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بغداد/ املدى
بعــث رئــيـــــس اجلـــمهــــــوريــــــة
جالل طـــالبـــاني رســالــة إلــى
أميـر االيـزيـديـة يف العـراق و
العــالم والــرئيـس الـروحــاني
لــديــانــة االيــزيــديــة، إضــافــة
إلـى االيـزيــديني يف العـراق و
املهجــر هنـأهـم فيهـا بحلـول
رأس الـسنـة االيـزيـديـة، هـذا

نصها:
"سـمو األمـير حتـسني سعـيد
بـك أمــيــــــر االيــــــزيــــــديــــــة يف

العراق و العالم احملترم
سـمــاحــة الــسـيــد بــابــا شـيخ
االيزيدية الرئيس الروحاني
لـديـانـة االيـزيـديــة احملتـرم،
األخــــــــــــــــــــــــوة و األخــــــــــــــــــــــــوات
االيـــــزيـــــديـــــون يف الـــــوطــن و

املهجر احملترمون
يـــطــيــب لــي يف هــــــذا الــيــــــوم
املـبـــارك و مبـنـــاسـبــــة حلـــول
رأس الـسنـة االيـزيـديـة الـذي
يـصــادف يـــوم األربعــاء األول
من شهـر نيسان الـشرقي من
كل عـام ان أعـرب عـن اخلص
الــتــمــنــيـــــات و الــتــبـــــريـكـــــات
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طالباين وبارزاين هينئان اإليزيدية 
بحلول رأس السنة اإليزيدية

حر. كل عام و انتم بخير.
وعلــــى صعـيـــد مـتــصـل بعـث
مـسعود بـارزاني رئيـس اقليم
كــردستـان رسـالـة تهـنئـة الـى
الكرد اإليزيدية ملناسبة عيد

رأس السنة اإليزيدية. 
وقـــــال يف رســـــالـــــة الــتهــنــئـــــة
ملـنــــاسـبـــــة حلــــول عـيــــد رأس
الـسنـة اإليـزيـديـة / االربعـاء
احلــــمـــــــــــراء / اقـــــــــــدم احـــــــــــر
الـتهـــانـي والـتـبــــريكـــات الـــى
االخـــــــوة واالخـــــــوات الـكـــــــرد
اإليـــــزيـــــديـــــة يف كـــــردســتـــــان
والعالم داعيـا إلى اهلل تعالى
ان يــــــــرفـلــــــــوا بــــــــالــــــسـعــــــــادة

والهناء".  
كمـا بعـث نيجيـرفـان بـارزاني
رئيـس وزراء اقلـيم كـردستـان
بــرســالــة ممــاثلــة الــى الكــرد
اإليـزيـديـة اشـار فـيهـا الـى:"
مـــاعـــانـــوه مـن مـــآسٍ وويالت
علـى مـر الـزمـن ومتنـى لـهم
حـيـــاة رغـيـــدة" واعـــدا ايـــاهـم
بــايـصــال اخلــدمــات الالزمــة
الــى مـنـــاطقهـم الـتـي عــانـت
االهمال على مدى عقود". 

الـقلـبـيـــة إلـــى جـمـيع أبـنـــاء
االيـــــزيـــــديـــــة. ان الـــــديـــــانـــــة
األيـــزيـــديـــة، ديـــانـــة كـــرديـــة
عــــريقـــة متـتـــد جـــذورهـــا يف
عمق الـتاريخ كمـا انها ديـانة
مسـاملة وذات مـبادئ سـمحاء
تـهــــــــــدف إلــــــــــى نــــــــشــــــــــر روح
الـتسامح و اخلـير و العدل و
ـــــــــــــآخـــــي بـــــني جـــــمـــــيــع الـــــت
الـديـانــات. ان معتـنقي هـذه
الديـانة العريقـة اثبتوا أنهم
أبنـاء اصالء لهذا البلـد عبر
مـــــشــــــاركـــتهـــم االيجــــــابــيــــــة
الــــــــــواسـعــــــــــة يف عــــمـلــــيــــتــــي
االنتخـابـات الـلتني جـرتـا يف
الـعـــــــراق الـعـــــــام الـفـــــــائـــت و
كــــذلك يف االسـتفـتــــاء علـــى
الـــدسـتــــور العـــراقـي الـــدائـم
الـــــذي اعـتـــــرف بهـم بـــشـكل
رســـــــمـــــــي و ألول مــــــــــــــــــرة يف
التأريخ. إننا إذ نهنئ األخوة
االيـــزيـــديـــة بهـــذه املـنـــاسـبـــة
الـــسعـيـــدة، نـتـمـنـــى مـن اهلل
القــــديـــــر ان يعـيـــــده علــيهـم
بــالـيـمـن و الـبــركــة يف عــراق
دميقـــراطي احتــادي تعــددي
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كربالء/ املدى
اظهر اسـتطالع غيـر رسمـي شاركـت يف اعداده
125 مـنـظـمــة مـن مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
ونــشــرت نـتـــائجه امــس االربعــاء وقــوع نحــو
3457 من اعمـال العنف يف العـراق منذ بـداية

العام احلالي.
وجــاء يف االستـطالع الـذي تاله الـشـيخ جالل
احلـسنــاوي رئيــس شبكـة "عـراق بـال عنف" يف
مـــؤمتـــر صحـــايف ان "اعـمـــال العــنف شــملـت
الــتخـــريـب املــتعـمـــد لـــدور العـبـــادة ومقـــرات
االحـزاب وتشريد العوائل واخلطف والتهديد
بــالقـتل والعـملـيــات االنـتحــاريــة والهجـمــات
بـــإطالق مــدافـع الهـــاون واطالق الـنـــار علــى

املدنيني".
واضـــاف ان "95% مـن هـــذه احلـــوادث سـجلـت
ضد مـسلحني مجهـولني وان 80% منـها كـانت
نتيجة للصراع السياسي بني الكتل املتنافسة

."
واوضـح االســتــــطـالع الـــــــــذي يــــــســتــنـــــــــد يف
احـصــائيـته الــى 125 منــظمــة مـن منــظمــات
اجملتـمع املدني الـتي ال ميكن اسنـادها رسـميا
ان "بغــداد تـتـصــدر املــرتـبــة االولــى بــاحــداث
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أكـثــــر مــن ثالثــــة آالف حــــادث عــنف 
منذ بداية العام احلايل

استطالع اجرته شبكه )عراق بال عنف(

العـنف حـيث وصـلت الــى 886 حــادثــا وتلـيهــا
بعقــوبــة حيـث بلغـت 597 ومحــافـظــة االنبــار
549 ثــم كـــــركـــــوك 261 واملـــــوصـل 243 وصالح
الــديـن 182 والـبــصــرة 149 وتــوزعـت الـنــسـب
املـتــبقـيـــة بــني محـــافــظـــات كــــربالء وواســط

والنجف.
ــــاتــي واكــــد االســتــطالع ان "حـــــاالت العــنف ت
بـسـبب وجــود امليـليــشيــات املــسلحــة لالحــزاب
بـاالضافة الـى ترك احلدود مفتـوحة وتعطيل

تشكيل احلكومة اجلديدة".
واعتبر االستـطالع ان "هذه احلاالت املرصودة
هي ليـست الـرقم الـدقـيق بل هي أقل ممـا هـو
مـــوجـــود فـعال مـن اعـمـــال عــنف لـم تـــرصـــد

بسبب الظروف االمنية البالغة الصعوبة".
واوضـح االســتـــطـالع ان "عــــــدد اخملـــطــــــوفــني
الــذيـن مــازال مـصـيــرهـم مجهــوال حـتــى اآلن
بلغ 19548 بيـنهم 12237 رجال و4959 امـراة و

2355 طفال".
واشــار الـتقــريــر الــى ان "عــدد اجلــرحـــى بلغ

15462 من الرجال والنساء واالطفال".
كـمـــا رجح ان يـكـــون عـــدد العـــائالت الـتـي مت

تهجيرها من مناطق سكنهم 6877 عائلة".

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

واشنطن/ وكاالت
اعــلـــــــنـــــــت وزارة الــعـــــــــــــــــدل
ـــــــــــــة ان رجـل ـــــــــــــركـــــي االمـــــي
االعمــال االميـركـي فيلـيب
بلــوم اعتـرف بـدفع رشـاوى
لـــــسلـــطـــــات امـــــريـكــيـــــة يف

العراق.
وقــــالـت الــــوزارة ان فــيلـيـب
بلـوم اعترف بـانه دفع اكثر
مـــن ملــيـــــــاري دوالر نقــــــدا
وعلـى شكل هدايـا ملسؤولي
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أمريكي يعرتف بذنبه يف قضية دفع 
رشاوى عىل عقود اإلعامر

رشاوى بأكثر من ملياري دوالر نقداً

غــــرامـــــة بقـيـمـــــة 750 الف
دوالر. ومبـــــوجـــب االتفـــــاق
الذي وافق من خالله على
االعتــراف بــذنـبه، سـيكــون
ــــــــــون عـلــــيـه دفـع 2.7 مـلــــي

دوالر عطالً وضرراً.
ــــــــايـــن ــــــــرت شـــت وكــــــــان روب
ــــــــســـــــــــؤول يف سـلـــــــطـــــــــــة امل
الـــتحـــــالـف يف احللـــــة قـــــد
إعتـرف بـذنـبه يف 2 شبـاط

يف هذه القضية.
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سلطة التحالف املؤقتة يف
احللـــــة بــني كـــــانـــــون االول
2003 وكــــانــــون االول 2005
مقـــــــابل احلـــصـــــــول علــــــى
عقود يف اطـار اعادة اعـمار

العراق.
وبلغت الـقيمـة االجمـاليـة
للعقــود التـي منـحت نحـو

8.6 ماليني دوالر.
ويـــــــواجـه بـلـــــــوم عـقـــــــوبـــــــة
الـــــسجــن 40 عــــــامـــــــا ودفع

ديالى/ املدى
القت مفارز االجهـزة االمنية صباح امس
القـبـض علــى امـيـــر مجـمــوعــة مــسلحــة

وعدد من افراد جماعته يف ديالى.
وقـال مصـدر يف وزارة االمن الــوطني: "ان
االجهــــــزة االمــنــيــــــة متـكــنــت مـــن القــــــاء

القبض عىل أمري جمموعة يف دياىل
الـقبـض علــى مـعن مـحمــد صــالح الــذي
يحمل لقب امـير مجمـوعة مع تـسعة من
افراد جماعته يف قرية ربيعة يف محافظة
ديـــالـــى". واوضح:"ان اجملـمـــوعـــة مـتهـمـــة
ــــــواطـــنـــني يف ــــــر مـــن امل بـقـــتـل عــــــدد كـــبـــي

احملافظة".
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بغداد/ احملافظات - املدى - وكاالت
اعلـن مصـدر يف وزارة الــداخليـة امـس
االربعـــــاء مقــتل مـــــدنـي واصـــــابـــــة 12
آخــــريـن بـيــنهـم اثـنــــان مـن عـنــــاصــــر
الشـرطة يف انفجـار عبـوتني نـاسفتني
يف بغــداد فيمـا قـتل عقيـد يف اجلـيش

على ايدي مسلحني مجهولني.
وقال املصـدر الذي طلب عـدم الكشف
عن هـويـته ان "عبـوة نـاسفـة انفجـرت
لدى مـرور دورية للشرطـة بالقرب من
مــــدخل شــــارع الــــزيـتــــون يف مـنــطقــــة
املـنــصــــور مــــا ادى الـــــى مقــتل مــــدنـي
واصــابــة عـشــرة آخــريـن بيـنهـم اثنــان

من رجال الشرطة".
واوضح ان "احلــادث ادى الـــى احتــراق

سيارتني مدنيتني".
ويف مـنـطقــة الــسـيــديــة اعلـن مـصــدر
امـني مقـتل عقيـد يف اجليـش العـراق
السابق على يد مسلحني مجهولني.

ــــــذي طلــب عـــــدم واوضح املـــصـــــدر ال
الكــشف عـن اسـمـه ان "العقـيــد كــرمي
قـاسم الـعيبـي قتل علـى يـد مـسلحني
مـجهـــولـني امـــام مـنــــزله يف مـنــطقـــة
الـسيـديـة "، مـؤكـدا ان "الـضحيـة كـان
يعــمل مهـنـــدســـا يف شـــركـــة مـصـــريـــة

خاصة".
ويف حــادث منفـصل آخـر، افــاد مصـدر
امـنـي بــــإصــــابــــة اثـنـني مـن املــــدنـيـني
بـانفجـار عبـوة نـاسفـة لـدى مـرور رتل
عـــسـكــــري امـيــــركـي يف مـنـــطقــــة حـي

العقاري صباح امس االربعاء.
ـــــــــى ذلــك اعـلــــن مـــــصـــــــــدر يف وزارة ال
الــــداخلـيــــة العـــراقـيــــة "العـثــــور علـــى
خـمـــس جـثـث مـجهــــولـــــة الهــــويــــة يف
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استشهاد مدنيني واصابة )12( آخرين يف حوادث عنف متفرقة وانفجار عبوة ناسفة عىل رتل امريكي يف حي العقاري
واضـــاف املــصـــدر ان قـــوات الــشـــرطـــة
ــــــى متـكــنــت مــن إلـقــــــاء الـقــبــــض عـل
صـاحب السيـارة بسبـب عدم تدمـيرها
بــشـكل كـــامل وعـثـــرت داخل الــسـيـــارة

على األوراق الرسمية للسيارة.
واوضح انه لم تقـع خسـائــر بشـريـة او
مـاديـة تـذكـر خللـو الـشــوارع من املـارة

بشكل شبه كامل ليال. 
مــن جهـــــة ثـــــانـيـــــة ، أطـلقــت القـــــوات
األمــريـكيــة النــار علــى سيــارة مــدنيــة
تقل ثالثة أشخـاص بعد ان تـصادمت
سـيـــــارتهــم مع الــــدوريــــة األمــــريـكـيــــة
بــشـكل عـــرضـي يف تقــــاطع قـــادر كـــرم
على طريق طوز -كركوك أمس االول.
ـــــى القـــــاعـــــدة ومت نـقل اجلـــــرحـــــى ال

األمريكية القريبة.
ويف البـصـــرة قتـل صبــاح امـس مـــدني

وأصيب آخر إصابة أفقدته الوعي. 
وقـال ضـابط شـرطـة يف مـركـز شـرطـة
القـبلـــة: "ان شخـصـــا مجهــوال اتـصل
بـنا وأخـبرنـا ان سيـارة من نـوع تويـوتا
يـــطلـق علــيهــــا مـحلـيــــا اسـم )بــطــــة(
يــسـتقـلهــــا ثالثــــة أشخــــاص ملـثـمـني
أطلقــوا النــار عن قــرب علـى مـدنـيني
اثنني كـانا يستقـالن دراجة بخارية يف
مـنــطقـــة القـبلـــة والذوا بـــالفـــرار إلـــى

جهة مجهولة". 
وأضـــاف املـصـــدر: "إن قـــوة مـن املـــركـــز
ـــــــى اســـتــــطـالع احلـــــــادث ســـــــارعـــت إل
وأرسلـت املصـاب وهـو /ق.س/ الفـاقـد
الــوعي إلـى مـستـشفـى الـبصـرة العـام
لتلقـي العالج كمـا أرسلـت اجلثـة إلـى
مـديـريـة الـطب العـدلـي".  ولم تعـرف

دواعي القتل.
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او مـاديـة ، فـيمـا جـرح ثالثـة مـدنـيني
جـراء إطالق القـوات األمـريكيـة النـار
علـيهـم جـنـــوبـي كـــركـــوك أمــس.وقـــال
املـصدر يف مركـز التنسـيق املشترك يف
تكــريـت امــس: إن العـبــوات الـنـــاسفــة
التي كـانـت حتملهـا الـسيـارة انفجـرت
تلقــائـيــا بعــد ان نــزل مـنهــا ســـائقهــا

وسط مدينة تكريت الليلة املاضية.

الــطـبــــابــــة العــــدلـيــــة يف مـــسـتـــشفــــى
بعقــوبـــة العــام دون وقــوع خــســائــر او
اضـــــرار". ويف تـكـــــريــت أعلــن مـــصـــــدر
أمني مسـؤول صباح امـس االربعاء ان
سـيــارة مــدنـيــة حــديـثــة كــانـت حتـمل
عـددا مـن العبــوات النـاسفــة انفجـرت
وسط مــدينــة تكــريت الـليلـة املــاضيـة
ولكنهـا لم تتـسبـب يف خسـائـر بشـريـة

ـــــى ـــــة و مت نقـلهـــــا ال شــمـــــال بـعقـــــوب
مستشفى بعقوبة العام". 

ــــــــر مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى ابـــــطـل خـــبـــي
املتفـجرات يف قـيادة الـشرطـة مفـعول

عبوة ناسفة يف مدينة بعقوبة. 
وذكــر مـصــدر يف شــرطــة ديــالــى:" ان
العـبـــوة كـــانـت مـــزروعـــة يف مـنــطقـــة
بعقـوبـة اجلـديـدة بــالقــرب من قــسم
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احلق اضـــرارا بـبعــض احملـــال والـــدور
السكنية القريبة ". 

ـــــــشـهــــــــــود:" ان الـقــــــــــوات واضــــــــــاف ال
االمـــريكـيـــة اغلقـت جــســـر الهــارونـيــة
والطـريق الـرئـيس املـؤدي الـى مـدينـة
املقـــــداديـــــة ممـــــا اضــطـــــر املـــــواطــنــني
واملـوظفني الـى املـرور من طـرق اخـرى

 ."
واعلـن مصـدر امـني يف بعقـوبـة امس:
"ان قـــوة مـن اجلـيـــش العـــراقـي القـت
القـبض علـى خـمسـة عنـاصــر مشـتبه

بها شمال شرق بعقوبة يوم امس". 
وذكـر املصـدر:" ان القـوة وعلـى خلفـية
تـفجـيـــــر الهــــويــــدر قــــامـت بـتــطـــــويق
املـنطقـة ونفـذت حملـة دهـم وتفتـيش
اسفــرت عن اعـتقــال خمـســة عنـاصـر
لالشـتبـاه بـإيـوائهـم عنـاصـر مـسلحـة
لها عالقـة بتفجيـر الهويـدر الذي راح
ضـحيته اكثر من 65 قـتيال وجريحا".

وقـــــــال مــــصـــــــدر امـــنـــي يف شـــــــرطـــــــة
احملــافظـة: "ان عبـوة نـاسفـة انفجـرت

شمال شرق بعقوبة صباح امس". 
واوضح املـــصـــــدر:" ان العــبـــــوة كـــــانــت
مـــزروعـــة قـــرب مـنـــزل املـــدعـــو رشـيـــد
العـسل يف مـنطقـة الكبـة شمـال شـرق
بـعقــــوبــــة و اسفــــر عـن احلــــاق اضــــرار

كبيرة بالدار". 
كمـا اعلـن املصـدر نفـسـه العثـور علـى
جثـة طـفل مجهــول الهـويــة يبـلغ من
العمر 10 سـنوات من قبل الـشرطة يف

بعقوبة". 
وقــال املـصــدر:" ان اجلثــة عثــر علـيهــا
مـــرمـيـــة يف مـنــطقـــة جـــديـــدة الــشـط
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مـــشــــروع تــصفـيــــة املـيــــاه يف مـنــطقــــة
الرستمية ".

واوضح ان "اجلثث كانت مقيدة وبدت
عليهـا آثـار تعــذيب وطلقـات نـاريـة يف

الرأس".
وعلى صعيد متصل أدى انفجار عبوة
نـاسفــة صبـاح امـس االربعـاء بـالقـرب
من معـرض بغـداد الـدولي، الـى حـرق
ســيـــــارتــني مـــــدنــيــتــني دون إصـــــابـــــات

بشرية.
وقـــال شـــاهـــد إن االنـفجـــار وقـع بعـــد

الساعة احلادية عشرة صباحا.
وأضــــاف أن العـبـــوة كـــانـت تــسـتهـــدف
دوريـة للـشـرطـة لـكنهـا لم تـصبهـا، إال
أنهـا أدت الى حـرق سيـارتني مـدنيتني

غير أنها لم توقع أي ضحايا."
إلــى ذلك تعــرضت ظهـر امـس إحـدى
فرق التلقـيح التابـعة لصحـة بغداد /
الـكــــرخ يف مـنـــطقـــــة العــــامــــريــــة الــــى

اعتداء. 
وقــــال مــصــــدر يف وزارة الـــصحــــة: "إن
إحــــدى فــــرق الـتـلقـيـح تعــــرضـت الــــى
اعـتــداء مـن قـبل مجـمــوعــة مــسلحــة
واسـفر االعتـداء عن مقتل احـد افراد

الفرقة اثناء تأدية واجبه".
ويف ديــالـــى تعــرضـت دوريــة امـــريكـيــة
ـــــاصـــــر ـــــار مــن قـــبل عــن ـــــى اطالق ن ال

مسلحة يف بعقوبة. 
وقــال شهــود عيــان مـن ابنــاء منـطقــة
الهـــــارونــيـــــة شــمـــــال املقـــــداديـــــة : "ان
مــسـلحـني مـجهـــولـني فـتحـــوا نـيـــران
ـــــــة لـلـقـــــــوات ـــــــى دوري اسـلـحـــتـهـــم عـل
ـــــة فجـــــر امـــــس وردت تلـك االمـــــريـكــي
القـوات بـالــرمي بـشكل عـشــوائي ممـا
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العثور على )5( جثث مجهولة الهوية يف الرستمية وانفجار سيارة يف تكريت

املدى/ مكتب املوصل
ضبـطت قـوة تــابعــة لقيـادة
شـــرطـــة نـيـنـــوى عـــدداً مـن
الصهاريج احململـة بالنفط
اخلـــــــــــام كـــــــــــانــــت  مـعـــــــــــدة
للتهـريب الى خارج احلدود
وقــال قــائــد شــرطــة نـينــوى
اللـــواء واثق احلـمـــدانـي يف
تـــصـــــــريح لـ )املــــــدى( ان 15
صهــــريجـــا مت ضـبــطهـــا يف
ســــاعــــة مـتــــاخــــرة مـن يــــوم
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ضبط 15 صهرجياً حمماًل بالنفط املهرب يف املوصل
االراضي السورية.

ويـذكر إن مفوضيـة النزاهة
- فـرع الشمـال التي مقـرها
مــــــديــنــــــة املــــــوصـل اعلــنــت
خالل االســـــابــيع الـقلــيلـــــة
املــــــاضــيــــــة عــن اكــتـــــشــــــاف
حـــــاالت تهـــــريـب مـنــظـمـــــة
للــنفــط اخلــــام الــــى خــــارج
االراضـي العـــراقـيـــة جتـــري
منـــذ اكثـــر من عــامـني عبــر

منفذ ربيعة احلدودي.

االثـنني املـاضي يف مـنطقـة
قــريبــة من نــاحيــة الـقيــارة
الـتي تقع الــى اجلنــوب من
مــــديـنــــة املـــــوصل واضــــاف
ــــــــة احلـــمــــــــدانـــي ان شـحـــن
الـنفـط كــانـت محـملــة مـن
مصفـى بـيجي مـوضحـا إن
الـتـحقــيقـــــات االولـيـــــة مع
الــــســـــواق بــيــنــت ان وجهـــــة
الصهـاريج كانـت الى مـنفذ
ربيعـة احلدودي املـؤدي الى

ـ ـ

بغداد/ نينا
اعلـنـت وزارة االمـن الــوطـنـي ان 300 عـــائلــة مـن العــوائـل املهجــرة مـن

مناطق سكناها يف تلعفر عادت الى منازلها. 
وقــال مصـدر يف الـوزارة امـس االربعـاء: ان العـوائل عـادت الـى منـازلهـا
امــس االول وسـط اجــراءات امـنـيــة مــشــددة مـن قـبل القــوات مـتعــددة

اجلنسية والشرطة واجليش.

عودة 300 عائلة مهجرة اىل تلعفر

صالح الدين/ املدى
اســـتقـــبل الــــســيـــــد مـــــسعـــــود
ــــــــس اقـلــــيــــم ـــــــــــارزانــــي رئــــي ب
كـــــوردســتـــــان امـــــس يف صالح
الــديـن وفــدًا رفـيعــًا مـن وزارة
خـــارجـيـــة جـمهـــوريـــة روسـيـــا
ــــــة ضــم الـــــســــــادة الـفــــــدرالــي
سـيـــركـي كـــريجـيــنكـــو سفـيـــر
املهـمـــات اخلـــاصـــة ومــســـؤول
ــــــرة الـــــشــــــرق االوســــط يف دائ
وزارة خـــــارجــيـــــة جــمهـــــوريـــــة
روسيــا الفــدراليـة وفـالدمييـر
جـامـوف الــسفيـر الــروسي يف
العراق وعددًا من املستشارين

والدبلوماسيني.
ويف لـقــــــــــاء حــــمــــيــــم، اوضـح
الــسيـــد سيـــركي كــريـجيـنكــو
سفــيــــــر املهــمـــــات اخلـــــاصـــــة
ورئــيــــس الــــــوفــــــد الــــــرســمــي
جلمهـوريـة روسيـا الفـدراليـة
ــــــارتهــم الــــــى الهــــــدف مــن زي
اقليـم كوردستـان وذلك لفتح
قنـصليـة لــروسيـا الفــدراليـة
يف اربــيـل عــــــاصــمــــــة اقـلــيــم
كـــــوردســتـــــان وفـــتح صـفحـــــة
ــــــــدة لـلـعـالقــــــــات بـــني جــــــــدي
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رئيس اقليم كوردستان يستقبل وفدًا رفيعاً من
وزارة خارجية مجهورية روسيا الفدرالية

ــــــاقــــــشــــــة ذلـك. وكــــــانـــت مـــن
العمليـة السيـاسيـة العراقـية
وتـشكـيل احلكـومـة اجلـديـدة
لـلعــــراق الفـــدرالـي واجلهـــود
املـبـــذولـــة الجـتـثـــاث ظـــاهـــرة
االرهـاب محـاور اخـرى للقـاء
ويف هـذا اجلـانـب قيم الـسيـد
سـيـــركـي كـــريجـيــنكـــو رئـيــس
الــوفــد الــرسـمي جلـمهــوريــة
روسـيـــــا الفــــدرالـيــــة عــــالـيــــاً
االوضـاع االمنيـة والسيـاسية
واالســـتـقـــــــرار والـــتــــطـــــــورات
احلاصلة يف اقليم كوردستان
ويف جـمــيع مـنـــاحـي احلـيـــاة
معـلنــاً للــرئيـس بــارزانـي عن
استعداد ورغبة حكومة بالده
وشـركـاتهـا لالسهـام يف اعمـار

كوردستان والعراق. 
وقيم الـرئيس بـارزاني موقف
احلـكـــــومـــــة الـــــروســيـــــة هـــــذا
معــربـــاً عن امـله يف ان يكــون
للشركـات الروسيـة كل حسب
امكـــانـيــــاتهـــا وخـبــــراتهـــا دور
فعـــال يف اعـــادة بـنـــاء الـبـنـــى
الـتحـتـيـــة القـتـصـــاد العـــراق

واقليم كوردستان.
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حكـــومـتـي اقلـيـم كـــوردسـتـــان
وروسيا الفدرالية. 

ويف هــذا الـصــدد مت التــأكيــد
ــــــا ــــــاســــــة روســي ــــــى ان ســي عـل
الفــــدرالـيــــة قـــــد تغـيــــرت وان
الــرئـيــس بــوتـني يــدعـم هــذه
الـسياسـة اجلديدة داعـياً الى
دعم الـــرئيـس بـــارزاني لـتلك
الــسـيــاســة، مـن جهـته اعــرب
ـــــــارزانـــي عـــن ـــــــرئـــيــــــس الـــب ال
ارتـيـــاحه لــزيــارة الــوفــد الــى
اقلـيـم كــــوردسـتــــان وافـتـتــــاح
القنـصليـة الـروسيـة يف اربيل
متمـنياً ان تالقي زيـارة الوفد
الـرسميـة النجـاح مشيـراً الى
احلقــيقــــة بــــان الـعالقــــات يف
الــسنــوات املنـصــرمــة لم تـكن
متـينة السبـاب واضحة ولكن
يـــسـتـــوجـب االهـتـمــــام بهـــذه

العالقة وتطويرها. 
وحــــــــــول افــــتــــتــــــــــاح مــكــــتــــب
ــــــــة ــــــــروســـي ــــــــة ال الـقـــنـــــصـلـــي
الفــــدرالـيــــة ابــــدى الــــرئـيـــس
بــــارزانـي اســتعــــداد حـكــــومــــة
اقلـيـم كــــوردسـتــــان لــتقــــدمي
الـــدعـم واملــســـاعـــدة مـن اجل
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البصرة - ميسان/ الوكاالت
لــوثت بقعــة نفط أسـود جـديـدة

مياه شط العرب. 
وقـال مصـدر يف مـديـريـة الـبيئـة
يف البـصــرة األربعـاء:"إن مـصـدر
هـذا التلـوث هـو محطـة كهـربـاء
الهارثة كما يعتقد، وقد مت نقل
معــــدات مكــــافحـــة الــتلـــوث مـن
مـــوقع بـــاب الـــزبـيـــر إلـــى مـــوقع

املفتية". 
وأضــــــــــاف:"إن هــــــــــذه املـعــــــــــدات
تـتــضـمـن حــــواجــــز بــطــــول 250
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بقعة سوداء هتدد شط العرب ومواقع ملوثة اشعاعياً يف العامرة
اإلشـعاعيـة عليهـا من قبل مـركز
الــوقــايــة مـن اإلشعــاع ومت علــى
ـــــة الفـــــور إبـالغ اجلهـــــات اإلداري
والـبلــديــة بعـمل ســواتــر تـــرابيــة
مــسـيجـــة بــــاألسالك الــشــــائكـــة
لـضـمـــان عـــدم وصـــول األطفـــال

ومالمستها أو التقرب منها ". 
وأوضح:" ان احــــد الـــشـبــــاب مـن
أبـنــاء املــديـنــة قــد تــويف نـتـيجــة
مالمـســة بقـايـا احـد الـصــواريخ
املـتـــروكــــة بعـــد إصـــابــته بــتلـــوث

كيمياوي."
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ـــــى مـــــواد العــمـــــارة حتــتــــــوي عل
مشعة. 

وقـال املهنـدس سميـر عبـود عبـد
الغفور وكيـل مدير بيئـة ميسان:
"أن املـــواد املـــشعـــة تـتـــوزع ضـمـن
مـنــــاطق الــــدبـيـــســــات والــــروابــــة

ومنطقة قرب سيطرة كميت". 
وأضــــاف:" ان املـنــــاطق املــــذكــــورة
حتتـوي علـى مخلفـات عـسكـريـة
ـــــات ـــــاب ـــــراج دب مــتـــــروكـــــة مــن اب
ومــدافع ومت التـأكــد من تلـوثهـا
بـعـــــــــد إجـــــــــراء الـفـحـــــــــوصـــــــــات

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مـتــرا وقــاسـطــة قــرصـيــة وزوارق
ملراقبة الوضع عن كثب". 

وأعــــرب املــصــــدر عـن أمـله يف أن
تـتــشـتـت هــذه الـبقعــة وقــال:"إذا
أهملت هـذه البقعة فستكون لها
مــردودات خطـرة بيـئيــة وصحيـة
ــــــــــى حــــيــــــــــاة املــــــــــدنــــيــــني يف عـل

احملافظة". 
علـــى صعـيــد آخـــر أعلـن مـصــدر
ـــــة ـــــة بــيــئ ـــــري مــــســـــؤول يف مـــــدي
محــــافــظــــة مـيـــســــان عـن وجــــود
ثالث مـنـــاطق يف مــركــز مــديـنــة
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بعقوبة/ عمر الدليمي
أعلـن الدكتـور هاشـم الزبيـدي مديـر دائرة
الـبيطـرة يف محـافظـة ديالـى عن اكتـشاف
إصـــابـــات مبـــرض انـفلـــونـــزا الــطـيـــور بـني
الـــدواجـن يف قـــريـتـي "سـيـــد وزري وسـيـــد
جبار" التـابعتني لناحيـة جبارة الواقعة يف
أقــصــــى شـمــــال ديــــالــــى. ومت تــــشخـيــص
اإلصــــــابــــــات بـــــــالفــــــايـــــــروس القـــــــاتل بــني
الــدواجـن األمــر الــذي أدى إلــى اسـتـنفــار
فرق مكـافحة املـرض بالـدائرة الـتي نفذت
العـديــد من اجلــوالت يف املنـطقـة وقــامت
بــإعــدام سـبعــة آالف طــائــر بــالـتعــاون مع
الدوائـر الصحية يف محافظـة السليمانية
اجملـــــاورة. وأضـــــاف الـــــزبــيـــــدي قــــــائالً: أن
املنـطقـة شهـدت حجــراً صحيـاً ملـدة واحـد
وعـشرين يـوماً مـنع خاللها دخـول وخروج
الــدواجـن حـيــة أو مــذبــوحــة مــشـيــراً إلــى
عودة األوضـاع إلى طـبيعتهـا فضالً عن أن
الـدائرة قـد أجرت مـسحاً يف دائـرة قطـرها
عـــشــــرة كــيلــــومـتــــرات وأجــــريـت حتــــالــيل
للــمالمـــســني للــــدواجـن يف املـنــطقــــة ولـم
تشخـص إصابـات بشـرية ونـوه مديـر دائرة
البيطـرة إلى إنعدام الـدعم املادي من قبل
محـافظـة ديالـى للفـرق الصحـية العـاملة

التي ما زالت تواصل جوالتها.

ظهور انفلونزا الطيور
يف دواجن دياىل

بغداد/ املدى
اعلـنت احملكمـة اجلنـائيـة العلـيا امـس االربعاء
ان خبــراء االدلـــة اجلنـــائيــة تــأكــدوا مـن صحــة
توقيع صدام علـى وثائق جديدة تتعلق بقضية

مقتل 148 مواطناً يف بلدة الدجيل .1982
ويف بـدايـة اجللـســة التـي رفعت الــى 24 نيـسـان
اجلــــــاري، قـــــــال القــــــاضــي رؤوف رشــيــــــد عــبــــــد
الـرحمن: ان خبراء االدلة اجلنـائية متكنوا من
مقـارنـة قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة الـذي كـان
اعلـــــى سلــطـــــة يف العــــراق يف الـعهــــد الـــســـــابق
والقـــــرارات املــــــوقعـــــة مــن قــبل "املــتهــم صـــــدام
حــسـني".واضــاف ان "اخلـبــراء قــدمــوا مـلحقــا
لـتقــريـــرهم الـســابـق. ونتـيجـــة الفحـص كـــانت
كتـابــة الهـوامـش احملــررة يف املطــالعـة وتــواقيع

خرباء األدلة يؤكدون صحة توقيع صدام والقايض يرفع
اجللسات إىل الرابع والعرشين من الشهر اجلاري

يف اجللسة الثانية والعشرين من احملاكمة

قـرار مجلـس قيـادة الثـورة واملـرسـوم اجلمهـوري
واملنـسوبـة لصـدام حسني تـطابق منـاذج كتـاباته
وتـــواقـيـعه". وذكــــر القـــاضـي عـبـــد الـــرحـمـن يف
بــدايـــة اجللــســة الـثــانـيـــة والعــشــريـن حملــاكـمــة
صـــــدام حـــسـني امــــس االربعـــــاء بـــــان اجللـــســـــة

السابقة ارجئت الجراء هذه املقارنة. 
وكـــرر احملـــامــي خلــيل الـــدلـيـمـي رئـيــس فــــريق
الـــدفـــاع الــطلـب مـن رئـيـــس احملكـمـــة بـــاحـــالـــة
الـتــوقـيع واخلـطـــوط العــائـــدة للـمـتهـمـني الــى
"جلـنـــة دولـيــــة محـــايــــدة لعـــدم تـــوفـــر اخلـبـــرة
واالجهــــــزة لــــــدى خــبــــــراء االدلــــــة اجلــنــــــائــيــــــة

العراقيني". ورفض القاضي هذا الطلب. 
وقــال ان "خبـراء احملـكمـة جـاؤوا مـن كل انحـاء

العراق.


