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بغداد / املدى
استنكـر رئيس الـوزراء نوري املـالكي اجلـرمية
البـشعة يف مـنطقة الـدورة التي راح ضحـيتها

عشرة من املواطنني االبرياء.
وقال املالكي يف بيـان "نستنكر بشدة اجلرمية
الـبشعـة الـتي إرتكـبت صبـاح اليـوم )امس( يف

منطقة الدورة يف بغداد .
واضاف: لقـد قام اإلرهـابيون وبـدم بارد بقتل
عـشــرة من املـدنـيني األبـريـاء الــذين كـانـوا يف

طريق عودتهم من النجف األشرف".
مـشــدداً علــى "إن األجهــزة األمـنيــة سـتالحق
عصـابــات التـكفيــريني الــذين يـسعـون إلثـارة
الفـتنــة الـطــائـفيــة يف الـبالد ، وسـيتـم إلقــاء

الـقبـض علــى هــؤالء القـتلــة وإحـــالتـهم إلــى
محكمة لينالوا جزاءهم العادل".

وختم املـالـكي بيـانه بـالقـول "نتقـدم بـالعـزاء
لعـوائل الشـهداء ونسـأل اهلل سبحانه وتعـالى

أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
من جـانبه بعث   نـائب رئيـس الوزراء لـشؤون
االمـن واخلـــدمــــات سالم الــــزوبعـي بـبـــرقـيـــة
تعــزيــة الـــى حمـــد اجليـسـي محــافـظ صالح
الــــديـن وذلـك السـتـــشهــــاد زوجـتـه علــــى يــــد
ارهـــابـيـني مجـــرمـني  وقـــال يف بـيـــان اصـــدره
مكـتب الــزوبعـي تلـقت )املــدى( نــسخــة مـنه:
ببالغ من االسى واحلزن تلقينا نبأ استشهاد

زوجكم املصون.

املالكي يعّزي عوائل شهداء جريمة الدورة
والزوبعي يستنكر اغتيال زوجة حمافظ صالح الدين

بغداد / املدى
نــاقـشـت الهـيئــة العــامــة لالئـتالف العـــراقي
املـــــوحـــــد اهــم شـــــؤون الـــســـــاحـــــة العـــــراقــيـــــة
وبـــــاخلــصـــــوص الـــــوضع االمـنـي وتــطـــــوراته
وكيفية التوصل الى حلول للمشاكل االمنية
الـتـي تعــانـي مـنهــا مـنـــاطق كـثـيــرة يف الـبالد
وتـفعـــيل دور مــــــؤســــســــــات الــــــدولــــــة يف هــــــذا
االجتـاه. وجـاء يف تقـريــر عن املـركــز اخلبـري
للــمـجلـــــس االعلــــــى للــثــــــورة االسالمــيـــــة ان
االجـتمـاع الـذي عقـدته الهـيئـة كـان بـرئـاسـة
رئيـس اجمللـس االعلــى للثــورة االسالميـة يف
العراق وزعـيم كتلة االئتالف العـراقي املوحد
الـسيـد عبـد العـزيز احلـكيم مبـكتبـه اخلاص

يوم االثنني املاضي. وطرح عدد من االعضاء
اثـنــاء االجـتـمــاع آراءهـم وتـصــوراتهـم يف حل
املعــضالت املـــوجـــودة الـتـي متـت مـنـــاقــشـتهـــا

وابداء الرأي فيها. 
جتــدر االشــارة الــى ان الهـيئــة الــسيــاسيــة يف
لالئتالف كـانت قـد عقـدت اجتـماعـا لهـا يوم
الـسبت املـاضي ونـاقـشت امللف االمـني وملف
اخلـدمات واالعـمار واالستثـمار وحضـور عدد
مــن الـــــوزراء الـــــذيــن ميــثلــــــون القـــــائــمـــــة يف
احلكـومـة، واتخـذ اجملـتمعــون مجمـوعــة من
القــرارات التـي ستــرفع كتــوصيــات للحكـومـة
لــيــتــــســنــــــى لهــــــا ادراجهــــــا يف بــــــرنــــــامـجهــــــا

التنفيذي.

اهليئة العامة لالئتالف العراقي تناقش 
الوضع االمني وتطوراته يف البالد

بغداد/ هشام الركابي 
بحـث وزير الداخلية جواد البوالني مع قائد
الــشــرطــة الــوطـنـيــة وقـــادة الفــرق واأللــويــة
مسالة  إعادة انتـشار قوات الشرطة الوطنية
يف  املـنـــاطق اخملـصـصـــة لهــا مـن بغــداد مبــا
يوفـر لهـذه القـوات القـدرة القـتالـية الـعالـية
والـتـنـــســيق  مـع القــــوات األمـنـيــــة األخــــرى.
واكــد الــوزيــر علــى ضــرورة احلـضــور الفــاعل
لقــــوات الـــشــــرطــــة الــــوطـنـيــــة يف مـكـــــافحــــة
االرهـــاب واجلـــرميــــة والقـبــض علــــى كل مـن
تــســـول له نفــسه املــســـاس بحـيــاة املــواطـنـني

وممتلكاتهم.

الداخلية تبحث اعادة نرش
قواهتا يف بغداد

بغداد/ املدى
اسـتقبل وزيـر الـدفـاع عبـد القـادر
محـمــد جــاسـم امــس األربعــاء يف
مكتبه مبـقر الوزارة سفير اململكة
املــــتـحـــــــــدة يف بـغـــــــــداد ومت خـالل
اللقـاء تـداول اآلراء حـول الـوضع
األمـــنـــي يف الـــبـــــصـــــــــرة وعـــمـــــــــوم

العراق.
كمــا مت التـطــرق أيـضــا إلــى آفــاق
دعم العـمليـة الــسيــاسيـة إضـافـة
إلــــى تــطــــويــــر إمـكــــانــــات اجلـيـــش

العراقي.

ـ ـ

ـ ـ

وزير الدفاع يستقبل سفري
اململكة املتحدة يف بغداد

بغداد / املدى
أعلن الدكـتور عبد الفالح حسن
الـــســــودانـي وزيــــر الــتجــــارة بــــأن
الــوزارة قــررت حتــديــد مــواعـيــد
ــــــاقــــصــــــات ــــــة العـالن املــن ثــــــابــت
اخلـاصــة بعقـود املـواد الغــذائيـة
التـي حتتــاجهـــا ضمـن مفــردات

البطاقة التموينية .
وأكـــد الـــوزيـــر يف بـيـــان صـحفـي
وزعه املـكــتـــب االعالمــي وتـلقــت
)املـدى( نـسخــة منه بـأن الهـدف
مـن حتــــديــــد الــــوقـت هــــو قـــطع
الـطــريق أمــام املتالعـبني الــذين
يحــاولــون العـمل يف الـظـالم من
دون أن يــوضحــوا حقـيقـة األمـر
الـى عـامــة النــاس من الـشـركـات
ورجــال االعـمــال الــذيـن لـــديهـم
ـــــــر ـــــــوفـــي األمـل يف االسـهـــــــام بـــت
مفردات البطاقة التموينية وفق
حــاجــة الـبلــد أو حتقـيق فــائــدة

مادية لهم.
ـــــــوزارة ـــــــان أن ال وجـــــــاء يف الـــبـــي
ســتعــمـل علـــــى نــــشــــــر إعالنـــــات
العقود يف معظم وسائل االعالم
العـراقية التي تتـابع بشكل جيد
من جميع العراقيني إضافًة الى
نشـر املنـاقصـات علـى شكل خبـر
يوزع علـى جميـع وسائل االعالم

اخملتلفة.
ـــــــى ان عـــــــددًا مـــن مــــــشـــــــددًا عـل
الـشركـات املشـبوهـة بارتـباطـاتها
عـــمـلـــت يف فـــتــــــــرات ســــــــابـقــــــــة
للسـيطرة علـى أغلب التعـاقدات
الـتجــاريــة لـــذلك سـنعـمل علــى
الــتعــــاقـــــد مع الـــشــــركــــات الـتـي
تخــــدم الـتـــــوجهـــــات العــــراقـيــــة

اجلديدة.
من جـــانب آخـــر حث الـســـوداني
علــى حتــديـث أجهــزة الــسيـطــرة

ـ ـ ـ ـ
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ملتـابعــة استيـراد أجهـزة مـتطـورة
مـــن أمـــــــــريــكـــــــــا ودول الـعـــــــــالـــم
املتقـدمـة يف هـذا اجملـال إضـافـًة
الـــــى االســـــراع يف إقـــــرار قـــــانـــــون
االسـتيــراد اجلــديــد الــذي يـضع
شـــروطـــًا مهـمـــة أمـــام دخـــول أي

مادة تدخل البالد.

ـ ـ ـ
ــــــاتهــــــا يف دول معــــــروفــــــة إمـكــــــان
املــنــــطقــــــة لـكــن تــــــردي الــــــوضع
االمني ووجـود عنـاصـر إنتهـازيـة
مــــســـتفــيـــــدة مــن هـــــذا الــــــوضع
أحـــــــــــدث خـلـاًل يف عــــمـل هـــــــــــذه
االجـهزة. مـضيفـًا أنه كلـف عددًا
مــن اخلــبــــــراء واالســتــــشــــــاريــني

ـ

ـ ـ

الـتـمـــويـنـيـــة بـــأن حتـــديـث هـــذه
األجهزة يرتبط بـاختيار عناصر
نـــــزيهــــة تـــشـــــرف علــــى عــملـيــــة
الـفـحــــص واخلــــــزن يف مـخــــــازن

الوزارة.
وأضـاف أن الـوزارة لـديهـا أجهـزة
فحــــص مخــتــبـــــريـــــة مــتـــطـــــورة

ـ ـ

الـنــــوعـيــــة الـتــي تقــــوم بـفحــص
املــــــواد الغـــــذائــيـــــة الــتــي تــــــدخل
الـــبالد عــبــــــر بــــــوابــــــات احلــــــدود

واملوانئ.
وأكـــــد الـــــوزيـــــر يف اجــتــمــــــاع مع
ــــــســــــــؤولـــني عـــن الـــتـعــــــــاقــــــــد امل
والـفحـــص ملفـــــردات الــبـــطـــــاقـــــة

ـ ـ ـ ـ

للقضاء على الفساء والسيطرة على نوعية املواد املستوردة

التجارة حتدد مواعيد ثابتة إلعالن حاجتها من املواد الغذائية 
وحتديث اجهزة السيطرة النوعية

مــنهــــا مــــديـنــــة كــــركــــوك وبــــاالخــص
اجلـــانـب األمـنـي. واضـــاف محـــافـظ
كــــركــــوك يف مــــؤمتــــر صـحفــي عقــــده
امــــس: اتـفقــنــــــا مع رئــيــــس الـــــوزراء
علــــى ان تـــشـكل الـلجـنــــة اخملـتــصــــة
بـتــطـبــيق املــــادة 140 مـن الــــدسـتــــور
وعلى ان تبدأ مهامها وبأسرع وقت.
ــــــالـكــي يف االجــتــمــــــاع مـع ووعــــــد امل
محــافـظ كــركــوك بـصـــرف امليـــزانيــة
ــــــاء حـكــــــومــــــة الــتــي خــــصــــصــت اثــن
اجلـعفــــري ملــــديـنــــة كــــركــــوك بهــــدف
ــــــة يف ــــــذ املـــــشــــــاريـع اخلــــــدمــي تــنـفــي

املدينة.
ويف محــــور آخــــر مـن املــــؤمتــــر اشــــاد
ــــــــــــــدور الــقـــــيــــــــــــــادة ب مـــــــصـــــــطــفــــــــــــــى 
الكـــردسـتـــانـيـــة يف بغــــداد وحكـــومـــة
االقلـيـم يف دعـمهــا مــديـنــة كــركــوك
واصـــرارهـــا علـــى تـنفـيـــذ املـــادة 140

من الدستور العراقي.
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PUK  /كركوك
قـال محـافظ كـركـوك عبـد الـرحمن
مـــصــــطفــــــى انه نـــــاقـــــش مع رئــيــــس
نــــوري املــــالـكـي والــــدكـتــــور الــــوزراء 
بـرهم مجـمل القضـايـا الـتي تعـاني
منهـا مدينـة كركـوك وموضـوع املادة
140 من الـدستـور العـراقي الـدائم،
مــشـيـــرا الـــى ان املـــالكـي اكـــد دعـمه
الكـــامل حلل املــشـــاكل الـتـي تعــانـي

بغداد / املدى
الـتقــى الــسيــد عبــاس الـبيــاتي
عـضــو مجلــس النـــواب واالمني
الـعـــــــــــام لـالحتـــــــــــاد االسـالمــــي
لتــركمــان العـراق مـختـار ملــاني
رئـيــــس بعـثــــة جـــــامعــــة الــــدول
الـعــــــــربـــيــــــــة يف بـغــــــــداد وبـحـــث
اجلانـبان التحـضيرات اجلـارية
لعقـد مـؤمتـر الـوفـاق الـوطـني

يف نهاية الشهر احلالي.
وبحـسب بيـان للمـركز اخلـبري
)اجمللس االعلى( حصلت عليه
)املدى( عبر الـبريد االلكتروني
اكد البياتي على ضرورة تفعيل
التـمثـيل التــركمـانـي املتـواجـد
يف الـلـجــنـــــــة الــتـحــــضــيـــــــريـــــــة
للمـؤمتر بـالشكـل الذي يـعكس
واقـع الـقـــــــــــوة واالجتـــــــــــاهـــــــــــات
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة يف الـــــــــوســـــط
الـــتـــــــركـــمـــــــانـــي واملـــــــوزع عـلـــــــى

خالل لقائه رئيس بعثة اجلامعة العربية
البيايت يطالب بتفعيل الوجود الرتكامين يف جلنة التحضري ملؤمتر الوفاق

حمافظ كركوك: املالكي اكد دعمه الكامل
لتنفيذ املادة 140 من الدستور

بغداد - القاهرة/املدى والوكاالت
اعـلن مـصـــدر يف اجليــش العـــراقي
أمس االربعاء العثـور على 22 جثة

يف منطقة املقدادية. 
وكــانت شـركـة ديـالـى قـد قــالت: ان
مسـلحني مجهـولني طـوقـوا مـرآبـاً
لـلـــمــــــســــــــافــــــــريـــن يف املـقــــــــداديــــــــة

واختطفوا 25 مواطنا يف االقل. 
وقـــال مـصـــدر امـنـي يف محـــافـظـــة
ديــــالــــى: ان مـــسـلحـني مـجهــــولـني
طوقوا مرآبـاً للمسافرين يف قضاء
املقــــداديــــة الــــذي كــــان مـــســــرحــــا
لعـمليـة عـسكـريـة االسبـوع املـاضي
ملـــطـــــاردة مــتــمـــــرديــن مــــطلـــــوبــني

للحكومة.
وطــبقــــا للـمــصــــدر فــــإن احلــــادثــــة
وقعت بعد السـاعة السـادسة بنحو
15 دقــيقـــــة مــن صــبـــــاح أمــــس وان

وحول مالبـسات عـملية االخـتطاف
قـــال املهـنــدس حــسـن ابــراهـيـم: انه
يعـــمل فــــــى مجـــــال اعـــــادة تـــــأهـــيل
اجلـســور وأنه ســافــر مع مـجمــوعــة
مـن الفنـيني بـالـشـركـة الــى العـراق
مـنذ عـشرة أيـام العادة رفع وتـأهيل
جسر خـالد بن الـوليد الـذي يربط
العــراق بــايـــران عبــر شـط العــرب و

الذي مت هدمه أثناء احلرب.
وأضــــاف أنه يف أثـنـــاء عــــودتهـم مـن
العـــمل قــــطعـــت علـــيهــم الـــطـــــــريق
سيــارة تــرجل مـنهــا اثنــان يحـمالن
رشـــــاشـــــات اضـــــافـــــة الـــــى خــمــــســـــة
ملـثـمـني يحـملـــون مــســـدســـات ومت
انـزاله مـع املهنــدس صالح العــراقي
واحملـــــاســب أســـــامـــــة جـــــاويــــش ثــم
نـقلـــــوهــم الـــــى الـــســيـــــارة ووضعـــــوا

)العصابات( على أعينهم.

مـجهــــولـــــون ظهــــر امـــس  صــــاحـب
احـــدى اكـبـــر شـــركــــات املقـــاوالت يف
الديـوانية بعـد ان اعترضـوا طريقه
على طـريق الدغارة غرب الـديوانية
وقــامــوا  بــايقـــاف سيــارتـه واجبــروه
على الصعود بسيارتهم ومت اقتياده
الـــــــى جهــــــة مـجهــــــولــــــة ، ولــم يــتــم
الـــتعـــــــرف علــــــى اســبــــــاب عـــملــيــــــة
اخلــطف علــى الــرغـم مـن املـتـــابعــة
املــسـتـمــرة لــرجــال الــشــرطـــة لهــذا

احلادث .
الـــــى ذلــك وصل الـــــى القـــــاهـــــرة يف
ســـــاعـــــة مــبـكـــــرة مــن صــبـــــاح أمـــس
املصـريــون الثالثـة الـذين كـانـوا قـد
اخـتـــطفـــــوا مبـــــديـنـــــة الـبــصـــــرة يف
الثـالث من الشهر اجلـاري ملدة ستة
ايــام قـبل االفــراج عـنهـم و سفــرهـم

الى الكويت.

انهــــــا "اخلــت املـكـــــان قــبل حــصـــــول
احلادثة".

ازاء ذلــك اعلــنـــت القــــــوة مـــتعــــــددة
اجلـــنــــــســـيــــــــة يف الـعــــــــراق أمــــــس ان
الـــشــــرطـــــة العــــراقـيــــة متـكـنـت مـن
حترير احد الرهائن واعتقال سبعة

من خاطفيه شرقي بغداد.
وذكر بـيان لـلقوة وزع أمـس ان رجال
شـرطــة الكتـيبــة الثــانيــة من اللـواء
الثـاني يف الشـرطة الـوطنيـة االولى
متكـنــوا مـن حتــريــر احــد الــرهــائـن
واعـتقــال سـبعــة من خــاطـفيـه عنــد

حاجز تفتيش شرق بغداد.
واضـاف البيـان: ان الشرطـة صادرت
كـــذلـك أربع سـيـــارات كـــانـت بحـــوزة
املسلحني فضال عن مصادرة كميات

من االسلحة.
ويف الــديــوانيــة اختـطف مــسلحــون

املـسلحني استغلوا عدم وجود دورية
للشرطة قريبة من املرآب.

لـكــن عـــضـــــو مـجلــــس الــنـــــواب عــن
االئـتـالف العــــراقـي املــــوحـــــد جالل
الــدين الـصغيـر قـال أمـس االربعـاء
ان نحـو سـتني الـى ثمـانـني شخصـا
اختـطفــوا يف محـطـــة البــاصــات يف

املقدادية.
وقـــــــال الــــصـغــيـــــــر: خـالل جـلـــــســـــــة
الـبــــرملــــان الـتـي حــضــــرهــــا رئـيـــس
الـوزراء نوري املـالكـي أمس "لالسف
حــــصل الــيـــــــوم انهــيــــــار خـــطــــــر يف
محـــافـظـــة ديـــالـــى حـيـث اخـتــطف
مـــسلحــون بـني سـتـني الــى ثـمــانـني

شخصا من اتباع اهل البيت".
واتـهــم الــــصـغــيـــــــر ضــمــنـــــــا قـــــــوات
الـــشــــرطــــة املــــوجــــودة يف املـنـــطقــــة
بــالـتــواطـــؤ مع اخلـــاطفـني مــؤكــدا

حترير رهينة وقتل 7 من اخلاطفني 

واوضـح ملـــــــــــانــــي ان الـلـجــــنـــــــــــةالعثور عىل 22 جثة بعد اختطاف عدد من املدنيني يف املقدادية 
التحـضيريـة ستكـون مختـصرة
بني عـشــر ة الـــى خمـســة عـشــر
شخـــصـــــاً مــن الـــصف الــثـــــانــي
لالحــزاب واحلــركــات الـتـي مـن
املـــؤمل ان تعقــد اجـتمــاعهــا يف
مـنـتـــصف الــــشهــــر احلــــالـي يف

العاصمة املصرية القاهرة. 
من جـهة اخـرى التقـى البيـاتي
وفـد منـظمـة املـؤمتـر االسالمي
برئـاسة الـسيد مـحمد فتح اهلل
يف مـــبـــنـــــــى وزارة اخلـــــــارجـــيـــــــة
بـحــــضـــــــور وكــيـل اخلـــــــارجــيـــــــة
العــراقيــة الــسيــد مـحمــد حــاج

حمود.
واشار البياتي خالل اللقاء الى
الــــوضع الــسـيـــاســي يف العـــراق
بــــشــكل عـــــام وحتـــــديـــــات بــنـــــاء
الـنــظــــام اجلــــديــــد والــتجــــربــــة

الدميقراطية الوليدة.

اجتــــــــاهـــني ســـيــــــــاســـيـــني االول
اسالمـي والثــاني قــومـي، الفتــا
الـــــــــــى انـه ال يـقـل الــــتــــمــــثــــيـل
الـتــــركـمــــانـي عــن شخــصـني يف
اللجـنـــة الـتحـضـيـــريـــة ملـــؤمتـــر
الـــــــوفـــــــاق الـــــــوطــنــي وحـــــــرص
التــركمــان علــى تـسهـيل مـهمــة
الــسـيـــد ملـــانـي بـــاالضـــافـــة الـــى
اجنـاح مـؤمتـر الـوفـاق الـوطـني
ودعــــــــم جــهــــــــــــــــــــود االعــــــــــــــــــــداد

والتحضير له. 
مــن جـــــانـــبه اكـــــد ملـــــانـــي علـــــى
حـــرصه لـتـمـثـيل كـل املكـــونـــات
ولن يتـدخل يف تـسميـة ممـثلي
املـكــــونــــات وان هــــذا يعــــود الــــى
اجلهــــات املـمــثلـــــة للـمـكــــونــــات
وضـــرورة تعـبـيـــر كـل مكـــون عـن
حـضــــوره ونفـــوذه وقــــوته وان ال
يكــــون مجـــرد عـنـــوان سـيـــاسـي

لفرد او لعدة افراد. 


