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NEW & REPORTS

من اجل تنمية قطاع العقارات افراداً وشركات

يف احلقيقة والواقع

فلننقذ القتلة واإلرهابيني
من أنفسهم  ..عىل االقل !

تعديالت لتخفيف العبء الرضيبي ليصل إىل %10

عادل العامل

بغداد/متمم التميمي
اعلـن امل ــديـ ــر الع ــام لـلهـيـئـ ــة الع ــام ــة
للـ ـض ـ ــرائ ــب ان تعـ ـ ــديالت واج ـ ــراءات
اتخ ـ ــذت ب ـ ـش ـ ــأن ق ـ ــان ـ ــون الـ ـض ـ ــرائــب
لـ ـتـخـفـ ـيـف الـع ــبء ال ـ ـض ـ ـ ــريـ ـب ــي ع ــن
املواطنني وزيادة السماحات القانونية
واش ــار املبـيلــة إلــى ان قــانــون ض ــريبــة
االرض لسنة  1982كان قد حدد نسبة
الضـريبـة  %40يف حني حـددت النسـبة
علـى ضـوء الـتعــديالت اجلـديـدة %10
وهـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ــتعـلق ب ـن ـ ـشـ ـ ــاط االفـ ـ ــراد

لـن ي ــردع عـص ــاب ــات ال ـس ــرق ــة والـتخ ــريـب
واإلره ـ ـ ـ ــاب ش ــيء ك ـ ـ ـ ــاحل ـ ـ ـ ــزم واملـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاردة
والقصاص العاجل .إسألوها ،ستقول لكم
ذلك! وأنـا ،من نـاحيتـي ،ال أقول هـذا من
م ـن ــطلـق الع ـ ــداء امل ـ ــزاجــي ،ال ســمح اهلل،
لهـذه العصـابـات الـوطنيـة الظـريفـة ،ألني
ليـست لـدي أيـة مـشكلـة شخـصيــة معهـا،
ول ـسـت ض ــد ح ــريـته ــا يف الــسلـب والقـتل
والـتفـجيــر العـشــوائي الـتي يـضمـنهــا لهـا
وجـود االحـتالل وحتتـرمهـا بـعض هـيئـات
(العلـم ــاء) والغـيــارى اجل ــدد عل ــى حقــوق
اإلنـسان ،وإمنـا ألن حريـتها هـذه تصـطدم
بحــريــة املــواطـنـني العــراقـيـني وحقهـم يف
احليــاة واألمـن ،والنــوم علــى الـسـطــوح يف
ه ـ ــذا اجل ـ ــو ال ـ ـس ـ ــاخــن ،فق ــط ال أقل وال
أكثر!
وأنــا أقــول هــذا رمب ــا رفق ـاً مـنـي بــسالمــة
(رجــال) هــذه العـصــابــات الــذيـن يفـهمــون
جـيــداً مـثلـي أن العــراقـيـني سلـبـيــون إلــى
درج ـ ــة ممل ـ ــة ح ـت ـ ــى ي ـ ــدوس ال ـ ــواح ـ ــد يف
ب ـط ـ ــونهـم ،وعـنـ ــدئـ ــذ سـيـ ــرحـبـ ــون حـتـ ــى
بالـشيـطان إلنقـاذهم .والـشيـطان مـوجود،
علـى الدوام ،إمـا علـى شكـل محتلني ،كـما
حــصل عـن ــدم ــا داس ص ــدام يف ب ـطـ ــونهـم
طويالً علـى النحـو املعروف ،أو علـى شكل
طـاغية جديد يقـفز إلى السلطـة بطريقة
مــا ق ــد يك ــون إنقــاذ الــشعـب مـن طغـيــان
هـذه العصـابات ،اإلرهـابيـة أو امليـليشـية أو
الل ـصـ ــوصـيـ ــة ،واحـ ــداً مـن أهـ ــداف بـيـ ــانه
األول!
وال أدري إن ك ـ ــانـت احلـك ـ ــوم ـ ــة ت ـ ــوافقـنـي
الـرأي يف ضـرورة تـنفيـذ تهـديـدهــا املتكـرر
كثـيراً بالضرب بيـد من حديد على رؤوس
اخلــارجـني علــى القــانــون ،إلنقــاذهـم من
أنفــسهـم األمــارة بــالـســوء ،يف األقـل ،لكـن
ال ــذي أدريه جـيـ ــداً أن احلك ــوم ــة الـتـي ال
تفعل ذلـك ،سيقـولــون عنهـا إنهـا حكـومـة
ضـعيفة ،ولن يحميها ،بـالتالي ،ال الشعب
املـغل ـ ـ ــوب علـ ـ ــى أمـ ـ ــره أصـالً ،وال القـ ـ ــوات
املتعـددة احلـسـابــات ،وال حتـى قـوى الـردة
املترصدة التي تنصح هذه احلكومة ،لغير
وجه اهلل ،بــالـتـعقل والـصـبــر وعــدم إزعــاج
حقوق اإلنسان اإلرهابي اخملرب القاتل!
وقد خُدع بهـا عبد الكرمي قاسم ذات يوم،
ومع ـ ــروف لـلج ـم ــيع مـ ـص ـي ـ ــره امل ـ ــأس ـ ــاوي
والـكـ ـ ــوارث ال ـتــي جـ ـ ــره ـ ـ ــا علـ ـ ــى ال ـ ــشعــب
العراقي عفوه عما سلف!

الـتجــاري والـصـنــاعـي امــا بــالـن ـسـبــة
للشركـات ومبختلف انواعـها احملدودة
واملـســاهمـة اخلـاصــة واخملتـلطـة فقـد
اصبح مقـياس الضـريبة بنـسبة ثـابتة
وهـو  %20بعـد ان كــانت تتـراوح مـا بني
( 10ـ  )%35لل ـش ــرك ــات احمل ــدودة ام ــا
ال ـشــركــات امل ـســاهـمــة اخلــاص ــة فقــد
بلغت نسبة الضريبة .%25
وفـيـمـ ــا يخــص قـ ــانـ ــون الـعقـ ــار فقـ ــد
اوضح املديـر العام للهـيئة ان القـانون
كـان ينص علـى استحـصال ضـريبتني

الناصرية/حسني كرمي العامل
حدد مـصدر مطلع يف دائـرة صحة ذي
قــار حــاجــة احملــافـظــة لـلمــستـشـفيــات
بـأربعـة آالف وخمـسمـائة سـرير قـائالً:
أن الـقيـاســات العــامليـة هـي تخـصيـص
ثالثـة أسـرة لـكل ألف شخـص ومبـا أن
ع ـ ــدد سـك ـ ــان الـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة يف ال ـ ــوقـت
احل ــاض ــر ي ــزي ــد عل ــى ملـي ــون ونــصف
املل ـي ـ ــون ف ــنح ــن بح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ــى 4500
سرير.
وال يوجد منـها حالياً سوى ألف سرير
يف عمــوم مــستـشـفيــات احملــافـظــة وأن
الـعجـ ـ ــز ي ـ ـشـكـل ثالثـ ـ ــة آالف سـ ـ ــريـ ـ ــر
ناهيك عن زيادة عـدد السكان املتوقعة
يف املــستقـبل والتـي حتتـاج إلـى خـطـة
لـتـطــويــر ال ــواقع الـصحـي يف املــديـنــة
التي عـانت من اإلهمـال طوال الـعهود
السابقة.
من جهـة اخــرى أعلن يف مـديـريـة مـاء
ذي قـار عن نـصب أربعـة فالتـر حـديثـة
يف وحـدة إسـالـة مـاء النـاصـريـة بطـول
خمـســة أمتـار وعــرض  2.25متـر بـدالً
مـن الفالتــر القــدميــة الـتي تـضــررت..
وقال مصدر يف املديرية:

لق ــد ق ــامـت ال ــوزارة بــتجهـي ــزن ــا به ــذه
الفالتـر عبـر الشـركـة العـربيـة الـدوليـة
لـل ـمـق ـ ـ ــاوالت ح ـيــث ق ـ ـ ــامــت املـالك ـ ـ ــات
الهـنـ ــدسـيـ ــة والفـنـيـ ــة بـ ــإمتـ ــام العــمل
وإنـ ـشـ ــاء جـ ــدار سـ ــانـ ــد دائـ ــري الـ ـشـكل
حلـوض الترسيب الـثانوي الـذي تضرر

األولـى تسمـى ضريبـة اساسيـة وكانت
ن ـسـبـته ــا ( )%10وض ــريـب ــة اض ــافـي ــة
تـأخـذ بنـسب تصـاعـديـة من ( 5ـ )%20
مـن االيـ ــراد ام ـ ــا القـ ــانـ ــون اجلـ ــديـ ــد
فيـؤكـد علـى ضــريبـة مـوحــدة بنـسبـة
( )%10ب ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ت ـخ ـف ـ ـ ـيــف ال ـعـ ـ ــبء
الـضــريـبـي وتـنـمـي ــة العقــارات مــؤكــداً
اعفاء االشهر الـثالثة األولى من هذه
السنة من الضرائب اضافة إلى اعفاء
سـ ـن ـ ـ ــة  2003بـه ـ ـ ــدف دع ــم الـق ـ ـط ـ ـ ــاع
اخلاص.

وأشــار الــدكـتــور مـســاعــد رئـيـس
اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة إل ـ ـ ــى انه مت تـعل ــيق
القبـول يف الدراسـات املسـائية يف
اجلــامع ــة خالل العــام ال ــدراسي
املقبـل بسـبب قبـول اعــداد كبيـرة
من الطلبة خالل العام الدارسي
املاضي.
اض ــاف ــة إل ــى ع ــدم جت ــانــس بـني
اع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـطـل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة واخ ـ ـتـالف
القــابليـات االسـتيعــابيـة واربـاك
العـملية التربويـة كون ان القاعة
تضم طلبة من عمر  18سنة إلى
عمر فوق  60سنة.

تنفيذ مرشوع جممع ماء الرباكية يف الكوفة

وبني الــدكتـور الـربـيعي ان سـبب
انـخف ــاض امل ـسـت ــوى الـعلـمـي يف
الدراسات املـسائية عن الدراسات
الـ ـص ـب ـ ــاح ـيـ ـ ــة يقـع عل ـ ــى ضــيق
الـفـ ـت ـ ـ ــرة احمل ـ ـ ــدودة لـل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة
ولالجه ــاد الكـبـيــر ال ــذي يعــانـي
مـنه الـتــدري ـسـيــون يف الــدوامـني
الـصبـاحي واملـسـائي إضـافـة إلـى
عدم توفير اجلانب االمني حيث
الــدوام امل ـســائـي ي ـسـتـم ــر لغــايــة
الـســاع ــة الث ــامنــة مـســاءً ولهــذه
االسـ ـبـ ـ ـ ــاب عـلـق ــت الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
املسائية للعام احلالي.

عبوات ناسفة تستهدف قوات
احلرس الوطني يف دياىل

جنف /صفاء احملنّة
وضع ال ـ ـس ـي ـ ــد ع ـ ــدن ـ ــان ال ـ ــزريف
محــافظ الـنجف االشـرف حجـر
االسـ ــاس جملــمع مـ ــاء الـبـ ــراكـيـ ــة
بكلفـة تـصل إلـى ( )337000ألف
دوالر ،وسـتق ــوم املالك ــات الفـنـيــة
والهـندسيـة يف احملافـظة بتـنفيذ
املشـروع تنفيـذاً مبـاشـرا وبطـاقـة
ملـي ــون غ ــال ــون ي ــومـي ـ ـاً مع م ــد
شبكـة انابيب مياه بطول  12كم.
ويه ـ ــدف املـ ـش ـ ــروع إل ـ ــى تغ ـ ــذي ـ ــة
منـطق ــة الب ــراكيــة ضـمن قـضــاء
الكوفـة بامليـاه ،الصـاحلة للـشرب

بغداد  /رياض القره غولي
تواصل األجـهزة الفنية والهندسية يف
قطـاع تـشغـيل وصيـانــة مشـاريع الـري
بتـنفيــذ األعمــال التـكمـيليـة للـخطـة
اإلروائيــة للعـام احلــالي املـرصــود لهـا
مبلغ ( )70مليار دينار.
وأوضح املــدي ــر العــام لــدائــرة تــشغـيل
وصيـانــة مشـاريع الـري املهنـدس عـون
ذيـاب أن التخـصيصـات شـملت أعمـال
تـنظـيم أنهـار الـبصـرة وتـأهـيل قنـوات
الـ ــري وتــنفـيـ ــذ بـ ــوابـ ــات علـ ــى صـ ــدور
اجلداول املتفرعة من شط العرب.
وذك ــر أن العـمل سـي ـسـتـمــر إل ــى العــام

إعــــادة نـشـــر إعــــــالن
املواد
رقم املناقصة
 /34س 2004 /جتهيز مبردة الكلنكر حديثة
 /35س 2004 /جتهيز قطع فرن

الرشكة العامة للسمنت العراقية

زهرياجلزائري

فذائف على مطار كركوك

احباط هجوم مسلح عىل
مركز للرشطة يف املوصل

املوصل -كركوك /املدى
قـ ــام مـ ـسـلحـ ــون ،الـ ـسـبـت املـ ــاضـي ،
مبهـاجمـة مـركـز شـرطـة الكـرامـة يف
مـ ـ ـ ــدي ــنـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــوصـل ،بـ ـ ـ ــاالسـلـحـ ـ ـ ــة
اخلفــيف ـ ــة .ذك ـ ــر ذلـك م ــص ـ ــدر مــن
املــركــز املــذكــور لـ(املــدى) واضــاف ان
مهــاجـمـني تــرجلــوا مـن سـيــارة نــوع
(بـ ــونـتـيـ ــاك) وقـ ــام ـ ــوا بفــتح الـنـ ــار
بـاجتاه البـوابة يف محـاولة القـتحام
ال ـبــن ـ ــاي ـ ــة وق ـ ــد رد احل ـ ــرس ب ـ ــاملــثل
ومتكنـوا من قتل شخصـني واحباط
احملاولة.
ويـذكر ان مـركز شـرطة الـكرامـة من
اكـثـ ــر املـ ــراك ـ ــز تعـ ــرض ـ ــا للـهجـمـ ــات
ومبخـتلف انــواع االسلحـة حـيث مت
تــسجـيل سقــوط ( )9ق ــذائف هــاون
علــى املــوقع خـالل االسبــوع امل ــاضي
كــم ـ ـ ــا تع ـ ـ ــرض حمل ـ ـ ــاوالت تـفجــي ـ ـ ــر
ب ـ ـ ــس ــي ـ ـ ـ ــارات مـلـغ ــم ـ ـ ـ ــة اال ان تـلــك
احمل ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت ف ـ ـ ـ ـ ـشـل ـ ــت يف حتـقـ ـ ـيـق
اهدافهـا وتعد احملـاولة االخـيرة هي
االول ـ ــى مــن ن ـ ــاحــي ـ ــة ن ـ ــوع الـ ــسالح
املستخدم.
مـن جه ــة اخـ ــرى سقـطـت قـ ــذيفـت ــا
هـاون ادت الى سمـاع دوي انفجارين
كبيـرين يف ساعـة متأخـرة من الليل
يف عـم ــوم م ــديـن ــة ك ــرك ــوك ..وق ــال
العـقيــد عــادل اب ــراهيـم من شــرطــة
ك ــرك ــوك ان االنفج ــاريـن جنـم ــا عـن
سقــوط قــذيفـتي هــاون ثقـيل علــى
مطـار كـركـوك الـذي تتخـذه القـوات
االم ــريكـي ــة مق ــرا له ــا بع ــد سقــوط
النظام السابق.
واشــار ان اعمـدة الـدخــان تصـاعـدت
من املطار الى جانب سماع صفارات
االنذار يف القاعدة..

إعالن مناقصة رقم ()2004 /153
لتجهيز مواد كيمياوية

تاريخ الغلق
2004 /10 /12
2004 /10 /12

رئيس التحرير التنفيذي

املقــبل الجن ـ ــازه ك ـ ــامالً إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
حملــة حتسـني مشـاريع الــري التي مت
إجن ــاز ن ـسـب ــة  %50مـنه ــا واملـت ـضـمـن ــة
إن ــشـ ــاء قـنـ ــاطـ ــر وج ــسـ ــور ومـن ـ ــاقلـ ــة
مـحـ ــطـ ـ ـ ــات ضـخ بـهـ ـ ـ ــدف زيـ ـ ـ ــادة إرواء
م ــسـ ــاحـ ــة كـبـيـ ــرة مـن األراضــي تقـ ــدر
مساحتها بـ( )20ألف دومن.
وأشــار إلــى أن املــديــريــة أجنــزت نــسبــة
 %50م ــن أع ــم ـ ـ ـ ــال ن ـ ــص ــب وت ـ ـ ـ ــأهـ ـيـل
محطات الري والبزل يف جميع أنحاء
الع ــراق إض ــاف ــة إل ــى ت ــأهـيل مــش ــروع
الـزاب يف نينوى وتطوير مشاريع الري
يف محافظة كركوك.

املثنى/املدى
نفـى مـديـر املصـرف العقـاري يف
الــسمـاوة الــسيـد قــاسم مـشـاري
وصـ ـ ــول أيـ ـ ــة تـعل ـي ـمـ ـ ــات حـ ـ ــول
تــسليف املـواطـنني بـالــدوالر من
الــذيـن يــرومــون بـنــاء أو اكـمــال
دورهم السكنية.
وق ـ ــال ان املـ ـصـ ـ ــرف يع ـت ـم ـ ــد يف
تسليف املـواطن على التعليمات
الـســابقــة وهـي أكمــال الــدفعــات
للمواطن املستلف سابقاً والذي
ل ــم ي ـ ـ ـسـ ـتـل ــم بـقـ ـيـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ــرض
بالكامل.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى ان امل ـب ـ ـ ــالـغ ال ـتــي
مي ـنـحه ـ ـ ــا املـ ـص ـ ـ ــرف بـ ـص ــيغ ـ ـ ــة
ال ـسـلف ــة تـت ــراوح م ــا بـني سـت ــة
ماليـني ديـنــار ملــركــز احملــافـظــة
وأربعـ ـ ــة ماليــني دي ـن ـ ــار مل ـ ــراك ـ ــز
االقـضـي ــة وملـي ــون ــان للـن ــواحـي
والقـرى تـســدد علـى مـدى ( 12ـ
 )15سنة.
ودع ــا امل ــواطـنـني يف احمل ــاف ـظ ــة
ال ــذين اسـتلف ــوا مبــالغ ســابقــة
بتـســديــد االقـســاط املـسـتحقــة

الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى

تـعلـن الـ ـشـ ــركـ ــة العـ ــامـ ــة للـ ـسـمـنــت العـ ــراقـيـ ــة أحـ ــدى
تــشكـيالت وزارة الــصنــاعــة واملع ــادن عن حــاجــة معــامل
سـمـنـت القــائـم ملــواد املـنــاقـصــة أعـاله فعلــى الــراغـبـني
بــاملـشــاركــة به ــذه املنــاقـصــات احلـصــول علــى الـشــروط
املطلوبة من مقر الـشركة /الدائرة التجارية الواقعة يف
الزعفرانيـة سعيدة لقاء مبلغ مقداره  5000دينار فقط
غـير قـابل للـرد علمـاً أن السـاعة الـثانـية ظـهراً هـو آخر
موعد لقبول العطاءات ...مع التقدير...
مع حتيات

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

وه ــي خـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوة ضـ ـم ــن خـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة
مـتك ــامل ــة وضعـت لغــرض اعــادة
اع ـم ـ ـ ــار احمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة وت ـ ـ ــوف ـي ـ ـ ــر
اخلدمات االساسية ألبنائها.
وتـتضمن اخلطـة تنفيـذ مشاريع
مخـتـلفـ ــة مــنهـ ــا مـ ـشـ ــروع بـنـ ــاء
مـ ـ ــرأب ــني داخل ـيــني يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
ال ـنـجف والـكـ ـ ــوفـ ـ ــة .ونـ ـصــب 16
مــولــدة كهــربــائيــة لــزيــادة قــدرة
الـتـ ــولـيـ ــد ومـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـشـبـكـ ــة
الكهـربائـية الـوطنيـة إضافـة إلى
اعمــال اكـس ــاء وتبـليـط الـشــوارع
وم ــد شــبك ــات اجمل ــاري وت ــوســيع
الطرق يف مركز املدينة.

نجاز نسبة  %50من أعامل تأهيل حمطات
الري والبزل يف عموم العراق

ورشة علمية حول ادخال مادة حقوق االنسان يف املناهج الرتبوية
التـدريـسـيني واالخـتصــاصيـني من االسـاتـذة.
كـم ــا ان ال ــورش ــة ن ــاق ـشـت كـيفـي ــة االسـتع ــان ــة
بـاملنـظمـات واملـؤسـسـات الـدوليـة كـاليـونـسيف
واليـونـسكــو واالستفـادة من جتـربـة كـردستـان
يف مجـال حقـوق االنـســان التـي مضـى عـليهـا
اكثر من  10سنوات.
واوضح الــسهـيل أن الــورشــة قــد شــارك فـيهــا
الع ــدي ــد ممـن ممـثلـي ال ــوزارات واجلـ ــامع ــات
واملنـظمـات منهـم ممثلــون عن وزارات التـربيـة
والـتعلـيم العـالـي والثقـافــة ووزارة التــربيـة يف
حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ك ـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان وج ـ ـ ــامـع ـ ـ ــات بـغ ـ ـ ــداد
وامل ـسـتـنـص ــري ــة والـنه ــريـن ومـنـظـم ــة حق ــوق
االن ـس ــان يف الع ــراق ومكـتـب حقــوق االن ـســان
وارشاد املواطنني يف كردستان العراق.

نتيجة العمليـات احلربية األخيرة مما
انعكس سلباً على نوعية املاء.
ويف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاق ذاته ب ـ ــاشـ ـ ــرت املالك ـ ــات
الفـنية والهـندسيـة يف املديـرية لتـنفيذ
خ ـط ــة مل ــد  18شــبك ــة م ــاء ج ــدي ــدة يف
عـمـ ــوم احملـ ــاف ـظـ ــة وتـ ــأهــيل عـ ــدد مـن
اخملازن واألبنية اخلاصة باملديرية.
على صعيد اخر جدد محافظ مجلس
محـ ــاف ـظـ ــة ذي قـ ــار الــثقـ ــة بـ ــرئـيـ ــسه
السابق احملـامي صالح حسن الـشمري
الغلـبيـة االصـوت .جـاء هــذا التجـديـد
خالل جـولـة انتخـابيـة جـرت يـوم 9 /8
يف مـجلس احملـافظـة واسفـرت عن فـوز
احملـ ـ ـ ــام ــي صـالح ح ـ ـ ـس ــن ال ـ ـ ـشـ ـمـ ـ ـ ــري
مبـنصب الـرئيـس وسلمـان شريـف دفار
نائبـاً له ووليد طعيـمة معاونـاً للشؤون
الفـنيـة ورزاق محـيبـس عجـمي معـاونـاً
للـشـؤون اإلداريـة وعــادل عبـد احلـسني
مق ــررا للــمجلــس وي ــذك ــر ان احمل ــامـي
صالح ال ـشـمــري  43عــام ـاً قــد انـتخـب
قـبل أكثـر من  9اشهـر لـرئـاسـة اجملـلس
فـيمـا جـاء انـتخــاب النـائـب واملعــاونني
واملقـرر للمرة األولـى بعد تـوسع اعمال
اجمللس.

ضمن خطة اعادة اعمار النجف

يف وزارة حقوق االنسان

بعقوبة /املدى
القـت قـ ــوات احلـ ــرس الـ ــوطـنـي يف
دي ــال ــى القـبــض عل ــى اح ــد ع ـش ــر
شخـصاً كـانوا يـستقلـون سيـارة من
ن ــوع كـيـ ــا ويحـمـل بعــضهـم وثـ ــائق
مــزورة ،وضبـط بحـوزتـهم مـسـدس
واح ـ ـ ــد ..أعلــن ذلـك قـ ـ ــائـ ـ ــد فـ ـ ــوج
احلـرس الوطـني يف بعقـوبة املـقدم
ضـي ــاء س ــاالر .وق ــال انه مت اطالق
سـراح عـدد مـنهم بعـدمـا ثـبت انهم
عمــال فـيمــا يجــري الـتحقـيق مع
اآلخرين.
من جهـة أخــرى ادى انفجــار عبـوة
نـ ـ ــاسف ـ ــة ل ـ ــدى مـ ـ ــرور مف ـ ــرزة مــن
احل ـ ـ ــرس ال ـ ـ ــوط ـنــي يف م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
اجليــزاني (شـرق بعقـوبـة) االثـنني
املـ ـ ــاضــي إل ـ ـ ــى مق ــتل احـ ـ ــد أفـ ـ ــراد
احلرس وجـرح اثنني آخـرين ،فيـما
أدى انفج ــار عبــوة ث ــاني ــة يف اليــوم
الـتالـي التي كـانت تـستهـدف دورية
للحـرس الـوطنـي أيضـاً إلــى مقتل
مدني واحد وجرح ثالثة آخرين.

مدير املرصف العقاري يف املثنى ينفي وصول تعليامت
التسليف بالدوالر

مد  18شبكة ماء جديدة يف عموم املحافظة وجتديد
الثقة برئيس املجلس السابق

الطالب الذي ال يطبق الزي املوحد يفصل

بغداد /متمم التميمي
عقـدت وزارة حقــوق االنسـان ورشتهـا العـلميـة
االول ــى يف م ــديـن ــة ده ــوك لـلفـت ــرة  3 - 1مـن
الشهر احلالي بهـدف تطوير املنـاهج التربوية
وادخال مادة حقوق االنسان يف هذه املناهج.
واك ــد م ــدي ــر دائـ ــرة العالق ــات الع ــام ــة ب ــوزارة
حق ــوق االن ـس ــان ال ـسـي ــد ه ـش ــام ال ــسهـيل ان
املشـاركني يف هـذه الـورشـة قـد نـاقشـوا االسس
الـتـي ميكـن العـمل مبــوجـبهــا وكـيفـيــة الـبــدء
بـنـ ـشـ ــر ثقـ ــافـ ــة حقـ ــوق االنـ ـسـ ــان يف املـنـ ــاهج
الدراسـية بـدءاً من املـراحل االبتـدائيـة ومروراً
بـاملعـاهـد والـكليـات وجلـميع فـروعهــا االدبيـة
والعلـميـة وتـشكـيل جلــان تتـكفل بـوضـع تلك
املـنـ ــاهج ك ــذلـك العـمـل عل ــى اع ــداد وت ــأهــيل

هجمات مسلحة على دوريات الشرطة يف محافظة املثنى

الناصرية بحاجة الى مستشفيات بسعة  3000سرير

مساعد رئيس جامعة بغداد لـ(املدى)

بغداد/طالب املاس اليأس
نفــى امل ـســاع ــد العلـمـي لــرئـيــس
جـ ــامعـ ــة بغ ــداد ال ــدكـت ــور ح ــامت
جـبـ ــار ع ـطـيـ ــة الـ ــربــيعــي كل مـ ــا
يـت ــداوله الــطلـب ــة بع ــدم تـطـبـيق
ال ـ ـ ـ ــزي امل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــد خـالل الـع ـ ـ ـ ــام
الدراسي املقبل.
وقـال الـدكتـور الـربـيعي لـ(املـدى)
ان اجلامعـة وضعت آليـة لتنفـيذ
ت ـطـبــيق ال ــزي امل ــوحـ ــد وتق ـضـي
بـخـ ـ ـص ــم درج ـ ـ ـ ــات م ــن سـل ـ ـ ـ ــوك
الطالب ويف حالـة تكرار اخملالفة
يتم فصله.

يسـر الشركـة العامة لـصناعة األدويـة واملستلزمـات الطبية يف
نـيـنــوى إحــدى تــشكـيالت وزارة الـصـنــاع ــة واملعــادن أن تــدعــو
أصح ــاب االخـتـص ــاص لالشـت ــراك يف املـن ــاقـص ــة رقـم (/153
 )2004لتجهـيز مـواد كيمـياويـة وحسـب الشـروط واملواصـفات
الـتـي ميكـن احلـص ــول علـيهــا مـن أمــانــة الـصـن ــدوق يف مقــر
ال ـشــرك ــة الكــائـن يف املــوصل (طــريق مــوصل  -دهــوك) لقــاء
مـبـلغ ( )5000خـم ــسـ ــة آالف ديـنـ ــار غـيـ ــر قـ ــابـل للـ ــرد فـعلـ ــى
اجملهزيـن من ذوي العالقة والراغـبني باالشتراك يف املـناقصة
تقـدمي عطـاءاتهم مبـوعد أقـصاه نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم
السبت املـوافق  2004 /10 /9على أن توضع العـطاءات بظرف
مغلق يودع يف صـندوق العـطاءات مبقـر الشـركة ويـتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

خـالد حمفــوظ

التحقيقات:

حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :

عبد الرزاق املرجاين

ميسان /املدى
مت يف قيـادة قـوات شـرطـة العمـارة مبحـافظـة مـيسـان تـشكيل
ق ــوة أمـنـيـ ــة ملك ــافح ــة أعـم ــال ال ــشغـب والعـنف والـتخ ــريـب و
اإلنق ـ ــاذ يف ح ـ ــاالت الـك ـ ــوارث وق ـ ــد أطلـق علــيه ـ ــا( ق ـ ــوة ال ـ ــرد
السريع).
وأوضح مصـدر يف قيـادة شـرطـة مـيسـان :إن مهمـة هـذه القـوة
تتمثل يف معاجلة احلاالت الطارئة ومكافحة عمليات الشغب
التي قـد حتصل يف أي منـطقة يف احملـافظـة وتسـتهدف حـالة
األمـن والعـبث بــاسـتق ــرار وطمــأنـينــة املــواطـنني ،الــى ج ــانب
معاجلة احلاالت املستعصية التي تتطلب جهودا كبيرة.
واضاف أن منـتسبي هـذه القوة الـذين مت اختيـارهم على وفق
مـواصفـات بـدنيـة ومهـارات خـاصـة قـد تلقـوا تـدريبـات خـاصـة
علـى فنـون وأسـالـيب مكـافحـة أعمـال الـشغـب وقتــال الشـوارع
وأسلـوب الــرد السـريع حيـث يتـمتع أفـراد القـوة هـذه مبهـارات
خاصـة من اللياقة البدنية ،مـشيرا إلى أن هذه القوة على أمت
االسـتعــداد اآلن لـتـنفـيــذ أي واجـب ي ـسـتــدعـي ذلك ،السـيـمــا
وانها قد اسـتكملت مستلزمـاتها املطلوبـة من أسلحة ومعدات
وأجهزة اتصال وآليات مبا يضمن األداء السريع للواجبات .

الصحة تغلق
عدد ًا من مذاخر االدوية
بغداد  /ماجد الشبلي
بــدأ يف وزارة الصحـة تـنفيــذ حملـة لـلقضـاء علـى ظـاهــرة بيع
االدويــة علــى االرصفــة والـشــوارع بــالـتنـسـيق مع اجهــزة وزارة
الــداخليـة الـتي بــدأت قبل يــومني واغـلقت عــدداً من املـذاخـر
والـصـيــدلـي ــات وسحـب اجــازة ممــارس ــة املهـنــة مـن اصح ــابهــا
لـسمـاحهـم بتـســريب االدويـة وبـيعهـا علــى البـاعـة املـنتـشــرين
عل ــى ارصفــة ال ـشــوارع ،وقــد مت تــشكـيل مفــارز مـن الــوزارتـني
املـذكورتـني للقبض علـى جتار االدويـة الذين ميـارسون عـملية
املتاجرة باألدوية خالفاً للضوابط والتعليمات.
ويـ ــذكـ ــر أن الـ ــوزارة دأبـت مـنـ ــذ مـ ــدة علـ ــى إقـ ــامـ ــة مــثل هـ ــذه
احلـمالت يف اط ــار خ ـط ــة لـلق ـضـ ــاء عل ــى بـيع األدوي ــة خ ــارج
الـصيــدليــات ،وهي ظـاهـرة تـشكـل خطـورة بـالغـة علـى صحـة
املــواطـنني لـتنــاولهـم تلك االدوي ــة دون استـشــارة طـبيــة وقــد
سجلت حـاالت تـسـمم كـثيـرة كـانـت اسبـابهـا تنـاول ادويـة تبـاع
على االرصفة.

امليليشيات املسلحة حتظر تداول عدد من الصحف
الرمادي /املدى

يف سابقـة هي األولى من نـوعها قـامت امليليـشيات املـسلحة يف
الرمـادي بحـظر تـداول عدد مـن الصحف الـعراقـية ومـن هذه
الـصحف (صحيفـة الزمـان ،البينـة ،املؤمتـر ،الصـباح) بـدعوى
أن هـذه الصـحف (عميلـة لألمـريكـان) وقد هـددت امليلـيشـيات
املسلحة بـائع الصحف يف حال قـاموا ببيعهـا بإنزال الـعقوبة
الـتــي تالئـم مـن يـ ــروج حلـجج احملــتل ،ومـن جـ ــانــبهـم امـتــثل
الـبـ ــائعـ ــون لألمـ ــر الـ ــواقـع فلــم تعـ ــد تـ ــرى أيـ ــة صحــيفـ ــة مـن
(ال ـصـحف املـمـن ــوعـ ــة) عل ــى ق ــارع ــة ال ـط ــريـق أو مح ــال بـيع
الصحف .وقـد حـاولت (املـدى) اسـتطالع آراء بـائعـي الصحف
حـول هـذا الفعـل ولكنهـا اصطـدمت بجـدار الـصمت واخلـوف
من عواقب اإلدالء بـالرأي يف مـدينة غـاب عنها القـانون ،كيف
ال وهـي مـ ــديـنـ ــة بـال محـ ــافــظ (اســتقـ ــال بـ ـسـبــب تهـ ــديـ ــدات
اخلاطفني بقتل أبنائه) ،وبال قائـد للشرطة (اعتقلته القوات
األمريكية بدون تقدمي أية الئحة تشرح سبب االعتقال)؟.

مدير التحرير

Al- Mada

عبدالزهرة زكي

سهيل سامي نادر

جاسم حممد سامل

تشكيل قوة ملكافحة أعامل العنف
والتخريب يف ميسان

مع حتيات الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى

نائب رئيس التحرير

االخبار والتقاريرالدولية :

عليهم مـساهمة منهم يف اجناح
العـمليـة االقــراضيـة وجتـنيـبهم
فرض الغرامات التـأخيرية على
تسديد القسط.
من جهـة اخــرى تعـرض مـسـكن
قــائــد شــرطــة محــافـظــة املـثنــى
املقـدم كــرمي هليـبت إلـى هجـوم
بـقنـبلــة يــدويــة قــذقهــا مجهــول
دون ان حتـدث أيـة اصـابــات بني
عناصر الشرطة املكلفة بحماية
البيت.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـنـقـ ـي ــب عـل ــي ع ـ ـ ـ ــاجـل
عـطـشــان ضــابـط مــركــز شــرطــة
احلي اجلـمهــوري بــالــسمــاوة ان
الـهـج ـ ـ ـ ــوم وقـع يف الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة
اخلـامسة والنصف صباحاً :دون
معرفة املتهمني.
وأض ــاف كـمـ ــا تع ــرضـت دوري ــات
الـشـرطـة إلــى هجمــات متفـرقـة
مـن قـبل عـن ــاصـ ــر مجه ــول ــة يف
شــارع جــامع شهــداء اجلـســر يف
السماوة.
واسفــرت املــواجهــات عن اصــابــة
املـالزم األول لـفـ ـتـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـشـعـ ـ ــش

ورئـيــس الع ــرف ــاء محـم ــد ك ــرمي
بجـ ــروح اضـ ــافـ ــة إلـ ــى االضـ ــرار
البليغة يف سيارة الشرطة.
مــن ج ـ ــانــب آخـ ـ ــر القــت مف ـ ــارز
الـشـرطـة القـبض علــى متهـمني
يف السماوة.
وقـ ـ ــال الـ ـ ــرائـ ـ ــد ف ـيـ ــصل هـ ـ ــادي
ال ـي ـ ــاس ـ ــري ض ـ ــاب ــط ال ـت ـ ــوجــيه
املع ـنـ ـ ــوي ان الـ ـ ـشـ ـ ــرط ـ ـ ــة القــت
الـقبـض علــى املـتهـمني (هـ.غ) و
(ض.ح) وبـحـ ـ ـ ـ ــوزتـهـ ــم س ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارة
مسـروقة نـوع (سوبـر) موديل 85
واملـرقمـة ( )9038فحـص املثنـى.
وق ــد اعـت ــرف املـتهـم (هـ .غ) انه
سـ ـ ـبـق وان ه ـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ــن اح ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـسجــون يف احللــة .وقــام بعــدد
م ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــات يف مـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
ومحافظات مختلفة.
كمــا ان مفــارز شــرطــة الــرمـيثــة
الـق ــت الـقـ ـب ـ ــض عـل ـ ـ ـ ــى اربـع ـ ـ ـ ــة
مــته ـمــني وبحـ ـ ــوزتهــم ك ـ ــام ـي ـ ــرا
لـت ـصـ ــويـ ــر امـ ــاكـن ال تـ ـسـتـحق
التـصوير وهـم خارج املديـنة وما
زال التحقيق مستمرا معهم.

يف سابقة خطيرة

فرز االلوان يف مؤسسة املدى
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