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 االنبار/ املدى
يـــتعـــــــرض العـــــــراق كغــيــــــره مــن
البلـدان الــواقعــة ضمـن املنــاطق
اجلافة وشبه اجلافة الى مشكلة
تـصحر خـطيرة اخـذت بالتـفاقم
لعــدم معــاجلـتهــا بــشكل جــذري
ويـتـــوقـع ان تكـــون اكـثـــر مـن %90
من االراضـي متــأثــرة بــدرجــة او
بـــــــاخـــــــرى بـــــــاحـــــــدى ظـــــــواهـــــــر
الـتصحـر. وبـدأ نـشـاط مكـافحـة
هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة اثــنــــــاء فــتــــــرة
الــسـبعـيـنـيــــات وبجـــانـبـني ميـثل
االول معـاجلـة الكـثبـان الــرمليـة
املــتحـــــركـــــة املـــــوجـــــودة يف وســط
وجـنــــوبــي العــــراق امــــا اجلــــانـب
الثــاني فتـضمـن انشـاء الـواحـات
الــــصـحـــــــراويـــــــة يف الــبـــــــاديــتــني
الــــشــمـــــالــيـــــة واجلــنـــــوبــيـــــة مــن
الــصحـــراء الغــربـيــة بــاالعـتـمــاد
علـى امليـاه اجلـوفيـة املتجـددة يف

تلك املنطقة.
معاجلة نصف مليون دومن

)املــــــدى( زارت الهــيــئــــــة العـــــامـــــة
للـتـصحــر واسـتـثـمــار الـصحــراء
الغــربيــة التـابعـة لـوزارة الـزراعـة
والتقت الدكتـور فاضل الفراجي
املديـر العام للهـيئة الـذي حتدث
لنــا عن اخلـطــوات التـي اتخـذت
يف هذا اجملـال بالقـول:- لقد مت
الـتــــوسـع يف معــــاجلــــة الـكـثـبــــان
الــرمليــة املتحـركـة بــشكل جـدي
يف االعـــوام 1993 و 1994 و 1995
واثناء تنـفيذ النهر الثالث الذي
يــبـــــــدأ مــن بـغـــــــداد ويــنــتـهــي يف
اخلـليج لتـحريـر ميـاه البـزل من
مشـاريع االسـتصالح والـذي ميـر
بـحقــــول الـكـثـبــــان الـــــرملـيــــة يف
جـــنــــــــوبـــي الـعــــــــراق حـــيـــث متـــت
معـــاجلـــة مـــايـــزيـــد علـــى نــصف
ملـيـــون دومن مـتـــاثـــرة بـــالـــرمـــال
املـتحــركــة يف محــافـظــات واسـط
والديوانيـة والناصريـة والسماوة
ومت تثـبيتها بـالطرق امليكـانيكية

الهيئة العامة ملكافحة التصحر واستثمار الصحراء

الــــــــزراعـــيــــــــة واالســـتـفــــــــادة مـــن
اخملــــــــــــــزون املــــــــــــــائـــــي اجلــــــــــــــويف
وبــــــالــتــنـــــســيـق مع وزارة املــــــوارد
املــائيـة ودوائـرهـا يف احملـافـظـات
وقـــــد مت حفــــر عــــدد كـبـيــــر مـن
االبـــــار يف محـــــافــظـــــات نـيـنـــــوى
وصالح الـدين واالنبـار كمـا متت
االســتفــــادة مـن مـيــــاه االمــطــــار
لـتـنـمـيــــة الغــطـــاء الـنـبـــاتـي مـن
خـــالل زراعـــــــــــــــــــــــة االشـــجـــــــــــــــــــــــار
والـشجيـرات املـتحملــة للجفـاف
بعـــــد حجــــز املـيــــاه بــــاحلــــواجــــز
الـتــــرابـيــــة وتخــــزيــنهــــا ولــــديـنــــا
مـشــاريـع النتــاج انــواع االشجــار
يف مـــــشـــــــاتـل مـــتـخــــصــــصـــــــة مت
انـشـاؤهــا وهي مـشـتل الفجـر يف
ذي قـــار وبــــواقع ملـيـــونـي شـتلـــة
وحـــــوران يف االنــبــــــار )500( الف
شـتلـــة وبـيجـي يف صالح الـــديـن

)250( الف شتلة..
-ويف اخـتـتـــام هــــذا اللقـــاء اشـــار
الـدكتـور فـاضل الفـراجي املـديـر
العـــام للهـيئــة العــامـــة ملكــافحــة
الـتـصحــر واسـتـثـمــار الـصحــراء
الــــى مــــاقــــرر حــــول االسـتـثـمــــار

االجنبي بالقول..
-لـقـــــــد مت بـــــــاالعــتــمـــــــاد عـلـــــــى
الــدراســات الـهيـــدروجيــولـــوجيــة
وبــالـتنـسـيق مع الهـيئــة العــامــة
لالستـثمـارات الــزراعيـة حتـديـد
)21( مـوقعاً من املناطق الواعدة
الـتـي تـتــصف بـتـــربـتهـــا وغـــزارة
ميــاههـا اجلــوفيـة يف الـصحـراء
الغـــربـيـــة وعـــرضهـــا االسـتـثـمـــار
احمللـي واالجـنـبـي وقــد مت ابــرام
عدد مـن العقود مع مـستثـمرين
عـــــرب وعـــــراقــيــني وهــم بـــصـــــدد
املبــاشــرة بـــاالستـثمــار.. مــشيــداً
بــــدور الــــوزارة يف دعـم اخلــطــط
الـــطــمــــــوحـــــــة علــــــى املـــــســتــــــوى
املــسـتقـبلــي للحـــد مـن مــشـكلـــة
التـصحر وحتويل الـصحراء الى

واحة خضراء..

حــيــث حفـــــر االبـــــار االرتـــــوازيـــــة
واالشـجــــــــــار الـــتـــي تــــــــــزرع اال ان
ادارتهـــا تـبقـــى حتـت مــســـؤولـيـــة
الهـيـئـــــة العــــامــــة حـتــــى لــــو مت
تــاجيـرهـا والمجــال لبـيعهــا كمـا
حدث يف الـسابق وقـد وصل عدد
الـواحات املنـجزة حتـى االن اكثر
من )50( واحـة تكـون مسـاحاتـها
بـــني )100-800( دومن وتـهـــيـــئــــــــة
مستلزماتها مـن حفر ابار مائية
وشــبـكــــــات الــــــري بــــــالــتـــنقــيـــط
وخـزانــات امليــاه االرضيــة وهنـاك
حــــــالــيــــــاً اكــثــــــر مـــن )100( الف
شجـــرة زيـتـــون وعـــدد كـبـيـــر مـن
النخيل ومـصدات الـرياح بحـالة

جيدة ضمن هذه الواحات..
حفر االبار

وتضـطلع الهـيئــة ايضــاً مبشـروع
حفــــــر االبــــــار املــــــائــيــــــة وانــتــــــاج
الــشتـول وعـن ذلك يقـول املـديـر

العام:-
-ان الهـيـئــة تـنفــذ نــشـــاط حفــر
االبـــــــــار املـــــــــائـــيـــــــــة يف املـــنـــــــــاطـق
الـــصحــــراويــــة لــــزيــــادة الـــــرقعــــة

واحات جديدة
امـــــا عــن الـــــواحـــــات واســتــثــمـــــار
الـصحـــراء الغــربـيـــة فقــد اجــاب
الــدكتـور فـاضل الفــراجي املـديـر

العام للهيئة..
-لـقـــــــد انــــــشـــئـــت الـــــــواحـــــــات يف
منــاطق مخـتلفــة من الـصحـراء
الغربية ضمن محافظتي االنبار
وكـــــربالء وبـــــواقع )21( واحــــة يف
املــــــرحلـــــة االولـــــى وقـــــد حـققــت
اهـدافهـا لدرجـة ان رعاة االغـنام
اخــذوا بــاالسـتقـــرار بجــوار تـلك
الــواحــات وتغـيـيــر منــط سكـنهـم
وحيـاة التـرحال وكـان هذا هـدفاً
استراتيجـياً من اهداف الواحات
الـتي بــدأت تــزدهــر بـــالفعل.. اال
ان قـــــرار بــيـعهـــــا الــــــى القـــطـــــاع
اخلـاص كـان قـراراً خــاطئـاً اضـر
بجـــدواهـــا االقـتــصـــاديـــة كـثـيـــراً

ودمر منشآتها وموجوداتها..
ويـضـيف الــسـيــد املــديـــر العــام..
لقـــد واصلـنـــا نــشـــاط الـــواحـــات
الــصحـــراويـــة وبــشـكل اليخــتلف
كثـيراً عـن الواحـات القدميـة من

مـــــبـــــــــــــــاشـــــــــــــــر يف املـــــــــــشـــــــــــــــاريــع
االســتـــــراتـــيجــيـــــة املـــــوجـــــودة يف
املـنــطقــــة كــــاالراضـي الــــزراعـيــــة
وقـنـــوات الـــري والـبـــزل والـطـــرق
اضـافـة الـى مـاتـسـببـه من تلـوث
للبيـئة نتـيجة حـدوث العواصف
الـــــــرملــيـــــــة علــــــى مـــــــدار اشهــــــر
الــــــصــــيـف ويف حـــــــــــال تـــــــــــوفـــــــــــر
الـتخــصيـصــات الالزمــة فــستـتم
املــبــــــاشــــــرة بــتــثــبــيــت الـكــثــبــــــان
الرملية وضمان تنفيذ )جزء 6(
من طــريق املــرور الـســريع الــذي
يــربـط الــديـــوانيــة بـــالنــاصــريــة
والــذي تـــوقف العــمل به بــسـبـب
الـرمال الـزاحفة.. اال انـنا نـبقى
بحـــاجـــة الـــى خــطـــة طـمـــوحـــة
بــــامـكــــانـيــــات عــــالـيـــــة ملعــــاجلــــة
املــشـكلــة جــذريــاً.. وهــذا احلــال
يــنــطــبق ايــضــــــاً علـــــى مــــشـــــروع
الـكــثــبـــــان الــــــرملــيـــــة يف بـــيجــي
حلــمــــــايــــــة املــــــديــنــــــة واالراضــي
الــــزراعـيــــة وخــط سـكــــة حــــديــــد
بغــــــداد. نــيــنــــــوى مــن الــــــرمــــــال

الزاحفة.

والـبـــايـــولـــوجـيـــة وحتـــولـت تـلك
االراضـــي مـــن اراضٍ مـــــــــوبـــــــــوءة
بـــالـــرمـــال الــــزاحفـــة الـــى اراضٍ
تـكـــســــوهــــا الــــشجـيــــرات ومتـكـن
اصحــاب تـلك االراضـي زراعـتهــا
باحملـاصيل اخملتلفـة والكثـر من
)200( الف دومن.. يف حــني كـــــان
مـجــــــــرد الــــــــوصــــــــول الــــــــى تـلــك
االراضي حـلمــاً يـصعـب تنـفيــذه
اضـــــــافـــــــة الـــــــى تـقـلــيـل حـــــــدوث
العـــواصف الـــرملـيـــة خـــاصـــة يف

الناصرية..
مشروعا الفجر وبيجي

وهــنـــــاك مــــشـــــروعــــــان ملعـــــاجلـــــة
الكـثبــان الــرمـليــة تقــوم الهـيئــة
بادارتهما همـا مشروع الفجر يف
محــــافــظــــة ذي قــــار وبــيجـي يف
محـــافـظـــة صالح الـــديـن وتــبلغ
املسـاحات الـتي تغطـيها الكـثبان
الرملـية يف املشـروع االول والذي
يــشـمل الــسهل اجلـنــوبـي ضـمـن
مـحـــــــــافـــــظـــــــــات بـــــــــابـل وواســـــط
والقـادسية وذي قـار واملثنـى اكثر
من )2( ملـيون دومن تؤثـر بشكل

انشاء اكثر من 50 واحة جديدة وهتيئة 21 موقعاً صحراوياً لالستثامر االجنبي
بغداد / طالب املاس إلياس

أعلن وزير التربية الدكتور سامي
عـبـــد املهـــدي املــظفـــر عـن نـتـــائج
أول أكـبــر مــسح لقـطــاع الـتعلـيـم
الـــــــذي شــمـل أكــثـــــــر مــن )2000(
مـــــــــدرســـــــــة يـــــــــوفـــــــــر مـــن خـاللـه
معلــومـــات وبيــانــات مفـصلـــة عن
الـطلبـة واملـدرسني وحـالـة املبـاني
املــدرسيـة واملـؤسـســات التـعليـميـة
الـــتـــي حتـــتــــضـــن أكـــثـــــــر مـــن )6(
ماليني طـالب وطـالبـة للمـراحل

الدراسية يف احملافظات كافة.
وقال الـدكتور املظـفر لـ)املدى( أن
هذا املسح يعد املصدر األكثر دقة
ورصـــانـــة بـيـــانـــات الـتـــربـــويـــة يف
العــراق الـتي تـسـهم بـشـكل فعــال
يف الـتخـطـيـط واإلدارة ومـتـــابعــة
جهود إعادة التأهيل والبناء التي
تضطلع بهـا الوزارة حـالياً مـؤكداً
علـى إصرار الـوزارة علـى مواجـهة
الـــتحــــــديــــــات لـلقــيـــــــام مبهــمــــــة
الـتــأهـيل والـبـنــاء وإحـيــاء نـظــام
تــربــوي راسخ وفعــال ومـسـتجـيب
يكــون قـــادراً علــى ضـمـــان حقــوق
جميع األطفال يف احلصول على
تعليم جـيد الـنوعـية. وأشـار وزير
الـتــــربـيــــة إلــــى أن نـتـــــائج املــــسح
تـــشـمـل ثالثـــــة أجـــــزاء يـتــضـمـن
اجلــــزء األول الـبـيــــانـــــات ويقــــدم
الثـاني حتـليالً للـبيـانـات ويـتعلق

وزير التربية يعلن:

إنجاز أول مسح تربوي يف العراق شمل
أكثر من 2000 مدرسة

اجلـزء الثـالث بـإحـداثيـات املـوقع
اجلغــرايف لكل مـؤسـسـة تـعليـميـة
حـيث يــوفـــر األول بيــانــات تـتعلق
بـــــالــــطالب واملـــــدرســني واملــبـــــانــي
املـدرسيـة يف كل مـديـريـة للتـربيـة
واحملــافـظـــة ويتــضمـن معلــومــات
عـــــن عـــــمــــــــــــر وحـجـــــم الـــــــطـالب
املـــسـجلـني وبـيــــانــــات عـن جـنـــس
وخبــرة املــدرسـني ومعلــومـــات عن
حــالـــة املبـــاني املـــدرسيــة واملــرافق
اخلـــدميــة وغــرف الــدراســة فـيهــا
إضــافــة إلــى حـجم الــدمــار الــذي
حلـق بـــــــأي مـــن املـــــــدارس جـــــــراء
احلــرب وجمـيع املعلـومــات املهمـة
األخرى مبـيناً أن يف الـوقت الذي
جتـرى فيه عملـية حتلـيل مفصل
لـبـيـــانـــات املـــسح الـتـي تــظهـــر يف
اجلـــــــزء الــثـــــــانـــي للــمــــــسح فـــــــإن
الـنتــائـج األوليـــة التـــاليــة تعــطي
مؤشـراً مهمـاً عن مـجال الـدراسة
ونـــوعـيـتهـــا وكفـــاءتهـــا يف تـــوجـيه
عمـليــات الـتخــطيـط املــستـقبـلي
وتـنفيـذ ومتـابعـة نـشـاطـات إعـادة

إعمار قطاع التعليم.
وأثنى الـدكتور املظفـر على جهود
الـعــــــــامـلـــني يف الــــــــوزارة الــــــــذيـــن
أسهـمـــوا يف تـنفـيـــذ املـــسح الـــذي
يـعـــــــــد جنـــــــــاح تـــنـفـــيـــــــــذه يف ظـل
األوضــــاع املعقـــدة الـتـي يعـيـــشهـــا

العراق إجنازاً متميزاً.

ـ

بغداد / املدى
قــــــرر مـجلـــــس جـــــــامعـــــــة بغــــــداد
اســـتـحــــــــداث دراســــــــات ووحــــــــدات
بحـثيــة ووضع بــرامج تـطــويــريــة
أبـــــان العــــام الــــدراسـي اجلــــديــــد

2005. - 2004
أوضـح ذلـك رئــيـــــس اجلـــــــامـعـــــــة
الـدكتور موسى املوسوي لـ)املدى(
وقــال ان مجلـس اجلـامعـة اتخـذ
جـملــة تـــوصيــات قــرر يف ضــوئهــا
اســـتحـــــداث الـــــدراســـــات الـعلــيـــــا
)املــاجــسـتـيــر( يف قــسـم هـنــدســة
الــــطـــب احلـــيــــــــاتـــي وهـــنــــــــدســــــــة
املـيكــاتــرونـيـك يف كلـيــة هـنــدســة
اخلــــــوارزمــي وتــــــدريـــــس مــــــادتــي
حـقــــــــوق اإلنــــــســــــــان واحلــــــــريــــــــة
والــدميقـــراطيــة يف كـليـــة العلــوم
الـــسـيـــاسـيـــة واســتحـــداث وحـــدة
البحوث االقتصـادية واإلدارية يف
كليـة اإلدارة واالقتصـاد وأن يكون
تـخــــصــــص بـحـــــــوث االقــتــــصـــــــاد

يف جامعة بغداد

استحداث دراسات عليا ووحدات بحثية وبرامج تطويرية جديدة
دراســــات علـيــــا يف وحــــدة بحــــوث
أمـــراض املـنـــاطق احلـــارة )دبلـــوم
عـــالٍ ومـــاجـــسـتـيــــر( بعـــد تـــوفـــر
املسـتلزمـات املطلـوبة السـتحداث

تلك الدراسات.
وأكد الدكتور املوسوي أن اجمللس
وافق علــى اسـتحــداث فــرع اللغــة
السريانية يف قـسم اللغة العبرية
يف كليـات اللغـات وتعلـيق القبـول
يف الـــــدراســـــة املــــســـــائــيـــــة لـلعـــــام
الدراسي احلالي يف جميع كليات
اجلـــامعـــة واملـــوافقـــة علـــى بـنـــود
اتفــاقـيــة الـتعــاون بـني كلـيــة ابـن
سينا األكادميية العليا للدراسات
العلـميـة واإلنـسـانيـة يف مـاليـزيـا
واتفـــــاقــيـــــة الــتعـــــاون بــني كلــيـــــة
دراســــــــات احلــــــــاســـبــــــــات اآللـــيــــــــة
)كمبيـوترمان( وبـني معهد الليزر
للــــدراســــات الـعلـيـــــا واتفــــاقـيــــات
التعـاون بني اجلـامعـات الـروسيـة

وجامعة بغداد.

واقع حـال الـنشـاطـات الـريـاضيـة
والفـنـيــة والـثقــافـيــة للـطلـبــة يف
كـلـــيــــــــات اجلــــــــامـعــــــــة يف جـــمـــيـع
النواحي وتخويل عمداء الكليات
واملعــــــاهـــــــد صالحــيــــــة حتــــــديــــــد
الــســـاعـــات اإلضـــافـيـــة لـتـــدريــس
النـشــاطــات الــريـــاضيــة والفـنيــة

والثقافية يف كلياتهم. 
وأشـــار رئـيـــس اجلــــامعـــة إلـــى أن
اجمللــس وافق علـــى إبقــاء مــركــز
التخـطيـط احلضـري واإلقلـيمي
يف اجلـــامعـــة مـــركـــزاً للـــدراســـات
الـعليــا وليـس مـركـزاً بحـثيــاً كمـا
وافـق عـلـــــــى اســتـحـــــــداث دراســـــــة
املـاجـسـتيـر يف قـسم الـريــاضيـات
يف كـلــــيــــــــــة الـعـلــــــــــوم لـلــــبــــنــــــــــات
واستحـداث منتـدى النقـد الفني
يف كـليــة الـفنـــون اجلمـيلــة فـيمــا
أيـــد اجمللــس الـتــوصـيـــات املقــررة
ومــن قــبـل الـلـجــنـــــــة اخلـــــــاصـــــــة
بـــــدراســـــة إمـكـــــانــيـــــة اســتحـــــداث

اإلسالمي ضـمن الـوحـدة وإعـادة
تــــــــــشـــكـــــيـل مـجـلــــــــــس املـــكـــــتـــــب
االســتـــــشــــــــاري يف كلــيـــــــة الـــطــب
الـــــبـــــيـــــــطــــــــــــري وكـلـــــيــــــــــــة اإلدارة
واالقـتـصــــاد ومجلــس إدارة الـــدار
اجلـامـعيــة للـطبـاعــة والنـشـر يف

اجلامعة.
وأضــــاف الــــدكـتــــور املــــوســــوي أن
اجملـلس قـرر خالل جلـسته إعـادة
النظر يف إعداد الطلبة املقبولني
للـدراسـات العليـا للعـام الـدراسي
2005 - 2006 واملقـترحـة من قبل
الـكـلــيـــــــات واملـعـــــــاهـــــــد يف ضـــــــوء
املـنـــاقــشـــات الـتـي طـــرحـت خالل
اجــتــمــــــاع اجمللــــس واإلمـكـــــانـــــات
املـــاديـــة والـبــشـــريـــة املـتـــاحـــة لهـــا
متهـيــــداً إلعــــادة عـــــرضهـــــا علــــى
مجلــس اجلـــامعـــة يف اجـتـمـــاعه
املـقبل إلقـرارهــا وأن اجمللـس أيـد
تـــوصـيــــات ومقـتـــرحـــات الـلجـنـــة
املـنـبــثقــــة عــن اجمللـــس لــــدراســــة

املثنى / عدنان سمير دهيرب
مطالب من أجل التغيير

وألن مجلــس احملــافـظــة وجــد يف
التـظــاهــرات حــالــة جــديــدة علــى
احملـافظـة املسـتكينـة إلى الـصمت
والهمــس لتـتطـور إلــى تظـاهـرات
لهــا مـطــالـيب مـهمــة يف الـتغـييــر
ورفع املـستـوى اخلـدمي ومعـاجلـة
املشـاكل. وألن املتـظاهـرين أعلـنوا
أســـمــــــــاء مـــن أعــــضــــــــاء مـجـلــــــس
احملــافـظــة طـــالبــوا بـطــردهـم من
اجمللـس. وألن اجمللـس أيضـاً غيـر
مـتجانـس يف اجتاهـاته وتشـكيلته
وجـد مـعظـم أعضــائه أنفــسهم يف
حـيــــرة إزاء مــطــــالـيــب حقــيقـيــــة
واقعـيـــة تــســـود يف دوائـــر الـــدولـــة.
وهنا طفح مثلما هو أبداً اجلانب
العـشــائـــري والعالقــات واملـصــالح
الــشخـصـيـــة الخـتـيـــار مـــا يــشـكل
جواباً لتساؤالت املتظاهرين التي
ال تـــــرتقـي إلـــــى احلقــيقـــــة. وقـــــد
أصــــدر اجمللـــس قــــراراً يف جلـــســــة
استـثنائية بـإقالة مديـري الشباب
والرياضة والطرق واجلسور. فقد
علق األول علـى القـرار بـأنه اتخـذ
ضــد املــديـــرين الــذيـن ال ميلكــون

مجلس محافظة املثنى أجاب على تساؤالت غير حقيقية للمتظاهرين

مليار و870 مليون دينار ملشاريع الطرق واملبارشة قريباً بتشييد جسور بكلفة 150 مليون دوالر
مـنـطقــة اجلــربــوعـيــة بــالـطـــريق
العـــــام عـنـــــد نقــطـــــة الـــسـيــطـــــرة
شـمـــــالـي الـــسـمـــــاوة بــطـــــول 5كـم
وتـــوسـيع طـــريق سـمـــاوة - خـضـــر

ممر ثانٍ بطول 14كم.
وأكد أن احلكـومة اليـابانيـة قامت
بـــــاملـبـــــاشـــــرة الفـعلـيـــــة بـــــأعـمـــــال
الـــــدراســـــات والــتــصـــــامــيــم لهـــــذه
املشـاريع وتقدر كلفتها مببلغ 150
ملـيــون دوالر. فـضالً عـن االتفــاق
مع اجلـانب اليابـاني لتنفيـذ عدد
من الـطــرق الــريـفيــة بــاحملــافـظــة
تـنفـيــذاً كـــامالً ملـــرحلــة الـتـبلـيـط
وحــصلـت املــــوافقــــة علـــى تـنفـيـــذ
طريقني بـطول 45 كم همـا طريق
خـضـــر - دراجـي )ايــســـر الفـــرات(
وطـــــــريق الـــــــرغلــــــة أيـــــســـــــر نهــــــر

العطشان.
جهود القوات الهولندية
ومــضــــى املهـنـــدس مـــديـــر طــــريق
وجـــســـــور املـثـنـــــى إلـــــى القـــــول أن
جهـــودنـــا امـتـــدت إلقـنـــاع القـــوات
الهـــولـنـــديــــة العــــاملـــة يف املـثـنـــى
واالتفــاق معهــا علــى تنـفيـذ عـدد
من اجلـســور احلــديــديــة بــاطــوال
مختلفـة ويف منـاطق متعـددة من
احملافظة وسيـتم حتديد مواقعها
بــالـتـنــسـيق مع الــسـيــد احملــافـظ
مبوجب الـسياقـات التي تعتـمدها

الدائرة يف تنفيذ املشاريع.
وممــــــــــــــا ال شـــك فــــــيــه أن هــــــــــــــذه
الـــدراســـات واجلهـــود واالتفـــاقـــات
على تنفـيذ املشـاريع التي سـتنفذ
قريباً إمنـا تؤكد احلـرص والرغبة
الصادقـة واجلادة للنهـوض بواقع
احملــــافــظــــة لـتـــشـيـيــــد اجلـــســــور
وتـنفيــذ الطـرق النـسيــابيـة املـرور
والـتي إذا مــا حتققت فـإنهـا قفـزة
نــوعيـة لـشــرايني احملـافـظـة الـتي

تعاني اإلهمال
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70كم وعــدد من الـطـرق الـريـفيـة
يـبلغ مجموع أطوالها 71 كم وهي
طـريق اجملد إلـى جسر الـرسالة -
واحملـــدد - الـــوركـــاء - واخلـضـــر -
أثار الـوركاء وإكمال طـريق سماوة
- ســــــويــــــر - الـكــــــرمي - الــــــوركــــــاء
وطــــــــريـق الـهـالل - اجلـــمـجـــمــــــــة
الـغــــــــربـــيــــــــة )احلــــــــدود اإلداريــــــــة

حملافظة املثنى(.
مهمات اجلانب الياباني

وأشـــــار إلــــــى أنه مت الــتـــــوصـل مع
اجلــــانـب الـيــــابــــانـي إلــــى إدخــــال
مـشـاريـع الطـرق واجلـسـور ضـمن
اهـتـمـــامـــاتهـم. حـيـث مت االتفـــاق
علـى املـراحـل النهــائيــة لعــدد من
املـشــاريع املـهمــة يف املـثنــى والـتي
تـتـمـثل بـتـنفـيــذ خـمــســة جــســور
كـونكـريـتيـة أربعــة منهـا علـى نهـر
الـفرات وآخـر علـى نهـر العطـشان
يف مــنـــــــاطـق الـــــســمـــــــاوة واجملـــــــد
والـــــــــــدراجــــي واملـهـــــــــــدي والـهـالل
ومشـروع حتـويلـة الـسمـاوة بطـول
13كم ويخـدم هــذا الطـريق مـركـز
املـــدينــة بـتحــويل الـــزخم املــروري
وتقليل االزدحـام للمـركبـات املـارة
مـن الـــديـــوانـيـــة إلـــى الـنـــاصـــريـــة
ويتـضمن سـتة جـسور وتـقاطـعات
مبـمـــري ذهـــاب وإيـــاب فــضالً عـن
تـنفيذ جـسر شمـالي السـماوة من

فـوق الـفضـاءيـن وصب خـراسـانـة
لــــــســــطـح الـفــــضـــــــاءيـــن والـعـــمـل
مـستمـر بتـنفيـذ املـرحلـة الثـانيـة
والــتــي تــتـــضــمــن إعــــــادة إعــمــــــار
الفضـاء النهـري اخلـامـس بطـول
36م وذلـــــك بـــــــــــصـــــــب جـــــــــــــــــــدران
كونكـريتيـة سانـدة وتنفيـذ أعمال
دفــن وتــبلــيـــط وإصـالح مفــــــاصل
اجلسـر بكاملـه إضافة إلـى أعمال
أخرى مـكملة. كمـا يستـمر العمل
يف صيـانة وإصالح طـريق )سماوة
- ســـويـــر( بـطـــول 11 كـم وبـكلفـــة
290 ملـيـــون ديـنـــار كـمـــا يــسـتـمـــر
العـمل يف تـنفـيــذ مـشــروع طــريق
اجملـــــد - الـهالل )اميـــن الفـــــرات(
بـطــول 10كم وبـكلفــة 430 مـليــون
ديــنـــــار ويـــــربـــط نـــــاحــيـــــة اجملـــــد
والـهـالل ضـــمـــن قـــــــــرى آل زيـــــــــاد
واألعـاجيب ويـشتـمل العمل عـلى
تبـليـط الـطــريـق وأعمــال تـــرابيــة

وقناطر.
كمـا تقوم املـديريـة بصـيانـة دورية
لـستـة جـسـور عـائمـة وهي جـسـور
قدميـة تتطلب الصـيانة الـدائمة.
حـــيـــث تـــتـعـــــــــرض املـقـــتـــــــــربـــــــــات
واملفــــاصـل للــضــــرر عـنـــــد ارتفــــاع
وانـخـفــــــــاض مــــــــاء الـفــــــــرات. وإن
جـمـيع هـــذه املــشـــاريع واألعـمـــال
متــــــــول مـــن قـــبـل وزارة اإلعـــمــــــــار

واإلسكان.
وأكـد املهندس عبد الـصاحب عبد
الـكـــــــرمي أنـه مــن املـقـــــــرر أن يــتــم
تـنفـيــذ عــدد مـن املـشــاريع ضـمـن
املنحة األمريكية خالل هذا العام
والـتـي أكـملـت الــدائــرة دراســـاتهــا
الفـنـيـــة ومت تـــسلـيـمهـــا اجلـــانـب
األمــريـكي الــذي وعــد بـــاملبــاشــرة
بهـــا خالل هـــذا العــام. واملــشـــاريع
املـؤمل تنفيـذها هي )املمـر الثاني
لطـريق سمـاوة - ديـوانيـة( بطـول
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بعــرض 2 م عـن كل جـــانب وفــرش
وتــثــبــيــت األكــتـــــاف بــطــبقـــــة مــن
احلـصـى اخلـابـط بــسمـك ال يقل

عن 10سم.
وأضـــــــاف كــمـــــــا تـقـــــــوم الـــــــدائـــــــرة
بـاإلشـراف واملتـابعـة علـى مـشـروع
إعــــــادة إعــمــــــار جـــــســــــر اخلـــضــــــر
الكـــونكــريـتـي بـكلفـــة 500 ملـيــون
ديــنـــــار والـــــذي دمـــــر أبـــــان حـــــرب
اخلـليـج الثـــانيــة عــام 1991 حـيث
مت إجنــــــاز املـــــــرحلــــــة األولــــــى مــن
املــشـــروع الـــذي تــضـمـن تـنــظــيف
الفــضــــاء الــــرابع وذلـك بـتــنفـيــــذ
دعامة كـونكريتيـة وسطية تـستند
إلـــى ركـــائــــز بقــطــــر 1.5 وبعـــدد 3
ركـائـز ونصـب 10 جسـور حـديـديـة

سالمـــة شـمـــالـي غـــربـي الــسـمـــاوة
والــذي يــربـط طـــريق الــسـمــاوة -
الــــنـجـف مبــــنـــــطـقــــــــــة أم الـعــكـف
وبكلفـة 250 مليـون دينـار. وإجنـاز
مــشـــروع صـيـــانـــة وإكــســـاء طـــريق
ســمــــــاوة - مهـــــدي بــطـــــول 11 كــم

وبكلفة 350 مليون دينار.
ويـبـــدأ مـن مـنــطقـــة حـي الـصـــدر
مـــروراً مبنـطقــة املهـــدي ليـــرتبـط
بـطـــريق سـمـــاوة - مملحــة. حـيـث
تـــضــمـــن العــمـل إصالح األضـــــرار
علـــــى ســـطح الــتــبلــيـــط القـــــدمي
وتـنفيــذ طبقـة تعــديليــة للطـريق
وإكـــســـــاء الــطــبقـــــة الـــســـطحـيـــــة
بــســمك 5سـم. فــضالً عـن تــــدريج
وحتــــســني األكــتــــــاف اجلــــــانــبــيــــــة

عبــد الكـرمي مـديـر دائـرة الـطـرق
واجلــســـور يف املـثـنـــى تــســـاءل عـن
كـيفيـة اإلعـاقـة لعـمليـات اإلعمـار
الـيــابــانـيــة. والــدائــرة قــدمـت كل
الـــــدراســـــات الـعلــمــيــــــة ملعـــــاجلـــــة
مــــــشــــــــاكـل الــــطــــــــرق واجلــــــســــــــور
اخلــارجيــة والــريـفيــة بعــد جهــود
اسـتثنـائيـة امتـدت ألكثـر من عـام
ونـصف لـتـنفـيــذ مــشـــاريع مهـمــة
ضمـن خطـة الـتمـويـل للحكـومـة
العــــراقـيــــة واملــنحــــة األمــــريـكـيــــة

واملنحة اليابانية.
وأوضـح لقــــد اجنــــزت املــــديــــريــــة
تـنفيـذ مـشـروع جـسـر كــونكـريـتي
بطـول 100م علـى نهـر الـعطـشـان
وبعــــــرض 11م يف مــنــــطقــــــة بــنــي

أي سـنـــد مـبـــاشــــر يف اجمللــس أي
مبعنـى متثـيل عشـائـري أو حـزبي
فـيمــا اعتــرضت مـديـريـة الـطـرق
واجلــــســـــــور علــــــى قــــــرار مـجلــــس
احملــافظـة املـتضـمن إقـالـة مـديـر
الــــدائــــرة. وذلـك لعــــدم اعـتـمــــاده
األســس والـضـــوابــط القـــانـــونـيـــة
التخــــاذ مــثل هـــــذا القــــرار حـيـث
تـــرى الـــدائـــرة تـــشكـيل جلـنـــة مـن
اخلـبــــراء واخملـتــصـني لــتحــــديــــد
التقـصيــر واملسـؤوليـة واالسـتمـاع

إلى رأي الدائرة.
وعـلــــمــــت )املـــــــــــدى( أن اجملـلــــــــس
البلـدي يف الـسمـاوة كـان قـد وجه
كـتــــابــــاً إلــــى مـجلـــس احملــــافــظــــة
واحملــــافــظ قـبـل ثالثــــة أيــــام مـن
اجللــســـة االسـتـثـنـــائـيــــة جمللــس
احملــــافــظــــة يــطــــالـب بــــالـتــــدخل
الـسريـع ملواصلـة املسيـرة حيث أن
مــــديــــر الــطــــرق واجلـــســــور يعــيق
عـمل قـــوات اإلعـمـــار الـيـــابـــانـيـــة،
واملــشكلــة تـتمـثل بــرفـضه تــوقـيع
وتـسلم الطرق بعـد إبرامه العقود

باسمه.
إجنازات الطرق واجلسور
رئيـس املهنـدسـني عبــد الصــاحب

خرجت يف مدينة السماوة خالل
شهر ونيف ثالث تظاهرات نظمتها

أحزاب وجتمعات وحركات سياسية وشعبية
واجتماعية وثقافية، طالبت باستقالة

احملافظ وحل مجلس احملافظة
ومعاجلة الفساد اإلداري يف معظم

دوائر الدولة يف محافظة املثنى.

بابل / مكتب املدى 
يتـبع مركز األشغـال اليدوية يف
ــــابل إلـــى املـــديـــريــــة العـــامـــة ب
للــتـــــربــيـــــة وهـــــو مــن املـــــراكـــــز
ـــة واملهـمـــة الـتــي لعـبـت الفـــاعل
ـــــــات ـــطـــــــويـــــــر إمــكـــــــان دوراً يف ت
املـعـلـــمـــني وتـــنـــمـــيــــــة الـقــــــدرات
ـــــــة ودفـعـهـــم ــــطـلـــب الـفـــنـــيـــــــة لـل
لـلمـشــاركــة بــاإلجنــازات الفـنيــة
الـتـي حتـتــاجهــا احملــافـظــة مـن
أجل تـطــويــرهــا وتـــربيــة الــذوق
الـفنـي واجلمــالي. وقــد تــأسـس
هذا املـركز منـذ عام 1973 حتت

اسم املركز احلريف الشعبي.
والـــتقــت جــــريــــدة )املـــــدى( مع
األسـتـــاذ سلـيـم شـمخـي مـــديـــر

املركز حيث أوضح:
ان املـركز يـضم ستة اقـسام: هي
ـــتـــــصـــمـــيـــم الــــــــــزخــــــــــرفــــــــــة وال
والسيـراميك والنجارة والنسيج
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مركز األشغال اليدوية يف بابل

إنجــــازات فنيـــة مهمة عىل الرغـــم من قلة املـــــالك 
تـطــويــرهــا وزيــادة منــوهــا عـبــر

االستثمار.
وعن نـشـاطـات املـركـز املـتحققـة

قال السيد املدير..
نفــــذ املــــركــــز عــــدداً مــن املهــــام
بــواسـطـــة مالكـه القلـيـل املكــون
من 14 مـختـصــاً و13 مـنتــسبــاً،
ـــــمـــــني جـــــمـــــيــعــهـــــم مـــــن املــعــل
اجلــــامعـيـني واملــتخــصــصـني يف
الـفـــن ومـــن تـلــك املـهــــــــام فـــتـح
دورات لتـعليـم اخلط وحتـسـينه
وإقـــامـــة دورات دراسـيـــة خـــاصـــة
ـــاألعـمــــال الفـنـيـــة احلـــرفـيـــة ب
وإعــداد بــارتــشـنــات كـثـيــرة ممــا
ســاعــدنــا علــى تــوفيــر أكثــر من
تـسعـة ماليـني دينـار. وسـاهـمنـا
ـــــــة كـلـــيـــــــة بـفـــتـح دورات لـــطـلـــب
الـتـــربـيـــة الفـنـيـــة ودعـمهـم مـن
خالل زجهم لـلتطبيق يف املـركز

واختبار كفاءاتهم.
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واخلـط والـطـــرق علـــى املعــادن،
وحصل تطوير لقسمني مهمني
همـا النجارة واخلط والـزخرفة
حيـث يقــوم قــسم الـنجــارة اآلن
بتصلـيح األثاث املـدرسي وعمل
غـــرف الـنـــوم. أمـــا قــسـم اخلـط
والـــزخـــرفـــة والـتــصـــامـيـم فهـــو
ــــنـــــــصــــب مـــــــــــــؤهــل إلجنـــــــــــــاز ال
ـــــة مع واجلــــداريــــات ذات الـــصل
الـتـــاريخ احلــضـــاري حملـــافــظـــة
بابل وصيـاغة رمـوزها الثقـافية
ـــــافـــــورات والفــنــيـــــة، وعـــمل الــن
اخلــزفيــة أو الـنحـتيــة مـن أجل
إشـاعـة الـروح الـفنيــة واملشـاركـة
يف جمـاليـة السـاحات واألمـاكن
العـــامـــة. كـمـــا إن هـــذا الـتـــوجه
يـــوفـــر رصـيـــداً مـــالـيـــاً يــســـاعـــد

املركز يف عمله.
واالعـتمــاد علـى قــدراته املــاليـة
اخلـــاصـــة، مــثلـمـــا ميـكــنه مـن
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