
4 NEWS & REPORTS يف احلدث احمللي 

جريدة يومية سياسية 
تصدر عن مؤسسة املدى 

Al- Madaلالعالم والثقافة والفنون 
issued by: Al- Mada Establishment

for Mass Media, Culture & Art  فرز االلوان يف مؤسسة املدى

مدير  التحريرنائب رئيس التحريررئيس التحرير التنفيذي

عبدالزهرة زكيسهيل سامي نادرزهرياجلزائري

بغداد - شارع ابو نؤاس
االخباراحمللية :التحقيقات:الرياضة:املدير الفنــــــي :

عبد الرزاق املرجاينحسني حممد عجيلخـالد حمفــوظغادة العـاملــــي
الثقافية :

قاسم حممد عباسحممد درويش عيل
املنوعات: االخبار والتقاريرالدولية :

بيـروت - شـارع احلمـراجاسم حممد سامل 7170395
7170513

دمشـق -شارع كرجـية حداد

NO  (      )Thu.  (     )October
2004

240 30

24030العدد )          (السبت         تشرين االول 

بابل/ مكتب املدى
قــاد العـقيــد قيـس املـعمــوري
قـائـد شـرطـة محـافظـة بـابل
ـــــة داهــمــت قـــــوة اقـــتحـــــامــي
مخابئ اجلـماعات االرهـابية
ــــــة ــــــة والـقــــــري يف الـلــــطــيـفــي
العصريـة واالسكندرية حيث
اقـــتـحـــمـــت اكـــثـــــــر مـــن )25(
هــــدفــــاً مــــرســــومـــــاً لهــــا ومت
الـقبـض علـى )82( مــشتـبهـاً
بـإشتـراكهم بـأعمـال ارهـابيـة
وجتــاوز عــدد القـتلــى بـسـبب

املعارك )46( قتيالً .
وصــــــرح مــــصــــــدر مــــطـلـع يف
ـــــــابـل أن ـــــــادة شـــــــرطـــــــة ب قـــي
ـــــشـــتـــبـه بـهـــــــا اجملـــــــامـــيـع امل
والقـتلـى جـزء مـن مجـامـيع
كـبـيــرة مــوجــودة يف املـنـــاطق

املذكورة.
وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــادرت الــقـــــــــــــــوة
االقـتحــامـيــة كـمـيــات كـبـيــرة
مـــن االسـلـحـــــــة اخلـفـــيـفـــــــة
والـــــرشـــــاشـــــات املــتـــــوســـطـــــة
ــــــوات ومــــــدافـع الـهــــــاون وعــب
نـــاسفـــة مهـيـــأة للـنـصـب مع
ســـــيــــــــــــارتـــــني مـفـخـخـــــتـــــني
ـــــــوت مـــــــوجـــــــودتـــني يف الـــبـــي
الـــسكـنـيـــة، واسـتـــولـت القـــوة
ايضـاً علـى طـابعـات واجهـزة
حــــاســــوب مـتـنــــوعـــــة وألقـي
القـبـض علـــى مجــرمـني مـن
جـنسيـات )افغانـية، وسـورية،

وايرانية، واردنية(.
واشــار مصـدر رفـض الكـشف
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ضبط أسلحة ثقيلة وسيارتني مفخختني 

قوة اقتحامية عراقية هتاجم )25( هدفاً ارهابياً 
وتلقي القبض عىل )82( مشتبهاً به يف بابل

قـرب دار نقيب الشـرطة علي
جنـم حــسـن. وكـــانـت العـبـــوة
(TNT) ــــــــــــــوءة مبــــــــــــــادة ممــل
شـديــدة االنفجــار ومن جهـة
اخــرى متـكنـت عنــاصـــر. من
شــرطــة محــافـظــة بــابـل من
القــاء القبـض علــى عصـابـة
مكــونــة مـن ستــة  وعـشـــرين
فــرداً مـن جنــسيــات ايـــرانيــة
وافغـــانـيـــة بـتهـمـــة املـتـــاجـــرة
بــاخملــدرات وبـيعهــا يف املــدن
والقـصبات الـتابعـة حملافـظة

بابل.
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وكــــانـت عـبــــارة عـن قـــــذيفــــة
مــدفع )122( مـلم مــربــوطــة
بـــسلـك مـع جهــــاز سـيــطــــرة.
وابـــطلـت شــــرطــــة احملـــــاويل
عــدداً من الـعبــوات النــاسفـة
مــزروعــة قــرب إحــدى الــدور
الـسكـنيـة قـرب الـشـارع العـام
ومكـــونـــة مـن قــــذائف هـــاون
ــــــار )82( ملــم مـع اربعـــــة عــي

صمامات مدفعية.
وجنحــت مفــــرزة شــــرطــــة يف
نــاحيــة ابي غـرق مـن ابطـال
مفعـــول عبــوة نــاسفـــة زرعت
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عــن اســـمه الـــــى أن عـــملــيـــــة
عـــسـكـــــريـــــة مـــشــتـــــركـــــة بــني
الـشــرطــة واحلــرس الــوطـني
وقـــوات املـــاريـنـــز اســتهـــدفـت
اماكـن االرهابـيني ايضـاً وقد
اســفـــــــــــــــرت املــعـــــــــــــــارك عـــــن
اسـتـــشهــــاد ثالثـــة مـن افـــراد
الــــشـــــرطـــــة مع جــنـــــدي مــن
املــارينـز وقــد متكـنت القـوات
مـن ضـبــط اسلحـــة عـــديـــدة
مـنهـــا )11( قـــاذفـــة صـــواريخ
نــــوع  (RBG7)و )4( مــــدافع
هــــاون و )30( بـنــــدقـيــــة نــــوع
 BKCو )100( رشـــــــــــــاشـــــــــــــة

خفيفة.
كما نفذت القوة االقتحامية
ــــــس ــــــــد قـــي ــــــــادة الـعـقـــي بـقـــي
املعمـوري هجـومـاً علـى عـدد
ـــــة يف ــــــواقع االرهـــــابــي مــن امل
مـنـــطقــــة مــثلـث املــــوت بعــــد
مـنتــصف ليـل الثالثـاء 25 /
10 ومت القـــاء القـبــض علـــى
ـــــــشــــتــــبـه بـهــــم عـــــــــدد مــــن امل
ـــــى اسـلحـــــة واالســتــيـالء عل

متنوعة.
ومتـكنـت مفــارز الـشــرطــة يف
نــــاحـيــــة الـــســــدة مــن القــــاء
القـبــض علــــى املــتهـم الــــذي
اغـتــــال يف االسـبــــوع املــــاضـي
ـــــوي املالزم مـــصــــطفـــــى علــي
جـياد آمـر قوة الـطوارئ. كـما
جنحـت شــــرطــــة املـــسـيـب يف
إبطـال مفعـول عبـوة نـاسفـة
زرعت يف مفترق احد الطرق
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بابل/ مكتب املدى
اعلن الـدكتـور صالح عـبد املـهدي
رئــيـــــس جلــنــــــة االعــتــمــــــادات يف
مجلـس محافـظة بـابل لـ )املدى(
عـن اطالق الـــوجبـــة الثـــالثـــة من
مـشاريع متـويل احلكـومة احمللـية
 (L.G.F)وبـواقع )20( مشـروعاً
مـوزعـة علـى منـاطق مـختلفـة يف
مـــــركـــــز احملـــــافـــظـــــة واالقـــضــيـــــة
والـــنـــــــــواحـــي وان )15( مـــن تـلــك
املشـاريع خاصة بـأعمال التـسوية
والـــتـعــــــــديـل وفــــــــرش احلـــــصــــــــى

اخلابط للطرق. 
امــا املــشـــاريع اخلـمــســة الـبــاقـيــة
فتـشمل اعـمال جتهـيز مـواد انارة

املبارشة يف تنفيذ )20( مرشوعاً جديدًا يف
بابل بكلفة 219.992 مليون دينار

إلنـارة طـرق اريـاف مــدينـة احللـة
وبـكـلفــــــة تخــمــيــنــيــــــة مقـــــدارهـــــا
)131.373( مـليــون دينــار وانـشــاء
مـركــز انتـرنـيت يف نــاحيـة االمـام
بـكـلفـــــة )27.858( ملـيــــون ديـنــــار
وتـــــــرمــيــم وتـــــــأهــيـل دار رعـــــــايـــــــة
االطفـال يف جـمعيـة حقـوق املـرأة
والـطفـل يف قضـاء املـسيـب بكلفـة
)16.453( ملـيـــون ديـنـــار ومـــركـــز
انـتــــرنـيـت يف الـنــــادي الــــريــــاضـي
بـقــــضـــــــاء الـهـــــــاشــمــيـــــــة بـكـلـفـــــــة
)15.418( ملـيـــون ديـنـــار ومـــركـــز
انتــرنيـت يف النـادي الـريــاضي يف
قضـاء احملــاويل بكلفـة )28.890(

مليون دينار.

بغداد/املدى
اعلن الـسفيـر االمريكـي يف بغداد
جون دي نيغـروبونتي ان الواليات
املــتـحـــــــدة االمـــــــريـكــيـــــــة تـــــــدعــم
انـتخـــابـــات شـــاملـــة وحـــرة عـــامـــة
وعــادلــة وليـس مــرشحــاً او حــزبــاً
ألن هـــذه هـي الـــدميقـــراطـيـــة وال
يــوجــد نـظــام سيــاسي آخــر ميـنح
وعـوداً اكثـر بـالـشفـاء من اجلـروح
العـميقـة وتعـزيــز سيـادة القـانـون
واعادة بنـاء اقتصاد الـعراق ودحر
الــــــتــــــمــــــــــــــــرد واالرهــــــــــــــــاب مــــــثــل

الدميقراطية.
وقـــال خالل دعـــوة االفـطـــار الـتـي
اقــامـتهــا الــسفــارة االمــريـكيــة يف
بغداد يف قـصر املـؤمترات بحـضور
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اكثــر من )70( شخـصيـة عــراقيـة
متثـل مختـلف اطيـاف شعـبنـا ان
كل دولـــــة دميقـــــراطــيـــــة تخــتـلف
وتـتميـز بـشكل مـا عن غيـرهـا وان
هـذا متوقع وجـدير بـاالحترام يف

العراق.
واشـاد بـشجـاعـة العـراقـيني الـتي
اظـهـــــــروهـــــــا يف اتــبـــــــاعـهــم هـــــــذا
الــطــــريق مـــؤكـــداً بـــأن الـــواليـــات
املـتحــدة االمـــريكـيــة هـــدفهــا هــو
مــســـاعـــدة العـــراقـيـني ألن جنـــاح
الـعــــــــراق ســـيـجـعـلـه واملـــنــــطـقــــــــة
والعــــالـم اكـثــــر امـنــــاً واســتقــــراراً
وازدهـــــاراً. ولقـــــد تـعهـــــدنـــــا علـــــى
مـــســـــاعـــــدتهــم يف الـــــوقــت الـــــذي
نحتـرم فيه سيـادة العراق ونـزاهة

قراراته واجنازاته.
وقـــال الـــسفـيـــر نـيغـــروبـــونـتـي ان
العـراقيـني يسـاهمـون يف الصـالح
ــــــــــــوم مـــــن خـالل االعـــــــظـــــم كـل ي
عـملهـم يف الـصحــافــة والـثقــافــة
والـتجـارة واخلـدمــات احلكــوميـة
وغــيـــــرهـــــا مــن صــيغ الـفعـــــالــيـــــة

املدنية.
وحــضــــر مــــأدبــــة االفــطــــار اركــــان
الــــسفــــارة االمــــريـكـيـــــة يف بغــــداد
وممــثلــني عــن القـــــوات املــتعـــــددة

اجلنسية.

ـ

نيغروبونتي : الواليات املتحدة تدعم
انتخابات شاملة وحرة وعادلة يف العراق

بغداد/املدى
اعــــــــربـــت شـــبــكــــــــة الـــنـــــــســــــــاء
ــــــــــــة ــــــــــــات والـلـجـــــن الـعــــــــــــراقـــــي
االستـشــاريــة لـشــؤون املــرأة يف
الـعـــــــــــراق والـعــــــــشـــــــــــرات مـــــن
املنظـمات االنـسانـية الـعراقـية
يف بـيـــــان لهــــا عـن صــــدمــتهـن
واســتــنـكــــــارهــن الــــشــــــديــــــديــن
إلختـطـاف الــسيـدة مـارغــريت
حــسن مــديــرة مـكتـب منـظمــة
كير الدولية لالعمال اخليرية
يف العــــراق، الـتـي عــملـت بـكل
جــــــــدٍ وتـفــــــــان نـــبـــيـل طـــيـلــــــــة
الــسـنــوات احلـــالكــة، الـتـي مــر
ــــــــــا الـعــــــــــراقــــي، بـهــــــــــا شـعــــبــــن
لـلـــتـخـفـــيـف مـــن آالم  اعـــــــداد
كـبـيـــرة مـن املـــرضــــى والعجـــزة
بتــوفيــر املـسـتلــزمــات الـطـبيــة
والــــصـحـــيــــــــة لـهـــم، وجتـهـــيــــــــز
العـــــديـــــد مــن املــــســتــــشفــيـــــات
واملـستـوصفـات بـإحـتيـاجــاتهم
من االجـهزة واملـعدات، وتـزويد
العــشـــرات مـن القـــرى بـــاملـيـــاه
الــصـــاحلــــة للــشـــرب، وتـــرمـيـم
املـــدارس وخـــاصـــة يف املـنـــاطق
الــنـــــائــيـــــة، وتـــــأمـــني االجهـــــزة

واللوازم التعليمية لها.
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ودعــــا الـبـيــــان الــــذي حـــصلـت
)املـــــــدى( علــــــى نــــــسخــــــة مـــنه
ــــــــــــــى اطــالق اخلــــــــــــــاطــفــــــني ال
ـــــــــامــــني ســـــــــراحـهـــــــــا فـــــــــوراً وت
سالمـتهـــا، وهـي مــســـؤولـيـتـنـــا
جــــمــــيـعـــــــــاً، وفـــــــــاءً لـلـجــــمــــيـل
واالعـــمــــــــال الـــنـــبـــيـلــــــــة الـــتـــي
صـنعـتهــا مــارغـــريت لـلبــؤســاء

والفقراء العراقيني.
واكد البيان ان اعمال اخلطف
واالرهـــــــــــــاب الـــــتـــــي تـــــــطـــــــــــــول
العـراقيني واالجـانب العـاملني
يف اجملــال االنــســانـي هـي ضــد
كـل الــــــشــــــــرائـع الــــــســـمــــــــاويــــــــة
واالعـــراف العــراقـيــة االصـيلــة
والقــيــم االنــــســـــانــيـــــة وهــي ال
تــستهـدف اال تــرسيخ مـظـاهـر

العنف يف اجملتمع العراقي.
واعلـن الـبـيـــان عـن الـتـضـــامـن
مع الــسيــدة مــارغــريت حــسن،
ومشـاركـة عــائلتهـا القلق علـى
مصـيرهـا، مطـالبـاً كل اجلهات
املعـنـيـــة بـــإتـبــــاع كل الـــوســــائل
املتاحة للحفـاظ على حياتها،
والعـمل علــى اطالق ســراحهــا
بــإســرع وقـت ممكـن، وعـــودتهــا

ساملة الى اسرتها.
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منظامت نسوية وانسانية عراقية تطالب
باطالق رساح مارغريت حسن

الناصرية /حسني كرمي العامل
تـظـاهــر العـشــرات من املــواطنـني واالطبـاء
امـــام مـبـنـــى محـــافـظـــة ذي قـــار مـطـــالـبـني
بـاحلـد مـن مظـاهـر الـتسـليب واالخـتطـاف
التـي تشـهدهـا  املديـنة حـاليـا حيث تـعرض
يف االيــام القلـيلـة املــاضيــة خمـســة اطفـال
لـلخــطف يف مـــركـــز املـــديـنـــة اضـــافـــة الـــى
الطـبيب علـي عاجـل كرمي الـذي اختـطفته
مجمـوعــة مجهـولــة يف منـاطق قــريبــة من
اهوار اجلبايش. ويشرف الطبيب على عدد
من املـشــاريع التـي تنفـذهـا مـؤسـســة عمـار
االنـســـانيــة وألقــى مــديــر صحــة ذي قــار  و
رئيس نقابـة االطباء اثناء وصـول املظاهرة
الى مبنى احملافظة  بيانات استنكار حملوا
فـيهـــا االجهـــزة االمـنـيـــة مــســـؤولـيـــة تـــردي

االطباء يف النارصية يتظاهرون احتجاجا  عىل خطف احد زمالئهم 

البصرة / عبد احلسني الغراوي
اعلن الـسيـد محـمود صـالح عـبد
النبـي - مديـر عام مـوانئ الـعراق
لـ )املـــدى( عـن قـــرب املـبـــاشـــرة يف
تنفـيذ اعـمال املـرحلة االولـى من
مــشـــروع انــشـــاء اكـبـــر مـيـنـــاء يف
الـشــرق االوسط )مـينـاء العـراق(
وقــــــال ان املــــشــــــروع يــتـكــــــون مــن
ـــــــــى )100( رصــــيـف اضـــــــــافـــــــــة ال
خـــــدمـــــات املــــــوقع مــن املــنــــشـــــآت
ــــــة اخلــــــاصــــــة ــــــدور الـــــسـكــنــي وال
مبـنـتـــسـبـي املـيـنــــاء واخلــــدمــــات
االســـاسـيـــة املكـملـــة مـــوضحـــاً ان
ــــــاء العــــــراق يـقع يف مــــــوقع مــيــن
املنطـقة الغـربيـة من شبه جـزيرة

الفاو.
مـن جـــانـب مـتــصل اشـــار الـــى ان
مــوانـئ العــراق اصـبحـت جــاهــزة
ــــــواع ــــــال كــــــافــــــة ان اآلن إلســتـقــب
البـواخــر وبحمـوالت كـبيـرة ، كمـا
ان الـســاحبــات العــائــدة لـلمــوانئ
بــدأت عملهـا يف املـوانـئ النفـطيـة
وحـققـت وفـــورات مـــالـيـــة كـبـيـــرة
جــداً بعــد ان كــانـت تلك املــوانيء
تـستـأجـر الـســاحبــات من اخلـارج

ومببالغ كبيرة.
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خاص/املدى
وجه مجلـس املطـارنة الـكاثـوليك
يف الــواليــات املـتحــدة االمــريـكيــة،
رســــــالــتــني الــــــى رئــيـــــس الــــــوزراء
الـــدكـتـــور ايـــاد عالوي والـــى وزيـــر
اخلارجيـة االمريكـي السيـد كولن
بـــــــاول، عـــبـــــــرتـــــــا عـــن الـقـلـق مـــن
االوضاع التي يعيشهـا املسيحيون
يف العــــراق مـن جــــراء اعـتــــداءات
املـتــطــــرفــني علــيهـم، الـتـي كــــانـت
آخـرهـا تـفجيــر خمـس كنـائـس يف

اوائل الشهر اجلاري.
دعـا اجمللـس الـسـلطـات العــراقيـة
واالمـــريكـيـــة الـــى اتخـــاذ تـــدابـيـــر
حلـمــايــة احلــريــات الــديـنـيــة مـن
اعـتــــداءات املـتــطــــرفـني. واكــــد ان
املــسـيحـيـني يف العــراق هـم اقلـيــة
واالضطهاد يدفعهم الى الرحيل.

بغداد/ طارق اجلبوري
يف اطــــــار خــــطــــــة وزارة الــنـقـل
لـتــــأمـني حـمــــايــــة مـنـــشـــــآتهــــا
اضـافة لشـاحنات الـنقل البري
والقــطــــارات وبــــاصــــات الـنـقل
الـبري وبـاصات املـسافـرين بني
بغـــداد واحملـــافـظـــات وبغـــداد -
عـمــــان مت تـــشـكــيل مــــديــــريــــة
خاصـة تضم )6000( عنصر ما
بـــني ضـــــــابــــط ومـــنـــتــــــســـب مت
تـــدريـبهـم وتهـيـئـتهـم  لـلقـيـــام
بــــــواجــبــــــاتهــم ومبــــــا يــنــــــاســب
ــــــوضـع الــــصـعــب وضــــــرورات ال

الذي نعيشه.
وقــال مــديــر قـــوة حمــايــة وزارة
الـنـقل العـمـيــد عـبــد احلــسـني
العــرس: نـظــراً ألهـمـيــة الــدور
الذي تنهض به مديريتنا فقد
شملت هيكليتها اضافة للمقر
ثالث مناطق االولى الـشمالية
وتــشـمـل محـــافــظـــات كـــركـــوك
ـــــــــــديــــن ـــــــــــوى وصـالح ال ونــــيــــن
والــسلـيـمــانـيــة واربـيل ودهــوك
والـثــانـيــة الــوسـطـــى وتخـتـص
بحـمــــايــــة املـنـــشــــآت الـتـــــابعــــة
للـــوزارة يف محـــافـظـــات بغـــداد
ــــــى وكــــــربـالء والــنـجـف ــــــال ودي
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لقــد اجتـمعنـا مـؤخـرا مع اجمللـس البلـدي
يف اجلبايش وسيد دخيل وابلغناهم بان أي
منطقـة يتعرض فيها املـواطنون واملوظفون
لـلتـسلـيب واخلـطـف ستـتعــرض للحـرمـان
مــن اعـــــادة االعــمــــــار وتقـــــدمي اخلـــــدمـــــات
وحـددنــا فتــرة اسبـوع كحــد اقصـى لإلفـراج
عن اخملطوفني واحلد من نفوذ العصابات.
ويف اخلتــام تلـيت مـطــالـب نقــابـــة االطبــاء
الـتـي اعلـنـت عـن غـلق العـيـــادات اخلـــاصـــة
ــــــاء حلــني اإلفــــــراج عــن زمــيـلهــم ــــــاالطــب ب
اخملـتـــطف والـتـي تــضـمـنـت : االفــــراج عـن
الطـبيب علي عـاجل كرمي وتـوفيـر احلمـاية
الالزمـــة للـمــواطـنـني والـكفـــاءات العلـمـيــة
وتـفعـيل دور الــشـــرطـــة واحلـــد مـن اعـمـــال

التسليب واالختطاف.

ـ ـ ـ

االوضـــاع االمـنـيـــة  وطـــالـبـــوا بـتـفعــيل دور
الـــشــــرطــــة لـلحــــد مـن جــــرائـم الـتــــسلـيـب

واالختطاف.
فيما طالب الشيخ محمد مهدي الناصري
الـسلطـات التـنفيـذيـة الـسمـاح للمــواطنني
بـتـــشـكـيـل مجــــالـــس شعـبـيــــة للــــدفــــاع عـن
اجملـتـمع داعـيــا املــواطـنـني للـمــســاهـمــة يف
حـفــــظ االمــن يف حــني طــــــالــب عــــــدد مــن
املواطنني مـسؤولي احملـافظة بـالتنحي عن
منـاصبهـم ان لم يتـمكنـوا من تـوفيـر االمن
وحمــايــة املـــدينــة مـن اللـصــوص وقـطـــاعي
الطرق وبعـد ذلك اوضح نائـب محافظ ذي
قـــــار الــــســيـــــد عــبـــــاس املـــــوســـــوي طــبــيعـــــة
االجــراءات التـي اتخــذتهـا احملـافـظــة بهـذا

الصدد قائال: 

ـ ـ

قوة حلامية شاحنات النقل الربي
والقطارات من )6000( عنرص

مدير عام موانئ العراق لـ )          ( 

بدء املرحلة االوىل من إنشاء أكرب ميناء يف الرشق االوسط غريب الفاو

واالنبار وبابل امـا الثالثة فهي
املـنــطقـــة اجلـنـــوبـيـــة وتــشــمل
محــافـظــات البـصــرة وميـســان
وذي قــار والــديــوانـيــة وواسـط
واملـثـنـــى مـــوضحـــاً ان مـن اهـم
واجـبــــاتـنــــا تــــوفـيــــر احلـمــــايــــة
ملـنــشـــآت الـــوزارة ولــشـــاحـنـــات
الــنقل الـبـــري اخلـــاصـــة بــنقل
الـبــضــــائع واملــــوارد الغــــذائـيــــة
املــــــدرجــــــة ضــمــن الــبـــطــــــاقــــــة
التموينية وعبر خمسة محاور
بــــريــــة هــي بغــــداد - ام قــصــــر
طــــريـبــيل الــــولـيــــد املـنــــذريــــة
املــشـــراق.. اضـــافـــة الـــى القـــوة
املــرافقــة للقـطـــارات املنـطلقــة
مــن احملـــطــــــة املــــــركــــــزيــــــة ومت
تخصيـص قوة ملـرافقة بـاصات
ــــــســـــــــافـــــــــريـــن بـــني بـغـــــــــداد امل
واحملــافـظــات وبــاصــات الــنقل

الدولي الى عمان ودمشق..
واشار الـى ان مسؤوليـة حماية
املـــوانـئ العـــراقـيـــة يف الـبـصـــرة
ملـيـنــاء ام قـصــر وخــور الــزبـيــر
واملعـقل وابــــــو فلــــــوس والفــــــاو
فهـي مـن اخـتــصـــاص شـــرطـــة
حماية املوانـئ ومقرها الشركة

العامة للموانئ العراقية.

ـ ـ ـ ـ

بغداد/ ستار احلسيني
حتـت شعــار )خـطــوة بـنـــاء نحــو املــسـتقـبل(
عـقد جتمع عراق املستقبل نـدوته السياسية
االولى مسـاء اخلميس املـاضي بحضـور كبار
الشخـصيات الـسياسـية والثقـافية والفكـرية

واالقتصادية.

بحضور عدد من الشخصيات املستقلة 

جتمع عراق املستقبل يعقد ندوته السياسية االوىل

املوصل / مكتب املدى 
التقـى السـيد محـافظ نيـنوى ،
دريــد محمـد كـشمـولـة ، الـسـادة
علــمــــــاء الــــــديــن االفــــــاضل يف
مــدينــة املــوصل وجــرى تبــاحث
دور علـمــــاء الــــديـن يف تــــوعـيــــة
املــواطـنني مــؤكــدا علــى ضــرورة
عــدم التحـريـض بـاي شـكل من
االشكـــال علـــى العـنف والفـنت ،
كـمــــا وجه كـــشـمــــولــــة بــضــــرورة
تـــوعـيـــة الـنـــاس حـــول مـــوضـــوع
ــــــى رص ــــــاالت ودعــــــا ال االغــتــي

الصفوف ملواجهة التحديات .
واوضح كــشمـولـة ان احملـافـظـة
تعـمل جــاهــدة وبــالـتنـسـيق مع
اجلهـــــات املعـنـيـــــة علــــى تـقلــيل
وجــــود دوريــــات القــــوة مــتعــــددة

ـ
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محــاولــة اغـتيــال دبــرت بــسيــارة
ملغمـة استهدفـت موكبه يف حي
االنــــدلـــس مبــــديـنــــة املـــــوصل .
ذكـرذلك مصـدر من قـوة حمـاية
املنـشــآت للمــدى ،  فضـل حجب
ــــــــة اســـمـه ، واوضـح ان مـحــــــــاول
االغـتـيـــــال وقعـت يـــــوم االثـنـني
املـــاضـي وادت الـــى جــــرح ثالثـــة
عـنـــاصـــر مـن احلـمـــايـــة ، جـــراح

احدهم خطرة .
وعلى صعيد اخر عثر على جثة
ضـــــابــط يف احلـــــرس الـــــوطــنــي
العــــراقـي يــــدعــــى فــــواز سعــــدي
احلـمــدانـي كــان قــد خـطف مـن
بـيــته يف وقـت ســـــابـق علـــــى يـــــد
مـــسـلحـني . اجلـثـــــة وجـــــدت يف

حي احلدباء مقطوعة الرأس.

ـ ـ

اجلـنــسـيـــات يف شـــوارع املـــديـنـــة
لـــتجــنــب االبـــــريـــــاء االخـــطـــــار
الـنـــاجـمـــة عـن مهـــاجـمـــة هـــذه
الــدوريـــات والعـمل علـــى احالل
قــــوات احلــــرس الــــوطـنـي بــــدال

عنها .
لقــاء محــافـظ نـينــوى بعـلمــاء
ــــــة ــــــى خـلفــي ــــــديــن جـــــــاء عل ال
االحـــداث االخـيـــرة يف املـــديـنـــة
وتوتـر الوضع االمني خـاصة يف
شهــــر رمــضــــان املـبــــارك . وكــــان
كــشـمــولــة قــد حــذر يف خـطــاب
مـتـلفــــز مـن فـتـنــــة علــــى وشـك

الوقوع يف احملافظة .
مـن جهـــة اخـــرى جنـــا العـمـيـــد
معـتـــز عـــادل طـــاقـــة ، آمـــر قـــوة
حمايـة املنشـآت يف املوصل ، من

ـ ـ ـ ـ

محافظ نينوى يجتمع بعلماء الدين

ويدعوهم اىل توعية الناس ونبذ العنف
جملس املطارنة الكاثوليك
يطالب بحامية املسيحيني

يف العــــــــــــــراق

الناصرية /املدى
ـــرئـــاســـة احملـــامــي صالح زار وفـــد ب
حــسـن الــشـمــــري رئـيــس مـجلــس
محــافـظــة ذي قــار مــؤخــرا الـسفــارة
الكــوريـــة يف بغــداد والـتقــى هـنــاك
مبمثل وكالـة التنمية الكـورية الذي
ابــدى استعــداد دولته لـتمــويل عـدد
مـن املــشــاريع يف محــافـظــة ذي قــار
وقال احملامي صالح حسن الشمري
ــــــا ممــثـل الــــــوكــــــالــــــة لـقــــــد وعــــــدن
بتخـصيص مبـلغ قدره ملـيون دوالر
لتـنفيــذ مشـاريع يف احملـافظـة علـى
ان تكــون معــدات هــذه املـشــاريـع من
املعــــدات الــتــي تــنــتـجهــــا املــصـــــانع
الكورية ونحـن حاليا بصدد اعداد 3
الــى 4 دراســات حــول هــذه املــشــاريع
وحاليا املقترحات قائمة على انشاء
معــمل اسـفلــت ومعــمل اوكـــسجــني
طبي ودراسـات حول مـشاريـع اخرى
ســـوف تـــرسل الـــى الــسفـــارة خالل
اسبـوع لغـرض املـوافقـة عليهـا . كمـا
اخـبــرنــا ممـثل الــوكــالــة بحـصــول
مــوافقــات علــى جتهـيــز احملــافـظــة
باربع آليات خدمـية احداهما سيارة

) صاروخية ( خاصة باجملاري.  
ـــاقــش مـجلــس ومــن جهـــة اخـــرى ن
محــــافــظــــة ذي قــــار يف احــتــمـــــاعه
الـدوري نتـائج الـزيـارة الـتي قـام بهـا
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ــــــواجـه االعــمــــــار املــــشــــــاكـل الــتــي ت
C P وجداول املشاريع التي نفذتها
 A اضـــــــافـــــــة الـــــــى بـحــث عـالقـــــــة
احملـــــافــظــــــة واجهــــــزتهـــــا االداريـــــة
ــــة ـــــاملفــــوضــيــــة الـعلــيــــا املـــســتـقل ب
ــــات ومـــســــألــــة الـــــوضع لالنــتخــــاب

االمني.
علــى صعـيــد آخــر الـتقــى وفــد مـن
محــــافــظــــة ذي قــــار يــضــم رئــيـــس
مجلـس احملافـظة ومـعاون محـافظ
ذي قـار للـشـؤون االداريــة مع منـسق
الـــسفـــارة االمـــريـكـيـــة يف اجلـنـــوب
وجــــــرى خـالل الـلـقــــــاء الــبـحــث يف
مسـالـة االنتخـابـات واعـادة االعمـار
ـــب املـــنـــــــسـق مـــن وفـــــــــد حـــيـــث طـل
احملـــــافــظـــــة الــتعــــــاون مع مـكــتــب
االعمار يف السفـارة االمريكية الذي
يتـولـى تـنفيـذ عــدد من املـشـاريع يف
C P اجلنــوب شبـيهــة مبـشــاريع الـ
 A وقــال الــسـيـــد صالح الــشـمــري
رئـيـــس اجمللـــس :  لقــــد طلـب مـنـــا
ـــــدراســـــات عــن ـــــزويـــــده ب املــنـــــسق ت
املـشــاريع التـي حتتـاجهـا احملــافظـة
بغـيــة متـــويلهــا مــن املكـتـب وســوف
نقــوم بتــسلـيم هــذه الــدراســات الــى
املكتـب قريـبا خـالل زيارتـنا املـرتقـبة

الى البصرة. 
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وفـد احملــافظـة الــى مجلـس الـوزراء
ولقـــائـه مع رئـيــس الـــوزراء  ووزيـــر
الـــداخلـيــة ووزيــر الــدولــة لــشــؤون
االمن وقـد استعرض رئيس اجمللس
نــتــــــائج زيـــــارة الـــــوفـــــد الـــــذي ضــم
محــافـظ ذي قــار و رئـيــس اجمللــس

وقائد الشرطة قائال:
- لقـــد بحـث الـــوفـــد خالل الـلقـــاء
الــــــــذي جــمـع عــــــــددًا مــن ممــثـلــي
احملـافظات اربـع قضايـا رئيسـية هي
ــــــات واالعــمــــــار االمــن واالنــتـخــــــاب
وصالحـيــات مجــالــس احملــافـظــات
حـيث دارت الـنقــاشــات حــول االمــور
املــسـتقـبلـيــة وتهـيـئــة املــسـتلــزمــات
الكـافيـة لنجـاح االنتخـابـات املقبلـة
مـن خالل تعــزيــز االجهــزة االمـنيــة
وتـفعــيل دورهـــا . واجمللــس حـــالـيـــا
بــصـــــدد اعـــــداد دراســـــات خـــــاصـــــة
بــاحملــافــظــة حــول هــذه املــواضـيع
ملنـاقـشـتهـا يف اجـتمــاع الحق سـوف
ــــس الــــــوزراء بعـــــد يـعقــــــد مع مـجل

انقضاء شهر رمضان . 
وعن مـضمـون هـذه الـدراسـات قـال :
- ستتـضمن هـذه الـدراسـات البحث
يف قــــــــانــــــــون ) 71 ( والــتــــــــداخـل يف
صالحـيـــات مجــالــس احملــافــظــات
واحملــافـظـني وحتــديــد آلـيــة العـمل
مع اجلهـات املـركـزيــة كمـا سـتبـحث
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االتفاق مع السفارتني الكورية واالمريكية يف بغداد
عىل تنفيذ عدٍد من املشاريع يف ذي قار

والقـى الدكتـور ابراهيـم  محمد بحـر العلوم
املنـسق العــام لتـجمع عـراق املـسـتقبـل كلمـة
قال فـيها ان يف الـساحـة العراقـية مـستقلني
يف جــمــيع االوســــــاط املهــنــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة
والـسيــاسيـة وكـلهم ميـتلكـون رؤيــة سيــاسيـة
وان اختلفت فإنها يف احملصلة رؤية شمولية
ميكـن ان تــشـكل رؤيـــة مــسـتقـبلـيـــة نـــاجحـــة

للنهوض بالعراق اجلديد.
وقــال: ان شعــارنــا هــو )دعــونــا نـتكــامل ال ان
نتقـاطع لـبنـاء العـراق( مـوضحـاً ان العـراق
العـربي املـسلم  يـرتبـط بعالقـات حـسنـة مع
دول اجلـــوار ويجـب ان يـنــطلق مـنهـــا آلفـــاق
رحبـة للـتخلـص من الـعنف واالرهــاب وبنـاء
البـنيــة التحـتيـة وفق اسـس سلـيمــة، منـوهـاً
بعــدم تنــاسي الـطــاقــات الــشبــابيــة اخلالقــة
الـتي هي امل مـستقبل االمـة وتطلعهـا نحو

الغد املشرق الفعال.
بعــدهــا القــى الــدكتــور مهــدي العالق كـلمــة
اشــار فـيهــا الــى  دور املـثقفـني العــراقـيني يف
انـــارة مــشــــاعل الـعلـم واملعـــرفـــة امـــام ابـنـــاء
شـعبنـا الـذيـن غيبـتهم عـن التقـدم والـتطـور

عهود دكتاتورية ذهبت الى االبد.
ثم اشــارت الـــدكتــورة ســـوسن فــاضـل رئيـســة
اجلمعيـة التعـاونيـة االنسـانيـة يف كلمـة لها:
ان العـــراقـيـني يجـب ان يـنـتـبهـــوا الــــى انهـم
عـــراقيــون قـبل ان يـنتـبهــوا الــى انـتمــاءاتـهم
الـدينيـة والطـائفيـة وان وحدة الـعراق ورص
صفوفه هـو هدف جمـيع القوميـات واالديان

يف عراق املستقبل.

كربالء /املدى
ذكر املهنـدس احمد الطائي مـدير ماء كربالء
انه مت تخصيص وحدة حتلية املياه إلى أبناء
قضـاء عني التمـر الذي يـبعد اكثـر من 80 كم
عن مـدينة كـربالء. وقال يف تصـريح للمدى..
إن هـــذه الـــوحـــدة الـتـي تـبـلغ سعـتهـــا 25م3 /
ســـاعـــة سـيـتـم إحـــالـــة مقـــاولـتهـــا يف القـــريـب
العـاجل وبعـدهـا سـتتـم التـنفيـذ مبـاشـرة من
اجل القـضـــاء علـــى شحـــة املـــاء الـتـي يعـــانـي
مـنهـــا سكـــان القـضـــاء ومعـــانـــاتهـم مع املـيـــاه
امللــــــوثــــــة والــتــي يــنــتـــظـــــــرونهــــــا مــنــــــذ زمــن
طـويل..وأشار إلـى أن هذه الـوحدة تتـألف من
خزانـني سعة كل خـزان 3/100 و75 م3 ووحدة
حتلـيـــة املـيـــاه إضـــافـــة إلـــى بـنـــايـــة اخلـــدمـــات
التـابعـة لهـا مـؤكـدا إن وزارة األشغـال العـامـة
سـتــتحــمل تـكــــالــيف تــنفـيــــذ املـــشـــــروع بعــــد

االنتهاء من املناقصة. 

تنفيذ مرشوع حتلية املياه
يف عني التمر


