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املوصل / مكتب املدى
انفجـار ) 8 ( سيــارات ملغمـة و
) 10 ( عبـوات نـاسفـة ووقـــــوع )
17 ( اشـتـبـــاكـــا مـــسلحـــا فــضال
عـن هجمــات متفـرقـة بقـذائف
الهـــــاون ومـــــا يــتــم الــــــرد علـــيه
بـــــــالقــــصف اجلــــــوي مــن قـــبل
القـــوات االمــــريكـيـــة. هـــذه هـي
حــصيلـة مــا سجـلته املــدى من
وقــائع علـى الـصـعيـد املـوصـلي

يف اليومني املاضيني.
صـبـــــاح االثـنـني جـــــاء عـنــيفـــــا
ايـضا مثل سابقـة االحد ؛ فقد
هـــــزت، علــــى الـتــــوالــي، ثالثــــة
انـفجــــــارات عــنـــيفــــــة احــيــــــاء :
ـــــــــــــــاط ــــــــضــــــب ــــــــصـــــــــــــــارف وال امل
واليـرمـوك،نـتجت عـن سيـارات
مـلغــمــــــة ، اســـتهــــــدفــت ارتــــــاال
عــسكــريــة امــريـكيــة .وانــدلـعت
صبـاح االثنني مـواجهـة عنيـفة
بني مــسلحني وقـوات مـشتـركـة
يف مــنـــطقـــــة الـــــدواســـــة حــيــث
هاجم املـسلحون مبنى مديرية
شـرطة نيـنوى وتقـدموا بـاجتاه
مــبــنـــــــى محــــــافـــظــــــة نــيــنــــــوى
مــــــــســــتـخـــــــــدمــــني الـقـــــــــذائـف
ــــــــة واالسـلـحــــــــة الـــــصــــــــاروخـــي
اخلفـيفــة وقــد شــوهـــدت ثالث
جـــثـــث ملــــــــواطـــنـــني صــــــــرعـهـــم
الــرصـــاص حيـث تعـــد منـطقــة
الدواسـة  مركـز املديـنة الـضاج
باحلركـة والنشاطـات التجارية
وقـــد احـــدثـت تـلك املـــواجهـــات
فـــزعـــا شـــديـــدا بـني املـــواطـنـني
الـــــــذيــن جتــمـعـــــــوا يف احملـــــــال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

مخـتلفـة،  فـضال عن تــسلم )7(
جثث يف اليومني املاضيني. 

ومن جهـة اخـرى حـصلت املـدى
علـــــى مـنـــشـــــوريـن االول مـــــوقع
بـاسـم جهـة تـطلق علــى نفـسهـا
اسـم التـــوحيــد واجلهـــاد تتـبنــى
فــيه مــــســـــؤولــيــتهـــــا عــن مقــتل
املـنــسق الــسـيـــاسـي يف الــسفـــارة
التــركيــة واملنـشــور الثــاني مـوقع
باسم جماعة تطلق على نفسها
اسـم انــصـــار الــسـنــــة تهـــدد فــيه
ــــــــراكــــــــز ــــــــر جـــمـــيـع امل بـــتـفـجـــي
االنتخـابيـة يف محـافظـة نيـنوى
وبقـــتل مـــن يعـــمل فـــيهـــــا وعـــــد
املنشور االنتخابات املزمع البدء
بهــا نهــايــة الــشهــر القــادم غـيــر

جائزة شرعا .
اشــتــبــــــاكــــــات ) 48 ( الــــســــــاعــــــة
املـــــاضــيـــــة تــــشــيـــــر الـــــى جتـــــدد
االعمــال العــسكــريــة يف املــوصل
ويف تـصعيـد خـطيـر هـذه املـرة ؛
فـبعـض احـيـــاء املـــوصل تـــشهـــد
اشـتبــاكـــات متــواصلـــة تتـخللهــا
هدن صباحية عابرة فيما ميكن
وصفـه بحـــرب احـيــــاء سكـنـيـــة.
عالمات الـتصعيد تـبدو واضحة
يف الـــــــردود العــنـــيفــــــة لـلقــــــوات
االمريكية والتي تصل يف احيان
ــــــــــــى قـــــــصـف جــــــــــــوي عــــــــــــدة ال
ــــــــات. اغـلـــب تـلــك ــــــــروحـــي ــــــــامل ب
املواجهات، وباستثناء ما وقع يف
اليـومني املـاضيني، حتـدث حتت
جـنــــاحـي لــيل حــظــــر الــتجــــول
املـــســـــائــي والــتعــتــيــم االعالمــي

التام .
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والـفــــــــاروق والــــــــزجنـــيـلـــي ورأس
اجلـــــادة. كــمــــــا تعـــــرض مــبــنـــــى
محـــافــظـــة نـيـنـــوى يف ســـاعـــات
الـفـجـــــــر االولـــــــى الـــــــى هـجـــــــوم
بقــــذائـف الهــــاون. وذكــــر حــــرس
املـبـنـــى للـمــدى ان تــسع قـــذائف
هــــــــــاون سـقــــــطــــت يف مـحــــيــــــط
احملــــــافـــظــــــة مــن دون ان تـــــــوقع
خـســائــر بـشــريــة. وعلــى صـعيــد
مـتــصل تعـــرض رتل امـــريكـي يف
مـنطقـة حي العـربي الـى هجـوم
بقـــــذائف صــــاروخـيــــة ادت الــــى
تـــدمـيــــر عجلـــة، كـمـــا شـــوهـــدت
مـــدرعـــة عــــسكـــريــــة محـتـــرقـــة،
صــبــــــاح االثــنــني،  يف مــنــــطقــــــة

سومر.
مـصــادر مــطلعـــة، يف محــافـظــة
نـيـنـــوى،  ســـربــت للـمـــدى خـبـــر
عقد اجتماع امني على مستوى
عال، االحد املـاضي، بني ضباط
امـــــــريـكـــــــان ونــــظـــــــراء لـهــم مــن
اجلــيـــــش الـعـــــــراقــي،  حــــضـــــــره
مـحــــــــافــــظ نـــيـــنــــــــوى، ومت فـــيـه
استعـراض الوضـع االمني الذي
وصفـته مصـادر املـدى بـاملتـردي.
واكـدت تلـك املصــادر ايضـا وقـوع
خــمــــــس هجــمــــــات، بـــــســيــــــارات
مـلغـمـــــة،  اســتهـــــدفـت اجلـيـــش
االمــريكـي خالل )24 ( الـســاعــة

السابقة العداد هذا التقرير. 
جهــات طـبـيــة  تـــابعــة ملــشفـيـني
كــبــيـــــريــن يف املــــــوصل : الــــسالم
والــــــزهــــــراوي،  اكـــــــدت للــمــــــدى
قيـامهمـا مبعـاجلـة ) 25 ( حـالـة
اصـابـة بجـروح واطالقـات نـاريـة
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اســبـــــــوعــني بـــــســبــب كــتـــــــابـــــــات
مـنــــاهــضــــة لـلحـكــــومــــة وجــــدت

مكتوبة على سور اجلامع. 
شهــــود عـيــــان افــــادوا، صـبــيحــــة
االحـد املـاضـي للمـدى، بـانـدالع
اشـتـبـــاكـــات عـنـيفـــة يف املـنـــاطق
الغــــــربــيــــــة مــن املــــــوصل، دامــت
لساعـات، بني مسلحني والقوات
االمـريكـية وحـسب شـهود عـيان،
ان عـشـرات املــسلحني يـنتـشـرون
يف الــشـــوارع الـــرئـيــســـة الحـيـــاء
اليرموك وبـاب اجلديد والنجار

الـتجــاريــة املـنتـشــرة يف الـشــارع
هربا من وابل الرصاص وقد مت
عـــزل املـنــطقـــة حـيـث اسـتـمـــرت
املـــــواجهــــات لـــســــاعـــــات. وعلــــى
الــســــاحل االيــســـر مـن مـــديـنـــة
املوصل قامت القوات االمريكية
صبـاح االثـنني بهـدم اجــزاء من
جــــــــامـع الــــصــــــــابــــــــريـــن يف حـــي
الـوحـدة وهـذه هي املـرة الثـانيـة
الــتــي تقــــــوم بهــــــا تلــك القـــــوات
بهـــدم اجـــزاء مـن اجلـــامع فقـــد
ســبـق لهـــــا ان فـعلــت هـــــذا قـــبل

تصاعد حدة االشتباكات املسلحة يف نينوى

القوات االمريكية ختوض حرب احياء سكنية يف املوصل
بغداد / طارق اجلبوري

أكــــد رئـيـــس جلـنــــة اخلــــدمــــات يف
مجلس محـافظـة بغداد واملهـندس
مـزهــر العكـيلي أن األزمـة احلــاليـة
يف الــــــوقــــــود الــتـــي يعــــــانــي مـــنهــــــا
املــواطـنــون سـبـبهـــا اخللل يف آلـيــة
الـتــــوزيع ويف احـتـــســــاب الكـمـيـــات
املقــدرة وحــاالت الـتلكـــؤ والتـالعب
مـــن قـــبـل بـعـــــض ذوي الـــنـفـــــــــوس
الــــضعـــيفـــــــة وأن دور اجمللــــس هــــــو
اإلشـــــــراف عـلـــــــى آلــيـــــــة الــتـــــــوزيـع
املـقــتـــــــرحـــــــة ولــيـــــس بــيـع املــنــتـج

النفطي.

اخلاصة باجملالس احمللية.
وأضاف أن دور اجملالـس احمللية هو
اإلشــراف إذ أن علــى كل مجلـس ان
يعرف عدد وكالئه وارقـام مركباتهم
وأن اخللل الـذي وجـدنـاه هـو وجـود
نقــطــــة ســــائـبــــة مــــا بــني )القــطع(
واملــسـتــودعــات إذا مت اعـتـمــاد آلـيــة
جديـدة تتمثل بعدم جتهـيز الوكيل
اخملتـص لكـل حي بــالـنفـط مـــا لم
يتم تـأييـد اجمللـس احمللي بـانه وزع
املـنـتــــوج بــــالـكـــــامل والــــذي يـثـبـت
تقصيـره يغـرم وتلـغى وكـالته خالل
أربع وعشـرين سـاعـة إذا لـم يحضـر

سكان املنطقة.
وأشـار إلـى أن هنـالك أسبـاب أخـرى
ألزمـــــــة الـــــــوقـــــــود وهـــي محـــــــاولـــــــة
اســتغـالل بعــض مــن العـــسـكــــريـني
والـشرطـة لرتـبهم لالستحـواذ على
كميات من البـنزين أو النفط خارج
اســتـحقـــــــاقهــم وقـــبل أيــــــام رفـــض
عـــامالن يف محـطـــة تعـبـئــة املـثـنــى
املقــــابلـــة ملـلعـب الـــشعـب بـتـجهـيـــز
أعـــداد مـن شـــرطـــة مـــركـــز زيـــونـــة
بـالـبنــزين بــالعبــوات البالسـتيـكيـة
فمـا كان مـن أفراد شـرطة املـركز إال
أن قـامـوا بــإطالق العيـارات النـاريـة
داخل احملـــطــــــة واالعــتـــــــداء علــــــى
املــوظـفني واقـتيــاد العــامـلني )عـلي
جبـارة وحـسن إسمـاعيل إلـى املـركـز
وحـبسهمـا يومـاً واحداً ولم يخـرجا
إال بعـــــد أن دفعـــــا مــبـلغـــــًا مقـــــداره
)700( ألـف ديـــنــــــــار إلــــــــى مــــــــركــــــــز

الشرطة.

وقـــال أن وزارة الــنفــط حـتـــى هـــذه
اللحـظــة لـم تغـط بـصــورة كـــاملــة
جمـيع منـاطق بغـداد من حـصتهـا
مـن النفـط لـشهـري تـشــرين األول
والثــاني والــذي مت احتـســابه علـى
اســــاس طـبــيعــــة اجلــــو الــــدافـئ يف
هذيـن الشهـرين ومع ذلك فـإنه لم
تتم تغطيـة قواطع بغداد على وفق
اآللـيـــة املـتـفق علـيهـــا علـــى أســـاس
األحيــاء وليـس القـواطع مـوضحـًا
أن الـــــوكالء املــتعــــاقــــديــن مع وزارة
النفـط لم يقـومـوا بــإيصـال املـنتج
إلـــى املنــاطق وأغلـبهـم زور االختــام

رئيس جلنة اخلدمات يف مجلس محافظة بغداد لـ)املدى(

عسكريون ورشطة يستحوذون عىل كميات
من البنزين والنفط خارج استحقاقاهتم

وزارة النفط لم تلتزم باحلصة املقرة
لشهري تشرين األول والثاني

بغداد / املدى
عقـد وفـد من وزارة املـوارد املـائيـة
ضـــــم عــــــــــــدداً مـــــن اخملـــــتـــــــصـــــني
اجتماعاً يف عمان مع وفد مكتب
بـــرنـــامج األمم املـتحـــدة للـبـيـئـــة
ـــــــــــــذي مــقـــــــــــــره  (U.N.E.P) ال
جنـيف وبـحثــا مجـمل نـشــاطــات
البـرنامج يف العـراق فيمـا يخص
الـبـيـئـــة بــشـكل عـــام ومـــا يــتعـلق
بـاحلفـاظ علـى نـوعيـة امليـاه من

التلوث يف عموم القطر.

برنامج األمم املتحدة للبيئة
وقـال وزيـر املـوارد املـائيـة الـدكتـور
عبـد اللطيف جـمال رشيـد الذي
تـــرأس الـــوفــــد العـــراقـي يف هـــذه
املبــاحثـات الـتي انـتهـت أعمــالهـا
أمس بعـد أن استمـرت ملدة أربـعة
أيــــــــام: لقـــــــد جـــــــرت مــنـــــــاقـــــشـــــــة
تفــصــيلـيــــة خلــطــــة ونـــشــــاطــــات
مـكـتـب بــــرنـــــامج األمم املــتحــــدة
للبـيئـة إلعـادة إنعـاش األهـوار يف
العـــراق والـتـنــسـيق بـني اجلهـــات
واملـنــظـمــــات العـــاملـيـــة اخملـتـلفـــة
العـــاملــة يف هــذا اجملــال إضــافــة
إلـــــــى بحــث اســتــمــــــرار الـــتعــــــاون
العراقـي اإليرانـي يف مجال املـياه
املـشتركة وباألخـص هور احلويزة
الـذي يعتبـر مشتـركاً بـني العراق
وإيـــــران مــــــوضحــــــاً أنه ســـبق وأن
رعــــــى بــــــرنـــــــامج األمم املـــتحــــــدة
للبـيئـة اجـتمـاعـاً سـابقــاً حضـره
ممــثلــــون عـن اجلــــانــب العــــراقـي
واإليـــــرانــي يف هـــــذا اإلطـــــار، وإن
هنــاك إجــراءات للـتمـهيــد لعقــد
اجـتـمـــاع ثـــان مــشـتــــرك للـبحـث

باملياه املشتركة بني البلدين.

ـ
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بـــالـتـنـــسـيـق مع الـبــنك الـــدولـي
بتحـديـد املـشـاريع األخـرى الـتي
تغــطي كــامل املـبلغ، مــشيــراً إلــى
أن املـباشـرة باألعـمال الـتنفيـذية
لهــذه املـشــاريع سـتتـم مع بــدايــة

العام املقبل.
كمـا استـكمل الـسيـد وزيـر املـوارد
املــــائـيــــة خالل وجــــوده يف عـمــــان
ومبعيته الوفد الفني املتخصص
املـنـــاقــشـــات اخلـــاصـــة مـع مكـتـب
مـنظمة الغـذاء والزراعة الـدولية
) FAOالـفــــــــاو( يف مــــــــا يـــتـعـلـق
بـــاملبــالغ الـتي تــديــرهـــا املنــظمــة
ضــمــن مــبــــــالغ الـــــدول املــــــانحـــــة
إلعــادة إعـمــار العــراق ومــراجعــة
مـــــراحل تــنفـيــــذ األعـمــــال الـتـي
تـقوم بـها املـنظمـة ضمـن املرحـلة
املـــذكـــورة والـتـي تــشـمل حتـــديـث
محــطـــات الــضخ والـبـــزل مبـبـلغ
)13( مـلــيـــــــون و)463( ألـف دوالر
ومـــشـــروع ربــط مـبـــازل رمـــادي -
املـصـب العـــام مبـبـلغ )5( ماليـني
و)367( ألف دوالر إضـــــافـــــة إلـــــى
مـشاريـع أعمال الـتنميـة الريـفية
يف عـمــوم احملــافـظــات مبــا فـيهــا
إقلــيــم كــــــردســتــــــان مبــبـلغ )16(

مليون و)958( ألف دوالر.
كـمــا حـضــر الــسـيــد وزيــر املــوارد
املـائية نـدوة متخصصـة يف عمان
نظـمتهـا شـركـة اسـشـاريـة عــامليـة
مبــــــشــــــــاركــــــــة وزارة الـــبـلــــــــديــــــــات
واالشغــــــال العـــــامــــــة العـــــراقــيـــــة
نــاقــشـت الـتقــريــر الــدولـي املعــد
حــــول الــتخــطـيـــط بعـيــــد املــــدى
لـتــأمـني مـيــاه الـشــرب حملــافـظــة

البصرة.

بـــالنـشــريــات العلـميــة واألجهــزة
اخملـتـبــــريــــة لـفحــــوصــــات املـيــــاه
والـتــــربــــة والــصـــــور الفــضــــائـيــــة
املـتـــوفـــرة وتقـنـيـــات حتلـيل هـــذه
الـــصـــــور وتـــــوظــيـفهـــــا خلـــــدمـــــة
مجـاالت عمل الـوزارة بـشكل عـام
ومـــراقـبـــة نـــوعـيـــة املـيـــاه بــشـكل

خاص.

البنك الدولي ومنظمة )
الفاو (

كـما أعلـن الدكـتور عـبد الـلطيف
رشـيــــد عـن اسـتـكـمــــال وتــــوقــيع
الــــوثــــائق الــنهــــائـيــــة مع الـبـنـك
الــــدولـي الـتـي حــــددت املـــشــــاريع
الـتـي يـــديـــرهـــا الـبـنك يف قـطـــاع
املــــوارد املــــائـيــــة بــــالعــــراق ضـمـن
املـبـــالغ املـــرصـــودة إلعـــادة إعـمـــار
العــراق مـن قـبل الــدول املـــانحــة
ومبــبلـغ )20( ملــيـــــون دوالر، ومت
حتــــــديــــــد كــمـــــــرحلــــــة أولــــــى )5(
مشـاريع تغـطي جـزءاً مـن املبلغ.
اخملـــــصـــــص وســـتـقـــــــــوم الـــــــــوزارة

وأشــــار الـــسـيــــد الــــوزيــــر إلــــى أن
االجـتمــاع بحـث أيضـاً نـشـاطـات
الـبــــرنـــــامج يف عـمــــوم املـنـــطقــــة
وســبل تـقلــيل الــتلـــــوث يف مـيـــــاه
نهــري دجلــة والفــرات وتـــأثيــرات
الـــدول املتـشـــاطئــة علــى نـــوعيــة
املـيــاه إضــافــة إلــى بحـث الـبـيـئــة
الــبـحـــــــريـــــــة لـلـخـلــيـج الـعـــــــربــي
ومـنــاقــشــة الـتقـنـيــات احلــديـثــة
الـتـي يـــســتخـــــدمهــــا الـبــــرنـــــامج
كــــأسلـــوب االسـتـــشعـــار عــن بعـــد
والــصـــــور الفــضـــــائـيـــــة ملـــــراقـبـــــة
الــتغـيـيــــرات الـبـيـئـيــــة ومـــــراحل
إنــعــــــــــــــاش األهــــــــــــــوار ومــقــــــــــــــدار
االستفــادة منهــا يف قطـاع املـوارد

املائية.
وبني الـسيـد الوزيـر أن االجتـماع
اسـتعــرض الـتقــريـــر املعــد حــول
الــــســـــدود والــتــنــمــيـــــة واالجتـــــاه
العــاملي بـشــأنهــا كمــا طلـبنــا من
بـــرنـــامج األمم املـتحـــدة للـبـيـئـــة
تــوفـيــر الــدعـم الـتقـنـي للـمــوارد
املــــــائــيـــــــة يف مجــــــال تــــــزويــــــدنــــــا

ـ ـ ـ

وزير املوارد املائية يعلن من عمان

توقيع الوثائق النهائية مع البنك الدويل لتنفيذ
مشاريع إروائية بكلفة )20( مليون دوالر

استكمال مناقشة تنفيذ منظمة )الفاو( ملشاريع بكلفة )35.788( مليون دينار
البحث مع مكتب
 U.N.E.Pخطة
إنعاش األهوار
والتعاون
العراقي اإليراني
يف املياه
املشتركة

بغداد/املدى
ضـمـن خــطــــة وزارة الــبلــــديــــات واألشغــــال النعــــاش الــبلــــديــــات يف املــــدن
والنـواحي وضمن بـرنامج )مـن أجل عراق أنظف وأكـثر إشراقـاً( خصصت

الوزارة )305 ماليني دينار( لناحية الراشدية.
وقــــال علـي فـيــصـل مهـنــــد الفـيـــاض مـــديــــر بلـــديـــة الـــراشـــديـــة: مت ردم
املـسـتنقعـات واحلفـر يف املــدينـة وحتـويل الـسـاحـات الفـارغـة إلـى حـدائق
عـامــة والعمل ال يـزال مـستمـرًا فيهـا ومت تـوزيع أكيـاس النفـايـات وتـوزيع
احلـاويـات علـى املنـاطق الـتي حـددت. وفـرش سـبيـس يف مـنطقـة القـدس
لغــرض تبـليـطهــا وإكـســاء الـشــارع الــرئيــس يف النــاحيــة بـطــول )1200(م
وبعــرض )10( سـم وسـمك )5( سـم ونحـن اآلن بـصــدد بـنـــاء محــال عــدد

)14( يف حي القدس جلعلها أسواقاً عصرية.
كما تقـرر إنشاء مجار للصـرف الصحي ملنطقة القـدس بكلفة )75 مليون

دينار( بطول )900( م مع محطة مجار مجاورة املبزل الرئيس.
وتـرميم وإعـادة تأثيـث البلديـة بعد تعـرضها للـسرقـة والنهب بعـد سقوط

النظام مشيراً إلى أن البلدية حتتاج إلى اآلليات وتناكر املاء.

انتشـال جثث من
مـقربة كــركــوك

اجلامعية
كركوك / ا ف ب

أكــد مـســؤول حمـلي أن عــائالت
كــرديــة انتـشلـت صبــاح أمـس
الثالثاء رفـات جثث إلقـاربها من
مقربة مجــاعيــة عثـرت عـليهـا
القـوات األمـريـكيـة أمـس قـرب

كركوك.
وقال عبد اهلل حممود خمتار قرية
طـوبـزاوة أن "أكثـر من    عـائلـة
غــالبـيتهــا من األكــراد انتــشلت
بقـايـا جـثث أقـاربهـا مـن املقربة
اجلمــاعيـة الـيت اكتـشفت أمـس

األول االثنني".
واضــاف "تضـم املقربة عـشـرات
اجلـثث من الـذين قتـلهم النـظام
الـســابق عـام      يف هــذه املنـطقـة
الـيت كــــان يقــطــنهــــا أكــــراد

وتركمان".
وتقيم يف طـوبـزاوة حـاليـًا حنـو    
عـائلـة غـالبـيتهـا السـاحقـة من

األكراد.
وكان مـتحدث عـسكري امـريكي
قـد أعـلن امـس األول االثـنني أن
مـواطنني عـراقيني عثـروا على
مقـربة مجاعيـة تضم رفـات حنو   

شخصًا قرب كركوك.

البصرة/املدى
أنــشـطـــرت قـــوات شـــرطـــة الـبـصـــرة الـــى
شــطــــريــن بعـــــد تعــيــني قــــائــــد جــــديــــد
للـشـرطـة يف املــدينـة هــو العـميـد كــاظم
حـميــد داخل بــدال مـن العـميــد مـحمــد
العلي الذي رفض تـسليم منصـبه لقائد
اجلـديـد، ويـذكــر أن األخيـر صــدر بحقه
أمـر أقالـة قبل أكـثر مـن شهريـن من قبل
وزارة الـــداخلـيـــة ولـم يـنفـــذ ذلك األمـــر،
ويذكر أن بعض القـوى الدينية تقف مع
العـمـيـــد الـعلـي وتـــسـنـــد مـــوقـفه، وقـــد
أنعكـس ذلك علــى الشـارع الـبصـري بعـد
أن أنقـسم أفراد الـشرطـة بني القـيادتني،
فقـد متركـز القـائد اجلـديد مـع مؤيـديه
يف مـــديـــريـــة شـــرطـــة العــشـــار، والقـــائـــد
القــدمي يف مقــر قيـادة الـشـرطــة..! علـى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

انشقاق يف رشطة البرصة
صعـيد آخـر أستمـر مسلـسل األغتـياالت
يف البصـرة وبشكل محـسوس وظـاهر، إذ
لـم ميــر يــوم لـم تــسقـط فـيه ضحـيــة أو
ضحـيتــان مـن دون أن تتــوضـح األسبــاب
ـــــة، فــمـــــرة يـكـــــون مـــن وراء تلـك احلـــمل
األنـتـمـــاء الـــســــابق إلـــى حـــزب الــبعـث
املـــنـحـل، وأخــــــــــرى الـعـــمـل مـع قــــــــــوات
األحـتالل وثــالـثــة بـيع اخلـمـــور، ورابعــة
بيع أقـراص السـي دي ، وقد طـالت تلك
األغتياالت يف مـرة سابقة عـضو مجلس

احملافظة   حازم العينجي.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

البصرة/عبد احلسني الغراوي
أهــدت جـمهــوريــة اجلـيك محــافـظــة البـصــرة
ماكنة كبيرة لطحن مخلفات املباني املهدمة.
وقــال الـــدكتــور صــالـح إسمــاعـيل جنـم رئيـس
مجلـس إعمـار محــافظـة الـبصـرة: ان أهـميـة
هـــذه املـــاكـنـــة املـتـطـــورة هـي قـيـــامهـــا بــطحـن
مخلفات املبـاني وحتويلهـا إلى مادة اسـمنتية
ميكن االسـتفادة منها. وإن املـاكنة شحنت من

براغ.
وأوضح رئـيـــس مـجلـــس إعـمـــــار الـبــصـــــرة أن
حكـومة اجليك تـرتبط مع محـافظة الـبصرة
بعالقـة تعـاون يف مجـاالت املسح اجلـيولـوجي
ومعــاجلـــة مخلفــات الـتلــوث، خــاصــة الـتلــوث
النفـطي وقد أبـرم العراق واجليـك يف الكويت
قـبـل شهـــــر عقـــــديـن حـــــول االسـتـكـــشـــــافـــــات
النفطيـة وإجراء املـسوحـات يف املياه اجلـوفية
مـؤكـدًا أنه مت إبـرام عقــد مع مصـايف الـبصـرة
يف الـــــشعــيــبـــــة لـــتحـــمل جـــــزء مــن تـكـــــالـــيف
اإلعمـار، وهنـاك اهتمـام من اجلـانب اجلـيكي
لـتـطـــويـــر معـمل الـــورق يف الـبـصـــرة مـن قـبل

شركة )زاز( .

اجليك جتهز البرصة بامكنة
لطحن خملفات املباين

شمول النواحي بمشاريع اخلدمات 
الرسيعة بماليني الدنانري

بغداد / املدى
مـينــاء املعقل اول مـينـاء مت إنـشـاؤه يف عـام
1919 ويـتضـمن بحـدود أحـد عـشــر رصيفـاً
إضـــــافـــــة إلـــــى الـــــرافعـــــات وكل اخلـــــدمـــــات
األخـرى الـتي تــؤهله للعـمل مجــدداً.. غيـر
أن وجــود القـــوات البــريـطـــانيــة فـيه يحــول
دون تشغـيله واالستفـادة منه، إذ ان مـصادر
يف املـوانئ تـشيـر إلى ان تـشغيل هـذا امليـناء
ال يتـطلـب غيـر عـمليـة كــري املمــر املالحي
املؤدي إلـى املينـاء من شط العـرب من اجل
أن تتمـكن البـواخـر ذات الغـواطـس من )3-
4( متر من العـمل إضافة إلـى )اللنجات(..
وهــــذا سـيــنعـكـــس إيجــــابـيــــاً علــــى الــــوضع
االقـتــصــــادي ملــــديـنــــة املـعقـل واإلسهــــام يف
إحـيــــاء هــــذه املــــديـنــــة ألن عــملـيــــة دخــــول
الـبــــواخــــر سـتـتـــطلـب تــــشغـيـل العـــــاملـني
وقــطــــاعـــــات واسعــــة يف املــــديـنــــة وحتـــسـني

وضعهم االقتصادي املتردي.
ولــدى سلـطــة املـــوانئ الـــرغبــة واالسـتعــداد
الـكـــــامل لـتــــشغــيل هـــــذا املـيـنـــــاء وإعـــــادته

خلدمة االقتصاد الوطني العراقي.
ومــا نـــأمله أن تـتـم إعــادة الـنـظــر يف وجــود
القوات متعددة اجلـنسيات يف ميناء املعقل
وغـيـــره مـن املـــواقع الـتـي ميكـن االسـتفـــادة

منها.

ميناء املعقل هل يمكن
أن يعود إىل العمل

الوقف السني يستنكر العملية اإلجرامية
يف النجف وكربالء وجامع أم الطبول

بغداد/املدى
اسـتــنكـــر ديـــوان الـــوقف الــسـنـي االعـتـــداء الـــذي
اسـتهــدف املــدنـيني يف مـــدينـتي الـنجف وكــربالء

وجامع شهداء أم الطبول يف بغداد.
وقـال الـسيــد ضيـاء احلـديـثي مـديـر إعالم ديـوان
الــــوقف الـــسـنـي: إن هــــذا العـمـل ال يقــــوم به مـن
يــؤمن بـوحـدة العــراق وامن العـراق وسالمـة أهله
وإمنــا يقــوم به أشخــاص ال يـهمـهم ســوى خــدمــة
األجـنـبـي. داعـيـــا الــشعـب العـــراقـي إلـــى الـــوحـــدة
الــــوطـنـيــــة والـتـحلـي بــــروح اإلخــــوة وعــــدم فـــسح
اجملـال إمـام الـذين يهـدفـون إلـى زرع الـفتنــة التي

ال يستفيد منها العراقيون.

كركوك/املدى: 
انفجـــرت عـبـــوة نــــاسفــــة علـــى
مجـمـع للخـطـــوط الـنفـطـيـــة
الواقع قـرب مدينة الفتحه 85
كم غـرب كـركـوك مبحـاذاة نهـر
دجلــة يف ســاعــة مـتــاخــرة مـن

الليل. 
وافـــاد العقـيـــد نـــاصح محـمـــد
مــن قــــــوة الــــــدفــــــاع املــــــدنــي ان
عنـاصـره اسـتخبــرت عن وقـوع
االنفجـار قــرب منـطقـة بـيجي
و ان االنـفـجــــــــــــار وقـع بـعــــــــــــد
السـاعة العـاشرة والـنصف من
لـيلــة امــس حــسـب املعلــومــات
املـتوفـره حالـيا لـدينـا انه جنم
عن زرع مــسلـحني لـعبــوة قــرب

ـ ـ

مجـمع الـصمــامــات والــولفــات
يف هــذه املـنــطقــة الـتـي تــشهــد
بـــاسـتـمـــرار عـملـيــــات تخـــريـب
للـخطــوط النفـطيـة والغـازيـة
ممـــا ادى الـــى اشـتعـــال نـيـــران

هائله.
واضــاف أن حــريقــاً اخــر نــشب
يف احـــد اخلـطـــوط الـثـــانـــويـــة
الــــواقعـــة غـــرب كـــركـــوك قـــرب
قريـة السـراي والنيـران مازالت
مشـتعله فيه من دون ان تتـوفر
ــــــة تـفــــــاصــيـل عــن ــــــا أي ــــــديــن ل

اخلطوط.
املـسـتهـدفـة ونــوعيــاتهـا كــونهـا
من تـخصـص الفنـيني يف وزارة

النفط. 

ـ ـ ـ ـ

استمرار عمليات ختريب انابيب النفط
بغداد/ رياض القرة غولي

قـامت عصـابة مـسلحة بـالسطـو على
اثنتـي عشـرة شـاحنـة، تعمـل حلسـاب
وزارة الــتجــــارة تـنـقل مــــواد احلــصــــة
الـتـمـــويـنـيـــة، عـنـــد مــــدخل مـــديـنـــة

البصرة..
وقال احـد سائقـي هذه الشـاحنات ان
مجـمــوعــات مــسلحــة كــانـت تــسـتقل
سيارات بيكب حديـثة هاجمتهم عند
مقـتـــربـــات محـــافـظـــة الـبـصـــرة ممـــا
اضطـرهم الـى التـوقف والتـرجل من
الـشـاحنـات إذ قـادهم افــراد العصـابـة
الــى عمق الـصحـراء بـاجتـاه احلـدود

السعودية.
واضـاف انه تـوسط لـدى احـد وجهـاء
مــديـنـــة العـمــارة الــذي اتــصل بــدوره
بـأحـد وجهـاء الـبصـرة ملعـرفـة مـصيـر
شـاحـنته وهـي من نـوع )مــارسيـدس(

موديل 1996 .
ومتت معـرفـة مكـانهـا لكـن السـارقني
طـــالبــوا بفــديــة مقــدارهــا  )9( آالف
دوالر مقــابل تـسلـيم الـشــاحنــة الـتي
كـــانـت حتــمل حـــاويـــة تــــابعـــة لـــوزارة
الـتجــارة.. وبعــد مفــاوضــات مـضـنيــة
قـــرر الــســـارقـــون تـــسلـيـم الــشـــاحـنـــة
لـصــاحـبهــا مقــابل )6( آالف و )500(
دوالر غــيـــــــر انهــم صــــــادروا لــــــوحــــــات
تـسجيلهـا ومـستمـسكـاتـه الشخـصيـة

وحاوية وزارة التجارة..
واوضـح ان وزارة التجارة تـطالبه اآلن
بـدفع غـرامـة مقـدارهــا مليـونـا دينـار

ثمن احلاوية..
ونـاشـدت اجلهـات اخملـتصــة الشـرطـة
لـتـــأمـني سالمـــة قـــوافل الــشـــاحـنـــات
الـتـي تـنـقل املــــواد الـتـمــــويـنـيــــة مـن

البصرة..

سطو مسلح على 12 شاحنة  
وزارة التجارة تطالب السائقني بالتعويض
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