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ديالى/ بعثة املدى
حني تتـدهـور احلـالــة األمنيـة يف
مــــديـنــــة مــــا فــــإن مـــــدن العــــراق
األخـرى تعيش حالـة من الترقب
والــــــــــــوجــــــــــــوم، حــــيــــث نـلــــمـــــــــس
االنعـكــــاســــات الــنفـــسـيــــة لــتلـك
احلـالة من خـالل انكماش حـركة
الـــسـيــــارات يف الـــشــــوارع، وجتــــول
األهــــــــالـــي يف األســــــــواق، وإذ ذاك
تكــون األجــواء مـالئمـــة النتـشــار
الـــشــــائعــــات مــن كل نــــوع، فـيـمــــا
تــــأخــــذ قــــوات احلــــرس الــــوطـنـي
والـــشــــرطــــة بـتـــسـيـيــــر دوريــــاتهــــا
وإقــامــة الــسـيـطــرات يف األمــاكـن
املهـمــــة. ولـعل مـــــدن محــــافــظــــة
ديـــالـــى وال سـيـمـــا بـعقـــوبـــة هـي
األكثر حتسسـاً لهذا األمر بسبب
األوضـــاع األمـنـيـــة االسـتـثـنـــائـيـــة
الـــتـــي متــــــــــر بـهــــــــــا بـــني اآلونــــــــــة
واألخــــــــــــرى. ويف أيــــــــــــام األزمــــــــــــة
األخـيــــرة يف الـنـجف كــــان ميـكـن
ألي مــراقـب مالحـظــة مـثل هــذا
التبدل، وعـلى الرغم من أن تلك
األيـــــــام املـــــــريـــــــرة مـــــــرت مــن دون
أحـداث مسلحـة واسعة كمـا توقع
بعــض الـــسكـــان، إال أن عـملـيـــات
مـسلحة تعـد أقل حدة جـرت هنا

وهناك من مناطق احملافظة.
عبوات ناسفة

ففــي يــــــوم الـــــســبــت 21/ 8 قـــتل
عــــراقـيــــان وجــــرح أربعــــة آخــــرون
نتـيجــة انفجــار عبــوة نــاسفــة يف
مـنـطقـــة املفــرق بـبعقــوبــة كــانـت
تـسـتهــدف قــافلـــة أميـــركيــة مــارة
بــاملكـان، فـيمــا أدى انفجــار عبـوة
أخــرى يف منـطقـة الــسبـتيـة إلـى
مقـــتل عـــــــامل تــنـــظـــيف وجــــــرح
آخر.. وهذه هي املرة اخلامسة أو
السادسة التي يـصاب فيها عمال
الـتنـظـيف جــراء انفجـــار عبــوات
نــــاسفــــة يف احملــــافــظــــة، فهــــؤالء
العمـال غالـباً مـا يكـتشفـون مثل
هـذه العبـوات ويبلّغـون عنهـا وقد
تـلقـــــوا تهــــديــــدات مـن عـنــــاصــــر
مــسلحــة بهــذا اخلـصـــوص. وفـي
الــيــــــوم الــتــــــالـــي 22/ 8 تعــــــرض
مــــوكـب نــــائــب محــــافــظ ديــــالــــى
غسـان اخلدران إلى انـفجار عبوة
عـنــد مــروره يف قـضــاء اخلــالـص
وخالل احلــــادث قـتـل ثالثــــة مـن
أفـراد الـشـرطــة من حـراس نــائب
احملـــــافـــظ وجــــــرح ثالثـــــة عــــشـــــر
آخـرون بينهم ثالثة من املدنيني،
فـيـمـــا قـتل أحـــد رجـــال احلـــرس
الــــــــــوطــــنــــي مــــن قــــبـل الـقــــــــــوات
األمـيـــركـيـــة عـن طـــريق اخلـطـــأ،
وقــــــام مـجهــــــولـــــــون بقـــتل أحــــــد
مراتب الشرطة أمام عائلته حني
كـــــــان عـــــــائـــــــداً مـعـهـــــــا إلـــــــى داره
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احلالة األمنية يف ديالى:

عمليات مسلحة خمتلفة، وتوقيع وثيقة اتفاق 
بني قائممقام هبرز والقوات األمريكية

للـشـرب إلــى القــرى التــابعــة لهـا
والتـي تعـــاني مـن شحـــة امليــاه (.
علــــى أن تـتـــــوقف أو تـلغــــى هــــذه
املـشاريع وغيرهـا يف حالة معاودة
ضـــرب القــوات األمـيــركـيـــة داخل
املــدينـة. وأكـدت الفقــرة التـاسعـة
من الـوثيـقة عـلى ضـرورة التـأكد
مـــن املـعـلــــــــومــــــــات الــــــــواردة إلــــــــى
اجلهـــات اخملـتــصـــة عـن مـــديـنـــة
بهـــــرز قــبـل اتخـــــاذ أي إجـــــراء يف

ضوئها.
مـن جـــانـب آخــــر انفجـــرت عـبـــوة
نـــــاسفــــة يف سـيــــارة مــــديــــر أحــــد
مستشفيات قـضاء املقدادية أمام
باب مـنزله وكـان هو داخل املـنزل
حيـث لم يـصب أحـد بـأذى جـراء
االنفجار. ويف مـدينة بعقوبة قام
مجهولون بـاغتيال العقيد مزهر
العــزاوي وواحــد مـن أبنــائه أمــام
بــــاب مـنـــــزله وهــــو مـن عـنــــاصــــر
اجليـش السـابق ومن املـتطـوعني
يف اجلـيش العراقي اجلديد. كما
تعـــــرضــت مــتـــــرجــمـــــة تعــمـل مع
القــوات األمـيــركـيــة إلــى عـملـيــة
اغــتــيــــــال يــــــوم االثــنــني املــــــاضــي
أصيـبت جراءهـا بجروح خـطيرة،
فــــيــــمــــــــــــا أصــــيــــب ابــــن إحــــــــــــدى
املتـرجمات بجـروح نتيجة إطالق

نار من قبل مجهولني. 
انتقادات 

لألجهزة األمنية
هـــــــذا وقـــــــد انــتـقـــــــد كــثــيـــــــر مــن
املـواطنني تـراخي وفشـل األجهزة
األمــنــيـــــــة العــــــراقــيــــــة يف تـعقــب
اجلـــانـني الـــذيـن يــــرتكـبـــون مـثل
هــــذه احلـــــوادث وإلقـــــاء القـبــض
علـيهـم أو عــدم الــشفــافـيــة الـتـي
تـكــتــنف عــمـل تلــك األجهـــــزة يف
حالـة إلقائها القبض على بعض
األشــخـــــــــــــــــاص، وعـــــــــــــــــدم إطــالع
املــواطـنـني علـــى بعـض تفــاصـيل
الـتـحقــيقــــات مـن خـالل أجهــــزة
اإلعـالم وفــــضـح اجلـهـــــــات الـــتـــي
تـــقـــف وراء مــــــــنـــفــــــــــــــــــــذي تـــلـــــك
العـملـيـــات. كـمـــا انـتقــــدوا غفلـــة
بعـــض أفـــــراد الــــشـــــرطـــــة وعـــــدم
ــــــــــــاء أدائـهـــــم حــــــــــــذرهـــــم يف أثـــــن
لـــــواجــبــــــاتهــم علـــــى الـــــرغــم مــن
تعــرضهم إلــى هجمـات مـسـتمـرة
كـان آخـرهـا مـا جـرى يـوم الـسبت
ـــــــــــــــــاضـــــــي 28/ 8 حـــــــني فـــــــتــح امل
مجهـــولـــون الـنـــار مـن حـــافلـتـني
صغـيــرتـني علــى أفــراد الـشــرطــة
املـتــواجــديـن يف حــاجــز سـيـطــرة
عنـد مـدخل بعقـوبـة من طـرفهـا
الـــشــــرقـي وقــتلــــوا خـمـــســــة مـن
الـــشــــرطــــة يف احلــــال، وجــــرحــــوا
ثـمانـية آخـرين تـويف اثنـان منهم

فيما بعد متأثرين بجراحهما.
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املــتــمـــثلــــــــة بقـــــــوات الـــــشـــــــرطـــــــة
العراقية. 

اطالق سراح املعتقلني
وفـيمـا طــالبـت وثيقـة وفـد بهـرز
بـــــــإطالق ســـــــراح املعــتـقلــني مــن
أهــــــالــي املــــــديــنــــــة وعــــــددهــم 16
معتقـالً فإن الـوثيقـة التـي جرى
التوقيع عليها  تفيد بأن القوات
األمــيـــــركــيـــــة ســـــوف تــبحــث عــن
أمــــــــاكـــن تــــــــواجــــــــد األشـخــــــــاص
املـــــــــسـجــــــــــــونــــني مــــن قــــبـلـهــــــــــــا.
وبخـصـــوص الـتعـــويـضـــات الـتـي
طــــــالـــب بهــــــا أهــــــالـــي بهــــــرز عــن
األضـرار الـتي حلقـت مبمـتلكـات
املـــــــــواطـــنـــني هـــنـــــــــاك نـــتـــيـجـــــــــة
العـملـيـــات املــسـلحـــة الــســــابقـــة،
والتي تعهـد قائـد الفرقـة األولى
األميــركيـة يف ديـالــى الكـولــونيل
بـيـتــــر بــــدفـعهـــــا خالل اجـتـمــــاع
ســـابق يف مـبـنــى احملــافـظــة فــإن
الــوثـيقــة أكــدت علــى أن القــوات
األميـــركيــة واجمللـس الـبلــدي يف
املـــديـنـــة ســـوف يــصالن إلـــى حل
هــذه املــســألــة يف األيـــام املقـبلــة.
وعلــى أن يتــابع اجمللــس البلـدي
والقــــــوات األمــيــــــركــيــــــة تـــنفــيــــــذ
مـشــاريـع عمـــرانيــة يف املـــدينــة )
يذكـر أن القوات األمـيركيـة كانت
قــــــــــــد خـــــــصـــــــصـــــت 40000 دوالر
لتـنفيـذ بـعض املـشــاريع يف بهـرز
مـنهـــا إنــشـــاء مـــركــــز لإلنـتـــرنـت
بــسـتـــة أجهــزة حــاســوب وقــد مت
افـتتاح هـذا املركـز مؤخـراً، فضالً
عـن تــــرمـيـم روضــــة بهــــرز وثالث
مـــــــدارس مع خــــــدمــــــات أخــــــرى،
وتـبـــرعـت تلـك القـــوات لـبلـــديـــة
املديـنة بخـمس سيـارات حوضـية
الستخـدامها بـنقل املاء الـصالح
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ببعقـوبـة لـيالً.  ومت العثـور علـى
عـبــــوتـني نــــاسفـتـني يف مــــدرســــة
ابــتــــــدائــيـــــــة يف جلــــــوالء قــــــامــت
القـــــوات األمــيـــــركــيـــــة بـــــإبــطـــــال
مفعــولـهمــا، وكــانـت عبــوة أخــرى
قد اكتشفت قبـل ذلك بأيام أمام
مصـرف املديـنة جـرت معـاجلتـها
أيـضاً. ويف  أطـراف منطقـة بهرز
أصـيـبـت سـيـــارة هـمـــر أمـيـــركـيـــة
نتيجـة انفجـار عبـوة ناسـفة كـما

أفاد بذلك شهود عيان. 
وكــان وفـــد من مـــدينــة بهــرز قــد
تقـدم بـورقــة للقــوات األميــركيـة
يف احملــــــــافــــظــــــــة نــــــــددت فـــيـهــــــــا
بــــاالحــتالل األمـيــــركـي لـلعــــراق،
وتــضـمـنـت إحـــدى عـــشــــرة فقـــرة
جـرى تعـديل بـعضهــا فيمـا أبقي
على بعـضها اآلخـر ومت توقـيعها
كـــوثـيقــــة )عقـــد( بـني قـــائـمقـــام
بهــرز عــوف عبــدالــرحـمن نــاصــر
اخلــــــــشــــــــــالــــي وممــــثـل الـقــــــــــوات
األميــركيـة يف ديـالـى سـتيف. ل.
بلـيمـور. ومـن أهم هـذه الفقـرات
اقـتصـار مـرور القـوات األميـركيـة
يف الشـوارع الـرئـيسـة من املـدينـة
وجتـنب دخـول األزقــة، وأن تكـون
قـوات احلـرس الـوطـني العـراقيـة
هــي املـــــســــــؤولــــــة عــن عـــملــيــــــات
املـــداهمــة والـتفـتيــش، وأن يكــون
دخــول املــديـنــة مـن قـبل القــوات
األمــيــــــركــيــــــة بـــصـــــــورة سلــمــيــــــة
وســـريعـــة، وأهـــالـي املـــديـنـــة غـيـــر
مـــســــؤولـني عـمّـــــا يحــــدث لــتلـك
القـــــوات خـــــارج حـــــدود املـــــديــنـــــة
والــتــي تــبــــــدأ مــن دار احملــــــافـــظ
الـسـابـق وحتــى تقــاطع الـعبّـارة/
بهـرز. وأن مسؤولية حفظ األمن
والسـالم تكون لـسلطـة احملافـظة

تكريت/املدى 
قــام جـنــود مـن احلــرس الــوطـنـي
بالتعـاون مع فرقة املـشاة االولى ،
بـاعـتقــال ثالثــة من املــشتـبه بـهم
بــاالنــضمــام الــى املـتمــردين قــرب
الـضلــوعـيـــة فجــراً. ويــشـتـبه بــان
االفــراد  الـثالثــة نفــذوا هـجمــات
ضــد قــوات الـتحــالف بــاسـتخــدام
العـبـــوات الـنـــاسفـــة. وقـــد اشـتهـــر
احـــد هـــؤالء الـثالثـــة وهـــو طـــارق
سلـمــــان رمـيـــض الفــــراجـي بــــانه
مـفجر العـبوات الـناسـفة. مت نقل
املشـتبه بهـم الثالثـة الـى قـاعـددة
لـلقـــــوات املـــتعـــــددة اجلــنــــســيـــــات

لغرض االستجواب.
واعــتقل جـنـــود مـن فـــرقـــة املــشـــاة
االولى، بـاالشتـراك مع جنـود من
احلـــــــرس الـــــــوطـــنـــي الـعـــــــراقـــي ،
الكـتـيـبــة 201 تــسعــة افـــراد خالل
عملـية دهم قرب تكـريت. وقد قام
اجلنـود بــاعتقـال االفـراد املـشـتبه

مهاجمة أفراد من الشرطة واحلرس الوطني

اعتقال 9 من املشتبه بقيامهم بتفجريات
يف مدينة تكريت

منــزال هــوجم بــاملـتفجــرات قــرب
الـــسـيــــديــــة. وهــــذا هــــو الـهجــــوم
الثــاني علـى هــذا املنــزل منـذ 21
مـــن شـهــــــــر آب . حـــيـــث فـجــــــــرت
قـــــــذيفـــــــة علــــــى املــنـــــــزل وازيلــت
الثانيـة منه . ولم تكن هـناك اية
اصابات . وساعد جنود قوة مهام
اخلـــطـــــــر مع دعــم فـــــــريق ازالــــــة

املتفجرات بـتأمني البيت.
ويف حــوادث مــركـبــة جـــرح ثالثــة
جــنــــــود مــن احلــــــرس الــــــوطــنــي
العـــراقـي ومـــدنـي عـــراقـي واحـــد
قــــرب بلــــد. حـيـث كــــان الـــســــائق
يحـاول ان يجتـاز ببـطء املركـبات
الـــســــائــــرة عـنــــدمــــا اصــطــــدمـت
سـيــــارته العـمـــومـيـــة مع مـــركـبـــة
احلــرس الــوطـني الـســائــرة. وقــد
عـولج سائق املـركبة العمـومية يف
مــكــــــــان احلــــــــادث ونـقـل جـــنــــــــود
احلـرس الـوطـني الـى مـستـشفـى

الدعم القتالي 31 قرب بلد.

بهم يف  القيـام بهجوم بالقذائف
الــصــــاروخـيــــة قـــــرب القــــادسـيــــة
وكــــذلـك انـفجــــارات يف تـكــــريـت.
ومتـت عـملـيــة الــدهـم بعــد قـيــام
احد املـواطنني العراقيني بتزويد
مـعلــــومــــات الــــى قــــوات احلــــرس

الوطني العراقي. 
ومت نقل االفراد املـشتبه بهم الى
احــد مــراكــز االعـتقــال الـتـــابعــة
لـقــــــــــوات الــــتـحــــــــــالـف لـغــــــــــرض

االستجواب.
مـن جهــة أخــرى جــرح جـنــديــان
من فــرقــة املـشــاة االولــى عنــدمــا
هـاجـمت قـوة معـاديـة للعـراقـيني
دوريـتهم  يف منـطقة الـضلوعـية.
RPG وجــرح االثـنــان بــشـظــايــا
اطـلـق عـلـــــــى دوريــتـهــم. وعـــــــادت
الـــــدوريـــــة الـــــى قـــــاعــــــدتهـــــا امـــــا
اجلنـديـان فقـد عـوجلـا يف مـركـز

االسعاف.
وعلى صعيد اخر أخلت الشرطة

بغداد/ متيم التميمي
اعـــدت هـيـئـــة الــسـيـــاحـــة مــســـودة
اتفاقية للتعاون مع لبنان تتضمن
انشطة عديدة يف مجال السياحة

واكـــد مــصـــدر مــســــؤول إن الهـيـئـــة
اعـدت مسودة اتفـاقية سيـاحية مع
لـبـنـــان تـتــضـمـن تـبـــادل اخلـبـــرات
ـــــســـيـــــــاحـــيـــــــة وفـــتـح املــكـــــــاتـــب ال
واالستـثمــار يف اطـــار التـشــريعــات
القــــانــــونـيــــة وتـنـــشـيــط اجلــــانـب
الـــسـيــــاحـي مبــــا يخــــدم مــــرحلــــة

البلدين الشقيقني.
ــــة ومــن جــــانــب اخــــر شــكلــت هــيــئ
الــسيـاحــة جلنـة فـنيــة لالسـتفـادة
من العـيون املعـدنيـة يف قضـاء عني

التمر مبحافظة كربالء.
واكد املصدر نفسه ان هذه اخلطوة
تـأتي من أجل تفعـيل دور السيـاحة
العالجيـة واالسـتجمـاميـة بعـد ان
تعـــرضـت الـــى اضـــرار وتخـــريـب يف

اعقاب احلرب االخيرة.
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اجراءات لتفعيل
السياحة العالجية

يف العراق

تعاون سياحي مع لبنان

بغداد/كرمي جاسم السوداني
سـتـبـــاشـــر وزارة الـكهـــربـــاء الـيـــوم )االثـنـني(
بتـزويـد عـدد مـن منــاطق محـافـظــة بغـداد
بــالطـاقــة الكهـربــائيـة ملـدة )24 سـاعـة( دون
انقــطـــــاع ومت اخــتــيـــــار )حــي الـــشــمـــــاســيـــــة
ومجمع البتاويني السكني ومجمع اخللفاء
الـــــسـكــنــي وســـــــاحـــــــة املــيـــــــدان( يف جـــــــانــب

الرصافة.
اعلن ذلك للمدى مـصدر مسؤول يف الوزارة
وقــال ان الـبــرنـــامج سـيــشـمل ايـضـــا مجـمع
الـصــاحليـة الـسكـني الـذي يـضـم 36 عمـارة

اليوم .. تزويد عدد من مناطق بغداد بالكهرباء 24 ساعة 
اللتــزامـهم بـــالتـــرشيــد بــاسـتهالك الـطــاقــة

الكهربائية.
علــى صـعيــد اخــر أعـلن مـصــدر مـســؤول يف
وزارة الــكهــــــربــــــاء أن الـــــــوزارة  تعــتــــــزم شــــــراء
مولـدات ديزل ومـولدات غـازية لغـرض ربطها
علــى محـطـــات التــوزيـع يف عمــوم محــافـظــة
بغـــــداد مــن أجل رفـــــد مـنــظـــــومـــــة الــطـــــاقـــــة
الكهـربائـية بـ)400 مـيكا واط(. هـذا وسيـصار
إلـــى اإلفـــادة مـن هـــذه املـــولــــدات يف تغــطـيـــة
أحــمـــــال الـــــذروة، وهــي خـــطـــــوة جــــــادة نحـــــو
محـاولـة تـغطيـة الـنقص احلـاصل يف الـطلب
علــى الـطــاقــة الكهــربــائيــة، مــؤكــدا ان نــصب
هـــذه املـــولـــدات ســـوف يــنجـــز خـالل األشهـــر
الثالثــة املقبلـة وأن الـوزارة تعـمل حثـيثــا من

أجل هذه اخلطوة املستقبلية.  
ويـذكـر أن املـديـريــة العـامـة ملـشـاريـع الطـاقـة
الكهـربـائيـة يف نـينـوى إحـدى تـشـكيالت وزارة
الـكهرباء أجنـزت آخر حلقة مـن مشروع خط
كهربـاء الرشيـدية- فـرع دهوك )KV )123يف
أواسط الـشهـر املـاضي، وقـد سلـمت املـديـريـة

املذكورة املشروع الى الوزارة.
وأكــــد مــصــــدر مخــــول يف املــــديــــريــــة أن هــــذا
املـــــــشـــــــــروع ســـيـغـــــــــذي مـــــــــديـــنـــــــــة املـــــــــوصـل
بالطـاقةالكهـربائيـة من فرع خط دهـوك عبر

محطة الرشيدية شمال غرب املوصل.
واجلدير بالذكر أن املشروع يأتي ضمن خطة
مــوسعــة ومــدروســة الهــدف مـنهــا إعــادة ربـط
اخلطــوط الكهـربــائيـة الــرئيـســة مع بعـضهـا
لـضـمـــان تغــذيــة مـتكـــاملــة بــاإلعـتـمـــاد علــى
مصادر الطـاقة الكهربـائية واملائـية واحلرارية

يف العراق.

الـى جـانـب منـطقـة سـنتـر Aوسـنتـر  Bمن
نفس اجملمع الواقع يف جانب الكرخ.

وأكـــــد انه سـتـتـم مــــراقـبــــة االهـمـــــال لهــــذه
املنـاطق من قـبل مراكـز السيـطرة ويف حـالة
الـتـــزامهـم بعـملـيـــة الـتـــرشـيـــد بـنــسـبـــة %50
فــــســتـكـــــون هــنـــــاك اســتــمـــــراريـــــة بـــــالــتــيـــــار
الكهربائي لهذه املناطق اسوة باملناطق التي

التزمت بهذه التجربة.
واجلـــديـــر ذكـــره ان مـنـــاطـق )94 مغـــذي 11
شهـــــداء( و )عــمــــــارة 79 مغــــــذي 2 شهـــــداء(
مــــازالـت تـتـمــتع بــــاسـتـمــــراريــــة الـكهــــربــــاء

ربط املوصل بدهوك كهربائيا ونصب مولدات جديدة يف العاصمة قريبا 

استحداث قسم جديد للعالقات العامة

ايقاف القبول يف الدراسات املسائية
بكلية االعالم

بغداد/ طالب املاس الياس
تــروم كـليــة االعالم -جــامعــة بغــداد اسـتحــداث قـسـم العالقــات

العامة ضمن اقسام الكلية.
ذكـر ذلـك مصـدر مـسـؤول يف الـكليـة لـ )املـدى( وقـال: ان الـكليـة
تنــوي التــوسع يف اقـســامهــا وفق خـطـتنــا مـن اجل االسهــام يف
تـطــويــر االعالم يف العــراق ، ويعــد قـسـم العالقــات العــامــة هــو
ثالث قـسم يف هذه الكليـة بعد ان كان قـسماً تابـعاً لكلية االداب

جامعة بغداد.
واضــاف املـصــدر ان الـقبــول يف الــدراســـات االوليــة الــصبـــاحيــة
للعـام احلالي سوف يكـون وفق خطة القبـول املركزي من خالل
وزارة الـتعـليـم العــالـي يف حني ان الــدراســـات االوليــة املـســـائيــة
تــــوقفـت هــــذا العــــام بقـــرار مـن اجلــــامعـــة واالكــتفـــاء بــتخـــرج

الدفعات املوجودة يف اقسام الكلية.
واشار املصـدر الى ان الكليـة حصلت علـى منحة مقـدارها )82(
الف دوالر مـن منــظمــة الــسالم االنـســـانيــة يف اطـــار دعم شـمل
كليات يف جامعـات اخرى، مبينـاً ان الكلية تسعـى الى احلصول
علـى زمـاالت مـن اجل االطالع علـى االعالم يف الـدول العــربيـة
واالجنـبيـــة الكتـســـاب اخلبـــرة والتـطــور االعـالمي احلــاصل يف
هـذه الـدول.  فقـد قـامت الـكليـة بـإرسـال عـدد من طلـبتهـا الـى
عــدد من الـدول العــربيــة منهــا مصـر واالردن وسلـطنــة عمـان. 

امللكية الدستورية تطالب بايقاف اعامل العنف
واطالق رساح الصحفيني الفرنسيني

بغداد/املدى 
اصـــدرت املـلكـيـــة الـــدسـتـــوريـــة بـيـــانـــاً اسـتــنكـــرت فــيه خــطف
الصحفيني الفرنسيني وتدعو الى الكف عن ممارسات العنف.
واكـــد الـبـيــــان ان قلــــوب العـــراقـيـني متـتلـيء حـــزنـــاً واملــــاً علـــى
مصابهم بـذهاب املئات من الـضحايا االبريـاء يف مدن الفلوجة
والـنجف االشــرف وســامــراء وبغــداد واملــوصـل نتـيجـــة لتــدهــور
االوضــــــاع االمــنــيــــــة ، وجــــــاءت عـــملــيــــــة خــــطف الـــصـحفــيــني

الفرنسيني لتضيف حزناً عميقاً لصحفيي ومثقفي العراق ،
السـيمـاو أن فـرنـسـا دولـة ال عالقـة لهـا بـاالحـتالل ولهـا تـاريخ
صـداقـة وتعـاون مع الـشعب العـراقي علـى مـدى طـويل وكـذلك
صحفيـاهـا احملتجـزان من املنـاهـضني للحـرب ولـيسـا من دعـاة
االحـتالل وعـملـهمــا الـصحـفي ال يـسـمح لـهمــا بــالـقيــام بــأيــة
اعـمـــال عـــسكـــريـــة .. وتـــدعـــو املـلكـيـــة الـــدسـتـــوريـــة الـــى إطالق
ســــــــراحـهـــمــــــــا وايـقــــــــاف عـــمـلـــيــــــــات اخلــــطـف بــــــشــكـل عــــــــام .

الكوت /جبار بجاي 
صـادق مجـلس محـافظـة واسط
يف اجـتـمــــاعه األسـبـــوعـي الـــذي
عقــد صبـاح الـسـبت 4 أيلـول يف
ديـوان احملافظـة على االستقـالة
الــتــي قــــــدمهــــــا ) علــي حـــــــــســني
مرواح ( معـاون محافظ واسط.

وقــــال سعـــد شـــرهــــان سكـــرتـيـــر
اجمللــــس ان املـــصـــــادقـــــة جـــــاءت
بـأغلـبيـة جـميع أصــوات أعضـاء
اجمللـس يف االجتمـاع املـذكـور يف
حـــــني مت مـــــن جــــــــــــانـــــب آخــــــــــــر
التصـويت بـاملـوافقـة علـى تعيني
الـــسـيــــد حــــامــــد رجـــــا مهــــاوش
قــائمـمقـام قـضـاء بــدرة إلشغـال
منصب معاون احملـافظ للشؤون

اإلدارية. 
وقـــــد جـــــاءت هـــــذه االســتقـــــالـــــة
بحــــســب مـــصــــــادر مقـــــربـــــة مــن
ديـــوان احملـــافـظـــة علـــى خلفـيـــة
تبـايـن وجهــات النـظــر يف بعـض
املمـارسـات واإلجـراءات املـركـزيـة
التـي اتخـذهــا محـافـظ املــدينـة
مـــن اجـل تــــــــرســـيـخ الـقــــــــانــــــــون

ـ ـ

جملس حمافظة واسط يصادق عىل استقالة نائب املحافظ
مسلحون يهاجمون مقر اجلبهة الوطنية لعشائر العراق يف الكوت

وقع علــى املقـر املـركــزي جلبهـة
العشـائـر العـراقيـة يف احملـافظـة
الكـــائن يف حـي الفـالحيـــة عنــد
الـضــاحيــة اجلنــوبيــة لـلمــدينــة
دون ان يـــــسفــــــر عــن خــــســــــائــــــر
بـشــريــة حـيث كــان املقــر خــاليــا
من أفراد العشائر املنضوية فيه
بــيــنــمــــــا احلق أضـــــراراً مـــــاديـــــة
مخـتلفــة متثلـت بقلع عــدد من
األبــواب وتهــشم زجـــاج النــوافــذ
وتــشقق بعـض اجلــدران إضــافــة
إلـــى إحلـــاق أضـــرار ممـــاثلـــة يف
الــدور اجملـــاورة للـمقــر، مــشـيــرا
إلــــى ان الـــشــــرطـــــة احمللـيــــة يف
املديـنة حضـرت حاال إلـى موقع
احلـادث وقامت بـإجراء عـمليات
كشف متهيدا لتشخيص اجلناة

ومالحقتهم .
ويـــذكـــر إنهـــا املـــرة األولـــى الـتـي
يحـصل فيها مثل هذا االعتداء
علـى مقـرات مـؤسسـات اجملـتمع
املدنـي التي ظهرت يف احملافظة
يف أعـقـــــــاب سـقـــــــوط الـــنــــظـــــــام
السـابق ومنهـا اجلبهـة الوطـنية

لعشائر العراق ..

والـنــظـــام يف دوائـــر احملـــافــظـــة،
واملـطــالبـة بــالكـشف عـن املبــالغ
الـتــي أنفقـت علـــى املــشـــاريع يف
املـــدة املـــاضـيـــة متهـيـــدا التخـــاذ
اإلجـراءات القـانــونيـة بـحق من

أساء استخدام تلك األموال. 
ويـذكــر ان مجـالـس احملـافـظـات
أنـيـطـت بهـــا صالحـيـــات واسعــة
مــن سلــطــــة االئــتالف املـنـحلــــة
تــشـمل تعـيـني وإقــالــة احملــافـظ
ونـائبه واملعـاون ومن هم بـدرجة
مـديـر عـام إضـافـة إلـى مـديـري

الشرطة واحلدود ونوابهم .
مــــن جـهــــــــــــة اخــــــــــــرى هــــــــــــاجــــم
مــــسـلحــــــون مـجهــــــولـــــــون مقــــــر
اجلــبهـــــة الـــــوطـنـيـــــة لعـــشـــــائـــــر
العـراق/ املـركـز العـام يف مـدينـة
الـكــــــوت مبحـــــافــظـــــة واســط يف
سـاعــة متـأخــرة من الـليلــة قبل
الـبـــارحـــة مــسـتخـــدمـني عـبـــوات
نـــاسفـــة محلـيــة الـصـنع ألقـيـت

على مقر اجلبهة. 
أفــاد بــذلك الــسيــد عـلي حــسن
الـــــسلــمـــــان الــنـــــاطـق اإلعالمــي
بـاسـم اجلبهـة وقــال ان الهجـوم

بغداد/املدى 
تـــــوصل الـبــــاحــث املهـنـــــدس عالء عـبــــد
احلـسني جـواد الـى طـريقـة مـيكــانيـكيـة
جــديــدة ومـبـتكــرة ملعــاجلــة واسـتـئـصــال
نـبـــات الــشـمــبالن الــضـــار مـن اجلـــداول
والقنـوات بــشكل نهــائي وقــال ان االليـة
الـتـي تـــــوصل إلــيهــــا تــضـمــن القــضــــاء
نهـــائيــاً علــى مقــومــات االدغــال املـــائيــة
الــــــضـــــــــــارة وعـلـــــــــــى وجـه اخلــــــصـــــــــــوص

الشمبالن.
واضــــــاف ان نــبــــــات الــــشــمـــبالن يــــشــكل
هـــــاجـــســـــاً يـــــؤرق اجلهـــــات الهــنـــــدســيـــــة

مهندس عراقي يبتكر طريقة ميكانيكية للقضاء هنائياً عىل نبات الشمبالن
املنظور وغير املنـظور يف اجلانبني املالي
واالنـتــــاجـي الــــزراعـي بــــاالضــــافــــة الــــى
تــسهـيلهــا ملـهمــة انــسيـــابيـــة ميــاه الــري
ووصــولهــا الــى ذنــائـب االنهــر وبـــالتـــالي
اسهــامهــا يف تــوزيعـــات امليــاه علــى نحــو
أفـضل خدمة للمستـفيدين من مشاريع
الـــري ومحـطــات تـصفـيــة املـيــاه ومــزارع

االسماك.
وجتـدر االشـارة الــى ان نبـات الـشـمبالن
قـــــــــــــد دخــل الــعـــــــــــــراق عـــــــــــــام 1993-92
واستفحل على نحو كبير يف عامي 97-
1998 ومــازال يــشكـل قلقــاً كـبـيـــر بهــدره

طاقات املالكات االروائية.

ـ ـ ـ

العـــام مـــايقـــرب مـن )30( ملـيـــون دوالر
لـتـنــظـيف مــشــــاريع الـــري مـن االدغـــال
املـــائيــة بــاالضــافــة الــى تــشغـيل االيــدي
العــاملــة، فـيمــا انفـقت الــوزارة )30-20(
مليون دوالر العام املاضي لهذا الغرض.
واشـــار الـــى ان نـبـــات الــشـمـبالن ميـتـــاز
بـنـمــــوه الـــســــريع حـيـث يـنـمــــو مـن 10-
14سـم يف الـيــــوم الــــواحــــد ممــــا يـــشـكل
مقـاطعات شمـبالنية تـعاود الظهـور بعد
ازالـتهــا بــايــام قالئل بــالـطــرق القــدميــة

التي دأبت عليها وزارة املوارد املائية.
ونــــوه بــــأن الــطـــــريقــــة اجلــــديــــدة الـتـي
ابتكـرها تـنهي قضـية الهـدر االقتـصادي

والفـنيـة يف وزارة املـوارد املــائيـة العــاقته
انــسـيـــابـيـــة وجـــريـــان املـيـــاه يف اجلـــداول
واغـالقه لهــــا ولالنهـــر وبـــالـتـــالـي هالك
املــزروعــات بــاالضــافــة الــى كــونه وسـطــاً
ملــوثـــاً للـبـيـئــة املــائـيـــة ويحــد مـن منــو
الثـروة فضالً عـن تسبـبه مبشـاكل كثـيرة
حملــطـــات الـكهـــربـــاء لـــدخـــولـه يف داخل

البويلرات.
وذكـــــــر ان الـعـــــــراق يــتـكــبـــــــد خـــــســـــــائـــــــر
اقـتــصــــاديــــة كـبـيــــرة مـن جـــــراء اجلهــــد
الـبــشـــري وااللـي ملعـــاجلـــة وازالـــة نـبـــات
الـشمبالن مـن اجلداول والقـنوات مبـيناً
ان وزارة املــوارد املــائـيــة قـــد انفقـت هــذا

الديوانية/املدى
قـرر جتمع االنـتفاضـة الشعـبانـية
يف الــديــوانـيــة بـنــاء صــرح يخلــد
شهــداء االنـتفــاضــة الــشعـبــانـيــة
الـــــــذيــن مت دفــنـهــم يف املـقـــــــابـــــــر
اجلــمــــاعــيــــة الــتــي اكــتــــشفــت يف
مــنــــاطـق مخــتـلفــــة مــن العــــراق
واوضـح املهــنــــدس عــبــــد الـكــــرمي
حسـن مديـر التخـطيط واملـتابـعة
يف محــافـظــة الــديــوانـيــة ان هــذا
الـصــرح ســيكـــون يف املكــان نفــسه
الذي عثر فيه على اكبر مجموعة

من الشهداء قرب مديرية املرور.
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 رصح خيلد شهداء 
االنتفاضة الشعبانية

بغداد-رياض القره غولي
اوضح اخلـبـيـــر يف وزارة الـــزراعـــة
الدكتـور سعد عبـد اهلل مصطفى
عضـو اللجنـة الفرعـية الـوطنـية
ملـنــظـمــــة الــتجـــــارة العــــاملـيــــة ان
حـــصـــــــول العـــــــراق علـــــــى صفــــــة
مـــــراقــب يف مــنـــظــمـــــة الــتجـــــارة
العــــاملـيــــة يعــــد خــطــــوة عــملـيــــة
مـتقـــدمـــة يف االجتـــاه الــصحـيح
نحو االنـضمام الى هـذه املنظمة
باعتبـارها من املـؤسسات العـاملية
الفـــــــاعلـــــــة يف مجــــــال تــــســيــيــــــر
مجــــريــــات الـــشــــؤون الــتجــــاريــــة

اجراءات عراقية لالنضامم اىل منظمة التجارة العاملية
لتحقيق التنمية الشاملة 

الــنــــــوعــيـــــــة والهــيــئـــــــة العــــــامــــــة
للـسياحـة واالحتاد العـام للغرف
الـتجـــاريـــة واحتـــاد الـصـنـــاعـــات

العراقي.
وذكــر ان العــراق حـيـنـمــا يــسعــى
لالنـضمـام الـى منـظمـة التجـارة
العــــاملـيــــة فهــــو يهــــدف الــــى رفع
مـــــســتـــــــوى املعــيـــــشــــــة والـــــــدخل
وضمـان العمالـة الكاملـة والنمو
الكبير واملتـواتر يف حجم الدخل
احلقيقي والطلب الفعال وزيادة
االنــتـــــاج وتـــــوســـيع الـــتجـــــارة يف
الـسلع واخلـدمـات والـسعي نحـو
االســتـخـــــــدام االمــثـل لـلــمـــــــوارد
الــدوليـة وفقـاً الهـداف الـتنـميـة

املستدامة.
واشـــــــار الـــــــى ان وزارة الـــــــزراعـــــــة
عقــدت نـــدوة علـمـيــة اسـتعــرض
فـيهــا آليــة الــدخــول واالنـضمــام
الـــى منــظمــة الـتجــارة الـــدوليــة
وواقع جتــــارة العـــراق الـــزراعـيـــة
مـن حـيـث الـــواردات والــصـــادرات
بــاالضــافــة الــى اآلثــار احملتـلمــة
عـنـــد االنــضـمـــام الـــى املـنــظـمـــة

املذكورة. 

واملـــبــــــــــادالت بـــني دول الـعــــــــــالـــم
اخملـتلفــة ودمـج اقتـصــاد العــراق
مـع االقتـصــاد العــاملي مـن خالل

نظام جتاري متعدد االطراف.
واضاف ان اللجنة الوطنية التي
تـــولـت عـملـيـــة ادخـــالـنـــا كعـضـــو
مـــــراقــب يف مــنـــظــمـــــة الــتجـــــارة
العـــاملـيـــة كـــانـت  بـــرئـــاســـة وزيـــر
الـتجــارة وعـضــويــة ممـثلـني عـن
وزارات اخلــــــــارجـــيــــــــة واملــــــــالـــيــــــــة
والــصحــة والـصـنــاعــة والــزراعــة
والبنك املركزي العراقي واجلهاز
املــركـــزي للـتقـيـيــس والــسـيـطــرة


