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يف احلدث االمني

استشهاد  3وجرح  4يف بغداد دفن  78جثة يف كربالء انفجار سيارة مفخخة يف كركوك
القبض عىل  7إرهابيني يف املوصل
القبض عىل  182جمرماً يف ميسان
بغداد  -احملافظات/
املدى -وكاالت

اعلـنـت م ـصـ ــادر امـنـيـ ــة أم ــس
ال ــثالثـ ـ ــاء اس ـتـ ـ ــشه ـ ـ ــاد ثالثـ ـ ــة
اشخ ــاص مـن رج ــال ال ـش ــرط ــة
واصــابــة اربعــة جــرحــى آخــرين
يف هجـمــات مـتفــرقــة وقعـت يف
بغداد.
وقـ ـ ــال املـ ـص ـ ـ ــدر مفـ ــضالً عـ ـ ــدم
الـك ــشف عـن اســمه اسـت ــشهـ ــاد
ثالث ـ ــة مــن رج ـ ــال ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
واصـيب اربعـة آخـرون بــانفجـار
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم
يف بغداد.
واوضح ان االنـفجار وقع صـباح
امس الثالثـاء لدى مـرور دورية
الشرطة يف منطقة الكرادة.
من جــانبه اكــد مصـدر طـبي يف
مستشفى ابـن النفيس القريب
مــن مـ ـ ــوقع االنـفجـ ـ ــار "ت ـ ــسلــم
ثالث جـثـث واســتقـب ـ ــال اربعـ ــة
جـ ــرحـ ــى جـمـيـعهـم مـن رجـ ــال
الشرطة".
مـ ــن جـه ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى اغ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــال
م ـسـلح ــون مـجه ــول ــون صـب ــاح
ام ــس الــثالثـ ــاء مـ ــدنـيـ ـ ـاً علـ ــى
مقـ ــربـ ــة مــن مح ـطـ ــة وقـ ــود يف
شــارع فلـسـطني ،حــسب مـا اكـد
مصدر يف الشرطة.
وعل ـ ــى صع ـي ـ ــد م ـت ــصل ذك ـ ــرت
وزارة الـدفـاع أمـس الثالثـاء انه
مت قـ ـتـل أربـع ـ ـ ـ ــة (اره ـ ـ ـ ــابـ ـي ــني)
واعــتقـ ــال  22آخـ ــريـن وتــنفـيـ ــذ
 317سـ ـي ـ ـطـ ـ ـ ــرة ودوريـ ـ ـ ــة خـالل
االربـع والـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ــن سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة

املاضية.
وأوضحـت الــوزارة يف بـي ــان لهــا
أمـس أن ق ــوات اجليــش متكـنت
بــالـتعــاون مـع قيــادة الـعمـليــات
اخل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـتـل اربـع ـ ـ ـ ــة
(ارهـ ــابـيـني) يف قـ ــاطـع بغـ ــداد،
كـمـ ــا قـ ــامـت قـيـ ــادة الفـ ــرقـتـني
الـســادســة والتــاسعــة بــاعـتقــال
خـم ـس ــة (اره ــابـيـني) وت ـسـيـي ــر
( )138دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ـ ـص ـ ــب ()19
سيطرة.
وفى قاطع املـوصل ،أشار البيان
ال ــى قـي ــام الف ــرقـتـني الـث ــانـي ــة
والثــالثـة بــاعتقـال (ارهـابـيني)
اث ـن ــني والع ـث ـ ـ ــور علـ ـ ــى ع ـبـ ـ ــوة
ناسفة.
ويف قـ ــاطع ال ــرم ــادي ،اعـتـقلـت
قـ ـ ـ ـ ــوات الـفـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـتـ ــني االولـ ـ ـ ـ ــى
والـسابعـة ( 11ارهابـيا) وسـيرت
( )123دورية
ون ـصـبـت ( )7سـي ـطـ ــرات و()11
كمينا".
امـ ـ ــا يف قـ ـ ــاطـع صالح الـ ـ ــديــن
وديـالـى وكـركـوك فـاشـار الـبيـان
ال ـ ــى ق ـي ـ ــام ق ـيـ ـ ــادة الف ـ ــرق ـتــني
الــرابعــة واخلــامـســة بــاعـتقــال
اربـعة (ارهـابيني) وتـسيـير ()18
دوريـ ـ ــة ونـ ـصــب ( )21س ـيـ ـطـ ـ ــرة
والعثور على عبوة ناسفة.
إل ــى ذلـك أعلـنـت دائ ــرة صح ــة
كـ ـ ــربالء أمـ ــس الــثالث ـ ــاء أن 78
جث ــة مجهــولــة الهــويــة وصـلت
إلــى كــربالء لــدفـنهــا يف مـقبــرة
املدينـة ،بينما إغتـال مجهولون
م ـ ــواط ـن ـ ــا أم ـ ــام امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ــى
العبـاسـي جنـوب املـدينـة صبـاح

يف كـ ــركـ ــوك والـتـي تـ ـســتهـ ــدف
محطات بيـع الوقود احلكـومية
الـى جــانب تــدميــر اكثــر من 16
م ــركـب ــة ك ــانـت ت ــروم احلـص ــول
علـ ــى الـ ــوقـ ــود وحـ ــرق احمل ـطـ ــة
بـالكـامل واحلـاق اضـرار بـالـدور
السكنية.
واك ــد املهـن ــدس ولـي ــد عـب ــد اهلل
مــن ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ــوزيع امل ـنــتج ـ ــات
النفطـية يف املـدينـة ان الشـركة
ق ــامـت ب ــالـتـن ـسـيـق مع ش ــرك ــة
امل ــدين ــة بغلـق جمـيع محـطــات
ال ــوق ــود حت ـسـبـ ـاً مـن وق ــوع أي
هجمات اخرى.
ويف م ـيـ ـ ـس ـ ـ ــان اعـلــن ال ـن ـ ـ ــاطـق
االعالم ــي لق ـي ـ ــادة ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
الـقـ ـ ـ ــاء الـقـ ـبـ ــض عـلـ ـ ـ ــى ()182
مجـرما خالل عـام واحد فقط.

أمس.
وقــال املتحــدث اإلعالمي بـاسم
ال ــدائ ــرة إن "مـعه ــد ال ـطـب ــاب ــة
العـدليـة التـابع لــوزارة الصحـة
أرسل مع مخـول مـن قبـلهم 78
جثــة مجهـولــة الهـويــة لغـرض
دفنها يف مقبرة كربالء".
عـل ـ ـ ــى صـع ـي ـ ـ ــد م ـت ـ ـصـل أعـلــن
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث اإلعـالم ــي ب ـ ـ ـ ــإس ــم

ال ــدائ ــرة أن م ــسلحــني أطلق ــوا
النـار على املـواطن فـارس بشـير
( 28س ـن ـ ــة) أم ـ ــام م ـ ـس ـتـ ــشف ـ ــى
الع ـبـ ـ ــاس األهلــي يف م ـن ــطق ـ ــة
اجل ــاي ــر وأص ــاب ــوه ب ــإطالقـتـني
اســتق ـ ــرت إح ـ ــداه ـمـ ـ ــا يف رأسه
واألخرى يف صدره ".
وأشـار الى أن بشير تويف متأثرا
بج ـ ــراحه ومت نـقل جـثــته الـ ــى

الطبابة العدلية يف كربالء.
ويف كـركـوك اعلنـت الشـرطـة ان
انـتح ــاريـ ــا فج ــر سـيـ ــارته ام ــام
محـ ـط ـ ـ ــة تع ـب ـئـ ـ ــة الـ ـ ــوقـ ـ ــود يف
غــرنــاطــة وسـط املــديـنــة امــس
ممـا ادى الــى استـشهــاد ثالثـة
مــدنـيـني واصــابــة اكـثــر مـن 26
آخ ـ ـ ــريــن ب ـي ـنـهــم م ـ ـ ــوظـف ـ ـ ــون
باحملطة ومدنيون.

وق ـ ـ ـ ــال الـعـقـ ـي ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــادل زي ــن
الع ـ ــاب ـ ــديــن مــن الـ ـش ـ ــرط ـ ــة ان
انتحـاريا يقود سيارته نوع اوبل
اقتحـم حشود املـركبات الـواقفة
التـي كانـت تروم احلـصول عـلى
الـبانـزين وقـام بتفجـير سـيارته
ام ــام واجه ــة احملـط ــة مم ــا ادى
الى استـشهاد واصابـة العشرات
يف حادثة هي االولى من نوعها

يف لقاء لـ (املدى) مع امني بغداد

خطة واسعة لتطوير العاصمة تتضمن انشاء جممعات رياضية وترفيهية وفنادق ومتنزهات
بغداد  /طارق اجلبوري

اعلـن امــني بغ ــداد ال ــدكـت ــور ص ــاب ــر
العـيـ ـس ـ ــاوي عـن خ ـط ـ ــة مـتـك ـ ــامل ـ ــة
لتـطويـر وجتميل بغـداد تعتمـد على
مح ـ ــوريــن االول ت ـ ــشج ـيـع القـ ـط ـ ــاع
اخلاص الستثمار املـساحات الفارغة
النـشــاء عمــارات وفنــادق ومجـمعــات
سـكـنـيـ ــة حـ ــديـثـ ــة والـثـ ــانـي تـ ــأهــيل
وصيانة احلزام االخضر للعاصمة.
وقـ ـ ــال يف لق ـ ــاء خـ ـ ــاص مع (امل ـ ــدى)
بـ ـ ــوش ـ ـ ــر الع ـمـل بخـ ـطـ ـ ــة تـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر
الـعاصـمة بـغداد ومـا يليق مبكـانتـها
احلـض ــاري ــة وعل ــى اس ــاس مح ــوريـن
االول جـذب رؤوس االموال الـعراقـية
السـتـثـمـ ــاره ـ ــا يف الفـ ــراغـ ــات وهـ ــذا
يحـتـ ــاج ال ـ ــى جهـ ــد وقـ ــوانـني حـيـث
مــازلنـا نعـمل علـى وفق قـانـون ()32
ومع ذلك فقد حرصنـا على املباشرة

بـ ــوضع خ ـط ــة ت ـط ــوي ــري ــة وح ــددن ــا
مـساحـات على ضفـاف دجلة النـشاء
مواقع ترفـيهية وسياحيـة ومساحات
من االراضي املتـروكة لتشـييد فنادق
سـي ــاحـي ــة خـمــس جن ــوم ومجـمع ــات
سكـنـي ــة ح ــديـث ــة يف ج ــانـبــي الك ــرخ
والرصافة.
واوضح امـني بغ ــداد انه علــى اســاس
هــذه اخلـطــة مت اقــرار انـش ــاء فنــدق
سيـاحـي يف متنـزه ( )14متـوز مجـاور
إلــى جـس ــر االئم ــة كم ــا يبــدأ العـمل
خالل االيــام القـادمـة النـشـاء ابـراج
جتـ ـ ــاري ـ ـ ــة ومج ــمعـ ـ ــات حـ ـ ــدي ـثـ ـ ــة يف
مـنــطقـتــي مع ــارض الــنه ـض ــة وب ــاب
الـشيخ .مـشيـراً الـى ان امـانـة بغـداد
تـشجـع البنـاء العمـودي وقـد رفـضت
طلبـات عـدد من الــوزارات للمـوافقـة
على توزيع االراضي العائدة لها الى

قطع سـكنيـة صغيـرة وتـوزيعهـا علـى
املــوظفـني واقت ــرحنــا عـليـهم انـشــاء
مجــمعـ ــات سكـنـيـ ــة لكـي ال تــتح ــول
بغداد الى قرية مترابطة.
وقـال ان االيـام القـادمـة سـتعلـن عن
انـشـاء ثـالث بحبـرات احـداهـا قـرب
س ـ ــاح ـ ــة احل ـم ـ ــزة وان ـ ـش ـ ــاء م ـن ـتـجع
للرياضات املائية يف املنطقة املقابلة
لفـنـ ــدقـي شـيـ ــراتـ ــون واملـيـ ــرديـ ــان يف
ش ــارع اب ــو ن ــؤاس الـ ــذي نعـمـل عل ــى
ت ـطـ ــويـ ــره فـعلـي ـ ـاً مــن خالل تـ ــأهــيل
وصيانة حـدائقه وتنظيم محال بيع
الـسـمك املــسكــوف كمــا بــدأنــا خـطــة
لتـطويـر شارع الـرشيـد مببلغ ()900
مل ـيـ ـ ــون دي ـنـ ـ ــار ت ـتـ ـض ـمــن اك ـ ـسـ ـ ــاءه
وجتـديـد الـسقـوف فـيه وغيـرهـا ويف
اطار اخلـطة نعـمل على انـشاء ()13
مـتنــزه ـاً كـبيــراً يف منــاطق مـتفــرقــة

بكلفة  3,8مليون دوالر

اعتبروه غصن زيتون حتمله حمامة السالم

اهايل النجف يرحبون بمرشوع املصاحلة الوطنية
النجف  /عامر العكايشي

رحـبـت عـشــائــر واهــالـي محــافـظــة
ال ـنـجـف مبـ ـ ــشـ ـ ـ ــروع املـ ــصـ ـ ـ ــاحلـ ـ ـ ــة
الـوطنـية الـتي اعلنهـا السيـد نوري
املـاكـي معـتبـريـنهـا غـصن الــزيتـون
ال ـ ــذي حت ـمـله حــمـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ــسالم
مـتـمـنـني لهــا ان تــرفــرف يف سـمــاء
ال ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــدي ــن لـ ــتـ ــنـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــر االمـ ــن
والطمـانينة علـى العراقيـني طاوية
معهــا صفحــة رمــاديــة اللــون مــرت
بتاريخ العراق .
هـذا مـا خلـص به استـطالع قــامت
به (املـ ــدى) يف محـ ــافــظـ ــة الـنـجف
بع ـ ـ ــد االعالن الـ ـ ــرس ـمــي ملـ ــشـ ـ ــروع
املــص ــاحل ــة الـ ــوطـنـيـ ــة ون ــشـ ــره يف
الصحف احمللية .
ال ـ ـشــيخ م ـ ــوسـ ـ ــى الع ـ ــاب ـ ــدي شــيخ
عـشيـرة العـوابـد قـال  :هــذه خطـوة
جيـدة ولكنهـا ستبقـى معلـقة بـامر
هام جـدا وهو التمييـز بني املقاومة
واملغــرر بـهم وبـني من قــام ب ــاعمــال
اره ــابيــة اسـتهــدفـت ابن ــاء اجليـش
وال ــش ــرط ــة وامل ــدنـيــني العـ ــراقـيـني
وال ـبــن ـ ــى الــتح ـتــي ـ ــة وامل ـ ــؤسـ ــس ـ ــات
العراقيـة فكل من قـام باعمـال ضد
الع ــراق والع ــراقـيـني ال سـبـيل ال ــى
املصاحلـة معهم وعالجهم الـوحيد
القـبضـة احلـديـديـة والعـدالـة ،امـا
مــن لــم تــتل ــطخ اي ـ ــديهــم ب ـ ــدم ـ ــاء
العـراقيني وهدم وتـدمير املـؤسسات
العـراقية فال بـأس من مصـاحلتهم
وارج ـ ـ ـ ــاعـه ــم ال ـ ـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ــريـق احلـق
والعــمل ي ـ ــد ًا بــي ـ ــد مع احلـك ـ ــوم ـ ــة
الشرعية املنتخبة .
ام ــا ال ـشـيخ ص ــاحـب ش ــاك ــر ع ــودة
شيخ عـموم البـو عكاش فقـال :هذه
خـطوة ايـجابـية مـن السـيد املـالكي
وخـط ــوة عـظـيـم ــة خـص ــوص ــا انه ــا
جـ ــاءت بعـ ــد مقــتل زعـيـم االره ــاب
الــزرق ــاوي املقـبــور هــذا ال ـشـيـطــان
ال ـ ـ ــذي ط ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــا ع ــب ــث بـ ـ ـ ــالـعـ ـ ـ ــراق
والع ـ ــراق ـيــني وان االوان لـلق ــض ـ ــاء
عـل ـ ـ ــى فـك ـ ـ ــر االره ـ ـ ــاب املـ ـ ـســت ـ ـ ــورد
وبجـميع املـستـويـات فنحـن عنـدمـا

نـثـمـن ه ــذه اخلـط ــوة ال نـت ــرك كل
االمـ ــور والـعالج ـ ــات معـلق ـ ــة علـ ــى
اجل ــانـب ال ـسـي ــاسـي بل ن ــري ــد مـن
ال ـ ـســي ـ ــد امل ـ ــالـكــي ان ي ـ ــس ــتخـ ـ ــدم
السياسة بيـد والقوة باليد االخرى
ل ــي ــت ــم الـقـ ــض ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ــى االره ـ ـ ــاب
ومحاصرته من اجلوانب كافة.
يف حـني ق ــال صـب ــاح ح ـسـني عـب ــد
احل ـ ـســن ( مـعل ــم ) تع ـتــبـ ـ ــر هـ ـ ــذه
اخلـط ــوة مـن اخلـط ــوات اجل ــريـئ ــة
لل ـسـي ــد املـ ــالكـي ونـ ــأمل فــيهـ ــا كل
اخليــر والــصالح لهــذا الـشـعب وان
كنـا نتمنـى على القـادة السيـاسيني
الع ــراقـيـني ان يـتــصـ ــاحلـ ــوا فـيـمـ ــا
بـيـنهـم ويـنـب ــذوا كل ال ــوان الفــرقــة
والتـعصـب للمــذهب او القـوميـة او
احلــزب ويعـملــون مـن اجل العــراق
وبجميع اطيافه.
اما سلوى الطالقاني (مديرة مركز
املالذ لالسـرة والطفل ) فقد قالت:
اعتـبر هـذه املبـادرة كغصـن الزيـتون
ال ـ ــذي حت ـمـله حــمـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ــسالم
وستــرفــرف بـه يف سمــاء الــراف ــدين
ان ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اهلل ل ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االم ـ ــن
والـطـمــانـيـن ــة يف قل ــوب العــراقـيـني
الــذين عـانـوا مـا عـانــوا من الـظلم
واجل ـ ـ ــور واالض ـ ـطـه ـ ـ ــاد واالره ـ ـ ــاب
والـع ـ ـنـف الـ ـ ـ ـ ـ ــذي جـعـل مـ ــن ارض
العـراق ارض احلب والـسالم مـرتعـ ًا
لالفـكـ ـ ــار واالعــمـ ـ ــال االجـ ـ ــرامــيـ ـ ــة
الدموية .
ام ــا احـمـ ــد كـ ــرمي عـبـ ــود (شـ ــرطـي
مــرور) فقــال :انهــا خـط ــوة مبــاركــة
مــن ال ـ ـســي ـ ــد نـ ـ ــوري املـ ـ ــالـك ــي للــم
ال ـشــمل الع ــراقـي ،جلـمع ال ـشـب ــاب
املغ ــرر بهـم هــؤالء ال ـشـبــاب الــذيـن
كـانــوا ضحيـة االفكـار الغــريبــة عن
العـراقيـني وقد اصـبحوا يف مفـترق
ط ـ ـ ــرق ب ــني الـعـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى اهـلـه ــم
وشعــبهـم وبـني الـ ــولـ ــوج يف ط ـ ــريق
وع ـ ــر يحــمل ال ــش ـ ــر لهـم والهـلهـم
ولــشعـبهـم فجــاءت مـبــادرة ال ـسـيــد
املــالـكي يف الــوقـت املنــاسـب النقــاذ
ه ـ ــؤالء ال ـ ـشــبـ ـ ــاب وانقـ ـ ــاذ الع ـ ــراق
والعراقيني يف ان واحد .

مـن بغــداد ومبـســاح ــة خمـســة دوامن
وانـشـاء مـتنـزهني مـشــابهني للـزوراء
احـ ـ ـ ــدهـ ـمـ ـ ـ ــا يف ال ـكـ ـ ـ ــرخ واآلخـ ـ ـ ــر يف
الرصافة.
اما اجلانب الـثاني من خطـة تطوير
بغ ــداد فـتـت ـضـمـن زي ــادة امل ـس ــاح ــات
اخلـض ــراء واع ــادة احلـي ــاة ال ــى ه ــذه
املـنـ ــاطق الـتـي حت ــولـت ال ــى ج ــرداء
بـ ـسـبـب سـيـ ــاسـ ــة الـن ـظـ ــام الـ ـس ـ ــابق
بتـوزيع القطـع السكنـية علـى القادة
عـل ـ ـ ــى حـ ـ ـس ـ ـ ــاب احل ـ ـ ــزام االخ ـ ـض ـ ـ ــر
للعــاصمــة كمــا متت زراعــة مليـون و
( )250الـف نـخـل ـ ـ ـ ــة وشـ ـتـل ـ ـ ـ ــة يف كـل
انـحاء بـغداد وانـشاء ( )33نـافورة يف
تقـاطعـات بغـداد وتــاهيل املـتنـزهـات
واحلـ ـ ــدائق م ـ ــؤكـ ـ ــداً علـ ـ ــى انه مت يف
حــملـ ــة الـتـ ــشجـيـ ــر الـتـ ــركـي ـ ــز علـ ــى
النخيل باعـتبارها رمزا عراقياً نعتز

به.
وحــرص ــا منــا عل ــى ضمــان اخـضــرار
الـنخـيل ف ــان العقــد الــذي اب ــرم مع
املتعهـدين الـزامهم بـتجهيـزنـا بعـدد
مــن الـفـ ـ ـس ـ ـ ــائـل مـج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـاً وال ـ ـ ــزامـه
باستبدال اية فسيلة متوت.
واش ــار ال ــى ان طـم ــوح ــاتـن ــا كـبـي ــرة
خل ـ ــدم ـ ــة امل ـ ــواط ــن ونحـ ـ ــرص عل ـ ــى
تقـ ــدمي افــضل اخلـ ــدمـ ــات وهـنـ ــالـك
العديـد من االفـكار مـنها عـدم ابقاء
أي وح ــدة او مـن ـش ــأ ع ــسكـ ــري داخل
العــاصمــة ومنهـا الـشعبـة اخلـامـسـة
سـابقـاً يف الكـاظـميـة وحتـويلهـا الـى
مـناطق ترفيهية لـلمواطنني واعتبار
ضفاف االنهـار من احملـرمات كـما ان
ه ـن ـ ــالـك ن ـي ـ ــة الع ـ ــادة ال ـتـ ـص ـ ــام ـيــم
ملنـاطق بغداد الشعبية القدمية مثل
احليدرخانة وام النومي وغيرها.

مذكرة تفاهم بني العراق والدنامرك لتنفيذ مشاريع اروائية يف البرصة
بغداد  /املدى

ت ــوقع وزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة مع
الـ ـ ـ ــوزارة املـل ـك ــيـ ـ ـ ــة لـلـ ـ ــشـ ـ ـ ــؤون
اخلـارجيـة الـدمنـاركيـة مـذكـرة
تفــاهم لغـرض تـسـهيل تـنفيـذ
مـ ـ ـ ـنــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الدـ ــمناـ ــركيـةـ ــالبـا ـ ــلغة ـ ــ()3,8
مليـون دوالر لـتمـويـل مشـاريع
الـ ــري يف سـت مـنـ ــاطق ضـمـن
مـحـ ـ ـ ــافـ ــظـ ـ ـ ــة ال ــبـ ــصـ ـ ـ ــرة ه ــي
(ط ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـحـ 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 ـ ـ ــة.
املدينة.الـدير.الهارث ــة.النشوة.
شـ ــط الـعـ ـ ـ ــرب) وه ــي تـخـ ـ ـ ــدم
بـ ــذلـك سـكـ ــان هـ ــذه املـن ـ ــاطق
ومشاريع الري فيها.
وسـيـ ــوقع امل ــذك ــرة عـن ال ــوزارة
الــدكتــور عبــداللـطيـف جمـال
رشيـد وزيـر املـوارد املـائيـة وعن
الـ ـ ـ ــوزارة املـل ـك ــيـ ـ ـ ــةممـ ـثـال ع ــن
السفارة الدمناركية يف بغداد.

وق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدك ــت ـ ـ ــور رش ــي ـ ـ ــد يف
تـ ــصـ ـ ـ ــريـح صـحـف ــي ان هـ ـ ـ ــذه
املــنح ـ ــة س ـت ـتـ ـض ـمــن تــنفــي ـ ــذ
مـش ــاريع تخـص قـطــاع املــوارد
املائـية وتـأهيل واستبـدال عدد
م ــن ال ــن ـ ـ ـ ــواظ ــم والـع ــب ـ ـ ـ ــارات
واجل ـس ــور الــصغـي ــرة وتـنفـي ــذ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد واسـ ـ ــت ـ ـ ـ ـصــالح أراض
وك ـ ــذلـك ت ـنـ ـظ ــيف وتـ ــطهــي ـ ــر
بع ــض االنه ـ ــر وق ـ ــد اعـ ـط ـيــت
االسـبقـي ــة االول ــى ملـنــطقـتـني
(طلحة ،واملديـنة) حيث سيتم
ان ـش ــاء واع ــادة ان ـش ــاء ن ــواظـم
صـغ ــيـ ـ ـ ــرة(بـ ـ ـ ــرابـخ) عـلـ ـ ـ ــى 20
نهـ ـ ــرايف هـ ـ ــاتــني املــنـ ــطق ـتــني
بكلفة ـتصل ـالى ـ( )1,8مليون
دوالر.
واشــار ال ـسـيــد الــوزيــر الــى ان
اجل ـ ـ ــانــب ال ـ ـ ــدمن ـ ـ ــاركــي اع ـ ـ ــد
م ـ ــسـ ـ ــودة لـ ـص ــيغـ ـ ــة مـ ـ ــذكـ ـ ــرة

التفــاهم املـزمع تــوقيعهـا غـدا
اخلـ ـم ــيـ ـ ــس ب ــني احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
الــدمنــاركـيــة ممـثلــة بــالــوزارة
امللـكـيـه لل ــشـ ــؤون اخلـ ــارجـيـ ــة
واحلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة ممـثل ــة
بـ ـ ــوزارة املـ ـ ــوارد املـ ـ ــائــيـ ـ ــة وهــي
مـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ــدة م ــن قـ ـبـل مـجـلـ ـ ــس
محـافظة الـبصرة كـون معضم
امل ــش ـ ــاريع الـتـي سـتــنفـ ــذ مـن
خالل املـذكـرة جـرى اقتـراحهـا
ب ـ ـ ــال ـتــنـ ـ ـس ـيـق مع اجمل ـ ـ ــال ـ ــس
الــبل ـ ــدي ـ ــة لل ـمــن ـ ــاطق الـ ـســت
ومـجل ــس بلـ ــديـ ــة احملـ ــافــظـ ــة
وسـيـكـ ــون الـتــنفـي ـ ــذ واالعالن
عـنها واالحـالة وفقـا للقـوانني
واالن ـظـمـ ــة الع ــراقـيـ ــة ويك ــون
االشـراف علــى العمل مـن قبل
فـ ــريق تـ ــابع ملـ ــديـ ــريـ ــة املـ ــوارد
املائية يف البصرة.
واضـاف ان صـرف املـستحقـات

للمنفـذين هـو من قـبل اجلهة
امل ــانح ــة بعــد تــأيـيــد اجلــانـب
الع ـ ــراقــي مم ــثال مب ـ ــدي ـ ــري ـ ــة
امل ـ ــوارد امل ـ ــائــي ـ ــة يف ال ـب ــص ـ ــرة
ويـكـ ـ ــون تـ ـ ــدق ــيق حـ ــسـ ـ ــابـ ـ ــات
املشـروع مـن قبل شـركـة عـامليـة
حتـ ـ ــدد مــن ق ــبل وزارة املـ ـ ــوارد
املائيـة وفقا لـلتعليمـات وتقوم
اجلهة املـانحة بـالتعاقـد معها
ودفـع اجـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــا والتـ ـتـحـ ـمـل
اجلهة املـانحة اية ضـرائب لها
عالق ــة ب ــاملـ ـشـت ــريـ ــات وعق ــود
االنشاء او التشغيل.
واكـد الدكـتور رشـيد ان سـريان
املذكـرة سيـكون مفـتوحـا حيث
هـن ــاك م ــرحل ــة ت ــالـي ــة حت ــدد
تف ـ ــاصــيل اعــمـ ـ ــالهـ ـ ــا الحق ـ ــا
ويعـتم ــد ذلك علــى مـصــادقــة
احلــك ـ ـ ـ ــومـ ـت ــني الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ـ ــة
والدمناركية.

(يونامي) تعرب عن قلقها لتهجري ما يقدر  %5من سكان العراق منذ الثامنينيات
بغداد  /نصير العوام

اعـ ــربــت بعـثـ ــة األمم املــتحـ ــدة ملـ ـسـ ــاعـ ــدة
العـ ــراق (يـ ــونـ ــامـي) أم ــس الــثالثـ ــاء عـن
قـلقهــا إزاء الـتــصعـيــد األخـيــر العـمــال"
العـنف "الـتـي بــدأت مـن ــذ نهــايــة شـبــاط
املـ ــاضـي والـتـي أدت إلـ ــى تـهجـيـ ــر أعـ ــداد
كـبي ــرة من الــسك ــان يف منــاطق مخـتلفــة
من البالد.
وقــدر بيـان صــدر عن الـبعثـة أمـس تـلقت
(املــدى) نـسخــة مـنه ان "املهجــريـن داخل
العراق بـنحو  1,3مليـون فرد ،أي خـمسة
يف املـ ـئـ ـ ـ ــة م ــن مـجـ ـمـ ـ ـ ــوع س ـكـ ـ ـ ــان الـ ـبـالد
تقريبا"ً.
وقـال البيـان"وبينـما هـجرت أعـداد كبـيرة
من الـسكـان منـذ فتـرة طـويلـة تعـود إلـى

ب ــداي ــة الـثـم ــانـيـنـي ــات ،فق ــد أدّى ت ــزاي ــد
العنف والتـوترات الطائفيـة املتواصلة يف
غ ـض ــون ال ــشهـ ــور األربع ــة األخـي ــرة إل ــى
تشريد  150,000شخص آخر".
واضاف الـبيان "ويف األسـبوعني املـاضيني
فقط ،ـ هجرـت ـ  3,200عائلـة من الـرمادي
إل ــى امل ــدن اجمل ــاورة نـتــيجـ ـةً لـلعــملـي ــات
العسكرية هناك".
واشار البيـان "ان التهجير ال يُعـدّ ظاهرة
مقـتـصــرة علــى مـنـطقــة معـيـنــة أو عــرق
أومعــتق ـ ــد معـيَــن فحـ ـسـب ،بـل أنه أض ـ ـرّ
أيـض ـاً بجـميـع أطيــاف اجملتـمع العــراقي
يف شـتـ ــى أنح ــاء الــبالد مـن ــذ تـفجـي ــرات
مـ ـ ــرقـ ـ ــد االمـ ـ ــام ــني الع ـ ـسـكـ ـ ــريــني(ع) يف
سامراء يف  22شباط املاضي".

وض ـم ــن جهـ ـ ــودهـ ـ ــا يف دعــم احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
العــراقيــة لتلـبيـة اإلحـتيـاجــات الطـارئـة
له ــؤالء املهج ــرين ،ق ــامت األمم املـتحــدة
وش ـ ــرك ـ ــاؤه ـ ــا وح ـ ـســب ال ـب ـي ـ ــان"ب ـتـ ـ ــوزيع
مل ـ ـ ــااملس ـا ــعد ــات ـ على ـ ما ـ يز ــيد ـعن ـ500
عــائلــة مـن العــائـالت األكثــر ضعف ـاً الـتي
هجرت مؤخرا"ً
وي ـضــيف الـبـيـ ــان"فـيـم ـ ــا تعـتـب ـ ــر تلـبـيـ ــة
اإلحتياجات الـضرورية للمهجرين داخل
العــراق م ـســألــة بــالغــة األهـمـيــة ،ت ـش ـدّد
بعـثة األمم املتحـدة ملسـاعدة العـراق على
احلاجـة املاسـة إلى الـتركـيز علـى تطـوير
آليات عـمل للسمـاح بعودة املهجـرين إلى
مـن ـ ــازلهـم بـ ــأمـ ــان وبـ ـشـكل يـحف ــظ لهـم
كرامتهم".

واكـد ان هـؤالء مـارسـوا جــرائم
مخـتلفــة ومـنهـم ( )57مجــرمــا
اعـتـ ــرفـ ــوا بجـ ــرائـم قــتل و()38
مجــرمــا ثـبـتـت علـيهـم جــرائـم
خــطف و ( )21مجــرمــا بـتهـمــة
الـتــزوي ــر و( )26مجــرمــا ثـبـتـت
عـل ـيـهــم ج ـ ـ ــرمي ـ ـ ــة امل ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــرة
باخملدرات و( )40مجرما بتهمة
السرقة.
وعـن ق ــطع االسـلحـ ــة الـتـي مت
ضبـطهــا خالل عــام واحــد قــال
الـن ــاطـق االعالمـي بـلغـت ()45
قطعة سالح مختلفة االنواع
وكــذلك مت الـعثــور علــى اعتـدة
تقـدر بـ( )733اطالقـة مخـتلفـة
العيارات.
وعلـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد م ـتـ ـصـل اعلــن

مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر يف دائ ـ ـ ـ ــرة ش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ت ــنف ـيـ ـ ــذ خـ ـط ــط
ملـالحقـ ــة اجملـ ــرمــني ومحـ ــاولـ ــة
فك بعـض اخلاليــا االجــراميــة
يف احملـافـظــة وعلـى ضــوء ذلك
مت حتــريــر مــواطـن مخـطــوف
اسمه (كامل منصور سالم) من
سـكنـة محــافظـة املـثنـى والقـاء
الـقـ ـبـ ــض عـل ـ ـ ــى بـعـ ــض اف ـ ـ ــراد
العـصـابـة الـتي كــانت حتـتجـزه
يف ناحية العزير.
كـذلك القت قيـادة شرطـة قلعة
صـالح القـبض علـى مـشـتبه به
اعتـرف اثنـاء التـحقيق انه قـام
بجـ ــرائـم عـ ــديـ ــدة مــثل سـ ــرقـ ــة
الـسيارات وتفجير بعض احملال
وسرقتها.
ويف املـوصـل اعلن قـائـد شـرطـة
ن ـي ـن ـ ــوى لـ(امل ـ ــدى) ب ـ ــان ق ـ ــوات
األمـ ــن الـقـ ــت الـق ـ ـبـ ـ ــض ي ـ ـ ـ ـ ــوم
االثـ ـن ــني عـل ـ ـ ـ ــى  7مـ ـ ـ ـسـلـح ــني
تـ ـ ــابعــني ل ـت ـنـ ـظ ـي ــم الق ـ ــاع ـ ــدة
مب ــدينــة املــوصل مــوضحــا بــان
العــملـي ــة متــت بع ــد م ــداهـم ــة
الح ـ ــد اوكـ ـ ــار تلـك اجل ـم ـ ــاع ـ ــة
داخل املـدينة مـضيفا بـان قوات
الشرطـة قتلت ثالثة مسلحني
م ــن نـفـ ـ ــس الـ ـتـ ـن ـ ـظـ ـي ــم خـالل
العـمليـة املـذكـورة واشــار اللـواء
قائـد الشرطـة الى ان املسلحني
الـ ــذيــن القــي القـب ــض علــيهـم
اعتـرفـوا بقـتل شقـيق محــافظ
نـيـنــوى زهـيــر كـشـمــولــة بــدايــة
ال ــشهـ ــر اجلـ ــاري اضـ ــافـ ــة الـ ــى
قـيـ ــامهـم ب ــاغـتـي ــاالت ع ــدي ــدة
داخل املوصل.

نقطة ضوء يف ظالم دامس
احمد العاني

ثالثـة ايـام مــضت علــى اطالق املــالكـي مبـادرة املـصـاحلـة
واحل ـ ـ ــوار ال ـ ـ ــوط ـنــي وهــي م ـب ـ ـ ــادرة ت ـتـ ـ ـ ــأرجح بــني ق ـ ـ ــوتــني
متعــاكسـتني يف االجتـاه وذلـك يف لعبـة سيـاسيـة تـشبه جـر
احلبل .
االنبـاء التي ترددت يف بغداد يف اعقـاب اعالن املبادرة اشارت
الــى اسـتعــداد جـمــاعــات مــسلحــة يف الــرمــادي ال ــى القــاء
ال ــسالح بـيـنـم ــا رفــض نـ ــواب دميق ــراطـي ــون وجــمه ــوري ــون
ام ــريكـيــون ب ـش ــدة فك ــرة العفــو عـمـن ق ــاتلــوا ض ــد القــوات
االمـ ــريـكـيـ ــة االمـ ــر الـ ــذي رآه الــبعــض انه سـيـكـ ــون مجـ ــاالً
لالختالف بني املصالح العراقية والقناعات االمريكية.
إال ان بعـض احمللـلني يــرون ان جنــاح مبــادرة رئيـس الــوزراء
تعـتمـد بـدرجـة كـبيـرة علـى املـرونـة االمـريـكيـة وعلـى مـدى
قدرة املالكي على توحيد آراء التيارات السياسية يف العراق.
وتنـص خـط ــة مبــادرة املـصــاحلــة املكــونــة مـن  24بنــداً علــى
الـعفـ ــو عـن الـ ــذيـن
لم تـتلـطخ ايــديـهم
بــالــدمــاء العــراقيــة
دون أي اشـ ــارة الـ ــى
اعـت ــراف مـ ــا بجه ــة
مـع ـ ـي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة حت ـ ـمـل
ال ـ ــسالح وه ـ ــو ام ـ ــر
ت ــرى فـيه االط ــراف
ال ـ ـتـ ــي هـ ــي خـ ـ ـ ـ ــارج
العمليـة السـياسـية
ضـ ــرورة اعـتـبـ ــاريـ ــة
قـبل الـبــدء ب ــالقــاء
السالح .
وك ــان امل ــالكـي اكـث ــر
وضـوحـا يف الـكلمـة
التي القـاها قبل ان
يتلـو بنود مبادرته اذ قـال انه ميد يدا حتمل غـصن الزيتون
الى كل الذين يريدون املشاركة يف البناء واملصاحلة .
من جـهته اعـتبـر نــائب الــرئيـس طــارق الهـاشـمي ان خـطـة
املـالـكي تـتضـمن اوجـه ( قصــور ) من بـينهـا عــدم االعتـراف
مبا اسـماه املقـاومة الـعراقيـة وقال انـها غيـر كافيـة للجذب
الى العملية السياسية .
وكـان الهـاشـمي قـد دعــا يف وقت سـابق مــا اسمـاه بـاملقـاومـة
ال ــى اع ــادة الـنـظ ــر يف ادارته ــا لالزم ــة وال ــى وضع م ـش ــروع
سيــاسي حلل مـشكالت العـراق وطـالب بـاطالق سـراح آالف
املعتقلني ممـن قاتلوا القوات االجنبية معتبرا ان هذه بادرة
حسن نية مطلوبة من احلكومة .
ويعـتق ــد احملـلل ــون ح ـسـب تق ــري ــر ن ـشـ ــرته وك ــال ــة االنـب ــاء
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة امـ ــس االول ان علـ ــى املـ ــالـكـي اال يـ ـســتجـيـب
للـضغــوط االم ــريكـي ــة ونقلـت الــوكــالــة عـن مــديــر مــركــز
انتـرناشيـونال كـرايس غـروب ان العراق بـلد ذو سيـادة وعلى
الشعب العراقي ان يقرر من سيستفيد من العفو .
ويـضـيف هـيلـتــرمــان :اذا اسـتجــاب امل ـســؤول ــون العــراقـيــون
للــضغــط االمـ ــريـكـي فـ ــان ذلـك سـيـ ــؤدي الـ ــى الـكـثـيـ ــر مـن
االضـطـراب وان تـصفيـة الـزرقــاوي تعـتبـر فـرصــة سيــاسيـة
حتاول احلكـومة العـراقية اغـتنامهـا ولكن كثيـراً من االمور
مــرهــون بــاملــواقـف التـي ستـتخــذهــا الفـصــائل الــسي ــاسيــة
اخملتلفة عندما ستجلس ملناقشة املسائل احلساسة .
الــى ذلك قـال تقـريـر نـشـر يف بغـداد امـس االول ان املـالـكي
تعـرض لضغـوط داخلـية عـند صـياغـة بنـود مبـادرته ولـهذا
جاءت بعض البنود غامضة .
وطالب استاذ ادارة االزمات بجامعة بغداد الواليات املتحدة
باظهار املرونة  .ونقلت وكالة االنباء الفرنسية قوله  :يجب
ان مييز االمريكان بني نوعني من املقاتلني .
االطـراف السيـاسيـة ابدت مالحـظات بـدت اعتـراضيـة فيـما
يخـص هيئـة اجتثـاث الـبعث يف مبـادرة املـالكـي رغم ان تلك
االطـراف وافقت على املبـدأ وان املبادرة لـم تطلق اال بعد ان
اجرى اجلـميع بعض التغيـيرات للوصـول الى صورة نـهائية
للـمبادرة وهـذا ما يفـسر تـأجيل اعالنهـا مدة اسـبوع تقـريبا
وهو ما جعل البعض يطالب املالكي بتفسيرات .
رئيـس الــوزراء ط ــرح مب ــادرة تتــوفــر فـيهــا نــسبــة كـبي ــرة من
اجلـدية وهـو عازم علـى بذل املـزيد  .هـذا حسـب ردود افعال
شعـبيـة وسيـاسيـة كـثيـرة وجـدت يف املـشــروع نقطـة ضـوء يف
ظالم دامس.
امل ــالكـي رفع غـصـن الــزيـتــون يف الـبــرمل ــان لكـن الـســؤال مـن
سيحمله الى البر ؟

