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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

وزير الكهرباءيف مؤمتر صحفي:

ديالى ودوامة العنف

نحتاج إىل  5مليارات دوالر لتنفيذ مشاريع
الكهربـاء السرتاتيجيـة و 500مليون دوالر للرشوع

عبوات ناسفة وقذائف واغتيال مسؤولني
وهجامت عىل مراكز الرشطة

العمليات العسكرية تسببت بانخفاض الطاقات التوليدية بنسبة .%40

بعقوبة يف العيد مدينة أشباح

بغداد/كرمي جاسم السوداني
أعلن وزير الكهـرباء الدكتور ايهم
ال ـس ــام ــراي عـن احـتـي ــاج ال ــوزارة
لـتنـفيـذ املـشــاريع الــستــراتيـجيـة
لـت ــولـي ــد ال ـط ــاق ــة الـكه ــرب ــائـي ــة
لــتخـ ـص ـي ــص م ـ ــالــي مق ـ ــداره (5
مليـارت دوالر) علـى مـدى سنـوات
ال ـت ــنف ـيـ ـ ــذ جـ ـ ــاء ذلـك يف اث ـنـ ـ ــاء
املـؤمتــر الصـحفي الــذي حضـرته
(املـ ــدى) وال ـ ــذي عقـ ــد يف مـبـنـ ــى
ال ــوزارة وق ــال :مــن اجل ال ـش ــروع
بـالتنفيـذ اآلن حتتاج الـوزارة إلى
حت ـ ـصـ ـيـل مـ ـبـلـغ ( )500مـلـ ـي ـ ـ ــون
دوالر لتـوفير القـدرة التصمـيمية
بـح ـ ـ ــدود ( )7701مـ ـيـغ ـ ـ ــاواط ويف
ح ـ ــال ـ ــة ع ـ ــدم وج ـ ــود مــثل هـك ـ ــذا
مح ـط ـ ــات ال ي ـ ــوج ـ ــد م ـ ـســتقــبل
للكهرباء يف العراق بسبب تأجيل
بـن ــاء محـط ــات كه ــرب ــائـي ــة مـن ــذ
()25سنة.
وأكـد الوزيـر ان الوزارة استـطاعت
ت ــوليــد طــاقــة كهــرب ــائيــة بحــدود
( )4747ميغاواطـاً لغاية /10 /31
 2004ومت نـقـل الـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
الشـمال إلـى الوسـط بحدود 600
م ــيغـ ـ ــاواط ومــن اجل ـنـ ـ ــوب إلـ ـ ــى
الـوسـط بحــدود ( )80ميغـاواطـاً،
يف حـني مت نقل الـطـاقــة من دول
اجل ــوار بح ــدود ( )200مـيغ ــاواط
من تركيا وايران.
وافاد الوزير انه مت تـوزيع الطاقة
الـكه ــرب ــائـيـ ــة عل ــى احمل ــاف ـظ ــات
العراقيـة مبعدل احـمال متفـاوتة
ح ـ ـســب االس ــتهـالك احمللــي لــكل

املنظومة الغـازية وحتديد الوقود قار واملـناطـق احلدوديـة حملافـظة ديالى :بعثة املدى

محــافظـة وكـانت سـاعـات الـقطع
املـب ــرمـج مبع ــدل ( )6-2س ــاع ــات
يـ ــومـي ـ ـاً يف حـني جتـ ــاوزت ()9-8
س ــاع ــات ي ــومـي ـ ـاً يف مح ــاف ـظ ــات
ك ـ ــربـالء وصالح ال ـ ــديــن وواس ــط
وكذلك بغداد.
وكشف الـدكتـور ايهم الـسامـرائي
عـن أسـب ــاب انخفــاض الـطــاقــات
الـتوليديـة املتحققة يف املنـظومة
حـيـث اش ــار إل ــى أزمـ ــة الفل ــوج ــة
واشـ ـتـع ـ ـ ـ ــال املـع ـ ـ ـ ــارك يف بـقـ ـي ـ ـ ـ ــة
احملـ ــاف ـظ ـ ــات الغـ ــربـيـ ــة وكـ ــذلـك
ت ـ ـ ـ ــوقـف ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة رق ــم ( )4يف
مـح ـ ـطـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـسـ ـي ــب احلـ ـ ـ ــراريـ ـ ـ ــة
وال ـ ــوح ـ ــدة رق ــم ( )3يف محـ ـط ـ ــة
الـن ــاص ــري ــة فــضالً عـن حت ــدي ــد
اإلهـمال بـسبـب تقطع اخلـطوط
الـن ــاقل ــة للـط ــاق ــة الـكه ــرب ــائـي ــة
وانـخفاض ضغـط الغاز يف عـموم

حملـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة الـق ـ ـ ـ ــدس احل ـ ـ ـ ــراري ـ ـ ـ ــة
بــاالضــافــة إلــى تــوقف خـط ســد
حـديثـة للـمحطـات املـائيـة وعـدم
تــوفــر وقــود الــدي ــزل للـمــولــدات
املساندة.
واشـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــذلــك إلـ ـ ـ ــى اح ـ ـصـ ـ ـ ــاء
اخلـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر ال ـنـ ـ ــاج ـمـ ـ ــة جـ ـ ــراء
العــملـيـ ــات العـ ـسـكـ ــريـ ــة بحـ ــدود
( )3175م ــيغ ـ ــاواط ـ ـ ـاً أي مبع ـ ــدل
( )%40مـن الـط ــاق ــة الـت ــولـي ــدي ــة
املتحققة يف الظروف الطبيعية.
وذك ــر ال ـس ــام ــرائـي ان مـنـظ ــوم ــة
الــكه ـ ــربـ ـ ــاء تع ـ ــرضــت يف ع ـم ـ ــوم
العراق إلى ( )34عملية تخريبية
يف خطـوط مهمة يف نقل الطاقة
م ـ ـ ـنــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( ،kv400و KV)123
والـتــي له ـ ــا عالقـ ــة مـبـ ــاشـ ــرة يف
الـنقـل خالل  15ي ــوم ــا امل ــاضـي ــة
وخـص ــوصـ ـاً اخلـط ــوط ال ــواقع ــة
حول العاصمة بغداد.
وعلــى اثــر الـعمـليــات العــسكــريــة
الـتي طـالت املـنشـآت الكهـربـائيـة
ب ـ ـ ـ ــاإلض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى االعـ ـم ـ ـ ـ ــال
التخـريبيـة اوضح الـسامـرائي ان
س ــاع ــات القــطع املـبـ ــرمج وصلـت
إلـى 16ساعـة يومـياً يف مـحافـظة
بغ ــداد و 24س ــاع ــة يف مح ــافـظ ــة
االنبـار و 8سـاعـات يف احملـافظـات
اجلنوبيـة باستثنـاء البصرة حني
ك ــانت ســاعــات القـطع  6ســاعــات
ويـش ــابههــا يف محــافـظــة (صالح
الـ ــديـن ،والـتـ ــأمـيـم ونـيـنـ ــوى) يف
حـني كانـت ساعـات القطع يف ذي

مبنى حمافظة نينوى
يــتعـــــرض هلجـــــوم بقـــــذائف اهلــــاون
املوصل  /نزارعبدالستار

مـســاء اليـوم نفــسه مت التــأكيـد
علـ ــى ان القـ ــذائف اطـلقـت مـن
احـد االحياء القـريبة وقـد دعا
الـبـيــان املــواطـنـني الــى االخـبــار
ع ــن اخمل ـ ـ ـ ــرب ــني ومـ ـنـعـه ــم م ــن
القـي ــام به ــذه االعـم ــال مه ــددا
ب ــانه سـيـتـم ال ــرد عل ــى مـص ــادر
الـنيـران يف حـالـة تكـرار االمـر .
ويعـتبــر هــذا الـبيــان هــو االشــد
لـهج ـ ــة وق ـ ــد اك ـ ــد مـ ـص ـ ــدر مــن
اعالم احمل ـ ــاف ــظـ ـ ــة لل ـم ـ ــدى ان
هـناك اجـراءات حازمـة ستتـخذ
يف حالة التعرض الى هجوم .
وي ــذكـ ــر ان الق ــوات االمـ ــريكـي ــة
تقــوم ح ــالي ــا بت ــوفي ــر احلمــايــة
ملـبـنـ ــى مح ــاف ـظ ــة نـيـن ــوى كـم ــا
ق ــامــت بقــطع ج ـس ــور امل ــديـن ــة
وعـزل مركـزها يف اعقـاب اعمال
العـنف الـتـي اجـتــاحـت مــديـنــة
املوصل يف االيام املاضية .

املثنى/عدنان سمير دهيرب
باشرت املديـرية العامـة لتربية
املثنـى بتـسلـم طلبـات التـعيني
لـتغــطيــة الـنقـص احلــاصل يف
املالكـات التـدريبـية والـتعليمـية
للمدارس املنتشرة يف االقضية
والـن ــواحـي واملـن ــاطق الـن ــائـي ــة
الـ ـتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة لـلـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة يف
احملافظة.
وأوضح الـ ـسـيـ ــد غـ ــالـب عـبـ ــد
االمير مـدير عـام تربيـة املثنى
ان التـعيـينــات جــاءت اسـتنــاداً
إلــى تــوجـيهــات وزارة الـتــربـيــة
حـيـث تق ــرر حت ــدي ــد احل ــاج ــة
من خــريـجي كـليــات التــربيــة
والتـربيـة الـريـاضيـة وأكـادمييـة
الف ـن ـ ــون اجل ـمــيل ـ ــة ومع ـ ــاه ـ ــد
اعـ ـ ـ ــداد املـعـلـ ـم ــني واملـعـلـ ـمـ ـ ـ ــات
(الـدراسـات الـصبــاحيـة فـقط)
مـن ال ــذيـن لـم يـتـم تعـيـيـنهـم

مدينة سامراء ..دوي االنفجارات ال يزال يؤرق ليلها
سامراء  /عبد الزهرة املنشداوي
بــرغم اإلجــراءات األمـنيــة املـشــددة
الـتـي فـ ــرضــته ـ ــا القـ ــوات مــتعـ ــددة
اجلنـسيـة علـى مــدينـة سـامـراء ،ال
ي ــزال دوي قنــابل املــورتــر وقــاذفــات
RBG7ي ـسـمـع يف أنحـ ــائه ــا بـني
الـف ـي ـن ـ ـ ــة واألخ ـ ـ ــرى وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة يف

مـنـت ـصـف اللـيل ..وي ــذك ــر أن ه ــذه
القـ ــوات تقـ ــوم يف الـ ــوقـت احلـ ــالـي
بح ـمـالت تف ـت ـيـ ــش عــن األسـلح ـ ــة
ولـكن بـصــورة مـتقـطعــة إذ قـسـمت
املدينـة إلى قـطاعـات على مـا يبدو
يـ ـت ــم تـفـ ـتـ ـي ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــا والـ ـبـح ــث ع ــن
املطلوبني فيها.

ومـــــضـــــــــة

مـشـاهــدات من مــدينـة املـنصـور
يـوم االثـنني ،ثــاني أيـام الـعيـد ،يف عـز الـظهـر ويف شـارع
( 14رم ـض ــان) يف املـن ـص ــور وه ــو ش ــارع م ــزدحـم ب ــامل ــارة
والسـيارات شـاهدنـا شخصـاً يوزع علـى النـاس منـشورات
حتمـل تهديـداً صريحـاً للعـراقيني املـدنيني وهي مـوقعة
مـن قـبل سفــراء القـتل وهـم مجـمــوعــة مـن اإلرهــابـيـني
الــذين اسـتحلـوا الـلعبــة وأطلقــوا علــى انفــسهم (امـراء
اجلهـاد) ووقعــوا املنـشـور بـاسـم (مجمـوعـة املـوت) .هـذه
اجملـمــوعــة هــددت بــاسـته ــداف كل العــراقـيـني املــدنـيـني
ال ــذيـن يـت ــوجه ــون إل ــى دوائ ــرهـم وام ــاكـن اعـم ــالهـم يف
حكـومة اياد عالوي املرتـدة حسب تعبيرهـم ،وقد تكرموا
وتعـ ــطفـ ـ ــوا واس ـت ـث ـنـ ـ ــوا م ــن يع ــمل يف الـ ــصحـ ـ ــة واملـ ـ ــاء
والكهرباء.
أهم من هـذا التهديـد ان ال احد من النـاس امسك بهذا
الـشخـص أو ابلغ عـنه أو اشــار إلـيه بل بــالعكـس وكعــادة
بعض العـراقيني كـانـوا يـطلبـون منه مـنشـورين أو أكثـر.
مـاذا سـيكـون اجــراء احلكـومـة والــداخليـة بـوجه خـاص
جتاه مروجي منشورات التهديد والتخويف هذه.
اخوكم أبو شوكت

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

دي ــال ــى س ــاع ــة واح ــدة فقـط و14
سـاعـة يف وسـط وجنــوب بعقـوبـة
يومياً.
وانحـى بــالالئمـة علـى املـواطـنني
املـ ـتـجـ ـ ـ ــاوزي ــن عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـب ـكـ ـ ـ ــة
الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة حـيـث مت اع ـطـ ــاب
وتلـف  700محـ ــول ـ ــة كهـ ــربـ ــائـيـ ــة
نـتــيجـ ــة زيـ ــادة االحـمـ ــال علــيهـ ــا
ج ــراء الـتج ــاوزات وتــطلـب األم ــر
اسـتـبـ ــدالهـ ــا عل ــى ال ــرغـم مـن ان
هــذه املــادة مــست ــوردة من اخلــارج
وتعاني الوزارة من شحتها.
م ـشـي ــراً بـ ــذلك إلـ ــى رفع ح ــاالت
الـتجـ ــاوز بح ــدود  323215ح ــال ــة
ومت ـ ــت مـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاجل ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـالع ـ ــب
ب ــاملقــايـيــس بحــدود  7387حــالــة
وص ــادرن ــا 2164مـت ــرا مـن اسالك
وقابلوات.
وشـدد الوزير على اعـطاء القطاع
اخلــاص فــرص ــة يف جبــايــة اجــور
الكهـربــاء من املـواطـنني حـيث ان
امـتـن ــاع امل ــواطـنـني عـن ت ـس ــدي ــد
االجـور تعـد خـســارة بحق الـوزارة
واحلكومـة حيث أتضح ان األرقام
وصلت إلـى  70مليـون دوالر وهذا
مــبلغ ال ي ـسـتهـ ــان به ونحـن اآلن
بـأمـس احلـاجــة إليه ونـحن علـى
اس ـتـع ـ ـ ــداد ب ـ ـ ــال ـت ـ ـضـح ـي ـ ـ ــة بـ(10
ماليـني دوالر) لـلق ـط ــاع اخل ــاص
مقــابل  60مـليــون دوالر خل ــزينــة
ال ــوزارة ومقــارن ــة مع دول اجلــوار
فان االجـور منخفـضة جـداً وتعدّ
مجانية.

تربية املثنى تفتح باب التعيني
لـ( )961مدرساً ومعلام ً

دريد كشمولة يتوعد بالرد على مصدر النيران

تعـرض مـبنـى محــافظـة نـينـوى
صبـاح اخلمـيس املـاضي لهـجوم
بقـ ــذائـف الهـ ــاون و ذكـ ــر شهـ ــود
عـيـ ــان للـمـ ــدى ان الع ــدي ــد مـن
الق ـ ــذائـف سق ـطــت يف محـيــط
املـبـنـ ــى حـيـث يـ ــوجـ ــد الـ ـسـ ــوق
الـرئـيس ملـدينـة املـوصل  ،وقـد
ت ـض ـ ــاربـت االنـب ـ ــاء ح ـ ــول ع ـ ــدد
الـ ــضحـ ـ ــايـ ـ ــا يف احلـ ـ ــادث اال ان
الـتق ــدي ــرات االولـي ــة والـص ــادرة
عن احملــافظـة اشـارت الـى جـرح
عـدد من حراس املـبنى  .و تـأكد
للـمدى ان قـذيفتـني سقطـتا يف
الـ ـ ــس ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـشـعـ ـب ــي اجمل ـ ـ ـ ــاور
اصــابتــا بيـوتــا سكـنيـة اضـافـة
الـ ــى حـمـ ــام شعـبـي ومـقهـ ــى يف
شارع حلب .
ويف بـيـ ــان صـ ــدر عــن محـ ــافــظ
نينوى واذاعـه التلفزيون احمللي

اجله ــاد بع ــد صـالة الفج ــر لـي ــوم
ال ـ ـثـالث ـ ـ ـ ـ ــاء ،بـع ـ ـ ـ ـ ــد اإلعـالن عـ ــن
اقتحام الفلوجـة .واشتبكت قوات
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة مـع املـه ـ ـ ـ ــاجـ ـم ــني،
وس ـ ــان ـ ــدته ـ ــا ق ـ ــوات مـن احل ـ ــرس
الـوطنـي وأوقعت إصـابـات عـديـدة
بــني صف ـ ــوف امل ـ ـسـلحــني ال ـ ــذيــن
انتـشــروا فضـالً عن بهـرز واملفـرق
يف بعــض مـن ـ ــاطق حـي املـعلـمـني
والـتحريـر ،وكان عـدد القتـلى بني
املسلحني سبعة أفراد أربعة منهم
يف مـنــطق ــة املف ــرق .فـيـم ــا قـتلـت
امـ ــرأة يف مـنــطقـ ــة حـي املـعلـمـني
كـ ـ ــانــت فـ ـ ــوق سـ ــطح دارهـ ـ ــا حــني
أصــابتهـا اطالقــة مجهـولـة .وقـد
تـ ــدخلــت القـ ــوات األمـيـ ــركـيـ ــة يف
مسـانـدة قــوات الشـرطـة وأشـركت
م ــروحـيـ ــاته ــا وم ــدرعـ ــاته ــا يف رد
امله ــاجـمـني وال ــذيـن أعلـن م ــوقع
علــى اإلنتـرنـت إنهم مـن جمـاعـة
األردني الزرقاوي.

ومـا جتـدر األشــارة إليه إن مـداخل
ومـخارج املـدينـة تكـاد تكـون مقفـلة
بالكـامل وال يتم السمـاح بالدخول
لـألشخ ـ ــاص ال ـ ــواف ـ ــدي ــن إال بع ـ ــد
إخ ـ ـض ـ ـ ــاعـه إل ـ ـ ــى تـف ـت ـي ـ ــش دق ـيـق
ومقارنة االسم مع قوائم لدى هذه
القوات يعتقـد بأنها لرصد حركات
األشـخ ـ ـ ـ ــاص .ه ـ ـ ـ ــذا ويـف ـ ـ ـ ــرض يف
ال ــوقـت احل ــاض ــر ح ـظ ــر الـتج ــول
الــذي ميتـد إلـى الـسـاعــة الثــامنـة
صبـاح ـاً ويف بعض األوقـات يـقلص
ويقتصـر على ثالث سـاعات ويـذكر
أن دوائـ ــر اخلـ ــدمـ ــات واملـ ــدارس يف
املـدينـة لم تفتح أبـوابها حـتى اآلن
وقـ ـ ــد خلــت امل ـ ــدي ـن ـ ــة مــن ح ـ ــرك ـ ــة
النشاط التجاري.

املؤمتر التأسييس للجمعية
العراقية حلقوق اإلنسان

بغداد/املدى

تـ ــدعـ ــو الـلجـنـ ــة الــتح ـضـيـ ــريـ ــة
لـلجــمع ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة حلق ـ ــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ـ ــان /بغـ ـ ــداد اعـ ـضـ ـ ــاءهـ ـ ــا
ملراجعـة مقر اجلـمعية الـكائن يف
املنـصور شـارع  14رمضـان ـ مقابل
مـطعم ركن العـزائم ـ عـمارة عـبود
ال ـشـ ــويلـي ـ الـطـ ــابق األول ـ ف ــوق
مـثـلجـ ــات املـ ــوج ،لـت ــسلـم وث ـ ــائق
املـؤمتر الـتاسيـسي للجمعـية قبل
انعق ــاد امل ــؤمت ــر امل ــزمع عق ــده يف
الـسـاعـة العـاشـرة مـن صبـاح يـوم
اجلمعة املوافق  2004 /11 /26يف
قاعة نقابة احملامني يف املنصور.

رئيس التحرير التنفيذي
زهرياجلزائري

وهم من سكنة هذه املناطق.
وأكـ ـ ـ ــد انـه عـلـ ـ ـ ــى املـ ـتـقـ ـ ـ ــدم ان
يـتـعهـ ــد بـ ــالـتـ ــدري ــس يف هـ ــذه
املـ ــنـ ـ ـ ـ ــاطـق ملـ ـ ـ ـ ــدة ال تـقـل عـ ــن
خ ـم ـ ــس س ـن ـ ـ ــوات ويـف ـ ـضـل ان
يـك ـ ـ ــون امل ـتـق ـ ـ ــدم مــن سـك ـن ـ ـ ــة
امل ـنـ ــطقـ ـ ــة وقـ ـ ــد حـ ـ ــددت مـ ـ ــدة
اس ـبـ ـ ــوع الس ــتق ـب ـ ـ ــال طل ـبـ ـ ــات
التعيني.
وأشــار إلــى ان العــدد املـطلــوب
لل ــتع ـيــني هـ ـ ــو ( )625مـعل ـم ـ ـ ـاً
ومـعـل ــم ـ ـ ـ ــة و ( )336م ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ـاً
ومـ ـ ــدرسـ ـ ــة يف اخ ـتـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــات
الـت ــربـيـ ــة اإلسالمـي ــة والـلغ ــات
العـربيــة واالنكليـزيـة والكـرديـة
واالجـتـمــاعـيــات والــريــاضـيــات
والفـي ــزي ــاء والكـيـمـي ــاء وعل ــوم
احل ـيـ ـ ــاة وال ـتـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة الف ـن ـيـ ـ ــة
والــريــاضــة واالقتـصــاد املنــزلي
واالرشاد التربوي.

خالل أي ــام عـي ــد الفـط ــر املـب ــارك
بـدت بعقـوبـة مــدينــة أشبـاح فقـد
ك ـ ــانـت الـ ـش ـ ــوارع واألس ـ ــواق شــبه
مـهجـ ــورة ،ال سـيـمـ ــا أن شـ ــائعـ ــات
تـ ــرددت مـن أن مـ ـسـلحــني دخلـ ــوا
املـ ــديـنـ ــة قـ ــادمـني مـن الـفلـ ــوجـ ــة
غـ ـ ــاي ــتهــم تـفج ـيـ ـ ــر األوضـ ـ ــاع يف
احملافظة ،وأن أيام العيد ستشهد
نشاطاً مسلحاً لبعض اجلماعات
الـتـي قـ ــامـت بـتـ ــوزيع مـنـ ـشـ ــورات
حتــذر الــسك ــان من اخلــروج ،إلــى
ج ــانـب أن ت ـص ــاع ــد األح ــداث يف
الفلـوجــة انعكـس إلـى حـد بـعيـد
علـى املنـاخ النفسـي يف احملافـظة،
وخ ــرجـت صـب ــاح أول أي ــام العـي ــد
وبع ــد الــصالة تـظ ــاه ــرة يف به ــرز
شـارك فيهـا بـضع مئــات للتنـديـد
بهج ــوم الفلــوج ــة ،غي ــر أن اليــوم
األول لـلع ـي ـ ــد ( األح ـ ــد ) 11 /14
مـر بهدوء مشوب بـالترقب ،وبدت
املـتـن ــزه ــات ومـ ــدن األلع ــاب شـبه
خـالية إالّ من بعض األطفال ويف
غ ـضـ ــون ذلـك ت ـض ـ ــاعفــت أسعـ ــار
اخل ـض ـ ــر والفـ ــواكـه إذ أن مع ـظـم
احملــال التجـاريــة أغلقت أبـوابهـا،
ولــم ي ـ ــرد س ـ ــوى ن ـب ـ ــأ واح ـ ــد عــن
مهـ ـ ــاج ـمـ ـ ــة مـجهـ ـ ــولــني ملـ ـ ــركـ ـ ــز
لل ـشــرط ــة يف شهــربــان وقـي ــامهـم
بقتل شرطي.

مهاجمة دوريات
للشرطة واحلرس

ومع فج ــر الـي ــوم الـت ــالــي انفج ــر
ال ــوضع دفعــة واحــدة يف مـن ــاطق
عـديـدة من املـدينــة ومنهـا املفـرق
وبهـ ـ ــرز وال ــتحـ ـ ــري ـ ـ ــر فقـ ـ ــد دعــت
ن ــداءات مــن مكـب ــرات الـص ــوت يف
بـعـ ــض اجل ـ ـ ــوامـع إل ـ ـ ــى اجلـه ـ ـ ــاد
فخـرجت أعداد قـدرتها الـسلطات
األمـنـي ــة العــراقـي ــة بخـمــس مـئــة
عـ ـن ـ ـص ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ــم م ــن أن
األه ـ ـ ـ ــال ــي رأوا يف ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرق ــم
م ـب ـ ـ ــالغ ـ ـ ــة ،وخالل ذلـك هـ ـ ــاجــم
هؤالء املسلـحون دوريات الـشرطة
واحلـ ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي والـقـ ـ ـ ــوات
األمـي ــركـيـ ـ ــة بقـ ــذائــف الـ ( آر بـي
جـي ) وقـتل ــوا خـم ـس ــة مـن أف ــراد
الـشــرطــة وجــرح ــوا ستــة آخ ــرين
فيمـا قتل من املهـاجمني مـا قدّره
بيـان للقـوات املتعـددة اجلنـسيـات
بـعـشــرين مـسلحـا .وكـان مـن بني
القتلـى مـدنيـون فقــد قتل سـائق
سـي ــارة ص ــال ــون يف مـنــطق ــة حـي
املـعـل ـمــني وج ـ ـ ــرح م ـ ـ ــرافـقـه إث ـ ـ ــر
إطالق ال ـن ـ ــار علــيه ـم ـ ــا مــن قــبل
دوري ـ ــة أمـي ـ ــركـي ـ ــة ق ـ ــام أف ـ ــراده ـ ــا
بـإخالء اجلـريح إلـى املـستـشفـى،
ك ـمـ ـ ــا ق ــتل صـ ـ ــاحــب مـحل حــني
أصـابته إطالقـة مجهـولـة وهـو يف
مـحـلـه .وج ـ ـ ــرت اش ـت ـب ـ ـ ــاك ـ ـ ــات يف
مـن ــطق ـ ــة املفـ ــرق الـتــي تعـ ــد مـن
املـنـ ــاطق الـ ـسـ ــاخـنـ ــة يف املـ ــديـنـ ــة
وتـضررت جـراءها بـعض البنـايات

تــوزيع هـدايــا رئيـس اجلـمهـوريــة وعقـيلـته
عىل دور االيتام يف احللة

بابل /مكتب املدى
وزعت مـنظمـة اجملتمع العـراقي
يف محـافظـة بـابل هـدايـا الـسيـد
غ ـ ـ ــازي عـج ـيـل الــي ـ ـ ــاور رئــي ـ ــس
جــمه ـ ــوري ـ ــة الع ـ ــراق ،وعقــيلــته
الـ ـسـيـ ــدة ن ــسـ ــريـن مــص ــطفـ ــى
بــرواري علــى عــدد مـن األطفــال
يف دار ال ـ ــدول ـ ــة وقـ ـ ــدم اله ـ ــداي ـ ــا
لالطفال بـالنـيابـة السيـد سليم

العامري رئيس منظمة اجملتمع
العـراقي ،وقـال ان الهـدايـا تـركت
يف نف ــوس األطف ــال اث ــراً طـيـبـ ـاً
مـضـيف ـاً ان الهــدايــا وزعـت علــى
( )44طفـالً يف تلـك ال ـ ــدور ومــن
اجلدير بالذكـر ان هدايا مماثلة
قــدمـت لالطف ــال يف دور االيتــام
يف محــافـظــات الع ــراق ملن ــاسبــة
شهر رمضان املبارك.

قوات األمن العراقية
حتـصل عىل جتهيـزات وأسلحـة خمتلفـة
بغداد/املدى

تـسـتمــر قــوات االمـن العــراقيــة يف احلـصــول علــى شـحنــات كـبيــرة من
األسـلح ــة والـتـجهـي ــزات مــن القـي ــادة االنــتق ــالـي ــة لـلق ــوات مــتع ــددة
اجلنسيات.
ومـنــذ الـت ــاسع مـن ت ـشــريـن الـثــانـي تـضـمـنـت هــذه ال ـشــاحـنــات 6352
بنـدقيـة كالشنـكوف هجـوميـة و  3 025خوذة و  3977بـندقـية رشـاشة
نوع RPKوعشـرين مـسدسـاً و 453بنـدقيـة ذاتيـة امللء و  4368درعا
واقيا للجسم و3 20 000طلقة كالشنكوف و  464جهازا لتحديد املوقع
و  916منـظــارا و  1255بــوصلــة و 30جهــاز حــاســوب و  20833زوجــا من
اح ــذي ــة اجل ــري و 1100زوج مـن اجل ــواريـب و  350زوج ــا مـن األح ــذي ــة
ب ــرقـب ــة ط ــويل ــة و 1300قـمـيـص ع ــسك ــري و  59سـي ــارة شحـن وخـمــس
سيارات و  28362زيا عسكريا صحراويا.
وقـد مت تـسلـيم كل الـتجهيـزات الــى اجليـش واحلـرس الـوطـني وقـوات
الشرطة وجرى توزيعها بني هذه القوات يف جميع انحاء العراق.
ان القيــادة االنتقــاليــة للقــوات متعــددة اجلنــسيــات ملتـزمــة بتقـدمي
امل ـس ــاع ــدة إلـ ــى احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة لـت ــدريـب وجتهـي ــز ق ــوات االمـن
العراقية.

اقالة قائد الشرطة

مع وق ـ ــوع إص ـ ــابـ ـ ــات يف صف ـ ــوف
املسلـحني واملدنيني وكذلك األمر
يف م ــدينــة بهــرز الق ــريب ــة (  3كم
ج ـن ـ ــوبــي بـعق ـ ــوب ـ ــة ) وامل ـن ــطق ـ ــة
احملـيـطــة مبــدرســة األمـني حـيـث
يــتفـ ــرع ال ـط ـ ــريق إلـ ــى مـن ــطقـ ــة
الـسـادة التـي هي األخـرى شهـدت
اش ـت ـب ـ ــاك ـ ــات وم ـ ــداه ـمـ ـ ــات خالل
الـفتــرة امل ــاضيــة .وك ــانت أصــوات
انـفـج ـ ـ ــارات ق ـ ـ ــد سـ ـمـع ــت مـ ـن ـ ـ ــذ
ال ـس ــاع ــة ال ـسـ ــابع ــة صـب ــاحـ ـاً يف
املنـاطق املذكـورة فضالً عن وسط
املـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة حـ ـي ــث يـقـع مـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــى
احملـافظـة ومـركـز لـوجـود القـوات
األمـي ــركـي ــة وم ــراكـ ــز للـ ـش ــرط ــة
ودوائ ــر خ ــدمـي ــة مـتعـ ــددة ومق ــر
مـديـريـة شـرطـة ديـالــى التي قـال
قـائـدهـا اللــواء وليـد العـزاوي يف
أح ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ــث لـلـ ـ ـ ـصـحـفـ ـ ـي ـ ــني :أن
امل ـسـلحـني ك ــانـ ــوا يه ــدف ــون إل ــى
احـ ـتـالل هـ ـ ـ ــذه املـ ـبـ ـ ـ ــان ــي وإعـالن
سقـ ــوط احملـ ــاف ـظـ ــة بـ ــأي ـ ــديهـم.
وحلقـت امل ــروحـي ــات والـط ــائ ــرات
احلربيـة األمريكية طوال ساعات
يف سمـاء املـدينـة وألقت قـذائفهـا
علـى منـاطق يعـتقد أن مـسلّحني
يختبئون فيها .ومع انتشار قوات
الـشـرطــة والقـوات األمـريـكيـة يف
أحيــاء املــدينــة وطــرقــاتهــا انكفــأ
امل ـ ـسـلح ـ ــون ال ـ ــذيــن مت اعــتق ـ ــال
بعضهم بحـسب مصادر أمـريكية،
وخـيـم اله ــدوء يف فـت ــرة م ــا بع ــد
الظهيرة إالّ أن الشوارع واألسواق
بقيت خالية.

الهدوء يعود إلى
بعقوبة

وعـ ــاد الهـ ــدوء يف الـيـ ــوم الـثـ ــالـث

مستشفى الفلوجة يستعد
العادة االفتتاح و اخالء اجلرحى اىل بغداد
الفلوجة /املدى

بـدأت أمــس األول عمـليــة إخالء
اجلــرحــى املــدنـيـني مـن مــديـنــة
الفلــوجــة تــأخ ــذ مجــراه ــا بعــد
دخ ــول ق ــوات اجلـي ــش الع ــراقـي
ت ـ ـس ـ ــان ـ ــدهـ ـ ــا الق ـ ــوات امل ــتع ـ ــددة
اجلـن ـسـي ــات ال ــى معـظـم أج ــزاء
امل ــديـن ــة ي ــوم أمــس األول .أعلـن
ذلك الدكتور وزيـر الصحة عالء
الــدين العلـوان وقـال ان سيـارات
االسع ـ ــاف العـ ــراقـيـ ــة الـت ـ ــابعـ ــة
لـ ـ ــوزارة الـ ــصحـ ـ ــة قـ ـ ــامــت ب ـنـقل
اعـداد من هـؤالء اجلـرحـى الـى
مــستـشـفيــات بغـداد .واضـاف ان
وزارة ال ــصح ـ ــة ق ـ ــامـت بــتقـيـيـم
ال ــوضع الــصحـي لـلفلــوجــة مـن
خالل فـ ــريق عــمل يـ ــرأسه أح ــد
مـ ـ ـسـ ـ ــؤولــي مـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ــوزارة زار
مسـتشفـى الفلـوجة الـعام خالل
االي ــام الـثالث ــة امل ــاضـيـ ــة وإطلع
على أقسامه وشعبه.
وقـال الــدكتـور شـاكـر العـينــةجي
مـديـر عـام الـعمليـات الـطبيـة يف
وزارة الــصح ــة ب ــأن مـ ـسـت ــشف ــى
الـفل ــوجـ ــة الع ــام مـ ــؤهل لـلعـمل
حالياً والتوجد أضرار تُذكر عدا
تكـســر الــزجــاج بــسبـب القـصف
ب ــاله ــاون ــات الق ــادم ــة مـن داخل
املــديـنــة وإن امل ـسـتــشف ــى يحــوي
ك ـم ـي ـ ـ ــات ك ـب ـي ـ ـ ــرة مــن االدوي ـ ـ ــة
والــتجهـي ــزات الـطـبـي ــة ص ــاحل ــة

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

الرياضة:

خـالد حمفــوظ

التحقيقات:

حسني حممد عجيل

عبد الرزاق املرجاين

تــــوزيع  600طـن مـن األغـــذيـــة والـــدواء
عىل النازحني من الفلوجة
بغداد/رياض القره غولي

باشـرت هيئة الهالل االحـمر االماراتيـة وبإشراف سفـارة دولة اإلمارات
العربيـة املتحدة بـتوزيع ( )600طن من املـساعدات الغـذائية والـدوائية
على العوائل النازحة من الفلوجة واملستشفيات واملراكز الصحية.
وقـال القائـم باعـمال الـسفارة يف بغـداد السـيد علـي الكعبي :ان حـملة
امل ـســاع ــدات تهــدف إلــى دعـم شعـب العــراق الــشقـيق وللـتخفـيف مـن
الظـروف املعيـشيـة الـصعبـة التي يعـيشهـا ابنـاؤه يف اخمليمـات واملـواقع
التي نزح إليها أهالي الفلوجة جراء العمليات العسكرية.
وأوضح ان شـحنــة أخ ــرى من املـســاعــدات تـبلـغ حمــولـته ــا ( )400طن
ستصل إلى بغداد خالل األسبوع احلالي لغرض توزيعها على العوائل
الفقيرة واملتضررة من املواطنني.
وأضـاف :ان اإلمـارات العـربيــة املتحـدة سـتتـبنـى عالج االصـابـات الـتي
يصعب اجـراؤها يف العـراق وال سيـما اصـابات احلـبل الشـوكي والـظهر
وقطع األطراف يف داخل اإلمارات وخارجها ان تطلب األمر ذلك.

عبدالزهرة زكي

سهيل سامي نادر

جاسم حممد سامل

جمعية الهالل االماراتية

Al- Mada
فرز االلوان يف مؤسسة املدى

االخباراحمللية :

لالســتعـمـ ــال ويـ ــذكـ ــر ان مـ ــديـ ــر
قـ ـطـ ـ ــاع الـفلـ ـ ــوج ـ ـ ــة للـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة
الــصحـي ــة االولـي ــة سـبق ان ق ــام
بـ ــزيـ ــارة الـ ـسـيـ ــد وزيـ ــر الــصحـ ــة
واجـتمع معه وبحـضور عـدد من
املـ ــديـ ــريــن العـ ــامـني ومـ ـسـ ــؤولـي
مــركــز عـملـيــات الــوزارة لـتقـيـيـم
ال ــوضع الـصحـي للـنــازحـني مـن

الفل ــوج ــة ومت بع ــد ذلك اج ــراء
ما يلـزم الرسال كـميات اكـبر من
االدوي ــة وامل ـسـتل ــزم ــات الـطـبـي ــة
وتع ــزي ــزه ــا ب ــاملالك ــات الـطـبـي ــة
والـ ـ ـصـحـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـ ـ ـ ــاطـق
الـصقالويـة والكـرمـة والعـامـريـة
واحلـب ــانـي ــة لـت ــأمـني مـتــطلـب ــات
النازحني.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

االخبار والتقاريرالدولية :

لـلع ـيـ ـ ــد (ال ــثالث ـ ـ ــاء  )11 /16مع
انـتـ ـش ــار ق ــوات األمــن الع ــراقـي ــة
مـج ـ ـ ـ ــدداً وال سـ ـيـ ـم ـ ـ ـ ــا يف وس ـ ــط
املــدينـة .ويف املـسـاء سقـطت عـدة
قــذائف هـاون بــالقــرب من مـركـز
وجود القوات األميـركية يف مبنى
احملــافظـة القــدمي وسط املــدينـة
ملـحق ـ ــة أض ـ ــراراً بــبعــض ال ـ ــدور
السكـنية اجملـاورة مع إصابـة عدد
من األهالي بجروح.
وكـ ـ ـ ــان ــت قـ ـبـل أيـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــرت
مـنــاوش ــات واسعــة بـني مــسلحـني
وق ــوات ال ـش ــرط ــة امل ــوج ــوديـن يف
مـراكــزهم ،إذ أنه يف يــوم الثالثـاء
 11 /9قـامت مجـموعـات مسـلحة
بـالهـجوم عـلى مـركزيـن للشـرطة
األول يف منـطقـة املفــرق والثــاني
يف بهــرز أسفــر عن احلــاق أضــرار
مــاديــة جـسـيمــة بــاملــركــز الثــاني،
ووقـوع أحـد عـشـر جـريحـاً بيـنهم
سبعـة من قوات الشـرطة ،بحسب
مـ ـصـ ـ ــدر ط ـبــي يف مـ ـ ـس ـت ـ ــشفـ ـ ــى
بـعق ــوبـ ــة الع ــام وت ـصـ ــريح ق ــائ ــد
ش ـ ــرط ـ ــة دي ـ ــالـ ـ ــى الل ـ ــواء ول ـي ـ ــد
الع ـ ــزاوي الـ ـ ــذي نف ـ ــى أن يـك ـ ــون
هنـاك خمـسة وأربـعون قـتيالً بني
صف ــوف قـ ــواته مــثلـم ــا تـنـ ــاقلـت
بعـض وكــاالت األنـب ــاء والقـنــوات
الف ـض ــائـي ــة .وت ــرددت أنـب ــاء عـن
احـتم ــال قيــام محــافـظــة ديــالــى
مبق ـ ــاضـ ـ ــاة تلـك املـ ـص ـ ــادر أم ـ ــام
الق ـض ــاء لـن ـش ــره ــا أك ــاذيـب عـن
احملـافظـة .وكـانت قـوات الشـرطـة
تتوقع مثل هذا الهجوم ،ال سيما
أن الوضـع يف املديـنة كـان متـوتراً
قبل بـدء الهجـوم علـى الفلـوجـة،
وأن بعـض ج ــوامع املــديـن ــة أعلـن
عبـر مكبـرات الصـوت الدعـوة إلى

بعد مـرور أكثر من أسـبوعني على
إعالن احلكومـة حلالة الطوارئ (
تـطبيق قـانـون السالمـة الـوطنيـة
) يف الـ ـبـالد ،ال ت ـ ـ ــزال بـعـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــة
محـافظة على إيقاع العنف حيث
تـ ـ ــواتـ ـ ــرت ع ــمل ـيـ ـ ــات ال ـتـفج ـيـ ـ ــر
واالغتيــال قبل حلـول أيـام العيـد
بــشكل ك ــاد يكــون ي ــومي ـاً ،وإذ رأى
م ــواطـن ــون هـن ــا أن تـطـبـيق ه ــذا
القـانـون لـن يكـون ذا جـدوى فـإن
آخــريـن ي ــرون أنه يعــد ضــرورة ال
بد منها لوقف أعمال القتل التي
تودي يف الـغالب بـحياة أبـرياء ،أو
تـسعى إلـى عرقـلة بنـاء مؤسـسات
الـ ــدولـ ــة واحلــيلـ ــولـ ــة دون إجـ ــراء
االنـتخـابـات يف مـوعـدهــا ـ نهـايـة
ك ـ ــان ـ ــون ال ـث ـ ــانــي املقــبل .وك ـ ــانــت
املدينـة قد شهـدت حاالت اغـتيال
عــديــدة خالل األســابـيع املــاضيــة
طـالت مـسؤولـني يف الدولـة منهم
مح ــافـظ دي ــال ــى ال ــذي جن ــا مـن
احل ـ ـ ــادث ومـع ـ ـ ــاونـه ال ـ ـ ــذي لـق ــي
حـتفه وأعـض ــاء يف مجلــس حكـم
احملـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــة واجمللـ ــس ال ــبلـ ـ ــدي
لـبـعق ــوب ــة وأع ـض ــاء يف األح ــزاب
الــوطـنـيــة والــديـنـيــة إلــى جــانـب
أف ـ ـ ــراد يف الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة واحل ـ ـ ــرس
الوطني.
وكـان مجلـس حكم احملـافظـة قـد
أقـ ــال قـ ــائـ ــد قـ ــوات الـ ـشـ ــرطـ ــة يف
احملــافـظــة الل ــواء وليــد العــزاوي
وأصــر علــى قــراره فـيمــا رأت إدارة
احملــافـظــة أن الــوقـت غيــر مـالئم
ملـثل ه ــذا الق ــرار وذلك حل ــراج ــة
املـوقف األمـني يف احملــافظـة ،وأن
الـتغـييــرات سـتحــدث حـتم ـاً بعــد
عــملـيـ ــة إجـ ــراء االنــتخـ ــابـ ــات يف
أواخ ــر ك ــان ــون الـث ــانـي مـن الع ــام
املقــبل .علـمـ ـاً أن األم ــر الـنه ــائـي
مـت ــروك ل ــوزارة ال ــداخلـي ــة للـبـت
فيه.
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