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الناصرية/حسني كرمي العامل 
عـلى الـرغم مـن مرور اكـثر مـن تسعـة اشهـر علـى انفـجار مـخازن
عتـاد الناصرية القريبة مـن اثار اور مازال ذوو الضحايا يبحثون
بـني االنقــاض عـن جـثـث ابـنـــائهـم مــسـتخــدمـني االلـيـــات.  ففـي
احدى محـاوالتهم املتكـررة متكنوا يف االيـام القليلـة املاضـية من
انتـشــال جثـتني كــانتـا عــالقتـني حتت االنقــاض يف حني مـا زال

عدد غير معلوم من اجلثث حتت مخلفات االنفجار. 
وقال احـد ذوي الضحايا لقـد متكنا من انتشـال جثتني ومازالت
ست جـثث من اقـاربنـا حتت االنـقاض يف حـني ذكر اخـر ان تسـعاً
من جـثث اقـاربه مـا زاالت عـالقـة وان عـمليــات البحـث عنهـم لم
تــسفــر اال عـن انـتــشــال احــدى اجلـثـث.  ونــاشــد ذوو الــضحــايــا
القــوات االيـطــاليــة واجلهــات الــرسـميــة مبـســاعــدتهـم النتـشــال

الضحايا من حتت االنقاض.

 بغداد /املدى
يف خـطــوة نحـو االعـتمـاد الــذاتي
لـلجـيــــش العــــراقـي مت تــــأسـيـــس
ثالثــــة أفـــــواج للـتـمــــويـن والـنـقل
تقوم باألمور اللوجستية من نقل
ومتــويـن اجلـيـش بــاالحـتـيــاجــات
الـضرورية بدالً من القوة املتعددة
اجلنـسيـة الـتي كــانت تقـوم بهـذه
املـهـــمــــــــة. إن كـل فــــــــوج مـــن هــــــــذه
أألفــواج سـيكــون مــرتـبـطـــاً بفــوج

البصرة / عبد احلسني الغراوي 
ـــــــــس  االعـــــمــــــــــــار يف وافـق مـجـل
محـافـظــة البـصــرة علــى تنـفيـذ
)50( مـشروعـاً استثـماريـاً صادق
علـيها مجلس محافـظة البصرة
وقـال الــدكتـور صــالح اسمــاعيل
الكرناوي رئـيس مجلس االعمار
ــــــــدى(: ان يف احملــــــــافـــــظــــــــة لـ)امل
املـــشـــــاريع الـتـي صـــــادق علــيهــــا
ـــــشـــمـل ـــــس احملـــــــافــــظـــــــة ت مـجـل
استثمـار مدينـة العاب االنـدلس
ومـــشــــروع خــــدمـــــات تخــــزيـنـيــــة
للمـواد الغذائـية ومـشروع انـشاء
مـــطـــبعـــــة حـــــديــثـــــة لـــطــبـــــاعـــــة
ـــــــصــحــف واجملــالت والـــكـــــتـــــب ال
اضــافــة الــى مـشــروع بـنــاء ورش
ومخــــازن لقــطع غـيــــار سـيــــارات
امريكية ومجمع وفندق سياحي
واستـثمـار املــدينــة االعالميـة يف
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رست على شركات عراقية وعربية وعاملية

جملس اإلعامر يف البرصة 
هيـيـئ 50 مــرشوعـــاً اسـتـثـامريـــاً للـتـنفـيـــذ
خلـطوط انـتاج واسعـة ومتـطورة
يف صنـاعـة التمـور وانشـاء سـوق
عـصــري يف كــوت احلجــاج وفـتح
خــط جـــــوي عـــــاملـي بـني مــطـــــار
الـبــصـــرة وجـمــيع مــطـــارات دول
العــالـم.. وقــال الــدكـتــور صـــالح
ـــــاوي رئــيــــس اســمـــــاعـــيل الـكـــــرن
مـجلــس االعـمــــار يف محـــافــظـــة
البـصـرة، عـميـد كـليـة الـهنـدسـة
بجـــامعـــة الـبـصـــرة ان املــشـــاريع
ــــــى الـــتـــي متـــت املــــصــــــادقــــــة عـل
تــنفـيـــذهـــا رســت علـــى شـــركـــات
عــراقـيــة وعــربـيــة وعــاملـيــة وهـي
تـشـمل 50 مـشــروعــاً استـثمــاريــاً
وصـنــاعـيــاً وخــدمـيــاً وسـيــاحـيــاً،
حــيــث ســتهــيــئ هـــــذه املــــشـــــاريع
العــمالقــــة فــــرص عــمل كـثـيــــرة
لـلـعــــــاطـلـــني عـــن الـعـــمـل حــــــال

املباشرة بتنفيذها.
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الكهربائية.
وبـني رئيــس مجلــس االعمـار يف
محــــافــظــــة الـبــصــــرة - ان هــــذه
املـشــاريع يــدخـل ضمـنهــا انـشــاء
معـــــامـل الهــيـــــاكل احلـــــديـــــديـــــة
والعـربــات واملقـطـورات وخـزانـات
املـاء والـوقـود ومعـامل لـألسفلت
والــــبـالســــتـــك وتـغـلــــيـف وطـالء
االنـــــابــيـــب احللـــــزونــيـــــة وبــنـــــاء
مـــسـتــــشفــــى خــــاص بــــالـبــصــــرة
واستثـمار مشروع لتصنيع زوارق
الصيـد والنزهة ومـشروع اخلوره
الـى جــانب مـشــاريع استـثمـاريـة
اخرى منهـا انشاء مـعمل إلنتاج
الطاقة الكهربـائية من النفايات
ومـصـــانـع الكـتـــرونـيـــة ومــشـــروع
ــــــشــــــــاء ــــــــران الـــبـــــصــــــــرة وان طـــي
مـــــســـتـــــشـفــــــــى اهـلـــي يف كــــــــوت
احلجـــــاج ومـكـــــابــــس حـــــديــثـــــة
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القبلـة وانشـاء مجمعـات سكنـية
ودور للمـواطـنني مـشيـراً إلـى ان
املــشـــاريع االسـتـثـمـــاريـــة تــشـمل
ايضـاً انـشـاء مـركـز جتـارة عــاملي
مع جـمــيع خــــدمـــــاته ومـــشــــروع
الغـــازات الــصـنـــاعـيـــة واالصـبـــاغ
وتــصـنــيع مـعجــــون الــطـمــــاطــــة

وبناء مجزرة عصرية..
ـــــــــشــــــــــــاريـع واوضـح - أن مـــــن امل
العـمالقـــة والــسـتـــراتـيجـيـــة هـي
إنشـاء مينـاء عمالق يف املنـطقة
ــــــاء خــــــور احملــــصــــــورة بــني مــيــن
العـميــة ومنـطقـة خــور عبـد اهلل
وشـبه جـــزيــــرة الفــــاو وان يكـــون
علـــــى شــكل لــــســـــان ممــتـــــد مــن
اليـابسـة الى داخل الـبحر وبـناء
خمـسة معامل صنـاعية ومعامل
للشركات املاليـزية والسنغافورية
والـصـيـنـيـــة والكـــوريــــة لألجهـــزة
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واسط / جبار بجاي 
يف ضــوء اخلـطــة اجلــديــدة الـتـي تعـتـمــدهــا
وزارة الزراعة لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
وتـــوفـيـــر الــسـبل الـكفـيلـــة للـنهـــوض به وفق
مـتطلبـات املرحلـة اجلديـدة خصصـت الوزارة
مـبلغ مليـار دينـار لتـسليف فالحـي احملافـظة
بغــيـــــة متـكــيـــنهــم مــن اســتــثــمـــــار أراضـــيهــم

الزراعية وفق املتطلبات املذكورة.
وقـــال مـــديـــر دائـــرة الـــزراعـــة يف احملـــافــظـــة
املهنــدس سالم اسـكنـدر زيــدان ، هنــاك جلنـة
مـــركـــزيـــة شـكلـت يف دائـــرتـنـــا بـــالـتـنــســيق مع
املصـرف الــزراعي لـلقيـام بـاجـراء الكـشـوفـات
املـــوقعـيــة لـطــالـبـي الـتــسلـيف مـن الفالحـني
واملزارعني وتقـدير احـتياجـاتهم وفق مسـاحة
األرض الزراعـية ونـوع املشـروع الزراعـي الذي
يــراد إقــامـته إذ أن هــذه اخلـطــوة تهــدف الــى
مــســـاعـــدة الفالحـني الـــذيـن لـيــسـت لـــديهـم
القـــدرة الكـــافيـــة الستـثمـــار أراضيـهم وشــراء
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6 مليارات دينار إلعادة بناء ناحية زرباطية

الــزراعــة ختـصـص ملـيــار ديـنــار لـتــسلـيف
الفالحني واملزارعني يف واسط 

مـليــارات دينـار تــستـثمـر إلعــادة بنـاء املــرافق
اخلـــدمـيـــة يف الـنـــاحـيـــة الـتـي تعـــرضـت إلـــى
الـتـــدمـيـــر الكـــامـل خالل احلـــرب العـــراقـيـــة
اإليـرانيـة وهجـرهـا األهـالي جـراء ذلك لـيتم
إلغـاؤهـا فـيمـا بعـد مـشيـرا إلـى أن هــذا املبلغ
يسـتثمـر علـى مـدى عــامني حيـث يتم حـاليـا
بـنــاء الــدوائـــر احلكــومـيــة يف الـنــاحـيــة مـثل
ـــديـــة واملـــاء واجملـــاري والـــزراعـــة والـــري الــبل
ومـركز للشرطة ومركز صحي وبناية الناحية
ودار مـــديـــر الـنـــاحـيـــة  وكـــذلك بـنـــاء 40 داراً
حكـــوميــة ملــوظـفي دوائــر الــدولــة يف املـــدينــة
اجنــز مـنهـــا حتـــى اآلن 20 دارا سكـنيــة فـيمــا
يـتـــواصـل العـمل لـبـنـــاء ثالث مـــدارس  ومـــد
شـبكــة للكهـربــاء بكلفــة 800 مليـون  وإنـشـاء
عـدد مـن الشـوارع الـرئـيسـة  وان هنـاك خطـة
لـتـــوزيع عـــدد مـن قــطع األراضـي الـــسكـنـيـــة
للـمواطـنني من اجـل تشجـيعهم بـالعـودة إلى

مدينتهم والسكن فيها.
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املستلزمات التي يحتاجونها.
وأشـــار إلـــى أن عــملـيـــة الـتـــسلــيف تـتــم وفق
جـملــة مـن الـضــوابـط حـيـث سـيـتـم تــسلـيف
الفالح الـذي التزيد مسـاحة أرضه على )20(
دومنـــاً او االرض املـــؤجـــرة الـتـي التـــزيـــد عـن
)50( دومنـــا مبـبـلغ يـتـــراوح بـني ملـيـــون الـــى
ثالثة ماليني دينار تكون على دفعتني األولى
ـــالعــمل والـثـــانـيـــة بعـــد الـبـــدء قــبل الـبـــدء ب
وبفـائدة )7%( وبـكفالـة وكيل تسـويق للمـبالغ
التـي تقـل عن املـليــون دينـار أمـا إذا زاد املـبلغ
عن املـليــون دينـار، فـيكــون بكفـالــة اثنـني من
املــوظفـني  أو ضمــانــة عقــار مــؤكــدا أن مـبلغ
الـتــسلـيف مهـمــا كــان البــد أن يـسـتــرد خالل

سنة واحدة.
من جهـة أخـرى قــال معــاون محـافـظ واسط
للشـؤون الفنية املهندس نعيم عبد الكرمي أن
مجمــوع التـخصـيصـات املــاليـة الـتي حـصلت
عليهـا نـاحيـة زربـاطيـة احلـدوديـة بلـغت ستـة

ـ ـ ـ ـ
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بغداد/املدى
دعـت املهندسـة نسـرين مصـطفى
برواري وزيرة البلـديات واألشغال
ــــــى ضــــــرورة إجنــــــاز الـعــــــامــــــة إل
املـشـاريع اخلــدميـة يف محــافظـة
واسط بـأسـرع مـا ميكـن من أجل
تعــزيــز ثقــة املـــواطن بــاحلكــومــة
والـــوزارة التـي تعـمل جــاهـــدة من
أجل خــدمــة املـــواطنـني وسخــرت
إمكـانيـاتهـا كـافــة لتقـدمي أفـضل
اخلـــدمـــات يف مجـــال الـبلـــديـــات

واملاء واجملاري.
وأكـدت بــرواري خالل لقــائهــا مع
محـافـظ واسـط الــسيــد محمـود
رضـــا اجلــشعـمـي ضـــرورة تعـــزيـــز
الـوحـدة الـوطنيـة يف ظل الـوضع
ــــــذي يعــيــــشه ــــــدميقـــــراطــي ال ال
العــراق داعيـة إلـى ضـرورة رعـايـة
العــــاجــــزيــن والـفقــــراء وتـفعــيل
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وزير البلديات: مشاركة املواطنني يف حتديد
أولويات املشاريع يف املحافظات ختدمنا

الـنــظــــر يف شـمــــول احملــــافــظــــات
ـــــــى شــكـل تـــنــــظـــيـــم األخـــــــرى عـل
ــــــــــريــــــــــد مــــن حــــمـالت ولـهــــــــــذا ن
احملافظـات تزويـد الوزارة بقـائمة
املشـاريع التي حتتـاجها وخملتلف
الـقطاعات ومشـاركة املواطنني يف
ــــــات ومــن ثــم ــــــوي ــــــد األول حتــــــدي
عـرضهـا علـى مجلـس اإلعمـار يف

مجلس الوزراء إلقرارها.
من جــانبه أشـاد محـافـظ واسط
بـــدعم وزارة الـبلــديــات واألشغــال
للمحـافظة وحتقيق حملة إعمار
ــــرى فــيهــــا مــــؤكــــداً اســتقــــرار كــب
احملافظـة وسيادة سـلطة القـانون
وحــرص أبنـاء واسـط علـى إعـادة
إعـمـــار مـــديـنــتهـم واملــشـــاركـــة يف
ـــــة يف ظل ـــــاســي ـــــة الــــســي العـــملــي
ــــدميقــــراطـيــــة الـتـي املـــسـيــــرة ال

يشهدها العراق اجلديد.
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عمـليــة تـشغـيل األيــدي العــاملــة
للقـضــاء علــى البـطــالــة وتــوفيــر
فـــرص العـمل للـمــواطـنـني ودعـم
احملــافظـة بــاآلليــات وميـزانـيتهـا
التـشـغيـليـة وقــالت بــرواري: إننـا
نـريــد إعمــار كل العـراق وسـنعيـد

بغداد/املدى
شــارك العـراق يف مـؤمتـر جــامعـة
هارفـرد اخلاص بـأهوار الـرافدين
والـتنـميـة احلــديثــة. )اقتـراحـات
عملـية إلنـعاش األهـوار واملظـاهر
الـطـبيـعيــة والـبيـئيــة يف العــراق(
الــــــــــذي أقــــيــــم أمــــــــس يف واليــــــــــة
بــــوســطـن بــــالــــواليــــات املــتحــــدة
األمــريكيـة مبـشـاركـة العـديـد من
الشـخصيـات األكادميـية الـرفيـعة
املــستــوى يف اجلــامعــات العـــامليــة
والــسيــاسيــة والبــرملــانيــة إضــافــة
إلى الـشركـات واملنظمـات العاملـية
املـعنيـة بـإنعـاش األهـوار وممـثلني

عن الدول املانحة.
وألقـى وزير املوارد املـائية الـدكتور
عبـد اللـطيف جمـال رشيـد كلمـة
العـراق يف املـؤمتـر ركــز فيهـا علـى
ــــــــــــــــوضــع األمــــــنــــــي يف الــــــبــالد ال
واجتــــــــاهــــــــاتـه نـحــــــــو الـــتـحــــــســـن
وتـطــورات األوضــاع االقـتـصــاديــة
والـسياسية السائـرة باجتاه إقامة
االنتخـابـات العـامـة يف مـوعـدهـا
احملـدد يف كـانــون الثـانـي من عـام
2005 واإلجــــــــــــراءات املـــــتـخــــــــــــذة

لنجاحها.
وأشــــــــار إلــــــــى ضــــــــرورة أن تــكــــــــون
املــــســـــاهــمـــــة الـــــدولــيــــــة إلنعـــــاش
األهــوار جــديــة ومـــرتبـطــة بـــزمن
محـدد السـيمــا إن العـراق ممـثالً
بـوزارة املـوارد املــائيـة أجنــز إغمـار
40% من مـســاحــة األهــوار بــامليــاه
بعــد سقـــوط النـظــام الـســابق يف
9/ 4/ 2003 مــــــؤكــــــداً ضــــــرورة أن
يكـــون هنــاك مـنهج مــشتـــرك من
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بغداد/ سعدي السبع
قــررت وزارة العمل والـشـؤون االجـتمــاعيـة تخـصيـص راتب شهـري

لذوي األمراض املزمنة دعماً منها لهذه الشريحة االجتماعية.
وذكر مصـدر يف الوزارة أن وزارة املـالية قـد وافقت علـى صرف راتب
شهـري مقـداره 30 ألف ديـنار لـذوي األمراض املـزمنـة التي تـشمل
داء السكري والسرطان وعجز القلب واألمراض اجللدية والتهاب
املفاصل املزمن وبعد تقدمي التقـارير الطبية التي تثبت إصابتهم

بتلك األمراض.
وأشــار املـصــدر إلــى أن صــرف الـــرواتب سـيتـم ابتـــداءاً من الــشهــر
املقـبل وبعــد أن تعــد الــوزارة قـــوائم بــاملــشمــولـني وتنــظيـم عمـليــة
الـصـــرف شهـــريـــاً وحتـــديــــد مكـــانهـــا وآلـيـــاتهـــا دون حتـمـيل هـــذه
الـشــريحــة أيـــة متـــاعب أو مــشقــة تقــديــراً ملــا تعـــانيـه من ظــروف

صحية واجتماعية.

بغداد/ سحر اخلالدي
بلغت إيرادات دوائـر كتاب العـدول يف العاصمـة بغداد واحملـافظات

خالل النصف األول من العام احلالي )95.575( مليون دينار.
وقــــال مــصــــدر مـــســــؤول يف الــــوزارة إن الــــوزارة أطـلقـت األرصــــدة
اخلـــاصـــة بـــأمـــانـــات املـــودعـني الـتـي مت جتـمـيـــدهــــا خالل الفـتـــرة
الــســــابقـــة وإعـــادة املـبــــالغ الـتـي متـت مـصــــادرتهـــا لـصــــرفهـــا إلـــى
مستحقيهـا وحسب السـياقات السـابقة كما أجنـزت تنفيذ )6396(
معــاملـــة تنـفيــذيــة يف بغــداد واحملــافـظــات واسـتحـصــال )3.223(
مليـار دينـار من جـراء تـنفيـذ هـذه املعـامالت وكــذلك ألغت الـوزارة
دار العـدالـة والـتسـجيل العقـاري يف نـاحيـة الثـرثـار وافتتـاح دوائـر
جــديــدة لـتقــدمي اخلــدمــات لـلمــواطنـني يف منــاطق سكـنهـم وهي
الـفجـــــر يف محـــــافــظـــــة ذي قـــــار والـــــزاب والـــــريـــــاض يف كـــــركـــــوك

واحلسينية يف كربالء.
إلـى جـانـب ذلك مت تــرميـم الكـثيــر من دور العـدالــة يف العــاصمـة
بغــداد واحملــافـظــات شـمل عــدداً مـن املنــاطق يف نـــاحيـــة )الفجــر،

والزهور، والدورة، ومحافظة التأميم(.

إطالق أرصدة
أمانات املودعني املجمدة

راتب شهري
لذوي األمراض املزمنة

بغداد / املدى
قـررت وزارة الكهـربـاء املبـاشـرة يف تبـديل اجهـزة قيـاس الطـاقـة

الكهربائية املنزلية العاطلة والتالفة خالل األيام القادمة.
وقـــال املهـنــدس عـبـــد الكـــرمي الكـبـيــسـي املــديـــر العــام لـتـــوزيع
الطـاقة يف الـوزارة أن )5( آالف مقياس يف طـريقها إلـى العراق
بعد أن تعاقدت الوزارة مع مصر لتوريدها وأن هناك ما يقارب
مــن )20( ألـف مقــيـــــاس أخـــــرى ســتــــصل إلــــــى العــــــراق خالل

األسابيع املقبلة.. من جمهورية مصر أيضاً.
من جــانب آخـر أشــار الكـبيـسي إلـى أن حجـم التجـاوزات علـى
التغـذية بلغـت ما يقـارب )1.928.265( حالـة جتاوز يف جـانبي

الكرخ والرصافة.
وعلى الصعيد ذاته قامت فرق رفع التجاوزات مبصادرة كميات

من األسالك بلغت )21.106.76( م / طوالً.

الكهرباء تبارش يف إبدال أجهزة قياس
الطاقة املنزلية التالفة خالل أيام

واسط / املدى 
تقــــرر يف محـــافــظـــة واســط  اطالق مــنح تـــراخـيــص حـيـــازة وحــمل
وتصليح االسـلحة وقال مدير الشؤون الـداخلية يف احملافظة   املقدم
مـاجد حميـد توفيق أن احملـافظة قـررت إطالق منح تراخـيص حيازة
وحـمـل األسلحـــة الـــشخـصـيـــة واخلفـيفـــة لعـمـــوم املـــواطـنـني  مـثل
البنـدقيـة واملسـدس وبنـدقيــة الصيـد واألسلحـة التـذكـاريـة األخـرى
الـتي يـريـد املـواطـن االحتفـاظ بهـا.وأكـد أن هــذه التــراخيـص متنح
حـــاليــا يف ضــوء قــانـــون األسلحــة رقـم 13 لعــام 1992 الــذي مــا يــزال
سـاري املفعـول حالـيا لعـدم وجود قـانون جـديد بهـذا الشـأن حيث أن
التـراخيص الـتي متنـح حالـيا تـكون نـافذة ملـدة خمـس سنـوات قابـلة
لـلتجـديـد بعـد ذلـك وهي علــى فئـتني األولــى احليـازة واحلـمل وهي
الدرجة اخلـاصة التي تشمل كبـار الشخصيات واملـسؤولني يف الدولة
وشيوخ العشـائر .آما الفئـة الثانية فهي احلـيازة فقط أي االحتفاظ
بـــالــسـالح داخل املـــسكـن أو املـــركـبــــة وال يجـــوز حـمـله إذ أن اخملــــالف
يعــرض نفــسه لـلمـســاءلــة   القــانـــونيــة فـيمــا ميـكن مـنح تـــراخيـص
تـصلـيح األسلحــة لعمـوم املـواطـنني وفـق جملـة مـن الضــوابط الـتي
يتم اعتـمادهـا ومنهـا اجتـياز الفحـص الطبي لـطالـب اإلجازة وان ال

يقل عمره عن 25 سنة وان ال يكون من أرباب السوابق.

إطالق منح تراخيص حيازة ومحل
وتصليح األسلحة يف كوت

العراق يشارك يف مؤمتر إنعاش األهوار جلامعة هارفرد األمريكية

وزير املوارد املائية: ندعو الدول املانحة اىل املسامهة
يف إنعاش األهوار بالتنسيق مع الوزارات العراقية املعنية

والــري والــزراعــة يف العـــراق منــذ
أقـــدم العـصـــور وقـــدم إيجـــازاً عـن
املشـاريع املقامـة حاليـاً واخملطط
مـن املـــشـــــاريع اإلروائـيــــة املـــــزمع
إقــامـتهــا مــستـقبـالً والتـي سيـتم
تــنفـيــــذهــــا عـن طـــــريق اخلــطــــة
االستـثمــاريــة الــوطـنيــة ومـنحــة
الـكـــــونغــــرس األمــــريـكـي والــــدول
املانحـة والبـنك الدولـي ومنظـمة

اليونسكو.
ودعــــا إلــــى ضــــرورة تـنــظـيـم مــثل
هـذه املـؤمتــرات العلـميـة العــامليـة
داخل العــراق لـتــسهـيل مــشــاركــة
العراقيني يف عملـيات التخطيط
والـــتـــنـفـــيـــــــذ ملـــــشـــــــاريـع إنـعـــــــاش

األهوار.. 
وجرى خالل املؤمتـر إلقاء كلمات
ومحــاضــرات قـيمــة عـن األعمــال
والدراسات املقـامة حالياً إلنعاش
أهــوار العــراق مـن قبـل منــظمــات
ومـــــــــراكـــــــــز بـحـــثـــيـــــــــة ودراســـــــــات
وشخـصـيــات أكــادميـيـــة معــروفــة
بـعلــمــيـــتهـــــــا ومع اإلشــــــارة إلــــــى
جتـارب الـدول األخـرى يف إنعـاش
األهـــــــوار يف مـــنـــــــاطـق أمـــــــريـكـــــــا

وجنوب شرق آسيا.
وعلــــى هــــامـــش انـعقــــاد املــــؤمتــــر
عـــــرضــت مجـــــامــيع مــن الــصـــــور
الفـوتـوغــراقيــة عن أهـوار العـراق
منـذ عام 1934 إضافـة إلى الصور
املـلتقطـة عبـر األقمـار الصـناعـية

لهذه املنطقة.
وشـارك يف وفـد العـراق املـستـشـار
للشـؤون اإلداريـة واملـاليـة يف وزارة

املوارد املائية.

عـــــدة فــــــروع معـــــرفــيــــــة وحتقـــيق
تنـميــة شــاملــة علــى وفق مـنهــاج
عمـل دولي واضح املعالم لتـطوير
هـــذه الــبقعـــة املهـمـــة مـن العـــراق
مــن كل الـنــــواحـي االقـتــصــــاديــــة
واالجــتــمـــــــاعــيـــــــة والــثـقـــــــافــيـــــــة
والــتــــــربــــــويــــــة والــــصحــيـــــــة ورفع
املــسـتـــوى املعـيــشـي ألبـنـــائهــا مـن
خـالل تطـويـر العـمليـة الــزراعيـة
وصيـــد األسمــاك وتـــربيـــة الثــروة
احلـيـــوانـيــــة وحتقــيق صـنـــاعـــات
شعبيـة وذلك من خالل الـتنسيق
مع الــــوزارات العــــراقـيــــة املعـنـيــــة
)الــبلــــديــــات واألشغــــال والـبـيـئــــة
والــــزراعــــة والـتــــربـيــــة والــثقــــافــــة
والــنفــط والـكهــــربــــاء والـــصحــــة
إضـافـة إلـى مـركـز إنعـاش األهـوار
املعـنـي بـتـنـظـيـم عـملـيـــات إعـــادة
إعـمـــار األهـــوار الـتـــابع إلـــى وزارة

املوارد املائية(.
وشــــدد علــــى ضــــرورة مـــســــاهـمــــة
الــدول املــانحــة واملعـنيــة إلنعــاش
األهـوار مـن خالل تقـدمي الــدعم
املالي والفني املطلوب عالوة على
اإلطـالع مــيـــــــدانــيـــــــاً عـلـــــــى واقـع
األهــوار من أجل معـرفـة احلـاجـة
الفعليـة التي تـعزز من الـدراسات
التـي أعدت لهذا الغرض من قبل
اجلهـــــات العــــراقـيــــة والـتـنـــســيق
مبـاشـرة مع اللجـان االسـتشـاريـة
املـكــــونــــة يف الـــــوزارات العــــراقـيــــة

املعنية ومركز إنعاش األهوار.
ثـم ألقـى الــدكتــور عبــد اللـطـيف
جمــال رشيـد وزيـر املـوارد املــائيـة
محــــــاضــــــرة عــن تــــــاريخ األهــــــوار

تأسيس ثالثة أفواج للتموين و النقل يف جيشنا اجلديد 
و أربع ســرايــا. إن مـن املهــام الـتـي
ستــؤديهــا هــذه أألفــواج مـتنــوعــة
مــنهــــا تــــأمــني القــــوافل أألمـنـيــــة

للوحدات القتالية
وجتهـيـــزات مـتـنـــوعـــة وخـــدمـــات
صيــانــة...الخ، بــاإلضــافــة إلــى أن
هذه أألفـواج سيكـون من ملكيـتها
190 مــــركـبــــة ثقــيلــــة مخــصــصــــة
لـلحــمـــــــوالت و بعـــض مــــــركــبــــــات

الدعم أألخرى. 
إن الـتــــدريـبــــات اخلــــاصـــــة بهــــذه
أألفـــــواج متـــــارس آآلن يف قـــــاعـــــدة
كركوش العسكرية و ستستمر إلى
إمتــــــامهـــــا. ويــــشــــــرف علـــــى هـــــذه
أألفــــــــــواج فــــــــــريـق ركــــن مــــن وزارة
الـــــدفـــــاع العـــــراقــيـــــة و قـــــال هـــــذا
الفـــريق: علـيـنـــا جتهـيـــز اجلـيــش
العـــراقـي يف وحــــداتهـم اخملـتـلفـــة
بــــالعـتـــاد و الـــذخـيـــرة واإلعـــاشـــة
واالحــتــيـــــــاجـــــــات الــــطــبــيـــــــة كــي
يــستـطـيعــوا الـقيــام بـــواجبــاتـهم،
وأضــــــاف: إن هـــــــذا العـــمل الــــــذي
نقــــوم بـه يجـعلـنــــا قــــادريــن علــــى
الــتحـــــرك و القـتــــال ضـــــد العــــدو
أيـنـمـــا كـــان. وسـيـتـم تــــوزيع هـــذه
أألفـواج على مـناطق القـطر كـافة
لـــتلــبــيــــــة احــتــيــــــاجـــــــات القــــــوات

املسلحة يف العراق.

قـتـــالـي، كـمـــا يقـــوم اجلـيــش آآلن
بـــتهــيــئــــــة وإعــــــادة اإلمـكــــــانــيــــــات

العسكرية يف هذا اجملال. 
ويـقول الـرائد مـالكـولم ستـيوارت
مــن اجلــيـــــش أألســتــــــرالــي وهــــــو
املــــســـــؤول عــن هـــــذا املــــشـــــروع إن
االهـتمــام أألول للـقيــادة أألمـنيــة
لـلقـــــوة املـــتعـــــددة اجلــنــــســيـــــة يف
العـراق كان مـنصبـاً علـى تأسـيس
الـــــوحــــــدات القــتـــــالــيـــــة مــن أجل
املـســاهمـة يف عـمليـة إقــرار أألمن
يف العـراق وإن كل مــا نحتــاج إليه
آآلن هــــو أن نــــرى فـــــاعلـيــــة هــــذه

أألفواج يف العمليات القتالية. 
ويـضـيف سـتـيــوارت إن الــوحــدات
القــتــــــالــيــــــة البــــــد مــن أن تـكــــــون
مدعـومة و مـسنـودة أثنـاء احلرب
و الـسـلم ومــستـــوفيــة حلــاجــاتهــا
وذلـك ال ميـكـن حــصـــــوله مــــا لـم
تكـن هنـالك وحـدات متـويـن، كمـا
يــضــيف سـتـيــــوارت بــــأن الـــسـقف
الزمـني إلنهاء اإلعدادات الكاملة
لهــذه أألفــواج هــو 7 أشهــر أي إنه
يف شهـــر حـــزيـــران-2005 ســتكـــون
هذه أألفواج يف كامل فعالياتها.  
ومـن اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر بـــإن هـــذه
أألفــــــواج ســتـــضــم 765 جــنــــــديــــــاً
منـظمني و مـدربني تـدريبـاً جيـداً

كركوك/ إبراهيم خليل
اعلـن عـبـــد الـــرحـمـن مــصـــطفــــى محـــافــظ
كــركــوك  ان احملــافـظــة تعــد اليــوم من افـضل
مــــدن العـــراق مـن حـيـث األمـن واالســتقـــرار
وحـالــة االنتعـاش الـتي تـربـط جمـيع أبنـائهـا
املـتـــآخـني مــن العـــرب واالكـــراد والـتـــركـمـــان

واملسيحيني...
وقال خالل لقائه بنخبة من ممثلي االحزاب
الــسيـــاسيــة يف كــركــوك ان االنـتخــابــات الـتي
ستكـون منوذجاً لـوحدة العـراق وتعزيـز تآخي
شعبه كون ان كركوك هي قلب العراق ومنوذج

البناء الدميقراطي يف العراق اجلديد..
وقـال ان كـركـوك بعمـوم أطيـافهـا وتــركيبـاتهـا
والـتي بــاتت تـتهيــأ لالنتخـابـات تـشهــد ايضـاً
الـيــوم تـنفـيــذ مــشـــاريع حـيــويــة مـنهــا اعــادة
تهـذيـب نهـر اخلـاصـة بـكلفــة ثالثـة مـليـارات
ـــار والـتـي تـــشـمـل تهـــذيـب و500 ملـيـــون ديـن
واكـســاء طـبقـــة من الـصخــر مبـســافـــة 40 كم
مـربع بهـدف جتـميل كـركـوك وجعلهـا مـدينـة
سيــاحيــة والــذي سيـشـمل بعــد االنـتهــاء من
العـمل انـشــاء ســد جللـب املـيــاه مـن مـنـطقــة
الـدبس الـى نهر اخلـاصة ممـا يجمل كـركوك
ويجعلهـا من املـدن اجلـاذبـة للـزوار يف العـراق

اجلديد..
واضاف ان من اهـم املشاريع قيد االجناز االن
والـتـي تــشهــدهــا كــركــوك هــو اعــادة صـيــانــة
وتـاهيـل مشـروع مـاء كـركـوك املـوحـد وصيـانـة
وتــاهيـل الطـرق يف مـعظـم االحيـاء الـسكـنيـة
يف كــركــوك الــى جــانـب تــشـيـيــد جــســـر ونفق
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اعتقال )22( مشتبهاً به من اإلسالميني املتشددين

حمافظ كركوك: املحافظة تشهد تنفيذ مشاريع إروائية 
وخدمية وسياحية بكلفة) 4.5( مليار دينار

أمــس األول مبـــداهـمـــة حـي العـمل الـــشعـبـي
شمــال املــدينــة وقــامت بــاعـتقــال 22 عــراقيــاً
معظمـهم من املتـشدديـن االسالميني دون ان

يكشف عن ارتباطاتهم...
وقــال ان هــذه املنـطقــة الـتي يــسكـنهــا العــرب
والتـي تقع بـالقـرب مـن مطـار كـركـوك الـذي
يـشهــد هجمـات صــاروخيـة يــوميـة كــانت قـد
شهــدت عمـليــات دهم واعـتقــال منــذ االشهــر
االولـى ألنتهاء العمـليات العسكـرية يف عموم

مدن العراق..
واكـد ان مطـار كركـوك أمس األول قـد تعرض
الــى هجــوم بـصــواريخ الكــاتيــوشــا لـم تتــوفــر
لدينـا اي معلومات عن حجـم االضرار املادية
والـبشـريـة يف اجلنـود االمـريكـان...يـأتي ذلك
بعـد ان اعلـنت الـشـرطـة يف احملــافظــة من ان
قافلـة تعود ملـديريـة ماء كـركوك كـانت حتمل
مـــواد تكــريـــر للـمـيــاه قــد هــوجـمـت بقـــذائف
صـاروخيـة مما ادى الـى تدمـير احـد املركـبات
ـــة حـــارس امـنــي يعــمل لـــدى احـــدى واصـــاب
الـــشـــركـــات يف محـــافــظـــة الـبــصـــرة كـمـــا مت
اخـتـطــاف ســـائق الــشــاحـنــة وهــو صــومــالـي

اجلنسية ..
وقـال قـائـد الشـرطـة  ان مسـلحني مجهـولني
هـاجموا القافلة صباح أمس األول قرب قرية
املنـزلة 40 كـم غرب كـركوك بـاجتاه احلـويجة
ممـا ادى الـى اصـابـة احـد احلــراس االمنـيني
العراقـيني واختطـاف السـائق الصومـالي من
قـبل جـمــاعــة مــسلحــة لـم تعــرف حـتــى االن

هويتها....
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ملعـــاجلـــة الـــزخـم املـــروري الـــذي تعـــانـي مـنه
ـــــرئــيـــســـــة يف معـــظــم الـــطـــــرق واالحــيـــــاء ال
كـركوك... والـتي جتاوزت كلفـا اكثر مـن مليار
دينـار مـن خالل املبـالغ اخملـصصـة لـلمجلـس

احمللي يف كركوك..
كمـا واشـاد اسمـاعـيل احمـد احلـديـدي نـائب
ــــذي تقــــدمه ــــدور ال ــــال محــــافــظ كــــركــــوك ب
مـؤسـسـات الـدولـة الـرسـميـة يف تقـويــة ودعم
وتنــشيـط اخلـدمــات املقـدمــة للمـواطـنني يف
عـمــوم االقـضـيــة والـنــواحـي مبـــا يعـمل علــى
تهـيـئــة االجــواء الجــراء االنـتخــابــات مــطلع
العـــام اجلـــديـــد الـــى جـــانـب حـث االحـــزاب
الــسـيـــاسـيـــة علـــى تـــوعـيـــة املـــواطـنـني ودعـم
سـياسـات واجراءات احلـكومـة خلدمـة شعبـنا
وتخـفيف املعـانـاة عـنه وضمــان اكبـر مـشـاركـة
يف املشروع الدميقراطي يف العراق اجلديد..

من جهـة أخـرى أعلنـت الشـرطـة العـراقيـة يف
كـــركـــوك مـن ان دوريـــاتهـــا عـثـــرت علـــى احـــد
عناصـرها مقتـوال يف احد االحـياء اجلنـوبية

يف كركوك..
ـــواء شـيـــركـــو شـــاكـــر حـكـيـم قـــائـــد وقـــال الل
الـشــرطــة يف محــافـظــة كــركــوك ان الـشــرطــة
عـثـــرت علـــى جـثـــة الــشـــرطـي شحـــاذة احـمـــد
عيدان مقـتوال يف حي )واحـد حزيـران( الذي
قـتل بعــدة طلقــات نــاريــة بعــد اختـطــافـه من
امـام منزله الـذي يقع بالقـرب من مقر عمله

يف شرطة العروبة شرق املدينة..
مـن جانب اخـر اعلن اللـواء قائـد الشـرطة يف
كركوك  ان القوات االمريكية قامت بعد فجر
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 بعد تسعة اشهر من انفجار النارصية
مــــازال ذوو الـــضحــــايــــا يــبحـثــــون

عن اجلثث حتت االنقاض 

NO  (      )Mon.  (     )November
2004
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