
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

*اكــد مـســؤول يف دائــرة
املـنــتجــــات الــنفــطـيــــة يف
كـــــــربـالء انـه ســـــــوف يــتــم
تـوزيع مــا يصل إلـى "220"
لتـــراً من الـنفـط علــى كل
عــــائلـــة حــسـب الـبــطـــاقـــة
التمـوينيـة مـشيـراً إلـى ان
الــــتــــــــــوزيـع ســــيــــتــــم خـالل

االسابيع املقبلة.

*شـدد الـسيــد عبـد العـزيـز
احلـــكــــيــــم رئــــيـــــــــس كــــتـلــــــــــــة

االئــتـالف العـــــراقــي املـــــوحـــــد
خــالل لــقــــــــــــــائــه مــحــــــــــــــافــــــــظ

الــديــوانـيــة خلـيل جلـيل حـمــزة،
علـــــى ضـــــرورة تقـــــدمي اخلـــــدمـــــات

املـتـعلقـــة بـــاحلـيـــاة الـيـــومـيـــة البـنـــاء
احملـافـظـة اضـافـة إلـى حتــسني الــوضع

االمني.

*اقــــــامـــت كلــيــــــة االدارة واالقــتـــصــــــاد يف
جـــــامعـــــة القــــادسـيــــة نـــــدوة علـمـيــــة عـن
املـشاريع الصغيـرة يف محافظة الـديوانية
مبـشــاركــة عــدد من االســاتــذة والبــاحـثني
من جـامعـات القـادسيـة والكـوفـة وكـربالء
متخــضـت عـن اعـتـمــــاد غــــرفــــة خــــاصــــة
للـتـــداول يف سـيـــاســـات دعـم املــشـــروعـــات
الصغيرة وحاجاتها وامكانات تطويرها.

*اقـام مـركـز الـتعلـيم املـسـتمـر يف رئـاسـة
جــــــامعــــــة القـــــادســيـــــة اكــثـــــر مــن 29 دورة
مـــتخـــصـــصــــــة يف اجملــــــاالت الــتــــــربــــــويــــــة
واملـكـتـبـيــــة والــطـبــــاعـيــــة وادارة االعـمــــال

واجلودة ومعوقات التطبيق.

*بحـث مـــســــؤول الـعالقــــات اخلــــارجـيــــة
لبرملـان حزب فورساي االيـطالي مع نائب
رئيس البرملان الكردسـتاني الدكتور كمال
كـركـوكي الـتطـورات الـسيـاسيـة يف العـراق
والـــوضع االمـنـي فـيه اضــافــة إلــى تـطــور
الــوضع الــسيـاسـي واالقتـصــادي لألقلـيم
ومــــا يــــشهــــده مــن تقــــدم شـمـل مجــــاالت

احلياة كافة.

ـ ـ

بلدية مدينة الصدر جتري صيانات
عىل شبكات املاء واملجاري

بغداد / املدى
تنفــذ الـدوائـــر التـابعــة ألمـانــة
بغـــــداد خـــطـــطهـــــا الــــشهـــــريـــــة
واملتضمنة إجراء الـصيانة على
شــبـكـــــــات املـــــــاء واجملـــــــاري وردم
احلفــــر املــطـبــــات إضــــافــــة إلــــى
خـــــــــدمـــــــــات رفـع الـــنـفـــــــــايـــــــــات
واألنقــاض. وفــي هـــذا الــسـيــاق
ذكـــر النــاطـق اإلعـالمي ألمــانــة
بغــداد أن دائــرة بلــديــة مــديـنــة
الـصــدر األولــى قـــامت بـتنـفيــذ
خطتها الشهرية لشهر حزيران
املـــــــــاضـــي يف مـجـــــــــال تـقـــــــــدمي
اخلـــدمـــات الـبلـــديـــة حـيـث قـــام
قــسـم املــاء بـــإصالح نـضــوحــات
عـــــــدد )38( وإصـالح كـــــســـــــورات
عـدد )4( مع فـتح منـافـذ للمـاء
الـصــايف عــدد )6( مع اسـتـمــرار
قـسم الطـرق بإعـماله يف إنـشاء
واجهـــــة قـــطـــــاع)13( وتــــســيـــيج
الـســاحــة الــريــاضيــة يف واجهــة
      BRC قـطـــاع)9( بــسـيـــاج
مع اسـتـمـــــرار العــمل بــــإنـــشــــاء
متنـزه يف اجلزرة الـوسطيـة بني
قطـاعـي )15،19( وإكمـال اجنـاز

تـــسـيــيج وصـب ممــــرات وزراعــــة
ساحة قطاع 37 محلة)565(.

أضـاف الناطـق عـن قيام القسم
الــزراعي بــزراعــة شــارع اجلــوادر
وســــاحــــة قــطــــاع )8،7( بــنخــيل
القـــالعـــات مع زراعـــة جـــزء مـن
شـــــــارع الـــــشـهــيـــــــد يف االورفـلــي
بـشـتالت مـتنــوعــة إضــافــة إلــى
تهيئـة متنـزه قطـاع )13( وشارع
بنجوين وسـاحة وهران للزراعة
فـــيـــمــــــــا قــــــــام قــــــســـم اجملــــــــاري
بـتنـظيـف اخلطـوط الــرئيـسيـة
لـــشـبـكــــة اجملــــاري مع صـيــــانــــة
محــطــــات اجملــــاري العـمــــوديــــة
والغـــــاطــــســــــة وإصالح ربــطـــــات
تقــــــويــــــة عــــــدد )2( وصــيــــــانــــــة

تخسف.
إضـافـة إلـى قيام قـسـم النظـافة
بــــرفع الـنفـــايـــات مـن الــشـــوارع
العـامة واحلاويـات الكونكـريتية
مـع القــيــــــام بحــملـــــة تــنـــظــيف
لقطـاع )1،2( للمحالت املـرقمة
)531،545( مع تـسـويـة اجلــانب
األمين لـشــارع بــور سـعيــد ورفع

مخلفات األسواق يوميا.
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النجف/ عامر العكايشي
اقـامت مـديريـة رزاعة الـنجف بالـتعاون مع شـركة
سـنجنتـا السـويسـريـة نـدوة حـول مكـافحـة حشـرة
الـدوبـاس. واعتمـدت النـدوة علـى طـريقـة جـديـدة
تـطـبق الول مــرة علـى مــستــوى القـطـر وذلـك من
خـالل حقـن مـبـيـــد اكـتـــارا يف جـــذع الـنـخلـــة عـن
طــــريق انــــابـيــب بالسـتـيـكـيــــة حـيــث تعـتـبــــر هــــذه

الطريقة االولى من نوعها يف العراق. 

املوصل/ باسل طاقة
وصلـت الـــى محـــافـظـــة نـيـنـــوى
خـالل االسبــوع احلـــالي كـميــات
كــبــيـــــرة مــن االدويــــــة مبخــتـلف
انـــواعهـــا اضـــافـــة الـــى عــشـــرات
االجهـــــزة الــطــبــيـــــة احلـــــديــثـــــة
ــــــــــــــــارات االســعــــــــــــــــاف ذات وســــــي
املـواصفات املتطـورة وقال اللواء
ســـــالـم احلـــــاج عـيـــســـــى رئـيـــس
مجـلس محـافظـة نينـوى خالل

ـ ـ
كربالء / املدى

طالب نـائب رئيـس مجلس محـافظة
كــربـالء عبــد العــال اليــاســري شيــوخ
العـشائـر بالـعمل على رص الـصفوف
والعمل على تثبيت الوحدة الوطنية
ومعــاونــة األجهــزة األمـنيــة مـن اجل
احلفــــاظ علــــى الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة
والـنسيج االجـتماعـي..وأضاف خالل
لقـــاء لـه مع رؤســـاء عــشـــائـــر قــضـــاء
الـهنــديــة إن للعـشــائــر دوراً مـهمــاً يف
تـــثـــبـــيـــت األمـــن واإلخـــبـــــــــار عـــن أي
إرهــابي او مجـرم يـريـد العـبث بــأمن

الدولة واملواطنني.
وأشــار إلــى إن الـنـظــام الــســـابق كــان
لــديه أكثــر من 13 جهـازاً امـنيـاً كلهـا
تعمل خلـدمته أمـا اآلن فـان مـا لـدى
احملــــافــظــــة هـــــو جهــــاز واحــــد ولــــوال
الـتفــــاعل العــشـــائـــري واالجـتـمـــاعـي
واحلــزبـي واحلــوزوي ملــا كــان الــوضع
مـــســتقــــرا يف كـــــربالء مـــــوضحــــا.. إن
كــربالء يــزورهــا أكـثــر مـن 30 ملـيــون
زائــــــــر ســـنــــــــويــــــــا مـــن داخـل الـعــــــــراق
وخـــــارجه ممـــــا يعـنـي احلــــاجــــة إلــــى
تقــــدمي خــــدمــــات إضــــافـيـــــة لهــــؤالء

العشائر مطالبة  بالوقوف مع األجهزة األمنية 
يف املحافظة

وأكــد اليــاســري إن العـمل سـيبــدأ يف
تنـفيذ جـسر الـهنديـة اجلديـد الذي
أحــيل إلـــــى املقــــاولـني كـمــــا تــــوجــــد
دراسـة إلنشـاء جسـر ثـالـث يف قضـاء
الهـنـــديـــة الـتــي تعـــانـي مـن ازدحـــام
شــديــد لــوجــود جــســر واحــد فـيهــا.
وأفـــاد إن جلـنـــة االعـمـــار يف اجمللــس
أقرت 200 مشـروع يف احملافظـة منها
بـنــاء مــدارس وشـبكــات مـــاء ومجــار
وتــبـلــيــــط شـــــــوارع  بـعـــــــد أن كـــــــانــت
احملـافظـة ال تسـتلم أيـة مخـصصـات
من احلكـومة الـسابقـة خاصـة ان ما
يخـــصـــص اآلن إلـــــى كــــــربالء يـــــأتــي
حــسب الـتعــداد الــسكـــاني الــذي هــو
820 ألف نـــــســمــــــة يف حــني أن عــــــدد
سكــان كــربـالء بلغ أكـثــر مـن ملـيــون
و400 ألف مـواطن..مـوضحـا إن هذه
الـــزيـــادة الـــسكـــانـيـــة  جـــاءت بــسـبـب
الهجــرة الـطــوعـيـــة لكـــربالء بــسـبـب
الـــــوضع األمـنـي واســتقــــرار كـــــربالء
وكــذلـك الهجــرة القـســريــة للعــوائل
املهجـرة من املنـاطق السـاخنـة.. وان
كــربالء استقـبلت هـذه العـوائل أكثـر

من أية محافظة أخرى.

الــزوار الــذيـن يــؤثـــرون علــى الـبـنــى
الـتحـتـيــة  مـثلـمـــا تكــون احملــافـظــة
بحــــاجــــة إلــــى تـكــــاتف أبـنــــائهــــا مع
شـيــــوخ عـــشــــائــــرهــــا لـتـثـبـيـت األمـن

واالستقرار يف احملافظة.
وبـني الـيــاســري أن احملــافـظــة وزعـت
)كـــــوبـــــونـــــات( الـــــوقــــــود)نفـــط- غـــــاز
ســائـل- بنــزيـن( علــى املــواطـنني وان
العمل سـيبـدأ بهـذه الكـوبـونـات هـذا

الشهر.
وأضــــــاف.. إن هــــــذه اآللــيــــــة جــــــاءت
لـــتـاليف األزمــــــــة الـــتـــي تــــــشـهــــــــدهــــــــا
احملـافظـة يف مـادة الـوقـود ولـتحقيق
العـــدالـــة بـني املـــواطـنـني ولــتحجـيـم
الـــبعـــض مــن املــــــواطــنــني مــن اخــــــذ

حصتني خاصة من مادة البنزين.
وأشـــــــار..إلـــــــى إن حــــصـــــــة أصـحـــــــاب
الـسيـارات ستـكون 100 لـتر أسـبوعـيا
وستــزداد كـلمــا وصـلت حـصــة كـبيــرة
إلــى احملــافـظـــة التـي شهــدت قلــة يف
تخصـيصـات الـوقـود خالل األسـابيع
املــــاضـيــــة..مــثلـمــــا سـتـكــــون حــصــــة
العــــائلـــة مـن الـنفــط األبـيــض  220

لتراً.

الف طن من االدوية و23 سيارة اسعاف تصل اىل نينوى
واملستلزمات الطبية مشيرا الى
وصــول كـميــات كـبيـــرة من مــواد
الـتخــديــر والـســوائل الــوريــديــة
اضـــــافـــــة الـــــى ادويـــــة معـــــاجلـــــة
مـرض الـثالسيـميــا كمــا وصلت
الى احملـافظة 23 عجلـة اسعاف
ذات مـــواصفـــات مـتـطـــورة جـــدا
فــــضال عــن عــــشــــــرات االجهـــــزة
الطبية احلديثة منها 30 جهازاً
حــديـثـــاً للـتـصــويــر الــشعــاعـي.

االجـتماع الدوري للمجلس يوم
ــــــــــــس ــــــــــــــــان اجملــل االربــعــــــــــــــــاء ب
خـصص100 شـاحنـة لـنقل اكثـر
ـــــــــــــة مـــــن الــف طـــــن مـــــن االدوي
مبخــتلف انـــواعهـــا مـن مخـــازن
وزارة الصحـة يف بغداد والبصرة
الـى محـافظــة نينـوى لتـوزيعهـا
عـلـــــــى املـــــــراكـــــــز واملـــــــؤســـــســـــــات
الـــصحـيــــة فــيهــــا الـتــي تعــــانـي
نـقـــــصـــــــــا كـــبـــيـــــــــرا يف االدويـــــــــة
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بعقوبة / عمر الدليمي
يتــواصل الـتنــسيق مــا بني مـديـريـة زراعـة ديـالـى
وفــرع الـشــركــة العــامــة للـتجـهيــزات الـــزراعيــة يف
احملــافـظــة لـتجـهيــز املــزارعـني مبنـظــومــات الــري
بــالـتنـقيــط االجنـبيـــة املنـشـــأ إذ تتــولــى مــديــريــة
الزراعة اعـداد ملفات املنـظومات اجملهـزة ومتابعة
عـملـيــات الـتجهـيــز والـنـصـب فــضالً عـن مـــرحلــة

استثمارها يف العمليات الزراعية.
اعلن ذلك املهـندس علـى خلف املسـؤول االعالمي
يف زراعـة ديـالـى مـشيـراً إلـى ان دائـرة الـزراعـة قـد
مـنحت اولـويـة خـاصـة للـمنــاطق املتـميـزة بـانتـاج
اخلـضـــر والتـي تعـــاني مـن شحـــة يف ميــاه الـسـقي
املـتـضــررة مـن جــراء احــداث الــسلـب والـنهـب عــام
2003 حـيث تعـرضت مـنظـومـات الـري بـالـتنقـيط
إلـى عمليـات سرقـة االمر الـذي يستـوجب مـراعاة

هذا اجلانب يف جتهيز املزارعني.

منظومات ري بالتنقيط واسمدة ملزارعي دياىل

زراعة النجف تقيم ندوة ملكافحة حرشة الدوباس
ويـتـــــوقع اخملـتــصــــون جنــــاحــــا كـبـيـــــرا لهــــا لـيـتـم
تعـمـيـمهـــا علـــى بـــاقـي احملـــافـظـــات حـيـث تعـتـبـــر
عـملـيـــة واقل جهــدا واوفــر وقـتــا ومــاال.مـن جهــة
اخـــرى اقـــامـت مـــديـــريـــة زراعـــة الـنـجف نـــدوة يف
مجـــال الـتقـنـيـــات احلـــديـثـــة لـــزراعــــة محــصـــول
الــطمــاطــة يف مقــر املــديــريــة وقــد حـضـــر النــدوة
ـــــزارعــني حملـــصـــــول ـــــد مــن الـفالحــني وامل العـــــدي

الطماطة.
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وعلــى صـعيــد آخــر يــواصل فــرع شــركــة الـتجـهيــز
الـــزراعيــة تــأمـني اسمـــدة اليــوريــا حملـصــول الــذرة
الـــصفـــــراء بجــــرعـــــة مقــــدارهــــا "75" كــم للــــدومن
الـواحد بـاالستنـاد إلى اخلـطة الـزراعيـة املعتـمدة

من قبل الدوائر الزراعية.
من جهـة اخـرى طــالبت دائـرة الـزراعـة فـروعهـا يف
اقـضـيـــة ونـــواحـي احملـــافـظـــة تـــزويـــدهـــا بـــاسـمـــاء
الفـالحني واملــزارعني املـنفــذين لــزراعــة محـصــول
الـشـلب لـلمـــوسم احلـــالي 2006 خــارجـــاً عن اطــار
خـطتهـا الــزراعيـة بهـدف اتخـاذ االجــراء املنــاسب

للحد من هذه الظاهرة.
ويف سيـاق آخـر تقـرر اطالق جتهيـز سمـاد اليـوريـا
للـفالحـني واملــــزارعـني املــنفــــذيـن خلــطــــة زراعــــة
محصـول القطن للمـوسم احلالي 2003 بـاجمالي
املـساحـة اخملصـصة يف احملـافظـة والبـالغة "5262"
دومنـــــــــاً ووفـق اجلـــــــــرع الـــــــســـمـــــــــاديـــــــــة احملـــــــــددة.

اربيل / راميار فارس
حــــذر مـكـتـب هـيـئــــة االمم
املـتحــدة الزالــة االلغــام يف
اقلـيم كــردستـان يف تقـريـر
له مــن مـــــشــكلـــــــة تفــــــاقــم
االلغام املزروعـة على طول
حــــدود العــــراق مع تـــركـيـــا

وايران وسوريا.
وقـــال الـتقـــريـــر ان هـنـــاك
بـعـــــض الــــــــــدول اجملــــــــــاورة
حلــــدود العــــراق مــن جهــــة
كــردستـان تقــوم حتـى االن
بـــــزراعــــــة االلغـــــام ومـــنهـــــا
تــركيـا الـتي قــامت بـزراعـة
الغــــــام يف بعـــض املــنــــــاطق
والقرى احلـدودية التـابعة
ألقلــيــم كـــــردســتـــــان، ممـــــا
يــشـكل خـطــراً كـبـيـــر علــى
حيـاة املـواطـنني الـسـاكـنني

البصرة / أصوات العراق
ذكـــر مــصـــدر مـن شـــركـــة نفــط
اجلـنـــوب أنه مت إفـتـتــاح وحــدة
لـغــــــــــــاز يف حـقــــــــــــول جتـفــــيـف ا
لــــــــرافــــضـــيــــــــة )45 كـــم غــــــــرب ا
البـصــرة(، بعـــد عمـل متــواصل
ملدة ستة أشهر إلجنازها. وقال
املسؤول اإلعالمي لشركة نفط
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افتتاح وحدة جتفيف الغاز يف حقول الرافضية بالبرصة

النجف / أصوات العراق 
أعـلن املـهنــدس زيــد شــريف مــديــر مـشــروع مـصفــى
النجف النفطي أن نـسبة اإلجناز يف مـشروع املصفى
الــذي تـنفــذه كــوادر وزارة الـنفـط يف شـمــال مــديـنــة

النجف بلغت أكثر من 85 %."
وأوضح املـهنــدس شــريف ان هــذا املـشــروع جــاء بعــد
تفـــاقـم أزمـــة الـــوقـــود يف الـنـجف ومـنــطقــــة الفـــرات

األوسط.
واضـاف "باشـرت كوادرنـا الهنـدسيـة والفنـية بـالعمل
لـنقل املـصفــى وتـــركيـبه يف املــوقع اخملـصــص شمــال
مدينـة النجف قرب معمـل اإلطارات، وهناك مـتابعة
وإشـــراف علــى مـــراحل العـمل مـن قـبل وزارة الـنفـط
وفـــرع تـــوزيع املـنـتجـــات الـنفـطـيـــة وجلـنـــة الـطـــاقـــة

والوقود يف مجلس محافظة النجف."
واشـــار الــــى انه "مـن املــــؤمل إجنـــاز أعـمـــال املــــرحلـــة
األولـــى يف غــضـــون الـــشهـــريـن املقـبلـني." واوضح ان
"املـــصفـــــى ســيعــمل بــثالث وحـــــدات ، وتـبـلغ طـــــاقـــــة
الــــوحــــدة االولــــى عـــشــــرة آالف بــــرمــيل يــــومـيــــا مـن
املــشـتقــات الـنفـطـيــة ، بـيـنـمــا تـبلغ طــاقــة الــوحــدة
الثانية 20 ألف برميل والثالثة عشرة آالف برميل." 
وتابع أنه "عند اإلنـتهاء من تشغيل الوحدات الثالث
سنـكون قـد وفرنـا 40 ألف بـرميـل يومـياً ، ونـستـطيع
بـذلك أن نسد جزءاً من حاجة احملـافظة للمساهمة

يف التخفيف من أزمة املشتقات النفطية."
واشـار املهنـدس شـريف الــى أن املصفـى يـنتج الـنفط
األبيض واألسود والغاز والبنزين غير احملسن "حيث
تعــاقــدت وحــدة الـبنــزين احملــسن يف شــركــة مـصفــى
الـدورة مع إحدى الشركات األجنـبية لغرض استيراد
البنزين احملسن وخلطه مع مادة البنزين املوجود يف
املصفى مـستقبالً ليصـبح جاهزاً لالسـتخدام وتكون

نوعيته أفضل من املنتج احمللي."

إنجــاز أكثـر مـن 85 % من مـرشوع املـصفــى النفـطي يف الـنجف

ملـــــــــواد ا لـغـــــــــاز مـــن  تـخـلـــيــــص ا
يــتــــســنــــــى ــــــة.. حــتــــــى  ــــــرطــب ل ا
اســـــتــخـــــــــــــــدامــه يف مــجـــــــــــــــاالت

مختلفة، صناعية ومنزلية."
وأشـار املـصـدر إلـى أن الـطـاقـة
اإلنـتـــاجـيـــة للـمــشـــروع " تـبـلغ
قــــــــدم مــكـعـــب/ )20( مـلـــيــــــــون 

يوم".
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اجلنـوب انه " مت إفتتـاح وحدة
لـغــــــــــــاز يف حـقــــــــــــول جتـفــــيـف ا
لـــرافــضـيـــة( مـن قــبل مـــديـــر )ا
هـيئـة املـشـاريع يف شـركـة نـفط
اجلـــــنــــــــــــــوب حـــــيــــــــــــــان عـــــبــــــــــــــد
الـغـــنـــي،وبـحـــضـــــــور عـــــــدد مـــن

املسؤولني يف الشركة."
وأضاف "ان املشروع يهدف إلى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ميسان/ املدى
نـظـم عـــدد مـن عــشـــائـــر محـــافـظـــة مـيــســـان
اعـتصـامـا امـام مقـر القــوات البــريطــانيـة يف
معسكـر )ابو ناجـي( مطالبـني  باطالق سراح
85 معـتـقال مـن ابـنــــاء احملــــافــظــــة يف سجـن
)بـوكا الـتابع لـلقوات الـبريـطانـية(.واكـد احد
شيـوخ العمارة وفضل عدم ذكـر اسمه بان هذا

عشائر حمافظة ميسان تعتصم امام مقر القوات الربيطانية
االعـتـصـــام جـــاء للـمـطـــالـبـــة بـــاطالق ســـراح
الـسـجنـاء او احــالتـهم الــى القـضــاء العــراقي
وقـد نقلنـا الى القـوات البـريطـانيـة املتـواجدة

يف العمارة مطالب املعتصمني. "
واضاف: بان اجلانب البـريطاني وعد باطالق
ســـــراح املعـتـقلـني الــــذيـن لـم تـثـبـت ادانــتهـم

بتهم.معينة..

مكتب االمم املتحدة يف اقليم كردستان
حيــذر  مـن تفـــاقم مــشكلــة  االلغــام  املــزروعــة

صعـبــــة لــــذلـك فــــان االمم
املتحدة وعـبر هذا التقرير
حتــذر تـــركيـــا وغيــرهـــا من
ـــــــــــــى زراعـــــــــــــة اي لــغـــــم عــل
االراضـــي العــــــراقــيــــــة مــن

جهة كردستان.
ويــــذكــــر ان اعــــداد االلغــــام
ـــــــــــــزروعـــــــــــــة  يف اقـلـــــيـــــم امل
كـردستـان مـن قبل الـنظـام
الـســابـق او من قـبل تــركيــا
وايــــــران بلـغ املاليــني وقـــــد
زرعــــــت يف مـــــــــــــــدن اربــــــيــل
ودهـــــوك والـــــسلــيــمـــــانــيـــــة
ومــيــــــركه ســـــور وجـــــومـــــان
وحــاجـي عـمــران وراونــدوز
وخــــانقـني حـيــث فقــــد مــــا
يـقـــــــارب  2733 مـــــــواطــنـــــــاً
اطـــــرافهـم جــــراء انـفجــــار

تلك االلغام .

ـ ـ

ـ ـ

ـ

لــــتـلــك املــــنــــــــــاطـق  كــــــــــون
االلغــام املــزروعــة مـن قـبل
تــــركـيـــــا تعــــد مــن االلغــــام
االشــــد فـتـكــــاً حـيــث فقــــد
االف املــــواطـنـني حـيــــاتهـم
واصـــــيـــــب  اآلالف مـــــنـهـــــم
بـعـــــــــاهـــــــــات ظـــــــــاهـــــــــريـــــــــة
مــــســتـــــدميـــــة  جــــــراء تلـك
االلغــــام، واشــــار الــتقــــريــــر
إلى ان مهـمة ازالـة االلغام
عـــن اقـلـــيـــم كـــــــــردســـتـــــــــان
والعــــــراق تعـــــد مــن املهـــــام
الـصعبـة فكمـا هـو معـروف
ان الـنــظــــام الـــســـــابق قــــام
بـــــــزرع ماليـــني االلغــــــام يف
تـلك املـنـــاطق وخـصـــوصـــا
االقلـيم واالن تــركيـا تـزيـد
هذه االعـداد املوجـودة مما
يـجـعـل مـهـــمـــــــــة ازالـــتـهـــــــــا

نائب رئيس مجلس محافظة  كربالء

عراقي يشتري البنزين باللترات  على مقربة من محطةللوقود يف بغداد..امس

احد مصايف النفط احمللية يف محافظة عراقية


