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بغداد - احملافظات / املدى-
وكاالت 

اعـلن مـســؤول يف دائــرة الــوقف الـسـني يف
بغــداد أمــس االربعــاء اخـتـطــاف اكـثــر مـن
عـشريـن موظـفاً يعـملون يف الـدائرة خالل
عــودتهـم الــى مـنــازلهـم الـثالثــاء علــى يــد

مسلحني.
وقـال املـســؤول االعالمي يف الـوقف مهـدي
املــشهــدانـي ان اكثـــر من عـشـــرين مــوظفــا
كــانــوا يـسـتقلــون بــاصــا يعـملــون يف دائــرة
الـــــوقف خـــطفـــــوا علــــى يــــد مــيلـيـــشـيــــات
مــسلحــة اثـنــاء عــودتهـم الــى مـنــازلهـم يف
مــنــــــاطق الــتـــــاجــي وســبع الــبـــــور مــن دون

االشارة الى هوية تلك امليليشيات.
واضــاف ان بيــانــا صــدر عـن رئيـس الــوقف
الــــــســـنـــي الــــــشـــيـخ احـــمـــــــدعـــبـــــــد الـقـــــــادر
الــســامــرائـي اعلـن فـيه عـن تعلـيق الــدوام
الـرسـمي يف بغـداد حتـى شعـار آخـر بـسبب

عملية االختطاف. 
وافــاد مـصــدر يف وزارة الــدفــاع امـس القــاء
القبـض علــى 21 من االرهــابيـني واعتقـال
37 مــن املـــشــتــبـه بهــم ومـالحقـــــة الـفلـــــول

االرهابية يف قواطع العمليات.
واضــاف املـصــدر الــذي رفــض الكــشف عـن
اســـمـه انـه مت تـــنـفـــيـــــــذ 153 دوريـــــــة و 114
سيطرة و2 كمني والعثور على عبوة ناسفة
يف مـنــطقـــة ابـــو غـــريـب ضـمـن مــســـؤولـيـــة
الفــرقـتني الـســادســـة والتــاسعــة يف قــاطع

بغداد.
واكد املـصدر انه مت القـاء القبـض على 26
من املـشتـبه بهم وتـنفيـذ 6 دوريـات ونـصب
5 سـيـطـــرات ضـمـن مــســـؤولـيـــة الفـــرقـتـني

والثانية والثالثة يف قاطع املوصل.
وقال املصـدر انه مت القاء القـبض على 12

يف احلدث األمني 

خطف اكثر من 20 موظفاً يف دائرة الوقف السني                  استشهاد 13 وجرح 42 آخرين والعثور عىل 9 جثث يف اعامل عنف متفرقة
يف بغداد واملحافظات                  القبض عىل 12 ارهابياً واعتقال 47 من املشتبه هبم                   اطالق عملية "اليوم املبارك" يف كركوك

وإصــــابــــة 19 آخــــريـن إثــــر إنـفجــــار عـبــــوة
نـــــــاسـفـــــــة مبـقـهـــــــى وســــط ســـــــوق شـعــبــي

بكركوك.
وقـــال املــصـــدر بـتــصــــريح انـفجـــرت عـبـــوة
نـاسفـة امـام أحـد املقــاهي الـشعـبيـة الـتي
يــــرتــــادهـــــا مخـتــــارو املـنـــــاطق الـــسـكـنـيــــة

بكركوك."
وأضـاف أن "االنفجـار تـسبب بـاسـتشهـاد 3
وإصــــــــابــــــــة 19 آخــــــــريـــن، وأن املــــصــــــــابـــني
والـشهــداء نقلـوا الـى مــستـشفـى كـركـوك

العام لتلقي العالج."
وقـال محمد كـاظم )شاهـد عيان( كـنا منر
قرب بـنايـة محكمـة استئـناف كـركوك واذا
بـــانفجــار قــوي يهـــز املكــان، واجتهـنــا الــى
مكــــان االنفجـــار فـــاذا مبـــدنـيـني اصـيـبـــوا
وآخـــريـن اسـتـــشهـــدوا إثـــر انـفجـــار عـبـــوة

ناسفة امام احد املقاهي بسوق كركوك."
وأضــاف ان سبـب االنفجــار "عبـوة نــاسفـة
كــانت مـوضـوعــة داخل كيـس اسـود حـسب
روايــــــة اصحـــــاب احملـــــال الــتجـــــاريـــــة، وان
االنفجـار تـسـبب بـاحلـاق اضـرار كـبيـرة يف
احملـــــــال القــــــريــبــــــة الــــــى جــــــانــب اضــــــرار
بــسـيــارتـني مــدنـيـتـني كــانـتــا بـــالقــرب مـن

مكان االنفجار."
ويف املــــوصل ذكــــر مــصــــدر بــــالـــشــــرطــــة ان
انـتحــاريـــا فجـــر نفــسه بــسـيــارة مـفخخــة
اسـتهـــدف دوريــــة للجـيــش امــس االول يف
مـنطقـة احلي الـزراعي بـالـسـاحل االيـسـر

يف املدينة.
وقال ضـابط يف قيادة الشـرطة ان الهجوم
اسفـــر عـن اسـتــشهـــاد اربعـــة مـن عـنـــاصـــر
الـدوريـة وجـرح ثالثـة آخــرين اضـافـة الـى
تـــدمـيـــر احـــدى عـجالت الـــدوريـــة بـــشـكل

كامل. 

اغـتـــالـــوا أمـني ســـر مـنــظـمـــة بـــدر يف الـــد
يـــوانيـــة وإثنـني من مــرافقـيه علــى طــريق

احملمودية.
وأضــاف مـصــدر فــى الـشــرطــة فـضل عــدم
الـكـــــشف عــن اســـمه أمــــس أن "مــــسـلحــني
مجهولني قاموا بإغتيال أمني سر منظمة
بــــدر يف محــــافــظــــة الــــديــــوانـيــــة ابــــوعلــــى
الكـرعـاوي واثـنني مـن أبنـاء شقـيقه وذلك
علــى طـــريق احملـمـــوديه أمــس يف الــســـاعه
الـــواحـــده ظهـــرا عـنـــدمـــا كـــان عـــائـــدا مـن

بغداد."
ولم يشر املصدر الى تفاصيل احلادث.

ويف كـركوك أعلـن مصدر مـسؤول بـاجليش
أمـس األربعـاء أن قـوات مــشتـركـة مبــدينـة
كـركـوك بـدأت أمـس عـمليــات أطلق عـليهـا
إسـم )الـيــوم املـبــارك( لـتعقـب اجلـمــاعــات

املسلحة مبنطقة الرشاد غربي كركوك.
وقـــال املــصـــدر: "مـنـــذ صـبـــاح أمــس بـــدأت
عـمليات مشتركـة واسعة بني قوات اجليش
العراقي والقـوات املتعددة اجلنـسية تشمل

قاطع منطقة الرشاد."
واضـــــــاف أن " الـعــمـلــيـــــــات الــتــي ســمــيــت
عمليات )اليـوم املبارك( تسـتهدف القضاء
علــى التـجمعـات املـسلحـة ونـشـاطــاتهم يف
مـنــطقـــة الـــرشـــاد الـتـي شهـــدت تــصعـيـــدا
ملحـوظـا يف اآلونــة األخيـرة يف العـمليـات

التي تستهدف قوات األمن واملواطنني."
وأوضح أن "هــــــذه العـــملــيــــــة هــي إمــتــــــداد
لعــملـيــــات )املــطــــرقــــة احلــــديــــديــــة( الـتـي
اطلقـتهــا قـــوات اجليــش األسبــوع املــاضــى
مبــنـــطقـــــة احلـــــويجـــــة والـــــزاب واملــنـــــاطق

احملاذية لها بحثا عن االرهابيني."
وعلـى صعيـد متـصل أعلن مـصدر مـسؤول
بـالـشـرطـة أمـس االربعــاء استـشهـاد ثالثـة

الرأس، يف ناحية الصويرة".
وعلــــــى صعــيــــــد مـــنفـــصـل اعلــن الــــــوكـــيل
االداري لــوزارة الـصحــة صـبــاح احلــسـيـنـي
عـن جتـــاوز الـطـــاقـــة االسـتـيعـــابـيــــة ملعهـــد
الـطب العـدلي يف بـغداد بـعد تـسلمه 1559
جثــة مجهـولــة الهـويـة لـشهـر حـزيـران يف

العام احلالي.
واوضح احلــسيـني بــان املعهــد تـسلـم اكثــر
مـن 9500 جـثـــة يف نــصف االول مـن العـــام

احلالي.
وقــال ان معـظـم اجلثـث مجهــولــة الهــويــة
ومت االيعـاز الـى الكـوادر العـاملــة يف الطب
العــدلـي بـتـصــويــر اجلـثـث ووضعهـــا علــى
احلــاســوب ودفـنهــا ضـمن املــدة القــانــونيــة

والبالغة شهرين. 
ويف الديوانـية قالت الشرطـة فى محافظة
أمــــس األربعـــــاء إن مــــسـلحــني مـجهـــــولــني

رجـــال الــشـــرطـــة بجـــروح، حــسـبـمـــا اعلـن
مصدر يف الشرطة.

واوضح ان "عـبـــوة نــــاسفـــة انـفجـــرت لـــدى
مـرور دورية للـشرطـة يف منطقـة البلـديات
مـا ادى الى اصابة اربعة من رجال الدورية

بجروح".
ويف االسـكنــدريــة اعـلن مـصــدر يف اجليـش
"اصــابــة اربعــة مــدنـيـني بجــروح بـــانفجــار
قــنـــبلــــــة وقع صــبـــــاح أمـــــس، داخل مــنـــــزل

الضحايا وسط" البلدة.
من جهة اخرى، اعلن مصدر امني "العثور
علـــى تـــسع جـثـث مـجهـــولــــة الهـــويـــة قـتل
اصحـــــابهــــا بــــالــــرصـــــاص بعـــــد تعـــــرضهـم

للتعذيب".
واوضـح ان "ســت جــثــث عــثـــــــر عـلــيـهـــــــا يف
ناحية الوحدة فيما عثر على ثالثة اخرى
ملقـــاة يف نهـــر دجلـــة احـــداهـــا مقـطـــوعـــة

ارهـــابـيـــا مــطلـــوبــــا والعـثــــور علـــى عـجلـــة
مفخخة يف مـدينة راوة وتنفيذ 173 واجب
دوريـــــة و 4 واجــب كــمــني و3 ســيـــطـــــرات يف

قاطع الرمادي.
واضـاف املصـدر انه مت القـاء القـبض علـى
21 من املــشتـبه بهـم وتنـفيــذ 24 دوريــة و2
سيطرة ضمـن مسؤوليـة الفرقتـني الرابعة
واخلـامسة يف قاطع صالح الدين  –ديالى

 –كركوك. 
مــن جهـــــة ثـــــانــيـــــة اعلــن مــصـــــدر يف وزارة
الداخلـية أمـس االربعاء اسـتشهـاد خمـسة
اشخـاص وجرح 20 آخـرين بانفجـار سيارة
مـفخخــة وعـبــوتـني نـــاسفـتـني كـمــا اغـتــال
مجهولون املدير القانوني لوزارة الداخلية
فيما عـثر على تسع جثث مجهـولة الهوية

يف بغداد.
وقـــال املــصــــدر مفــضال عــــدم الكـــشف عـن
هـويـته "استـشهـد خـمسـة مـدنيـني واصيب
20 آخـرون بينهم ثالثة من رجـال الشرطة
بجـروح يف انفجار سـيارة مفخخـة مركـونة

اعقبها انفجار عبوتني ناسفتني".
واوضـح ان "االنـفـجــــــــار وقـع ضــــــــد دوريــــــــة
للـشــرطــة قــرب جــامعـــة التـكنــولـــوجيــا يف
مـنــطقــــة الـكــــرادة تـبـعه انـفجــــار عـبــــوتـني

ناسفتني يف نفس املكان".
مـــن جـهـــــــة اخـــــــرى، اغـــتـــــــال مــــــسـلـحـــــــون
مـجهولـون صبـاح أمس اللـواء فخري عـبد
احلــسني مـديـر الـدائــرة القـانــونيـة لـوزارة

الداخلية، على ما افاد املصدر نفسه.
واوضح ان "مـــسلحــني مجهـــولــني اطلقـــوا
الـنــــار صـبــــاح أمــــس االربعـــــاء علــــى عـبــــد
احلسني امام منـزله يف منطقة املنصور ما

ادى الى وفاته على الفور".
ويف حــــــادث مـــنفــــصل، اصــيـــب اربعــــــة مــن

انفجار سيارة مفخخة يف بغداد..امس توقع عدداً من الضحايا

البصرة / أصوات
العراق

مـا ان يلـوح )البـشيـر(الهثـا من
ــــنـخــــيـل حتــــت ظـالل سـعـف ال
الــســــامق،حـتـــى يـتــسـلق اكـبـــر
الفالحني سنـا النخلـة ليقطف
اولى ثـمرات الـرطب وانضـجها،
يتنازعه شـعوران؛ األول الفرحة
ـــان مـــوسـم قــطــــاف تعــبه قـــد ب
حـــــــان، واحلــيـــــــرة ملــن يـعـــطــي
الـثمـرة، فــالتقــاليــد تقتـضي ان
يعــطــيهـــــا الـــــى احــب الــنـــــاس
لـقلــبه.. هـكــــذا تــبـــــدأ طقــــوس

جني الرطب يف البصرة.
والــرطـب هــو الـتـمــر يف بــدايــة
نــضـجه،ويــسـمـــى ايــضـــا )نــص
ونـــص( اي ان نـــصـف الــثــمــــــرة
ينضج ويلـني ويتحول لـونه الى
الغـامق الذهبي،والنصف اآلخر
)خالل( اصفــر، وهــذه املــرحلــة
تـعقب حتـول الـثمــرة من اللـون
األخضـر الـى األصفـر )ويـسمـى

بهذه املرحلة خالل(..
يعد مـوسم جني الـرطب موسم
خــــــــيــــــــــــــــــــــر وعــــــــمــل عــلــــــــــــــــــــــى
البـصــريني،حـيث تــسمــى اولــى
العــــذوق الــنـــــاضجــــة مــن قــبل
الـفالحــني بـ )الــبـــشــيــــــر(، النه
ــــان تعــبهـم يـبــشـــر الـفالحـني ب
وعــمـلـهــم طــــــــوال املــــــــوســم يف
العنـايـة بـالنـخيل وتلـقيحه قـد

اثمر وآن آوان قطفه..
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موسم الرطب يف ا لبرصة.. بشائر وذكريات

مليون نخلة."
والرطـب انواع له تـسميـاته مثل
اخلــــضـــــــــراوي واخلــــــســتـــــــــاوي
والـبــرحـي والـتـبــرزل واللـيلــوي
ــــــوع مــنـه والـكــنـــطــــــار.. ولـكـل ن
مـذاقه اخلاص بـالرغـم من انها
جميعا تشترك بحالوة الطعم.
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النخيل واشتراطنا على الفالح
الـذي نعـطيه فـسـيال مجـانـا أن
يعـطي هو اآلخـر الفسـائل التي
تــطـــرحهـــا أمهـــات الـنـخل الـــى
ــــا وإذا فالحــني آخــــريــن مجــــان
تـوفرت االمـكانـات والدعـم فمن
املمكن أن نصل بالعـدد الى مئة
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عبـاس هــادي من مـركـز أبحـاث
الــنخــيل يف جــــامعـــة الـبــصـــرة
"أكـلـــت احلـــــــــروب جـل الـــنـخـل
ــــى الــشــــريــط وخــصــــوصــــا عل
املتاخم اليران وهي أكثر غابات
الــنـخــيـل وأجــــــودهــــــا،كــمــــــا إن
ـــأثـيـــرا جتفــيف االهـــوار أثـــر ت
كبـيرا يف مـلوحـة املاء وبـالتـالي
انـعكــس يف كـثـيــر مـن املــشــاكل
واإلمـراض الـتي أمــاتت الكـثيـر
مـن الـنـخل وكـــذلـك اإلهـمـــال
الكـبيــر الــذي تعــرضـت له هــذه
الــــشجـــــرة الــتــي حتــتـــــاج الـــــى
الكـثيــر من الــرعــايــة واملتــابعــة
والــتــي لــم يــتــــوفـــــر لهـــــا خالل

السنني املاضية "
وأضــاف " لــدينــا بــرامـج جيــدة
ـــوفـــر لـنـــا وطـمـــوحـــة إذا مـــا ت
الــدعم فـنحـن اآلن نتـبع نـظــام
الزراعـة النسيجيـة والتي يعول
عليها كثيرا إلنتاج أعداد كبيرة
مـن النخـيل وبطـريقـة تـختلف
جــذريــا عـن طــريقــة الــتكــاثــر
ـــالفــســـائل وعــملـيـتـنــا تــشــبه ب
عـمليـة االسـتنـسـاخ ونــستـطيع
أن ننـتج كميـات كبـيرة جـدا من
ــــاجح ــــامج ن الفــســــائل والـبـــرن
100% مــثلـمــــا يحـــدث يف دولـــة
األمارات والسعودية والكويت "

ـــــابع "زرعــنــــا أكــثــــر مــن ألف وت
نخلــة يف )الـبــرجــسـيــة( و3313
يف )الـهـــــــــارثـــــــــة( مـــن أمـهـــــــــات
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وأحبهم إليه."
وتابع: وبعد هذا تنتعش احلياة
وتفــتح مــئــــات املـكــــابـــس الــتــي
تــسـتـــوعــب كل الـبـــاحـثـني عـن
عمل مـن البصـرة أو احملافـظات
القــريبـة حـيث يفــد اآلالف من
الـناس يـسمـونهـم )التمـارة( من
محـافظـتي النـاصريـة والعـمارة
يعملـون بجنـي التمـر وتنـظيفه
وكـبــسه عـبــر معــامـل ومكــابــس
تسمى )جـراديغ( تستمر الربعة
اشهـر تقــريبــا ويصــدر إنتـاجهـا
ـــريــطـــانـيـــا وفـــرنــســـا يف الـــى ب
األغلب فقـد كـان العـراق يصـدر
حــوالـي 80 % مـن متـــور العــالـم
وحتــى نهـايـة الـسـبعيـنيــات من
القـــــرن املـــــاضــي كــــــان العـــــراق
يـصــدر أكـثــر مـن 500 ألف طـن
إلــى 80 بلــدا حتــى للـبالد الـتي
تـنــتج الـتـمـــور جلـــودة الـتـمـــور
العراقـية وابـكار مـوسم نضـجها

قبل أي دولة أخرى."
واوضح" كـان هـذا قـدميـا ولـكنه
لـم يــزل حـيــا يف الــذاكــرة وقــد
كانت احلرب العراقـية االيرانية
هي احلــد الفـاصـل بني مـا كـان
واقعـا وبني مـا حتـول إلـى ذاكـرة
فقــد تـبقــى مــن نخل الـبـصــرة
الـذي كان يقـدر بثالثـة وثالثني

مليون نخلة بضعة ماليني."
وعـــن ســـبـــب تــــــــــراجـع اعــــــــــداد
النخيل يف البصرة قال الدكتور
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كـان النـاس علـى بيـض نوايـاهم
ــــطــبـعـهــن ولــكــن الــنــــــســـــــــاء ب

غيورات."
وقـــــال محــمــــد الــتــمــيــمــي )55
عاما( وهـو مهندس زراعي "قبل
ثالثــــــة عقـــــود الاكــثـــــر كـــــانــت
الـبصــرة تعقـد أفـراحـا وتفـيض
تـباشير بقدوم مـوسم الرطب ملا
لهذا الـذهب النباتـي من أهمية
بـالغـة يف حيـاة الـبصـريني، فهـو
هــويتـهم الـتي عــرفــوا بهــا وهــو
نـسغ حيـاتهم وضيـف موائـدهم
الــدائـم ومــويف ديــونهـم وكــاسـي
عـــــريــــــانهــم ومـــــواســم حــبهــم،
يــسمـونـه البــشيــر والبــشيـر هـو
نــضــــوج العــــذوق واكــتـــســــابهــــا
الـصفرة الـذهبيـة احلبيبـة على
قـلـــــــــــوبـهــــم يف أوائـل متـــــــــــوز أو
مـنـتــصفه." وأضــاف الـتـمـيـمـي"
وحــيــنــمــــــا يقـــطف الـفالح أول
ــــاضجــــة يقـبـلهـــا حـبـــة رطـب ن
بــشـغف ويــضـعهـــا علــى عـيـنـيه
ــــا واســتــبـــشــــارا ويـخف عــــرفــــان
مـسـرعــا إلبالغ هــذا اخلبـر إلـى
عــائـلتـه وجيــرانـه من املــزارعني
مــتــبـــــــــاهــيـــــــــا إن نـخـالتـه هــي
الـسبـاقـة يف إعالن الـبشـرى فـان
قـــدوم مـــوسـم الـــرطــب كقـــدوم
املـــــولـــــود اجلـــــديـــــد.. وملـــــوســم
الــرطـب أعــرافــا وطقــوســا فــان
حــبـــــة الـــــرطــب األولــــــى تقـــــدم
ألقــرب النــاس الــى قلـب الفالح
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ليـشـتغلــوا مـعنــا بجـمع الـتمــر
ومــن ثــم تــصــنــيـفه وكــبــــسه يف
اجلـراديغ )معامل واماكن جمع
التمـور وتكـون يف الغالـب قريـبة
مــن األنهــــار( وتــصــــديــــره إلــــى

خارج العراق."
ـــى الـــرغـم مـن إن وأضـــاف" وعل
ــــة يف انــتــــاج عـــشــــرة أالف نـخل
السـابق ال يأتـي بسعـر كيلـو من
الـرطب اليوم لـكن حياتنـا كانت
أسهل كـثـيــرا وال نعــانـي مـن أي
شـيء كــانـت أيــامـنــا يف مــوسـم

جني التمر أفراحا بأفراح." 
وتقــول زوجـته احلــاجــة بهـيــة"
كنا نعد الـساعات واأليام لقدوم
مــوسم الــرطـب ونلــوذ بــالــصبــر
على مـقارعة احليـاة يف انتظاره
ولــســان حــالـنــا يقــول )مــا بـيع
طــوكـي والـبــشـيــر يلــوح(- وهـي
اهزوجـة تعنـي ان املرأة لـن تبيع
حلــيهــــا لـــســــد عــــوزهــــا مــــادام
الرطب يلوح يف اعالي النخيل-
" وتـضـيف احلــاجــة بـهيــة"علــى
الــــــرغــم مــن إن مــــــوســم جــنــي
الرطب يشعل فـينا الغيرة نحن
النـساء بـسبب قـدوم الطـواشات
ـــواتـي يـــأتـني مـن )الـنــســــاء الل
مناطق اخرى جلمع الرطب(."
وابـتــسـمـت ونـظــرت نـظــرة ذات
مغــزى الــى العـم عـبــد العــزيــز
الـذي ابتـسم بــدوره وعقب علـى
كالمها وقد فهم ما ترمي إليه "
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ويــبـــــدأ هـــــذا املـــــوســم عـــــادة يف
مـنتـصف شهـر متـوز،وقـد بـدأت
ــــزيـن اســــواق سالل)الــــرطـب( ت
البـصــرة متــوافــدة من بـســاتني
)ابـــــــــــــو اخلـــــــصــــيــــب( و)شـــــــط
العرب(أشهر مناطق النخيل يف
العــالـم واكثــرهــا كثــافــة. وعلــى
الـرغـم من ارتفـاع اسعـاره حـيث
ــــو غــــرام يــتجـــــاوز سعــــر الـكــيل
الـواحـد مـنه ثالثــة االف دينـار،
فـأنه مـازال يشكـل مادة رئـيسـية
يف مــــوائــــد العــــراقـيـني عــــامــــة

والبصريني خاصة. 
وكـــانـت ملـــواسـم جـنـي الـــرطـب
طقــوس خــاصــة عـنــد اصحــاب
بــســاتـني الـنخــيل، فهــو مــوسـم
الـوفرة والعـافية و ملء الـبطون
وســد الــديــون واكـســاء العــريــان
ورمبــا الـتمـتع بــايــام مـن اللهــو

البريء.
يقـول العم عبـد العزيـز املسـافر
)70 عـــامـــا(وهــــو فالح مـن ابـي
اخلصـيب"كــانت هـذه الـطقـوس
اجلـمـيلــة يف زمـن اخلـيــر وقـبل
ـــوحـــة واحلـــروب ان تقــضــي املل
ــثــي نـخـل ـــــــى أكــثـــــــر مــن ثـل عـل
الـبصرة..كـان موسم الـرطب هو
ــنـــــــا و أجــمـل أيـــــــام كـل حــيـــــــات
أفــراحنــا..فهـو يـعنـي لنـا ذهـاب
أيام الضنك والعوز وانتهاء أيام
االنـتــظـــار لـيــس لـنـــا فقــط بل
آلالف الـنــاس الــذيـن يجـيـئــون
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بغداد / عامر السعدي 
مـــشــــاهــــد فــــرح غــــامــــرة وقــبالت
ودمــوع تبـادلهــا اجليــران يف حي
اجلهــاد وسط الـزغـاريـد وتـوزيع
احللـــوى واجـــواء احملـبـــة واكـــدوا
لبعـضهم ان الشيء باسـتطاعته
تفــــريـقهــم بعـــــد ان وصفــــوا مــــا
تعــــرض له الـبعــض مـنهـم بــــانه
مجـــرد حـــادث طـــارئ اليـثـنـيهـم
ابــــداً عـن مـــســــانـــــدتهـم لــبعــض
فــوجهــوا رســالـتهـم التـي تقــول:
ان الفـرق بيننا اطالقاً . كل هذا
جـــــــرى يف شـــــــوارع حـــي اجلهـــــــاد
احتفاال بعودة األسر التي تركت
بـيـــوتهــا وعــادت اثــر تـطـمـيـنــات

اجلميع ووقفتهم الشجاعة.
ابـو مصطفـى - )50 عامـا( قال:
كم كان مـشهدا حزينا حني ترك
اجلـيــــران مـنــــازلهـم خــــوفــــا مـن
احداث ممـاثلة ولكننـا استطعنا
ان نعـيــــدهـم ثــــانـيــــة لـــشعــــورنــــا
القـــــوي بـــــانهــم اهلــنـــــا فـكـــــانــت
حلـظــات رائعــة ان تــرى االهــالي
مبتهجـني فاالطفـال سرعـان ما
توجهوا الى اللعب والشباب إلى
التـجمع فـيمـا انـشغلـت النـسـوة
بـالزغـاريد واالحـاديث امـا نحن

بغداد / املدى 
الـتقــى رئيـس الــوزراء الــسيــد نــوري املــالـكي وزيــر
املوارد املـائيـة الدكـتور عـبد الـلطيف جـمال رشـيد
وبحـث مـعه آلـيــة تـنفـيــذ املــشـــاريع االروائـيــة يف
عـمــوم احملــافـظــات مــؤكــدا ان مــا تقــوم به وزارة
املــوارد املــائيــة يعــد الــركيــزة االســاسيــة للـتنـميــة
املنشودة يف العراق كـون غالبية القطـاعات تعتمد
عـلـــــــى مـــــــا مــتـحـقـق يف اجلــنـــــــاب االروائــي مــن

جناحات.
واكد املالـكي خالل اللقاء الـذي جرى امس االول
ان حجـم املــشــاريع الـتـي تـنفــذ يف قـطــاع املــوارد
املــائـيــة والـتـي يـتجــاوز عــددهــا الـ )500( مــشــروع
موزعـة يف جميع احملـافظات واقلـيم كردستـان هو
قفـــزة نـــوعـيـــة يف مـيـــدان اعـــادة اعـمــــار العـــراق
بـاجلهـد الــوطني مـشيـدًا بـدور مالكـات الـوزارة يف
حتــديـث وتـطــويــر املــشــاريع القــائـمــة واخـتـصــار
الـــــزمــن يف اجنـــــاز مـــــا هــــــو مخــطـــط له ضــمــن
اخلطـط االستثمـارية منـذ 2003/4/9 لغايـة هذا

اليوم.
وعـبر املـالكي عن اعـجابه بـاألسالـيب املعتـمدة يف
املـناقصـات التجاريـة واعتمـاد االسس العلـمية يف
احـالتهـا إلـى اجلهـات واملقــاولني ومتـابعـة تـنفيـذ
املشاريع وما مت حتقيقه يف اعمار مناطق االهوار
وبلـوغ نـسبـة اكثـر من 40% مـن مسـاحتهـا اضـافـة
الــى تــنفـيـــذ العــديــد مـن املــشــاريـع داخل عــمق

االهوار يف محافظات البصرة وذي قار وميسان.
وثـمن املــالـكي انـتبــاه الــوزارة الــى مـســألــة تــأهـيل
الكــادر العــامل مـن خـالل خلق فــرص تــدريـبـيــة
داخل وخارج العـراق مشـددا على ضـرورة مشـاركة
الـــوزارة يف احملـــافل الـــدولـيـــة واملـــؤمتـــرات وورش
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رئيس الوزراء يلتقي وزير املوارد املائية 

رضورة التوصل اىل اتفاقيات مع دول اجلوار للحفاظ 
عىل حصة العراق املائية 

بالزغاريد وأجواء احملبة وتوزيع احللوى 

أهـايل حي اجلهــاد حيتفلـون بعـودة اجلريان 
اجلـــمـــيـع اخـــــــــوة يف الـــــــســـــــــراء
والضراء ودعـا اجلهات االمـنية
الى ان يكـون لها وجـود  بصورة
مـسـتمــرة لــزيــادة فـــرض االمن
والتـدخل يف احلــاالت الطـارئـة
مــشـيـــدا بــشجـــاعـــة مـن يــسهـــر
علـى حمـايـة العـراقـيني يف حي

اجلهاد وغيرها من املناطق.
ام سالم اقــــامـت ولـيـمــــة غــــداء
لعـــائلـتـني تــركـتــا مـنـــزلهـمــا يف
الــــــشـــــــارع الـــــــذي تــــــسـكـــن فـــيـه
وقـالت: برغـم وجود ابنـائي من
حـولي إال ان رؤية وسماع صوت
جـيــــرانـي يـــشعــــرنـي بــــاحلـيــــاة،
امتـــــنــــــــــــى مـــــن اهلل ان ال منــــــــــــر
بظـروف يهجـر فيهـا املـواطنـون
بــيـــــــوتـهــم الن الـفـــــــراق حــتـــــــى
املـؤقت صعب للغـاية وانـا اليوم
احتفل بعودة جيراني وال اهتم
مـن أي ديـن او ملـــة هـم.. نحـن
عــــــراقــيــــــون وابــنــــــاء مــنــــطقــــــة

واحدة.
بهـــــــذه املـــــشـــــــاعـــــــر اجلــمـــيلـــــــة،
اســتقــبل اهـــــالــي حــي اجلهـــــاد
العــوائـل التـي هجـــرت بيــوتهــا،
فهل يعـي من اراد الفـتنـة ان ال

مكان بينهم... ؟ 

الـى عـرس حقـيقي فـالـزغـاريـد
يف الـشــوارع والـبيــوت واحللــوى
يف كـل مكــــان، نحـمــــد اهلل علـــى
كل حـال وسنعمل مـعا من اجل

تكاتفنا ووحدتنا. 
الـكلـمــة االكـثــر تــرديــداً طــوال
االســـبــــــــــوع املــــــــــاضـــي يف احلـــي
)احلــمــــــد هلل علـــــى الــــسالمـــــة(
وتتبـادل بني االســر التي تـركت
منازلها مـرغمة وبني من رفض
اخلــــــروج. احملــــــال الـــتجــــــاريــــــة
تستقبل زبائنها وابناء املنطقة

بهذه الكلمة. 
ابـــــو احــمـــــد  –كـــــاســب يقـــــول:
انـهــيــت رصــيـــــــدي يف الـهـــــــاتـف
النقـال جـراء اتصـالي املـستمـر
بجيرانـي الذين تركـوا منازلهم
حتــسـبــا الي طــارئ ودائـمــا مــا
اطمـئنـهم علـى احــوالنــا وعلـى
سالمـــة بـيـــوتهـم. فهـي بـيـــوتـنـــا
ايــضــــا مـتــــذكــــرا مـــــوقف احــــد
جـيـــرانه الـــذي خـــاطـــر بـنفــسه
لـيال ونقل ولده الـى املستـشفى
بـسيـارته وهـو امـر ال يغـامـر به
احــــد لـكــنه قــــال: تــــربــطـنــــا يف
احلــي عالقـــة جـيـــرة مــشــــابهـــة
للـعالقـــــة يف الــبــيــت الـــــواحـــــد،

فسخرنا من كل اجلماعات التي
تـريـد ان تفكـر يف تـشتيـت جسـد
اجملتمـع العراقي الـواحد وعـدنا
علـى الفـور الـى ذكـريـات شبـابنـا

وافراحنا.
احلـاجة ام نـوري قالت: اخـبرني
احفــــادي بــــأن جـيــــرانـنــــا عــــادوا
صبيحة اليوم فقمت على الفور
بــزيــارتهـم ونثــرت احللــوى علــى
رؤوسهـم وال اسـتــطـيـع ان اصف
مـــشــــاعــــري بــــاســتقـبـــــالهـم لـي
فـــــــاجلـــمـــيـع ارمتـــــــوا عـلـــي وهـــم
يبكـون من الفرح وبعـد حديثهم
عـن املــصــــاعـب الـتــي واجهــــوهــــا
دخل احلــــاج ابــــو نـــــوري علـيـنــــا
بـصــوته القــوي ليـدعــو اجلمـيع

الى تناول الطعام عندنا. 
مـشاعـر حلوة عـبرت عـنها جـيرة
رائـعة امـتدت الكـثر مـن عشـرين

سنة.
امـا ابــو عمـر  –مهنــدس فقـال:
مـــــــــا حـــــصـل ادى الـــــــــى هـجـــــــــرة
العــديــد مـن العــوائـل يف حيـنهــا
خــــــوفــــــا واحــتــــــرازا مــن احــــــداث
ممـاثلــة إال اننـا قـررنــا االتصـال
بهـم وتبديـد مخاوفهـم وسبحان
اهلل مــــا اراده املـــسـلحــــون حتــــول

احملـطــات الكهــرومــائيــة والتــوسـع يف بنــاء الـســد
واسـتــصالح االراضـي حـيـث ان هـنـــاك اكـثـــر مـن

)14( مليون دومن لم تستغل زراعياً حتى اآلن.
وبـني الــدكـتــور عـبـــد اللــطـيف جـمــال ان خــطــة
الـوزارة خالل عـام 2006 هي التـركيـز علـى تنـظيم
اسـتغالل املـيــاه اجلــوفـيــة مـن خالل حفــر اآلبــار
وفـق مخــطــط معـــد وكـــذلـك حـمـــايـــة االراضـي
الــزراعـيــة مـن خالل تـنـظـيف املـبــازل واجلــداول
واالنهـر وتـوفيـر احلصـة املـائيــة املطلـوب لهـا كمـا
اوضح اهـمـيـــة اجنــــاز محــطـــات الــضخ لـتـقلــيل
مـشــاكل امليـاه اجلــوفيـة خـاصـة يف وسـط وجنـوب

العراق. 
وجـــــــرى خـالل الـلـقـــــــاء بـحــث االمـــــــور االداريـــــــة
اخلــاصــة بــالــوزارة وتثـبيـت عنــاوين املــستـشــارين

وبعض املوظفني والدرجات. 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

العـمل الـتي تـقيـمهــا املنـظمـات الــدوليـة والـدول
الــداعمــة كمـا دعـا الـى االهـتمـام بــالتــوصل الـى
اتفــاقـيــات مع دول اجلــوار حــول املـيــاه وحتقـيق

العدالة يف توزيعها وقسمتها.
من جــانبه شـرح وزيـر املـوارد املــائيـة طـبيعــة عمل
الـوزارة خـاصـة يف هــذا الظـرف ودور مالكـاتهـا يف
تـنفيــذ املشـاريع علـى الـرغـم من التـدهــور االمني
ــــى اجلهـــات ودون االعـتـمـــاد بـــدرجـــة كـبـيــــرة عل
الــدوليــة الـســانــدة علــى الــرغـم من اهـميــة ذلك
خــاصــة يف بنــاء الـســدود الــستــراتيـجيــة وطــالب
رئـــيـــــــس مـجـلـــــــس الــــــــــوزراء بـــــضــــــــــرورة زيــــــــــادة
الــتخــصـيــصـــات املـــالـيـــة ســـواء ضـمـن اخلــطـــة
وخــارجهــا من اجل االسـراع يف حتــديث املـشــاريع
والـــدخـــول يف مــشــــاريع جـــديــــدة تعـتـمــــد علـــى
االستخـدام التكـنولـوجي املتـطور خـاصة يف بـناء
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