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كركوك/ابراهيم خليل 
افــادت الـشــرطــة العــراقيــة يف
كـركـوك انهـا اعـتقلت اثـنني من
املـشـتبـه بتــورطهـم يف عمـليــة
اغتيال غـازي الطالبـاني املسؤول
االمـين لشـركـة نفط الـشمـال إىل
جــانب اعـتقـاهلــا صبـاح امـس
بالقـرب من احدى نقاط التفيش
شخصًا كـانت حبوزته كـميات من
األسلحـة ومسـدس كـامت الصـوت
يـستخـدم يف عـمليـات االغـتيـال
خـاصة الـيت استخدمـت قبل ايام
يف عـمليه اغـتيــال عضـو هـيئـة
عـلمــاء املــسلـمني الـشـيخ ايــاد

خورشيد.
وقال حازم حممد اخلزرجي  قائد
عمليـات الشـرطة يف احملـافظة ان
االثنـني اعتـقاًل يف حي الـوحـدة
شـرق املديـنة وهـم من العنـاصر
األمـنية يف النـظام السـابق كما مت
ضـبـط الــسـيـــاره الـيت نفـــذت

العملية االرهابية.
واكــد مـتحــدث بــاسـم اجليـش
houl-(األمـــــريـكــي املــيجـــــر
(houserمـسوؤل الـدفاع املـدني
يف اجليش االمريكي يف كركوك ان
12 حمققــا يعـملــون للــوصــول اىل
مـنفـــذي اهلجـمــات وعـملـيــات
االغتـيال اليت تقـوم بها مجـاعات
اصـوليـة اوبقـايـا الـنظـام الثـارة
الفـتنه العـرقيـة والطـائفيـة يف
كـركـوك..وحنن نـطمئـن اجلميع

الوضع األمني يف كركوك 
اآلراء اتفقت على ضعف دور وأداء الشرطة وحتميل

االحزاب مسؤولية ما حدث
عناصـرنا األمنـية والبـيشمـركة
لكـن القوات األمـريكـية ال تـسمح
لـنـــا بــــذلك وحنـن نـنـتـظـــر
األسبـوعني القادمني ولكل حادث

حينها حديث..
اما الـشخصـية الـعربـية الـبارزة
إمساعيل امحـد احلديـدي ونائب
حمافظ كركوك فقد محل القوات
االمريكـية  واملواطنني مـسؤولية
هــذه احلــوادث الـيت مل تعـط أي
دور للـشـرطـة راجيـا من أهـالي
كركوك مساعدة احلكومة احمللية
للخـروج من هـذا الـوضع اخلطـر
الـذي بات يـهدد كل املـواطنني يف
كــركــوك اليت هـي قلـب العــراق
واســــــاس جنــــــاح جتــــــربـــته
الدميقـراطية وهي منوذج مصغر

للعراق اجلديد.
سحب األحزاب ضرورة

وقـال الــدكتــور عبـاس الـعطـار
رئيـس اجلــامعــة ان مــا حيــدث
غــريب عن جمـتمع كـركـوك وان
االحـزاب هلــا ضلع فـيمـا حيـدث
واملسـتقبل سـيشهـد املزيـد مامل
تنــسحب األحـزاب أو جتــرد من

االسلحة..
امــا ممثل القـوميـة العـربيـة يف
كـركــوك الشـيخ وصفي العـاصي
فـتــوقع املــزيــد مـن اهلجـمــات
واالغتيـاالت بسبـب حل األجهزة
األمنية واجلـيش العراقـي وحالة
غـري املتــوازنــة املــوجـــودة بني
القومـيات يف كـركوك لـذلك لكل

فعل رد فعل..
ويقـول الــدكتــور سعـد الــدين
اركيـج رئيـس جملـس الـشــورى

لرتكمان العراق.
ان القـومية الرتكـمانية لـيست هلا
أي انـشطـة مسلحـة وهي مسـاملة
وتـتبع الـدبلـومـاسيــة والطـرق
احلضـارية للحـصول علـى حقوق
الرتكمان املضـطهدة وان املستقبل
ينـبئ خبـطــر كـبري مــامل حتل
مشكلـة كركـوك وتوقف عـمليات
نـزوح آالف من االكـراد اليهـا مبـا
يلغي تأرخيها املتآخي وان األحقاد
والكراهـية تتـصاعـد يومـيا بني
القـوميات واألمـريكان سـاهموا يف

تغذيتها..

شبكـة إجـراميـة متـدربـة وهلـا
قياده موحده يف العراق..

أين دور األحزاب حلفظ األمن؟
واوضح عـبد الـرمحن مصـطفى
زنكنـة حمافظ كـركوك ان نقص
املـستلزمات واألسلحـة يف الشرطة
وافتقـادهـا للخـربات والتــدريب
يعد سببـا أساسيا يف ضعف دورها
اىل جــانـب ان العــراق كلـه حتت
االحـتالل..لــذلك علــى اجلمـيع
املـساهمـة يف حفظ األمن خـاصة
األحـزاب الـسيـاسيـة يف كـركـوك
اليت هلــا ثقلهـا مبـا يــؤمن روح
التــآخـي واحملبــة والـسـالم بني
القوميات ..كما ان علينا ان نعمل
بــشـكل مــشـرتك لـــوقف هـــذا

املسلسل اإلجرامي اخلائب..
ومحل جالل جوهر عضو املكتب
الــسيـــاسي يف االحتــاد الـــوطين
الكـردستـانـي مسـؤول كـركـوك
عناصر موالية للنظام السابق من
عـناصر األمن اخلـاص واملخابرات
واحلــرس اجلمهــوري وعنـاصـر
اصولية طورانية  !! مسوؤلية شن
العـمليات االرهـابية واالغـتياالت

املنظمة يف كركوك ..
واضاف حنن ال ميكن ان نرى هذه
االحداث االرهـابية وال نـستطيع
التـدخل حلفظ االمـن واال فانـنا
كلنـا مـستهـدفــون وان ذلك من
شأنه ان يـؤدي اىل كوارث ولـدينا
القـدرة علـى التــدخل من خالل

إننــا ســوف نقـضـي علــى هــذه
الـظــاهــره اخلـطــرة الـيت راح
ضحـيــتهــــا حـتــــى االن ســبع
شخـصيــات كــرديــة بــارزة من
جمتـمع كركـوك..كمـا اننـا نقوم
حالـيا بـتدريـب 180 عنصـرًا من
الـشرطة العـراقية هدفهـا محاية
الـشخـصيـات والـرمــوز واألبنيـة
احليـويــة لتتـسلم مهـامهـا بعـد

اسبوعني..
فشل أداء الشرطة

ووصف عـلي الـصــاحلـي رئيـس
اللجنة األمنية يف كركوك والعضو
املـستقل يف اجملمـوعة الكـردية يف
اجمللــس احمللي بـاحملـافـظـة اداء
جهـاز الـشـرطـة واجمللـس احمللي
بالفاشل حممال القوات االمريكية
واألحـزاب السـياسـية مـسؤولـية
تدهـور الوضع االمين يف كـركوك
والذي حتـول بشكل خـطر خالل
االســابـيع وااليــام املـــاضيــة اىل
عمـليــات اغـتيـــاالت منــظمــة
وتوقف  العمليـات  اهلجومية ضد
قوات االحتالل االمريكي  ..ودعا
كل املـواطـنني والـسيـاسـيني اىل
ضـرورة املـســاهمــة يف استقـرار
الـوضع االمـين قبل فـوات األوان
واشـتعال عملـيات اغتيـال تصبح
مـتبـادلــة بني كل القـوميـات يف
كركوك..اليت هـي منوذج التآخي
واالستقــرار يف العـراق اجلـديـد
احلــر..ووصف منفـذيهـا بــأنهم

البصرة / قاسم علوان
حبـضور الـسيـدة وزيرة الـزراعة
الــدكتـورة ســوسن الـشــريفي يف
زيارتها األوىل للبصرة بعد تسلمها
ملهـام عـملهــا، نظـمت مـديـريـة
زراعـة البـصرة فعـاليـة صحفـية
واحتفالية لزيارة مشروع اهلارثة
يف مشــالـي البـصــرة الــذي تـبلغ
مسـاحته 60 دومنًا الـذي خصص
لـزراعـة 1640 فـسيلـة من أمهـات
الـنخـيل، ومـن أصنــاف الـنخـيل
اجليدة واملعروفة يف البصرة منها
الربحـي والسـايـر واحلالوي، كمـا
تضمن الربنـامج معرضـا مصغرا
لــصنــاعــة وتعلـيب الـتمــور يف

البصرة والصناعات اخلوصية.
كما مت قبـل أيام املباشـرة بالعمل
يف مشـروع زراعة أمهـات النخيل
يف الربجـسية مبسـاحة 10 دومنات
وهـذا مـن ضمـن الربنـامج الـذي
أطلـقته وزارة الـزراعـة مـؤخـرا
حتـت عنـوان)املـشـروع الــوطين
لـتحــســني وتكـثـري الـنخـيل يف
العــراق(والـــذي ستــأخــذ مـنه

وزيرة الزراعة تعلن يف البصرة:
20 مليون دوالر للتسليف النقدي للمشاريع

الزراعية الصغرية واملتوسطة
خلو العراق  من مرض جنون البقر... وإجراءات ملواجهة

وباء سوسة النخيل احلمراء

      سلطات
االحتالل متنع

استخدام الطائرات
األجنبية والعراقية

ملكافحة اآلفات
الزراعية يف

البصرة حتديدًا

مسحوا لنا بالطريان فوق أجزاء من
بغداد ودياىل ومت ذلك .

يف املــؤمتــر الـصحـفي لــوزيــرة
الـزراعة أعلـنت الدكتـورة سوسن
ألـشــريـفي عـن البــدء بــإطالق
التــسلـيف الـنقــدي لـلمـشــاريع
الـزراعيـة الـصغرية واملتـوسطـة،
بعـد ختـصيـص مبلـغ 10 ماليني
دوالر مـن قبل سـلطــة التحـالف
لوزارة الزراعـة، كما مت ختصيص
مثل هذا املبلغ للوزارة من ورادات

النفط . 
وعن سؤال )املدى( هلا عن االتفاق
على استقـرار سعر الفـائدة لتلك
القـروض بعـد تسـرب معلـومـات
عـن ارتفـــاع ذلك؟ أجـــابـت: أن
االتفـــاق مل يـتـم مع املـصـــرف
الزراعي اىل حد هذه اللحظة، ألن
السعر املطلوب هو 12 باملائة وهذا
السـعر عـال جدا، حنـن حناول أن
خنفــضه اىل الـنــصف، وأعـتقـــد
سنـنجح يف ذلك . وعن سـؤال هلـا
عن احملاذير يف الوقت احلاضر من
انتـشـار وبـاء )سـوســة النـخيل
احلمـراء( الـذي ينـتشـر يف بعض
بلـدان اخلليج العـربي ؟ أجـابت:
نـعم حنن نعـرف ذلك، وحظـرنا
أي استرياد أو تـربع كما هـو معلن
من بعـض تلك الــدول بفـســائل
الـنخيل أو من أية جهة من خارج
العــراق مـطلقــا، كمــا أضــافت:
صحـيح أنهـم يتقـدمـون علـينـا
بالزراعة النـسيجية يف هذا اجملال
ال يـنكر ذلك ورغم ذلك حـضرنا
أي تعاون يف هذا اجملـال . كما كان
هنـاك سـؤال عـن خرب نـشــرته
أحدى الصحف احملـلية عن وجود
مـرض جنـون البـقر يف الـعراق ؟
أجــابت: أن هــذا اخلرب عــار عن
الصحة متاما، ألنه أصال أن أجهزة
الـقيــاس والفحـص لــدى دوائــر
املــراقبـة الـصحيــة غري عـاملـة
مطلقـا فكيف تـسنى هلـم الكشف

عن ذلك ؟ 

حني أن الـنخلـة األم ويف ظـروف
اعتـياديـة ميكـن أن تعطي حـتى
أحـدى عـشـر فـسـيلــة، كمـا أن
مشـروعنا يتضمن حبثـا جتريبيا
عـن زراعــــة الــنخــيل يف أراض
رمليــة كمـا هــو يف الربجـسيـة،
مقــابل زراعــة النـخيل يف أراض

طينية كما هو يف اهلارثة . 
وتسنـت لنا الفرصة لنسأل السيد
مدير الزراعة يف البصرة الدكتور
عـلي املـرعــشي عـن تعـطل رش
املبيـدات يف هذا املـوسم ملكـافحة
حـشــرة احلـمرية والــدوبــاس يف
بساتني البصرة ؟ أجابنا: ال متلك
وزارة الـزراعــة غري طـائــرتني
زراعيتني فقـط، متت صيانـتهما
مؤخـرا جبهود بعـض العاملني يف
الوزارة، وقد تعاقـدنا مع شركات
أجنبيـة لغرض مـكافحـة اآلفات
الـزراعيـة يف الـبصـرة حتـديـدا،
وجاءت تلك الـشركات بطـائراتها
املخصصـة للمكافحـة اىل الكويت،
فلم تـوافق سلطات الـتحالف على
الــطريان فـــوق البـصــرة، فقـط

مـدينـة البـصرة تقـديرا خـاصا
وكبـريا، كمـا أعلـنت الـوزيـرة يف
املؤمتـر الصحفي الـذي عقدته يف
مـوقع مشـروع اهلارثـة وأمتته يف
مـبنى املـديـــريـة يف العّشـار بعد

ذلك .
وعن هـذا املشـروع قال املهـندس
طـه زويد رئيس قـسم النخيل يف
مديـرية الـزراعة أن هـذا القسم
هـــو الـــوحـيـــد مـن نـــوعه يف
حمافظـات العراق، وأنه إضافة اىل
هذين املشـروعني املذكورين فقد
قمنـا بتـوزيع 6000 فـسيلـة من
أمهــات الـنخـيل ومـن األصنــاف
اجلـيدة املعـروفة علـى الفالحني
يف منـاطق خمتلفـة مـن البصـرة
بـدون مقابل بشـرط واحد فقط
أن تـتوزع الفـسائل الـولود جمـانا
عـلى أصحـاب البـساتـني اجملاورة،
وعن عدد الفـسائل املتـوقعة من
كـل خنلة أجـابنـا: وضعنـا معدال
على أساس أسوأ االحتماالت وهذا
بعـد توجيهنا بـاستخدام األمسدة
املالئمـة، وهو مخـس فسـائل، يف

تدشني العمل مبشروع اهلارثة لغرس 1640 فسيلة من أمهات النخيل

بغداد / املدى 
أعدت وزارة الـزراعة خطـة إرشاديـة جديـدة للمرحلـة املقبلة
حسب مـا أعلنه الدكتور حـازم عبد العزيـز وكيل الوزارة وقال:
إن الوزارة تتهـيأ لفتح قنـاة إذاعية وتلفـازية خمتصـة بالربامج
الزراعيـة وإنشاء )12( مـركزًا إرشـاديًا سيـتم متويلهـا من الدول

املاحنة لتغطي مجيع حمافظات العراق.
وأضاف أن املراكز اإلرشـادية ستكون متطـورة تقنيًا حيث تضم
وسـائل اتصـال إعالميـة ووحدة لـالنرتنت ملعـاجلة أي ظـاهرة
غريبـة تصيب الثروة النبـاتية واحليوانيـة. من خالل التوعية

السريعة والتثقيف بصددها إرشاديًا.

البصرة / املدى 
افتتحـت وزارة الصنـاعـة واملعـادن العـراقيـة نـدوة يف دولـة
الكويـت عقدت منـتصف الشهـر اجلاري بـالتعاون مـع سلطة
االئتالف املؤقـتة يف املنطقـة اجلنوبيـة عن قطاع الـصناعات
الـثقيلـة يف العـراق. وكـان هـدف النـدوة إظهـار الـصنـاعـات
الثقيلـة لقطاع املـستثمـرين اخلاص وتـوفري شبكـة اتصاالت
للمساعـدة باالستثمارات األجنبية املـستقبلية. وتضمن الوفد
الـعراقي املدير العام للشركة األمسدة، واملدير العام للصناعات
البـرتوكيميـاوية، واحلـديد والـصلب، والصـناعـات الورقـية،
وشركة أور للهندسـة واملواد اإلنشائيـة، ومثل القطاع اخلاص

أيضًا مبهندسني من معامل السمنت والطابوق اجلريي.

 البصرة / قاسم علوان
افتـتحـت يف البـصـــرة األسبــوع
املاضـي املنطـقة احلـرة يف ميـناء
خور الزبـري جنوب البـصرة على
اللـسـان الـبحـري الـذي يــدخل
األراضي العـراقيـة ويلتقي مبـياه
شط البصـرة غربـا، وكان ذلك يف
حفـل افتتاح حضـره ممثل وزير
املـاليـة وممثلـون عن حمــافظـة
البـصــرة وسلـطــة الـتحــالف يف
املنطقـة اجلنـوبيـة. ويوفـر هذا
املشـروع فرصـة مهمـة لالرتـقاء
مبـدينـة الـبصـرة وكـافـة أحنـاء

العراق حنو االزدهار. 
وقال السيـد حازم العينجي عضو

املوصل / املدى
زار املــوصـل اجلنـــرال ريكــاردو
سـانـشيـز قـائـد القـوات املتعـددة
اجلنسيات يف العـراق، يوم االثنني
ملناقـشة عملية انتـقال السلطة يف
الثالثني من حزيران مع مسؤولو
األمن العـراقـيني يف احملــافظـات
الشمالية الثالثة ) نينوى، اربيل،
ودهــــوك(.وحــضـــــر القــــادة
واملسـؤولون لقوات األمن العراقية
بـاإلضـافـة إىل احلـرس الــوطين
العــراقي، الـشـرطـة العــراقيـة،
حـرس احلدود الـعراقيـة، القوات
املسـلحة العـراقيـة، قوات محـاية
املنـشات، ومسـؤولو الدفـاع املدني
الذين حـضروا من دهوك واربيل
واملـــدن األخـــرى ملـنـــاقــشـــة
االحتيـاجــات األمنيــة واملسـائل
املهمــة مع اجلنـرال سـانـشيـز يف
مركز التنسيق املشرتك اجلديد يف
مشـال املوصل.وتـطرق سـانشـيز

سانشيز يشيد باجلهود األمنية يف ثالث محافظات 
افتتاح مركز التنسيق املشرتك حملافظات نينوى وأربيل

ودهوك يف املوصل

العامـة و قوات األمن العـراقية.إن
قوة مهام اوملـبيا تسـتمر يف العمل
مع مــواطين ومـســؤولي العـراق
جلعل هــذا البلــد آمنـا مـزدهـرا

ودميقراطيا.

يكـون حمـور املـدينـة يف تنـسيق
اجلهـود األمـنيـة، والـذي افـتتح
بــشـكل رمســـــي يـــوم االربعــاء
املــاضـي 23 / 6. وســـوف يكــون
مكـتظـا جبمـيع ممثلـي السالمـة

خمـاطبــا املسـؤولني )مـا متثلـوه
مجـيـعكـم هـنــا يف هــذا اجلــزء
الـشمــالي من العـراق هـو القـوات
األمـنيـــة اليت تــشكل األمنــوذج
املثــالـي لبـقيـــة عمــوم الـبالد.
االقـضيــة اجلنــوبيـة واملــوصل
مـتقــاربــة يف هــذا اجملــال ولـكن
االقضية الشمالية يف العراق كانوا
الــسـبــاقـني يف تــأسـيــس األمـن
واحلريـة للشعب (.وقـال اجلنرال
كـارتـر هـام قـائـد قـوة اوملبيـا يف
مشــال العــراق عـن املنــاقـشــات
األمـنيـة )لقـد كـان هـذا حـدثـا
تارخييا. فاليوم أصبح لدينا قائد
لكل قوات االمن العراقية يف مشال
العـراق، قـائــد كتـيبــة وأعلـى،
يلتقون وجيتمعون يف املكان نفسه
ويف االـــزمـــان نفـــسه. إن هـــذا
يـعطـيك أمال بـان مشـال العـراق
ســـوف يكــون خبـري.إن مــركــز
التنسيق املشرتك يف املوصل سوف

خبمسة أرصفة
افتتاح املنطقة احلرة يف ميناء خور الزبري

وعمـلية تصـدير البضـائع واملواد
أألخـرى. تبلغ مـساحـة املنطـقة
احلــرة كيلـو مرتًا مـربعـًا واحـدًا
وتـشمل مخسة أرصفـة من امليناء
وضمنهـا رصيف مـيتسـيوبـيشي

للتحميل والتفريغ.  

جملس احملـافظة: أن هـذا املشروع
مينحنـا الفرصـة للعمل جـنبا اىل
جنـب مع وزارة املـــاليــة لـبنــاء
العراق اجلـديد. كـما أعلن الـسيد
غضبان غـيدان حممد مـدير عام
املنـاطق احلرة يف وزارة املـالية: أن
املنـطقـة احلـرة يف خـور الــزبري
تعتـرب جزءًا حـيويـًا يف االقتـصاد
العـــراقي، وسـيكــون هلــا تـــأثري

اجيابي على تطوير بلدنا. 
وتـعتـرب املنــاطق احلـرة وســائل
جذب لالستثمار احمللي واألجنيب
لغـرض إمناء التجارة والصناعة يف
العـراق. فهي تـساعـد يف تنـشيط
عـمل وســـائل الــنقل وقـطـــاع
التكنلوجيا وقطاع العمالة احمللية

البصرة /قاسم علوان 
أنتهـى األعـتصـام الـسلـمي أمـام
مبنـى حمـافظـة الـبصـرة الـذي
دعـت له القــوى الــسـيــاسـيــة
مبجلــسيهـاالــوطين)الـوطـنيـــــة
ــــاسي والــدميقـــراطيــة(والــسي

ـ
ـ

انتهاء االعتصام السلمي أمام مقر محافظة البصرة
املعتصمون يطالبون حبل جملس احملافظة.. واجمللس يرفض

الشعارات املتطرفة
نعلـن فـتح بـــاب احلـــوار مع أي
حـزب أو حركـة سيـاسيـة لديـها
القــدرة علــى احلـــوار واالقنــاع
وسنستمع للجمبع، ولكن أن ترفع
الـشعارات املتطـرفة وغري القـابلة
للتـنفيذ وتكيـل التهم لآلخرين ،
فمن غري املمكـن احلوار مع أولئك

.
من جهة أخرى أزيلت كل املظاهر
اليت أقامها املتظاهرون أمام مبنى
احملافظة )احلـواجز واخليام(علمًا
أن مــراجعــةاملــواطـنني كـــانت
مـسـتمــرة ملقـر احملـافـظـة ومل
تـتوقف إال سـاعات يف الـيوم األول
خـشيـة النــاس من أعمـال عنف

متوقعة .

)األحزاب الـدينية(والـذي استمر
ملـدة ثالثة أيـام متـتالـية دون أن
تـقع أي أعمال عـنف أو جتاوز من

مجيع االطراف.
وقـال الـشيخ خـزعـل السـاعـدي
مسـؤول حزب الفضيلة االسالمي
لـ)املدى( أن األعتصام انتهى ولكن
سـتستمر أحتجاجاتنا بشكل آخر
اىل أن حنقق مـطـــالـيـبـنـــاحبل

اجمللس القائم . 
الــسيـد حــازم العيـنجي عـضـو
اجمللس سألناه هل هناك أستجابة
ملطالـب املعنصمني ؟ أجـابنا: من
حق أي فرد أن حيتج وأن يتظاهر
ويعـلن أحـنجــاجه أ ولـكن هــذا
اليعـين أنه صــاحـب حق ، حنـن

الرمادي/املدى
جرى يف حمافظـة االنبار نصب بـداالت جديدة لتـوسيع شبكة

االتصاالت واخلدمة اهلاتفية للمواطنني..
وقال املهندس خلف مشعان فريح مدير االتصاالت انه مت اجناز
نصـب بدالـة بسعـة )3( آالف خط يف مـدينـة الرمـادي ونصب
بـدالـة جـديـدة يف الفلـوجـة وسـيتم تــوزيع خطـوطهـا علـى
املواطنني خـالل االيام القادمـة.. كما ان الـعمل يتواصل حـاليًا
لنـصب بدالـة جديـدة يف قضاء حـديثة مـشريًا اىل أن املديـرية
جـادة يف تطـويـر اخلـدمـات اهلـاتفيـة االرضيـة يف كـل اقضيـة

ونواحي احملافظة تباعًا..

السليمانية /املدى 
أعلـنت وزارة الرتبية يف حكومـة كردستان بأنهـا حصلت على 14 مقعدًا
دراسيـًا يف اجلامعـات اإليطـاليـة للطلـبة الكـرد، كمـا أعلنـت أن الوزارة
وبـالتـعاون مع  CPAستختـار 14 طالـبًا وإرسـاهلم إىل إيطـاليـا بهدف
الدراسـة يف جامعات فـوجيا وسـانيو وميـدترانني، يف جمـاالت الزراعة
واالقتصاد والقانـون والفن واملراسالت، وإن مدة الدراسة ثالث سنوات،

مؤكدًا بأن هناك شروطًا حمدودة لقبول الطلبة.

زماالت دراسية لطالبات إقليم كردستان يف إيطاليا

بغداد/ رياض القره غولي
تعـكف وزارة املوارد املـائيـة على
دراسة انشاء عـدد من السدود يف
اعالي العـظيم )شريين ، بلكانة ،
قرنـة حسـن ، زنكنة( بـالتعاون
مع املكاتب االستشارية اهلندسية
لـبعـض اجلــامعــات العـــراقيــة
بـاالضـافــة اىل القيـام بــاعمـال
االشــراف العـــام والفحــوصــات

املختربية ملشروع سد حسب.
وقـال مصـدر مسـؤول يف الوزارة
ان املـديريـة العامـة للتصـاميم
اهلندسية تقوم بدراسة انشاء سد
علــى نهـر خـاصـة جـاي املـار
مبديـنة كـركوك بـهدف تـامني
امليـاه يف النهـر لزيـادة املسـاحة

اخلضراء.
واضاف انه جتري اعمال دراسات
هـيــدرولــوجـيــة وحتــريــات
جيـولـوجيـة يف هـذا اجملـال من
خالل الـتعــاقــد مع عــدد مـن
املخـتــصـني يف اجلـــــــامعــــات

العراقية .

انشاء جمموعة من السدود 
يف اعالي العظيم

وذكـر ان االعمال التكميـلية لسد
العـظــــــــــــــــــــــيـم والبــالغـة
كلفتها )5.4.9.372.000( دينار قد
احيـلت اىل شــركــة الــرافـــدين
العامـة لتنفيذ السـدود باالضافة
اىل نــــصـــب حمــــطــــــــة ضـخ
هيــدروليـكيـة جـديـدة لـسـد
الـعظيم بـداًل من القـدمية ونقل
ونـصب وتشغيل حمطـة الكهرباء
البـديلة مـن سد مكحـول اىل سد
العظيم لتـوقف العمل فيه حاليًا
اىل جــانـب تــشغـيل املــشــروع

االخري.
واشـار اىل ان الـوزارة قـد طلـبت
من شـركـات منسـاويـة وروسيـة
وايطـاليــة جتهيـزهـا بـاملعـدات
املطلـوبة حملطة ضخ املصب العام
يف النـاصـريـة بهـدف تـشـغيلهـا
خلفـض امليـاه اجلـوفيـة وتـقليل
نــسبــة امللــوحــة يف املـشــاريع
الــزراعيــة اليت ختــدمهـا هـذه
احملطة وحتـسني نوعية االراضي

الزراعية.

متوهلا الدول املاحنة
قنــاة تلفـازية وإذاعيـة لإلرشــاد

الزراعي واحليواني

ندوة عن الصناعات 
الثقيلة العراقية يف الكويت

نصب بداالت جديدة 
يف االنبار

.

.


