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ألقت الشرطة العراقية يف املوصل
امــس االول الـثالثـــاء  27متـــوز
القبض علـى أحد االجانب لنشره
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نينـوى أن متعلـقات هـذا احلدث
وحيـثيــاته ســـوف تعلـن بعــد
اسـتكمـال التـحقيق واالجـراءات
القانونية.
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وزير الدفاع يأمل
يف ان تكون ايران
فهمت (رسالته)

دبي (اف ب)
اعلن وزيـر الـدفـاع حــازم شعالن انه
يـأمل يف ان يكون االيـرانيون قـد فهموا
رسالتـه اليت وصف فيها ايـران بـ(العدو
االول للعـراق) وذلك يف تصريـح نشرته
امس االربعاء صحيفة (احلياة).
وكـان وزيـر الـدفـاع صـرح يف حــديث
نـشــرته صحـيفــة (واشـطن بــوست)
االمريكية االثنني ان ايران متثل (العدو
االول للعـراق) .وقال ان (ايـران تتدخل
لقتل الدميوقراطية) فيه.
ونقلـت احلـيــاة عـن شعالن قـــوله ان
تصرحياته اىل (واشنطـن بوست) كافية
اليصال رسالـة الشعب العراقي اىل ايران
(ومتنى) ان يفهم االيرانيون جيدًا هذه
الـرسـالـة الن العـراق بلـد عـريق خلفه
سياج منيع هو الدول العربية).
وادىل شعالن بهذه الـتصرحيـات يف جدة
علـى البحر االمحر حـيث يرافق رئيس
الـوزراء اياد عالوي يف الـزيارة الـرمسية
اليت بـدأها الثـالثاء يف املمـلكة العـربية
السعودية اجملاورة للعراق.
وامـس االول الـثالثــاء ،رفــضت ايــران
اتهامـات وزير الـدفاع بتـشجيع العنف
والتـدخـل (لقتل الـدميـوقـراطيـة) يف
العراق.
واعلن الناطق باسم احلكـومة االيرانية
عبـد اهلل رمـضــان زادة (ان احلكـومـة
االيــرانيــة ال تعـترب مــا قيـل يعكـس
املوقف الرمسي للعراق).
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السعودية من كابوس
اىل كابوس

 1250مليون دوالر احتياجات
امـانة بغداد يف العام املقبل
بغداد طارق اجلبوري
طلبت امانة بغداد يف اطار خطتها للعام
القادم ختـصيصـات مالـيه تقدر مبـليار
وربع مليـار دوالر لتـتمكن مـن االرتقاء
بواقع اخلدمات البلـدية املتدنية ملدينة
بغـداد ..يف حني ستتـسلم االمـانة ()30
جممعــ ًا لتـصفيــة امليـاه مـن اليـابـان
لتـوزيعهـا بني عـدد مـن املنــاطق اليت
يعاني مواطنوها شحة يف حصوهلم على
املاء الصاحل للشرب..
أعلن ذلك معـاون امني بغـداد للـشؤون
الفنية يف املؤمتـر الصحفي الذي نظمته
االمـانــة وحضـرته (املـدى) وقـال -:ان
االمـانة تـعاني تـركة ثقـيلة وان لـديها
العديـد من املشاريـع اليت مل تتمكن من

املبـاشرة بهـا بسبـب قلة ختـصيصـاتها
البالغة  86ملـيون دوالر لذا طلبنا زيارة
هـذه التخـصيصـات للعـام القـادم واليت
نأمل املوافقة عليها..
واضــاف ان االمــانــة فــاحتت اجلــانب
اليـابــاني لالسـراع بـوصــول جممعـات
تصفـية املـياه الـبالغـة  30جممعـ ًا واليت
نـامل ان تـصلنـا قـريبـ ًا لنبـاشـر حـا ًال
بنصبهـا يف عدد من االحيـاء اليت تعاني
شحة كبرية يف املياه الصاحلة للشرب ..
ويف جمـال معاجلـة التخسفـات يف شوارع
بغــداد اوضح معــاون االمني للـشـؤون
الفنية انه مت حصر  65ختسف ًا يف مدينة
بغـداد وبـوشــر خبطـة ملعــاجلتهــا من
املـــــــؤمـل ان تــنــتـهــي يف 2004/10/1

يف دوائر االعمار واالسكان

اعادة  81مفصو ًال سياسي ًا

بغداد /املدى
أعـلنـت وزارة االعمــار واالسكـــان عن
أعـادة ( )81مفصـو ًال سيـاسيـ ًا اىل العمل
بـصفـة حــارس أمين يف تــشكـيالتهـا
(الفـاو والــرشيــد واملعتـصم واملـركـز
الوطين للـمختربات االنشـائية واهلـيئة
العامة للطرق واجلسور).
وقــال مـصــدر يف الــدائــرة االداريــة
بـالـوزارة ان الـوزارة قــررت التعـاقـد
مـعهم بصـفة حـراس امنـيني حلمـاية

باول يدين
جرمية االرهابيني
يف بعقوبة

القاهرة (اف ب)
دان وزيـر اخلــارجيـة االمـريكي كــولن
بـاول عملـية الـتفجري االنتـحاريـة اليت
مكـان االنفجـار وقـد مت قـطع الطـرق املـديـريـة وهـذا مـاجعـل منهم هـدفـ ًا
وقعت أمـس االربعاء يف بعقـوبة مـؤكدا بعقوبة  /املدى
ان مثل هـذه اهلجمات لن حتول الواليات انفجرت سيـارة مفخخة أمام مـديرية املـؤدية الـيه من قبل قـوات الشـرطة سهال ،وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة
شرطة النجدة يف بعقوبة وأدى احلادث وقــوات احلــرس الــوطـين والقــوات من العمـليات الـيوميـة اليت تسـتهدف
املتحدة عن هدفها.
وقال بـاول يف مؤمتر صحـايف يف القاهرة حبـسب مـا أعلـنت اجلهـات الـطبيـة يف االمـرييكيـة يف حني هـرعـت سيـارات القـوات االمـريكيـة وقـوات الـشـرطـة
ان (هذا االعـتداء بـاملتفـجرات حمـاولة مـستـشفـى بعقـوبـة العـام اىل مـقتل األسعـاف لنقل األعـداد املتـزايـدة من واحلــرس الــوطـين واملــســؤولـني يف
جديـدة عن طـريق القتل حلّق الـشعب مااليقل عن  45شخص ًا وجرح أكثر من اجلـرحـى وقــامت قـوات الـشـرطـة احملافظة.
بـــاطالق الـنــار يف اهلــواء لـتفـــريق
العراقي يف احللم بسيادة سلمية واهلدف سبعني آخرين.
(تفاصيل موسعة ص)4
هو حـرمان الشعب العـراقي من احلرية وكـان االنفجـار من القـوة ممـا تـسبب املـواطنني الذين جتمعـوا للتعرف على من جهه اخرى وضعت الشـرطة يدها
اليت تتمتع بها شعوب اخرى).
بـاحلـاق أضـرار بـالـسيـارات املـارة يف القتلى واملصابــني.
علـى خمزن كـبري من االسلحـة يف احد
(االعتــداءات
واضــاف (علـينــا ادانـــة
الشـارع الـذي يعـد رئـيسـ ًا يف املـدينـة يـذكـر ان مـديـريــة النجـدة يف ديـاىل املنازل ببغداد حيتوي قذائف (مورتر)
نرتك
اال
جيب
االنتحـاريـة وحمـاربتهـا.
وبــاملبــاني اجملــاورة حيـث تطـايـرت كــانت بـصــدد مقــابلـة املـتقــدمني ومنـصــات اطالق صــواريخ والغـامـا
عن
حتـولنـا
املـأسـاويـة
هـذه االحـداث
الـشظـايا اىل مـسافـات بعيـدة كمـا أكد لالنـتمــاء اليهـا وكـان هنــاك جتمهـر مضادة للـدبابات وكـشف أكثر من 100
اجتاهنا).
يغري
لن
هدفنا وذلك
شهود عيان ملندوبنا كانوا قريبني من يـــومي ألعـــداد منـهم أمــام مـبنــى رجل أمن مـن قوات الطـوارئ وضباط

قتلى وجرحى مبواجهات يف الصويرة

احراق منزل حمافظ االنبار وخطف أوالده الثالثة
احملافظات-املدى-ا ف ب
اعلن مـسؤول يف الـشرطـة بالـرمادي ان
جمهـولني مـسلحـني قامـوا أمس االربـعاء
بـاحــراق منـزل حمـافـظ االنبــار عبـد
الكـريم بـرجـس الـراوي وخـطف أوالده
الثالثـة.وقـال الـنقيـب عمـر الــدليـمي
ان”جمهولـني مسلحني قـاموا صبـاح أمس
االربعـاء بـاحـراق منـزل حمـافظ االنبـار
عـبد الكـريم برجـس الراوي”يف منـطقة
امللعـب وسط املــدينـة.واضـاف ان هـؤالء
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املـسلحني” قاموا خبطف أوالده الثالثة عز
الـدين ومصطفى وإبـراهيم الذين ترتاوح
أعـمارهـم بني  15وثالثني عـاما”.وأوضح
ان “احملافظ كـان يف مبنـى احملافظـة عند
وقوع اهلجوم  ،واملختطفون تركوا زوجته
وبنــاته ومل يـتعــرضـــوا هلن”.واكــد ان
“حتقيقــا فتح يف احلـادث ملعـرفـة هـؤالء
املخـتطفني”.وطـوقت القـوات األمريكـية
احلي الــسكين الــذي يقيـم فيه احملــافظ
وبدأت الـشرطـة حتقيقـاتها يف املـوضوع.

من جـهة اخرى اعلـن اجليش االمريكي يف
بيان امس االربعاء عن مقتل  35مسلحا يف
االقل واعـتقال اكثر من اربعني آخرين يف
عمليـة مشرتكـة قام بـها مع قـوات االمن
العراقية.وقال البيان ان (حواىل  35مسلحا
قتلوا واعتقل اكثر من اربعني اخرين) يف
عـملـيـــة مــشـرتكـــة حـــول مـــديـنـــة
الـصــويــرة.واوضح الـبيــان ان (قــوات
اوكــرانـيــة وامـريكـيــة وقــوات االمـن
العراقية شاركت يف العملية .

واشـنطـن  :انتحـاريـون نفـذوا
مهماتهم يف العـراق رغما عنهم
وحـدة مكافحـة االجرام االسـلحة اليت
حجـزوها اثنـاء عمليـة قامـوا بها دون
ان يـكـــــشفــــــو عـــن تفــــــاصـــيل
اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى.
وامـر وزيـر الــداخليــة فالح النقـيب
بـفتح حتقـيق يف االسبـاب الـيت دفعت
جريان املنـزل الذي مت فيه العثور على
االسلحـة اىل عدم االبالغ عن االنـشطة
املـشبــوهه اليت كـانـت حتيـط املنـزل
برغم حجم شحنات االسلحة الكبري.
وتــرجح وزارة الــداخليــة ان املنـزل
الذي مت فيه العثـور على االسلحة تابع
جلماعة مايسمى (جيش التوحيد).

واشنطن  -وكاالت
(قالت الـواليات املـتحدة إنّهـا متلك أدلّة
علـى أ ّن بعـض االنتحــاريني يف العـراق
ميكن أن يكـونوا قـد نفّـذوا عمليـاتهم
ض ّد رغبتهم.
وقــال مـســؤول عــسكــري يف الـقيــادة
األمـــريكـيــة الــوسـطـــى إ ّن القــوات
األمـريـكيــة عثــرت يف أعقـاب إحـدى
العملـيات على جسـد مربوط من خالل
الـيديـن إىل مقود إحـدى السيـارات اليت
مت بواسطتها تنفيذ اهلجوم.
ّ
وأضـاف أ ّن هنـاك دالئل أخـرى علـى أ ّن
بعض اجلمـاعات أو األشخـاص ،يأخذون
عـائالت بـأكملهـا رهـائن ،إلجبـار أحـد
أفرادها على تنفيذ عملية انتحارية.

وأوضح أنّه ويف بعـض الـعمـليــات ،فــ ّر
بعض األشخـاص من سيـاراتهـم وجلؤوا
إىل اجلنـود األمــريكـيني ،فـيمــا عمـد
مسلحون يف عمليـات أخرى إىل استخدام
قنــابل مـتفجـرة مــوجهــة عن بعـد،
ومتــابعــة الـســائقـني حتــى تفـجري
العـربـة.وأضــاف املسـؤول قـائالً :إنّه يف
إحـــدى املـــرات ،اقــتحـمــت القـــوات
األمـريكيـة منـزال كـان فيه مـسلحـون
مت تنفيذ
حيتجزون عائلة بأكملها حتى ّ
عملية تفجري.
كمــا نبّه املـسـؤولـون إىل أ ّن اجلمـاعـات
املسـلحة تـلجأ أيـضا إىل اسـتخدام شـبان
صغار من دول جمـاورة للعراق يف تنفيذ
عـملـيـــات مقـــابل مـبـــالغ مــالـيــة.

يف إطار مسلسل تفريغ البالد من الكفاءات العلمية

إغتيال استاذين جامعيني وهروب اثنني اخرين لتهديدهما بالقتل
بغداد /رياض القره غولي
كشف رئيـس رابطة االسـاتذة التـدريسيني الـدكتور عصـام الراوي النقـاب عن اغتيال
عـدد من االسـاتـذة اجلـامعيـني ،واضطـرار أخـرين اىل مغـادرة العـراق حتت ظـروف
التهديد..وقال ان الدكـتور سعدي داغر االستاذ يف اكادمييـة الفنون اجلميلة قد تعرض
اىل التهديـد قبل اغتـياله بفرته وقـد اغتيل  /يف الـثاني والعـشرين من متـوز احلالي يف
مـنطقـة الرصـافة السـباب جمـهولـة.واضاف ان الـدكتـور علي املـالكي ،استـاذ العـلوم
الـسياسيـة جبامعة بغـداد قد أنضم اىل القـائمة واغتيل يف الـرابع والعشريـن من الشهر
احلـالي على أيـدي مسلحني دون معـرفة الدوافع وذكـر ان االستاذ الـدكتور امحـد عبد
اهلادي الـراوي خبري الرتبـة يف كليـة الزراعـة جبامعـة االنبار قـد قتل ايـض ًا بـرصاص
الـقوات االمريكية هـو وزوجته وهو كبري السن يف الـرابع والعشرين من هـذا الشهر بعد

يوم اخلميس (اخلامس من آب)
نحـتفل معـكم مبـرور عـام علـى صـدور جـريــدتنـا ( )
ونشهـد معاً افـتتاح اول مكـتبة من سلـسلة بيـوت املدى
للثقـافـة والفنـون الـتي تقـدم لقـراء ( )  %50خـصمـاً
يف جـميع مطبـوعاتهـا.....أبحث عن كـتابك بني االف
العنـاويـن من عيـون االدب والثقـافـة والفكـر والـسيـاسـة

بغداد  -مدخل شارع السعدون

املنـشــآت احليـويـة وبـراتـب شهـري
مقــداره ( )83الـف دينــار اضــافــة اىل
خمصـصات اخلـطورة البـالغة ( )96الف
دينــار ابتــداء من تــاريـخ املبــاشــرة
الفعلية بالعمل.
واضـاف ان قـوائم اخـرى بـامسـاء ()70
مـن املفصـولني الـسيــاسيني سـتصـدر
الحـق ًا مـشريًا اىل ان هـذا االجراء يـأتي
بنـاء على توجيه جملس الوزراء باعادة
املفصولني السياسني اىل دوائرهم.

جتـاهـله للتحـذيـرات الـيت اطلقتهـا تلك القـوات اثنـاء قيـادته سيـارته علـى طـريق
الرمادي/بـغداد مبينـ ًا ان تلك القوات قـد تعرضت هلجـوم مسلح قبيل مـرور الضحية
بـالقرب من مـوقع احلادث يف منـطقة الصـوفية القـريبة من جـامعة االنـبار.واشار اىل
اضطرار أسـاتذة وكفاءات عراقية اىل اهلرب خارج العـراق مؤخرًا بعد تلقيهم تهديدات
بالـتصفية اجلـسدية ،حـيث اضطر الـدكتور حمـمد صاحل العـاني اجلراح االخـتصاصي
والدكـتور سعد العاني اختصاصي الكسور وجراحة العظام ،اىل مغادرة العراق خوف ًا من
املصري نفـسه الذي تـعرض ويتعـرض له جمموعـة كبرية من التـدريسيني اجلـامعيني
والكفـاءات العراقيـة.وعرب عن قلقه من تـزايد عمـليات االغتـيال اليت تهـدف اىل افراغ
العـراق من العقـول والعلمـاء وكـانت (املـدى) قـد اشـارات يف عـدد سـابق اىل ان قـائمـة
االغتياالت مشلت ( )250من االساتذة والكفاءات العراقية.

