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الـفحص اخملـتبـري).  ودعـا مديـر بيـئة
ــــؤســــســــات احلــــكــــومــــيـــة ديــــالى  ا
واطن بـ (احلفاظ عـلى مياه النهر وا
وعدم رمي اخمللـفات الصـلبة والـسائلة
فـــيه  اضـــافـــة الى اجنـــاز وتـــشــغـــيل
ـعاجلـة قيـد االنشـاء" محـطة محـطات ا
شــرقي بــعــقــوبــة "  واقــامــة مــحــطـات
جـديـدة خـاصه مـنـطـقـة غـربي بـعـقـوبة
ـيـاه اآلسنه لـضـمـان ايقـاف تـصـريف ا
الى النهـر مباشرة لـلحفاظ عـلى نوعية
ائـية قد يـاه  السيـما ان مـصادرنـا ا ا
انـــخـــفـــضت كــــثـــيـــرا في الـــســـنـــوات

األخيرة).
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واكـد نــائب رئــيس مــجــلس مـحــافــظـة
ديـــالى مـــحـــمـــد جـــواد احلــمـــداني ان
ـاضــيـة خـلـقت (تـراكـمـات الــسـنـوات ا
مـظـلــومـيـة كــبـيـرة عــلى االف الـعـوائل
الفـقـيرة في مـحافـظة ديـالى .  واضاف
احلـــــــمــــــداني لــ (الـــــــزمــــــان) امس ان
(الـظـروف االستـثـنائـيـة التي مـرت بـها

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

اعلن مدير البيئـة في محافظة عبد الله
هــادي الــشــمــري انه (لــغـرض االطالع
عـــلى نـــهـــر ديــالـى الــزاخـــر بـــتـــنــوعه
ـــهــددات االحـــيـــائي والـــتـــحـــري عن ا
البـشريـة والطـبيـعيـة عليـه   قام فريق
ـنطـقة قـابل  ـقطـع ا فـني بزيـارة الى ا
شـفته).  واضـاف الـشمـري لــ (الـزمان)
امس لــــوحظ  ان  (الـــبـــســــاتـــ عـــلى
ضفتي النهـر  تعاني من االهمال وعدم
االهتمام  بها من قـبل مالكيها  اضافة
لـلــتـجـاوزات بــإقـامـة الــدور الـسـكــنـيـة
ــشـيـدات االخـرى كــمـا ان مـنـسـوب وا
ـــاء في الـــنــــهـــر جـــيـــد بـــعـــد زيـــادة ا
االطالقــات من بـحـيـرة حــمـرين لـتالفي
الــشـحـة في مــنـاطق جــنـوب الـعـراق ).
وتـابع الـشـمـري (لـوحظ  ايـضـا وجـود
مذب للمـياه الثقـيلة الى النـهر مباشرة
ـصطـفى وتقـدر كمـية من مـنطـقة حي ا
ياه بـ  15متر مكعب / ساعه مشيرا ا
ـاذج مـيـاه لـغـرض الى انه  سـحب 

ـساهمـة في توفـير فرص اجلوي ا
عمل جديدة للعاطل عن العمل.
واســـتـــأنـــفت اخلـــطـــوط اجلـــويــة
الــســـعـــوديــة اإلثـــنـــ رحالتـــهــا
ـنــتـظـمــة إلى أربـيل ـبــاشـرة وا ا
بــواقع ست رحالت أســبـوعــيـاً في
. ووصـــــــــلـت أولى االجتـــــــــاهــــــــ
الـرحالت إلى أربـيل صـباح امس
لـك عـبـدالـعـزيز قـادمـة مـن مـطـار ا
الـدولي بجـدة في رحـلة اسـتـغرقت

ôuł ∫ موظفو البيئة يطلعون ميدانياً على اوضاع ديالى
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كلف هدي رئيس الوزراء ا د عادل عبد ا
ال بـد ان نــشـيــر ان كـتــلـة الـبــنـاء رشــحـته كــحل وسط امــام حتـديـات

رجعية لضرورة اختيار شخصية قوية كفوءة الشارع وا
ـعـرفة ـتـلك من اخلـلق وا وهـو بـصـدق شـخص وطـني وغـيـر طـائـفي 
ـتلكه الكثر من السياسيـــــ ذوي السياسية واالقتـــــــــصادية ماال
الوزن الـثقيل ويـتكلم االنـكلـــــــيـزية والفـرنسيـة لعربـيته الفـــــــصيحة
اضــافـة انه اعالمي ويـحـتــرم االعالم الـرصـ   يـكــمن عـلـيه الـهـدوء
واحلـنـكـة ومـزايـا كـثـيـرة يسـأل عـنـهـا الـبـعض وقـد ويـتـوجس االخرى

منها ..
ا يخشاه البعض من ادائه:- السؤال هنا 

ا حـققه العبادي من هل فعالً سوف يتـنازل لصديقه مـسعود برزاني 
توازن في احلقوق  ب االقليم وبغداد ?

ـستـشارين واالعالمـ ( اللـگامة ) هل سيـجلب بـعض احلاشـية من ا
واالنـتـهـازي من اقـاربه او حـــــــزبه الـســـــابق ويـخـربوا عـالقاته مع

الكثير ?
هل سـيــراجع اخـطـاء الــعـبـادي واالخـرون مـن قـبـله ويـســتـفـيــد مـنـهـا
ـدراء الـعـام ـسـتـشارين وا وسـيـزيح عـشرات الـوكالء والـسـفراء وا
الـتي جـلـبتـهم احملـاصـصة وكـان اغـلـبهم فـاشـلـ فاسـدين اجـهـضوا
عـلى الـبـنى الـتـحـتـيـة الدارة الـدولـة وكـانـوا الـسـبب االول في الـفـساد

نتوج احلكومي وعدم رضا الشارع من احلكومة ? وضعف ا
لك كـتـلة حـقيـقيـة او حزب او هل سـيكـون قويـاً رغم انه مـستـقل وال 
ان عـشرات الـنواب اخلـانعـة له حتـرسه من مكـائد سـحب الـثقه بـالبـر

صالح السياسية للبعض? في حال ميوله للشعب قبل ا
ـرجـعـية وكـتـلـة سائـرون والـشـارع في انـطالقة هل سـيـسـتـثمـر دعم ا
رشح من ذاته وقناعاته دون تشكيل احلكومة واختيـار اسماء من ا
راد استيـزارها من زعامات اخلضوع من خلف الـكواليس لالسـماء ا

الكتل ?
ا ـهدي واخـرى يتـفاءل بـها  نـقاط كثـيرة يـخشـاها الـشارع من عـبد ا

تلكه من توازنات محلية واقليمية وعربية
انا بـصراحـة متـفائل به ولـكن ايضـا اخشى عـليه
تلهفة من  ضغوط الكـتل احملصصاتيـة النفعيـة ا
لــوزارة جـديــدة سـعـر بــرمـيل الــنـفط في عــهـدهـا

ضعف ما بدأ به العبادي.

َّـا الشك فـيه أنَّ لـفوز الـنـاشطـة نـاديـة مراد بـجـائزة نـوبل لـلسالم
الــتي أعـلن عـنـهــا في يــــــــوم اجلـمـعـة  5/10/2108 له أكـثـر من
داللـة ومـغـزى فـهو تـكـر لـلـمـراة الـعـراقيـة الـشـجـاعـة والـصـابرة
وتـثمـ جلهـود النـاشــــــطـ في اجملال اإلنـساني بل ربّـما الـداللة
األهم هــو فـضـح اجلـرائـم الــتي ارتــكـبــهــا مــغــول الــعـصــر داعش
ـظــــــــلـمة مـن تاريخ اإلجــــــرامي وجنـاح تـوثـيقـهـا لـهـذه الـفـتـرة ا
الــعـراق السـيـــــــمـا ضـدّ الــنـسـاء الــتي اسـتــخـدمن لالسـتـــــــعـبـاد

اجلنــــــسي في الصراعات.
وحترك نادية مراد دولياً بعد هـروبها من قبضة داعش أسهم كثيراً

في تسليط الضوء
ا عـلى هـؤالء النـسـوة اللـواتي وقـعن في قـبضـة داعش اإلرهـابي; 
أثـمـر عن تـعـالي الـصيـحـات إلنـقـاذ مَنْ بـقي في األسـر مـنـهن وإلى

تعريف العالم بأسره بهذه اجلرائم. 
وال يخـفى أن فـوزهـا بهـذه اجلـائزة سـيـعـطي زخمـاً ودفـعـاً للـجـهود
ـبــذولـة إليــجـاد وحتــريـر أكــثـر من  3000 من الــنـســاء واألطـفـال ا
ـن ال زالوا مفـقودين بـعد أن اخـتطـفهم تـنظيم األيـزيديـ وغيرهم 

داعش.
ـهــا جـمــاالً وبـعـداً آخــرين فـهـو تــكـر لـلــنـسـاء كـمــا يـحـمل تــكـر
الشُـجاعات إذ كـانت السيـدة مراد من الضـحايا األشـدّ معاناةً من
وحـشيـة اإلبادة اجلـماعـية إليـديولـوجيـة داعش اإلرهابي وتـعرضت
لالغـتـصاب مـن قبـلـهم لـكـنـهم أبـيت إال أن تـفـضـحهـم باحلـديث عن
جتـاربهـا الذاتـية في تـلك الفـترة وفي هـذا الصـدد قالت جلـنةُ نوبل
لـلـسالم إنَّ نـاديـة مُـراد هي شـخـصـيـاً ضـحـيـة جلرائـمِ حـرب "قد
أظـهـرتْ شـجـاعـةً قلّ نـظـيـرُهـا في سـرد مـعـانـاتـهـا والـتـحـدُّثِ بـاسم

الضحايا اآلخرين".
لـقد أظـهـرت ناديـة مُراد الـبطـولةَ والـشـجاعـةَ والصـمودَ في وجه من
ة نفسها حتدّثتْ عالنيةً بعد هروبها عذّبها واعتدى عليها. وبالعـز
من قـبضـة سجّـانيـها لتُـخبـر العـالم عن تلك الـفظـائع وتُحـشّد الدعم

. للعراق عموماً وللمكون االيزيدي خصوصاً
لقد ركزت السيدة مـراد على نوع من جرائم احلرب التي وقعت في
العراق أي تـلك اجلرائم التي جتعل الـنساء كضـحايا وكسالح في
الصـراعات وأصـبحت شاهـدة على وقـوعها وفـي هذا الشـأن تقول
جلـنـة نوبل الـنـرويـــــــجـيـة في إعالنهـا إن نـادية مـراد لـها إسـهام
حــاسم في تــركــيــز االنــتـــبــاه عــلى جــرائم احلــرب من هــذا الــنــوع

ومكافحتها... 
ونـاديـة مـراد هي الشـاهـدة التـي تبـلغ عن الـتـجاوزات الـتي ارتـكبت

ضدّها وضدّ غيرها". 
وأكـدت جلــنـة جــائـزة نـوبل أن فــوز مـراد يــهـدف الى الـدعــوة لـعـدم
ـرأة اسـتـخـدام اغــتـصـاب الـنـسـاء كـسـالح في احلـرب وحلـمـايـة ا

خالل فترات الصراع.
فرسالة جائزة نوبل للسالم لهذا العام ومن خالل تكر نادية مُراد
هـي إكـرام وإجالل لــيس لــضـحــايـا فــظــائع داعش من مــجـتــمـعــهـا
األيــزيـدي فـحــسب بل لــكلّ ضـحــايـا الـعــنف اجلـنــسي في حـاالت

النزاع في العراق وفي العالم أجمع.
راة الـعـراقـية ـسـيـرة ا لـذا يعـدّ هـذا الـفوز اجنـازاً كـبـيـراً يحـسب 
ونـضالـها ضـدّ القـوى الظالمـية ونـصراً مـكمالً النـتصـارات قواتـنا

األمنية على االٍرهاب. 
ا تعرضت له النساء من كما يعدّ فوز نـادية اعترافاً دولياً واضـحاً 

مآسي على يد إرهاب  داعش.. 
فنادية مراد التي تمكنت من الـفرار بعد ثالثة أشهر من وقوعها في
قـبضة داعـش شرعت بـاحلديث عن جتـاربهـا حتت ظلم قـوى الشر
داعش لتـطلق صـرختهـا النقـاذ األسيرات من الـزيديـات التي وقعن

في قبضة داعش إلجتار بهن.
هـذا وكـانت جلـنـة جـائـزة نـوبل لـلـسالم لـعام  2018 قـد أعلـنت عن
فوز الـنـاشطـة اإليـزيديـة الـعراقـيـة ناديـة مـراد منـاصـفة مع الـطـبيب
الـكونـغـولي دنـيس مـوكـويـغي بـجائـزة نـوبل لـلـسالم جلـهـودهـما في

وقف العنف اجلنسي كسالح في احلرب. 
ونادية مراد  25 عاماً ناشطة حقوقية كانت من ب نحو ثالثة آالف
فتـاة وامـرأة أيـزيديـة تـعـرض لألسر واالغـتـصـاب على يـد مـسـلحي
ــتـحــدة كـأول ــوصل عـام  2014. واخــتـارتــهـا األ ا داعش في ا
سفـيرة للنـوايا احلسـنة لكـرامة الناجـيات من االجتار بـالبشر وهي

في سن الثالثة والعشرين. 
أمـا مـوكويـغـي فـهـو طبـيـب أمـراض نسـاء يـعـالج
ضحـايا العـنف اجلنـسي في جمهـورية الكـونغو
ـقراطيـة ويدير مـستشـفى بانزي في مـدينة الد

بوكافو بشرق البالد.

تـابعـة الواقع الـبيئي فرقـهم الرقـابيـة 
ألقـضـية ونـواحي احملـافـظـة قـام فريق
فني  بزيارة مـيدانية الى ناحـية كنعان

التابعة لقضاء بعقوبة ).  
واضـــاف الـــشـــمـــري  لــ (الـــزمــان) ان
(الفريق قام بزياره  احلي العصري في
نـاحــيـة كــنـعــان  لـغــرض االطالع عـلى
ـشـاكل الـواقع الـبـيـئي ومـتـابـعـة اهم ا
الــبــيــئـيــة الــتي يــعــاني مـنــهــا ســكـان
نطقـة ومن خالل الزيارة  مالحظة ا
ـيـاه اآلسنه وجـود كـميـات كـبيـرة من ا
وقع االول قرب متنـاثرة  في موقـع ا
ــواقع الــثــاني شــارع حــامـد جــيــاد وا
بــالـــقــرب من جـــامع عــمـــر بن عــبــــــــد

العزيز). 
وتــابع الـشــمـري  انه ( لــوحظ  ايـضـا
من خالل الـــزيـــارة انـــتـــشــار الـــروائح
الـكـريـهـة واحلـشـرات نــتـيـجـة لـتـجـمع
ــيـاه اآلسـنه  كــمـا  مالحــظـة قـيـام ا
بعض االهـالي بتـصريف مـياه اجملاري
ـــنـــزلــيـــة عـــلى مـــســـاحــة من االرض ا
ـقابـلة لـلـمنـازل  ما ادى الى بـاجلهـة ا
ــيــاه اآلســنــة حــدوث مـــســتــنــقع مـن ا
لـوثـة   اضافـة الى تراكم الـنفـايات وا

ستنقع). داخل وحول ا
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واكــد مـديــر بـيــئـة ديـالـى  ان ( فـرقـهم
ـيدانـية مـستـمرة بـجوالتـها الـرقابـية ا
الرقابية لكافة انحاء احملافظة من اجل
رصد اخملالفات البيئية التي تؤثر على
الــواقع الـــبــيــئي والـــصــحي واشــعــار
ـعـنــيـة لـغــرض مـتـابــعـتـهـا اجلـهــات ا
واحلد من انـتشـارها عـلى نطاق اوسع
 اضـــافـــة الى فـــرض عـــقـــوبــات عـــلى
اجلـهـات التي تـقع مـسـؤوليـتـهـا ضمن

صالحياتنا).
واعــلن الــنــائب عن مــحــافــظــة ديــالى
فـرات الــتـمـيــمي  ان مــحـافـظــة ديـالى
اصبحـت عرضة الى الـتسلـيب والنهب
من عصابـات متنـفذة  فيـما دعا رئيس
الـوزراء بـتـكـلـيف احــــد قـيـادات جـهـاز
مـكــافـحـة اإلرهــاب لـلــسـيــــــــطـرة عـلى
الوضع . وقال التميمي لــ (الزمان)  ان

ديـالى خالل  15عــام الــقت بــكــاهــلــهـا
بـــــعــــنـف وقــــســـــوة عــــلـى الــــشـــــرائح
االجـتمـاعـية الـفقـيـرة ومحـدودة الدخل
في عـمــوم مـنــاطق مـحــافـظــة ديـالى) .
واضـــاف احلــمـــداني  ان ( ذلك فــرض
عــلى احلــكـــومــة احملــلـــيــة بــشـــقــيــهــا
الــتــشــريــعي والــتــنــفــيـذي ان تــتــوجه
ركزية للتحرك للضغط على احلكومة ا
في بـــغــداد مـن اجل وضع مـــعـــاجلــات
ـشــكـلـة الـتي جـذريـة وسـريــعـة لـهـذه ا
تعاني منـها االف العوائل فـي محافظة
ديــالـى) . ودعـا  نــائب رئــيـس مـجــلس
محافـظة ديالى اعـضاء مجـلس النواب
عن  ( ديالى لـتسلـيط الضـوء على هذه
ـان الـعراقي ـظـلومـيـة حتت قبـة الـبر ا
اجلــــديـــد مـن اجل نــــصـــرة الــــشـــرائح
االجـتمـاعـية الـفقـيـرة ومحـدودة الدخل

في عموم مناطق محافظة ديالى).
واعلن مـدير البـيئـة في محافـظة ديالى
عــبـــد الــله هـــادي الــشـــمــري  انه (من
يدانيـة التي تقوم بها خالل اجلوالت ا

(احملـافظـة تـخلـصت من منـفـذ الصـفرة
بـعـد فـرض الـسلـطـة عـلـيه حـيث سـيتم
نقله الى محافظة كركوك) الفتا الى ان
 (ســيــطـرة كــبــاشي الــواقــعــة بــاجتـاه
قـضــاء  خــانـقــ تــدخل عــبـرهــا مـواد
ــنــوعـــة وقــسم آخـــر تــدخل من دون
كـــمــرك وال يــعـــرف مــنــشـــأهــا وهــنــاك
عـــصـــابـــة اشـــتـــرت الــشـــارع وبـــعض
الــقـيــادات األمــنــيـة مــتــورطــة مع هـذه
ـنـفـــــــــلــتـة الـتي جتـني الـعـصـابــات ا
ماليـــــ الــــدوالرات وهي أخـــــطــــر من

داعش) . 
واضــاف الـــتــمـــيــمي  ان (قـــســمــًا من
الــســيــطــرات تــعــبــر مــخــدرات ومــواد
فـاسـدة وان مــقـتـرحي لـرئـيس الـوزراء
حيدر الـعبادي اذا لم يـتحرك للـسيطرة
عـــلـى وضع كـــبـــاشـي ســـأقـــيم دعـــوى
ــنـفـذ قـضــائـيــة ضـد الـعــبـادي فــهـذا ا
يـعـرض حـيـاة الـنـاس لـلـخـطـر) . وبـ
الـــتــمـــيــمي ان  (الـــقــيــادات األمـــنــيــة
ن تــــتــــبع هـــذه اخملـــلــــصــــة تـــعــــرف 
العصابات بسبب التصفية لكننا نعول
عــلى رئـــيس الــوزراء ونـــحــمـــله كــامل
سؤولية بتكـليف احـــد قيادات جهاز ا
نفذ) مكافـحة اإلرهاب للـسيطرة عـلى ا
 الفتا الى ان  (اقليم كردستان ال يلتزم

بدخول البضائع الى احملافظات) .

ماليــــــ اخــــــرين مـن مـــــواطــــــني
تـاخمة لـكركوك وهي احملافـظات ا
ديــالـى وصالح الــدين وأجــزاء من
نــيـنــوى هــذا ووصف مــســؤولـون
ــطــار بــانه مــحــلـــيــون افــتــتـــاح ا
ســـيــحــرك الــنـــشــاط االقــتــصــادي
ــســافـرين اخلــاص بـحــركــة نـقل ا
وزيــــادة الــــنـــــشــــاط والـــــتــــبــــادل
االقـــــتـــــصــــــادي مع دول اجلـــــوار
وانــعـــكـــاسه عــلـى حــركـــة الـــنــقل
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هبطت اول طـائرة مدنـية في مطار
كـركـوك الــدولي ايـذانـا بــافـتـتـاحه
بـعـد سـنـوات من الــتـعـثـر. واكـدت
وزارة الـنــقل في حـفل تـدشـ اول
رحــلـة جــويــة عـلى مــ اخلــطـوط
اجلــويـــة الــعــراقـــيــة ان (الـــغــايــة
ـدنية ـطارات ا الرئـيسـة الفتـتاح ا
في احملـافـظـات هي تسـهـيل حـركة

ـســافـرين والــتـخــفــيف عن كـاهل ا
ـــــواطـــــنـــــ فـــــضال عـن زيــــادة ا
الية للمحافظات). فيما الواردات ا
وصـفت احلكـومـة احمللـيـة لكـركوك
اخلطوة بـالنقـلة النوعـية على عدة
مـســتـويـات خــدمـيـة واقــتـصـاديـة.
وتـــولت شــركــة فــرنـــســيــة اعــمــال
ـطــار وسـيـقــدم خـدمـات تـشــغـيل ا
ـليـون ونـصف ملـيـون شخص من
أبــنـاء احملــافــظـة فــضالً عـن ثالثـة

ثالث سـاعـات. وشـهـد مـطـار أربيل
الـــدولي مـــراسم اســـتـــقــبـــال أولى
رحالت اخلطوط السعودية بوجود
عــدد من مـســؤولي اإلقـلــيم ومـنـهم
وزيــر الـداخــلـيــة كــر سـنــجـاري
ووزيـرة الـسـيـاحـة نـوروز مـولود
ـطـار تالر فـائق. وأربيل ومـديرة ا
هي ثـــــانـي وجــــهـــــات اخلـــــطــــوط
الـسعـوديـة في العـراق بـعد بـغداد
باشرة وسيكون تسيير الرحالت ا
إلى أربيل في أيام السبت واإلثن

واألربعاء من كل أسبوع.  
كـمـا سـتـغـادر أولى رحالت الـعودة
من مـطـار أربـيل الـسـاعـة الـعـاشرة
صــبــاحــاً لــتــصل إلـى مــطــار عــبـد
الـــــعـــــزيـــــز الــــــدولي بـــــجـــــــــــــدة
الـســـــــاعـة الواحـدة وعشـر دقائق

ظهراً. 
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وأعــلـنت اخلـطــوط الـسـعـوديـة أن
ــبـاشــرة بـ (تـشــغـيـل الـرحالت ا
جدة وأربيل يهـدف "خلدمة شرائح
مـــتــعـــددة من الـــضــيـــوف خــاصــة
ــعــتــمـرين والــســيـاح احلــجـاج وا
ورجـــال األعــمـــال ويــوفـــر فــرصــا
اســتــثــمــاريــة وبــرامج ســيــاحــيــة
ويـــخـــدم احلـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة
ـملـكـة والـعراق والـسـيـاحيـة بـ ا
بــاإلضــافــة إلى تــعــزيــز وتــنــمــيــة
احلـــركــة الـــعــابـــرة عــبـــر تــوفـــيــر
ـــنــاســـبــة مع رحالت اخلـــيــارات ا
ـواصـلـ الـسـعـوديـة لــلـضـيـوف ا
إلى كل الــوجــهــات الــدولــيـة الــتي
تصل إلـيها وكـذلك رحالت أعضاء
حتـالف ســكــاي تــيم الــدولي الـذي
يــضم عـشـرين شـركـة طـيـران حـول

العالم".
واعـــلن الـــســفــيـــر الــســـعــودي في
الـعـراق عــبـد الـعـزيــز الـشـمـري ان

منـفذ جـديدة عـرعر بـ السـعودية
والــعــراق ســيـفــتـح خالل األشــهـر
القريبة القـادمة فيما اشار الى ان
الــعالقـات بــ الــبـلــدين مــتـمــيـزة
وتـشــهـد تـطــوراً سـريـعــاً وكـبـيـراً.
ونـقلت صـحيـفة عن الـشمـري قوله
(انــنـا نــتـطــلع إلى افــتـتــاح مـنــفـذ
جــــديــــدة عــــرعــــر احلــــدودي بـــ
البلدين خالل عشـرة أشهر) مبينا
ان (مــنــفــذ جــديـدة عــرعــر يــشــهـد
اجـــراء اعــــمـــال النـــشــــاء ســـاحـــة
لـلــتـبــادل الـتـجــاري وبـنـاء مــنـفـذ
عــــراقـي) واضــــاف الــــشــــمـــري ان
(الــتـواصل بـ الـبــلـدين لن يـكـون
ـا ســيـتــعـزز فـقط عــبـر اجلــو وإ
أيــضــاً عــبــر احلــدود الـبــريــة من
خـالل افـتـتـاح مـنـفـذ جـديـدة عـرعر

خالل األشهر القريبة القادمة).
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موضحا ان (العالقـات ب البلدين
مـتــمـيـزة وتـشــهـد تـطــوراً سـريـعـاً
). وتـابع (هناك تواصل ب وكبيراً
الـقـيـادتـ واســتـخـدام (اخلـطـوط
الــســعــوديــة) لألجــواء الــعــراقــيـة
واســتــخــدام اخلـطــوط الــعــراقــيـة
ـثل رسـالـة لـألجـواء الـسـعـوديــة 
إيـــجــابـــيــة لـــلــكل ودلـــيل عــلى أن
العالقات ب الـبلدين عادت أفضل
ـــــا كـــــانـت) الفـــــتـــــا الى (نـــــيل
ـطـارات الـعراقـيـة األخـرى حـصة ا
من رحالت اخلطوط السعودية في
ــقـــبــلــة حـــيث ســنــرى الــفـــتــرة ا
ـطارات اخلـطـوط السـعـوديـة في ا
الـــعـــراقـــيــــة األخـــرى بـــالـــنـــجف

والبصرة والسليمانية). 
ــنـافــذ احلــدوديـة وكــانت هــيـئــة ا
أعــلــنت فـي وقت ســابــقـ أن وفــدا
سعـوديا زار مـنفـذ عرعـر لصـيانته

وتأهيله.
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واعلـنت الوزارة عن حتـقيق مراحل
مــتـقـدمـة في تـنـفـيـذ مـشـروع اعـادة
ــــرور الــــســــريع تــــأهــــيـل طــــريق ا
لـــلـــمـــقـــطـــعــ (ط 7 بــــطـــول 145
كـــيـــلـــومـــتـــرا وط  8 بـــطـــول 112
كـيـلـومـتـرا) بـاشـراف دائـرة الـطـرق
واجلسور التابعة للوزارة وبتمويل
من الـبـنك الـدولي. وذكـر الـبـيـان ان
(مــــــــشــــــــروع تــــــــأهــــــــيـل طــــــــريق
ـرورالسـريع لـلمـقطع ط 7يـعد من ا
همـة والسـتراتيـجية في شـاريع ا ا
تـطـويرشـبـكة الـطـرق في الـعراق اذ
يـربـط مــحـافــظــتي ذي قــار بــدأً من
تقاطع الـبطحـاء ولغاية الـرميلة في
مـــحــافــظـــة الــبــصـــرة بــطــول 145
ركز االعالمي كيـلومـترا. واضـاف ا
لــلـوزارة ان الـعــمل مـتــواصل كـذلك
في مــشـــروع اعــادة تــاهـــيل طــريق
ــرور الـــســريع ط  8 بــطــول 112 ا
كيـلومـترا والـذي يتـكون من جـزئ
ــتــد من مــنـطــقــة الــرمــيــلـة االول 
بـــاجتـــاه صـــفـــوان بـــطــول  81 كم
والثاني من تـقاطع البـصرة باجتاه
مـركـز مـحـافظـة الـبـصـرة بـطول 31

ـركز االعالمي كيـلومـترا واوضح ا
ان الـعــمل في مـشـروع   7 تـضـمن
قــشط الــطـبــقــة االولــيــة لألســفـلت
ســمك  5 ســنـــتـــمـــتــر وفـي بــعض
قاطع 10سم واكساءه بـاالسفلت ا
ـطــور الــذي يـحــتــوي عــلى مـادة ا
ـر الـذي يـتحـمل درجـة حرارة الـبو
درجة مـئـوية ونـصب االسيـجة 70
الـوقــائــيــة والــسالمــة والــعالمـات
ــروريــة واعـــــــــمــال الـتــخــطــيط ا
ـوذجـيـة واقـامـة نـقـاط تـفـتـيش أ
مبـيناً ان نـسبـة االجناز للـمقطع ط
ــركـز 70 بــلـغت  7 ـئــة وبـ ا بــا
ــــــــقــــــــطع ط  8 من االعـالمـي ان ا
الطـريق يبـلغ طوله  112كيلـومترا
ــتـد من (الــرمـيــلـة  – بـصـرة – و

صفوان).
 «dDOÝ VB½

وشــــمـل الـــعــــمـل رفع االســــيــــجـــة
ــة بــطــول 220 الــوقــائــيـــة الــقــد
كـيـلـومـتـرا فـضال عن اعـمـال قشط
ـــتـــضـــررة واعـــادة لــــلـــمـــنـــاطـق ا
اكــسـائــهـا  ,كــمـا يــتــضـمن الــعـمل
نـصب ســيـطــرات نـظــامـيــة عـدد 2
واعمال صـيانة اجلـسور والقـناطر

واجلزرات الوسطية ,باالضافة الى
اعـمـال الـتـخـطـيط ونـصب الـسـيـاج

السلكي على جانبي الطريق.
وشــارفت وزارة االعـمــار واالسـكـان
والـبـلـديـات واالشـغـال الـعـامة عـلى
اجنـاز اعــمـالـهـا في مـشـروع جـسـر
هيت احلديدي في محـافظة االنبار,
بـتـمــويل من صـنـدوق إعـادة إعـمـار
4 ـناطق احملـررة وبـكـلفـة بـلغت 1 ا
مـلــيــار ديـنــار عـراقـي . وقـال بــيـان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان شـــركــة
اشـــور الــعـــامـــة وبــاشـــراف دائــرة
الطرق واجلـسور العـامة التـابعت
لـــــــلــــــوزارة  اجنــــــزتــــــا  %95 من
اعـمالـهمـا في تـنفـيذ مـشروع جـسر
هيت احلديـدي باحملافظـة تضمنت
ـراحل  اعـادة االعـمـال عـدد من ا
تأهيل اجلـزء االول بطريـقة التـنفيذ
بـاشر وهـو بطول 113 م واجنازه ا
بـالكـامل امـا اجلزء الـثـاني (العـبرة
الحـيـة) فـهـو مدمـر بـالـكـامل وهو ا
5 م  إجنــازه بــالــكـامل بــطـول 42
اما اجلزء الـثالث من اجلسـر بطول
طـبات حيـث يتم فيه90   متـرا مع ا
ـة واستـبـدالـها  رفع الـركـائز الـقـد

بجديدة لكل فضاء 12 ركيزة بطول
يـتـراوح من 18 مـتـرا الى 24 مـتـرا
ــقــطـع ثم بــعــد حــسـب طــبــيـــعــة ا
اجنـازهــا يــتم تــكـثــيف وتــســقـيف
بـالـشـيـلـمـان واجلـكـر بلـيت ثـم يتم
سطبة حيث يدفع بعد ذلك اجناز ا
اجلسـر سريع الـنصب لـلعـبور الى
الـضـفـة الـثـانـيـة ويـســــــــتـقر عـلى
ـسـطـبـات بـحـيث يـــــــكـون سقف ا
اجلـســر الــســريع الــنــصب بــنـفس
مـــســــــــــتــــوى ســـقف اجلـــــــــســـر
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باشرة بأعمال االنارة فيما سيتم ا
ـاء والـسيـاج واجنـازها وانـابيب ا
بــالــكـامـل بـصــورة مــتــنــاسـقــة مع
اجنــــاز تـــركــــيب اجلــــســــر ســـريع
ـركــز االعالمي ان الــنــصب وبــ ا
طول الطـريق بلغ حوالي 243 مترا
حـــيث يـــعــد هـــذا اجلــســـر حــلـــقــة
الــوصل بــ مــديــنـة هــيت - وحي
البكر في قضاء هيت باالضافة الى
ــــرتــــكـــز االســــاس لــــنـــقل كــــونه ا
الـــبـــضـــائع والـــســـلع الـــغـــذائـــيــة
والـزراعـية واالسـتـهالكـية وغـيـرها

ـا يـسـاهم بـشكل ب اجلـهت   ,
اســـــاسـي في تــــــطـــــويــــــر الـــــواقع
االقــتـصـادي يـذكــر ان شـركـة اشـور
العامـة اجنزت في وقت سابق عددآ
من مشاريع الـطرق واجلسـور منها

(جسر الهارونية  طريق خانق -
ثنى نفط خانـه في ديالى  جسـر ا
الثاني في نـينوى  جـسر احملمدي
ـــشـــاريع في االنــــبـــار وعـــدد مـن ا

األخرى).


