حـول التصـريحـات التي ادلـى
بهــا امني عــام مجلـس الـوزراء الـسيـد خـضيـر
عـباس حـول مشـاركة وزيـر املوارد املـائيـة ضمن
وفــد رئيـس مجلـس الـوزراء الــدكتـور ابـراهـيم
اجلعفـــري الـــذي زار تـــركـيـــا مـــؤخـــرا، قـــال: يف
البدء البـد من االشارة إلـى ان ما اورده الـسيد
خـضـيـــر غـيـــر صحــيح واود ان ازيل االلـتـبـــاس
احلــاصل فقــد اخطــأ  يف اسم الـوزيـر فـاسـمي
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وزير املوارد املائية:

مل التحق ضمن وفد رئيس الوزراء املتجه اىل تركيا الن حكومة اجلعفري حكومة ترصيف اعامل فقط 
زياريت اخلارجية عىل رأس وفد الوزارة كانت لتوفري الدعم املايل والفني ملشاريع املياه والسدود 

لـتـنـظـيـم مـــؤمتـــر للعـــراقـيـني املقـيـمـني فـيهـــا
للبحث يف دعم بناء وتنمية العراق.

ويف ســويــســرا اجــرى الــوفـــد الفـنـي عــددا مـن
اللقـاءات مع مــؤسسـات مـاليـة ســويسـريـة من
اجل تـــوفـيـــر مـثل هـــذا الـــدعـم إلجنـــاز بعـض
السـدود الستـراتيجيـة املهمـة واملسـتقبليـة مبا
يخــدم قـطــاع املــوارد املـــائيــة وتـــوفيــر الـطــاقــة

الكهرومائية.
وتـضمـنت الـزيــارة لهـذه الــدول  االطالع علـى
بعــض املـــشــــاريع االروائـيــــة املهـمـــة وخـــاصـــة

السدود واحملطات الكهرومائية.
كما جـرى اثناء عـودتنا الـى القطـر اللقاء مع
وزيـــر املـيـــاه والـــري االردنـي املهـنـــدس محـمـــد
ظــافـــر العــالـم حـيـث جــرى الـبحـث يف تــوفـيــر
الفـرص التـدريبـية ملـالكات الـوزارة واالستـفادة
من اخلـبرة االردنيـة يف ادارة وكيفـية استـعمال
املـوارد املائية والطـرق احلديثة يف الـزراعة كما
ابدى االردن استعـداده لدعم الوزارة يف تنظيم
مـــؤمتـــراتهـــا وحـلقـــاتهـــا الـــدراسـيـــة واجـــراء

اللقاءات مع املسؤولني الدوليني يف عمان.
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ففـي عـمـــان مت االتفـــاق مع احــدى الــشــركــات
الدولية املتخصصـة يف املشاريع االروائية على
تـــشكـيل هـيـئـــة فـنـيـــة علـيـــا )مـجلــس خـبـــراء
عــاملي( لــدراســة وتقــدمي املـشــورة واملالحـظــات
الفنيـة للمشاريع االروائية بـشكل عام وخاصة
السـدود يف اطـار الـتصـميم واسـالـيب التـنفيـذ

ومعاجلة املشكالت التي تعترض عملها.
امـــا يف بلغـــراد فقــد كــانـت الــزيــارة ذات طـــابع
رسـمـي وفـنـي الن يف صـــربـيـــا واجلـبل االســـود
هنـاك العـديـد من الـشـركـات واخلبـراء الـذين
عملـوا يف العراق مـنذ فـترات طـويلة و هـذا ما
ــــارة لغــــرض ــــزي ــــى هــــذه ال ــــركــــز عل ــــا ن جـعلــن
االستفـادة من هذه اخلبرات يف دعم مشاريعنا
االروائيـة واسـتمـراريــة عمل هـذه الـشـركـات يف
العــراق وقــد جــرى خالل هــذه الــزيــارة اللقــاء
مـع رئيـس جـمهــوريــة صــربيــا واجلـبل االســود
ووزيـر االقتصـاد فيهـا ورئيس واعـضاء الغـرفة
الـتجــاريــة يف بلغــراد ومت بحـث اوجه الـتعــاون
ــــدعــم املــــالــي والفــنــي ــــوفــيــــر ال املـــشــتــــرك وت
ملـشــاريعنـا وابـدى اجلـانـب الصـربـي استعـداده
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هــو عبــد اللـطيـف جمــال رشيــد وليــس رشيـد
عبــد اللـطـيف وكـنت اتــوقع بعــد هــذه الـفتــرة
الـطويلـة من العـمل ان االمانـة العامـة جمللس
الـوزراء تعـرف اسمـاء الوزراء بـشكل دقيـق وقد
ادرج اسـمي ضـمن وفــد رئيـس مجلـس الـوزراء
اال انـنـي لـم الـتـحق بـــالـــوفـــد لقـنـــاعـتـي بـــان
احلكـومة احلاليـة هي حكومة تـصريف اعمال
ولـم تعد تتمتع بصالحية اجراء مباحثات مع
دول وما يترتب عليها من اتفاقيات والتزامات

.
وحـول زيارته الى عمان وبلغراد وسويسرا فقد
اشـار السـيد الـوزير الـى انها كـانت مثبـتة مـنذ
فتـرة طـويلـة وكـان البــد من الـوفـاء بــااللتـزام
مع اجلهــات الـتي اقــرت مــوعــد االجـتمــاع مع
اصحـــــاب القـــــرار يف بعـــض مــنـــظــمــــات االمم
املتحدة )الفاو، اليونسكو( بخصوص املشاريع
الـتـي تـنفـــذهـــا هـــذه اجلهـــات مع وزارة املـــوارد
املائـية ومتـابعة سيـر اعمالهـا وكذلك لـلتوسع
ـــا ودعـم يف نـــشـــاطــــاتهـــا واعـمــــالهــــا يف بالدن

مشاريعنا اجلديدة.
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بغداد / قيس عيدان
كـــشف مـــســــؤول وحــــدات اخملــــدرات يف
وزارة الصحة الـدكتور علي عبد الرزاق
محـمــــد عــن ارتفــــاع ظــــاهــــرة تعــــاطـي
اخملــدرات يف جـنـــوب العــراق، حتــديــداً
مـادة )احلـشيـش، الكـوكــائني( بـارتفـاع
مـلحوظ عـما كـان عليـه سابقـاً نتـيجة
زيـــادة املـتـــاجـــرة بـتـلك املـــواد اخملـــدرة

والتي ترد من دول اجلوار.
جـــــــاءت ذلـك يف تـــصــــــــريح لـ )املـــــــدى(
مـبـيـنــاً ان الهـيـئــة الــوطـنـيـــة ملكــافحــة
اخملــدرات أخـــذت علــى عـــاتقهــا اعــداد
بـرنامج وطني مـتكامل للحـد من هذه
الـــظـــــاهـــــرة الســيــمـــــا قــيـــــام الـــــدائـــــرة
اخملـتـصــة يف وزارة الـــداخلـيــة بــاجــراء
العـديد من املـداهمات عـلى املتـاجرين
واحــــالــتهـم إلـــــى القــضــــاء. مــطــــالـبــــاً
أصحـــــاب العـــــوائل مبـتـــــابعـــــة سلــــوك
ابنــائهـم من الــشبـــاب للحـــد من هــذه

الظاهرة.
وبـني الـــــدكـتـــــور عـبـــــد الـــــرزاق ارتفـــــاع
تعـــاطـي الــشـم لـبعــض املـــواد اخملـــدرة
لــدى الصـبيـان املـشــردين نـتيجـة عـدم
ايـــــواء تلـك اجملــــامــيع يف دور الــــدولــــة
اخملـتـصــة والــذي ادى إلــى انـتــشــارهـم

برنامج وطني للحد من ظاهرة تعاطي
املخدرات يف اجلنوب

املتزايد يف شوارع بغداد واحملافظات.
واضــــاف ان الهـيـئــــة الــــوطـنـيــــة تقــــوم
حــاليـاً بـاعـداد الـدراسـات واالجـراءات
الالزمـة نـتيجــة انتـشـار ظـاهـرة أخـرى
وهـي االدمــــان الــــدوائـي الــــذي يـــشـكل

أمراً خطراً يف اجملتمع.
واشـــار الـــدكـتـــور عـبـــد الـــرزاق إلـــى ان
وحـدة مكـافحـة اخملـدرات تقـوم حـاليـاً

مبتابعة تلك احلاالت.
ويف الــسيــاق ذاته أعـلن الـــدكتـــور عبــد
الــــرزاق مـــشــــاركــــة العــــراق يف املــــؤمتــــر
العاملـي ملكافحة اخملـدرات الذي سيقام
هذا الشهـر يف فينا سيقدم فيه العراق
مــــا مت اجنـــــاز خالل املــــدة الـــســـــابقــــة
للبـرنـامج الـوطـني ملكـافحـة اخملـدرات
يف الـعراق. مـعربـاً عن امله يف حـصول
املـــؤســســـات الــصحـيـــة يف الــبالد علـــى
اجهـــزة طـبـيـــة مـتـطـــورة مـن مـنـظـمـــة
الــصحـــة العـــاملـيـــة أو الـــدول املـــانحـــة،
خـــاصـــة بـــاجـــراء الـتحـــالـيـل الالزمـــة
لقياس نسبة االدمان لشرائح اجملتمع
من خالل اجـراء مـسح يـشمل العـديـد
من مناطق احملافظات والذي سيشكل
اخلـطــوة املـهمــة ملعــرفــة مـــدى انتـشــار

ظاهرة تعاطي اخملدرات يف البالد.

بكلفة 15 مليار دينار... تبليط وإكساء عدد من
الشوارع يف مدينة املوصل

امـا اعمـال التبلـيط فتـشمل تبـليط شـارع يف حي
االنـتصـار بطـول 1.8 كـم ويف حي النهـروان بطـول
5 كــم ويف حــي االخــــــــاء بــــطــــــــول 1 كــم ويف حــي
القــادسـيــة الـثــانـيــة بـطــول 4 كـم ويف حـي ســومــر

بطول 1.5 كم.
وبخصـوص االعمـال الـتي نفـذتهـا الـدائـرة خالل
العام املاضي قـال مدير دائرة التبليط: ان الدائرة
اجنـزت تبلـيط واكسـاء عدد من الـطرق يف املـدينة
بـطــول 12 كـم يف احيــاء مخـتلفــة مـنهــا الـصــديق

والكرامة والصناعة القدمية والدواسة.
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