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بغداد /املدى -  ا ف ب
تـلقـــــى الـــــرئــيــــس العـــــراقــي
جالل طالـباني برقية تهنئة
مـــن الـــــــــرئـــيـــــــس الـــــــــروســـي
فالدميـيــر بــوتـني مبـنــاسـبــة
إعادة انتخابه رئيـسا لوالية
ثانية، حسبما افاد بيان من
مــكـــتـــب الـــــــــرئـــيــــــس أمــــــس

اجلمعة.
وجـــاء يف البـــرقيــة "أهـنئـكم
بـــإعـــادة انـتخــــابكـم رئـيــســـا

جلمهورية العراق".
واضــــــــاف "بــــــــاعـــتـقــــــــادي أن
القيـادة العــراقيـة اجلـديـدة
ســـــــــــوف حتـقـق اســــتـقـــــــــــرار
الــــــوضـع يف العـــــــراق، علــــــى
أســـــاس الـــــوفـــــاق الـــــوطــنــي،
واحــتـــــرام مـــصــــــالح جــمــيع
القوى الـسياسـية والقـومية

والطائفية".
واكــد بــوتـني انه علـــى "ثقــة
بـــأن حتقـيق هـــذه األهـــداف
سيمكـن من تأمـني الظروف
املـالئمــة لـتنـميــة مـسـتمــرة
لـلـعـــــــراق اجلـــــــديـــــــد احلـــــــر
واملـــــوحـــــد ولـــــرفع رفـــــاهـيـــــة
الـــــشعــب العـــــراقــي ويـــــؤثـــــر
إيجــــابـيـــــا علــــى الـــــوضع يف

املنطقة".
وتـعهــــد بــــوتـني يف بــــرقـيــته

قيـادة مسيـرة اخلير والـبناء
يف بلدكم، لتحقيق تطلعات
شـعـــبـه يف الـــــــسـالم واألمـــن

واالستقرار والرخاء.
مـنــتهــــزيـن هــــذه املـنــــاسـبــــة
لـــدعـــوة فخـــامــتكـم لـــزيـــارة
بلــدكم الثـاني دولـة الكـويت
يف الــــــــوقـــت الــــــــذي تــــــــرونـه
منــاسبــا، حيـث ستـتيـح لنــا
هـذه الـزيـارة فـرصـة لـتبـادل
الــرأي واحلــوار معـكم حــول
مـجــــمـل الـقـــــضــــــــــايــــــــــا ذات

االهتمام املشترك.
مــــــشـــيــــــــديـــن بــــــــالـعـالقــــــــات
األخـــــويـــــة املــتــمــيـــــزة الــتــي
تـــــــــــربــــــط بــــني بـلـــــــــــديــــنـــــــــــا
وشـعــبــيـهــمـــــــا الـــــشـقــيـقــني
وعـــــزمــنــــــا علـــــى مــــــواصلـــــة
اجلهــود املــشتــركــة لتــرسـيخ
أواصــــر العالقـــات األخـــويـــة
بـــني بـلــــــــديـــنــــــــا يف كــــــــافــــــــة

اجملاالت.
وتـقـــبـلـــــــــوا أســـمـــــــــى آيـــــــــات

االعتبار
صــبــــــاح األحــمــــــد اجلــــــابــــــر

الصباح
أمير دولة الكويت

الـكــــــويــت يف 25 ربـــيع األول
1427 هـ
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"بـــتقــــــدمي جــمـــيع أشـكــــــال
الـــدعم واملـســاعــدة مـن أجل

الدفع يف هذا االجتاه".
وخلـص الــى القـــول "أغتـنم
هـذه املنـاسبـة لكي أؤكـد من
جـديــد طمـوحــاتنــا الثــابتـة
لتـطـويــر وتعمـيق العالقـات
الوديـة التقليديـة، والتعاون
ذي املـنـفعــــة املـتـبــــادلــــة بـني

بلدينا وشعبينا".
إلــى ذلك بعـث سمـو الــشيخ
صــبــــــاح األحــمــــــد اجلــــــابــــــر
الــصبــاح رســالــة تهـنئــة إلــى
الــسـيــد رئـيــس اجلـمهــوريــة
مبـنــــاسـبــــة إعــــادة انــتخــــابه
لــواليــة ثــانـيــة، ويف مـــا يلـي

نص الرسالة:
فخامة األخ الرئيس/ جالل

الطالباني حفظه اهلل
رئـيـــس جــمهــــوريـــــة العــــراق

الشقيق
حتية طيبة وبعد...

يسـرني مبنـاسبـة انتخـابكم
رئـيــســـا جلـمهـــوريـــة العـــراق
الــــشقــيـق أن أتقـــــدم إلــيـكــم
بخــالـص الـتهــانـي القلـبيــة
علــــــى الـــثقــــــة الــتــي أوالكــم
إيـــــــاهـــــــا مـجـلــــــس الـــنـــــــواب
العراقي، متمنيا لكم موفور
الـصحـة والعــافيـة، ملـواصلـة

الرئيس طالباين يتلقى هتنئتني من بوتني والصباح
العمارة / نينا

توقع متخصصون يف مجال البيئة
واملـوارد املـائيـة والـنفط والـسيـاحـة
ان تشهـد مناطق االهـوار مستقبال
زاهـــرا إذا مـــا تـــوفــــرت اإلمكـــانـيـــات
واخلــــبــــــــــرات الـالزمــــــــــة وجــــنــــــــــدت
الــــــوســـــــائل املـــــســــــاعــــــدة يف إعــــــادة

تأهيلها. 
وقـــالـــوا يف أحـــاديــث صحفـيـــة: "إن
نقلـة اقتـصاديـة كبـيرة سـتحدث يف
إطــار تـنــشـيـط اقـتـصـــادات العــراق
علـــــى املــــــدى القـــــريــب، فــمــنــــــاطق
االهـــــوار غــنــيـــــة جـــــدا بـــــالــثـــــروات
السمكية واحليوانية والنفطية". 

وقال رئـيس املهنـدسني علـي معارج
البهـادلي مـديـر هيئـة حقـول نفط

تهـاجر سنـويا من مـوطنها األصلي
يف املـنـــاطـق القــطـبـيـــة مـن شـمـــال
روسـيــا والسـيـمــا يف فـصل الــشـتــاء
الــذي ميـثل بـيئـــة دافئـــة ومنـــاسبــة
لـتـلك الــطـيـــور األمـــر الـــذي جـعل
عملية اصطيـاد تلك الطيور جتارة
رائجــــة ومــــربحــــة لــصـيــــادي مــــدن

االهوار". 
وقـــــــــال املـــــــــؤرخ جـــبـــــــــار عـــبـــــــــد اهلل
اجلـويبـراوي:"إن موضـوع السيـاحة
علــى اتسـاع مـرافقهـا يـجعلنـا علـى
درجـة كبيـرة من االهتمـام والتطلع
لـضرورة تنمية وتطوير تلك املواقع
األثــريــة وإعــادة االعـتـنـــاء بهــا مـن
اجل أن تـكـــــون مـــصـــــدر اســتــثــمـــــار
يدعـم اقتصـاد العـراق الوطـني من
خالل الوفـود والسفـريات الـتي كان
بلــدنــا يـشهــدهــا مـن جمـيع أقـطــار
الـعـــــــالـــم لـالطـالع عـلـــــــى املـعـــــــالـــم
احلضـاريــة التي يـزخـر بهـا عـراقنـا
احلــبــيــب وأرضـه املقــــــدســــــة الــتــي
شـهـــــــدت والدة أولـــــــى احلــــضـــــــارات
اإلنــســـانـيـــة يف بالد ســـومـــر وآشـــور
وكــــونهــــا ارض القــــداســــة والــطهــــر
ومـهبـط األنـبيــاء والـــرسل العـظــام

ووالدة القيم والشرائع األولى". 
وأضـــاف:"إن دراســـة وافـيـــة ودقـيقـــة
عـن أهـمـيـــــة تـــــأهـيـل تلـك املـــــرافق
السيـاحية والنهوض بهـا باتت أمرا
غايـة يف الضرورة واألهميـة، خاصة
ان عـراقنا عـلى أعتـاب مرحلـة بناء
دميقــــراطـي جــــديــــد، فــــالــضــــرورة
تـــــدعـــــونـــــا اآلن أكــثـــــر مــن أي وقــت
مضـى إلـى أهـميـة تفعـيل النـشـاط

السياحي." 
ومــن املعــــروف إن مـنــــاطق االهــــوار
كــانت قـد تعــرضت خالل الـسنـوات
املــــاضـيــــة إلــــى عــملـيـــــات جتفــيف
واسعـة بنـسبـة 90 بـاملـائـة ممـا شكل
عـبئـا ثـقيال جــدا علــى البـيئــة كمـا
تعـــــرضــت الــثـــــروتـــــان الــــســمـكــيـــــة
واحلـيــوانـيــة إلــى الـهالك وتعــرض
إنــســـان تـلك املـنــــاطق إلـــى حـــاالت

التشريد والقمع والقتل.

مـن األبقـــار واجلـــامـــوس واألغـنـــام
الـتـي تــتخـــذ مـن مـنــــاطق االهـــوار
وســطـــــا بــيــئــيـــــا غــنــيـــــا ومــنـــــاســبـــــا
لتنـميتـها وكـذلك الـثروة الـسمكـية
التي تعـد الغذاء الرئـيس يف املائدة
العــراقـيــة وخــاصــة يف اجلـنــوب ملــا
متتــاز به من تـوفـر مـواد بــروتيـنيـة

مهمة". 
وأضـــاف:"علـــى صعـيــد الــزراعــة يف
االهــــوار فـــــان حقــــول مـــــزارع شلـب
العـنـبــــر الــــذي تـــشــتهـــــر بهـــــا تلـك
املنـاطق تعـد املمـول الـرئـيس الـذي
كـــــان يغــطـي حــــاجـــــة القــطــــر مـن
حـبــوب الــرز مـن دون احلــاجــة إلــى
استيرادها مـن خارج العراق، فضال
عـن مــــورد الــطـيــــور املــــائـيــــة الـتـي

احـتيــاطيـا إضــافيــا للنـفط حـسب
اخلـارطـة الـنفـطيــة املثـبتـة لــدينـا
الـتي تــشيــر إلــى مــواقع عــدد كـبيــر
مـــن املـكـــــــامـــن الـــنـفــــطـــيـــــــة غـــيـــــــر
املــسـتـثـمـــرة، ولـعل أبـــرزهــــا مكـمـن
صـحــــني الــــنـفــــــطــــي الـــــــــــذي يـقـع
مبحــــــاذاة اهــــــوار احلــــــويــــــزة، إال أن
هــنـــــــاك خــــطــــطـــــــا مـــــســتـقــبـلــيـــــــة
السـتثمـاره يف حـالـة تـوفيـر املعـدات
ومـواد احلفـر اخلاصـة، أويتـم إبرام
اتفـــــاقـيـــــات مـع بعــض الـــشـــــركـــــات

الوطنية واألجنبية الستثماره". 
وقال املهنـدس جمعة شرهـان مدير
محـــطــــــة الـــبحــــــوث الــــــزراعــيــــــة يف
مـيــســـان:"إن مـــدن االهـــوار تـــزخـــر
بثـروات متعـددة كالـثروة احليـوانية

ميـســان:"إن تــدفـق امليــاه يف األنهــر
وفــروعهــا املــؤديــة إلــى املـسـطحــات
املـــائيــة سـيجـعلهــا مـحيـطـــا بيـئيــا
مـناسـبا يـسهم بنـحو فـاعل ورئـيس
يف عــملــيـــــة تــبـــــريـــــد آبـــــار الــنفـــط
واملكـامن النفطية التي لم يستثمر
اغلبهـا بعد، بـدال من تـعرضهـا إلى
عــــوامل الـتــبخــــر والــضـيــــاعــــات، إذ
تــطفــــو محــــافــظــــة مـيـــســــان علــــى
اتـــســــاعهــــا علــــى بحـيــــرة نفــطـيــــة
شاسعة متتد علـى نحو غير محدد
وتتوزع ضمن مناطق االهوار ومدن
الــشـــريـط احلـــدودي للـمحـــافـظـــة
واغلــبهــــا غـيــــر مـــسـتـكـــشف حـتــــى

اآلن". 
وأضـــاف:"إن مـنــــاطق االهــــوار تعـــد

مـتخــصــصـــون يـتــــوقعـــون نـقلـــة اقـتــصـــاديـــة يف األهـــوار

بغداد/ وكاالت 
دانت هـيئــة عـلمــاء املــسلـمني حــادث تفـجيــر

إحدى احملاكم يف بغداد امس. 
وقــــــالــت يف بــيــــــان اصــــــدرتـه الهــيــئــــــة أمــــس
اجلـمعة: ان دعـاة الفتـنة مـا زالوا سـادرين يف
غــيهــم ممعـنــني يف ظلــمهـم ألبـنـــــاء شعـبـنــــا
العـراقي بكل أطيافه اذ عمدوا إلى استهداف
أبــريــاء يف إحــدى احملــاكم يف مــدينــة الـصــدر
شـــرق بغـــداد وتــسـبـبـــوا يف قـتل أعـــداد مـنهـم

وجـــــرح عــــشـــــرات آخـــــريــن دومنـــــا ذنــب جــنــته
أيـــــديهـم.ونــبهــت الهـيـئــــة إلــــى ضــــرورة عــــدم
الـتعجل يف نـسب هـذه العـمليـة وأمثـالهـا إلـى
هـذا الطـرف أو ذاك مـشيـرة الـى ان هنـاك من
يــسعــى إلــى اثـــارة الفـتـنــة الـطـــائفـيـــة وابعــاد

الشبهة عن الفاعلني احلقيقيني . 
واضـــافـت:"ان ذلـك تكـــرر يف عـملـيـــات كـثـيـــرة
مـنهـــا عمـليــات يف مـــدينــة الفلــوجــة ومـــدينــة

الصدر وغيرهما ".

هيئة علامء املسلمني تدين تفجري حمكمة مدينة الصدر

 بغداد/  املدى
طـالـب رئيـس هـيئـة النـزاهـة
الـعـــــــامـــــــة الـقـــــــاضــي راضــي
حــمـــــــزة الـــــــراضــي مـجـلـــــس
الـنــــواب اجلــــديــــد بــتعـــــديل
األمــــــــــــر 55 الـــــــصــــــــــــادر مــــن
مـجلــــس احلـكــم، واخلــــــاص
بتشكيل الهيـئة، لتفعيل دور
الهيـئة وجعلهـا جزءاً حيـوياً
مــن احلـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة

اجلديدة.
وقـــال  الـــراضـي يف كلـمـــة له
أثـنــاء زيـــارته الــى الــواليــات
املــتـحـــــــدة األمـــــــريـكــيـــــــة: ان
الفــســاد اإلداري املــوجــود يف
مـــــؤســــســـــات الـــــدولـــــة جـــــاء
نـتــيجــــةً خملـلفــــات خـمـــســــة
وثــالثــــــني عــــــــــــــــامــــــــــــــــاً مــــــن
الــدكتـاتـوريـة ومـاتـبعهــا من
أوضـــــاع غــيـــــر مــــســتقـــــرة يف
البلـد، خصوصـاً يف السنوات

الثالث األخيرة.

ـ ـ

لإلرهــاب مـن خالل إضعــافه
عــمل احلـكـــــومـــــة مــن جهـــــة
وخـلق حـــــالـــــة مــن الــتـــــوتـــــر
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــاك الــعـــــــمــلـــــــي وإرب
الــــــدميقـــــراطــيـــــة مــن جهـــــة
أخـرى. كمـا تطـرق يف كـلمته
الـــــى الــتـــطـــــور احلــــــاصل يف
هـيئــة النـزاهـة ومـاقــامت به
مـن حتــــديــــد عـمـل مهــــربـي
النفـط الى سـوريا، مـوضحاً
ان العــراق لـم يعــد يـــدار من
قبل فـرد واحــد او عصـابـات،
حـيث قـــامت هـيئـــة النــزاهــة
بـتــــأمـني دور فـــــاعل لــــدولــــة

القانون يف العراق. 
وأشـار الـى أنه قــد زج بكـوادر
شابـة يف هيـئة الـنزاهـة ممن
لـم يكونـوا يومـاً ضمن نـظام
الـفسـاد اإلداري، إضـافـة الـى
احتـوائهـا علـى عـدد منـاسب
مــــــــــــن ذوي اخلــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــرة
واالختصاص لرفد الشباب.

ـ ـ

ـ

وأشــــار الــــى ان الــــشعـب قــــد
صــــــــــوت يف اإلنـــتـخــــــــــابــــــــــات
األخيــرة بــالــرغـم من وجــود
اإلرهــــــــــــــــــاب ومــع كــل تــلــــك
الــصعـــوبـــات الـبــــالغـــة الـتـي
واجهـت احلكـومــة العــراقيـة
نــستـطـيع ان نـلمـس تقــدمــاً
مـلحـــوظـــاً يف عـمـلهـــا. وبـني
رئـيـــس الهـيـئـــة: إن اجلهـــات
الـتــي تعـمـل علــــى بــــرنـــــامج
مكـافحـة الفـســاد هي ديـوان
الــــرقــــابــــة املــــالـيــــة ومـكـتـب
املفـتــــش العـــــام امللـحق بـكل
وزارة، إضـــــافـــــة الـــــى هــيــئـــــة
النـزاهـة العـامـة وهي اجلهـة
اخملـولـة بــالقيـام بـالتـحقيق
وإحالة القضايا الى احملاكم
إلتخاذ اإلجراءات القانونية
بــشـــأنهـــا الـــى جـــانـب جلـنـــة
ــــــــــــزاهــــــــــــة يف مـجـلـــــــــس الـــــن
الــنـــــواب.وأكـــــد: ان الفـــســـــاد
اإلداري هــو املمــول الــرئيـس

ـ

ـ ـ

رئيس هيئة النزاهة: الفساد اإلداري املمول الرئيس لإلرهاب
مطالباً مجلس النواب بتعديل األمر )55(

بغداد / كونا 
نـقـل وزيـــــــر اخلـــــــارجــيـــــــة الـعـــــــراقــي
هــــوشـيــــار زيـبـــــاري قلـق العــــراق مـن
اخلـــــــروقـــــــات االيـــــــرانــيـــــــة يف بـعــــض
املنــاطق احلــدوديــة بــشمــال العــراق

مطالبا مبعاجلة املوضوع.
جـاء ذلك اثنـاء اسـتقبـاله يف مكـتبه
بــوزارة اخلــارجيــة الـسـفيــر االيــراني
اجلـــديــــد يف بغـــداد حـــسـن كـــاظـمـي
قـمـي الــــذي سلـم نـــسخــــة مـن اوراق

اعتماده.
وقـــال بيــان صـــادر من اخلـــارجيــة ان
الــــسفـيــــر االيــــرانـي ذكــــر انـه يحــمل
رســالــة مـن رئـيــس جـمهــوريــة ايــران
االسالمـيـــة محـمـــود احـمـــدي جنـــاد
تــتـعلـق بعــــــدم وجـــــــود اي حتفـــظ او
حدود لتقـوية العالقات بني البلدين
واعـتـبــــار ذلك واجـبـــا جتــــاه العـــراق
الـذي كلمـا تعـافـى فــان ذلك سيكـون

نفعا اليران ولآلخرين.
واعرب زيـباري وفق البيـان عن شكره

اجلــــــوار االخــــــرى واهــمــيــــــة انـعقــــــاد
مـؤمتر وزراء خـارجيـة دول اجلوار يف
طهــــران والــتعــــاون بـني الــبلــــديـن يف
اطار املنظمات االقليمية والدولية.

وكــان الــوزيــر زيـبــاري قــد اكــد اثـنــاء
جلسة البرملان حرص بالده على حل
جميع املسـائل التي متر بهـا املنطقة
بــالـطــرق الـــدبلــومــاسـيــة مـقلال مـن
خطـورة احلـشـودات العـسكـريـة علـى
احلـــــــدود العــــــراقــيــــــة بـــــــالقــــــرب مــن

كردستان.
وقـــــال "ان وزارة اخلـــــارجــيـــــة جتـــــري
اتـصــاالت مع دول اجلــوار واالطــراف
الـــدوليــة بـشــأن هــذه احلـشــودات وال
اعـتقـــد ان هنــاك تهــديـــدا آنيــا علــى
املــنـــــــاطق احلــــــدوديــــــة او ان هــنــــــاك

امكانية حلدوث خروقات كبيرة".
ورأى زيـبــــاري إنه "مـن الــضـــروري ان
يعـالج املـوضـوع دبلـومــاسيـا وان تـتم
اسـتضـافـة مسـؤولي الـوزارات املـعنيـة

بهذا الشأن قبل اتخاذ اي موقف".

ملــشـــاعـــر الـــرئـيــس جنـــاد يف تـطـــويـــر
الـعالقـــــات الـثـنـــــائـيـــــة مــضــيفـــــا "ان
الــبـــــــرملـــــــان الـعـــــــراقــي ويف جـلـــــســتـه
االخــيـــــرة نـقل مــــشـــــاعـــــر القـلق ازاء
انبـاء عن خـروقـات ايـرانيــة يف بعض
املنـاطق احلـدوديـة واهـميـة معـاجلـة
املـــوضـــوع بـــالـطـــرق الـــدبلـــومـــاسـيـــة

حرصا على مصلحة البلدين".
وعــبــــــر عــن ســــــروره الخــتــيــــــار قــمــي
سـفيــرا اليــران يف العــراق واسـتمــرار
االستعـداد لتقدمي كل اشـكال الدعم
لــتـــــوفــيـــــر ســبل الــنجــــــاح يف مهــمـــــة
تــطــــويــــر الـعالقــــات الـثـنــــائـيــــة بـني
الـبلـــديـن، مبــــا يخـــدم مـصــــاحلهـمـــا

املشتركة.
وجرى خـالل اللقاء ايضـا بحث عدد
من القـضايـا ذات االهتمـام املشـترك
مـثل املـبـــاحـثـــات اجلـــاريـــة لـتـــشكـيل
حكــومــة عــراقـيــة جــديــدة والــزيــارة
املقبلة لـوزير اخلارجية االيراني الى
العـــــــراق وعالقـــــــات العـــــــراق مع دول

زيباري يستقبل السفري اإليراين وينقل قلق العراق 
من اخلروقات عىل احلدود

بغداد / املدى 
كـــشف مــصــــدر مـــســــؤول يف الـــشــــركــــة العــــامــــة للــصـنــــاعــــات
الكهـربـائيــة عن احبـاط سـرقـة مـا يقـارب )500( مليـون دينـار

عراقي قيمة رواتب املوظفني العاملني يف الشركة. 
FPS وقال: انه متـت سرقـة املبلغ مـن قبل عنـاصر شـرطة الـ
وعـدد من املــوظفني قـامـوا بكـسـر جـدار غـرفـة املـاليـة وسـرقـة
رواتب املــوظفني وايــداع املبـلغ يف صنـاديـق القمـامــة لتـسـهيل

اخراجه عن طريق صناديق النفايات. 
واضاف: انه مت تشـديد االجراءات االمنية علـى جميع منافذ
الشـركـة والقيـام بـتفتيـش الشـركـة وقـد مت العثـور علـى املبلغ
قبل متـكن اجلنـاة من اخـراجه بـالطـريقــة التي خـططـوا لهـا
وقــد اعتــرف عنـاصـر الـ  FPSيف الـتحقـيقـات بـتخـطيـطـهم

للعملية. 

واسط / املدى  
أحـرق مـتظـاهـرون يف محـافظـة واسط اإلطـارات أمـام إحـدى
محـطــات تعـبئــة الــوقــود يف مــدينــة الكــوت وقـطعــوا الـطــريق
املؤديـة إليهـا احتـجاجـا علـى شحـة احملروقـات التـي تشهـدها

احملافظة. 
وقـــــال مــصـــــدر نفــطـي يف احملـــــافــظـــــة لـ )املـــــدى(: لقـــــد قـــــام
املــواطـنــون بــإحــراق اإلطــارات أمـــام محـطـــة تعـبـئـــة )الكــوت
اجلــديــدة( الــواقعــة علــى الـطـــريق العـــام )الكــوت _ بغــداد(
بـسـبب شحـة مـادة الـبنــزين العـادي الـتي تـشهـدهـا احملــافظـة
وأن املـواطنني يرغـبون يف احلصـول على الـوقود احمللي بـسعر
)150( دينـاراً وهــو غيــر متـوفــر اآلن يف حني الـوقـود املـستـورد
)احملسن( متوفر بسعر )250( دينارا للتر الواحد يف احملطات

األخرى " .  
وأشار املصـدر إلى أن كمـية البنـزين احملسن متـوفرة حـاليا يف
مـستودعـات احملافظـة التي تبلغ )4( ماليـني و)177( ألف لتر
يف حـني أن وزارة النفط تخصص يـوميا كمـية )750( ألف لتر
من مــادة الـبنـــزين و)690( ألـف لتــر مـن الكــازويـل ولم يــذكــر
املـصــدر مــا أذا كــانـت هـــذه الكـمـيــة تــســد حــاجــة احملــافـظــة

والكمية التي تتسلمها.
ويذكـر أن احملافظـة شهدت نفس األحـداث يف التاسع من آذار
املــــاضـي، قـــطعــــوا الــطـــــريق وهــــددوا بــــإحــــراق احملــطــــات يف

احملافظة.

أبناء واسط يتظاهرون  وحيرقون اإلطارات
احتجاجاً عىل شحة الوقود يف املحافظة 

إحباط عملية رسقة رواتب الرشكة العامة
للصناعات الكهربائية

واشنطن / ا ف ب 
بـــيـــنـــت صــــــــور بـــثـــتـهــــــــا شـــبــكــــــــة
)سـي.ان.ان( الـتـلفــــزيــــونـيــــة ان
معـــــارضــني لـلحــــــرب يف العـــــراق
احـــتجــــــوا علـــــى وزيـــــر الـــــدفـــــاع
دونــــالــــد رامـــسفــيلــــد اخلـمـيـــس
املــاضي لــدى القــائه خـطــابــا يف

اتالنتا.
فقــد قـــاطع مـتـظــاهــرون كــانــوا
مــــــوجــــــوديــن يف قــــــاعــــــة مــــــركــــــز
الـتـــاريخ بـــاتالنـتـــا، رامـــسفـيلـــد

مرتني يف بداية خطابه.
ورفعت امــرأة الفتـة كـتب عـليهـا
"مــــــرتـكــب جــــــرائــم حــــــرب"، ثــم
اخـــرجهـــا عـنـــاصـــر جهـــاز االمـن

من القاعة.
وبعـد دقـائق، قـاطعـت متظـاهـرة

كربالء / املدى
أطلقـت قيــادة شــرطــة كــربالء سلــسلـــة من
اإلجراءات األمنـية االحتـرازية التـي تندرج
يف أطــــــار حـــملـــتهــــــا األمــنــيــــــة لـلحــــــد مــن
عــملـيــــات القــتل واالغـتـيــــال الـتـي طــــالـت
مــــؤخــــراً أفــــرادا مـن الـــشــــرطـــــة واألجهــــزة
االمنـية السـابقة وعنـاصر من حـزب البعث

املنحل.
وقـال العـميـد احلقـوقـي رزاق عبــد الطـائي
قائد شرطة املدينة أن خطته األمنية تقوم
علــى تقـسـيم املـــدينــة إلــى قــواطع يـشــرف
عليهـا ضبـاط بـرتـب رفيعـة وإغالق املنـافـذ
املؤديـة إلى مـركز احملـافظـة من خالل نـشر

املفـــــارز ونقــــاط الــتفـتـيـــش مــن املغــــاويــــر
املــــدججـني بــــالـــسـالح والقـيــــام بــتفـتـيـــش
الـعجالت بـحثــاً عـن األسلحــة واملـطلـــوبني
مـشيـرا إلـى أعـادة انـتشـار وتـوزيع العنـاصـر
األمنيـة واستحـداث نقاط تفـتيش جـديدة
وتـــــرقـيـم الـــــدراجـــــات الـنـــــاريـــــة ومــصـــــادرة
املــــركـبــــات الـتـي ال حتــمل أوراقــــا رسـمـيــــة
وأضــاف الـطـــائي ال تـــزال عمـليــات الـــدهم
والـتفتيـش يف املنـاطق الشـمالـية والـغربـية
)الـتـي وصـفهــــا بــــالـــســــاخـنــــة ( مـــسـتـمــــرة
اعتمـادا على معلـومات أستـخباراتيـة تفيد
بـوجود خاليـا إرهابـية لـها ضلـوع بعملـيات

زرع العبوات واالغتياالت. 

قيادة رشطة كربالء تضع خطة أمنية جديدة
بعد زيادة عمليات االغتياالت

بغداد / املدى
حـصلت مــوافقـة تــركيــا علــى منح
سمـات دخـول مجــانيــة للعـراقـيني
الـــذيـن يــصلـــون جـــواً الـــى مــطـــار
اتــاتــورك يف اسـطـنبــول. ذكـــر ذلك
مـصــدر يف اخلــارجـيــة واضــاف انه
تقـــــرر حتـــــديـــــد فــتـــــرة نفـــــاذ هـــــذا
االجـراء ملــدة سنـة واحـدة ممـا قـد
يـــــســـــــاهــم يف تـــــشـجــيـع الــتـجـــــــارة
والـــتــــــــواصـل والــــــســـيــــــــاحــــــــة بـــني

البلدين.
وقـــــــال املــــصـــــــدر: ان اخلـــــــارجــيـــــــة
العراقيـة فاحتت نظيرتهـا التركية

بهدف متديد العمل بهذه اآللية.
وقـــد ابـلغـت اخلـــارجـيـــة الـتـــركـيـــة
الـسفارة العـراقيـة يف انقرة بـتاريخ
2006/5/1 انـهـــــــا قـــــــررت متـــــــديـــــــد
العـمل مبنح املواطنـني العراقيني ،
حــامـلي جــوازات الـسفــر العــراقيــة
القــــــادمــني مــن مـــطـــــــارات بغــــــداد
واربيل او عمـان الـدولي الـى مطـار
اتــــــاتــــــورك يف اســـطــنــبــــــول ســمــــــة
الــدخــول اجملــانـيــة الــى تــركـيــا يف
املــطـــار املـــذكــــور لغـــايـــة 2007/5/5
حـيث تــسمـح لهم الــسمـة بــالبقـاء

يف تركيا ملدة )30( يوماً.

متديد منح سامت الدخول املجانية
للعراقيني املسافرين جوًا اىل تركيا

الرمادي / املدى 
عـثــر يف مـنـطقــة اجلــزيــرة بــالــرمـــادي علــى خـمــس جـثـث لــرجـــال مقـتــولـني

بالرصاص صباح أمس. 
وقـــال مــصـــدر أمـنـي: "إن اجلـثـث بــــدت علــيهـــا آثـــار الــتعـــذيـب وقـــد أصـيـبـت
باطالقـات ناريـة يف منـطقتي الـرأس والصـدر". وقد وجـدت ملقـاة على قـارعة

احدى الطرق يف وقت مبكر من صباح اجلمعة.

العثور عىل مخس جثث يف الرمادي

كركوك / وكاالت
أعلن فـاضل شفيـق مديـر املنتـوجات
الـنفـطـيــة يف كــركــوك إن الف نــاقلــة
محملـة بالوقود دخلت يوم اخلميس
إلـى العـراق عن طـريـق نقطـة خـابـور
احلــدوديــة يف مــديـنــة زاخــو بـــإقلـيـم
كـــوردسـتـــان وأضـــاف: إن احملـــروقـــات
ســـتـــــــــوزع يف مـحـــــــــافـــــظـــــــــات إقـلـــيـــم
كـــوردستــان بــاإلضــافــة الــى كــركــوك.
مــــشــيـــــرا الـــــى أن أزمـــــة احملـــــروقـــــات

ستحل قريبا يف إالقليم. 
وأشـار مـديـر املـنتـوجــات النفـطيـة يف
كـركـوك الـى أن الـسـبب الــرئيــسي يف
انـخفـــاض مــسـتـــوى إنـتــــاج الغـــاز يف
كـركـوك هــو األعمـال اإلرهــابيـة الـتي
طالـت محطة تـركيز كـركوك مـؤخرا.
مـــــــوضحــــــا إن انــتــــــاج احملـــطــــــة قـــبل
األعـمـــال اإلرهـــابـيـــة كـــان 1200 طـن
يــــــومــيــــــا و300 طـــن بعــــــد األعــمــــــال

التخريبية.

ألف صهريج حممل باملحروقات دخل إقليم كوردستان

املــشبــوهــة". واضــاف "ظـننــا انه
)صـدام حـسني( كـان ميلـك تلك

االسلحة".
وقـــــــد تـعـــــــرض رامـــــسـفــيـلـــــــد يف
االســــابــيع االخـيــــرة النــتقــــادات
حادة من اجلـنراالت االميركيني
املتقـاعـدين الـذيـن اتهمـوه بـأنه
املــــســــــؤول عــن االخـــطــــــاء الــتــي
ارتـكــبـــت يف العــــــراق وطــــــالــبــــــوا
بـاسـتقـالـته. واخــذ علـيه هـؤالء
اجلــنـــــــراالت عجــــــرفـــته ورفــــضه
قبــول آراء العــسكــريني او اآلراء

اخملالفة لرأيه.
ورفـــض الـــــرئــيــــس جـــــورج بـــــوش
رفـضـــا قـــاطعــــا فكـــرة اسـتقـــالـــة
رامـــسفــيلــــد، مــــؤكــــدا انـه يقــــوم

"بعمل جيد".

ماكغوفرن.
ورد رامــسفـيلـــد "اوال، لم اكــذب،
وكـــولـن بـــاول لــم يكــــذب. ولقـــد
امـــضـــــى اســـــابــيـع مع مــــــوظفــي
وكـــالـــة االسـتخـبـــارات املـــركـــزيـــة
االميـركيـة لتـحضيـر عـرض كـان
يعتـبره دقـيقا، وانـا اعرف ذلك.

وقدمه يف االمم املتحدة".
واضــــاف "ال انـتـمـي الــــى عــــالـم
االســـتخــبـــــــارات. لقــــــد اعـــطــــــوا
العــالـم وجهــة نـظــرهـم بنــزاهــة
تـــــامـــــة. ويــبــــــدو انه لــم يـكــن يف

العراق اسلحة دمار شامل".
ورد احملـــــــاور "كــنــت تـقـــــــول انـك
تـعــــــــــرف ايــــن هــــي". فــــــــــأجــــــــــاب
رامـــسفــيلــــد "ال، قلـت انـي كـنـت
اعـــــــــــــــــرف ايـــــــن هـــــــي املـــــــــــــــــواقــع
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اخــرى خـطــاب رامــسفـيلــد وهـي
تـطلق صيحـات، ثم اخـرجت من
القــــاعــــة. بعــــد ذلـك، وقـف رجل
وبقــي واقفـــا يف وســط القـــاعـــة،

وقد ادار ظهره الى رامسفيلد.
وخالل االسـئلــة واالجــوبــة الـتي
تلـت خطـابه، تهـجم شخـص من

احلاضرين على وزير الدفاع.
وســـــــأله هــــــذا الــــــشخـــص "ملــــــاذا
كـذبت علينا جلرنا الى حرب لم
تكـن ضــروريــة وتــسـبـبـت يف هــذه
اخلـــــســـــــائـــــــر يف األرواح ملـــــــاذا؟".
وذكـــــرت شـبـكـــــة )سـي.ان.ان(، ان
هـــــــــذا الــــــــشـخــــــص هـــــــــو مـحـلـل
مـعلـــومـــات مــتقـــاعـــد يف وكـــالـــة
ــــــــــة ــــــــــركــــــــــزي ــــــــــارات امل االســــتـخــــب
ـــــــــــدعـــــــــــى راي ـــــــــــة ي ـــــــــــركــــي االمــــي
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معــــــارضــــــون لـلحــــــرب يف العــــــراق حيـــتّجــــــون 
عىل رامسفيلد يف اتالنتا


