
 �أعل��ن جمل�س حمافظ��ة �النبار، �أم�س، ع��ن حتديد يوم 
�لثالث��اء �ملقب��ل، موع��د�ً ال�صتج��و�ب �ملحافظ �صهيب 
�لر�وي ب�صاأن ملف��ات وخروق قانونية عدة، وفيما �أكد 
�أن �ال�صتجو�ب �صيتم بح�ص��ور جلنة قانونية، �أ�صار �إىل 
�أن��ه لن ي��ردد با�صتج��و�ب �أي م�صوؤول يثب��ت تق�صريه 

بعمله.
وقال ع�صو جمل�س حمافظة �الأنبار يف حديث �صحفي، 
�إن "جمل���س �ملحافظ��ة قرر �ع��ادة ��صتج��و�ب حمافظ 
�الأنب��ار �صهي��ب �لر�وي ي��وم �لثالث��اء �ملقب��ل، ب�صاأن 
ملف��ات عدة منها خروق قانوني��ة ود�صتورية وتق�صري 
يف عمل��ه". و�أ�ص��اف �لفه��د�وي، �أن "جمل���س �الأنب��ار 
و�ص��ع ع��دد�ً من �ال�صئل��ة ومت تعديل ق�ص��م منها ودمج 
�أخ��رى و�صتط��رح على حماف��ظ �النبار بح�ص��ور جلنة 
قانوني��ة خمت�صة لالإجابة عن �ال�صئل��ة حول تق�صريه 
يف عمل��ه و�خلروق �لقانونية �لتي �رتكبت خالل توليه 
�ملن�ص��ب"، م�ص��ري�ً �إىل �أن "جميع م�ص��وؤويل �النبار يف 
جمل�س �ملحافظة لن يرددو� يف ��صتجو�ب �أي م�صوؤول 
�أو موظ��ف مق���ر يف عمل��ه �أو �رتكب خرق��ًا قانونيًا 
�أو مت��ورط بعملي��ات ف�صاد �د�ري وم��ايل وما ينفذ من 

��صتجو�ب وفق �لقانون و�لد�صتور".

 �علن��ت وز�رة �لهج��رة و�ملهجري��ن عن �جالء 
�أك��ر من 500 نازح م��ن مدينة �حلويجة �لتي 
ي�صيط��ر عليه��ا تنظي��م د�ع���س، �ص��وب خمي��م 

بكركوك.
وق��ال �صت��ار ن��وروز مدير ع��ام د�ئ��رة �صوؤون 
�لهج��رة يف �ل��وز�رة يف حدي��ث �صحف��ي، �ن 
"ف��رع �ل��وز�رة يف كركوك ق��ام باإجالء ونقل 
524 نازح��ا م��ن ق�صاء �حلويج��ة �إىل خميم 
ن��زر�وه"، م�ص��ري� �إىل �ن �ن "�إجم��ايل عدد من 
جرى �جالءهم منذ بدء عمليات �لتحرير و�صل 

�ىل 1573 �لف نازح."
وب��ن ، �ن "�إج��الء �لنازح��ن ج��رى بو��صط��ة 
�إىل  نقله��م  �ل��وز�رة يف  با�ص��ات خ�ص�صته��ا 
�ملخي��م يف كرك��وك، فيم��ا وزع ف��رع �لوز�رة 
م�صاعد�ت غذ�ئية ومنزلية بينهم فور و�صولهم 

�ملخيم."
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ولفت��ح ناف��ذة �صغرية عل��ى هذ� �ملو�ص��وع �لتقت 
)�جلورنال( بع�س �الأ�صخا�س..

ت�صط��ر �ل�صيدة �بت�صام فا�ص��ل كل يوم ال�صطحاب 
طفليها �حمد ونهاد �إىل �ملدر�صة ذهابا و�إيابا رغم 
ق��رب �مل�صاف��ة �لتي تف�صله��ا عن بيته��ا، و�لتي ال 

تتجاوز ن�صف كيلو مر.
وتع��رب �بت�ص��ام ع��ن قلقه��ا يف ذه��اب طفليه��ا 
م��ن  خ�صيته��ا  ب�صب��ب  �ملدر�ص��ة،  �ىل  منفردي��ن 
تعر�صه��م حلادث ده���س من قبل �إح��دى �لدرجات 
�لنارية �ملحورة و�لتي ت�صم��ى حمليا ب�)�ل�صتوتة(. 
حي��ث تقول، "�زد�دت خماويف بع��د تعر�س �لكثري 

من �الأطفال �إىل �لده�س".
وت�صي��ف خ��الل حديثه��ا "�غل��ب م��ن يق��ود تل��ك 
�لدرجات تت�صم قيادته��م بالتهور و�لرعونة، �صيما 
�إن معظمه��م م��ن �ل�صغ��ار و�الأح��د�ث، مل تتج��اوز 

�أعمارهم �صن �لر�صد".
وجتوب �صو�رع �لعا�صمة �ملئات من تلك �لدر�جات 
)�ل�صتوت��ة( �لتي تقوم بنقل �لب�صائ��ع و�لركاب ما 
ب��ن �الأماك��ن �لقريب��ة �لت��ي ال ت�صتوج��ب �صي��ارة 

تاك�صي �لتي تعترب باهظة �لثمن مقارنة بها. 
م��ن جهته يوؤك��د �الأ�صتاذ عبد �حلمي��د ح�صن مدير 
�بتد�ئي��ة �ل�ص��الم �البتد�ئي��ة عل��ى تفاق��م �خلط��ر 
�لناجم من �لقي��ادة �ملتهورة الأ�صحاب �ل�صتوتات، 
منوه��ًا يف �لوق��ت نف�ص��ه �ىل �صغ��ر م��ن يت��وىل 
قيادته��ا، فيق��ول، "تعر�س �لكثري م��ن �الأ�صخا�س 
حل��و�دث �لده�س ب�صبب �لقيادة �ملتهورة الأ�صحاب 
تل��ك �لدر�جات، خ�صو�صا �لتالميذ كونهم يقطعون 
�مل�صاف��ة م��ن و�ىل �ملدر�ص��ة �ص��ري� عل��ى �الإق��د�م 

يوميا".
وي�ص��ري ح�صن، "ال توج��د �أي �صو�بط مرورية ل�صري 
�أو قي��ادة تلك �لدرج��ات، وهم ال يلتزم��ون بقو�عد 
�ل�صري كما هو حال معظم �صائقي �ل�صيار�ت، ف�صال 
عن كون تلك �ملركبات ال حتمل �أي �أرقام �أو مالمح 

تعريفية فيما لو �رتكب �صاحبها �أي مكروه".
م��ن جانبه �أك��د �لعقيد ها�صم �حم��د �جلبا�صي على 
خ�ص��وع �ل�صتوت��ات لقو�نن �ملرور �لعام��ة، �أ�صوة 

بال�صي��ار�ت �ل�صغ��رية و�لدرج��ات �لناري��ة، معلال 
حالة �الإرباك و�لفو�صى �لقائمة بالزخم �لكبري يف 
�أعد�ده��ا، حيث يقول، "ب�صب��ب �ال�صتري�د �لع�صو�ئي 
وغري �ملنظم لتلك �لعرب��ات بزيادة �أعد�دها ب�صكل 
كب��ري، مم��ا خلق حالة م��ن �الإرب��اك و�لفو�صى يف 
�ص��و�رع �ملدينة ". م�صيفا، "نعم��ل على �إخ�صاعها 
لقو�ن��ن �مل��رور �لعام��ة، �صيم��ا عملي��ة �لرقي��م 

و�حل�ر".
وي�ص��ري �جلبا�ص��ي، "ب��ن �لفين��ة و�الأخ��رى نق��وم 
بحمل��ة حما�صب��ة ومتابع��ة بالتع��اون م��ع بقي��ة 

�الأجهزة �الأمنية يف للحد من تفاقم �لو�صع".
يف �ل�صي��اق ذ�ت��ه ك�صف��ت �إح�صائي��ات م�صت�صف��ى 
كرب��الء �لع��ام عن ت�صجي��ل 750 حال��ة ده�س يف 

�ملحافظ��ة خ��الل ع��ام 2009 �ملن���رم، كان��ت 
معظمها ب�صبب �لدر�جات �لنارية �ملحورة".

م��ن جه��ة �خ��رى ي��رى معظ��م �أ�صح��اب �ملح��ال 
�لتجاري��ة �أن تل��ك �لعج��الت باتت �صيئ��َا �روريا 
ال�صتم��ر�ر عملهم، كونه��ا �لو�صيل��ة �ملنا�صبة لنقل 
�ملو�د و�ل�صلع من و�ىل �ملخازن و�الأماكن �لقريبة.

بينم��ا يق��ول �ل�صيد عب��د �الأمري �ل�صاع��دي �صاحب 
متج��ر موبيليات، "�إنها و�صيلتن��ا �لوحيدة يف نقل 
�لب�صائ��ع، وه��ذ� �الأمر ينطبق عل��ى �لزبائن �أي�صا، 
ف��ال توجد و�صيل��ة �أخ��رى". وي�صيف، "�عتق��د �أننا 
يج��ب �أن نوظ��ف �الأم��ر بال�ص��كل �ملفي��د، ونعال��ج 
�ل�صلبي��ات �ملرتب��ة ك��ون �الأم��ر يفتق��ر �ىل بع�س 

�لتنظيم فقط".

الشناشيل.. ما تبقى من نكهة الماضي وعبق التراث 

لكنه��ا تبق��ى �ث��ر معم��اري فلكل��وري ب���ري 
و�لر�ص��م  �لنح��ت  ف��ن  ع��ن  �إبد�ع��ا  يختل��ف  ال 
و�لفوتوغ��ر�ف وغريها م��ن �لفن��ون، و�أيا كان 
باأغن��اء  �لب���رة  معماري��و  ق��ام  فق��د  �الأم��ر 
�أو م��و�د �لبن��اء،  �ل�صنا�صي��ل، �ص��و�ء باملعم��ار 
وي�صفها �لعديد من �ملهند�صن باأنها عبارة عن 
نت��وء�ت خارجية مكونة م��ن �لطابوق و�خل�صب 

و�جل�س و�حلديد.
حاولن��ا �إ�صق��اط �ل�ص��وء عل��ى ذل��ك �مل��وروث 
�حل�ص��اري يف �لب���رة ف��كان ه��ذ� �للق��اء مع 
�ال�صت��اذ ح�صن عبد �للطيف حي��ث قال، "كلمة 
�صنا�صي��ل تعني مو�ص��ع جلو�س �ملل��ك"، وكان 
�لب�ري��ون كث��ريي �الهتمام ببنائه��ا مما ز�د 

من �نت�صارها يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة.
وي�صي��ف عب��د �للطي��ف "عم��ارة �مل��دن حم��ط 
�هتم��ام �ملهند�صن من حيث �ملو�د �مل�صتخدمة 

يف �لبناء مبا يتالءم مع طبيعة �ملناخ خ�صو�صا 
يف �أزمن��ة عدم وجود �لطاقة �لكهربائية، وعدم 
وج��ود �أجه��زة �لتربي��د و�لتدفئ��ة خ�صو�صا يف 
مدين��ة �لب���رة �لقدمي��ة، و�لت��ي متت��از باجلو 
�حل��ار �لرط��ب يف �ل�صي��ف مما ت�ص��ل درجات 

�حلر�رة �إىل درجات عالية جد�".
يف  "�لرب��ة  �أن  �إىل  حديث��ه  خ��الل  الفت��ا 
�لب���رة متتاز بكونها ترب��ة م�صتنقعات ممتدة 
ق��ار  ذي  وحمافظ��ة  �لعم��ارة،  حمافظ��ة  م��ن 
�ملحاذيت��ان لها، حي��ث نلح��ظ �ن مركز مدينة 
ق�ص��اء �لقرن��ة �الأك��ر تاأث��ر� يف ه��ذ� �لطاب��ع 

�لطوبوغر�يف".
فيم��ا ي��رى �لفن��ان �لت�صكيل��ي ها�ص��م تايه �ن 
"�لكث��ري من �مل��دن �لعر�قية عرف��ت �ل�صنا�صيل 
منه��ا �لنج��ف، و�ملو�صل، و�العظمي��ة �لقدمية، 

و�إحياء �أخرى متفرقة من �لعا�صمة بغد�د"
وي�صيف خ��الل حديثه "يوؤك��د �ملعماريون �إىل 
�إن جن���س �ل�صنا�صيل �لعر�قي��ة تنتمي �إىل جن�س 

معم��اري و�حد، لكن �لنظ��رة �لتف�صيلية تك�صف 
وي�صت�صه��د  ب�صيط��ة".  �آو  قليل��ة  فروق��ات  ع��ن 
�لب���رة تعن��ى  "فمث��ال يف  تاي��ه،  �لت�صكيل��ي 
باالأعم��دة �خل�صبية وبت�صيي��د �لقناطر �حلجرية 
�و �خل�صبي��ة، م��ع عناي��ة و��صح��ة بالزخ��ارف 
�لبنائي��ة عرب �لت�صكي��ل �خل�صبي، �أم��ا يف بغد�د 
نلم���س عناي��ة كب��رية يف �لق�صب��ان �حلديدي��ة 

ووجود �ل�ر�ديب "�لتختبو�س".
منوه��ا، "�إىل �إن �ل�صنا�صي��ل ال تبن��ي ب�ص��ورة 
منف�صل��ة ع��ن �لبن��اء �الأ�صا�صي ب��ل تتلب�س بها 
�ل�صنا�صي��ل مب��ا ميث��ل و�جهة �لبي��ت �خلارجية 
و�جلانبية و�ل�صق��وف و�الأعمدة �ل�صاندة ويعترب 
ه��ذ� �لفرق �لوحي��د بن �ل�صنا�صي��ل يف �لب�رة 

وبغد�د".
من جانبه �أ�صار �لدكتور طارق �لعذ�رى تدري�صي 
يف كلية �لفنون "�إن �ل�صنا�صيل يف �لب�رة تاأتي 
متما�صي��ة م��ع �لو�ص��ع و�لقي��م �الجتماعية يف 
�ملدين��ة، وخ�صو�صا يف تلك �ملرحلة �لتي �صاع 

فيها بن��اء �صبابي��ك �ل�صنا�صي��ل ذ�ت �مل�صبكات 
�خل�صبي��ة �لبارزة على �ص��ورة م�صننة، ذلك الن 
�صكله��ا ي�صمح ل�صاكن��ي �أهل �ل��د�ر �ن ي�صاهدو� 
�مل��ارة من �خلارج يف حن �ملار من �خلارج ال 
يرى �صاكني �لد�ر، وتل��ك خا�صية مهمة للن�صاء 

�للو�تي يتو�جد�ن يف �لد�خل".
مبين��ا، "�ن �أبني��ة �ل�صنا�صيل يف �لطابق �لعلوي 
تكون متقاربة جد� ب��ن كل منزلن متقاربن، 
�إىل حد ي�صمح بتبادل �الأحاديث وقيام عالقات 

�جتماعية متينة".
ه��ذ� ويذك��ر �ملوؤرخون ب��ان خ�ص��ب "�جلاوي" 
كان ي�صتخ��دم وهو �لنوع �ملف�ص��ل يف �لعمائر 
�لقد�م��ى  �لب���رة  �ص��كان  وكان  �لب�ري��ة، 
�صبابيكه��م  ط��الء  �إىل  يعم��دون  �ملتمكن��ن 
بالده��ان �لعطري، ويالحظ �أن �ريطا "�بزميا" 
يرب��ط �أج��ز�ء �ل�صنا�صي��ل بع�صه��ا ببع���س لكي 

تكون ذ�ت متانة قوية ت�صتمر عقود من �لدهر.
�إ�صاف��ة �إىل �أنه��ا تعتم��د عل��ى �أعم��دة �صقيل��ة 

مل�ص��اء وم�صلع��ة وتعلوه��ا تيج��ان مقرن�صة، 
يف ح��ن عمد �لفنان��ن �إىل تزويدها بف�صو�س 
مدبب��ة �أو م�صنن��ة و�أحيان��ا ثالثي��ة �لف�صو�س 
وهذه �الأ�صكال تتباين ح�صب �الإمكانية �ملادية 
و�ل��ذوق ل�صاح��ب �لبن��اء وق��د تاأخ��ذ نقو���س 
�صبكي��ة، ويالح��ظ �أن �لفتحات �لعلي��ا لالأقو��س 
�أو�صع من �لفتحات �ل�صفلى وذلك الأنها حتت�صن 
�أن��و�ع �لزج��اج �مل�صج��ر و�ملل��ون، ويالحظ يف 
بع���س �ل�صنا�صي��ل �أن �ل�صقوف و�ل�ص��المل ت�صمل 

بالزخرفة و�لتلوين.
وي�ص��دد �لكث��ري من �ملهتم��ن بال�ص��اأن �لثقايف 
�أن �لدول��ة يجب �أن تعن��ى بهذ� �الإرث �ملعماري 
و�لفولكل��وري �لبدي��ع �ل��ذي يوؤل��ف ج��زء مه��م 
م��ن تاري��خ �لب�رة و�لع��ر�ق و�إع��ادة تاأهيلها 
و�عتبارها معل��م �صياحي بارز يف هذه �ملدينة 
�لتاريخي��ة �لت��ي �صه��دت �لعدي��د م��ن �حلو�دث 
و�الأح��د�ث �ملطبوع��ة يف ذ�ك��رة �لتاري��خ من��ذ 

�لقدم.

بغداد ـ متابعة 

 الب�صرة، التي بنيت عام 14 
هجرية يف عهد اأحد اخللفاء، 

عرفت عمارة ال�صنا�صيل يف 
اأيام االحتالل العثماين يف 

القرن الـ17 م، مع ظهور عدد 
من الفنون االأخرى ظهرت 

يف ذلك الوقت اأهمها "الق�صل، 
ال�صرايات، امل�صاجد." وقد 

تباينت االآراء حول ما اإذا كان 
التاأثري االأول على ال�صنا�صيل 

تركيا ام هنديا، غري ان البع�ض 
يرى ان التاأثري الرتكي اأعظم 

نفوذا واقرب اإىل معطيات 
التاريخ من التاأثري الهندي. 

 ب�صبب �صهولة التنقل بها 
ورخ�ض اأجرتها وجدها 

املواطن و�صيلة تخفف من ثقل 
اأجور املوا�صالت االأخرى، 

لذلك راج ا�صتخدامها واالعتماد 
عليها كو�صيلة نقل داخلية لكنها 

باتت ت�صكل خطرًا على حياة 
االأطفال ب�صبب طي�ض �صائقيها 

وعدم اتزانهم فغالبا ما يكونون 
من الفئات العمرية التي 

ترتاوح بني 10_20 عاما. 

ديالى تجهز وزارة الكهرباء بالمحوالت

كركوك تطالب بإلغاء المادة 23 تمهيدا لشمولها باالنتخابات

مجلس بغداد: قضاء األعظمية لن يتأثر 
باستحداث قضاء الشعب

تخفف من عبء  المواطن..

الستوتة.. وسيلة نقل باتت تشكل خطرا على حياة األطفال 
بغد�د � متابعة 

 جه��زت �ركة دياىل �لعامة �لتابعة لوز�رة �ل�صناعة و�ملعادن دو�ئر �لقطاع 
�لع��ام و�خلا���س باإنتاجها م��ن �ملح��والت �لكهربائية على خمتل��ف �نو�عها 

و�صعاتها خالل �صهر متوز �ملا�صي.
وق��ال مدي��ر مركز �الع��الم و�لعالقات �لعام��ة يف �لوز�رة عب��د �لو�حد علو�ن 
�ل�صم��ري يف بي��ان، �ن "�ل�رك��ة جه��زت دو�ئ��ر �لدول��ة و�لقط��اع �خلا���س 
مبنتوجها م��ن �ملحوالت �لكهربائية خمتلفة �ل�صع��ات و�الحجام ل�صالح عدد 
م��ن �جله��ات منها مديرية كهرب��اء �لنج��ف ومديرية توزيع كرب��الء �ملقد�صة 
و���ركات ق�ر و��ص��ط �لهند�صية �لعامة و�رك��ة و�دي �لن�صور، كما مت جتهيز 
مديرية ماء حمافظة �لنجف مبحولة قدرة و�حدة باالإ�صافة �ىل ت�صنيع ع�رة 
ر�دير�ت للمديرية �لعامة لنقل �لطاقة �لكهربائية يف منطقة �لفر�ت �الو�صط".

بغد�د � متابعة 
 دع��ت �إد�رة كرك��وك �إىل �إلغ��اء �مل��ادة 23 وف��ق ط��رق قانونية من �ج��ل �صمول 
�ملحافظ��ة باإج��ر�ء �نتخاب��ات جمال���س �ملحافظات ج��اء ذلك خ��الل تر�أ�س جنم 

�لدين كرمي حمافظ كركوك �جتماعا لروؤ�صاء �لدو�ئر �خلدمية باملحافظة �م�س.
و��ص��ار بي��ان �ص��ادر ع��ن �الجتم��اع �ن “�الجتم��اع تد�ر���س �لو�ص��ع �ل�صيا�صي 
و�القت�ص��ادي و�خلدم��ي و�الإج��ر�ء�ت �لتي تتخذه��ا كركوك يف مو�جه��ة �الأزمة 

�القت�صادية”.
وتاب��ع �لبي��ان �ن��ه “جرى خ��الل �الجتماع بح��ث �لق��ر�ر �الأخري �ل��ذي �أ�صدرته 
�ملفو�صي��ة �لعلي��ا �مل�صتقلة لالنتخابات بع��دم �صمول كركوك باإج��ر�ء �نتخابات 
جمال���س �ملحافظات د�عي��ا �إىل �إلغاء �ملادة 23 وفق ط��رق قانونية ت�صمن عدم 

حرمان �أهايل كركوك من حقهم �لد�صتوري”.
و�أ�ص��اف �لبيان �نه “�ملجتمع��ون تابعو� جهود �إد�رة كرك��وك �مل�صتمرة ب�صمان 

توفري �لطاقة �لكهربائية عرب �ل�صبكة �لوطنية و�مل�صتثمر يف �إقليم كرد�صتان”.

بغد�د � متابعة 
 �أكد ع�صو جمل�س حمافظة بغد�د م�صتاق �ل�صمري، �م�س، �ن ق�صاء �العظمية 

لن يتاأثر بقر�ر ��صتحد�ث ق�صاء �ل�صعب �لذي مت ��صتحد�ثه موؤخر�.
و�و�ص��ح �ل�صم��ري يف ت�ريح �صحف��ي �ن “قر�ر ف�صل مناط��ق �ل�صعب عن 
ق�ص��اء �العظمية �صيكون عامل �يجابي من خ��الل �لركيز وحت�صن �جلهود 

�لبلدية و�لدو�ئر �خلدمية �الخرى �ملقدمة �الهايل مدينة �العظمية”.
و��ص��اف �ن “هن��اك عدة �ق�صي��ة مت ��صتحد�ثها �صابق��ا يف �لعا�صمة بغد�د 

وكانت خطو�ت ناجحة مثل �حل�صينية و�لر��صدية”.
ونف��ى �ل�صم��ري ما “ي�ص��اع بان ف�ص��ل �ملناط��ق ور�ءه �ه��د�ف �صيا�صية �و 
طائفي��ة” موؤكد� �نه “�ج��ر�ء �د�ري لتطوير �خلدمات �ملقدمة للمو�طنن يف 

�لعا�صمة”.
يذكر �ن جمل�س حمافظة بغد�د قرر ف�صل مدينة �ل�صعب عن ق�صاء �العظمية 

و��صتحد�ث ق�صاء جديد ي�صم عدة �حياء �صمال �لعا�صمة بغد�د.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

بغداد  ــ خاص 

قي��ام  ع��ن  و�ملع��ادن  �ل�صناع��ة  وز�رة  �أعلن��ت   
�رك��ة �بن ماجد �لعام��ة �أحدى ���ركات �لوز�رة 
و�ل�صان��دة �ىل �رك��ة �ل�صناع��ات �حلربية �لعامة 
بتنفي��ذ �عم��ال �ع��ادة تاأهي��ل وحتوي��ر مدرعات 

ن��وع "توب��از" رو�صية �ل�صن��ع بجه��ود مالكاتها 
�لعامل��ة م��ن �ملهند�ص��ن و�لفنين لدع��م �لقو�ت 
�مل�صلح��ة و�حل�ص��د . وق��ال مدير �ملرك��ز �العالمي 
يف �ل��وز�رة عب��د �لو�حد �ل�صم��ري يف بيان له باأن 
“وز�رة �ل�صناع��ة و�ملع��ادن وم��ن خ��الل �ركة 
�ل�صناعات �حلربية و�ل���ركات �ل�صاندة لها بد�أت 

�النت��اج �لفعل��ي لالأعت��دة �خلفيف��ة وجنح��ت يف 
ت�صني��ع و�نت��اج قنابر �له��اون و�ل�صو�ريخ 107 
مل��م وقامت باإع��ادة تاأهيل �ملع��د�ت �حلربية من 
�لدباب��ات و�ملدرعات ومن�صات �طالق �ل�صو�ريخ 
و�لزو�رق �حلربية وجتربتها ميد�نيا لدعم و��صناد 

�لقو�ت �المنية وف�صائل �حل�صد �ل�صعبي”.

و�أ�صار �ىل، �ن “�عمال �لتاأهيل للمدرعات �لرو�صية 
ت�صمن��ت �ع��ادة تاأهي��ل �ملنظوم��ة �مليكانيكي��ة 
و�ملنظوم��ة �لهيدروليكي��ة و�ملنظومة �لكهربائية 
��صاف��ة �ىل حتوي��ر منظوم��ة �ط��الق �ل�صو�ري��خ 
مب��دى 3.5 كيلو مر وقطر 270 لل�صاروخ ملمر 

وملختلف �الطو�ل مثبت على قاعدة متحركة”.

بجهود محلية.. شركة الصناعات تنجح في إعادة تأهيل وتحوير مدرعات" توباز" 
بغداد- متابعة

مجلس األنبار يحدد الثالثاء 
المقبل موعدًا الستجواب الراوي

الهجرة تعلن إجالء 524 
نازحا من الحويجة إلى 

داخل كركوك


