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NEW & REPORTS

مهاجمة أفراد من الشرطة واحلرس الوطني

اعتقال  9من املشتبه بقيامهم بتفجريات
يف مدينة تكريت
تكريت/املدى

قــام جـنــود مـن احلــرس الــوطـنـي
بالتعـاون مع فرقة املـشاة االولى ،
بـاعـتقــال ثالثــة من املــشتـبه بـهم
بــاالنــضمــام الــى املـتمــردين قــرب
الـضلــوعـي ــة فجــراً .وي ـشـتـبه بــان
االفــراد الـثالثــة نفــذوا هـجمــات
ضــد قــوات الـتحــالف بــاسـتخــدام
العـب ــوات الـن ــاسف ــة .وق ــد اشـته ــر
اح ــد ه ــؤالء الـثالث ــة وه ــو ط ــارق
سلـمـ ــان رمـي ــض الفـ ــراجـي بـ ــانه
مـفجر العـبوات الـناسـفة .مت نقل
املشـتبه بهـم الثالثـة الـى قـاعـددة
لـلق ـ ــوات امل ــتع ـ ــددة اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــات
لغرض االستجواب.
واعــتقل جـن ــود مـن ف ــرق ــة امل ـش ــاة
االولى ،بـاالشتـراك مع جنـود من
احل ـ ـ ــرس ال ـ ـ ــوطـ ـن ــي الـع ـ ـ ــراق ــي ،
الكـتـيـبــة  201تــسعــة اف ــراد خالل
عملـية دهم قرب تكـريت .وقد قام
اجلنـود بــاعتقـال االفـراد املـشـتبه

بهم يف القيـام بهجوم بالقذائف
ال ـصـ ــاروخـيـ ــة ق ـ ــرب القـ ــادسـيـ ــة
وكـ ــذلـك انـفجـ ــارات يف تـكـ ــريـت.
ومتـت عـملـيــة الــدهـم بعــد قـيــام
احد املـواطنني العراقيني بتزويد
مـعلـ ــومـ ــات الـ ــى قـ ــوات احلـ ــرس
الوطني العراقي.
ومت نقل االفراد املـشتبه بهم الى
احــد مــراكــز االعـتقــال الـت ــابعــة
لـقـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف لـغـ ـ ـ ـ ــرض
االستجواب.
مـن جهــة أخــرى جــرح جـنــديــان
من فــرقــة املـشــاة االولــى عنــدمــا
هـاجـمت قـوة معـاديـة للعـراقـيني
دوريـتهم يف منـطقة الـضلوعـية.
وجــرح االثـنــان ب ـشـظــايــا RPG
اطـلـق عـل ـ ـ ــى دوري ـتـهــم .وع ـ ـ ــادت
ال ـ ــدوري ـ ــة ال ـ ــى ق ـ ــاعـ ـ ــدته ـ ــا ام ـ ــا
اجلنـديـان فقـد عـوجلـا يف مـركـز
االسعاف.
وعلى صعيد اخر أخلت الشرطة

منــزال هــوجم بــاملـتفجــرات قــرب
الـ ـسـيـ ــديـ ــة .وهـ ــذا هـ ــو الـهجـ ــوم
الثــاني علـى هــذا املنــزل منـذ 21
م ــن شـهـ ـ ـ ــر آب  .حـ ـي ــث فـجـ ـ ـ ــرت
ق ـ ـ ــذيف ـ ـ ــة علـ ـ ــى امل ـن ـ ـ ــزل وازيلــت
الثانيـة منه  .ولم تكن هـناك اية
اصابات  .وساعد جنود قوة مهام
اخلـ ـط ـ ـ ــر مع دعــم ف ـ ـ ــريق ازالـ ـ ــة
املتفجرات بـتأمني البيت.
ويف حــوادث مــركـبــة ج ــرح ثالثــة
ج ـنـ ـ ــود مــن احلـ ـ ــرس الـ ـ ــوط ـنــي
الع ــراقـي وم ــدنـي ع ــراقـي واح ــد
قـ ــرب بلـ ــد .حـيـث كـ ــان الـ ـسـ ــائق
يحـاول ان يجتـاز ببـطء املركـبات
الـ ـسـ ــائـ ــرة عـنـ ــدمـ ــا اص ـطـ ــدمـت
سـيـ ــارته العـم ــومـي ــة مع م ــركـب ــة
احلــرس الــوطـني الـســائــرة .وقــد
عـولج سائق املـركبة العمـومية يف
م ـكـ ـ ـ ــان احلـ ـ ـ ــادث ونـقـل جـ ـنـ ـ ـ ــود
احلـرس الـوطـني الـى مـستـشفـى
الدعم القتالي  31قرب بلد.

تعاون سياحي مع لبنان

اجراءات لتفعيل
السياحة العالجية
يف العراق
بغداد /متيم التميمي

اع ــدت هـيـئ ــة ال ـسـي ــاح ــة م ـس ــودة
اتفاقية للتعاون مع لبنان تتضمن
انشطة عديدة يف مجال السياحة
واك ــد م ـص ــدر م ـسـ ــؤول إن الهـيـئ ــة
اعـدت مسودة اتفـاقية سيـاحية مع
لـبـن ــان تـت ـضـمـن تـب ــادل اخلـب ــرات
وفـ ـتـح املــكـ ـ ـ ــات ــب ال ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــاح ــيـ ـ ـ ــة
واالستـثمــار يف اط ــار التـشــريعــات
القـ ــانـ ــونـيـ ــة وتـنـ ـشـيــط اجلـ ــانـب
الـ ـسـيـ ــاحـي مب ـ ــا يخـ ــدم م ـ ــرحلـ ــة
البلدين الشقيقني.
ومــن ج ـ ــانــب اخ ـ ــر شــكلــت ه ـيــئ ـ ــة
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
تع ــرضـت ال ــى اض ــرار وتخ ــريـب يف
اعقاب احلرب االخيرة.

ربط املوصل بدهوك كهربائيا ونصب مولدات جديدة يف العاصمة قريبا

اليوم  ..تزويد عدد من مناطق بغداد بالكهرباء  24ساعة
بغداد/كرمي جاسم السوداني
سـتـب ــاش ــر وزارة الـكه ــرب ــاء الـي ــوم (االثـنـني)
بتـزويـد عـدد مـن منــاطق محـافـظــة بغـداد
بــالطـاقــة الكهـربــائيـة ملـدة ( 24سـاعـة) دون
انق ـط ـ ــاع ومت اخ ـت ـي ـ ــار (حــي الـ ـش ـم ـ ــاس ـي ـ ــة
ومجمع البتاويني السكني ومجمع اخللفاء
الـ ـ ـسـك ـنــي وس ـ ـ ــاح ـ ـ ــة امل ـي ـ ـ ــدان) يف ج ـ ـ ــانــب
الرصافة.
اعلن ذلك للمدى مـصدر مسؤول يف الوزارة
وقــال ان الـبــرن ــامج سـي ـشـمل ايـض ــا مجـمع
الـصــاحليـة الـسكـني الـذي يـضـم  36عمـارة

الـى جـانـب منـطقـة سـنتـر Aوسـنتـر Bمن
نفس اجملمع الواقع يف جانب الكرخ.
وأك ـ ــد انه سـتـتـم مـ ــراقـبـ ــة االهـم ـ ــال لهـ ــذه
املنـاطق من قـبل مراكـز السيـطرة ويف حـالة
الـت ــزامهـم بعـملـي ــة الـت ــرشـي ــد بـن ـسـب ــة %50
ف ـ ـس ـتـك ـ ــون ه ـن ـ ــاك اس ـت ـم ـ ــراري ـ ــة ب ـ ــال ـت ـي ـ ــار
الكهربائي لهذه املناطق اسوة باملناطق التي
التزمت بهذه التجربة.
واجل ــدي ــر ذك ــره ان مـن ــاطـق ( 94مغ ــذي 11
شه ـ ــداء) و (ع ـمـ ـ ــارة  79مغـ ـ ــذي  2شه ـ ــداء)
مـ ــازالـت تـتـمــتع بـ ــاسـتـمـ ــراريـ ــة الـكهـ ــربـ ــاء

اللتــزامـهم ب ــالت ــرشيــد بــاسـتهالك الـطــاقــة
الكهربائية.
علــى صـعيــد اخــر أعـلن مـصــدر مـســؤول يف
وزارة الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء أن ال ـ ـ ــوزارة تع ـتـ ـ ــزم شـ ـ ــراء
مولـدات ديزل ومـولدات غـازية لغـرض ربطها
علــى محـط ــات التــوزيـع يف عمــوم محــافـظــة
بغ ـ ــداد مــن أجل رف ـ ــد مـن ـظ ـ ــوم ـ ــة ال ـط ـ ــاق ـ ــة
الكهـربائـية بـ( 400مـيكا واط) .هـذا وسيـصار
إل ــى اإلف ــادة مـن ه ــذه امل ــولـ ــدات يف تغ ـطـي ــة
أح ـم ـ ــال ال ـ ــذروة ،وهــي خـ ـط ـ ــوة جـ ـ ــادة نح ـ ــو
محـاولـة تـغطيـة الـنقص احلـاصل يف الـطلب
علــى الـطــاقــة الكهــربــائيــة ،مــؤكــدا ان نــصب
ه ــذه امل ــول ــدات س ــوف يــنج ــز خـالل األشه ــر
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.
وأكـ ــد م ـصـ ــدر مخـ ــول يف املـ ــديـ ــريـ ــة أن هـ ــذا
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع سـ ـيـغ ـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــوصـل
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
لـضـم ــان تغــذيــة مـتك ــاملــة بــاإلعـتـم ــاد علــى
مصادر الطـاقة الكهربـائية واملائـية واحلرارية
يف العراق.

مسلحون يهاجمون مقر اجلبهة الوطنية لعشائر العراق يف الكوت

جملس حمافظة واسط يصادق عىل استقالة نائب املحافظ
الكوت /جبار بجاي

صـادق مجـلس محـافظـة واسط
يف اجـتـمـ ــاعه األسـب ــوعـي ال ــذي
عقــد صبـاح الـسـبت  4أيلـول يف
ديـوان احملافظـة على االستقـالة
ال ـتــي قـ ـ ــدمهـ ـ ــا ( علــي حـ ـ ـ ـ ـســني
مرواح ) معـاون محافظ واسط.
وقـ ــال سع ــد ش ــرهـ ــان سك ــرتـي ــر
اجمللـ ــس ان املـ ـص ـ ــادق ـ ــة ج ـ ــاءت
بـأغلـبيـة جـميع أصــوات أعضـاء
اجمللـس يف االجتمـاع املـذكـور يف
ح ـ ــني مت م ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
التصـويت بـاملـوافقـة علـى تعيني
الـ ـسـيـ ــد حـ ــامـ ــد رج ـ ــا مهـ ــاوش
قــائمـمقـام قـضـاء بــدرة إلشغـال
منصب معاون احملـافظ للشؤون
اإلدارية.
وق ـ ــد ج ـ ــاءت ه ـ ــذه االســتق ـ ــال ـ ــة
بح ـ ـســب مـ ـصـ ـ ــادر مق ـ ــرب ـ ــة مــن
دي ــوان احمل ــافـظ ــة عل ــى خلفـي ــة
تبـايـن وجهــات النـظــر يف بعـض
املمـارسـات واإلجـراءات املـركـزيـة
التـي اتخـذهــا محـافـظ املــدينـة
م ــن اجـل تـ ـ ـ ــرسـ ـيـخ الـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون

والـن ـظ ــام يف دوائ ــر احمل ــاف ـظ ــة،
واملـطــالبـة بــالكـشف عـن املبــالغ
الـتــي أنفقـت عل ــى امل ـش ــاريع يف
امل ــدة امل ــاضـي ــة متهـي ــدا التخ ــاذ
اإلجـراءات القـانــونيـة بـحق من
أساء استخدام تلك األموال.
ويـذكــر ان مجـالـس احملـافـظـات
أنـيـطـت به ــا صالحـي ــات واسعــة
مــن سل ـطـ ــة االئــتالف املـنـحلـ ــة
ت ـشـمل تعـيـني وإقــالــة احملــافـظ
ونـائبه واملعـاون ومن هم بـدرجة
مـديـر عـام إضـافـة إلـى مـديـري
الشرطة واحلدود ونوابهم .
مـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ـ ــرى هـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ــم
م ـ ـسـلحـ ـ ــون مـجهـ ـ ــول ـ ـ ــون مقـ ـ ــر
اجلــبه ـ ــة ال ـ ــوطـنـي ـ ــة لعـ ـش ـ ــائ ـ ــر
العـراق /املـركـز العـام يف مـدينـة
الـكـ ـ ــوت مبح ـ ــاف ـظ ـ ــة واســط يف
سـاعــة متـأخــرة من الـليلــة قبل
الـب ــارح ــة م ـسـتخ ــدمـني عـب ــوات
ن ــاسف ــة محلـيــة الـصـنع ألقـيـت
على مقر اجلبهة.
أفــاد بــذلك الــسيــد عـلي حــسن
ال ـ ــسل ـم ـ ــان ال ـن ـ ــاطـق اإلعالمــي
بـاسـم اجلبهـة وقــال ان الهجـوم

الديوانية/املدى
قـرر جتمع االنـتفاضـة الشعـبانـية
يف الــديــوانـيــة بـنــاء ص ــرح يخلــد
شه ــداء االنـتف ــاض ــة الــشعـب ــانـي ــة
الـ ـ ـ ــذي ــن مت دفـ ـنـه ــم يف املـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر
اجلــم ـ ــاعــي ـ ــة ال ـتــي اكــت ـ ــشفــت يف
مــن ـ ــاطـق مخ ـتـلف ـ ــة م ــن الع ـ ــراق
واوضـح املهــن ـ ــدس عــب ـ ــد الـك ـ ــرمي
حسـن مديـر التخـطيط واملـتابـعة
يف محــافـظــة الــديــوانـيــة ان هــذا
الـص ــرح ســيكـ ــون يف املك ــان نفــسه
الذي عثر فيه على اكبر مجموعة
من الشهداء قرب مديرية املرور.

وقع علــى املقـر املـركــزي جلبهـة
العشـائـر العـراقيـة يف احملـافظـة
الك ــائن يف حـي الفـالحي ــة عنــد
الـضــاحيــة اجلنــوبيــة لـلمــدينــة
دون ان ي ـ ــسفـ ـ ــر عــن خ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر
بـشــريــة حـيث كــان املقــر خــاليــا
من أفراد العشائر املنضوية فيه
ب ـي ـن ـمـ ـ ــا احلق أض ـ ــراراً م ـ ــادي ـ ــة
مخـتلفــة متثلـت بقلع عــدد من
األبــواب وتهــشم زج ــاج النــوافــذ
وتــشقق بعـض اجلــدران إضــافــة
إل ــى إحل ــاق أض ــرار مم ــاثل ــة يف
الــدور اجمل ــاورة للـمقــر ،م ـشـيــرا
إلـ ــى ان الـ ـشـ ــرط ـ ــة احمللـيـ ــة يف
املديـنة حضـرت حاال إلـى موقع
احلـادث وقامت بـإجراء عـمليات
كشف متهيدا لتشخيص اجلناة
ومالحقتهم .
وي ــذك ــر إنه ــا امل ــرة األول ــى الـتـي
يحـصل فيها مثل هذا االعتداء
علـى مقـرات مـؤسسـات اجملـتمع
املدنـي التي ظهرت يف احملافظة
يف أعـق ـ ـ ــاب سـق ـ ـ ــوط الـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــام
السـابق ومنهـا اجلبهـة الوطـنية
لعشائر العراق ..

احلالة األمنية يف ديالى:

عمليات مسلحة خمتلفة ،وتوقيع وثيقة اتفاق
بني قائممقام هبرز والقوات األمريكية
ديالى /بعثة املدى

حني تتـدهـور احلـالــة األمنيـة يف
مـ ــديـنـ ــة مـ ــا فـ ــإن م ـ ــدن العـ ــراق
األخـرى تعيش حالـة من الترقب
والـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،ح ـ ـيـ ــث نـل ـ ـم ـ ـ ـ ــس
االنعـكـ ــاسـ ــات الــنفـ ـسـيـ ــة لــتلـك
احلـالة من خـالل انكماش حـركة
الـ ـسـيـ ــارات يف الـ ـشـ ــوارع ،وجتـ ــول
األهـ ـ ـ ــال ــي يف األسـ ـ ـ ــواق ،وإذ ذاك
تكــون األجــواء مـالئم ــة النتـشــار
الـ ـشـ ــائعـ ــات مــن كل نـ ــوع ،فـيـمـ ــا
تـ ــأخـ ــذ قـ ــوات احلـ ــرس الـ ــوطـنـي
والـ ـشـ ــرطـ ــة بـتـ ـسـيـيـ ــر دوريـ ــاتهـ ــا
وإقــامــة ال ـسـيـطــرات يف األمــاكـن
املهـمـ ــة .ولـعل م ـ ــدن محـ ــاف ـظـ ــة
دي ــال ــى وال سـيـم ــا بـعق ــوب ــة هـي
األكثر حتسسـاً لهذا األمر بسبب
األوض ــاع األمـنـي ــة االسـتـثـن ــائـي ــة
الـ ـت ــي متـ ـ ـ ـ ــر بـهـ ـ ـ ـ ــا ب ــني اآلونـ ـ ـ ـ ــة
واألخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .ويف أيـ ـ ـ ـ ـ ــام األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة
األخـيـ ــرة يف الـنـجف كـ ــان ميـكـن
ألي مــراقـب مالحـظــة مـثل هــذا
التبدل ،وعـلى الرغم من أن تلك
األي ـ ـ ــام امل ـ ـ ــري ـ ـ ــرة م ـ ـ ــرت مــن دون
أحـداث مسلحـة واسعة كمـا توقع
بعــض ال ــسك ــان ،إال أن عـملـي ــات
مـسلحة تعـد أقل حدة جـرت هنا
وهناك من مناطق احملافظة.

عبوات ناسفة

ففــي يـ ـ ــوم الـ ـ ـس ـبــت  8 /21ق ــتل
عـ ــراقـيـ ــان وجـ ــرح أربعـ ــة آخـ ــرون
نتـيجــة انفجــار عبــوة نــاسفــة يف
مـنـطق ــة املفــرق بـبعقــوبــة كــانـت
تـسـتهــدف قــافل ــة أمي ــركيــة مــارة
بــاملكـان ،فـيمــا أدى انفجــار عبـوة
أخــرى يف منـطقـة الــسبـتيـة إلـى
مق ــتل ع ـ ـ ــامل ت ـنـ ـظ ــيف وجـ ـ ــرح
آخر ..وهذه هي املرة اخلامسة أو
السادسة التي يـصاب فيها عمال
الـتنـظـيف جــراء انفج ــار عبــوات
نـ ــاسفـ ــة يف احملـ ــاف ـظـ ــة ،فهـ ــؤالء
العمـال غالـباً مـا يكـتشفـون مثل
هـذه العبـوات ويبلّغـون عنهـا وقد
تـلق ـ ــوا تهـ ــديـ ــدات مـن عـنـ ــاصـ ــر
مــسلحــة بهــذا اخلـص ــوص .وفـي
ال ـيـ ـ ــوم ال ـتـ ـ ــال ــي  8 /22تعـ ـ ــرض
مـ ــوكـب نـ ــائــب محـ ــافــظ ديـ ــالـ ــى
غسـان اخلدران إلى انـفجار عبوة
عـنــد مــروره يف قـضــاء اخلــالـص
وخالل احلـ ــادث قـتـل ثالثـ ــة مـن
أفـراد الـشـرطــة من حـراس نــائب
احمل ـ ــاف ــظ وجـ ـ ــرح ثالث ـ ــة ع ـ ـش ـ ــر
آخـرون بينهم ثالثة من املدنيني،
فـيـم ــا قـتل أح ــد رج ــال احل ــرس
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــي مـ ــن ق ـ ـبـل الـقـ ـ ـ ـ ــوات
األمـي ــركـي ــة عـن ط ــريق اخلـط ــأ،
وقـ ـ ــام مـجهـ ـ ــول ـ ـ ــون بق ــتل أحـ ـ ــد
مراتب الشرطة أمام عائلته حني
ك ـ ـ ــان ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــداً مـعـه ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى داره

ببعقـوبـة لـيالً .ومت العثـور علـى
عـبـ ــوتـني نـ ــاسفـتـني يف مـ ــدرسـ ــة
اب ـتـ ـ ــدائ ـي ـ ـ ــة يف جلـ ـ ــوالء قـ ـ ــامــت
الق ـ ــوات األم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة ب ـ ــإب ـط ـ ــال
مفعــولـهمــا ،وكــانـت عبــوة أخــرى
قد اكتشفت قبـل ذلك بأيام أمام
مصـرف املديـنة جـرت معـاجلتـها
أيـضاً .ويف أطـراف منطقـة بهرز
أصـيـبـت سـي ــارة هـم ــر أمـي ــركـي ــة
نتيجـة انفجـار عبـوة ناسـفة كـما
أفاد بذلك شهود عيان.
وكــان وف ــد من م ــدينــة بهــرز قــد
تقـدم بـورقــة للقــوات األميــركيـة
يف احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــددت فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
بـ ــاالحــتالل األمـيـ ــركـي لـلعـ ــراق،
وت ـضـمـنـت إح ــدى عـ ـشـ ــرة فق ــرة
جـرى تعـديل بـعضهــا فيمـا أبقي
على بعـضها اآلخـر ومت توقـيعها
ك ــوثـيقـ ــة (عق ــد) بـني ق ــائـمق ــام
بهــرز عــوف عبــدالــرحـمن نــاصــر
اخل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــالـ ــي ومم ـ ـثـل الـقـ ـ ـ ـ ــوات
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 املـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة عــن ع ــمل ـيـ ـ ــات
امل ــداهمــة والـتفـتيــش ،وأن يكــون
دخــول املــديـنــة مـن قـبل القــوات
األم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة بـ ـص ـ ـ ــورة سل ـم ـيـ ـ ــة
وس ــريع ــة ،وأه ــالـي امل ــديـن ــة غـي ــر
مـ ـسـ ــؤولـني عـمّ ـ ــا يحـ ــدث لــتلـك
الق ـ ــوات خ ـ ــارج ح ـ ــدود امل ـ ــدي ـن ـ ــة
وال ـتــي ت ـبـ ـ ــدأ مــن دار احملـ ـ ــاف ــظ
الـسـابـق وحتــى تقــاطع الـعبّـارة/
بهـرز .وأن مسؤولية حفظ األمن
والسـالم تكون لـسلطـة احملافـظة

اجراءات عراقية لالنضامم اىل منظمة التجارة العاملية
لتحقيق التنمية الشاملة
بغداد-رياض القره غولي

اوضح اخلـبـي ــر يف وزارة ال ــزراع ــة
الدكتـور سعد عبـد اهلل مصطفى
عضـو اللجنـة الفرعـية الـوطنـية
ملـن ـظـمـ ــة الــتج ـ ــارة العـ ــاملـيـ ــة ان
حـ ـص ـ ـ ــول الع ـ ـ ــراق عل ـ ـ ــى صفـ ـ ــة
م ـ ــراقــب يف م ـنـ ـظ ـم ـ ــة الــتج ـ ــارة
العـ ــاملـيـ ــة يعـ ــد خ ـطـ ــوة عــملـيـ ــة
مـتق ــدم ــة يف االجت ــاه الــصحـيح
نحو االنـضمام الى هـذه املنظمة
باعتبـارها من املـؤسسات العـاملية
الف ـ ـ ــاعل ـ ـ ــة يف مجـ ـ ــال ت ـ ـس ـي ـيـ ـ ــر
مجـ ــريـ ــات الـ ـشـ ــؤون الــتجـ ــاريـ ــة

واملـ ـبـ ـ ـ ـ ــادالت ب ــني دول الـعـ ـ ـ ـ ــال ــم
اخملـتلفــة ودمـج اقتـصــاد العــراق
مـع االقتـصــاد العــاملي مـن خالل
نظام جتاري متعدد االطراف.
واضاف ان اللجنة الوطنية التي
ت ــولـت عـملـي ــة ادخ ــالـن ــا كعـض ــو
م ـ ــراقــب يف م ـنـ ـظ ـم ـ ــة الــتج ـ ــارة
الع ــاملـي ــة ك ــانـت ب ــرئ ــاس ــة وزي ــر
الـتجــارة وعـضــويــة ممـثلـني عـن
وزارات اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
والــصحــة والـصـنــاعــة والــزراعــة
والبنك املركزي العراقي واجلهاز
املــرك ــزي للـتقـيـيــس وال ـسـيـطــرة

ال ـنـ ـ ــوع ـي ـ ـ ــة واله ـي ـئ ـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة
للـسياحـة واالحتاد العـام للغرف
الـتج ــاري ــة واحت ــاد الـصـن ــاع ــات
العراقي.
وذكــر ان العــراق حـيـنـمــا يــسعــى
لالنـضمـام الـى منـظمـة التجـارة
العـ ــاملـيـ ــة فهـ ــو يهـ ــدف الـ ــى رفع
مـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى املع ـيـ ـ ـشـ ـ ــة وال ـ ـ ــدخل
وضمـان العمالـة الكاملـة والنمو
الكبير واملتـواتر يف حجم الدخل
احلقيقي والطلب الفعال وزيادة
االن ـت ـ ــاج وت ـ ــوس ــيع ال ــتج ـ ــارة يف
الـسلع واخلـدمـات والـسعي نحـو
االس ـتـخ ـ ـ ــدام االم ـثـل لـل ـم ـ ـ ــوارد
الــدوليـة وفقـاً الهـداف الـتنـميـة
املستدامة.
واش ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان وزارة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة
عقــدت ن ــدوة علـمـيــة اسـتعــرض
فـيهــا آليــة الــدخــول واالنـضمــام
ال ــى منــظمــة الـتجــارة ال ــدوليــة
وواقع جتـ ــارة الع ــراق ال ــزراعـي ــة
مـن حـيـث ال ــواردات وال ـص ــادرات
بــاالضــافــة الــى اآلثــار احملتـلمــة
عـن ــد االن ـضـم ــام ال ــى املـن ـظـم ــة
املذكورة.

مهندس عراقي يبتكر طريقة ميكانيكية للقضاء هنائياً عىل نبات الشمبالن

رصح خيلد شهداء
االنتفاضة الشعبانية

بغداد/املدى

ت ـ ــوصل الـبـ ــاحــث املهـن ـ ــدس عالء عـبـ ــد
احلـسني جـواد الـى طـريقـة مـيكــانيـكيـة
جــديــدة ومـبـتكــرة ملعــاجلــة واسـتـئـصــال
نـب ــات ال ـشـمــبالن ال ـض ــار مـن اجل ــداول
والقنـوات بــشكل نهــائي وقــال ان االليـة
الـتـي ت ـ ــوصل إلــيهـ ــا ت ـضـمــن الق ـضـ ــاء
نه ــائي ـاً علــى مقــومــات االدغــال امل ــائيــة
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــارة وعـل ـ ـ ـ ـ ــى وجـه اخل ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــوص
الشمبالن.
واضـ ـ ــاف ان ن ـبـ ـ ــات ال ـ ـش ـم ــبالن ي ـ ـشــكل
ه ـ ــاجـ ـسـ ـ ـاً ي ـ ــؤرق اجله ـ ــات اله ـن ـ ــدس ـي ـ ــة

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

والفـنيـة يف وزارة املـوارد املــائيـة العــاقته
ان ـسـي ــابـي ــة وج ــري ــان املـي ــاه يف اجل ــداول
واغـالقه لهـ ــا ولالنه ــر وب ــالـت ــالـي هالك
املــزروعــات بــاالضــافــة الــى كــونه وسـط ـاً
ملــوثـ ـاً للـبـيـئــة املــائـي ــة ويحــد مـن منــو
الثـروة فضالً عـن تسبـبه مبشـاكل كثـيرة
حمل ـط ــات الـكه ــرب ــاء ل ــدخ ــولـه يف داخل
البويلرات.
وذك ـ ـ ــر ان الـع ـ ـ ــراق ي ـتـك ـب ـ ـ ــد خـ ـ ـس ـ ـ ــائ ـ ـ ــر
اقـت ـصـ ــاديـ ــة كـبـيـ ــرة مـن ج ـ ــراء اجلهـ ــد
الـب ـش ــري وااللـي ملع ــاجل ــة وازال ــة نـب ــات
الـشمبالن مـن اجلداول والقـنوات مبـيناً
ان وزارة املــوارد املــائـيــة ق ــد انفقـت هــذا

رئيس التحرير التنفيذي
زهرياجلزائري

الع ــام م ــايق ــرب مـن ( )30ملـي ــون دوالر
لـتـن ـظـيف م ـشـ ــاريع ال ــري مـن االدغ ــال
امل ــائيــة بــاالضــافــة الــى تــشغـيل االيــدي
العــاملــة ،فـيمــا انفـقت الــوزارة ()30-20
مليون دوالر العام املاضي لهذا الغرض.
واش ــار ال ــى ان نـب ــات ال ـشـمـبالن ميـت ــاز
بـنـمـ ــوه الـ ـسـ ــريع حـيـث يـنـمـ ــو مـن -10
14سـم يف الـيـ ــوم الـ ــواحـ ــد ممـ ــا يـ ـشـكل
مقـاطعات شمـبالنية تـعاود الظهـور بعد
ازالـتهــا بــايــام قالئل بــالـطــرق القــدميــة
التي دأبت عليها وزارة املوارد املائية.
ونـ ــوه بـ ــأن ال ـط ـ ــريقـ ــة اجلـ ــديـ ــدة الـتـي
ابتكـرها تـنهي قضـية الهـدر االقتـصادي

املنظور وغير املنـظور يف اجلانبني املالي
واالنـتـ ــاجـي الـ ــزراعـي بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ــى
تــسهـيلهــا ملـهمــة انــسي ــابي ــة ميــاه الــري
ووصــولهــا الــى ذنــائـب االنهــر وب ــالت ــالي
اسهــامهــا يف تــوزيع ــات امليــاه علــى نحــو
أفـضل خدمة للمستـفيدين من مشاريع
ال ــري ومحـطــات تـصفـيــة املـيــاه ومــزارع
االسماك.
وجتـدر االشـارة الــى ان نبـات الـشـمبالن
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دخــل الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 1993-92
واستفحل على نحو كبير يف عامي -97
 1998ومــازال يــشكـل قلق ـاً كـبـي ــر بهــدره
طاقات املالكات االروائية.

نائب رئيس التحرير

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

الرياضة:

خـالد حمفــوظ

حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :

عبد الرزاق املرجاين

جاسم حممد سامل

اطالق سراح املعتقلني

وفـيمـا طــالبـت وثيقـة وفـد بهـرز
ب ـ ـ ــإطالق س ـ ـ ــراح املع ـتـقلــني مــن
أهـ ـ ــالــي املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة وعـ ـ ــددهــم 16
معتقـالً فإن الـوثيقـة التـي جرى
التوقيع عليها تفيد بأن القوات
األم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة س ـ ــوف تــبحــث عــن
أمـ ـ ـ ــاك ــن تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــد األشـخـ ـ ـ ــاص
املـ ـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ــني مـ ــن ق ـ ـبـلـهـ ـ ـ ـ ـ ــا.
وبخـص ــوص الـتع ــويـض ــات الـتـي
طـ ـ ــال ــب بهـ ـ ــا أهـ ـ ــال ــي بهـ ـ ــرز عــن
األضـرار الـتي حلقـت مبمـتلكـات
امل ـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني هـ ـن ـ ـ ـ ــاك نـ ـتـ ـيـج ـ ـ ـ ــة
العـملـي ــات امل ـسـلح ــة ال ـسـ ــابق ــة،
والتي تعهـد قائـد الفرقـة األولى
األميــركيـة يف ديـالــى الكـولــونيل
بـيـتـ ــر بـ ــدفـعه ـ ــا خالل اجـتـمـ ــاع
س ــابق يف مـبـنــى احملــافـظــة فــإن
الــوثـيقــة أكــدت علــى أن القــوات
األمي ــركيــة واجمللـس الـبلــدي يف
امل ــديـن ــة س ــوف يــصالن إل ــى حل
هــذه امل ـســألــة يف األي ــام املقـبلــة.
وعلــى أن يتــابع اجمللــس البلـدي
والقـ ـ ــوات األم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة ت ــنف ـيـ ـ ــذ
مـشــاريـع عم ــرانيــة يف امل ــدينــة (
يذكـر أن القوات األمـيركيـة كانت
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ــت  40000دوالر
لتـنفيـذ بـعض املـشــاريع يف بهـرز
مـنه ــا إن ـش ــاء م ــركـ ــز لإلنـت ــرنـت
ب ـسـت ــة أجهــزة حــاســوب وقــد مت
افـتتاح هـذا املركـز مؤخـراً ،فضالً
عـن تـ ــرمـيـم روضـ ــة بهـ ــرز وثالث
م ـ ـ ــدارس مع خـ ـ ــدمـ ـ ــات أخـ ـ ــرى،
وتـب ــرعـت تلـك الق ــوات لـبل ــدي ــة
املديـنة بخـمس سيـارات حوضـية
الستخـدامها بـنقل املاء الـصالح

انتقادات
لألجهزة األمنية

ه ـ ـ ــذا وق ـ ـ ــد ان ـتـق ـ ـ ــد ك ـث ـي ـ ـ ــر مــن
املـواطنني تـراخي وفشـل األجهزة
األم ـن ـي ـ ـ ــة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة يف تـعقــب
اجل ــانـني ال ــذيـن يـ ــرتكـب ــون مـثل
هـ ــذه احل ـ ــوادث وإلق ـ ــاء القـبــض
علـيهـم أو عــدم الــشفــافـيــة الـتـي
تـك ـتــنف ع ـمـل تلــك األجه ـ ــزة يف
حالـة إلقائها القبض على بعض
األشــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم إطــالع
املــواطـنـني عل ــى بعـض تفــاصـيل
الـتـحقــيقـ ــات مـن خـالل أجهـ ــزة
اإلعـالم وف ـ ـضـح اجلـه ـ ـ ــات الـ ـت ــي
تـ ـق ــف وراء م ـ ـ ـ ـن ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـل ـ ــك
العـملـي ــات .كـم ــا انـتقـ ــدوا غفل ــة
بع ــض أف ـ ــراد ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة وع ـ ــدم
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذره ـ ــم يف أث ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أدائـه ـ ــم
ل ـ ــواج ـبـ ـ ــاتهــم عل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن
تعــرضهم إلــى هجمـات مـسـتمـرة
كـان آخـرهـا مـا جـرى يـوم الـسبت
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ــي  8 /28ح ـ ـ ــني فـ ـ ـ ـتــح
مجه ــول ــون الـن ــار مـن ح ــافلـتـني
صغـيــرتـني علــى أفــراد الـشــرطــة
املـتــواجــديـن يف حــاجــز سـيـطــرة
عنـد مـدخل بعقـوبـة من طـرفهـا
الـ ـشـ ــرقـي وقــتلـ ــوا خـمـ ـسـ ــة مـن
الـ ـشـ ــرطـ ــة يف احلـ ــال ،وجـ ــرحـ ــوا
ثـمانـية آخـرين تـويف اثنـان منهم
فيما بعد متأثرين بجراحهما.

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 الــدراس ــات االوليــة الــصب ــاحيــة
للعـام احلالي سوف يكـون وفق خطة القبـول املركزي من خالل
وزارة الـتعـليـم العــالـي يف حني ان الــدراس ــات االوليــة املـس ــائيــة
تـ ــوقفـت هـ ــذا العـ ــام بق ــرار مـن اجلـ ــامع ــة واالكــتف ــاء بــتخ ــرج
الدفعات املوجودة يف اقسام الكلية.
واشار املصـدر الى ان الكليـة حصلت علـى منحة مقـدارها ()82
الف دوالر مـن منــظمــة الــسالم االنـس ــانيــة يف اط ــار دعم شـمل
كليات يف جامعـات اخرى ،مبينـاً ان الكلية تسعـى الى احلصول
علـى زمـاالت مـن اجل االطالع علـى االعالم يف الـدول العــربيـة
واالجنـبي ــة الكتـس ــاب اخلب ــرة 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

اص ــدرت املـلكـي ــة ال ــدسـت ــوري ــة بـي ــانـ ـاً اسـتــنك ــرت فــيه خــطف
الصحفيني الفرنسيني وتدعو الى الكف عن ممارسات العنف.
واك ــد الـبـيـ ــان ان قلـ ــوب الع ــراقـيـني متـتلـيء ح ــزنـ ـاً وامل ـ ـاً عل ــى
مصابهم بـذهاب املئات من الـضحايا االبريـاء يف مدن الفلوجة
والـنجف االشــرف وســامــراء وبغــداد واملــوصـل نتـيج ــة لتــدهــور
االوضـ ـ ــاع االم ـن ـيـ ـ ــة  ،وجـ ـ ــاءت ع ــمل ـيـ ـ ــة خـ ــطف الـ ـصـحف ـيــني
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
اعـم ــال ع ــسك ــري ــة  ..وت ــدع ــو املـلكـي ــة ال ــدسـت ــوري ــة ال ــى إطالق
سـ ـ ـ ــراحـهـ ـمـ ـ ـ ــا وايـقـ ـ ـ ــاف عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات اخل ـ ـطـف ب ـ ـ ـش ـكـل عـ ـ ـ ــام .

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر
االخبار والتقاريرالدولية :

امل ـت ـم ــثلـ ـ ـ ــة بق ـ ـ ــوات الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
العراقية.

للـشـرب إلــى القــرى التــابعــة لهـا
والتـي تع ــاني مـن شح ــة امليــاه ).
علـ ــى أن تـت ـ ــوقف أو تـلغـ ــى هـ ــذه
املـشاريع وغيرهـا يف حالة معاودة
ض ــرب القــوات األمـيــركـي ــة داخل
املــدينـة .وأكـدت الفقــرة التـاسعـة
من الـوثيـقة عـلى ضـرورة التـأكد
م ــن املـعـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــواردة إلـ ـ ـ ــى
اجله ــات اخملـت ـص ــة عـن م ــديـن ــة
به ـ ــرز ق ـبـل اتخ ـ ــاذ أي إج ـ ــراء يف
ضوئها.
مـن ج ــانـب آخـ ــر انفج ــرت عـب ــوة
ن ـ ــاسفـ ــة يف سـيـ ــارة مـ ــديـ ــر أحـ ــد
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
بـ ــاب مـن ـ ــزله وهـ ــو مـن عـنـ ــاصـ ــر
اجليـش السـابق ومن املـتطـوعني
يف اجلـيش العراقي اجلديد .كما
تع ـ ــرضــت م ـت ـ ــرج ـم ـ ــة تع ـمـل مع
القــوات األمـيــركـيــة إلــى عـملـيــة
اغ ـت ـيـ ـ ــال يـ ـ ــوم االث ـنــني املـ ـ ــاضــي
أصيـبت جراءهـا بجروح خـطيرة،
ف ـ ـي ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا أص ـ ـيـ ــب ابـ ــن إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى
املتـرجمات بجـروح نتيجة إطالق
نار من قبل مجهولني.
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