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عقب زيارته لتركيا وزير املوارد املائية لـ(

)

تطابق وجهات نظر البلدين بشأن مشاريع املياه
والكهرباء والزراعة
بغداد /املدى

أكد الـدكتـور عبـد اللطيف جـمال
وزيـر الـري واملـوارد املـائيــة اهتمـام
العراق بالتعاون املفتوح مع تركيا
يف جـميع مجـاالت املـوارد املـائيـة.
وقـد جــاء ذلك عقب زيـارة الـوزيـر
العراقي لتركيا مؤخراً .
وقــال لـ(املــدى) إن مـن أوجه هــذا
التعاون تـزويد العراق بـاملعلومات
ال ـتــي ت ـتـعـلـق بـك ـم ـي ـ ـ ــة سـق ـ ـ ــوط
األمـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار يف ح ـ ـ ـ ــوض ــي دجـل ـ ـ ـ ــة
والفـرات وحتـديـد سقـوط الثلـوج
وال ـتـ ـصـ ـ ــاريف املـ ـطـلق ـ ــة وت ـب ـ ــادل
املعلــومــات والــدراســات واخلبــرات
يف املـوارد املـائيـة وتبـادل الـزيـارات

وإقـامـة دورات تـدريـبيـة يف مجـال
املوارد املائية موضحاً بدء العراق
بــإن ـشــاء محـطــات هـيــدرولـيكـيــة
واسـتعــداده إلرســال الــوفــود إلــى
ت ــركـي ــا عل ــى جـمـيع امل ـسـت ــوي ــات
اإلداريـ ــة والفـنـيـ ــة والعـمـل علـ ــى
إعـ ـ ــادة احل ـيـ ـ ــاة إلـ ـ ــى األهـ ـ ــوار يف
جنـوب العـراق ألن جتفـيفهـا أثـر
سلـب ـ ـاً يف احلـيـ ــاة االقـت ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية يف املنطقة.
ومن جهـة أخرى ذات صلة أشارت
مـص ــادر يف ال ــوف ــد الع ــراقـي إل ــى
ت ـط ــابـق وجه ــة ن ـظ ــر ال ــوزي ــريـن
العـراقـي والتــركي بـشـأن العـديـد
من الـقضـايـا املـشتـركـة اخلـاصـة

بـ ــاملـيـ ــاه والـكهـ ــربـ ــاء والـ ــزراعـ ــة.
وذك ــرت ه ــذه املـص ــادر إن ال ــوزي ــر
التـركي اعـرب عن استـعداد بالده
لـتق ــدمي أراض ش ــاسع ــة للع ــراق
الستـثمـارهـا يف مـشـروع (الغـاب)
يف إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة مـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع زراع ـي ـ ـ ــة
مـشتـركــة وعبــر عن عـدم جتـاهل
بالده ل ــطل ـب ـ ــات ال ـ ــدول اجمل ـ ــاور
بـشــأن احـتيــاجــاتهــا للـمي ــاه من
نهري دجلة والفرات.
وقــد أثـنــى الــوزي ــر العــراقـي مـن
جـانـبه علــى القـضـايـا املــشتـركـة
الـتـي ذك ـ ــره ـ ــا ال ـ ــوزي ـ ــر الـت ـ ــركـي
وأعــرب عن تــرحيـبه بفكـرة زيـارة
وفود عراقية لتركيا.

مجازر بغداد واحملافظات تخالف الشروط البيئية

سبعة مصارف عربية وأجنبية
تبدأ العمل يف العراق
بغداد  /متيم التميمي

أع لـن ال بـنك ا ملـر كــزي ال عـرا قـي عن مــواف قـته ع لــى م بـا شـرة
سـب ع ــة مـص ــارف ع ــرا قـي ــة و ع ــر بـي ــة وأ جـنـبـي ــة العــمل داخل
العراق ب عـد منحهم إ جـازة ممار سـة نشا طـاتهم يف األول من
الشهر احلالي.
وأ ك ــد م ح ــا فـظ ا لـبــنك ا مل ــر ك ــزي ال ع ــرا قـي ا ل ــد كـت ــور سـن ــان
الشبي بـي إن البنك املركزي صادق ع لـى عمل سبعة مصارف
مـنهـا مـصـرف NBKو مـصـرف HSBSو مـصـرف Stand
 dare Charteredوإجازة إ نـشاء فـرع لل مـؤس سـة املا لـية
وا ملـصــرف يــة ال عــرب يــة يف ال عــراق ..ك مــا إن ه نــالك مـصــرفني
إ ي ــرا نـيـني سـي ق ــو م ــان بـت ق ــدمي ا ل ــو ث ــائق ا ملــط ل ــو ب ــة ل غ ــرض
حصولهما على إجازة ممارسة املهنة داخل البلد.
وأ ضـاف املـصــدر أن ال بـنك يــأمل من و جـود هـذه ا ملـؤسـسـات
و ممـار ســة ن شـاط هـا إن تـدفع ا ملـس يـرة ال تـن مـويـة نحـو األ مـام
نـظر ملـا ت تـطلبه ا ملـرح لـة االق تـصاد يـة احلا لـية و ملـا حت تـاجه
مناطق العراق من خدمات مصرفية.

مصادرة أكثر من  2000متر من اسالك املتجاوزين

القصابون حيذرون من ارتفاع أسعار
اللحوم بسبب هتريب املوايش

ربـط حمطـات تـوليــد الكهـربــاء شــرقي القنــــاة
بمـركــز السيطــرة املركـــزي

بغداد  -ذي قار  /سحر اخلالدي  -حسني العامل
كـشـفت تقـاريــر يف وزارة البـيئـة أن اجملــازر البـالغ عـددهـا ( )40مجـزرة
واملـوزعـة مبعـدل ( )27يف بغـداد و( )13أخـرى يف احملــافظــات ال تتـوفـر
فيها الشروط والضوابط وتشكل ضرراً على البيئة وصحة اإلنسان.
ومـن اجلديـر بالـذكر إن جلـاناً مـن الوزارة قـامت مبـتابـعة هـذه اجملازر
والحظت عـدم توفـر وحدات ملـعاجلـة اخمللـفات الـسائـلة والـصلبـة مما
يـؤدي إلـى تلـوث تلـك املنــاطق وعلـى الـصعيـد ذاته فـإن بـعض اجملـازر
تقوم بتـصريف مخلفـاتها الـسائلـة إلى األنهـار مباشـرة بدون معـاجلة
كما هو احلال يف بعض احملافظات.
ومن اجلـديـر بـالـذكـر أن الـوزارة أصـدرت قـراراً يقـضي بـإغالق اجملـازر
اخملالفة وتغرمي اخملالفني للشروط والضوابط البيئية والصحية.
مـن جهة اخـرى حذر عـدد من القـصابني مـن ارتفاع أسعـار اللحوم يف
احمل ــافـظ ــة خالل األي ــام القلـيل ــة املقـبل ــة .وع ــزوا ذلك إل ــى املـت ــاج ــرة
باملواشي من قبل املهربني وتهريبها إلى خارج احملافظة.
وقـال كاظـم فرحـان (قصـاب من مـحافـظة ذي قـار ) إن ظاهـرة تهـريب
املواشي ونقلهـا إلى خارج احملـافظة أضـرت بنا كـثيراً .فمـا كنا نـشتريه
مـن رأس املــاشـيــة قـبل شه ــر بـ( )50ألف ديـنــار أصـبح سعــره اآلن ()70
ألـف دينار بـسبب التهـريب .وإن هذه الـزيادة يف أسعـار املواشـي ستؤدي
حتماً إلى رفع سعر اللحوم يف املدينة.
وأخيراً طالب السـيد كاظم فرحان وزمالؤه باحلـد من ظاهرة املتاجرة
بـاملــواشي مـن قبـل التجـار وبـضــرورة متــابعـة املـســؤولني يف احملـافـظـة
لهــذه الظـاهـرة واحلــد منهـا وذلك بـإصـدار األوامـر للـسـيطــرات مبنع
عبور املواشي إلى خارج احملافظة.

بغداد  /كرمي جاسم السوداني
أعلــن مـ ـص ـ ــدر م ـ ـس ـ ــؤول يف وزارة
الكهرباء عن نية الوزارة ربط ()7
محـ ـطـ ـ ــات كه ـ ــرب ـ ــائ ـي ـ ــة مب ـ ــرك ـ ــز
الـسيـطرة حـال استقـرار األوضاع
األمـنيــة (شــرق الـقنــاة) وبـظــرف
أسبوع واحد فقط..
وأض ـ ـ ــاف أنـه س ـي ـتــم ربـ ــط س ـبـع
محطـات أخـرى بحـدود شهـر من
ربـط األخــريــات بــاالعـتمــاد علــى
األجهــزة املتـوفـرة حــاليـاً يف مقـر
الـ ـسـي ـطـ ــرة والـ ــربــط بـن ـظـ ــام الـ
(ٌ RTUالتحسس عن بعد).
وأك ــد املـص ــدر أنه مت ت ــأهـيل 211
محـ ـ ــول ـ ـ ــة مخ ـتـلف ـ ـ ــة األحجـ ـ ــام
واملناشيء بعد أن تضررت بأضرار
كـبـيـ ــرة والــبعــض مــنهـ ــا سـ ــرقـت
معداتها.
وقــد أكــد املــدي ــر العــام لـكهــربــاء
ال ــرص ــافـ ــة املهـن ــدس نـ ــافع عـب ــد
الـســادة أن حملـة رفـع التجـاوزات
مـا زالت قـائمـة حيث صـادر فريق
العـمل أكثـر مـن ( )2000متــر من

األسـالك اخملـ ـتـلـف ـ ـ ـ ــة األحـج ـ ـ ـ ــام
واألطوال والتـي كانت تغـذي أكثر
من  5آالف حالة يف احمللتني 951
و 905الكرادة داخل.
فـيـم ــا شهــدت مـنـطق ــة الكــرادة -
خ ــارج مـحلـتـي  903و 909ح ــاالت
جتـ ــاوزات بـلغـت أكـثـ ــر مـن (3000
حـالة تبادل تغذيـة) وصادرنا أكثر

من  1025متر أسالك مختلفة.
وأكد عبد السادة أن كهرباء الكرخ
رص ــدت ع ــدد الـتج ــاوزات (تـب ــادل
تغــذيــة) الـب ــالغــة  3990حــالــة يف
احملالت 415 ،840 ،838 ،820 ،817
و 413وصادرنـا كمية من األسالك
واملعـدات الكهـربـائيـة تقـدر بـ()56
متراً.

افتتاح معسكر لتدريب مقاتلي العمليات األمامية يف النعمانية

وق ـ ــال إن وزي ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـس ـي ـ ــد ح ـ ــازم
الـشعالن أبلغـنا بـالتـكرمي الـذي يتـضمن
تــرفـيع مـنتــسبـي الفــوج كــافــة إل ــى رتبــة
أعلــى مـع مكــاف ــأة نقــديــة ،وإن عـنــاصــر
الفوج استطاعوا حفظ األمن والسيطرة
عل ــى ش ــوارع احمل ــافـظ ــة ب ــرغـم م ـش ــارك ــة
سرية من الفوج يف معارك النجف.
وأضـاف ،لقـد خضـنا مـواجهـات كبـيرة يف

احلـي العصـري واإلسكـان ومـركـز املـدينـة
استطعنـا على أثـرها إلـقاء القبـض على
( )30عـنصـراً مـن املشـاركـني يف الهجمـات
وقـمـن ــا بـت ــوزيع أف ــراد الف ــوج ،عل ــى وفق
خ ـط ـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع احمللـي الـتـي ت ـضـمـنـت
اتـصاالت سريعـة وكاملة بـني أفراد الفوج
والقيـادة ،مشيـراً إلى أنه مت إنـشاء غـرفة
عمليات مشتـركة بني قيادة الفوج وقيادة
ف ــوج املهـمــات اخلــاصــة الـت ــابع ملــديــريــة
الـشــرطــة وجــرى الـتنــسيـق يف التـصــدي
ألي محــاولــة كــانـت تهــدف إلــى زعــزعــة
أمن واستقرار املدنية.
وقـال املقـدم علي حـسني عـبد آمـر إحدى
ســراي ــا يف الفــوج أن الـتكــرمي هــو حــافــز
لكـل جنـدي لـلتـضـحيـة مـن أجل العـراق
واحلفاظ على امن املواطن الكرمي.
مـن جه ــة اخ ــرى مت رفـع العلـم الع ــراقـي
فـوق معسكـر التدريـب اجلديد لـلعمليات
األمــامـيــة يف الـنعـمــانـيــة أمــس األول يف
م ــراسـيـم أفـتـت ــاح أش ــرت نه ــاي ــة م ـش ــروع
للتحالف بقيمة  165مليون دوالر.
م ـ ــراس ـيــم أألف ـت ـت ـ ــاح ه ـ ــذه ت ـ ــزام ـنــت مع
وص ــول مجـنـ ــدي الكـتـيـب ــة الـث ــالـث ــة مـن
ق ـ ــوات ال ـت ـ ــدخـل الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة املل ـتـحقــني
بزمالئهـم يف مراكز التـدريب يف املعسكر.
وس ـي ـم ـثـل مقـ ـ ــر الل ـ ــواء ال ـث ـ ــانــي .وه ـ ــذه
اخلطـوة تـأتي ضـمن بنـاء قيـادة الـوحـدة
اخلامسة.
مـنـ ــذ بـ ــدايـ ــة حــملـ ــة أألعـم ـ ــار و جهـ ــود
الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف ت ـ ـ ـشـ ـتـ ـمـل عـلـ ـ ـ ــى الـعـ ـمـل يف

رشطة نينوى تلقي القبض عىل عصابة
للسطو املسلح واالبتزاز

تلقيح  4.700مليون طفل
ضد الشلل

بغداد  /سحر اخلالدي

بـ ــدأت وزارة ال ــصحـ ــة بـ ــاحلــملـ ــة
اخلـ ــريفـيـ ــة للـتـلقــيح ضـ ــد شـلل
األطف ــال ،ت ـسـتـم ــر مل ــدة ( )5أي ــام
بـعـ ـ ـ ــد أن ت ـ ـ ـسـلـ ـم ــت الـ ـ ـ ــوزارة ()4
ماليــني ج ـ ــرع ـ ــة مــن لق ـ ــاح شـلل
األطفـال علمـاً بأن عـدد األطفال
املــشمــولني بــاحلملـة والـذيـن هم
دون س ــن اخل ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة بـلـغ ()4
ماليـني و( )700طفل .وإن الـوزارة
ه ـي ـ ـ ــأت ( )9531ف ـ ـ ــرقـه صـح ـي ـ ـ ــة
إلجناز احلملة.
إن اللقاحات جرى استيرادها من
بـلج ـيـكـ ـ ــا وبـ ـ ــإشـ ـ ــراف م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
ال ـيـ ـ ــون ـي ـ ـس ــيف ال ـتـ ـ ــابعـ ـ ــة لألمم
املتحدة.
ومـن اجلــديــر بــالــذكــر أن هـنــاك
مفـ ــارز ت ـ ــابع ـ ــة للـ ــرقـ ــابـ ــة قـ ــامـت
بواجـباتـها الـتفتيـشيـة مع جـهات
أمنية.

املوصل -نزارعبدالستار

ا لـقت شـر طـة نـي نـوى ا لـق بـض ع لـى عـصـا بــة ت قـوم
بـ ــا لـ ـس ـطـ ــو ا ملـ ـسـلح واال بـت ـ ــزاز .اع لـن ذ لـك ال لـ ــواء
محمد خيري البرهاوي ،مدير شرطة نينوى.
وا ضـ ـ ــاف ان ا فـ ـ ــراد ال عـ ـصـ ـ ــا بـ ـ ــة هــم م ــن اص حـ ـ ــاب
ا لـسـوابق و قـد قـا مـوا مـؤ خـرا بــاب تـزاز ال عـد يــد من
ا ملــواط نـني والت هـد يـد بـا لـقتل .و قــال ال بـر هـاوي ان
الع صـا بـة ط لـبت من ا حـد ا ملـواط نـني مبلغ ( ) 25
الف دوالر م ق ــابل االب ق ــاء ع لــى حـي ــاته و قــد قــام
ا ملـ ــوا طـن بـ ــابالغ ا لـ ـشـ ــر طـ ــة ا لـتـي ن ـصـبـت كـمـيـنـ ــا
للعصابة ومتكنت من القاء القبض عليها.
ويذكر ان شـرطة نينوى متـكنت من القاء القبض
ع لـ ـ ــى اربع عـ ـص ـ ــا ب ـ ــات سـ ـط ـ ــو خـالل ش ه ـ ــر اب يف
م ــد يـن ــة ا مل ــوصل و ق ــا مـت بـت ح ــذ ي ــر ا مل ــوا طـنـني مـن
م جـرمني يـنتح لـون ص فـة ض بـاط شـر طـة لي قـو مـوا
باعمالهم االجرامية.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

بعد تعرضها لهجمات من قبل مجهولني

احرتاق أربع شاحنات نقل عىل طريق كوت ــ بغداد
واسط  /جبار بجاي

قال شهـود عيان ان أربع شـاحنات
نقل كـبـيــرة تعــرضـت إلــى هجــوم
ب ــالق ــاذف ــات مـن قـبـل مجه ــولـني
علــى الطــريق العـام بغـداد ـ كـوت
مما أدى إلى احتراقها بالكامل .
وذكـر هؤالء الـشهود ان اثـنني من
تلـك ال ـ ـش ـ ــاح ـن ـ ــات ال ـتــي ك ـ ــانــت
جمـيعه ــا حتمـل بيــوتــا جــاهــزة (
كــرفــانــات ) قــادمــة مـن اجلـنــوب
وهــي يف طـ ـ ــريـقهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى بغـ ـ ــداد
تعـ ــرضـت ـ ــا للـهجـ ــوم قـ ــريـبـ ــا مـن
الع ـ ــزي ـ ــزي ـ ــة ف ـي ـم ـ ــا اس ــته ـ ــدفــت

الـبـن ــاي ــات امل ــوجـ ــودة أصال و غ ــالـبـيـته ــا
ه ـيـ ـ ــاكل دون ش ـبـ ـ ــاب ـيـك أو تـ ـ ــأس ـي ـ ـسـ ـ ــات
كهربائيـة ومائية .كمـا تضمنت العمل يف
أبـنيـة جـديـدة و أنـظمـة كهـربـاء و مجـار
وغيرها من املشاريع يف املعسكر.
املعسكـر الذي يـقع على مـسافـة  90ميالً
جنــوب شــرق بغ ــداد يف منـطق ــة مقفــرة.
كـ ـ ـ ـ ــان أصـال حت ــت إنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاء مـقـ ـ ـ ـ ــاول ــني
يـ ــوغـ ـسـالف يف عهـ ــد الـن ـظـ ــام الـ ـس ـ ــابق.
وسـيعـمـل املع ــسكـ ــر االن عل ــى اسـتقـب ــال
اجملنـدين اجلــدد و وسيكـون مقــراً لثالث
كتـائب من قـوات التـدخل العـراقيـة التي
مت ــثل ج ـن ـ ـ ــاح مقـ ـ ــاومـ ـ ــة امل ـت ـمـ ـ ــرديــن يف
اجليـش العــراقي .إضـافـة إلــى استـقبـال
اجملـن ـ ــديـن .ف ـ ــأن العـم ـ ــال الع ـ ــاملـني يف
امل ـ ـش ـ ــروع و هــم ق ـ ــراب ـ ــة  2000عـ ـ ــامل مت
اخـتـي ــارهـم مـن املـنــطق ــة  .إض ــاف ــة ال ــى
غـيرهـا من املـشاريـع يف املنطقـة من بـناء
مـدارس و مراكـز طبـية و مـشاريع مـياه و
غيرها من املشاريع.
سيـتضـمن املعـسكـر أمــاكن لــسكن عـوائل
الكادر العـامل يف املعسكـر كما هـو احلال
يف معـسكـرات الكـسك .كـركـوك .التـاجي.
و قـرقـوش .أضـافـة الـى قـاعـتني للـطعـام
تتسع كل منهما لـ( )3000جندي.
سيقدم فـوج متخصص بـالعمليات داخل
املدن تـدريبـات يف املعسكـر يف نهايـة شهر
أيلول.
وهنـاك مـا يقـارب  2500مـوظف عـسكـري
و جندي يف معسكر النعمانية.

واسط /املدى

دعـت مح ــافـظ ــة واسـط ذوي الــشه ــداء ممـن اسـتــشه ــدوا يف
األحـداث األخيـرة التي شهـدتها احملـافظـة واملتضـررين كـافة
إلــى مــراجعــة مــديــريــة الــدفــاع املــدني يف احملــافـظــة لغــرض
تقـ ــدمي طلـب ــات الـتع ــويــض وإجنـ ــاز املع ــامـالت بعـ ــد تق ــدمي
املـستمـسكـات األصـوليـة اخلـاصـة بهم والـتي تتـضمن شهـادة
الــوفــاة والقـســام الـش ــرعي وهــويــة األحــوال امل ــدنيــة وشهــادة
اجلنسية العراقية مع البطاقة التموينية وبطاقة السكن
ويف تصريح لـ ( املـدى ) قال مدير الدفـاع املدني يف احملافظة
الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـيـ ـ ـ ــد (عـل ــي ح ـ ـ ـس ــني أزرك ) ان دائـ ـ ـ ــرتـه دع ــت ذوي
الـشهــداء واملتـضــررين يف األحــداث األخيـرة إلـى مـراجـعتهـا
لغ ــرض تق ــدمي طلـب ــات الـتع ــويــض وتق ــدمي امل ـسـتـم ــسك ــات
األصـولية الـتي تؤكـد حجم االضرار ونـوعها ان كـانت بشـرية
أم مـادية متهيـدا لعرضهـا أمام جلنـة التعويـض املؤلفـة لهذا
الغرض
وك ــان مجلـس احملــافـظــة قــد طــالـب يف بيــان رسـمي اصــدره
عقــب األح ـ ــداث االخ ـيـ ـ ــرة الق ـ ــوات املــتع ـ ــددة اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــات
بـتعــويـض املتـضــررين جــراء عمـليــات القـصف اجلــوي الـتي
قــامـت بهــا الـطــائــرات األم ــريكـي ــة علــى ق ـسـم مـن األحـيــاء
الـسكنيـة اآلمنـة مما أدى إلـى استـشهاد اكـثر مـن  74مواطـنا
اغلبهم مـن األطفال والنـساء والشـيوخ فيمـا جرح عـدد كبير
جــدا وتعــرض عــدد من الــدور الــسكـنيــة والــسيــارات األهـليــة
واحملال التجارية إلى أضرار بالغة جراء تلك العمليات.

خطة قبول
جديدة للطلبة يف
هندسة اخلوارزمي
اعـل ـ ـنـ ــت كـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ــة/
اخل ـ ــوارزمــي يف جـ ـ ــامعـ ـ ــة بغ ـ ــداد
خطـة قبـولهـا للـدراسـات االوليـة
والـعلـيـ ــا لـلعـ ــام الـ ــدراسـي -2004
. 2005
ذكــر ذلك عـميـد الـكليـة الــدكتـور
علي الـكليـدار لـ(املـدى) وقـال :ان
خ ـطـ ــة القـب ــول لـلع ــام ال ــدراسـي
احلـ ــالـي تـت ـضـمـن قـبـ ــول ()735
طــالب ـاً وطــالبــة يتــوزعــون بــواقع
 600طــالـب يف الــدراس ــات العلـيــا
ل ـن ـيـل شه ـ ــادة امل ـ ــاج ـ ـس ـت ـي ـ ــر و35
طـ ــالـب ـ ـاً وطـ ــالـبـ ــة لـنـيـل شهـ ــادة
ال ـ ــدك ـت ـ ــوراه يف االخ ـت ـص ـ ــاص ـ ــات
الهندسية.
وأشــار ال ــدكت ــور الكـليــدار إلــى ان
ال ـكـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة اوقـفـ ــت الـق ـ ـبـ ـ ـ ـ ــول يف
الـدراسات العلـيا فـرعي الهنـدسة
املــدنـيــة واملـيكــانـيـك له ــذا العــام
وذلك لغـرض تـطـبيق الـضـوابـط
والـ ـ ـش ـ ـ ــروط اجل ـ ـ ــامـع ـي ـ ـ ــة ال ـتــي
تقتـضي على كل تدريـسي مبرتبة
استاذ مساعد او استاذ باالشراف
علـ ـ ــى  3طـالب لل ـمـ ـ ــاجـ ـ ـس ـت ـيـ ـ ــر
وطـالـبني للــدكتـوراه ،فـيمــا ميكن
زيــادة عــدد الـطالب إلــى  7طالب
لالستاذ الـواحد لالشراف عليهم
ومبوافقة مجلس اجلامعة.
وبني عـميـد الـكليـة بـانه مــا زالت
الكـليــة تعـانـي نقـص يف االجهـزة
اخمل ـت ـب ـ ـ ــري ـ ـ ــة وامل ـن ـ ـ ــاهـج واملـالك
الـت ــدري ـسـي مـط ــالـبـ ـاً ال ــدراس ــات
العـليــا مـن اجل ت ــوفيــر االجهــزة
الـعل ـم ـيـ ـ ــة امل ـتـ ـطـ ـ ــورة مل ـ ـ ــواصلـ ـ ــة
بح ــوثهـم ضـمـن اخـتـصــاص ــاتهـم
العلمية.

قذائف هاون تسقط عىل دور املرحلني األكراد شاميل كركوك
كركوك /ابراهيم خليل
اصيب عراقـيان بجروح خـطرة جراء
سقـوط قذيفة هاون على الدور التي
ي ـشـغله ــا امل ــرحل ــون األك ــراد يف مق ــر
مـبنـى الفـيلق شمـال كـركـوك والـذي
يقع بجــوار مـطــار كــركــوك القــاعــدة
ال ـ ــرئـي ــس ــة لـلق ــوات االم ــريـكـيـ ــة يف
احملافظة..
وقــال اللــواء تــوره ــان عبــد الــرحـمن
م ـ ــدي ـ ــر ال ــش ـ ــرط ـ ــة يف ك ـ ــرك ـ ــوك ان
القذيفة سقطت على احد مخيمات
املـرحلني يف كـركوك ورمبـا يعتـقد ان
اله ــدف لم يـكن هــو املــرحـلني ورمبــا
يكــون القــاعــدة العــسكــري ــة للقــوات
األمـريـكيـة يف كـركـوك.ممـا ادى الـى
إص ــاب ــة ام ــرأة وطـفل بعـم ــر خـمــس
س ــن ـ ـ ــوات م ــن ج ـ ـ ــان ــب آخ ـ ـ ــر أدان ــت
األحزاب السياسية العربية والكردية

البحث عن  50سجيناً فار ًا
يف الكوت أغلبهم إيرانيون

وقـال الـرائــد عطــا اهلل اجلبــوري من
شرطـة احلويـجة ان الـعراقـيني قتال
بـسبب مـرورهمـا داخل احلقل الـذي
يضم حـسب املعلومـات االولية بقـايا
لـلقـن ــابـل العـنق ــودي ــة الـتـي القـته ــا
الطـائـرات االمـريـكيـة خالل احلـرب
علــى العـراق ويف هــذه املنـطقـة الـتي
كــانت تـسـتغلهـا وحـدات مـن اجليـش
الع ــراقـي الــس ــابق ،مـن ج ــانـب اخ ــر
انفجــرت عـبــوة ن ــاسف ــة علــى دوريــة
عـسكريـة امريـكية مكـونة مـن عربتي
هـم ــر ل ــدى م ــروره ــا عل ــى الـط ــريق
الذي يـربط مـدن (كركـوك  -تكـريت
 حويجة ) ادى االنفجار الى إحلاقاضرار مـادية يف احـدى العـربات دون
ان يسفر عن خسائـر بشرية فيما مت
اب ـط ــال مـفع ــول عـب ــوة اخ ــرى عل ــى
الطريق نفسه.

ق ــال ض ــابــط كـبـي ــر يف ال ـش ــرطـ ــة احمللـي ــة
مب ــدينــة الكــوت ان مفــارز ودوريــات عــديــدة
مـن ش ــرط ــة امل ــديـن ــة كـثفـت انـت ـش ــاره ــا يف
الشوارع والساحات العـامة وقامت بعمليات
دهم واسعـة بحثا عن السجناء الفارين من
سجـن املـ ــديـنـ ــة أثـنـ ــاء اقــتحـ ــامه مـن قــبل
م ـ ـ ـسـلـح ــني مـجـهـ ـ ـ ــول ــني خـالل األحـ ـ ـ ــداث
األخيرة التي شهدتها املدينة.
وأضـاف ان الــسجنـاء الفــارين كــان البـعض
منهـم مدان بجـرائم كبـيرة وخـطرة وبـينهم
عـ ــدد مـن اإليـ ــرانـيـني وآخـ ــريــن يحــملـ ــون
جنـسيــات أجنـبيـة القـي القبـض علـيهم يف
وقت ســابق والـبعـض اآلخــر مــدان بجــرائم
تهـ ــريـب ودخـ ــول غـيـ ــر شـ ــرعـي ومـتـ ــاجـ ــرة
مبخ ــدرات وآخ ــريـن ي ـشـتــبه بـتـ ــورطهـم يف
تنفـيذ أعمال إرهـابية ،مشيـرا إلى ان مفارز
الشـرطـة متكـنت من إعـادة قـسم من هـؤالء
إل ــى ال ــسجــن بعـ ــد القـ ــاء القـبــض علــيهـم
بـينـهم عــدد من اإليــرانيـني وأفغــاني واحـد
فـيمــا يتـم البحـث عن اآلخــرين ،مـؤكـدا ان
مـن بني الـسـجنــاء الفــاريـن (  ) 50سجـينــا
يحـملــون جـن ـسـي ــات مخـتلف ــة اغلـبهـم مـن
اإليرانيني..

مدير عام توزيع املنتجات النفطيةلـ(

)

اختطاف  3مديري فروع
وسـلـــب  26صـهــــــــرجيــــــــاً
بغداد /كرمي جاسم
اخـتــطف  3مـ ــوظفـني
مـن ال ـش ــرك ــة الع ــام ــة
لـ ـتـ ـ ـ ــوزيـع املـ ـنـ ـتـجـ ـ ـ ــات
النفطـية وهم (معاون
مديـر هيئـة التفـتيش
ومـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـتكـيـيل ومــديــر فــرع
س ـ ــابق يف املـ ــديـ ــريـ ــة)
اعلــن ذلـك لـ(املـ ـ ــدى)
املـديــر العــام للـشـركـة
ال ــدكتــور حــسني عـلي
الفـت ــال ،وقـ ــال انه يف
ال ــشهـ ــر املـ ــاضـي قــتل
مـديـر فــرع النـاصـريـة
يف حني القي القبض
عل ـ ــى اح ـ ــد م ـ ــدي ـ ــري
الفــروع ب ـشـكل غـيــر قــانــونـي وغـيــر شــرعـي (مــزور) ومــازال
يعاني من اثار ذلك.
وقـد تعـرض احـد مـديـري الفـروع الـى اطالق نــار قتل علـى
اثرها السائق وجنا املدير من موت محقق.
واخيــراً تعــرض وكـيل املــديــر العــام للـشــركــة هــو ايـض ـاً الــى
اطالقات نـارية وقد اصيـب سائقه بعدة اطالقـات نارية نقل
علـى اثـرهـا الـى املـستـشفـى يف حني جنـا الــوكيل بـاعجـوبـة
واوضح ان عــملـيـ ــات الــتعـ ــرض مل ـ ــوظفـي الـ ـشـ ــرك ـ ــة التعـ ــد
والحتصى ومن مختلف اجلهات.
واك ــد الفـتــال ان شــاحـنــات ال ـشــركــة لـم تــسلـم مـن الــسلـب
واحلـرق حيث تعـرضت شـاحنـاتها مـنذ  6/15ولغـاية /8/30
 2004الـ ــى 26حـ ــالـ ــةسلـب اضـ ــافـ ــة الـ ــى  20حـ ــالـ ــة اعـتـ ــداء
اسـتـطــاع ال ـســواق اف ـش ــاله ــا بع ــد متكـنهـم مـن الــدفــاع عـن
انفسهم بـاسلحتهم الشـخصية ولـدينا حـاالت وفيات فـقدنا
عل ــى اث ــره ــا  3س ــواق اح ــدهـم فق ــد ه ــو ش ــاحـنـتـه ومك ــانه
مجهول الى االن.
وانحـى بــالالئمــة علــى بعـض ضعــاف النفــوس من الـسـواق
الــذيـن يقــومــون بتــزويــر شهــادة (التـكيـيل) لـســرقــة املـنتــوج
والتي تستـبدل كل  6اشهر ويـقومون بتـزويرها لـبيع املنتوج
حلـسابهم اخلـاص وادخال محـطات الـوقود بـاحراجـات امام
املواطنني املنتظرين بـ(الطابور) عند محطات الوقود.
وكـشف الــدكتـور حـسـني عن تعـرض مـنتـسـبي الـشـركـة الـى
اعت ــداءات من قـبل مـنتــسبـي وزارتي (والــداخـليــة والــدفــاع)
خالل اداء عـملـهم واصـرارهـم علــى التـزود بـالـوقــود خالفـاً
للـتعلـيمــات وخالفـاً لـ(الـطــوابيـر) املـتجـمعــة علــى محـطـات
ال ــوق ــود رغـم حت ــدي ــد محـط ــات خ ــاص ــة للـت ــزود ب ــال ــوق ــود
للـ ـ ــوزارتــني ومت ــت مفـ ـ ــاحتـ ـ ــة الـ ـ ــوزارتــني لـلحـ ـ ــد مــن هـ ـ ــذه
التـصــرفــات واعـتقــد انهــا شخــصي ــة وغيــر مـســؤولــة ونـحن
بانتظار الرد.
موضحـاً ان محطات الـوقود يف عموم احملـافظات كـافيةففي
االيـام االعتيـادية تـشاهـد انسـيابيـة السيـارات على احملـطات
ب ـشـكل اعـتـي ــادي ب ــرغـم دخ ــول االف ال ـسـي ــارات امل ـسـت ــوردة
(املنـفيـسـت) بعــد سقــوط النـظــام وحــاولنــا جــاهــديـن علــى
اسـتيعاب هـذه االعداد اضـافة الـى اعداد الـسيارات املـوجودة
داخل العــراق اال ان االزدحــام علــى محـطــات الــوق ــود يبــدأ
بعـد تـصعيـد الـهجمــات علــى املنـشــآت النفـطيــة وبعـد ورود
اخبار عن ذلك عـبر وسائـل االعالم والفضائيـات حيث يبدأ
املــواطن بــالـتخــوف من حـصــول ازمــة حـقيـقيــة و شحــة يف
الوقود وان محطات الوقود كافية جداً.
وبـني الفتــال ان البنـزين احملـسن مـوجـود اال ان املـشكلـة يف
نـقل املـنـت ــوج مـن اخمل ــازن ال ــى امل ـسـت ــودع ــات ومـن ثـم ال ــى
محـطــات الــوقــود بعــد ان تعــرضت الـصهــاريـج النــاقلــة الــى
احلرق والسلب.
وأكــد ان الـشــركــة االن تــوزع الـبن ــزين احملــسن بـنفــس سعــر
البنزين العادي ويف جميع احملطات.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

الع ـ ــراق ولــم ي ـ ــشه ـ ــد مــثل ه ـ ــذه
الع ــمل ـيـ ـ ــات يف املـ ـ ــدة املـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة
بـاستثـناء املـنطقـة احملصـورة بني
قضـاء الصـويـرة ونـاحيـة الـوحـدة
الـتـ ــابع ــة إل ــى قـض ــاء امل ــدائـن يف
بغــداد حـيث سـبق لهــا ان شهــدت
ع ــمل ـي ـ ــات ت ـ ــسل ـي ــب لل ـ ـس ـي ـ ــارات
احل ـ ــدي ـثـ ـ ــة ومه ـ ــاج ـم ـ ــة دوري ـ ــات
ال ـش ــرط ــة األم ــر ال ــذي أدى إل ــى
استـشهـاد عــدد من أفـراد شـرطـة
الكوت.

واسط  /املدى

مقتل عراقيني ببقايا قنابل عنقودية أمريكية
والتــركمــانيـة واملـسـيحيـة يف كـركـوك
عمـليــة االغـتيــال الـتي اودت بـحيــاة
امل ـ ــدي ـ ــر الع ـ ــام لــت ـ ــربــي ـ ــة ك ـ ــرك ـ ــوك
ووصـف ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــا يف ب ــي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات وزع ــت
للـصحفـيني بـأنهـا عـمليـات إرهـابيـة
يستهـدف منفذوهـا اثارة الفـتنة بني
القــومـي ــات واشعــال ال ــوضع األمـنـي
وطــالبــوا ابنـاء كـركـوك الـى بـالـعمل
اجلمــاعـي علــى نبــذ العـنف والعـمل
بــروحيـة الفـريق الـواحـد مبـا يـسهم
يف خـدمـة اجلـميع دون أي متـييـز...
والع ـمـل عل ـ ـ ــى اجن ـ ـ ــاح ال ــتج ـ ـ ــرب ـ ـ ــة
ال ــدميق ــراطـي ــة يف ك ــرك ــوك ب ـشـكل
خاص والعراق بشكل عام ..
كمــا قـتل ع ــراقي ــان اثن ــاء قيــامـهمــا
ب ـ ــرعــي االغــن ـ ــام يف اح ـ ــد احلق ـ ــول
ال ــزراعيــة املـفتــوح ــة جنــوب م ــدينــة
احل ــويج ــة ( )65كـم غ ــرب ك ــركـ ــوك

االخ ــريت ــان شمــال مفــرق قـضــاء
ال ـصـ ــويـ ــرة قـ ــريـبـ ــا مـن مـنــطقـ ــة
الوحـدة مما أدى إلـى احتـراقهـما
بـ ــالكـ ــامل دون ان يع ــرف مـصـي ــر
الـســائـقني فـيمــا أكــد الـبعـض ان
القــذائـف أطلقـت علــى م ــا يبــدو
علــى قمـرة الـســائق مبـاشـرة ممـا
يرجح موتهم حاال ..
ويـذكــر ان الطـريق الـدولـي رقم (
 ) 6كـوت ـ بغـداد يعـد مـن الطـرق
املهـم ــة يف الع ــراق وال ــذي ي ــربـط
املــوانـئ اجلن ــوبيــة مع الع ــاصمــة
بغـداد ومحـافظـات وسط وشـمال

حمافظة واسط تدعو املترضرين يف األحداث
األخرية لتقديم طلبات التعويض

بغداد -طالب املاس الياس

تكريم عنارص الفوج  404للحرس الوطني برتبة أعىل لتفانيهم يف واجباهتم

الديوانية -واسط /املدى
أعلن آمـر فوج ( )404حرس وطني املقدم
سعـدي صــالح املـالـكي عـن تكــرمي الفـوج
مــن ق ــبل احلـك ـ ــوم ـ ــة نـ ـظـ ـ ــراً لل ـمـ ـ ــواقف
الـبطوليـة يف تنفيذ الـواجب وحفظ أمن
املـواطـنني وحمـايــة ممتلكـات الـدولـة من
الـتخــريـب والنـهب يف األح ــداث األخيــرة
التي مرت بها مدينة الديوانية.
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