
 بغداد / املدى 
التقى رئي����س اجلمهورية جالل طالباين 
وفدي ح���زب االحرار الك���ردي واملوؤمتر 

العام للكرد الفيليني.
وذك���ر بي���ان لرئا�س���ة اجلمهوري���ة ام�س 
االثن���ني:" ان طالباين ا�س���تقبل وفدا من 
ح���زب االح���رار  الك���ردي برئا�س���ة ميثم 
�س���مة . وق���دم الوف���د ع���ددا م���ن املطالب 
للنهو����س بواقع الكرد الفيليني ال �س���يما 
يف جم���ال التعيينات و م�س���اعدة عوائل 
و  احلي���ف  رف���ع  �س���رورة  و  ال�س���هداء 
الظل���م ع���ن ه���ذه ال�س���ريحة". و ا�س���اف 
ا�س���تعداده  اك���د  طالب���اين  البي���ان:" ان 

لب���ذل اجله���ود املمكن���ة من اج���ل حتقيق 
مطالبه���م امل�س���روعة و�س���مان حقوقه���م 
كامل���ة باعتباره���م مواطنني اأ�س���الء يف 
ه���ذا الوطن، و�س���اركوا يف الن�س���ال مع 
�س���ائر الق���وى الوطني���ة العراقي���ة �س���د 

الدكتاتورية البائدة". 
وق���ال بي���ان رئا�س���ي ث���ان :" ان رئي����س 
اجلمهوري���ة التق���ى ، وف���دا م���ن املوؤمتر 
العام للكرد الفيليني �س���م ال�س���يخ حممد 
�س���عيد النعماين وعب���د الواحد الفيلي و 
ع�س���ام الفيلي و�س���امل الفيلي والقا�سي 
منري حداد و اح�س���ان الفيلي وهناء بيك 
مراد.وق���ال بيان لرئا�س���ة اجلمهورية:" 

توحي���د  ب���ارك  طالب���اين  الرئي����س  ان 
مظل���ة  حت���ت  الفيلي���ني  الك���رد  �س���فوف 
املوؤمتر العام للكرد الفيليني وا�سفا هذه 
اخلط���وة بال�س���رورية من اجل تع�س���يد 
ح�س���ور الك���رد الفيلي���ني عل���ى ال�س���احة 
العراقية لتحقيق اهدافهم. واكد �سرورة 
املظلوم���ة  ال�س���ريحة  ه���ذه  تتمت���ع  ان 
بكام���ل حقوقه���ا  العراق���ي  املجتم���ع  يف 
الك���رد  بن�س���االت  م�س���يدا  امل�س���روعة، 
الب���ارز يف مقارع���ة  الفيلي���ني ودوره���م 

الظلم و الدكتاتورية". 
و اأب���دى رئي����س اجلمهورية ا�س���تعداده 
الكامل مل�س���اندة املطالب امل�سروعة للكرد 

الفيليني يف كاف���ة امليادين، موؤكدا اهمية 
م�س���روع توحيد الكرد الفيليني، م�س���يفا 
وطنية  مهمة  اخلط���وة  هذه  جن���اح  "ان 
عراقية مقد�س���ة من خالل الدفاع عن هذه 
ال�سريحة اال�سيلة من ال�سعب العراقي".
من جانبه، ا�س���تعر�س الوفد الزائر نبذة 
عن اجله���ود التي بذلت م���ن اجل توحيد 
�س���فوف الك���رد الفيلي���ني. واأك���د رئي�س 
الوف���د ال�س���يخ حمم���د �س���عيد النعم���اين 
اعتزازهم بقوميته���م الكردية، و قدرتهم 
عل���ى لعب دور حلقة و�س���ل ايجابية بني 
العرب والكرد ملا فيه خري العراق اجلديد 

و �سعبه.
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ه�اء يف �سبك

ت���زوج رج���ل بام���راأة قبيح���ة مل ي���ر وجهها من قبل، �س���رب 
الرج���ل عل���ى م�س����س يف ليلت���ه االوىل وعند ال�س���باح هّم 
باخلروج من الدار متحججا بق�س���اء بع�س االعمال املهمة 
، ا�س���توقفته املراأة مت�س���ائلة.. ماذا ترى اىل اّي من اقاربك 
اري وجه���ي وم���ن منهم التريد ان ي���راين..؟  فقال التريني 

وجهك واريه من ت�سائني.
 ه���ذا القبح الوا�س���ح على وج���ه القائمة املغلق���ة التي اتت 
على جتربة العراق االوىل وجعلتها م�س���غة على كل ل�س���ان 
وحكاي���ة للتن���در من قب���ل االط���راف اخلارجي���ة والداخلية 
عل���ى ح���د �س���واء حت���ى و�س���ل االمر مبجل����س الن���واب ان 
ينتق���د بع�س اع�س���ائه القرارات التي �س���درت عن املجل�س 
وخ�سو�س���ا تل���ك التي تتعل���ق مبميزات االع�س���اء الكثرية 
والت���ي لن تتوقف عند حد التخم���ة. لقد اتت القائمة املغلقة 
بالكث���ري ال���ذي اثقل كاهل ال�س���عب العراقي ب���دل ان يخفف 
عن���ه بع�س اعبائه، و�س���غل الكثريون املواق���ع االوىل التي 
تتعل���ق بت�س���ريع القوان���ني املهم���ة يف حياة ال�س���عب فكان 
االم���ر عب���ارة ع���ن جمامالت وعالق���ات �س���داقة ورمبا عرب 
اىل )�س���يلني و�س���يلك( كم���ا يق���ول االخ���وة يف م�س���ر، لقد 
اخط���اأ الرج���ل حني ت���زوج امراأة مل ي���ر وجهه���ا ولكنه كان 
�سحية للظروف ال�سائدة اآنذاك ونحن اي�سا وقعنا �سحية 
للو�س���ع امللتب�س الذي �س���بق االنتخابات املا�سية ، لقد كنا 
كالغريق الذي تعلق بق�س���ة  ظنا منه انه �سي�س���ل بر االمان 
بوا�س���طتها فاخذته الق�س���ة وانح���درت به اىل ق���اع البحر، 
ه���ذا الذي ح���دث ودفع مادف���ع والبد ان تك���ون لالمر نهاية 
كم���ا كانت له بداية ، اخليار االف�س���ل هو ان نبدي �س���وتنا 
ونطال���ب باعتماد القائم���ة املفتوحة وندف���ع باجتاه اجراء 
االنتخاب���ات يف موعدها املحدد وخريا فعل جمل�س النواب 
ح���ني اعتم���د نظ���ام القائمة املفتوح���ة وهذه خط���وة كبرية 
لت�س���حيح م�س���ار الدميقراطية يف العراق ، الوقت ال�سائع 
االن مي�س���ي من عمر جتربتن���ا الدميقراطية التي تعلق بها 
كثري من ال�س���وائب واملطلوب تنقيتها والبحث يف ا�س���باب 
تلكوؤ التجربة االوىل كي ن�ستطيع ان نتجنب الوقوع ثانية 
يف االخطاء التي رمبا �ستجعل من البديل �سيئا غري متوقع 
فالف�س���ائيات العربية بداأت ت�س���يد بح�سب اآراء احلكومات 
التي تنتمي اليه���ا ثانية بدكتاتورية النظام ال�س���ابق وهي 
تع���د العدة لعودة نظ���ام دكتاتوري ت�س���تطيع من خالله ان 
تنف���ذ بع����س ماتريد ان ت�س���ل اليه توهما منها ان ال�س���عب 
العراقي ونتيجة ملا مّر به من احداث �سيتنازل ب�سهولة عن 

التجربة التي دفع من اجلها الكثري.
يف ه���ذه احلالة وحتدي���ا للتوق االقليمي ال���ذي يحاول ان 
يعي���د عق���ارب ال�س���اعة اىل ال���وراء ورمبا بطريق���ة يتم بها 
اخ���راق جتربة العراق االوىل للتاأثري عليها واف�س���الها يف 
امل�س���تقبل القريب،  البد من الوق���وف بحزم واملراهنة على 
ان ه���وؤالء الن���واب مع دعاياته���م االنتخابية خ���ارج اللعبة 
، الكث���ريون يتن���درون ان الدميقراطية التنا�س���ب ال�س���عب 
وهوؤالء يتكلمون بل�سان حال املت�سررين دوال او جماعات.
علينا ان ن�س���ع يف ح�ساباتنا ان ت�سكيلة النواب احلالية مل 
تك���ن اخليار الدميقراطي الوحيد واننا بانتظار ما�س���تاأتي 
ب���ه املرحل���ة  املقبل���ة ونح���ن عل���ى ثق���ة ان اخلي���ار املفتوح 
ومراقب���ة االنتخابات وتفعيل جهد املفو�س���ية ، ا�س���ف اىل 
ذلك م�س���اركة دولية لال�س���راف واملراقبة ، كل هذا �سي�س���ب 
يف اف�س���ال املوؤامرات اخلارجية وينهي عهود الدكتاتورية 

يف العراق اىل االبد.
عبداهلل ال�سك�تي

قائمة قبيحة

ا�����س����م����اء وم����دن  
                                           عبد املهدي 

ا�س���تقبل نائ���ب رئي�س اجلمهورية ع���ادل عبد املهدي يف مكتبه الر�س���مي 
ببغداد ال�س���فري الربيط���اين لدى الع���راق كري�س���توفر برينت�س، وجرى 
خالل اللقاء بحث اآخر امل�س���تجدات على ال�س���احة ال�سيا�سية، ا�سافة اىل 
مناق�س���ة ال�س���بل الكفيلة لتعزي���ز العالقات الثنائية ب���ني العراق واململكة 
املتح���دة. واك���د نائب رئي����س اجلمهورية عل���ى اهمية تطوي���ر العالقات 
وتقوية اوا�س���ر التعاون امل�سرك  يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 

بني البلدين. 
من جانبه، اأكد ال�س���فري الربيطاين ا�س���تمرار دعم ب���الده للعراق اجلديد 

مبا ي�سمن امل�سالح امل�سركة بني العراق واململكة املتحدة. 

                                                  ال�سامرائي 
بحث رئي�س جمل�س النواب اياد ال�سامرائي مع نظريه البحراين ال�سيخ 
خليف���ة الظه���راين ، اآخر امل�س���تجدات على ال�س���احة ال�سيا�س���ية العربية 

واالقليمية و�سبل تعزيز التعاون بني الربملانني العراقي والبحريني . 
وق���ال بيان للمكتب االعالم���ي لرئي�س جمل�س النواب :" ان ال�س���امرائي 
و�سل اإىل مطار العا�سمة البحرينية ، يف طريقه اإىل دولة قطر يف زيارة 

ت�ستغرق يوما واحدا".
وا�س���اف البيان انه :" كان يف اإ�س���تقباله يف مطار املنامة ال�س���يخ خليفة 
الظه���راين رئي�س جمل�س الن���واب البحراين على راأ�س وفد من اأع�س���اء 
الربملان البحراين اإ�سافة اإىل خالد االأ�سدي القائم باالأعمال العراقية يف 
مملكة البحرين".و اإ�ستف�سر ال�س���امرائي من القائم باالأعمال عن اأحوال 
اجلالي���ة العراقي يف البحرين والبالغ عدده���م نحو األفي مواطن عراقي 

وعن اأبرز ما يعانونه.
وتاأتي زيارة ال�س���امرائي اإىل دولة قطر تلبية لدعوة ر�س���مية للم�س���اركة 
يف ور�س���ة عمل يقيمها معهد بروكينجز الدوحة للدرا�س���ات ال�سيا�س���ية 
واالإ�سراتيجية. ومن املقرر اأن يلقي ال�سامرائي خاللها حما�سرة حول 

امل�ساحلة الوطنية وبناء الدولة. 

العبادي
 ق���ال ع�س���و جمل����س النواب حي���در العب���ادي ان هن���اك مفاو�س���ات بني 
ائت���الف دولة القانون وكت���ل اأخرى مبا فيها االئتالف الوطني لت�س���كيل 

جبهة عري�سة. 
وا�ساف العبادي بح�سب )وكالة انباء االعالم العراقي/واع( ان" ائتالف 
دولة القانون ائتالف كبري وق�سية ان�سمامه اىل االئتالف الوطني فكرة 
غري موجودة ا�ساًل ال من الناحية النظرية وال الفعلية، م�سريًا اىل ان ما 
نطمح  اليه هو ت�سكيل جبهة وطنية جنمع عليها من اأجل حماية ورعاية 
العملية االنتخابية واي�س���ًا ال�س���عي لتح�س���ني عمل واداء الربملان املقبل 
م�س���وؤولية  املجل�س  يف  املالية  اللجنة  العبادي  حمل  اخر  جانب  من   ."
تاأخري اقرار املوازنة التكميلية .وا�ساف ان" املوازنة التكميلية و�سلت 
اىل جمل�س النواب يف نهاية �س���هر متوز املا�سي وكان يفر�س اقرارها 
ب�س���رعة الن فيها جانبًا ا�ستثماريًا ي�س���ل اىل  )80%( من جممل املوازنة 
التكميلية. م�س���ريا اىل ان اللجنة املالية اعادتها اىل احلكومة لت�س���منها 
ا�س���ياء اأخ���رى، وان اللجنة املالية مل تقدم تقريره���ا اال متاأخرًا وبالتايل 
جرى �س���م املوازن���ة التكميلية اىل املوازنة االحتادي���ة لعام 2010  التي 
و�س���لت اىل جمل�س النواب و�س���وف تو�سع كل امل�س���اريع اال�ستثمارية 
والفق���رات املتعلقة باالتفاقي���ة الواردة يف امليزاني���ة التكميلية يف املادة 
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ال��دك��ت��ات���ري��ة م���ق���ارع���ة  يف  ب��ن�����س��ال��ه��م  م�����س��ي��دا 

طالباين يلتقي وفدي حزب االحرار 
الكردي وامل�ؤمتر العام للكـــرد الفيليني   

 بغداد / املدى 
قال رئي�س الوزراء نوري املالكي 
"اإن العراق مازال يعاين الكثري 
من العقوبات الدولية خ�سو�سا 
الف�سل ال�س���ابع ب�س���بب �سيا�سة 
النظ���ام املباد،ولكن���ه الي���وم بلد 
ال ميتلك اأ�س���لحة دمار �سامل وال 
يه���دد ال�س���لم واالأم���ن الدولي���ني 
واأ�سبح ي�سري نحو الدميقراطية 
م���ع  اجلي���دة  العالق���ات  وبن���اء 
جمي���ع دول الع���امل وخ�سو�س���ا 

دول اجلوار".
وقال بي���ان ملكت���ب املالك���ي:"ان 
رئي����س ال���وزراء اإ�س���تقبل ام�س 

االثنني  �سفري مملكة ا�سبانيا يف 
بغ���داد فران�سي�س���كو اليا����س دي 

تيخادا لوثانو".
ونق���ل البي���ان ع���ن املالك���ي قوله 
العراقي���ة  احلكوم���ة  ان   ":
حري�س���ة على تطوي���ر العالقات 
مع ا�س���بانيا يف جمي���ع املجاالت 
ال�سيما ال�سيا�س���ية واالإقت�سادية 
، متمني���ا اأن يك���ون ه���ذا اللق���اء 
ب���ني  العالق���ات  لتعزي���ز  فر�س���ة 

البلدين".
قان���ون  اإق���رار  اإن  وا�س���اف:" 
االإنتخاب���ات يع���د خط���وة كبرية 
يف طريق بناء موؤ�س�سات الدولة 

وتعزيز الدميقراطية".
وتابع:" لدين���ا عالقات مع حلف 
التدري���ب،  جم���ال  يف  النات���و 
ونتطلع ان يكون ال�س���بانيا دور 
داعم يف هذا املجال وامل�س���اهمة 
العراقي���ة  الق���وات  تدري���ب  يف 
ه���ذا  يف  اخل���ربة  واكت�س���اب 
املجال ، جمددا الدعوة لل�سركات 
الع���راق  يف  للعم���ل  اال�س���بانية 
البن���اء  عملي���ة  يف  وامل�س���اركة 

واالإعمار".
من جهته دان ال�س���فري اال�سباين 
االعم���ال   " البي���ان  بح�س���ب   ،
ا�س���تهدفت  الت���ي  االرهابي���ة 
االبري���اء وموؤ�س�س���ات الدول���ة ، 
موؤك���دا م�س���اندة ب���الده ودعمها 
للع���راق وجه���وده يف التخل����س 
من العقوبات الدولية واخلروج 
ال�س���ابع". الف�س���ل  طائل���ة  م���ن 
واأبدى ا�س���تعداد ب���الده لتدريب 
الق���وات العراقية واإقامة دورات 
خا�س���ة لتطوير مهارات املعلمني 
يف ه���ذا املجال ، وامل�س���اركة يف 
عملية البن���اء واالإعمار وتطوير 
وم�س���اندة  العراق���ي  االإقت�س���اد 
العراق يف العهد الدويل ، جمددا 
دع���م ب���الده للحكوم���ة العراقي���ة 
م���ن اأج���ل احلف���اظ عل���ى االأم���ن 

واالإ�ستقرار يف العراق.
ووجه ال�س���فري اال�س���باين دعوة 
ر�س���مية لرئي�س ال���وزراء لزيارة 
ا�س���بانيا يف اق���رب وقت ممكن ، 
كم���ا ق���دم التهاين اليه مبنا�س���بة 
اإقرار قانون االنتخابات وجناح 
يف  الدميقراطي���ة  التجرب���ة 

العراق.

املالكي  يدع� اإ�سبانيا اإىل 
م�ساندة العراق للخروج 

من الف�سل ال�سابع   

اأعل���ن رئي����س اجلمعي���ة العراقي���ة للدف���اع ع���ن 
حقوق ال�س���حفيني اإبراهيم ال�س���راجي يف بيان 
له ع���ن تط���وع جمموع���ة م���ن املحام���ني للدفاع 
ع���ن جري���دة امل���دى ج���اء في���ه: عمل���ت العدي���د 
م���ن املوؤ�س�س���ات واجله���ات املغر�س���ة للنيل من 
ال�س���حافة احلرة وما له �س���لة بها ، وت�س���تخدم 
و�س���ائل خمتلفة لالإ�س���اءة والت�سليل على عملها 
املي���داين يف ك�س���ف احلقائق اأمام ال���راأي العام 
، ف�س���ال ع���ن ت�س���ويه دوره���ا الرقاب���ي يف بناء 
دولة املوؤ�س�س���ات الدميقراطية ، وخلق حالة من 
التذمر والبلبلة واال�س���طراب وعدم الثقة بعمل 
ال�س���حافة واالإع���الم ، والي���وم ميار�س جمل�س 
النواب وهو ال�س���لطة الت�س���ريعية دورًا م�سادا 
حلرية ال�س���حافة والذي يفر����س اأن ياأخذ على 
عاتقه اإ�س���اعة وتعميق مفهوم حرية ال�س���حافة 
باعتباره���ا  والدول���ة  املجتم���ع  يف  والتعب���ري 
املع���رب احلقيقي ع���ن تطلعات ال�س���عب العراقي 
وما يعانيه من ظروف �س���عبة وماأ�س���اوية طيلة 
الف���رة املا�س���ية ، وبداًل من ذل���ك اندفع عدد من 
اأع�ساء جمل�س النواب بدوافع �سيا�سية مغر�سة 
�س���د املوؤ�س�س���ات االإعالمية ال �س���يما )�س���حيفة 
امل���دى( بغي���ة حتييده���ا ومنعه���ا م���ن ممار�س���ة 
دورها الريادي يف املجتمع وم�ساءلتها ق�سائيا 
ملا تن�س���ره من مق���االت تعرب عن نب�س ال�س���ارع 
العراق���ي ، ان ه���ذا الفع���ل م���ا هو اال ع���ودة اىل 
املربع االول يف كم االفواه وال�سحافة واالعالم 

ال�سمويل وبالتايل جعل ال�سحافة احلرة منربا 
لتمري���ر اجن���دات وخمطط���ات ال�سا�س���ة ولي�س 
ر�س���الة ان�س���انية هادف���ة تخ���دم حرك���ة املجتمع 

اجلديد.
وانطالقًا من هذا تدعو  اجلمعية العراقية للدفاع 
عن حقوق ال�سحفيني جمل�س النواب واجلهات 
املغر�سة االخرى بالكف عن هذا ال�سغط امل�سني 
على ال�س���حافة احل���رة وتدعوه���م اىل االلتزام 
بقواع���د حرية الراأي وال���راأي االآخر ، واملعايري 
املهنية واالخالقية املن�س���و�س عليها باملواثيق 
واملعاه���دات الدولي���ة ذات ال�س���لة ، ف�س���ال ع���ن 
توخي احلياد وال�س���فافية والعدالة يف التعامل 

مع ال�سحافة وو�سائل االعالم االأخرى.
اجلمعية العراقية للدفاع عن ال�سحفيني ت�ستنكر 
اجراء جمل�س النواب باعتباره خمالفا للد�ستور 
واملادة )38( وتقف مع )�سحيفة املدى( وت�سع 
ع���ددًا من املحامني املتطوع���ني للدفاع عنها امام 

الق�ساء العراقي.
ونطال���ب جمل�س الن���واب بالراجع ع���ن قراره 
وال�سعي نحو تر�سيخ حرية ال�سحافة والتعبري 

خدمة للعراق الدميقراطي االحتادي اجلديد.

ابراهيم ال�سراجي
رئي�س اجلمعية العراقية للدفاع 
عن حق�ق ال�سحفيني

اجلمعيــة العراقيــة للدفــاع عــن حقــ�ق 
ال�سحفيــني تعلن عن تطــ�ع جمم�عة من 

املحامني لتمثيل )           ( ق�سائيًا

  بغداد / املدى  
ق���ررت االمانة العام���ة ملجل�س ال���وزراء املوافقة 
على تو�س���يات اللجنة املكلفة بتحديد رئا�س���ات 
اللجان امل�س���ركة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة 

ونوابهم واأع�ساء تلك اللجان.
وقال بيان لالمانة العامة:" جرى ت�س���نيف هذه 
اللجان امل�س���ركة اىل ثماين جمموعات وح�سب 
العرب���ي واملغ���رب  ال���دول وه���ي دول اخللي���ج 
العربي وامل�س���رق العربي وكذل���ك تركيا وايران 
وال���دول االآ�س���يوية وال���دول االأفريقي���ة والدول 

االأوروبية باالإ�سافة اىل القارة االأمريكية".
وا�ساف:" جاء يف التو�س���يات �سرورة متثيل 
الوزارات االإقت�س���ادية وخا�س���ة املالية والنفط 
والتج���ارة وال�س���ناعة واملع���ادن والزراعة يف 
اللجان امل�س���ركة كافة م���ن حيث املبداأ اإ�س���افة 
اىل وزارة اخلارجي���ة واالأمان���ة العام���ة ملجل�س 
ال���وزراء ح�س���ب دوائرها املعني���ة ، وقد حددت 
التو�س���يات اإمكاني���ة اإ�س���افة رئي����س اجلان���ب 
العراقي يف اللجان امل�سركة ملمثل عن اأية جهة 

اأخرى وح�سب ما يقت�سيه جدول االأعمال".

امل�افقة على ت��سيات اللجنة املكلفة 
بتحديد رئا�سات اللجان امل�سرتكة 

مع الدول

البحث عن اآليــة جديدة لدعم العراق بعد 
اإغالق �سندوق مت�يل الدول املانحة

بغداد / املدى
عق���دت جلن���ة املانح���ني اجتماعه���ا 
ال�س���نوي برئا�سة �س���فري الدمنارك 
يف بغداد ماي���كل وينرث للبحث عن 
اآليات جدي���دة للتعاون م���ع العراق 
عل���ى اإث���ر اإغ���الق �س���ندوق متويل 
ال���دول املانح���ة الإع���ادة االإعمار يف 

التخطي���ط  وزي���ر  وق���ال  الع���راق. 
باب���ان  عل���ي  االإمنائ���ي  والتع���اون 
خ���الل املوؤمتر ال�س���حفي امل�س���رك 
م���ع ال�س���فري الدمنارك���ي اإن العراق 
مقبل على اآفاق جديدة من ال�سراكة 
مع املجتمع الدويل. من جانبه، اأكد 
�س���فري الدمن���ارك يف بغ���داد مايكل 

وينرث اأن الدول املانحة �ست�س���تمر 
بدعمها للعراق من خالل العديد من 
امل�س���اريع. يذكر اأن �سندوق اإعادة 
اعمار العراق الذي متوله 25 دولة 
مانحة اأن�س���ئ عام 2004 وي�سرك 
يف اإدارت���ه البن���ك ال���دويل واالأمم 

املتحدة. 

بغداد / ه�سام الركابي 
و�س���عت غرفت���ي عملي���ات االنب���ار 
م�س���ددة  امني���ة  خط���ة  وكرب���الء 
حلماية قواف���ل احلجاج املتوجهني 
اىل الديار املقد�س���ة يف ال�سعودية. 
وق���ال مدير �س���رطة كرب���الء اللواء 
الرك���ن عل���ي جا�س���م الغري���ري  ان 
القوات االمنية  يف كربالء اتخذت 
اإج���راءات اأمني���ة م�س���ددة حلماي���ة 
قواف���ل احلجاج الذاهبة اىل الديار 

املقد�س���ة من خالل ن�س���ر الدوريات 
واملف���ارز على ط���ول الطريق الذي 

ت�سلكه هذه القوافل. 
وا�س���اف ل�)املدى( انه مت تو�س���يع 
املدين���ة  ح���ول  االأمني���ة  االأط���واق 
ون�س���ر اك���رث م���ن 12 الف عن�س���ر 
امني يف كل م���كان من املدينة ، يف 
وال�س���حاري  واملرتفعات  امل���زارع 
والط���رق الريفي���ة التابع���ة حلدود 
م�سوؤولياتنا ومت جتهيزها بالعديد 

من اأجهزة ك�سف املتفجرات. 
وتابع انه مت اجراء امل�سح امليداين 
باأجه���زة ك�س���ف املتفج���رات لكاف���ة 
الطرق الرئي�س���ة واأماكن ا�سراحة 
احلجاج ونقاط الت�س���لم والت�سليم 
واأماكن التجمع داخل املدينة ا�سافة 
اىل زج العنا�س���ر اال�ستخبارية يف 

االق�سية والنواحي.   
ويف ذات ال�س���ياق قال م�س���در يف 
غرف���ة عملي���ات االنب���ار ان 8500 

عن�سر امني من اجلي�س وال�سرطة 
وحماي���ة  تاأم���ني  يف  �سي�س���اركون 
قوافل احلجاج من احلدود االدارية 
للمحافظ���ة عرب منطق���ة الرثثار ثم 
ع���رب الطريق املخت�س���ر يف منطقة 
160 كيلو، ولغاية املنفذ احلدودي 
م���ع ال�س���عودية . وتاأم���ني الطريق 
امني���ني  حزام���ني  وبن���اء  ال���ربي 
ح���ول الطري���ق امل���وؤدي اىل املنف���ذ 
احلدودي وانت�سار القوات االمنية 

واقامة نقاط تفتي�س خا�سة. 
وا�سار امل�سدر اىل ان مراكز ونقاط 
التفتي�س على ات�سال دائم مع غرفة 
عملي���ات االنبار لالط���الع عن كثب 
االمني���ة  امل�س���تجدات  اخ���ر  عل���ى 
واللوج�س���تية لتاأمني الطريق وفق 
خطة امني���ة معدة م�س���بقا وتوفري 
احتياجاته���م م���ع ايج���اد �س���يارات 
ا�س���عاف وتوفري االدوي���ة الالزمة 
يف ح���ال تعر����س اأي مري����س اىل 

خ���رق  ح���دوث  او  �س���حية  وعك���ة 
امني. 

ال�س���حة  جلن���ة  اعلن���ت  ذل���ك  اىل 
يف جمل����س املحافظ���ة ع���ن اج���راء 
اكمال تلقي���ح جميع احلجاج بلقاح 

االنفلونزا املو�سمية.
وقال م�سوؤول اللجنة:" ان احلجاج 
�س���حية  ببطاق���ة  زودوا  امللقح���ني 
تثبت خ�سوعهم للقاح قبل دخولهم 

االرا�سي ال�سعودية ". 

بعق�بة /  املدى 
 اعتقلت قوة امنية من وحدة املهمات اخلا�سة 
ع�س���رة مطلوبني يف عملية امني���ة نفذت قرب 

املقدادية بدياىل. 
وق���ال م�س���در يف وزارة الداخلي���ة ل�)امل���دى(  
ان ق���وة امنية اعتقلت ع�س���رة مطلوبني بينهم 
قيادي���ني يف املجموع���ات اخلا�س���ة املرتبط���ة 
بايران يف عملية امنية نفذت �س���رق املقدادية 

 .
وت�سهد مدن واق�س���ية حمافظة دياىل عمليات 
امني���ة م�س���تمرة به���دف تطه���ري تل���ك املناطق 
م���ن جمامي���ع القاع���دة والتنظيمات امل�س���لحة 
الت���ي تعمل على ا�س���تهداف االجه���زة االمنية 

واملدنيني على حدا �سواء. 
من جانب اخر اعتقلت قوات ال�س���رطة ع�س���رة 
م���ن امل�س���تبه به���م يف مناط���ق خمتلف���ة م���ن 
حمافظة دياىل. وذكر م�سدر امني ان قوة من 
مديرية افواج دياىل اعتقلت �س���بعة ا�سخا�س 
يف بعقوبة ، ي�س���تبه ب�سلوعهم بتفجري عبوة 
ال�س���قة و�س���عت يف �س���يارة خمت���ار اح���دى 

املناطق �سمايل بعقوبة. 
وا�س���اف امل�س���در ان ق���وة ع�س���كرية اخ���رى 
اعتقل���ت �سخ�س���ني غرب���ي بعقوب���ة واخر يف 

اخلال�س ، و�سفتهم باملطلوبني ق�سائيا. 
ويف كركوك قالت �سرطة املحافظة ان م�سلحني 
اقتحم���وا منزل هادي لعيب���ي وهو قيادي من 

التيار ال�سدري وقتلوه يف جنوب املدينة.
من جانب اخر اأعلن مركز التن�س���يق امل�س���رك 
لعملي���ات �س���رطة كرك���وك ع���ن اإلق���اء القب�س 

عل���ى 16 �سخ�س���ا من مدن جن���وب البالد، يف 
كركوك.

واأو�س���ح املرك���ز بح�س���ب )اآكاني���وز( ام����س 
�س���رطة ط���وارئ  م���ن  " فوج���ا  اأن   ، االثن���ني 
كرك���وك ق���ام بتنفيذ حمل���ة ده���م وتفتي�س يف 
حي 1 حزيران بعد ا�ستح�سال موافقة قا�سي 
حتقي���ق كركوك، ومت خالله���ا القب�س على 16 

مواطنا وافدا من مدن جنوب العراق".
واأ�س���اف ان "االأ�س���خا�س الذي���ن مت القب����س 
عليهم ال ميتلكون اأية وثائق اأو م�ستم�س���كات 
قانونية وهم متواجدون يف كركوك دون علم 

من اجلهات املعنية".
وتاب���ع: "كما مت خالل تلك احلملة اال�س���تيالء 
على ر�سا�ستني خفيفتني من نوع كال�سينكوف 

غري مرخ�ستني".
واىل املو�س���ل حيث  قالت ال�سرطة ان مهاجما 
القى قنبلة يدوية على دورية لل�سرطة فاأ�ساب 
ع�س���رة يف و�س���ط املو�س���ل. ويف الفلوج���ة ، 
قال م�س���در امني م�س���وؤول يف ال�سرطة ام�س 
االثن���ني ان عبوة نا�س���فة  انفج���رت يف مدينة 
الفلوج���ة ما ا�س���فرعن ا�س���ابة ثالث���ة مدنيني 

بجروح متفاوتة.
واو�س���ح امل�س���در ان "عب���وة نا�س���فة كان���ت 
مزروع���ة عل���ى جان���ب الطري���ق انفج���رت يف 
مدينة الفلوجة ب�سارع الكماليات، ما ا�سفرعن 
ا�س���ابة ثالث���ة مدني���ني بج���روح متفاوت���ة".

ومل ي���دل امل�س���در مبزيد من التفا�س���يل حول 
مالب�سات احلادث مكتفيا بالقول ان "اجلرحى 

مت نقلهم اىل امل�ست�سفى لتلقي العالج".

ب��ع��د اك��ت��م��ال ت��ل��ق��ي��ح��ه��م ب��ل��ق��اح االن���ف���ل����ن���زا ال���ب��ائ��ي��ة  

اإجراءات اأمنية م�سددة حلماية ق�افل احلجيج املت�جهني اإىل الديار املقد�سة

ــة ــدادي ــق ـــرب امل ــة ق ــس ــا� ــ�ن يف املــجــامــيــع اخل ــادي ــي ــرة مــطــلــ�بــني بــيــنــهــم ق ــال عــ�ــس ــق ــت اع

جاهزية قواتنا االمنية


