 43سفريًا عراقي ًُا
يف احناء العامل

قوة التدخل السريع
يف الناصرية االمنوذج
ملهمة الطوارئ

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغــداد (ا ف ب) –اعلـن وزيــــر
اخلارجيـة هوشيـار زيباري امس
الــسبـت أنه يـسـتعـد لـتعـيني 43
سفـريًا يف دول الــشـــرق االوسـط
بينها سوريـا وإيران ،واوربا وآسيا
والواليات املتحدة.
ومن بني املعينـني الدكتور صالح
الـشـيخلـي سفـريا للعــراق لــدى
اململكة املتحـدة وصفية السهيل يف
القـاهرة وسـيامنـد عثمـان سفريا
يف هـولندا والربت يلـدا سفريا لدى
الفاتيكان.
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صفحة

دينارا

اعتقال عدد من االرهابيني ومصادرة كميات كبرية من
االسلحة يف محلة تفتيش واسعة باملوصـــل
لغرض االستجواب.
وقال املقدم رغيد حممد أمر الكتيـــبة
 106من احلـرس الـوطـين العـراقـي (من
املهـم إن نــسـتـمـــر يف القـبـض علــى
اإلرهابيـني الذين يشكلـون خطرا ضد
حــريتنــا)( .ومع كل مهمـة ننجـزهـا
نـرسل بـذلك رسـالـة إىل اإلرهـابـيني
بأنهم ال يسيطرون على بلدنا).
كما قـامت القوات املـتعددة اجلنـسيات
بتـوفري محاية أرضية وجـوية إضافية
ولكنهـا مل تتـدخل يف عملـية تفـتيش
املنـازل أو خمابئ األسلحـة .واستنادا إىل
جنــود الـكتـيبــة األوىل مـن القــوات
املتعـددة اجلنسيـات فان قـوات احلرس
الوطين العراقـي مل تكن حباجة إىل أي
نــوع من املـسـاعـدة خـالل عمـليـات
التفتـيش أو اعتقـال املناوئـني للقوات
العراقية .
وقـال الكـابنت ايـفان كـوتكني ضـابط
اإلسـناد (بـان قوات األمـن العراقـية يف
منطقة املوصل اثبتوا تصميما وكفاءة
يف توفـري احلماية لـشعبهم .إن جناحهم
يف هـذه املـهمـة الــرائعــة أظهـر أنـهم
بأمكانهم العمل معا بشكل جيد).
ويـذكـر ان احلـرس الــوطين العـراقي
جنـح يف شن محالت تفتـيشـية واسـعة
مشلـت عــددا مـن االحـيـــاء والقــرى
واالقـضيـة يف املــوصل وضـواحـيهـا،
استهــدفت حمـاصـرة اوكـار االرهـاب
والتخـريب واجلـرميـة والقـبض علـى
املطلـوبني للعدالة بهـدف تعزيز االمن
واالستقرار للعراقيني مجيعاً.
وقد عرب املـواطنون عن اشـادتهم بهذه
املـمارسـات االمنيـة الكفـوءة ملنتـسيب
اجهزة االمن العراقية.

املوصل  -املدى
قامت قوات األمن العراقية يف املوصل
جبـمع كـميــة كـبرية مـن االعتــدة
والـذخائـر وذلك يف وقـت مبكـر من
يــوم امس .وتـضمنـت تلك العـمليـة
ثالث كتـائـب من احلـرس الــوطين
العراقي اضافة إىل شرطة املوصل.
حيث قام جنود الكتائب 106 ،103 ،101
مـن احلـــرس الـــوطـين العـــراقـي
بتفتيـش املنازل يف ثالثـة أحياء من
املـوصل اليت يـشك بـاحتـوائهـا علـى
منـاوئني للقـوات العـراقيـة ،بـينمـا
قـامـت الشـرطـة العـراقيـة حبمـايـة
الـتقاطـعات وعمـل نقاط تفـتيش يف
املنطقة.
وقــاد مـســؤولــو احلــرس الــوطين
العــراقي العـمليــة اليت أسفـرت عن
اكتشـاف  21قذيفـة هاون من خمتلف
األحجـام 6 ،قـاذفـات صـاروخيـة43 ،
رمـانـة يـدويـة 10 ،قـواعــد إطالق
صـواريخ ضـد الـدبـابـات ،قـاعـدتي
إطالق صواريـخ نوع سام ارض  -جو،
حقـيبـة بـارود نــوع سي  4مـع سبع
كـبــســـوالت 25 ،قـــذيفـــة هـــاون
عيــــــــــــار 82ملم 9 ،قـاذفـات أر بي
جي 2 ،نـاظــور أر بي جي 5 ،قـذائف
مــدفع عيــار  155ملم 5 ،قـذائــــــف
عيار  60ملـم مـع اسطوانـة 6 ،بنادق
كالشنكوف ،قـذيفة مـدفع عيار 120
ملـم ،حقـيـبـــة كـبـرية مـن مـــادة
 ،TNTومـستـلزمـات صنع قنـابل.
واعـتقل رجــال احلــرس الــوطـين
العــراقي أربعـة أشخـاص يـشـتبه يف
امتالكهم لألسلحـة واالعتدة اضـافة
إىل العـديـد من الـذيـن مت اعتقـاهلم

التهريب على قدم
وساق يف ابي
اخلصيب
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جنوم كرة السلة يف سوريا امريكيون

 5ماليني دوالر من جامعة
اكالهوما االمريكية لتطوير ست
جامعات عراقية
بغداد  /طالب املاس الياس
أعلنت وزارة الـتعليم العـالي والبحث
العلمـي عن خطـة جديـدة لتطـوير
جامعات االنبـار وبابل وصالح الدين
وأربيل والتكنولوجية والبصرة.
وقــال مصـدر مـسـؤول يف الـوزارة لـ
(املــدى) ان اخلطـة تـشمـل تطـويـر
وإعـادة تأهـيل اساتـذة جامعـة بابل
وقـسم االثـار فيـها وتـطويـر املنـاهج
االنسانـية والعلميـة يف جامعة صالح
الــدين إضــافــة إىل تــوفري شـبكــات
االنـرتنيت وتـهيئـة الـبيئـة العـلميـة
املطلـوبة لـلجامعـات السـت املشمـولة

باخلطة.
وأضـاف املـصـدر أن تـطـويــر املالك
واملختربات واملناهج واالبنية ووسائل
االتصــال وتطـويـر مـستـوى طـرق
التـدريس بالنسبـة لالساتذة يعد من
ضمن آليـة تنفيـذ اخلطـة فضالً عن
تطـويـر املـكتبـات وتـوفري اكثـر من
( )20الف كـتــــاب مـنـهجـي وتــــوفـري
مكـتبــة الكـرتونيــة يف اجلــامعــات
مستقبالً.
واشــار إىل أن جـــامعـــة اكالهــومــا
االمريكية خصصت مبلغ ( )5ماليني
دوالر لـــــدعــم هـــــذه اخلـــطـــــة.

تربط اخلط العراقي  -التركي

كهـرباء ديـاىل تنجح يف اصالح
حمـــــطــــــــة زاخــــــــو
بغداد  /سعدي السبع
متكـنت شـركـة ديـاىل للـصنـاعـات
الـكهربـائيـة للمـرة االوىل من اصالح
حمــولــة حمـطــة كهــربــاء زاخــــــو
سعـــــــة ( )100ميكا فولت امبري وهي
املمـول الـذي يـربـط اخلط العـراقي
الرتكي.
وقال املديـر العام للشركة السيد عبد
الــودود عبـد الـستــار حممـد انه مت
اصالح امللفـــات املتـضــررة لـثالثــة
اطوار بـاالمكانـات املتـوفرة وبـوقت
قيــاسي بـرغـم صعـوبـة الـظـرف
االمين ،مــشرياً إىل أن الـعمل اسـتمـر

ملـدة اربعـة اشهـر وبـثالث وجبـات
عمل.
وافـاد أن مالكـات الـشـركـة الفـنيـة
قــامت بـإجـراءات فحـص وتفكـيك
احملولة واخراج امللفات املتضررة فور
وصـول احملـولـة إىل مـعمل ممـوالت
القـدرات الهمـية اجنـاز اصالح عطل
احملـولـة وذلك لـوجـود عقـد جتهيـز
الكهـربـاء من تـركيـا إىل العـراق وان
هـذا االجنـاز الـوطـين حيقق جـدوى
اقتصـادية للعراق إذا مـا قورن بسعر
استـرياد احملولة من اخلارج فضالً عن
توفـريها لطـاقة كهـربائـية مضـافة.

بغداد  /املدى
طالـب وزير الـنفط املهـندس ثـامر
عبـاس الغـضبـان اصحــاب حمطـات
تعبئة الـوقود االهلية بعـدم تدنيس
أيديهـم بعمليات التهـريب اليت تضر
باالقتصاد العراقي واملواطن.
وأكد الـوزير أن النية تتجه إىل اعطاء
القطاع اخلـاص فرصة كبرية يف أدارة
هـذه احملطات والعمليـات املتعلقة بها
لـكن ذلـك يتــوقف علـى جنـاح هـذا
القـطــاع بــاخـتـيــار عـمـله وأدائه
بـالـظـروف الـصـعبــة اليت تــواجه
الشعب العـراقي الذي يـتطلع إىل بناء
عـراق جـديـد مـزدهـر تـرتقـى فيه
اخلـدمـات بـالقطـاعـات املختلفـة إىل
مصاف الدول املتقدمة.
جـــاء ذلـك خالل نـــدوة مـــوسعـــة
الصحــاب حمطـات تعـبئـة الـوقـود
االهلية.
واستـمع الغــضبــان إىل مالحـظــات
ومقـدمـات أصحـاب احملطـات ووعـد

بدراستها وتذليل مجيع املشاكل اليت
تعرتض سري عملها.
مــشـريًا إىل أن إجـــراءات وقـــرارات
سـتتخذها الـوزارة يف القريب العاجل
ومبـا يـسهم يف رفع مـستـوى وكفـاءة
أداء هذه احملطات.

تفكيك عبوة ناسفة حتت انبوب نفطي اسرتاتيجي وزارة التجارة. :
سـنتخلى عن دور وزير النفط حيذر أصحاب احملطات
االهلية من تهريب الوقود
يف كربالء وختريب آخر للغاز يف كركوك
احملتكر لـتنشيط القطاع اخلاص

احملافظات (اف ب)  -اعلـن مسؤول يف
الـشـرطـة لـوكـالـة فـرانـس بـرس
السبت انه مت ابـطال مفعـول عبوة
نـاسفة حملية الصنع اخلميس حتت
انبــوب كبري للـنفط قـرب مـدينـة
كربالء.
وقـال قائـد شرطـة املدينـة عباس
فـاضل احلـسـانـي (تلقـينـا مـسـاء
اخلميس معلـومات من الـسكان عن
حتـــركـــات مــشـبـــوهـــة الفـــراد
جمهولني).
واضاف ان (رجال الشـرطة توجهوا
بسرعة اىل املكان حيث فككوا عبوة
ناسفـة حمليـةالصـنع وضعت حتت
انـبــــوب اسـرتاتــيجـي يف غــــرب
كربالء).
وكـان هذا االنـبوب الـذي يسـتخدم
للـسوق الـداخليـة تعـرض لعملـية
ختريب قبل ايام.
كمـا اعلـنت الـشـرطـة يف مــدينـة
كـركوك ان مـسلحني اطلـقوا الـنار

امـس الـسـبت علـى مقــر مجعيـة
تعـاونيـة زراعيـة يف املـدينـة ،ممـا
ادى اىل مقتل حارس.
من جـهة اخـرى ،صرح مـسؤول يف
شـركة غـاز الشمـال ان انبوبـا للغاز
يربط بني حقول كركوك وحمطات
لتـوليد الكهـرباء يف الشـمال تعرض
لـلتخـريـب للمــرة الثــانيـة خالل
مخسة ايام ،مما ادى اىل اغالقه.
وقـال رئيس جهاز االمـن يف الشركة
امحد احلسن ان عبوة ناسفة سببت
اضـرارا صبـاح الـسبـت يف االنبـوب
الـذي اغلق بانتـظار السيـطرة على
حريق اندلع فيه.
مـن جهـــة أخـــرى اعلـن اجلـيــش
االمريكي مـقتل عراقـيني يف هجوم
امس الـسبت علـى مشـاة البحـرية
(املـارينـز) يف الـرمـادي ،يف الـوقت
الـذي اعلن فـيه مسـتشفـى املديـنة
انه اسـتقـبل مخــســـة جـــرحـــى
عراقيني.

يف بيرن السويسرية:

دعوة لتشكيل جملس
لألديان التوحيدية الثالثة

برين ـ سويس إنفو
يف السـادس من متـوز شهـدت برين
لقـاء ضـم زعمــاء ممثلـني خلمـس
منـظمـات تعـود جلـاليــات دينيـة
خمتلفة ،ملناقشة الدعوة اليت تقدم
بها احتاد الكنـائس الربوتستانتية،
تهـدف إىل تـشكـيل جملـس لألديـا
التوحيدية الثالثة يف سويسرا.
وقـــد أمجع رؤســـاء املـنـظـمـــات
املـسيحيـة واليهـودية واإلسالمـية
على الفكـرة يف حد ذاتهـا ،واتفقوا
علـــى اللقــاء يف اخلـــريف املقـبل
لرتمجتها على أرض الواقع.
ومل يشهد اللقاء إعالنا عن تأسيس
جملس األديـان ،بل كان اهلـدف من
اللقــاء أســاســاً هــو حبـث الفكــرة
نفسها.
وأقــر ممـثلــو زعمــاء املنـظمــات
اخلمس الفكرة باإلمجاع ،والتمهيد
إلخـراجهـا إىل النـور .فقـد صـرح
رئــيــــس احتـــــاد الـكــنـــــائــــس
الربوتـستــانتيـة ،وصـاحب فكـرة
تـــأسيــس اجمللـس األب تــومــاس

فـيبف ،يف حديث مع سـويس إنفو
قائالً( :ناقشنا فكرة تأسيس مثل
هـذا اجمللــس ،وبصـورة أســاسيـة
أمجعـنا على الـرأي بأننـا نريد أن
نسري يف هذا االجتاه).
ويـوضح فيـبف اخلطـوة التـاليـة
بعـد ذلك اإلمجاع قـائال( :اتفقـنا
أن كل جـاليـة منـا ستـناقـش هذا
املوضوع بـصورة دقيقة ،سواء من
حيـث التـــأسيـس أواهلـيكـليــة،
وســنلــتقـي يف اخلـــريـف املقــبل
لتأسيس ذلك اجمللس).
ومـا يـعنـيه هــذا عمـليـاً هـو أن
رؤســـــاء احتـــــاد الـكــنـــــائــــس
الربوتــستــانـتيـــة والكـنيـســة
الكاثوليكية الـرومانية والكنيسة
الكـاثـولـيكيــة املسـيحيـة واحتـاد
املنـظمات الـيهوديـة السـويسـرية
ومنـظمة التـنسيق بني املـنظمات
اإلسالمية،
كلٌ سـيعـود إىل جــاليـته لعـرض
املـوضوع عـليهم ..واحلصـول على
تفويض منهم.

واشـار ناطق بـاسم مشـاة البحـرية
(املـــاريـنــــز) إىل انه(وقع تـبـــادل
الطالق النـار قرب موقـف لسيارات
االجـرة يف الـرمـادي بعـدمـا حـاول
سـبعــة رجــال يـلبـســون االســود
مهامجتنا).
واضـــاف الـنـــاطق (ان املـــسلحـني
اطلقــوا النــار من مــوقف سيـارات
االجرة ورد املـارينـز عليهم بـاملثل
مما ادى اىل مقتل اثنني منهم و قد
صــودرت عــربــة علـيهــا رشــاش
ثقيل).
ويف بعقـوبة قـالت الشـرطة انه مت
تفـجري اربعـة حمــال لبـيع اخلمـر
صباح السبت يف املـدينة ،وادى احد
االنفجــارات اىل مقـتل مــار علــى
الطريق.
واعـلن حـسـني طالل الـضــابـط يف
الـشــرطــة (قـتل شخـص يف احــد
االنفجـــارات الـيت دمـــرت احملـــال
االربعة).

بغداد  /املدى
أعلن وزيــر التجــارة حممــد مصـطفـى
اجلبوري أن خطـة الوزارة يف املدى البعيد
تـتـمــثل يف ختلـيهـــا عـن دور احملـتكـــر
السـترياد الـسيـارات واملـواد الـتمـويـنيـة
ومواد أخرى تتعامل بها الوزارة.
وقــال أن الــوزارة سـترتك ذلـك للقـطــاع
اخلـاص على أن يـؤدي دورًا يف تأمني مثل

ال وستـدعم الـوزارة
هـذه املـواد مـستقـب ً
وتنـشط القطاع اخلـاص وأكد اجلبوري أن
هنــاك مسـارًا ثـالثـ ًا هـو إعـادة العالقـات
االقتصـادية مع دول اجلـوار ودول العامل
ذات االقتصـاد املؤثر وهذا يأتي من خالل
إعـادة فتح ملحقياتنا التجارية يف عواصم
الــدول لـتنــشيـط الـتبــادل الـتجــاري
واالقتصادي ليعود بالنفع على بلدنا.

وزير النقل حبث مع االردن
إعادة الطائرات العراقية
بغداد  /طارق اجلبوري
وقع العراق واالردن حمـضرًا للـتعاون يف
جمــاالت النقل اجلـوي والربي والـطريان
املدني..
جـاء ذلك خالل زيارة وزير النقل السيد
لـؤي حامت العـرس إىل عمان بـدعوة من
املهنـدس رائد ابـو أسعـد وزير االشـغال
العـامة واالسكان ووزيـر النقل يف اململكة
االردنيـة اهلـامشيـة وعقـد خالهلـا عـدة

لقاءات مع املديـر العام للخطـوط امللكية
االردنيــة واملـختــصني يف جمــال الـنقل
نـوقـشـت فيهـا سـبل تعـزيــز التعـاون
ومنــاقشـة مـوضـوع اعــادة الطـائـرات
العـراقيـة كمـا عقـد لقـاءات مع شـركـة
عـاليـة للـنقل والتجـارة وشـركـة عمـان
للـمالحـــة وشـــركـــات اخـــرى ابـــدت
اسـتعدادهـا للتعـاون يف تنفـيذ مـشاريع
النقل يف العراق.

هذه املرة عزيت االسباب إلى املطبخ واحلديقة!

اعطاب احملولة الرئيسة حملطة احلبيبية وحرمان ثالث حمالت سكنية من الكهرباء
بغداد /كريم جاسم السوداني
أعلن املـدير العـام لتـوزيع كهـرباء الـرصافـة املهنـدس نافع عـبد
السـادة عن حـصول ))Shut downيف ثالث مـناطق يف جـانب
الـرصـافـة وهي (حملـة  537وحملـة  529وجـزء كـبري من مـنطقـة
االورفه لي وعـزا الـسـبب الــرئيــس يف ذلك إىل احرتاق حمـولـة يف
حمطة احلبيبـية اضافة إىل احرتاق القابلو الـناقل للتيار الكهربائي
املــدفـــون حتت االرض وقـــد شيــد علـيه أحــد دور املــواطـنني

املتجاوزين يف تلك املنطقة.
وأكـد عبد السادة أن العمل جار اآلن باحلفر داخل مطبخ هذا الدار
من أجل اصالح الـعطب كـما أن الـكيبل قـد تعـرض أيضـ ًا ألضرار
جراء تعـرضه للرطـوبة الشـديدة كون أجـزاء منه مدفـونة حتت
حديقة هذا الدار.
وأفاد املـدير العـام أن عمليـة االصالح تتـطلب أكثـر من  24سـاعة
عمل.

حضـرت (املـدى) يف املنـاطق املـتضـررة بهـذا االنقطـاع وقـد عرب
املواطنـون فيهـا عن استيـائهم مـن حاالت االنقـطاعـات املسـتمرة
وضعف االجـراءات يف اجنـاز الـعطالت وأفـاد أحـدهـم أننــا مسعنـا
الكثري من تصرحيات السيد الوزير ومسؤولي الكهرباء حول حتسن
الـوضع يف منـظومـة الكهـرباء واسـتبشـرنا خـريًا بذلك إال أنـنا مل
نلـمس شيئ ًا مـن هذا على العكـس فقد ساءت وضعيـة الكهرباء مع
تــــــصــــــــــــاعــــــــــــد احلــــــــــــر يف شـهــــــــــــر متــــــــــــوز.

وزراء بريطانيون حاولوا إقناع بلري باالستقالة
لندن (اف ب)  -ذكـرت (بي بي سي) أمس
الــسـبـت ان اربعــة وزراء رئـيــسـني يف
حكومة توني بلري تدخلوا الشهر املاضي
القنـــاع رئيـس الـــوزراء الربيـطـــاني
باالستقالة.
واشـــارت الـيب بـي سـي اىل ان الـــوزراء
االربـعة وهـم تشـارلز كـالرك (تربـية)
وجـون ريــد (صحــة) وتيـسـا جــويل
(ثقـافـة) وبـاتـريـسيـا هيـويت (جتـارة
وصناعـة) ،تدخلـوا بشـكل منفصل مع
بـلري الـذي قـالــوا انه (يـعيــد النـظـر
جبـديـة) يف دوره علــى راس احلكـومـة
العمالية.
وانتخـب بلري رئـيسـا للحكـومـة للمـرة
االوىل يف  1997بعـد فـوز حــزب العمـال،

واعيـد انتخـابه يف  2001اثر فـوز ساحق
للحزب .ومن املرتقب ان تتم االنتخابات
التـشريعيـة املقبلـة يف عام  ،2006بيـنما
حتـــدثـت بعـض وســــائل االعالم عـن
امكانية اجرائها يف ربيع عام .2005
وكـانـت الصحـافـة الـربيطـانيـة اثـارت
مـرات عــدة امكــانيــة تنـحي بلـري عن
منصبه ملنـافسه الدائم يف حـزب العمال
وزير االقتصاد واملالية غوردن براون.
وشوهت صـورة توني بلـري كثريا بعد ان
قرر دخـول بريطانيـا يف النزاع العراقي
يف الـوقت الـذي عـارضـت فيه غــالبيـة
الربيطـانيـني هذا االمـر (علـى االقل يف
البداية).
ويــواجه بـلري ايـضــا معــارضــة داخل

صفـوف حـزبه ،وبـاالخـص من اجلنـاح
اليساري الذي ال جيـد نفسه يف ما يعتربه
سيـاسة ميني الوسط واحنياز متزايد مع
واشنـطن .واعلنـت نقابـات عدة تـدعم
حزب العمال تقـليديا ،انها ستتوقف عن
املساهمة يف متويل احلزب.
واكد نـاطق باسم مقـر رئيس احلـكومة
جمـددا أمس السبت ان توني بلري سيقود
حزبه يف االنتخابات املقبلة.
وكـان بلري صـرح يف حزيـران (يف نهـاية
املطـاف ،ان الـشعب الـربيطـاني هـو من
يقرر ،الناخبون هم من يقررون).
واضـاف (يفـرتض احلصـول دائمـا علـى
دعم احلزب ،لكن اعتقد اني احظى بهذا
الــدعم .ويفـرتض احلصـول علــى دعم
الشعب ،وهـذا ما سـتقرره االنتخـابات).

تدريب مالكات صحية
عراقية يف االردن
عمان (ا ف ب) -بدأت الـسبت يف عمان دورة
تــدريـبيــة ملالكـــات من وزارة الـصحــة
العراقية حول الـرقابة على نوعية الغذاء،
وذلك بــالـتعــاون مـع منـظمــة الـصحــة
العاملية.
وافادت وكـالة االنبــــــــــاء االردنية (برتا)
ان ( 25مشـاركا من وزارة الصحـة العراقية
بدأوا الـيوم دورة تـدريبيـة للتعـرف على
اعمـال الـرقـابـة علـى الغـذاء وخمـتربات
الرقابة الغذائية واالسس احلديثة اليت يتم
فيها فحص االغذية).
واضــافت الـوكـالـة الــرمسيـة ان الـدورة
التدريبية تستمر ستة ايام ويتلقى خالهلا
املتـدربـون (حمـاضـرات حــول التجـربـة
االردنيـة يف جمـال الـرقـابـة علـى الغـذاء
واعمـال املخـتربات الغــذائيـة اضـافـة اىل
زيارات للمختربات الغذائية).

