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املرصــد األمنــي
بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت
استشهاد ثالثة يف احللة
ق ــال م ــدي ــر ش ــرط ــة بـ ــابل أمــس الـثالثـ ــاء إن ثالث ــة مـن مـنـت ـسـبـي
االستـخبــارات اجلنــائيــة من بـينـهم ضــابـط استـشهــدوا علــى أيــدي
مسلحني شمال احللة.
وقــال الل ــواء قيـس املـعمــوري ان املـسلـحني فـتح ــوا نيــران اسلـحتـهم
علـى الثالثة الذين كانوا يسلكون طـريقاً ميسمياً زراعياً يف منطقة
مويلحة واردوهم قتلى.
وأشـار إلى أن الـشهداء كـانوا قـد سلكـوا طريقـاً ميـسميـاً زراعيـاً بعد
قيـام القـوات متعـددة اجلنـسيـة بقـطع الطـريق الـرئيـسي يف املـدينـة
لعدة ساعات بسبب وجود عبوات ناسفة على جانبه.
وأوضح أنـه مت إخالء اجلثـث الثالث مـن مكــان الهجـوم ،وقــامت قـوة
من الشرطة بحمالت يف املنطقة دون ان تعثر على املنفذين.
وحـذر قـائـد شـرطـة بــابل من سلـوك الطـرق الـزراعيـة الن املـسلحني
يــسيـطـرون عـليهــا وينفـذون عـمليــاتهـم فيهـا حـيث انهــا بعيــدة عن
مراقبة األجهزة األمنية.
القبض على جتار سالح
القـت القــوى االمـنيــة يف محــافـظــة الـنجف الـقبـض علــى مـتهـمني
يتاجران ببيع السالح إلى مجموعات يف محافظة االنبار.
وق ــال مـص ــدر مخ ــول يف مح ــافـظ ــة الـنـجف " للـم ــدى " :بع ــد ورود
معلومـات إلى مـديريـة املعلومـات والتحقيقـات يف النجـف عن وجود
شخـصـني يقــومــان بـبـيـع االسلح ــة عل ــى مجـمــوع ــات يف محــافـظــة
االنبـار وباسـعار خـيالـية متـكنت االجهـزة االمنيـة من الـقاء الـقبض
على كل من املـتهم (ب ن ص)الذي يـعمل موظفـا يف ضريبـة عقارات
الكــوفــة واملـتهـم (م ع م) وعثــر علــى ثالثــة اجهــزة مــورتــر مـع بنــادق
كالشـنكوف اثنـاء القاء القـبض عليهمـا ،واضاف املصـدر ان املتهمني
كانـا يتعاونـان مع اوالد احد الـبعثيني الـبارزين يف محـافظـة النجف
وهو البعثي السابق (ك غ).
اختطاف مهندسة
قــالت الـشـرطـة إن مـسلحـني مجهــولني خـطفــوا مهنـدسـة تـعمل يف
مصفى بيجي فجر أمس من منزلها.
وذكـر مصـدر يف شرطـة تكـريت أن "مجـموعـة مسلـحة تـستقل سـيارة
مـدنيـة قـامت فجـر امس بــاختطـاف املهنـدسـة (حـذام جمعـة نعمـة)
التـي تعـمل يف مـصف ــى بيـجي مـن منــزلهــا يف اجملـمع الــصن ــاعي يف
املدينة"
وأشــار املصـدر الـذي فـضل عـدم ذكــر اسمه إلــى انه لم يعـرف مـصيـر
املهندسة حتى اآلن.
يــذكــر ان العــامـلني يف مـصف ــى بيـجي أصـبحــوا يف الـفت ــرة االخيــرة
هدفـا للمـسلحني وعـصابـات القتل وقـد استـهدفـوا عدة مـرات وقتل
قرابة  15خالل األشهر اخلمسة املاضية.

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

طالباني يدين واملشهداني يعد مبالحقة اجلناة

موسكو تطالب بعقد اجتامع طارئ ملجلس األمن عقب مقتل دبلوماسييها يف العراق

بغـداد  -العواصـم  /املدى
والوكاالت
اف ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ـ ـ ـ ــاالت االن ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاء
الــروسيـة أمــس الثالثـاء بـان
موسـكو طـلبت عقـد اجتـماع
طـ ـ ــارىء جمللـ ــس االمــن اث ـ ــر
اعـ ــدام اربعـ ــة دبلـ ــومـ ــاسـيـني
روس يف العراق.
وكـ ــانـت مـ ــوسـكـ ــو قـ ــد اكـ ــدت
مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاء االث ـ ـنـ ــني مـق ـ ـتـل
دبلــومــاسـيـيه ــا االربعــة وهــو
الـنـب ــأ ال ــذي ك ــان قـ ــد اعلـنه
اخلاطفون قبال.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـج ـلـ ـ ـ ـ ــس شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى
اجمل ــاه ــديـن ال ــذي ت ـسـيـط ــر
عل ـيـه القـ ـ ــاعـ ـ ــدة ق ـ ـ ــد اعلــن
االحـد اعـدام الـدبلـومـاسيني
الـروس االربعـة اثـر خـطفهم
يف الـثـ ــالـث مـن حـ ــزيـ ــران يف
بغداد.
بعــث رئ ـي ـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة
جالل طالبـاني ،برقية تعزية
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــروس ــي
فالدميـي ــر ب ــوتـني ،دان فـيه ــا
جــرمي ــة اختـطــاف ،و مـن ثم
قـ ـتـل أربـعـ ـ ـ ــة م ــن مـ ـ ـ ــوظـف ــي
الـسفـارة الــروسيـة يف بغـداد،
واصـف ـ ـ ـ ـ ـاً ذلــك بـ ـ ـ ـ ــأنـه عـ ـمـل
إجـ ـ ــرامــي دنــيء ضـ ـ ــد دولـ ـ ــة
صديقة ،وقال يف برقيته:
رئـ ـيـ ـ ــس االحتـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــروس ــي
احملترم

(ب ـ ـ ــأس ـ ـ ــى عـ ـمـ ـيـق و غ ـ ـض ــب
شـديــد تلقـينــا نبـأ اجلـرميـة
الـ ـبـ ـ ـشـع ـ ـ ــة الـ ـت ــي ارتـكـ ـبـه ـ ـ ــا
اإلره ــابـي ــون ض ــد م ــواطـنـي
بلـ ــدكـم ،مـ ــوظفـي ال ــسفـ ــارة
الروسية يف بغداد.
إن اخ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاف و مـ ــن ثـ ــم
اغ ـت ـيـ ـ ــال ض ـي ـ ـ ــوف العـ ـ ــراق
ميثالن عمالً إجـراميـاً دنيـئاً
ضـد دولـة صــديقـة تـربـطهـا
بــبالدنـ ــا عالقـ ــات تـ ــاريخـيـ ــة
وثـيقة و روابط تعاون واسعة
يف مخ ـتـلف امل ـي ـ ــاديــن ،و لــم
ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك يف أي عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
عسكرية يف العراق.
و هـذا يشكل دليالً آخـر على
أن اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب واح ـ ـ ـ ـ ــد يف كـل
مكان).
وقـ ـ ــد بعــث رئ ـيـ ــس مـجلـ ــس
الـنـ ــواب الـ ــدكـت ـ ــور محـمـ ــود
املـشهدانـي رسالـة تعزيـة إلى
رئـ ـيـ ـ ــس مـجـلـ ـ ــس ال ـ ـ ــدوم ـ ـ ــا
الـ ــروسـي أكـ ــد فــيهـ ــا حـ ــرص
الـعـ ـ ـ ـ ــراق عـلـ ـ ـ ـ ــى مـالحـقـ ـ ـ ـ ــة
واع ــتقـ ـ ــال مـ ـ ــرتـك ـبــي هـ ـ ــذه
اجلـ ــرمي ـ ــة وتق ـ ــدميهـم إلـ ــى
العـدالـة ،وأضـاف يف رســالته
أن علـ ـ ــى اجمل ـت ــمع الـ ـ ــدولــي
ال ـتـك ـ ـ ــاتف مل ـ ـ ــواجهـ ـ ــة هـ ـ ــذه
اجملـاميع اإلجرامـية وتقدمي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ــم الـالزم لـلـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
ل ـضـم ــان انـت ـص ــاره وجت ــاوزه

رئيس اجلمهورية يؤكد رضورة النهوض بواقع
التعليم العايل والقطاع الصناعي

تفكيك عبوة
متكـن خـبـيــر املـتفجــرات يف مــديــريــة شــرطــة ذي قــار صـبــاح أمــس
الثالثـاء مـن ابطـال مفعـول عبـوة نـاسفـة كـانت مـزروعـة امـام منـزل
احد الصحفيني.
وقال شهـود عيان ان خبيـر املتفجرات علي صيـوان متكن من تفكيك
عـبوة نـاسفـة محليـة الصنع كـانت مـزورعة امـام منـزل مراسـل اذاعة
سوا السابق محمد نور.
ويـذكر ان منـزل الصحفـي محمد نـور سبق ان تعـرض لتفجيـر عبوة
ناسفة ادت إلى مصرع ثالثة أشخاص.
العثور على مخبأ أسلحة
عثـرت قوات اجليش يف النـاصرية علـى مخبأ لالسلحـة يشتمل على
كميات من االسلحة والذخيرة واجهزة التفجير.
وقال مـصدر امـني مطلع لـ(املـدى) :عثـرت قوات اللـواء الثـالث اثـناء
قيامهـا بأعمال الدورية يف منطقة مـهجورة قريبة من مدخل مدينة
النـاصـريـة الـشمــالي علــى مخبــأ لألسلحـة يـشتـمل علـى  75قـنبـرة
هـاون ومدفعـي هاون ومـتفجرات ضـد االشخاص والـدبابـات واجهزة
تفجيـر واسالك وسـاعات تـوقيت وأضـاف أنه لم يـتم اعتقـال أي من
املــشتـبه بـهم مــؤكــدا أن الـعثــور علــى االسلح ــة مت يف منـطق ــة غيــر
مأهولة.
القبض على  12مطلوبا ً
دهمت قوات الشرطة يف محافظة ذي قار اوكار العصابات يف منطقة
اخلميسية ونهر عبادة والقت القبض على خمسة اشخاص متهمني
بخطف احد االشخاص واالفراج عنه مقابل فدية.
وقال مصدر امني مطلع لـ(املدى) :بعـد توفر املعلومات ودهم االوكار
متـكنــا مـن القــاء الـقبـض عل ــى خمـســة اشخ ــاص متـهمـني بخـطف
الـطفـل سيف غـازي واطالق ســراحه مقـابل فـديـة مــاليـة قـدرهـا 20
الف دوالر.
ومن جانب آخـر متكنت قوات الـشرطة مـن القاء القبض علـى سبعة
م ــطلـ ــوبـني يف سـ ــوق الـ ـشـيـ ــوخ بـيــنهــم سجـني هـ ــارب مـن الـ ــسجـن
االصالحي يف الناصرية.
وقـال مصدر يف اعالم محـافظة ذي قـار لـ(املدى) :علـى اثر معـلومات
استـخب ــاراتيــة تـفيــد بــوجــود مـطلــوبـني للعــدالــة يف ســوق الــشيــوخ
ت ــوجهـت ت ــسع مف ــارز مـن ف ــوج الـط ــوارئ ومف ــرزت ــان مـن م ــدي ــري ــة
املعلـومــات والتحـقيقـات الـوطـنيـة الوكـار املـطلــوبني والـقت القـبض
علــى سـبعــة مـطلــوبـني بـيـنهـم سجـني هــارب مـن سجـن الـنــاصــريــة
االصالحي.

املرحلة احلالية.
مـن جه ــة أخ ــرى عـب ــر وزي ــر
اخل ــارجيــة ه ــوشي ــار زيبــاري
عــن مـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة وتـ ـضـ ـ ــامــن
احلكـومة مع"شعب وحـكومة
روسيـا ازاء مـأسـاة اخـتطـاف
الـ ــدبل ــوم ــاسـيـني ال ــروس يف
بـغـ ـ ـ ــداد".وذلــك يف ات ـ ـصـ ـ ـ ــال
هــاتفـي مع نــظيــره ال ــروسي
سيرغي الفروف.
وأك ـ ــد زيـب ـ ــاري يف بـي ـ ــان عـن
وزارة اخلارجـية ان"احلكـومة
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ــن خـالل
االجهــزة االمـنـيــة اخملـتـصــة
قد بذلت كل اجلهـود املمكنة
من اجل املسـاعدة يف حتـرير
وانقـ ـ ــاذ ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيــني
اخملتطفني.
مـن جهـته دان األمـني الع ــام
لألمم املــتح ـ ــدة ك ـ ــويف أن ـ ــان
بـشــدة مقتل الـدبلـومـاسـيني
الـ ـ ــروس األربعـ ـ ــة يف الع ـ ــراق
وطالب بإطالق سراح جميع
الـ ــرهـ ــائـن حـ ـسـب م ـ ــا أعلـن
املتحدث باسمه.
وق ــال ستـيفــان دوجــاريك أن
األمني "صـدم وحـزن جـداً ملـا
تـبلغ مبـقتل الـدبلـومـاسـيني
الـروس األربعـة بـشكل شـنيع
ال ــذيـن ك ــان ــوا ق ــد خــطف ــوا
ك ــره ــائـن م ـطـلع ال ــشه ــر يف
العــراق" مـضـيف ـاً أنه "ي ــدين

بغداد  /هشام الركابي
بحــث رئ ـيـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة جالل
ط ــالـب ــانـي امــس مع وزي ــر الــتعلـيـم
العـالـي والبحـث العلمـي عبـد ذيـاب
الـعج ــيلــي ال ـ ـ ــواقع ال ـتـعل ـي ـمــي يف
العــراق واالضــاع االمـنيــة الـصـعبــة
الـتـي ت ـ ــواجه االسـ ــرة الـتـعلـيـمـيـ ــة
والــطلـب ــة عل ــى ح ــد س ــواء ،واب ــدى
رئيـس اجلمهـوريـة استعـداده لـدعم
امل ــؤس ـس ــات الــتعلـيـمـي ــة وم ــسلـطـ ـاً
الـض ــوء علــى ابــرز امل ـشــاكـل وحلهــا
بطـرق عـلميـة مـدروسـة  .مـن جهته
اوضح وزيـ ـ ــر ال ـتـعل ـي ــم العـ ـ ــالــي ان
العـراق ميـر بـظـروف امـنيـة صـعبـة
للغايـة والتي بدورهـا ساعـدت على
هجـرة بعـض الكفـاءات الـى اخلـارج
وتعــرض الـبعـض االخ ــر منـهم الــى
االغـتيـال والـقتل وبــالتــالي ادى كل
ه ــذا ال ــى ح ــدوث تعـطـيـل وشلل يف
الواقع الـتعليمي يف العراق ناهيك
عـ ــن ان ال ـ ـتـعـل ـ ـيـ ــم الـع ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي مـ ــن
املؤسـسات الـتى نـالتهـا تركـة ثقيـلة
مـن الـت ـ ــدمـي ـ ــر واالهـم ـ ــال بـ ـسـبـب

مخلفـات الـنظـام الـسـابق  .مــشيـرا
ال ـ ــى ان احلـك ـ ــوم ـ ــة ع ـ ــازمـ ـ ــة عل ـ ــى
النهـوض بـالـواقع الـتعلـيمـي وجعل
العــراق يف مصـاف الــدول املتقـدمـة
يف هـذا اجملـال .وحـول مصيـر طلبـة
اجلـامعـة الـتكنـولـوجيـة اخملتـطفني
ي ـ ـ ـ ــوم االثـ ـن ــني امل ـ ـ ـ ــاض ــي م ــن قـ ـبـل
مجـمـ ــوعـ ــة مـ ـسـلحـ ــة قـ ــال الـ ــوزيـ ــر
"لـالسف مـ ــا زال م ـصـيـ ــر ال ــطلـبـ ــة
مجهـوال حلـد االن علـى الـرغـم من
اننـا قـد فـتحنــا حتقيقـا يف احلـادث
ومت االت ـصـ ــال بـ ــوزارتـي الـ ــداخلـيـ ــة
والـدفـاع ملعـرفـة اجلهـة الـتي نفـذت
العملية".
وك ــان العجـيلـي قــد اكــد ان عـملـيــة
اخـت ـط ـ ــاف مجـمـ ــوعـ ــة مــن طلـبـ ــة
اجلــامعــة التـكنـولــوجيـة تـسـتهـدف
العراقيني ومستقبل بلدهم.
وقـال خالل تــرؤسه أعمـال اجللـسـة
ال ـ ــط ـ ـ ـ ــارئ ـ ـ ـ ــة جملـل ـ ـ ــس اجل ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ــة
الـتكنـولـوجيـة ظهـر امـس الثالثـاء،
علـ ــى خـلفـيـ ــة عــملـيـ ــة اخـت ـطـ ــاف
مجموعـة من طلبة اجلـامعة أمس:
ان االعتــداء علـى الـنخبــة العلـميـة
واألكـ ـ ــادميــي ـ ـ ــة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة يـ ـ ــؤكـ ـ ــد
اس ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــداف ح ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــر الـع ـ ـ ـ ـ ــراق
ومستقبله ،ومحاولة عرقلة اجلهود
املبــذولــة العــادة بنــاءه ليــأخــذ دوره
ال ـطـبــيعـي يف اإلطـ ــاريــن األقلـيـمـي
والدولي.
ون ــاش ــد ال ــوزي ــر الـعجـيلـي ال ـس ــادة
رئيـس اجلـمهـوريــة ورئيــس مجلـس
ال ــوزراء ورئـيــس وأعـض ــاء الـب ــرمل ــان
واملـراجع الــدينيـة والقـوى الــوطنيـة
كــافــة ،إصــدار بيــانــات إدانــة وشـجب
وحتـ ـ ــرمي له ـ ــذه االع ـت ـ ــداءات ال ـتــي
بلغت حداً ال ميكن السكوت عنه.

مــن جـ ـ ــانــب اخـ ـ ــر ال ــتقـ ـ ــى رئ ـي ـ ــس
اجلـمهــوريــة جالل طــالـبــانـي امـس
وزي ـ ــر الـ ـص ـن ـ ــاعـ ـ ــة واملع ـ ــادن ف ـ ــوزي
احل ــري ــري وبحــث معه م ـسـتج ــدات
الـ ـ ـ ــواقـع ال ـ ـص ــنـ ـ ـ ــاع ــي واحلـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
االنتــاجيـة والـصنــاعيـة يف العـراق .
حـيث شــدد رئيـس اجلمهـوريـة علـى
تطويـر الصناعـة والنهوض بـالواقع
االن ـت ـ ــاجــي مــن خالل اع ـ ــادة ب ـن ـ ــاء
املــؤس ـســات الـصـنــاعـيــة وال ـشــركــات
الـتـي اهـملـت يف الفـت ــرة امل ــاضـي ــة .
ويف املق ـ ــابل بــني وزي ـ ــر ال ـص ـن ـ ــاع ـ ــة
واملعــادن فــوزي احلــري ــري البــرامج
الـتي اعدتهـا الوزارة يف مجـال اعادة
بناء املؤسسات الصناعية والشركات
االنـتــاجـيــة فـضال عـن االلـيــة الـتـي
اتخ ـ ــذتهـ ــا الـ ــوزارة يف عــملـي ـ ــة دمج
وتـوظيـف منتـسبي الـدوائـر املنحلـة
الـتي كــانت تــابعـة لـوزارة الـصنـاعـة
واملعـ ــادن (الـت ـصـنـيـع العـ ـسـكـ ــري) .
واش ــار احل ــري ــري ال ــى ان اله ــاجــس
االمنـي بات هو االخـر يلقي بظالله
عل ــى ال ــواقع الـصـن ــاعـي يف الع ــراق
مــن خـالل اس ـتـه ـ ـ ــداف املـ ـ ـسـلـحــني
مـنـت ـسـبـي امل ــؤس ـس ــات الـصـن ــاعـي ــة
(ذاكــراً حــادثــة اخـتـطــاف اكـثــر مـن
70مـنتسـبا يعـملون يف شـركة نـصر
واغ ـتــي ـ ـ ــال تـ ـ ـسـع ـ ـ ــة م ـنـهــم خـالل
االسبوع املاضي) .
وعلـى خلفيـة االستهـدافات املـتكررة
للـمـنـتـ ـسـبــني اوضح احلـ ــريـ ــري ان
الـوزارة اعــدت اليـة لـنقل املـنتـسـبني
الذين يـتعرضون لتهـديدات بالقتل
مـن خالل تـن ـسـيـبهـم ال ــى ش ــرك ــات
اخـ ـ ـ ـ ــرى او االس ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـنـهـ ــم يف
مجـاالت فـنيــة وصنــاعيـة يف الـوزارة
وكالً حسب اختصاصه.

اغتيال أربعة مواطنني
اغ ـت ـ ــال م ـ ـسـلح ـ ــون ي ـ ــوم أمـ ــس الــثالثـ ـ ــاء أربع ـ ــة م ـ ــواط ـنــني وس ــط
امل ــديـن ــة..وق ــال املـتح ــدث اإلعالمـي ب ــاسـم دائ ــرة صح ــة ك ــربالء إن
مــسلحـني اغـتــالــوا فــارس ب ـشـيــر الـب ــالغ مـن العـمــر  28عــامــا قــرب
مستـشفى العـباس األهلـي ونقلت جثـته إلى قـسم الطـبابـة العدلـية
يف مـستـشفـى احلـسني العـام .وأشـار إلـى إن دائـرة الـطب العــدلي يف
مـستـشفــى احلسـني تسـلمت ثـالث جثث يـوم االثـنني تعـود ملــواطنني
عراقـيني مت اغتيـالهم يف منـاطق متفـرقة من كـربالء ،اجلثـة األولى
التـي وصلت إلـى دائـرة الـطب العـدلي تعـود للمـواطنــة زينب جـاسم
سلطـان  34عـامـا بـدت علــى جسـدهـا أثـار للتعــذيب والثـانيـة تعـود
لفائـز كاظم هلول أحد عـناصر شرطة كـربالء أصيب برصاصتني يف
الرأس أمـا الثالـثة فتعـود إلى محمـد حسن حمـادي  40عامـا أصيب
بثالث إطالقات نارية يف الرأس.
العثور على عبوات
قـال مصـدر مخول يف محـافظـة النجف أن مـديريـة ازالة املـتفجرات
يف محـافظـة النجف عثـرت علـى مجـموعـة من العـبوات الـناسـفة يف
مركز املدينة اضافة إلى رمانات يدوية.
وأضــاف املـصــدر لـ(املــدى) أن مــديــريــة ازالــة املـتفجــرات متـكنـت من
ابطـال عبـوة ناسفـة وضعت يف احـد الطـرق من دون ان يحـدد املكان،
اضافة إلـى عثور مفارز املديـرية على مجموعـة من صواريخ قاذفة ار
بي جي . 7
هجوم على شركة أمن وهمية
شنت الـشرطـة يف البصـرة هجومـاً على إحـدى شركـات احلمايـة غير
املـرخـصــة ،واستـولـت خاللهــا علـى كـميـات مـن األسلحـة والــذخيـرة
أعلن ذلك الرائد فالح مشـاري املشرف على تنفـيذ العملية وأضاف:
أن مفـارز من شرطـة احلدود هـاجمت مقـراً إلحدى شـركات احلمـاية
الـتي وصفتها الـشرطة بـالوهمـية على الـطريق العسـكري اخملصص
مل ــرور الق ــوافل األم ــريكـيــة ومت االسـتـيالء علــى ( )24بـنــدقـيــة و()4
قذائف ورشـاش امريكي من الـنوع الثقيل ،إضـافة إلى لـوحات ألرقام
الــسيــارات ومالبــس واقيــة .إلــى ذلك طــالـبت األوســاط األمـنيــة يف
البـص ــرة بجعل الـطــريق العــسكــري ملــرور القــوافل األمــريـكيــة حتت
سيطرة القوات العراقية.
جناة مفتش عام
قـال مصدر مسؤول يف شرطة النجف أمس الثالثاء إن املفتش العام
يف وزارة الــداخـليــة الــسي ــد راضي مـحمــد ضــايف جنــا مـن محــاولــة
اغـتيال فـاشلة تعـرض لها مـوكبه الليلـة املاضـية يف النـجف ،غير انه
أصيب بجروح.
وأضاف املصدر ان "مـسلحني مجهولني اطلقوا الـنيران من سيارتني
من نـوع اوبل وتـويـوتـا علـى املـوكب بـالقـرب من جـامع الـسهلـة غـربي
النجف ،مما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة ،ومقتل أحد حراسه
واصابة اخر بجروح بالغة".
وأشار الـى أنه مت نقل املفـتش الـعام الـى مسـتشفـى الفـرات االوسط
يف الكوفة لتلقي العالج.

بـ ـ ــأقـ ـ ـس ـ ـ ــى الع ـبـ ـ ــارات هـ ـ ــذه
األعـم ــال ال ـشـنـيع ــة الـتـي ال
ميكن أن تبررها أية قضية".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن األم ــني الـع ـ ـ ـ ــام
"يـلـح عـل ـ ـ ـ ـ ــى احل ـك ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة لـلقـيـ ــام بـكل مـ ــا
ميكـنه ــا القـي ــام به مـن أجل
إح ــال ــة امل ـس ــؤولـني عـن ه ــذا
العــمل إل ـ ــى الق ـضـ ــاء وكـ ــرر
دع ـ ـ ــوته إل ـ ـ ــى إطالق ف ـ ـ ــوري
وغ ـي ـ ـ ــر مـ ـ ـش ـ ـ ــروط جل ـم ـيـع
الرهائن يف العراق".
يف حـني دان مجلــس املفـتني
يف روس ـي ـ ــا الــثالث ـ ــاء إع ـ ــدام
ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيــني الـ ـ ــروس
األربعـة يف العراق معـتبراً أن
الــواليــات املـتحــدة "تـتحـمل
أي ـض ـ ـاً مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة" يف هـ ــذا
احلادث.
وأك ــد اجمللــس يف بـي ــان وقعه
رئ ـيـ ـ ـسـه راويل عــني الـ ـ ــديــن
"كـانـت احلكـومـة األمـريـكيـة
قـ ـبـل احـ ـتـالل الـعـ ـ ـ ــراق قـ ـ ـ ــد
وع ــدت اجملـم ــوع ــة ال ــدولـي ــة
بــأنه ــا ستـتحـمل املـس ــؤوليــة
ك ــامل ــة عـن م ــا سـيج ــري يف
ه ــذا الــبلـ ــد بع ــد اإلط ــاح ــة
بــالـنـظــام الــذي كــان قــائـم ـاً
حينها".
وأضــاف الـبـيــان "إذا ك ــان كل
شـيء حتت مــراقبـة سـلطـات
االحتالل األمــريكيــة فلمـاذا

يـلقـ ـ ــى ع ـ ـشـ ـ ــرات األبـ ـ ــريـ ـ ــاء
حـتـفهـم يـ ــومـي ـ ـاً مبـ ــا فــيهـم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
والــدبلــومــاسـيــون ويحـتجــز
الرهائن وتفجر املساجد".
وأضـاف مجلس املفتني "إننا
نـ ــرى أن الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
تــتحــمل أي ـض ـ ـاً مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
مقتل دبلوماسيينا".
م ــن جهـ ـ ــة أخـ ـ ــرى وبعـ ـ ــد أن
شدد مجـلس املفتني على أن
"ال ـ ـ ــروس ال ي ــتح ــمل ـ ـ ــون أي
م ـ ـسـ ـ ــؤول ـيـ ـ ــة شخـ ـص ـيـ ـ ــة يف
أحـ ـ ــداث الع ـ ــراق أو روس ـي ـ ــا"
أش ـ ــار إل ـ ــى أن أح ـ ــد ال ـ ــذيــن
اعـ ــدمـ ــوا مـن الـ ــرهـ ــائـن مـن
املسلمني "وهـذا يدل على أن
ال ــذين دبــروا هــذه اجلــرميــة
لـه ــم أهـ ـ ـ ــداف ال مت ــت إلـ ـ ـ ــى
الدين بأي صلة".
وأضاف اجمللـس "إن مطـالب
خـ ــاطفـي ال ــره ــائـن الـتـي ال
عـالق ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوضـع يف
العـراق وعالقتها بالوضع يف
الــشيـشــان مـصـطـنعــة ،تــدل
علـ ــى أن مـ ــديـ ــري العــملـيـ ــة
يــتعـم ـ ــدون حتقــيق أهـ ــداف
جيوسياسية".
كـ ــذلـك دان حـ ــاخـ ــام روسـيـ ــا
الـك ـب ـي ـ ــر ب ـي ـ ــرل الزار إع ـ ــدام
الـرهـائـن منـدداً "بــالتـطـرف
واإلرهاب اإلسالمي".

واشنطن/اف ب
اعـل ـ ــن ال ـ ــب ـ ــي ـ ــت االب ـ ــي ـ ـ ــض ان الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
العـ ــسك ــريـني االمـي ــركـيـني اع ــدوا خــط ــة
انــسحــاب جــوهــري ــة للقــوات مـن العــراق
بحلــول نهـايــة  ،2007لكـنهـا تـبقــى خيـاراً
مرهوناً بالظروف امليدانية.
وقـال املتحدث بـاسم البيت االبـيض توني
سـن ــو أم ــس االول ردا عل ــى اســئل ــة ح ــول
تقـاريـر صحـافيـة اشـارت الـى ان اجلنـرال
جـورج كايـسي قـائد الـقوات االمـيركـية يف
العراق طلب خـفض االلوية القتالية الى
خمـسة او سـتة بـحلول كـانون االول 2007
مقــابل  14ح ــاليــا "هــذه احــدى اخلـطـط
التي هي بصدد البحث".

املحكمة األوروبية تستجيب لطلب
النظر يف قضية طارق عزيز

عمان  -اف ب
اعـلن محــام ايطــالي أمــس الثالثـاء ان احملـكمـة
االوروبـي ــة حلق ــوق االن ـس ــان اسـتج ــابـت ملــطلـب
الـنـظ ــر يف قـضـي ــة ط ــارق ع ــزيـ ــز لكـنه ــا طلـبـت
اجـابـات علـى ثالثـة اسئلـة لكي متـضي قـدمـا يف
الشكوى.
وق ـ ــال احمل ـ ــامـي جـي ـ ــوف ـ ــانـي دي سـتــيف ـ ــان ـ ــو ان
"احملكمة استجابت لطلب طارق عزيز النظر يف
ق ـضـيــته بـ ـشـكـل ايجـ ــابـي مبـ ــوجـب االجـ ــراءات
الطارئة" الواردة يف نظامها اخلاص.
واضـ ــاف ان "احملـكـمـ ــة طلـبـت اجـ ــابـ ــات لــثالثـ ــة
اسئلة لكي متضي قدما يف القضية".
واالسئلـة هي "ألي قـوات بـالتحـديـد سلم مقـدم
الــطلــب نف ــسه يف  24نـيـ ـسـ ــان  ،2003واي قـ ــوات
تقــوم بــاحـتجــازه مـن ــذ ذلك الـت ــاريخ وايـن ومــا
املـوعـد الـذي تنــوي فيه تـسلـيمه إلـى الـسـلطـات
العراقية".
وكـان احملــامي قــد طلـب من احملـكمــة النـظـر يف
قـضيـة عـزيـز بعـد "معلـومـات حـول نيـة تـسلـيمه
إلى احلكومة العراقية" وذلك "نظرا لالنتهاكات
املعروفة للمواثيق".
وقال دي ستـيفانو وشـريكه دومينكـو مارينلي يف
بيـان "تنـاهت إلـى مـســامعنــا اجلمعـة معلـومـات
حول نيـة الواليـات املتحدة وبـريطانـيا وايطـاليا
تـسلـيم املـسـؤوليـة اجلـسـديـة عن املـوقـوفني إلـى
احلكومة العراقية".
واك ــدا ان ع ــزي ــز ت ــوجه إلـ ــى احملكـم ــة ،ومق ــره ــا
سـتـ ــراسـبـ ــورغ ،مبـ ــوجـب االجـ ــراءات ال ـطـ ــارئـ ــة
املعـروفـة بـاملــادة رقم  39الـتي تــسمح لـلمحـكمـة
بالنظر يف القضايا بشكل طارئ.

ارضاب عام يف  12حمافظة األربعاء واخلميس
احتجاجاً عىل استمرار اعتقال الزبيدي

البصرة  /أصوات العراق
أعـل ــن م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر يف
محـ ــاف ـظـ ــة الـب ـصـ ــرة ام ــس
الـثالثــاء عن اضـراب عـام يف
 12محـافـظـة عــراقيــة اليـوم
االربعـ ـ ــاء وغـ ـ ــدا اخل ـم ـي ـ ــس
احــتجـ ــاجـ ــا علـ ــى اسـتـمـ ــرار
اعـتقــال القــوات االم ــريكـيــة
رئـي ــس مـجلـ ــس محـ ــاف ـظـ ــة
كربالء عقيل الزبيدي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس مـجـلـ ـ ـ ـ ــس
مح ــاف ـظ ــة الـب ـص ــرة وك ــال ــة
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــد ن ـ ـص ـيـف ج ـ ـ ــاســم

الـعبــادي ان "يــومـي االربعــاء
واخلميـس من هـذا االسبـوع
سيكـونان اضـرابا عـن العمل
وســتع ــطل جـمــيع الـ ــدوائـ ــر
ال ــرسـمـي ــة م ــاع ــدا ال ــدوائ ــر
ال ـ ـصـح ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ذات
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات امل ـلــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والضرورية".
وأوض ــح الـ ـعـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ان
"اإلضـ ــراب سـيـكـ ــون تعـبـيـ ــراً
عـن م ـطـ ــالـبـ ــة اجلـمـ ــاهـيـ ــر
بـاعـطـاء احلـصـانـة جملـالـس
احملــافـظــات اســوة بــاعـضــاء

البرملان".
وت ـ ـ ـ ــابـع "يف ح ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم
االسـتج ــاب ــة ســتعلـن جـمـيع
احملافـظات مـقاطعـة القوات
متعددة اجلنسية".
واضـاف ان "االضـراب سـيعم
 12محافـظة مـن محافـظات
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ات ـف ـقـ ـ ــت
مج ــالــس احمل ــافـظ ــات عل ــى
ذلك يف املــؤمتــر ال ــذي عقــد
قبل ايام يف مدينة كربالء".
ولـم يح ــدد العـبــادي اسـمــاء
هذه احملافظات.

لدعم مبادرة املصاحلة الوطنية وتقريب وجهات النظر يف احملافظة

تشكيل فريق عمل من نواب نينوى يف الربملان
يمثلون الكتل الرئيسة

املوصل  /مكتب املدى
ق ــرر رئيــس مجلــس النــواب ال ــدكتــور مـحمــود
املـ ــشهـ ــدانـي ام ــس الــثالثـ ــاء تـ ــأجـيـل جلـ ـسـ ــة
مجلس الـنواب الـى يوم االحـد املقبل .ونـاقش
اجمللــس يف جل ـس ــة امــس ع ــدداً مـن القـض ــاي ــا
الـســاخنـة الـتي تـخص احملــافظـات .بـاالضـافـة
إل ــى م ــوض ــوع دوام األع ـض ــاء وم ــوع ــد عــطل ــة
اجمللـ ــس .ول ــم يحـ ـ ــدد اجمللـ ــس يف اج ـت ـمـ ـ ــاعه
العطل اخلاصة به.
الـى ذلـك أعلن ابـراهـيم الـنعمــة عضـو مجلـس
النــواب عن جـبهــة التـوافـق عن تـشكـيل فــريق
عـمل من نـواب محــافظـة نـينـوى لـدعـم مبـادرة
املصـاحلـة الـوطنيـة التـي اعلنهـا رئـيس الـوزراء
امام اجملـلس االحد املـاضي ،واضاف الـنعمة يف
مؤمتـر صحفي عقـده يف قصـر املؤمتـرات امس
ان ه ــؤالء الـن ــواب ميـثلـ ــون الكـتل الـب ــرمل ــانـي ــة
الـرئيـسة يف احملـافظـة وهي التـوافق والـعراقـية
والــتح ــالـف الك ــردسـت ــانـي واالئــتالف وجــبه ــة
احلوار.
م ـشـيــرا ال ــى ان الف ــريق سـيعـمل عل ــى تقــريـب
وجهـ ــات الـن ـظـ ــر بـني اهـ ــالـي املـ ــوصـل متهـيـ ــدا
للمصاحلة.
مـن جهته قـال اسـامـة الـنجيفـي عضـو مجـلس
النـواب عـن كتلـة العـراقيـة إن الفـريق سـيعمل
جـبهــة واحــدة لـلتـصــدي الي عـمل يهــدف إلــى
تـصـعيــد العـنف يف احملــافـظــة كمــا يعـمل علــى
تلـبـي ــة ح ــاج ــات اه ــالـي امل ــوصل" ،واصف ــا ه ــذا
العمل بـانه "شعور عـال باملسـؤولية جتـاه اهالي
امل ــوصل" .وأض ــاف "ان الف ــريق سـيعـمل ايـض ــا
عل ــى بـن ــاء امل ــديـن ــة واعـم ــاره ــا واع ــادة االمـن
اليهـا" .ومن حهـة اخـرى اعـلن عبــاس البيـاتي
عـضـ ــو مجلــس الـن ــواب عـن ق ــائـم ــة االئـتالف
الع ــراقـي امل ــوح ــد عـن حـص ــول ق ــائـمــته عل ــى
رئـاســة  11جلنــة من جلــان البـرملـان الــداخليـة
البــالغ عــددهــا 24.وقــال الـبي ــاتي يف تـصــريح
صحفي على هـامش جلسـة مجلس النواب ان
اللجــان الـتي سـيتــرأسهــا االئـتالف هـي األمن
وال ــدف ــاع ،اجـتـث ــاث الــبعــث ،حق ــوق االنـ ـس ــان،
والعالقــات اخل ــارجيــة ،القــان ــوني ــة ،االقتـصــاد
واالعمـار ،االوقاف والـشؤون الـدينيـة ،العشـائر،
املرأة والطفولة ،النزاهة ،الشكاوى.
الـ ــى ذلـك ح ـ ــذر طه الـلهـيـبـي ع ـضـ ــو مـجل ــس
النـواب عن قائـمة جبهـة التوافق العـراقية من
اخملاطـر التي يتـعرض اليـها الفلـسطيـنيون يف

خطة واشنطن لسحب قواهتا من العراق تبقى رهناً بالواقع امليداين
وشـ ــدد سـن ـ ــو علـ ــى ان انـ ــسح ـ ــاب القـ ــوات
االمــيـ ـ ــركــيـ ـ ــة س ـيـكـ ـ ــون رهــن "ال ــظـ ـ ــروف
املـي ــدانـي ــة" م ــؤك ــدا ان اجلـن ــرال ك ــاي ـسـي
التقى الرئيس جورج بوش اجلمعة.
ورفــض النــاطق بــاسـم البـنتــاغــون ب ــراين
وي ـت ـمــن مــن جهــته ال ـتـعل ـيـق عل ـ ــى ه ـ ــذه
املعلـومات الـتي نشـرتها الـصحف مكتفـياً
بـالقول انه "سيـكون ضروريـا اعتماد شيء
مـن الليـونـة" لـتكيـيف القــوات االميــركيـة
مع الواقع امليداني.
وافـ ــادت شـبـكـ ــة ان.بـي.سـي اسـتـنـ ــادا الـ ــى
م ـســؤولـني يف احلكــومــة ان اخلـطــة الـتـي
اقـت ــرحه ــا اجلـن ــرال ك ــاي ـسـي ت ـشـي ــر ال ــى
سحـب  28الف رجل مـن العــراق مـن اصل
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وافـادت نيـويورك تـاميز "ان اولـى عملـيات
االنــسحــاب ت ـشـمل لــواءيـن قـتــالـيـني قــد
يغـ ـ ــادران العـ ـ ــراق يف ايل ـ ــول دون ان يـحل
محلهمـا بـديل" .ويـضم اللـواء نحـو 3500
ج ــن ـ ـ ـ ــدي ..وقـ ـبـل اشـه ـ ـ ـ ــر مـع ـ ـ ـ ــدودة م ــن
انتخـابـات مـنتـصف واليــة الكــونغـرس يف
تشـرين الثـاني املقبل وفيـما قتل اكـثر من
 2500جنـدي اميـركي يف العـراق منـذ عـام
 ،2003يــت ـ ـ ــرك ـ ـ ــز اجل ـ ـ ــدل الـ ـ ـســي ـ ـ ــاســي يف
الـ ــواليـ ــات املــتح ـ ــدة علـ ــى مـ ــوعـ ــد عـ ــودة
اجلنود.
وتغـتنـم املعــارضــة الــدميق ــراطيــة فــرصــة

االسـتـيـ ــاء الـكـبـيـ ــر مـن الـنـ ــزاع وحتـ ــاول
اسـتع ــادة االغلـبـي ــة يف مجل ـسـي ال ـشـيــوخ
والــن ـ ـ ــواب يف حــني ت ـتـه ـمـه ـ ـ ــا االغـل ـبــي ـ ـ ــة
اجلــمهـ ــوريـ ــة بـ ــزعـ ــامـ ــة بـ ــوش ب ـ ــانعـ ــدام
املسؤولية والدفع نحو "الفوضى".
ورفـ ــض مـجـل ـ ــس الـ ـ ـشــي ـ ـ ــوخ خـالل ع ـ ـ ــدة
عملـيات تـصويـت جرت االسـابيـع املاضـية
حتديد جدول زمني لالنسحاب.
وافاد استـطالع اجرته شبـكة "اي.بي.سي"
ان االميــركيـني منقـسمـون حـول اجلـدول
الـ ـ ـ ــزم ــن ــي لـالن ـ ـ ـسـحـ ـ ـ ــاب وان  %47مـ ـنـه ــم
يـ ــؤي ـ ــدونه يف حــني يعـ ــارضـه  %51بعـ ــد ان
ك ــانـت ن ـسـب ــة امل ــوافقـني علــيه  %39خالل
كانون االول.

العـ ــراق وطـ ــالـب احلـكـ ــوم ـ ــة بـحـمـ ــايــتهـم مـن
االعتـداءات التـي يتعـرضـون اليهـا وتعـويـضهم
عمــا فقــدوه وارجــاعـهم الــى بلــدهـم كمــا اكــد
ضـ ـ ــرورة ح ـمـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـط ــب العـ ـ ــدلــي مــن ق ــبل
احلكـومـة وليـس من قـبل املليـشيـات .واسـتنكـر
االعتداء الـذي تعرض اليـه طلبة من اجلـامعة
املـسـتنـصــريــة امـس االول حـيث قــال "اط ــالب
احلكــومــة بتــوفيــر احلمــايــة الكــافيــة للـطـلبــة
اجلامعيني".
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