
مـثلمـا تـشق بـذرة الـسنـديـان جـرف
الـصخــور القـــاسي، وتـنبـثق بـــرعمــاً
علـى هامات اجلبال العـالية، معلنة
انتـصـار االصـرار، وتـواصـل احليـاة،
ومـــثلــمـــــا يـــضــيء الـــــرعــــــد حلـكـــــة
الــسـمـــاء املـــدلهـمـــة، مـــؤذنـــاً بـــإشـــراق صـبـــاح
جــديــد، هكــذا انـبثـقت ارادة )مــؤسـســة املــدى
لالعالم والثقـافة والفنون( لتضيء يف ليالي
العــنـف، ونهـــــارات املفـخخـــــات واالنـفجـــــارات
ولعـلعــــة الــــرصــــاص، ورحـيـل العـــشــــرات مـن
االحـبة، امالً جديداً يضيف للحياة العراقية
نــسغ حـيـــاة ومحـبـــة، ايـــذانـــاً بـــارادة عـــراقـيـــة
متـسك بقــوة بتالبـيب احلـاضــر، لتــدخل من
بـوابـة اإلرادة الـوطـنيـة األصـيلـة، الـى رحـاب
مـــســتقـبـل يعـــــد بحـيــــاة مــتفــتحــــة، حــبلــــى
بـاالستقـرار والعطـاء ، تـزدهـر فيهـا الثقـافـة،
وتورق الفنـون، وتفرش حرية الفـكر والتعبير

على العراق كله.
وحـيث يحتـضن اقليـم كردسـتان الـيوم مـئات
الــصحفـيـني والفـنـــانـني واالدبـــاء واملـفكـــريـن
حتت خـيمــة احملبــة العــراقيـة الـتي اقــامتهـا
)مــؤســســة املــدى(، بــرعــايــة كــرميــة مـن قـبل
الـسيـد مـسعـود بـارزاني ايـذانـاً بـوضع اللـبنـة
االولـــى يف مــسـيـــرة الـثقـــافـــة واالدب والـفكـــر
والــــصحــــــافـــــــة
والــفـــــــنــــــــــــــــــــون
الـعــــــــــراقــــيــــــــــــة
اجلــــــــــــديـــــــــــــدة
املـتفـــاعلـــة مع
مــــــــــــســــــيـــــــــــــــــرة
الــعـــــــــــطــــــــــــــــــــاء
االنـــــــســــــــــانـــــي،
واجملــــــــــســـــــــــــدة
آلالم
وتـــــــطـلـعـــــــــــــــات
ومعانـاة وآمال
وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع
الـعـــــــــــراقــــيـــــني
جـمـيعـــاً، عـبـــر
االســــــــبــــــــــــــــــــــوع
الــــــــثـــقــــــــــــــــــــــايف
ومـــــــــــــــؤمتــــــــــــــــر
املــــــــــثـــقـــفــــــــــــني
الـعـــــــــراقـــيـــــني،
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
االســـتجــــــابــــــــة
الـــكـــــبـــــيــــــــــــــــرة.
واحلــــــــضـــــــــــــــور
املــــــزدان بهـــــذه
الـــشخــصـيــــات
اخملتلفـة التي
جـاءت حــاملـة
كنـوز جتــاربهـا
و تـــــــــأريـخـهـــــــــا
املترع بالعطاء
وااللتـزام، هذا
كـله يـــــؤكـــــد ان
خطوة )املدى(
هــــذه سـتـكــــون
بـــــــــال شـــــــــــــــك،
خــطــــوة اولــــى
مــــــــــوفـقــــــــــة يف
رحـلـــــــــة االلـف
مــيل، تـتـبـعهـــا
خـطــوات علــى
طــــــريق شـــــاق طــــــويل، لـكــنه ممــتع ولـــــذيـــــذ
بــالتــأكيـد، النه سـيبقــى مضـاءً بـعطـاء ثـر ال
ينــضب، وبـطــاقــات مـتجــددة، وبــإصــرار علــى
االسهــــــام يف رســم وصــيــــــاغــــــة وجـه العــــــراق
اجلديد املتالحم مع تاريخه واصالته واملعبر

عن قيمه وروحيته ودوره االنساني.
يقينـاً ان اسبوع )املـدى( الثقايف هـذا ومؤمتر
املـثـقفــني العــــراقـيـني، ميــثل اجنــــازاً وطـنـيــــاً
كـبـيــراً، ومـبــدئـيــاً، لــوحـــدة العــراق وسـيـــادته
واســـتـقـاللـه، وانـــتـــــصـــــــــاراً الرادة احلـــــــــريـــــــــة
والـدميقــراطيــة واالمن والـسـالم واالستقـرار
والتعايـش السلمي، ورفـضاً لكـل انواع العنف
والــظلـم واالضــطهــــاد واجلــــرميــــة واالرهــــاب
ومصـادرة الرأي اآلخـر، من اجل اجـواء وقيم
واهـــــداف ومــبـــــادئ تــتـــيح لـلجــمـــيع حـــــريـــــة
التفكيـر بصوت عـالٍ، وحريـة االبداع، وحـرية
محـــاصـــرة االنحـــراف وبـنـــاء وطـن بال قـيـــود
وبال تـعقـيــــدات وبـال سجــــون للــــرأي والــــرأي

اآلخر!
واذ تـنــطلق هــذه االصـــوات العــراقـيــة احلــرة
األبيـة من كـردستـان بالـذات، فانهـا بالـتأكـيد
متثل عـنوانـاً كبيـراً لوحـدة العراق، بـاالخص
ان هـذه التجـارب تنـطلق من اقليـم كردسـتان
مثـل انطالقــة شالالت بيخـال وانـشكـي وكلي
علي بك، لتنـشر عطـاءها وبـذورها ومحـبتها

على العراق كله!
مـبــاركــة هــذه اخلـطـــوة العــراقـيــة الــرائــدة..
ويقـينـاً ان بـذرة تـشق صالبــة الصخـر ومتتـد
جــذورهـــا بعـيــداً يف االرض الـطـيـبــة سـتكــون

وعداً مبواسم عطاء ثرة ال تنضب.

ـ
ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

اسبوع  املدى  الثقايف
إرشاقة أمل عراقي

يوم عراقي

 امالً جديداً
يضيف للحياة
العراقية نسغ
حياة ومحبة،

ايذاناً بارادة
عراقية متسك
بقوة بتالبيب

احلاضر، لتدخل
من بوابة

اإلرادة الوطنية
األصيلة، الى

رحاب مستقبل
يعد بحياة

متفتحة، حبلى
باالستقرار
والعطاء ،

تزدهر فيها
الثقافة،

وتورق
الفنون،

وتفرش حرية
الفكر والتعبير

على العراق
كله.

التحايف محمود 

NO (649)Sat. (22)April

العدد )649(السبت)22( نيسان 2006

بغداد/ املدى
تتـولـى املـديـريـة العـامــة لتـنفيــذ اعمــال صيـانـة املـشـاريع
التـابعـة لـوزارة املـوارد املـائيـة ومن خالل دوائـرهـا الفـرعيـة
مهـمــــة تــنفـيــــذ وصـيــــانــــة املـــشـــــاريع االروائـيــــة يف عـمــــوم
محافـظات العراق ومنها محـافظتا املثنى والـديوانية بعد
ان اكــملــت جــمــيع الــتـــــزامــــــاتهــــــا يف العـــــامــني املـــــاضــيــني
ومـسـتـمــرة بـكل هـمــة واصــرار الجنــاز اعـمــالهــا ومهــامهــا

املوكلة اليها يف العام احلالي .2006
ففي محافظة الديوانيـة اكد املهندس جاسم عاشور مدير
مــديــريــة تـنفـيــذ اعـمــال صـيــانــة املــشـــاريع يف احملــافـظــة
وتنـفيـــذ وصيــانــة العــديـــد من املـشــاريـع االروائيــة بهــدف
ايصــال تصــاريف امليــاه الكــافيــة إلرواء االراضي الــزراعيـة
وكـذلـك ميـاه الـشــرب للقـرى الـواقعـة علـى جـانـبي مـسـار
االنهــر واجلـــداول حيـث مت يف العـــامني املــاضـيني تـطـهيــر
جـداول بـطــول )2164( كيلــو متـراً وتـطهيــر مبـازل بـطـول
)1219( كـــيلـــــو مــتـــــراً مـع رفع كــمــيـــــات كــبــيـــــرة جـــــدا مــن
الـتـــرسـبـــات مـن اجلـــداول و املـبـــازل بـــواســطــــة احلفـــارات
الهـايــدروليـكيـة ذات الــذراع الطــويل والقـصيــر ، كمــا متت
صـيـــانـــة الـنـــواظـم واملـنــشـــآت االروائـيـــة مع انــشـــاء نـــاظـم
التـيهي يف قضـاء الشـاميـة وتنفيـذ حملـة كبيـرة لتـنظيف
اجلـــداول مـن نـبـــات الــشـمـبالن بـــالـطـــريقـــة املـيكـــانـيكـيـــة
وتطهـير نهر اجلهـاد من نبات زهـرة النيل وانشـاء مصدات
ثـابتـة عـدد )2( فـضال عن تـأهيل الـورشـة الـفنيـة وصيـانـة
اآللـيـــات وتـــأهـيل مـتـنـــزهـي اجلـــزائـــر والـــزهـــور يف مـــركـــز

تنفيذ مشاريع إروائية 
يف حمافظتي املثنى والديوانية

محافظة الديوانية.
واضــــاف: تقـــوم املـــديـــريـــة حـــالـيـــا بـــاعـمـــال الـتــطهـيـــرات
للجـداول واملبـازل حـيث مت حتـى اآلن تـطهيـر )450( كيلـو
متــراً طــوالً يف منــاطق الـشــاميــة واملـهنــاويــة والـصـالحيــة
وغمـاس ، اضـافـة الـى تـطهيــر )350( كيلـو متـراً طـوالً من
اجلداول واملبازل بـالطريقة امليكانيكـية واليدوية من نبات

الشمبالن وزهرة النيل.
ويف محـافظة املثنى ذكر املهنـدس جالل حميد جبار مدير
مـديـريـة تـنفيــذ اعمــال صيـانـة املـشـاريع يف احملــافظـة ان
العـمل مـتـــواصل الجنـــاز تــطهـيـــرات شـط الـــرمـيـثـــة ورفع
االخـتنــاقــات يف املقـطع املــار داخل املـــدينــة لغــرض ارجــاع
املقـطع التـصمـيمي لـشط الــرميثـة السـتيعـاب الـتصـريف
الـتــصـمـيـمـي الـكـــــامل ملـــشــــروع ري الــــرمـيـثــــة بــــواســطــــة
احلفــارات الـقيـــاسيــة والــذراع الـطــويل وكـــذلك احلفــارات
البـرمــائيـة حـيث مت اجنــاز )60( الف متــر مكعـب من رفع
التـرسبـات واعمـال التـطهيــرات ورفع االختنـاقـات، كمـا مت
اجنـاز مـشــروع تل الكـط االروائي يف نــاحيـة الـهالل شمـال
مـدينة السـماوة وهو عبـارة عن قناة اروائيـة رئيسيـة بطول
)17( كـيلو مـتراً تـتفرع الـى فرعـني مع انشـاء جسـرين من
الكـونكـريـت للمـشـاة وجـسـر كـونكـريـتي للـسيـارات وكـذلك
انــشــاء ســدة غـلق مع الـتكــسـيـــة احلجــريــة ، اضــافــة الــى
تكــسيــة ضفــاف نهــر الفـرات ملـسـافــة )300( متـر يف مـركـز
املديـنة من جهـة القشلـة ، فضال عن اجنـاز بنايـة املديـرية

بشكل كامل.

ذي قار/ املدى
اعـلن يف مــديــريــة زراعــة ذي قــار
عـن املـبـــاشــــرة بحـملـــة احلــصـــاد
الـــيـــــــــدوي واآللـــي حملـــــصـــــــــولـــي
احلــنــطـــــة والــــشعــيـــــر يف جــمــيع

االراضي املزروعة يف احملافظة.
وقـــال عبــد اهلل شـنني اجلــاسـمي
مـــديـــر قــسـم االنـتـــاج الـنـبـــاتـي لـ

)ملدى(:
ضـمـن خــطــــة املــــديــــريــــة ملــــوسـم
احلـصـــاد الـصـيفـي متـت تهـيـئـــة

بدء محلة احلصاد اليدوي واآليل ملحصويل 
احلنطة والشعري يف حمافظة ذي قار

الـشلب املسوقة الى مخازن وزارة
الــتجــــارة يف محـــافــظـــة ذي قـــار
4747 طــنــــــا حــيــث متــت زراعــــــة
22500 دومن مبحــصـــول الـــشلـب
للـمـــوسـم الـــزراعـي 2006-2005،
وقـــد قـــامـت مـــديـــريـــة الـــزراعـــة
بجــمع كــمــيـــــات مــن االصــنـــــاف
الــشـــائعـــة يف املـنـــاطق املـــزروعـــة
مبحـصول الـشلب لغـرض اجراء
البحـوث عليهـا وتطـوير زراعـتها

يف مناطق االهوار.

120 حــاصــدة اهـليــة ومــا يقــارب
مـــئــــــــــة حــــــــــاصــــــــــدة وافــــــــــدة مـــن
احملــافـظــات للـمبــاشــرة بحـصــاد
244209 دوامن مـــــــــــــــــــــــزروعـــــــــــــــــــــــة
مبحـــصـــــول احلــنـــطـــــة و359922
دومنـاً مـزروعـة بـالـشعيـر وقـد مت
اعـداد اسـتمـارة خـاصــة بتـجهيـز
احلاصـدات بالوقود من محطات
الــتعـبـئـــــة القــــريـبــــة مـن امــــاكـن

عملها.
ومـن جـــانـب آخــــر بلغـت كـمـيـــات

ـ ـ

واسط/ املدى
قــــــررت وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث الـعلــمــي
اســـتحــــــداث كلــيــــــة القـــــانـــــون يف جــــــامعـــــة واســـط
واســتقـبــــال )50( طــــالـبــــا ضـمـن خــطــتهــــا لـلعــــام

الدراسي املقبل.
ذكر ذلك مـسؤول اإلعالم يف اجلامعة الـسيد حامد
عبـاس تركي لـ )املدى( وقـال: لقد حصلـت اجلامعة
علــى مـــوافقــة الــوزارة بــاسـتحـــداث كلـيـــة القــانــون
بقـسـمني/القـانــون العــام والقـانـون املـدنـي/وسيـتم
قـبــول الــطلـبــة فـيهـــا خالل العــام الــدراسـي املقـبل

بواقع )50( طالباً.
وأشـــار إلـــى أن الـكلـيــــة اتخـــذت جـــزءاً مـن رئـــاســـة
اجلامـعة مـقرا لـها ومت تـوفيـر جميع مـستلـزماتـها
بكادر علـمي متميـز وأساتـذة قانـون ومناهج علـمية

استحداث كلية للقانون وافتتاح املكتبة االلكرتونية
يف جامعة واسط

ممــــاثلــــة للـكلـيــــات املـنــــاظــــرة  لهــــا يف اجلــــامعــــات
األخرى. 

وأكـــد أن اجلــــامعــــة شهـــدت هــــذا العـــام اسـتحـــداث
كلـيـــات الــطـب واآلداب والقـــانـــون وقــسـم الـتـــربـيـــة
الــريـــاضيــة فـيمــا تــدرس الــوزارة حـــاليــا اسـتحــداث
كلـيـتـي الهـنــدســة والــزراعـــة خالل العــام الــدراسـي

املقبل. 
مــن جهـــة أخـــرى افـتــتحــت كلـيــــة اآلداب بجــــامعـــة
واســط املكـتـبـــة االلكـتــرونـيــة الـتـي تـضـم عــددا مـن
الكـتب واملـطبـوعــات واملعــاجم واملــؤلفـات الــضخمـة
الــتــي يــبـلغ عـــــددهـــــا أكــثـــــر مــن )500( مـــصـــــدر يف
مخـتلـف العلــوم واآلداب والـتـــاريخ والــديـن واآلثــار
واالجتماع فـيما ستـفتتح املكتبـة قسمـا لالتصاالت

وأقساما خاصة باحلفظ والتبويب. 

النجف/ عامر العكاشي
عقدت مـديرية زراعـة النجف ندوة تـثقيفية هي
األولــى يف سلــسلــة نـــدوات وورش عمـل تنـظـمهــا
املـــديـــريـــة ملـنـــاقــشـــة اخلـطـــة اخلـــاصـــة بـــاملـــوسـم
الـزراعي للعام 2005 -2006   م والسـبل الكفيلة
بتـطويـرها وقـد خصـصت النـدوة ملنـاقشـة زراعة
احملــاصـيل املهـمــة ومـنهـــا محـصــول الـطـمــاطــة
بــاستخــدام التقـانـات احلــديثــة علـى اعـتبـار أن
هــــذا احملــصــــول مـن احملــــاصــيل اإلسـتــــراجتـيــــة

ندوة ملناقشة خطة املوسم الزراعي اجلديد يف النجف
املهمة يف العـراق والعالم، وقد مت إعـداد برنامج
إرشـــاد للعـــاملـني يف قـطــاع الــزراعــة وكـــذلك مت
إيضاح سبل جديدة يف مكافحة اآلفات الزراعية
الـتي تــصيـب محـصــول الــطمــاطــة، بــاسـتخــدام
املــبــيــــــدات الــــــزراعــيــــــة واتخــــــاذ جــمـــيع الــــســـبل
الـكفيلـة، للـوقـايـة من هـذه اآلفـات حلمـايـة هـذا

املنتوج.
وقـــــد حـــضـــــر الــنــــــدوة العـــــديـــــد مــن املـــــزارعــني

والفالحني وأصحاب االختصاص الزراعي.

املوصل/ مكتب املدى
تـعـــــــانـــي اغـلـــب املـــنـــــــاطـق يف
مدينـة املوصل تـدهوراً كـبيراً
يف مــسـتــوى اخلــدمــات الـتـي
تقـدمهـا دوائـر البلـديـة واملـاء
واجملـــــــــــــاري واالتــــــــصـــــــــــــاالت
والـطرق وغيـرها من الـدوائر
احلكـوميـة واخلـدميـة بـشكل
بـــــــات يـــــــؤثـــــــر عـلـــــــى صـحـــــــة
املـــواطـنـني وراحـتهـم . حـيـث
تـنـتــشـــر اكـــوام الـنفـــايـــات يف
احـيـــاء عـــديـــدة اضـــافـــة الـــى
طـفـح اجملـــــــــاري املـــــــــزمـــن يف
احــيـــــاء اخـــــرى نـــــاهــيـك عــن
الـــتخـــــسفـــــــات واحلفــــــريــــــات
املـــوجـــودة يف اغلـب الــشـــوارع
الـرئيـسيـة والفـرعيـة وظهـور
عدد غير قليل من البحيرات
واملسـتنقعـات اململـوءة بـامليـاه
اآلسنـــة يف االحيــاء املـكتـظــة
بــالــسكــان ممـــا يهــدد بــشـكل
جــــــــدي صـحــــــــة املــــــــواطـــنـــني

الساكنني يف تلك االحياء.
العـــــديـــــد مــن املـــــواطــنــني يف
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تراجع كبري خلدمات البلدية واملاء واملجاري يف املوصل
وجــود احلفــر علــى االرصفــة
مــنــــــذ ســتــــــة اشهــــــر مــن دون
اعــادة ردمهــا ويقـول آخـر: ان
دائــرة الكهـربـاء قــامت خالل
شهـر ايلول مـن العام املـاضي
بـحـفـــــــر االرصـفـــــــة يف شـــــــارع
الــــدواســـــة علــــى اســــاس مــــد
كــــيــــبـل ارضــــي لــــتـقـــــــــــويـــــــــــة
املـنظـومــة الكهـربــائيــة ومنـذ
ذلك احلـني حـتـــى الـيـــوم لـم
تـتـم اعــــادة ردم  تلـك احلفـــر
الـــتـــي شـــــــــوهـــت املـــنـــــطـقـــــــــة
بــــالـكـــــامل وسـبـبـت مـــشـــــاكل

عديدة 
املـــــواطــن محــمـــــود بـكـــــر مــن
سـكــنـــــة مــنـــطقـــــة االربجــيـــــة
مقــــــــاطعـــــــة 90 يـــــشـكـــــــو مــن
االنـقـــــــاطـــــــاعـــــــات املـــتـكـــــــررة
والـيـــومـيـــة ملـــاء الــشـــرب عـن
الــــدور بــــاملـنــطقــــة ويــطــــالـب
دائـرة املـاء بـوضع حـد ملعـانـاة
املواطنني هنـاك خصوصا إن
فـصل الـصـيف علــى االبــواب

كما يقول.

امــــا املــــواطـن عـمــــاد خــــالــــد
الــذي يــسكـن منـطقــة النـبي
يـونس فيقـول: منـذ اكثـر من
ســـنـــتـــني ومـــــــديـــــــريـــــــة املـــــــاء
واجملــــاري عــــاجـــــزة علــــى مــــا
يـــبــــــــدو عـــن تــــصـلـــيـح احــــــــد
انــابيـب امليــاه املـنكـســرة قــرب
ــــــــــــوصـف الـــــــصـحـــــي املـــــــــســـــت
بــــاملـنـــطقــــة والـنـتــيجــــة هـي
ظهــور بـحيــرة ملـيئــة بـــامليــاه
اآلسنـة  تخـرج منهـا الـروائح
الـتـي تـــزكـم االنـــوف اضـــافـــة
الـى عـرقلـة حـركـة املـواطـنني

واملركبات
ونفس املعـاناة موجـودة ايضا
يف مــنــــطقـــــة حــي اجلـــــزائـــــر
حيـث يقــول عـــدد من اهـــالي
املنـطقــة بــان اجملـــاري هنــاك
دائـمـــا مـــا تــطـفح مبـيــــاههـــا
ـــــــــــــى داخــل دور ـــــــــــــة ال اآلســـــن
املــــواطـنـني خــصــــوصــــا عـنــــد

سقوط االمطار.
ويف منطقـة الدواسـة اشتـكى
عدد  من اصحـاب احملال من

ـ
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مـــديـنـــة املــــوصل عـبـــروا مـن
خــــالل )املـــــــــــــــــــــــــــــــــدى( عــــــــــــن
امـــتـعـــــــاضـهـــم مـــن تـــــــدهـــــــور
اخلدمات  مطـالبني السلطة
االداريــة بــاملــديـنــة والــدوائــر
الــــــرســمــيــــــة بــــــالعــمـل علــــــى
حتـسني اوضـاعهـم احليــاتيـة
واالهـتـمـــــام بـــصحـــــة وراحـــــة

املواطن.
املــــواطـن ســــالـم حـــسـني مـن
سكنـة شـارع الفـاروق يطـالب
بلـــديـــة املــــوصل بــــرفع اكـــوام
الـنفــايــات املـنـتــشــرة يف عــدد
مــــن االحــــيــــــــــاء واالزقــــــــــة يف
منـــاطق الفــاروق واملـشــاهــدة
واملكـاوي،  مـضيفـاً ان احليـاة
يف تـلك املـنـــاطق اصـبحـت ال
تطـاق بسبب تـراكم النفـايات
والـروائح املـنبعثـة عنهـا التي
سـببت ظهـور امـراض عـديـدة
وخصوصا عـند األطفال كما
ادت الــــى تـكــــاثــــر احلـــشــــرات
بــــــــشــكـل لــــم تـعـهـــــــــــده تـلــك

املناطق من قبل.

ـ ـ

بغداد/ املدى
تعـرض اخلط النـاقل الرئيـس للماء
الصـايف من مشـروع 9 نيسـان املغذي
لألحـياء الـسكنيـة للرقـع اجلغرافـية
لـبلـــديـــات الـصـــدر األولـــى والـثـــانـيـــة
وأجـزاء من احملالت السكنيـة للرقعة
اجلغـــرافـيـــة لـبلـــديـــة 9 نـيــســـان إلـــى
عـمل تخـريـبي أدى إلـى تــدميـر جـزء
مـنه وانقطـاع املـاء بـالكـامل عن هـذه

األحياء.
وذكـــــر الــنـــــاطـق اإلعالمــي ألمـــــانــــــــــة
بغـــــداد أن كـــــوادر دائـــــرة مـــــاء بغـــــداد
بـــاشـــرت مـنـــذ يـــوم اجلـمعـــة املـــاضـي
)ســاعــة الـتفـجيـــر( استـنفــار فــرقهــا
الفنية ومت اجناز العمل بعد أن متت
الــسيـطــرة علــى تــدفق املــاء وتـــوفيــر

املواد األولية كمرحلة أولى.
ــــــــــــاطـق أن الـــكــــــــــــوادر وأضــــــــــــاف الـــــن
استطـاعت استـبدال اجلـزء املتـضرر،
وبـوقت قياسي بلغ حـوالي أربعة أيام
ومتـت أعـــــادة ضخ املــــاء ثــــانـيــــاً إلــــى
جميع األحياء السكنية يوم األربعاء

املاضي.
وأهـابت أمانة بغـداد باملواطـنني كافة
واجلـهــــــــات األمـــنـــيــــــــة ذات الـعـالقــــــــة
احملافـظة علـى أنابيـب املاء التـي لها
مــســـاس بحـيــاة املــواطـنـني الـيــومـيــة
علمـاً أن هذا األنبوب قـد تعرض إلى
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إصالح اخلط الرئيس ملاء 9 نيسان
الشـوارع مع صيانـة شارع الرحـمانية
الـــرئيــسي وشــارع املــركــز الـصـحي يف
احلـريــة مع قيـام القـسم الـزراعي يف
الــــدائــــرة املــــذكــــورة بـتــطــــويــــر تــــسع
ســاحـــات وهي )ســاحــة الـــرحمـــانيــة،
سـاحـة املـرور الـســريع مقــابل جــامع
مـوسى الكـاظم، ساحـة معمل الثلج،
ســاحــة اخلـطـيب، ســاحــة القـسـطل،
ســــاحــــة جـــــامع اجلــــواديـن، ســــاحــــة
جـــامع اهل الـبـيـت( اضــافــة الــى زرع
ثالث جــــزرات وســطـيــــة يف مـنـــطقــــة
احلــريـــة مع زرع شـتالت مـتـنــوعــة يف
اجلـــــزرات الـــــوســـطــيـــــة يف مــنــــطقـــــة
الــدبــاغـني مع قـيــام قــسـم الـنـظــافــة
وبـــــــالــتــنـــــســيـق مـع شـعــبـــــــة االعـالم
والــــوعـي الــبلــــدي بــتهـيـئــــة اآللـيــــات
وجـمـيع االحـتـيــاجــات الـــى العـــوائل

املهجرة ضمن منطقة جكوك.
مـــن جهـــــة اخـــــرى قـــــامــت الـــــدائـــــرة
املــــــذكــــــورة وبــــــالــتــنــــســيـق مع دائــــــرة
احلـراسـات يف ديـوان االمـانــة بحملـة
إلزالــة الـتجــاوزات يف املـنـطقــة الـتـي
تقع خلف املـركـز البلـدي يف مـنطقـة
الـــشعلـــة وشـملـت إزالـــة غـــرفـتـني مع
حـــوضــني للـمـــاء وســـاتـــر تـــرابــي مع
إزالــة أكــشــاك عـــدد )2( خلف جــســر
الشعب ورفع كرفانات عدد )2( خلف

املبزل.

عمل إرهابي قبل عدة أسابيع.
علــــى الــصعـيــــد نفـــسه أدى انـفجــــار
عــبـــــــوة نـــــــاسـفـــــــة زرعــت حتــت أحـــــــد
األنــابيـب النــاقلـة لـلمـاء الـصـايف يف
مـنطقـة العـامـريـة محلـة )636( إلـى
تــدمـيــر األنـبـــوب وانقـطــاع املــاء عـن

احمللة املذكورة ملدة أربعة أيام.
وذكر النـاطق اإلعالمي ألمانة بغداد
أن قسم املـاء يف دائرة بلـدية املنـصور
قــــام خالل األيــــام األربعــــة املــــاضـيــــة
حـال تـسلـمه اإلشعـار بـإيقـاف تـدفق
املـــاء واسـتـبـــدال األنـبـــوب بــــالكــــامل
وإعـادة ضخ املـاء إلـى احمللـة املـذكـورة

يوم االربعاء.
وعلى صعيـد آخر قـامت دائرة بلـدية
الـــشعلــة الـتـي مت إنــشــاؤهــا حــديـثــاً
بعــدمــا كــانـت قــسـمــاً تـــابعــاً لــدائــرة
بلــديــة الكــاظـميــة بـتنـفيــذ خـطـتهــا
الــشهــريــة لــشهــر نـيــســـان يف مجــال
تقــــدمي اخلــــدمــــات حـيـث تــضـمـنـت
اخلـطـــة قيــام قــسم اجملــاري بحـملــة
تــنــظــيف وتــــسلــيـك اجملـــــاري ضــمــن
مـنطقـة الـشعلـة واحلـريـة، كـذلك مت
ربــــط خــــط اجملـــــــاري لــــــشـــــــارع )34(

بالشبكة الرئيسية.
واضـاف النـاطق ان قـسم الطـرق قـام
بصيانـة شارع الضغـط العالي وعمل
مماشي بطـول 8 م وصيانـة لعدد من

بغداد/ كرمي احلمداني
تــــواصل املالكـــات الهـنـــدسـيـــة
والفـنيــة يف الـشــركــة العــامــة
لـتــصـنـيع احلـبـــوب الـتــــابعـــة
ــــــــوزارة الـــتـجــــــــارة اعـــمــــــــال ل
الـنــصـب والـتــــركـيــب ملعــــدات
)11( مطحنة جديدة مجهزة
من )شركة بهلـر السويسرية(

يف بغداد واحملافظات.
وقـــال مــصـــدر يف الــشـــركـــة لـ
)املــدى( ان مـطحـنــة الـنجف
اجلـــــديـــــدة بـــــدأت بـــــأعــمـــــال
الـتغـليـف للهـيكل احلــديــدي
لـبنــايــة املـطـحنــة بعــد اجنــاز
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نصب 11 مطحنة جديدة يف بغداد واملحافظات

كركوك/ املدى 
بحث محافظ كركوك   عبدالرحمن مصطفى مع
املسـتشـار الـسيـاسي يف مـكتب الـسفـارة األمـريكيـة
بكـركـوك  تـوم وايـس، عــددا من الـقضـايـا املـتعلقـة
بــواقع املـــدينــة وتـســريـع تنـفيــذ مـشــاريـع اإلعمــار
فـيهـــا والعـمل علـــى تقــويــة مــؤســســـاتهــا االداريــة

واالمنية. 
واوضح مـصطفـى يف تصـريح صـحفي، انه "التـقى
يف مكتـبه  توم وايس، وجرى خالل اللقـاء مناقشة
جــملـــة مــن القــضـــايـــا املــتعـلقـــة بــــواقع املـــديـنـــة،
وبالتـحديد ما يتعـلق بإعمارها.. وتـنفيذ املشاريع

فيها. 
وأشـــــار إلــــــى أنه مت الــتـــطــــــرق خالل الـلقـــــاء إلـــــى
مــســـاوئ املـــركـــزيـــة وأثـــرهـــا الـــسلـبـي علـــى إعـمـــار

حمافظ كركوك يبحث مع مستشار السفارة األمريكية
مشاريع اإلعامر يف املحافظة

املــدينـة، نـتيجــة للـصالحيـات احملـدودة املـمنـوحـة
للـحكـــومــــات احمللـيـــة وتـــأخـــر صـــرف املـيـــزانـيـــات
اخملصصـة للمـدينـة، الذي إنعـكس سلبـا على أداء

حكومة كركوك يف تنفيذ املشاريع.
واوضح ان مـجلـــــس محـــــافـــظـــــة كـــــركـــــوك "جـــــدد
مـطـــالبـته بـضــرورة تخــصيـص جـــزء من الــواردات
الــنفــطـيــــة للـمـــديـنــــة، بغـيـــة الــنهـــوض بـــالــــواقع
اخلـــــــدمــي لـهـــــــا وألن املــيـــــــزانــيـــــــات اخملــــصــــصـــــــة
للمحافظـة التتناسب مع تلك العوائد، وال تغطي

االحتياجات الفعلية لكركوك." 
وكانت وزارة املالية قد خصصت، يف وقت سابق من
هذا العام، مبلغ )122( مليار دينار إلعمار املدينة،
ووزع مجلـس محــافظـة كـركــوك تلـك املبــالغ علـى

الدوائر والقطاعات احلكومية يف احملافظة.

بغداد/املدى
اسـتقبل الـسيـد بـاقـر جبـر الـزبيـدي
وزيـر الـداخليـة الـسيـدة كـاردن هـاريـر
مـبعــوثــة الــرئـيـس احلــالـي لالحتــاد

االوروبي للعراق.
ورحـب السيد الـوزير بالـوفد الضيف
واســــتـعـــــــــــــرض لـهــــم جـهـــــــــــــود وزارة
الــــداخلـيــــة يف محـــاربـــة اجلـــرميـــة
واالرهاب وحتقـيق األمن واالستقرار
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وزير الداخلية يستقبل مبعوثة االحتاد األورويب
باخلبرات املتطورة يف هذا اجملال.

ومـن جهتهـا عبـرت الـسيــدة مبعـوثـة
رئيس االحتاد االوروبـي عن سعادتها
لــــــــزيــــــــارة الـعــــــــراق واالطـالع عـلــــــــى
التجـربـة الـدميقــراطيــة فيه ومتـنت
للــشعـب العــراقـي التـطــور واالزدهــار
وللـعالقـــات الـثـنـــائـيـــة بــني العـــراق
واالحتـــــــــاد االوروبــي مـــــــــزيـــــــــداً مــن

التعاون املثمر للجانبني.
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يف ربــوع العــراق احلــر اجلــديــد بعــد
عهــود طـــويلــة مـن الـــديكـتــاتــوريــة

والتسلط.
واكــد الــسيــد الــوزيــر علــى االهـتمــام
بحقــوق االنــســان واعـتـبــرهــا غــايــة
ســامـيــة كـبـيــرة واشــار الــى اهـمـيــة
الــتـعــــــــاون بــني الـعــــــــراق واالحتــــــــاد
االوروبـي يف مجــال تــدريـب وتــأهـيل
القــوات االمـنـيــة العــراقـيــة ورفــدهــا
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تنفيذ اخلطة الشهرية لبلدية الشعلة

الـسمـاوة والعمل مـتواصل يف
االسـس لقـواعـد خــزاني املـاء

االرضي والعالي.
امـا ابـنيــة مطـاحن خـان بـني
سعـــد والـــرصـــافـــة ومــطحـنـــة
ــــــــــة ــــــــــوانــــي ــــــــــدي كــــــــــربـالء وال
والـنــــاصــــريــــة فــــان االعـمــــال
مـــسـتـمــــرة بـنــصـب وتــــركـيـب
هياكلهـا احلديدية فضالً عن
بنــاء القـواعــد الكــونكـريـتيـة
للــمــيــــــزان اجلــــســــــري وصــب
االرضــيــــــات واجنــــــاز اعــمــــــال
قـــواعـــد ســــايلـــوات احلـنــطـــة

اخلام.
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احلديـدية لقواطع الطابقني
الثانـي والثالث وكذلك اجناز
غـــرفـــة املــضخــــات مع اجـــراء
التحـويـرات املـطلـوبـة لغـرفـة
احملـــوالت كمــا متـت املبــاشــرة
بأعـمال السـايلوات الـداخلية
ضمن هـيكل بنـايـة املـطحنـة،
مـضـيفـــاً ان بـنـــايـــة مــطحـنـــة
ــــــدة مت اجنــــــاز ـــــــابل اجلــــــدي ب
تـــركـيـب هــيكـلهـــا احلـــديـــدي
واالسـتـمـــرار بـــأعـمـــال نـصـب
وتركيب السايلوات الداخلية،
كــــمـــــــــــا مت اجنـــــــــــاز الـهــــيـــكـل
احلــديــدي لـبـنــايــة مـطحـنــة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

احلــديــدي لـبنــايــة املـطـحنــة
وتركيب الـسايلوات الـداخلية
واملبــاشــرة بـــاعمــال الـتغلـيف
لـلهـيـكل احلــــديـــــدي والعــمل
متــواصـل لتــركـيب ســايلــوات
احلـنطـة اخلــارجيـة حـيث مت
ـــــــركـــيـــب احلـلـقـــــــات اجنـــــــاز ت
الــــسـفلـــــى مـــنهـــــا واالعــمـــــال
االنــشـــائـيـــة اخملــتلفـــة ضـمـن
املـوقع تتـواصل، امـا بالـنسـبة
لـبنــايــة مـطـحنــة ديــالــى فــان
العــمل مــسـتـمـــر يف الــطــــابق
الـرابع مـن الهيكل احلـديـدي
ويـتم حــاليــاً تـثبـيت االجــزاء
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بناء اجلـدار الساند للتغليف
وصــــــب ســقــــــــــــــوف طــــــــــــــوابــق
املـطحنـة والـعمل مـسـتمـر يف
تـــركـيـب ســــايلـــوات احلـنــطـــة
اخلــــارجـيــــة حـيـث مت اجنــــاز
الــســـايلـــو االول والـثـــانـي مع
تــــركـيــب الهـيـكل احلــــديــــدي
خلـــزان املـــاء العـــالـي كـمـــا مت
ربـــط احلــــــزام الــنــــــاقـل لعــني
االســـتالم، مـــــشــيــــــراً الــــــى ان
ــــــــواصـل اعـــمــــــــال املـالكــــــــات ت
الـنــصـب والـتــــركـيــب ملعــــدات
مـــطحـنــــة الـكــــوت اجلــــديــــدة
حــــيــــث مت اجنـــــــــــاز الـهــــيـــكـل
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