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بغداد / طامي اجملمعي
نفــى مــديــر الـعالقـــات واإلعالم يف
مـــديـــريـــة املـــرور العـــامـــة العـمـيـــد
الــدكتــور جنـم عبــد مــا اشـبع حــول
تـرحيل الـسيـارات مـوديل 1989 فمـا

دون.
وقال العميـد جنم يف تصريح خص
به )املـدى( ان املـديـريـة تعـمل ضمن
قــرار رقم )17( الـصــادر من االمـانـة
العــامــة جمللـس الــوزراء بخـصــوص
اسـتـيــراد الــسـيــارات احلــديـثــة مـن

موديل 2004 فما فوق.
وأضــاف ان القــرار اشتــرط ان يقـوم
املــســتــــورد بــتـــسقــيــط رقــم ســيــــارة
مــــوديل 1989 فـمــــا دون علـــى أن ال
يكــون مــنفـيــسـت. مـــوضحــاً إذا مت
تسقيط رقم سيارة صالون يجب ان
يــسـتـــورد سـيـــارة صـــالـــون مــــوديل
حــديـث أي ان يكــون املــستــورد علــى

ما مياثله من الذي مت تسقيطه.
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املرور العامة تنفي قرار
ترحيل السيارات دون 1989

 التنازل امام ارادة األكثرية ليست هزيمة!
فخري كرمي
بـعـــــــد سـلـــــسـلـــــــة مــن الـلـقـــــــاءات
احلـــــواريـــــة بــني مخــتـلف الـكــتل
واالئتالفــات البـرملــانيـة، الشـاعـة
أجــــــواء الـــثقــــــة فــيــمــــــا بــيـــنهــــــا،
وتـضـييق مـسـاحـة الـتبــاينـات يف
الــرأي بصــدد القضـايـا العقـديـة
املــرتبـطــة بــالـعمـليــة الــسيــاسيــة
وآفـاقها ووجهـة تشكيل احلـكومة
املـــنـــتــــظــــــــرة، يــــــشـهــــــــد الــــــــوضـع
الـسيـاسي تـراجعـاً خـطيـراً اتخـذ
طـــــــابع أزمـــــــة، تهــــــدد بـــتعـــطـــيل
اجـراءات تشكـيل احلكومـة، مالم
تــتـــضــــــافـــــــر اجلهـــــــود ملعــــــاجلــــــة

أسبابها.
ولــم تـكــن زيـــــارة رئــيــــس الـــــوزراء

والتعجيل بـتشكيل احلكـومة، ان
يــبـــــــادر بــتـحـقــيـق نـقـلـــــــة نـحـــــــو
االنفـــــراج، وذلـك بـــــوضـع نفــــسه
حتت تـصــرف االئـتالف، والعـمل
مع زمـالئه لــتقــــدمي بـــــديل عــنه
يـحــــظــــــــى بـقـــبــــــــول االغـلـــبـــيــــــــة
البـرملـانيـة املـعنيـة بتـعيني رئـيس

الوزراء.
وبــــــذلـك يــــــؤكــــــد انـه رجل دولــــــة
يــــدرك ان كل الفـــرص امـــامه لـم
تفــت بعـــــد، وان الــــســيـــــاســـــة فــن

املمكنات!
نشر يف العدد الثاني من جريدة
)SOMA(

طور التكوين.
لقـد حــولت زيـارة اجلعفـري الـى
تـــركيــا شكــوك االحــزاب والقــوى
املعـنيــة بـــالتـشـــارك والتــوافق يف
تــشكـيل احلكــومــة املــرتـقبــة الــى
شـبـه يقـني بعـــدم جــــدوى العـمل
ــــــــى ثـــنـــيـه عـــن هــــــــذا الـــنـهـج عـل
املتعـارض كليـاً مع طبيعـة ومهام
املـرحلـة اجلـديـدة الـتي يـراد لهـا
ان تــــسهــم بفـــــاعلــيـــــة يف اخـــــراج
الـبالد من االزمـة اخلــانقـة الـتي
حتـــــــاصـــــــر املـــــــواطــنــني، أمــنــيـــــــاً

ومعيشياً وسياسياً.
وبــات علــى اجلعفــري شخــصيــاً،
ومـــن مـــنــــطـلـق احلـــــــرص عـلـــــــى
اجنــــــاح العــملــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
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وتــصفـيـــات جــســـديـــة مـتـبـــادلـــة.
وللـتخفيف مـن هذا الـطابـع لرد
الـفعل مارست الـقوى العلمـانية،
وبــــــــشــكـل خـــــــــاص الــــتـحـــــــــالـف
الـكـــــــردســتـــــــانــي دور الـــتهـــــــدئـــــــة
ــــــــى الـــبـحـــث عـــن ــــــــدعــــــــوة ال وال
مــشـتــركـــات والعــودة الــى مـنـطق
العقـل واحلكـمــة واالنـطالق مـن
املصـالح الـوطـنيـة الـعليـا لـلبالد
لـسد الطـريق امام االجنـرار نحو
الهــاويــة الـتي يــريــد االرهــابيــون
والـتـكفـيــريــون جــر الــشعـب الــى
اتــونهــا، وتفـجيــر فـتنــة طــائـفيــة
مدمرة ال غالب فيها وال مغلوب،
تـصب يف طـاحـونـة اعـداء العـراق
الـــدميقـــراطـي اجلـــديـــد وهـــو يف
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املنشود.
ولــم يـكــن الــتـــــردد يف مـــثل هـــــذا
املــــوقف علـــى قـــدرٍ مـتــســـاوٍ لـــدى
جـمـيع االطــــراف ازاء اجلعفـــري
وحكــومـتـه وامكــانـيــة الـتعــايــش

معه لوالية ثانية.
فقــد كــان لـبعـضهــا مــوقـف متيــز
يـرفـض املشـاركـة يف احلكـومـة يف
حالة ترؤسها من قبل اجلعفري،
بل تـــصــــــاعــــــد حــــــد املـــطــــــالــبــــــة
بــــــاســـتقــــــالـــته حــتــــــى مــن هــــــذه
احلـكـــــــومـــــــة، وقـــــــد اتــــضـح ذلـك
بـشـدة، بعـد االعتــداء اآلثم علـى
االمـــامــني العـــسكـــريـني ومــــا تال
ذلـك مــن جتــــــاوزات واعــتــــــداءات
علـــى املــســـاجـــد ومقـــار االحـــزاب

اليه الـفضل يف تسنمه مـسؤولية
رئاسة احلكومة.

وقـبل أن تـنفجــر األزمـــة لتـتخــذ
طــــابع رفــض شــبه جـمــــاعـي مـن
قــــبـل الــكــــتـل خـــــــــارج االئــــتـالف
لقـبول تـرشيح اجلعـفري لـوالية
مــديــدة ثــانـيــة، اتـسـمـت مــواقف
الـكــتل املـــــذكـــــورة ومـكـــــونــــــاتهـــــا،
وخصوصاً التحالف الكردستاني
بـــــالــتـــــردد واملـــــراوحـــــة يف اتخـــــاذ
مـوقف صــريح ومبـاشــر من هـذه
املـسـألـة، أمالً يف "اتفـاق تـسـويـة"
لـــــضـــبـــــط ايـقــــــــاع احلــكــــــــومــــــــة
اجلـديـدة، والـزام رئيـسهـا املـرشح
بضوابط صارمـة الحترام قواعد
الـتــشـــارك والـتـــوافـق احلكـــومـي
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املفــاجئــة الــى تــركيــا، بتــوقيـتهــا
وجـدول عملهـا وأهـدافهـا، مجـرد
قـــشـــة قــصـمــت ظهــــر حكـــومــته،
التـي هي وفقاً للـدستور، حكـومة
تصـريف أعمـال، وامنا هـي حلقة
يف سـلسلـة مـتصلـة تـرتبـط بنهج
متكـامل للحكومـة خالل األشهر
الـثـمـــانـيـــة الـــســــابقـــة، وامـتـــداد
السلـــــوب عــمل رئــيــــسهـــــا الـــــذي
جـــاءت زيــــارته املـــذكـــورة لـتـــؤكـــد
إصــــــــراره عـلــــــــى مــــــــواصـلــــــــة ذات
األسلـــوب املنــايف لقــواعــد العـمل
املـــشـتــــرك، واملـتـــسـم بــــالــتعــــالـي
السـياسـي واالستخفـاف بالـقوى
األخــرى، كـمـــا يقـــول معــارضــوه،
مبا يف ذلـك االئتالف الذي يعود

بغداد / املدى
دخـلت أزمــة الـثقــة بــاملــرشح
لــرئــاســة الــوزراء واملـطــالـبــة
بـــاي بـــديل له مـن االئـتالف
مرحلة جتاذبات جديدة بني

املوالني واملعارضني.
وانــــتـقـلــــت الــــتـجـــــــــــاذبـــــــــــات
والبـحث عـن مخـــرج يخفف
من أجــواء التــوتــر والتــرقب
املـشـوب بـالـقلق من دميـومـة
أالزمــــة وتعــطـيـلهــــا انـبـثــــاق
احلــكـــــــــــومـــــــــــة إلـــــــــــى خــــــط
املــرجعيـات الـديـنيـة الـعليـا،
والنـافــذين مـنهم يف تــوجيه
قـــــوى واطـــــراف تـــــديــن لهــم

بالوالء والتوجيه.
وقـــد حتـــول طــــريق بغـــداد -
الــــنـجـف خـالل الــــيــــــــــومــــني
املـاضيني إلـى منفـذ سيـاسي
لـلـقـــيـــــــادات الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
العراقية مبخـتلف مشاربها،
لـكــن طــــــريـق العــــــودة الــتــي
كـــانت تـضـيق بــاسـتفـســارات
االعــالمــــــيــــــني لــــــم تـــــــــضــف
جـديـداً علـى اسـتفهـامــاتهم

الكثيرة.
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــســـــــي ومــع ان زوار ال
الـسيستاني الـكثر لم يعودوا
بـغيــر جــواب واحــد يــؤكــد ان
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التحالف الكردستاين ينفتح عىل التيار الصدري
ويؤكد امهية احلوار حلل أالزمة

بـالتيار الصـدري بااليجابي،
معــتــبــــــراً ان ذلـك ســيـكــــــون

بداية لتعزيز العالقات.
وقـالت رئاسـة اجلمهـورية يف
بــيـــــــان لهــــــا امــــس حــــصلــت
)املـدى( علـى نـسخــة منه ان
الــــــــزيــــــــارة "خــــطــــــــوة اولــــــــى
ومبـاركـة نحـو عمل مـشتـرك
من شــأنهــا جـلب االسـتقــرار

للبالد".
ونـقل الـبـيـــان عـن الـــرئـيــس
طــــالـبــــانـي تــــأكـيــــده حــــرص
التحـالف الكـردستـاني علـى
اقــــامــــة عالقــــات وثــيقــــة مع
الــتــيـــــار الــصـــــدري مــن اجل
خيـر العـراق وتعـزيـز وحـدته
الــــوطـنـيـــــة والقــضـــــاء علــــى
الفتنة الطائفية يف البالد.

مـن جهـته قـــال عــضـــو وفـــد
الـتـيــــار الــصــــدري الــــذي زار
الـــرئـيــس طـــالـبـــانـي فـــاضل
الــشـــرع ان اللقــاء ســاده جــو

من الود والتفاهم.
وكــــــــــشـف الــــــــــشــــــــــــرع انـه مت
االتـفــــــــــاق عـلــــــــــى اخلــــــــــروج
بتظاهرة موحدة يوم السبت
املقـبل تـــأكـيــــداً علـــى وحـــدة
الـــــشعـــب العـــــراقــي وقــــــدرته

على اخلروج من اية أزمة.

ـ

الــصــــدر يف العــــراق، ويـثـمـن
دورهــا الفــاعل وتـضـحيــاتهــا
الـكـبـيــــرة ابـــــان مقــــارعــتهــــا

للنظام املباد".
وحول امكانـية التحالف مع
الـتـيـــار الـصـــدر قـــال صـــالح
"نحن ضــد سيــاسيـة احملـاور
والتخنـدق، لكننـا مع تعـزيز
الـــتـحـــــــــالـفـــــــــات"، وأضـــــــــاف
"الــــتـــــــــــواصـل بــــني الـقـــــــــــوى
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة أفــــضـل مـــن
الـقــــطـــيـعــــــــة"، مــــــــؤكــــــــداً ان
املبــاحثـات الـتي أجـريـت مع
التيـار الصـدري "لم تـقتصـر
علـى مسـألة املـرشح لرئـاسة
الـوزراء، بل ركـزت علـى بحث
أالزمة الـسياسية املستفحلة
الـتي ميــر بهــا العـراق اآلن".
واكــد صـــالح ان "حل أالزمــة
غــــيـــــــــــر ممــكــــن بـــــــــــاالطـــــــــــر
املطروحـة حالياً، بل ان ذلك
يحــتـــــاج إلـــــى حـــــوار وطــنــي
جــــــــــــــــدي بــــــني االطــــــــــــــــراف

الفاعلة".
وكـــــان رئــيــــس اجلــمهـــــوريـــــة
جالل طـالبـاني قـد اسـتقبل
وفـداً مـن التيـار الصـدري يف

مقره ببغداد امس األول.
ووصف طــــــالــبــــــانـــي لقــــــاءه

ـ ـ

ويف هــــــــــذا اإلطــــــــــار عـلــــمــــت
)املـدى( مـن مصـادر مـطلعـة
ان الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
قــــرر االنفـتــــاح علـــى الـتـيـــار
الـــصـــــــدري يف املــبـــــــاحــثـــــــات
اجلـاريـة لـتشـكيل احلكـومـة.
وتـعلـــيقـــــــاً علــــــى ذلـك قــــــال
عضـو التحالف الكـردستاني
والـــشخــصـيــــة القـيـــاديـــة يف
ـــــــــــــــــــوطــــــــنــــــــي االحتـــــــــــــــــــاد ال
الكـردستـاني الـدكتـور بـرهم
صــــالح ان الـتـيـــار الــصـــدري
تــيــــــار فـــــــاعل يف الــــســــــاحــــــة
الـسيـاسيـة العـراقيـة وان من
مصلحـة العمليـة السيـاسية
ان تـــــشـــــــارك فـــيهـــــــا جــمـــيع

االطراف الفاعلة.
الـــدكـتـــور صـــالح الـــذي كـــان
يــتـحـــــــدث لـ )املـــــــدى( عــبـــــــر
الهــاتف امـس اكــد ان لقــاءه
مع الــسيــد مـقتــدى الـصــدر
يف الــــنـجـف الــــــــــذي جــــــــــرى
مــــؤخــــراً كـــــان لقـــــاءً مهـمــــاً.
وقـــــال "احلـــــوار مع الـــسـيـــــد
مقـتــدى الـصــدر كـــان مهـمــاً
لــتقـــريــب وجهـــات الـنــظـــر"،
مــشــــدداً علـــى ان الـتحــــالف
الــكــــــــردســـتــــــــانـــي "يــكـــن كـل
االحتـرام والـتقـديــر لعــائلـة
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املــــــــرجعــيـــــــة ال تــتــــــــدخل يف
تفــاصيل احليـاة الـسيـاسيـة،
فـــهــــــــي شـــــــــــــــــــــأن خـــــــــــــــــــــاص
بـــــــالـــــســيـــــــاســيــني وكــتـلهــم،
بـــاسـتـثـنـــاء احلـــرص الـــذي
ابـداه على الـوحدة الـوطنـية
والتأكـيد علـى صيانـة وحدة
االئـــــــــتـــالف اال ان هـــــــــــــــــــــــذه
الـعــبـــــــارات ولـــــــدت مـعـــــــانــي
مخــتـلفـــــة لــــــدى كل طـــــرف
واخــتـــــزلــت وفقــــــاً لألمـــــانــي
واملــصــــالح إلــــى دعـم أو قـلق
وانـتــظــــار اجلــــديــــد يف هــــذه
الــتحــــركــــات، دخــــول اخلــط
الـصــدري بقــوة علــى طــريق
بغــــداد - الـنـجف الـــســــاخـن
ــــــــــــداداتـه يف بـغــــــــــــداد. وامـــــت
فـاالتصـال التلـفونـي للسـيد
مقـتـــــدى الــصـــــدر بـــــرئـيـــس
اجلـــمـهــــــــوريــــــــة مــــــــام جـالل
طـــالـبـــانـي، وبـــالــسـيـــد عـبـــد
العــزيــز احلكـيم، وقـبل ذلك
زيــارته للـسيـد الـسيـستــاني،
اضفــــى قــــوة دفعٍ مــتفــــائلــــة
المكـانيـة تـذلـيل الصعـوبـات
وتـطــويعهـا لـصـالـح حلحلـة
أالزمـــة والـتـــوافـق علــــى حل
يـــرضـي اجلـمــيع وال يـــشـكل

هزمية الحد.
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بغداد / املدى
اكد السيد مـسعود بارزاني رئيس اقليم
كردستان تواصل املساعي لدرء مخاطر
أالزمــة الــسيــاسيــة الــراهنــة بــالتــأكيــد

على الثوابت الوطنية.
وشــــــدد يف حــــــوار شـــــــامل اجـــــــرته مـعه
)املـدى( على حـرصه على الـعمل اجلاد
والعـادل واملسؤول الجتـثاث االرهابيني،
ومـالحقــــــــة الفـــــــاســـــــديــن واجملـــــــرمــني
والـلصــوص الكبـار والـصغـار، مـؤكـداً ان
االعــتـــــــداء عـلـــــــى مـــــــرقـــــــد االمـــــــامــني
العـسكريـني عليهمـا السالم يف سـامراء
شـكل تــصعـيـــداً خــطــــراً اجج املــشـــاعـــر
احملــتقـنــــة وافلــتهــــا مــن عقــــالهــــا رغـم
التـدارك احلكـيم للمـرجعـيات الـدينـية
الـرفيعـة ودفعها إلـى القيـام باعـمال يف

االجتاه اخلاطئ.
وفـيمـا يـتعلق بجــوانب أزمــة التحــالف
الـكــــردسـتــــانــي مع الــــدكـتــــور إبــــراهـيـم
اجلعفـــري، قـــال الــسـيـــد رئـيــس اقلـيـم
كــــــردســتــــــان: حــــــاولــنــــــا يف الـــتحـــــــالف
الكـــردستــانـي حتـــى اللحـظـــة األخيــرة

مسعود بارزاين يؤكد املساعي لدرء خماطر أالزمة
الراهنة والتشديد عىل الثوابت الوطنية

الــــــدولـــــــة أو نهـجه الـــــســيــــــاســي غــيــــــر
املـنــسجـم مع القــواسـم املــشـتــركــة لـنــا

جميعاً.
وتـطــرق الــسـيــد بــارزانـي خالل احلــوار
إلى العـديد من القـضايا الـساخنة ذات

العالقة باملصالح الوطنية.
)نص احلوار ص3(

جتــنــب الــــــوصــــــول إلــــــى هــــــذا املـــــــوقف
ومعــــاجلــــة االشـكــــالـيــــات املــتفــــاقـمــــة
بـاعـتمـاد بـرنــامج عـمل ونهـج سيــاسي،
واســـــالــيــب وآلــيـــــات مــنـــــاســبـــــة تــــشــكل
ضــوابـط للـحكــومـــة املقـبلــة ورئـيــسهــا
ولـتجـنب أي الـتبـاس أو سـوء فـهم فـان
املـوقف الذي انـتهينـا اليه يف التـحالف
الـكـــــردســتـــــانــي ال عالقـــــة لـه اطالقـــــاً.
بــاملــوقف مـن شخـص الــسيــد إبــراهـيم
اجلعفـــري أو حـــزب الـــدعـــوة ومـن بـــاب
اولـى مـن االئتالف واألطــراف املشـاركـة

فيه.
وقـال رئيـس اإلقلـيم: لقـد بـذلـت قيـادة
الـتحــالف جهــداً استـثنــائيــاً ســواء من
قـبل رئـيــس اجلـمهـــوريـــة مـــام جالل أو
مـن كلـيـنـــا لـتـطـــويق أالزمــــة الكـــامـنـــة
والــــبـحــــث عــــن ضـــــــــــوابــــــط وآلــــيـــــــــــات
دميقراطـية تكبح أي نهج أو ممارسة ال
جتـــســــد الـتـــشــــارك يف املـــســــؤولـيــــة يف
املـرحلــة املقبلـة، اال ان الـزيـارة األخيـرة
اكـــــدت لــنـــــا ان مــن املـــتعـــــذر ثــنــي االخ
الصديق اجلعفـري عن اسلوبه يف إدارة

بغداد / جالل حسن
شهــــــدت بغـــــداد وعـــــدد مــن
احملــافـظــات مــوجـــة اعمــال
عنف امـس اوقـعت العـديـد
مــن الــــضحـــــــايـــــــا بــيــنــمـــــــا
اخـــتــــطـف عـــمـــيـــــــد كـلـــيـــــــة
الهــنــــــدســــــة يف اجلـــــــامعــــــة
املــستـنصـريـة بعـد خـروجه
من منـزله يف اليـرموك، يف
الـــوقـت الـــذي اتخـــذت فـيه
قــــــــــــوات االمــــن إجــــــــــــراءات
مـشـددة امـس لــوقف حمـام

الدم الذي اجتاح البالد.
ويف هــذا الـسـيــاق ذكــر آمــر
اللـــواء الـــرابع الـتـــابع إلـــى
فــرقــة املـشــاة الـســادســة، ان
لــواءه قــام بـعمـليــة تـطـهيــر
كــبــيـــــرة يف جــنــــــوب بغـــــداد
وخــاصــة يف مـنـطقــة صــدر
الـــيــــــــــوسـفـــيــــــــــة واوضـح أن
الـعـــمـلـــيـــــــــة تـهـــــــــدف إلـــــــــى
القـضـــاء علــى اجلـمــاعــات
اإلرهابية يف تلك املناطق.

وتـابع ان العـمليـة بـدأت يف
ســــاعــــات الــصـبــــاح األولــــى

انزال جوي شمال بغداد بحثاً عن مطلوبني

ست سيارات مفخخة يف بغداد  
توقع عرشات الضحايا

أربـع نــــــســــــــاء وواحــــــــد مـــن
عــنـــــاصـــــر دوريـــــة مغـــــاويـــــر
ـــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي ـــــــــــــــــداخــلـــــــي ال
اســتـهـــــــدفــتـهــم الـــــســيـــــــارة

املفخخة.
واوضـح ان سيــارة مفخخــة
نـوع اوبل خـامسـة انفجـرت
بعد ظـهر امس يف عـرصات
الـهـــنــــــــديــــــــة اسـفــــــــرت عـــن
اســـتــــــشـهــــــــاد احــــــــد افــــــــراد
الــشـــرطـــة واصـــابــــة ثالثـــة
اخـرين بـجروح مـشيـراً إلى
ان الــسيــارة كــانت مــركــونــة
علــــى جــــانـب طــــريق ســــدة
الـنــاظـمـيـــة انفجــرت عـنــد
مـرور احــدى مفـارز شـرطـة

املسبح..
ويف احملـمـــوديـــة اسـتـــشهـــد
مــــــدنــي واصــيــب خــمــــســــــة
بـجــــــــروح جــــــــراء انـفـجــــــــار
سـيـــــارة مفـخخــــة ســــادســــة
علـى دوريـتي شـرطـة كــانتـا
تقومـان بواجبـهما بـالقرب

من مستشفى احملمودية.
تفاصيل اخرى ص2

ـ ـ

االنفجــار عن اصــابــة ستــة
اشخــاص من بـينـهم امــرأة
واثنـان من رجـال الـشـرطـة
وتـــــدمــيـــــر احـــــدى عـجالت
الـــــدوريـــــة واحلـــــاق اضـــــرار

بسيارات مدنية.
وأضــــاف ان انــتحــــاري كــــان
يقـــود سيـــارة مفخخــة نــوع
كـيــــا فجـــرهـــا امـــام بـنـــايـــة
مصـرف الـرافـدين يف سـوق
ــــــــــــــدورة االثــــــــــــــوريـــــني يف ال
مـــســتهــــدفــــاً سـيــــارة لـنـقل
الــنـقـــــــود الــتــي احــتـــــــرقــت
بــالكــامل واسفــر االنفجــار
عن اصـابـات بـالغـة بـاربعـة
مــواطـنني اثـنني مـنهـم من
مـوظفي املصـرف واالخران
مـن قــــوات حفــظ الـنــظــــام
وتضرر سيارتني مدنيتني.

واشـــار أيــضـــاً إلـــى انـفجـــار
سـيـــارة مـفخخـــة أخـــرى يف
ســــــــــــاحــــــــــــة اجلــــــــــــامـعــــــــــــة
املــــســتــنـــصــــــريــــــة ادى إلــــــى
اسـتــشهـــاد مـــدنـي واصـــابـــة
تـــسعـــة آخـــريـن مـن بـيـنهـم

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

امــس األول بـــانـــزال جـــوي
قامت به وحدات من اللواء
الـــرابع )اســـود الــصحـــراء(
ومتـركــزت يف النقـاط الـتي
حـــــددت مــن قـــبل قــيــــــادته،
فيـما كـانت يف نفس الـوقت
تتقـدم الـدروع التـابعـة إلـى
الفرقـة التـاسعة لـلسيـطرة
علـــــى كل مـنـــــاطق جـنـــــوب
بغـــداد الـتـي يــتخـــذ مــنهـــا
املـــــسـلحــــــون مــــــراكـــــــز لهــم

لالنطالق.
وكـــانــت بغـــداد قــــد شهـــدت
امــس انفجـار سـت سيـارات
مـفـخـخــــــــــــة يف مــــنــــــــــــاطـق
مـــتـفــــــــرقــــــــة اسـفــــــــرت عـــن
استـشهــاد ثالثـة مـواطـنني

واصابة ثالثني آخرين.
وقـــال الـــرائــــد علـي صــــالح
من شرطـة بغداد: انفجرت
ســيـــــــارة مـفـخـخـــــــة كـــــــانــت
مـــــــركـــــــونــــــــة علـــــــى جـــــــانــب
الــطـــريـق يف تقــــاطع شـــارع
املغـــــرب كـــــانــت تـــســتهـــــدف
دوريـــــة للـــشـــــرطـــــة واسفـــــر

بغداد / قيس عيدان
كـــشف مـــديـــر مـعهـــد االمـــراض
الـصــدريــة والـتـنفــسـيــة يف وزارة
الـصحــة الـــدكتــور ظــافــر هـــاشم
سـلمـــان عن وجــود اصــابــة احــد
املوقوفـني يف تسفيرات الـرصافة
بـبغـــداد مبـــرض الـتـــدرن ســــريع

االنتشار.
وقـــــــال سـلــمـــــــان يف تــــصـــــــريـح لـ
)املــــــدى( امـــــس ان املـعهــــــد قــــــد
أجـــــــرى الـفحـــص الـــــســـــــريـــــــري
واالشعـاعـي للمـوقـوف واظهـرت
الـنـتــــائج اخملـتـبــــريــــة اصــــابـتــــة
مبــرض التـدرن ســريع االنتـشـار
محـذراً مـن خطــورة اهمـال هـذا
املــــوقــــوف وزجـه مع مــــوقــــوفـني

آخرين.

اصابة سجني يف بغداد بنوع
خطر من التدرن

القدس / ا ف ب
اوصـــى مــســـؤولـــون كـبـــار يف اجلـيــش
اإلســـرائيـلي الــدولــة الـعبــريــة بقـطع
كل اجلـســور مع قـطــاع غــزة السـيـمــا
بالكف عن تـزويده بالتيـار الكهربائي
واملــيـــــــاه وذلـك حـــــســب خـــطـــــــة يــتــم
االعـــــــداد لهــــــا ونــــشـــــــرت صحـــيفــتــــــا
"هـــارتـــس" ومعــــاريف" امــس االثـنـني

مقاطع منها.
واكدت الصحيفـتان ان اجليش يدعو
أيـضاً يف هـذه اخلطـة إلى االنـسحاب
بــشكل احــادي اجلــانب إلــى خـطــوط
امـنـيــــة ميكـن الـــدفـــاع عــنهـــا بـــشـكل

أفضل يف الضفة الغربية.
وطرح منـسق النشاطـات اإلسرائيلية
يف االراضـي الفلــسـطـيـنـيــة اجلـنــرال
يـــوسف مـيـــشلـيف هـــذه الـتـــوصـيـــات

عسكريون ارسائيليون يطالبون بقطع املياه
والكهرباء عن غزة

خالل اجتماع نـظمه األسبوع املاضي
يف ســيــــــاق فــــــوز حــــــركـــــــة املقــــــاومــــــة
اإلسالمــيــــــة )حــمــــــاس( الـكـــــــاسح يف
االنتخـابات التشريعية التي جرت يف

25 كانون الثاني.
ويــتـــــــوقـع ان تـــــــرفـع اخلــــطـــــــة خـالل
االسابيع املقبلـة إلى القيـادة االمنية
العلـيا ورئيس الـوزراء بالوكـالة ايهود

اوملرت.
وتنـص التـوصيـات خصـوصـاً علـى ان
حتول إسـرائيل معبـري كارني وايـريز
بني إسـرائـيل وقطـاع غـزة إلـى معـابـر
حــــدوديــــة دولـيــــة ثـم تــــوقف تــــزويــــد
القــطـــاع بـــاملـــاء والـكهـــربـــاء - ورمبـــا
بالـوقود - بـعد امهـال الفلـسطـينيني
املـهلــــة الــضــــروريــــة اليجــــاد احللــــول

البديلة.

بغداد / املدى 
تفـــاقـمـت بــشـكل غـيـــر مــسـبـــوق، ازمـــة
الغــــاز حـيــث ادت شحــــة املـنـتــــوج الــــى
ارتفـاع متصـاعد بـاالسعـار لتصـل الى
نـسب قيـاسيــة بلغت بحـدود 3025 – 
الف دينـار لالسـطوانـة الواحـدة االمر
الــــذي اوجــــد ضغــــوطــــات اقـتــصــــاديــــة

كبيرة على العائلة العراقية.
وملعــاجلــة هــذه االزمــة اعـتـمــدت وزارة
النفط بالـتعاون مع مجلس محافظة
بغـداد طـريقـة جـديـدة يف تـوزيع الغـاز

منعا للتزوير. 
وقــال مـصــدر إعـالمي يف وزارة الـنفـط
أمس االثنني: إن اللجنة املشتركة بني
وزارة النفط ومجلـس محافظـة بغداد

بعد جتاوز سعر القنينة حاجز العشرين الف دينار

النفط تعتمد طريقة جديدة لتوزيع الغاز السائل
الغاز. 

وأشـــار املــصـــدر إلـــى: إن تـــشكــيل مــثل
هــذه اللـجنــة يـضـمن عــدالـــة التــوزيع
مع اإلجـراءات اجلـديـدة املتخـذة علـى
أن يتـم إبالغ مجلـس محــافظـة بغـداد
مبـــوقف يــومـي بــاملـنـتجــات الـنفـطـيــة
عالوة علــى إجــراءات الـتــشــديـــد علــى
عــملـيـــة وزن قـنـــانــي الغــــاز يف معــــامل
الـتعـبـئــــة. وأوضح:إن املـنـتجـــات الـتـي
تصل إلى املـنطقة املقصودة سوف يتم
إعـالم مـجـلــــــس مـحــــــــافــــظــــــــة بـغــــــــداد
واجمللـــس الــبلــــدي بــــوصـــــولهــــا لـتـتـم

املباشرة بتوزيعها على املواطنني. 
يـذكر أن املتوفر من مادة الغاز السائل
اآلن هو بحدود ثلث احلاجة احمللية.

اجـتــمعـت أمـــس االول لـالتفــــاق علــــى
آليـة تـوزيع املـشتقـات النـفطيـة ومنهـا
الغــــاز وتقــــرر إتـبــــاع طــــريقــــة تــثقـيـب
الكوبـونات النفطية منعـا لتزويرها أو
اسـتخـــدامهــا مــرة أخــرى. وأضــاف:أن
تـوزيع مادة الغـاز السائل سـيتم حسب
قـــــــواطـع بـغـــــــداد وحـــــســب الـكــثـــــــافـــــــة
السكـانية للمدينة وحاجتها من الغاز
الـسائل وقـد مت تشكيـل أربع جلان من
مـجلـــــس محـــــافـــظــــــة بغـــــداد وهــيــئـــــة
التفتيـش العام التـابعة ملكـتب املفتش
العام يف وزارة النفط ومـديرية حماية
املنـشــآت الـنفــطيــة والهـيئــة املـشــرفــة
علـــــى انــــســيـــــابــيـــــة الــتــــــوزيع يف وزارة
الـنفـط لإلشــراف علـــى عمـليــة تــوزيع

كتاب بريمر الصادر حديثاً
حول جتربة عمله يف العراق

)سنتي يف العراق(

تنـرشه املـــدى يف حلقــات يـــوميــة
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