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استشهاد عنصري امن ومدني
أعـلن مـصـدر مـسـؤول بـالـشـرطـة أمـس الـسـبت
عـن استــشهــاد وإصــابــة ثالثــة اشخــاص بـينـهم
جنــدي وشــرطـي بهجــومني يف كــركــوك وقـضــاء

احلويجة.
وقـال املصـدر يف تصـريح لـوكـالـة انبـاء )أصـوات
العــراق( املـسـتقلــة "اُصـيب احــد افـــراد اجليـش
العــراقي اثـر هجــوم شنه مـسلحـون علـى دوريـة
مــشتــركــة للـجيــش العــراقـي والقــوات املـتعــددة

اجلنسيات بقضاء احلويجة."
واوضح ان "الـهجــــوم وقع يف وقـت مـتــــأخــــر مـن

مساء امس االول اجلمعة."
واضــــاف انه يف هجـــوم آخــــر " أطلق مـــسلحـــون
مجهولـون يستقلـون عجلة..مجهـولة اللـوحات
النار على عجلة اخـرى يف منطقة طريق بغداد

قرب جامع املنصور وسط كركوك."
وتــابع" تـوجـهت دوريـات مـركـز شـرطــة العـدالـة
)الــى مــوقـع الهجــوم( وتـبـني اسـتــشهــاد مــدنـي
يـــدعــــى )اسكـنــــدر سلــطـــان( واصـــابــــة املفـــوض
)محل عـثمـان( وهــو منـسـوب شـرطـة." واضـاف
انه " مت نقـل اجلثـة الـى الـطـب العـدلـي بيـنمـا
نقل املصـاب الى املستشفى لتلقي العالج." ولم

يذكر املصدر تفاصيل اخرى. 

استشهاد مدنيني واصابة خمسة
استـشهـد مـدنيـان وجـرح خمـسـة آخـرون مـسـاء
اجلـمعــة إثـــر سقــوط عــدد مـن قـــذائف الهــاون
قـــرب أحـــد املــســـاجـــد يف مـــديـنـــة بلـــدروز شـــرق

بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقـال بيان ملركـز التنسـيق املشترك يف محـافظة
ديــــالــــى أمـــس الـــسـبـت: إن "عــــددا مـن قـــــذائف
الهاون سقطـت مساء اجلمـعة بالقـرب من أحد
املــســـاجـــد أدت إلــــى مقـتل إثـنـني مـن املـــدنـيـني
بـاإلضافـة الى إصـابة خمـسة آخـرين نقلـوا إلى

املستشفى لتلقي العالج."
وعلـــى صعـيــد مـتــصل، أشــار الـبـيــان إلــى قـيــام
خـبــراء املـتفجــرات يف شــرطــة ديــالــى بــإبـطــال
مـفعــــول عــــدد مــن العـبــــوات الـنـــــاسفـــــة زرعهــــا

مجهولون يف مناطق متعددة من احملافظة.
وقـــــال الــبــيـــــان إن "اخلــبـــــراء ابـــطلـــــوا مـفعـــــول
عبوتني ناسفتني يف بلدة بني سعد القريبة من
بعقـوبـة زرعهــا مجهـولـون، األولـى بـالقــرب من
األحيــاء الــسكـنيـــة يف املنـطقـــة، والثـــانيــة قــرب

محطة للوقود يف بني سعد."
وأضــاف الـبـيــان "يف مـنـطقــة الـتحــريــر جـنــوب
ـــــاسفــتــني بـعقـــــوبـــــة أبـــطل مـفعـــــول عــبـــــوتــني ن
إحـداهمـا زرعت بـالقـرب من مـدرسـة ابتـدائيـة،
والثـانيـة بـالقـرب من أحـد اجلـوامع الـسنيـة يف

منطقة الكاطون القريبة من بعقوبة."

إغتيال أحد املواطنني
قـال مـصـدر أمـني مـن قيـادة شـرطــة محـافـظـة
الـــديـــوانـيـــة أمــس الــسـبـت إن أحـــد املـــواطـنـني
أغتيل على أيدي مجهولني، فيما تعرض منزل

مواطن آخر للقصف بقنابل يدوية. 
وقــال املـصــدر الــذي فــضل عــدم ذكــر اسـمه: إن
"مـسلحـني مجهــولني يـسـتقلــون سيـارة مــدنيـة
ـــــإطـالق وابل مــن ـــــة ب ـــــاضــي ـــــة امل قـــــامـــــوا اللـــيل
الـــرصـــاص علـــى سـيـــارة أحـــد املـــواطـنـني وسـط
املــديـنــة ممــا أدى إلــى وفـــاته بــاحلــال وإصــابــة
شقـيـقه الــــذي كــــان مـعه يف الـــسـيـــــارة بجــــروح

خطيرة."
وأضاف أن "قوات الشرطة طوقت مكان احلادث

ولم تتمكن من العثور على الفاعلني."
وتــابع " كمـا قـامـت مجمـوعــة مجهـولـة بـالقـاء
عـــدد مـن القـنـــابل الـيـــدويـــة علـــى مـنـــزل أحـــد
أصـحاب شـركات املـقاوالت يف مـنطقـة أم اخليل
شمـال الـديــوانيـة ممـا أدى إلـى حـدوث خـسـائـر
مـاديـة كـبيـرة بــاملنـزل. " مـشيـرا إلـى عـدم وقـوع

خسائر باالرواح نتيجة لهذه العملية."

ابطال مفعول سيارة مفخخة
ابطلت القـوات االمنيـة قرب املنـطقة اخلـضراء
امــس الــسـبــت مفعـــول سـيـــارة مـفخخـــة كـــانـت
مـتوقفة يف نفـس املكان الذي حـدث فيه تفجير
يف االسبـوع املاضي واودى بحيـاة عدد من رجال
االمن واملـدنيني، وقـال مصـدر امنـي ان السـيارة
املـفخخــة كــانـت مـن نــوع مــازدا حـمـــراء اللــون.
وقــد اغلقت قـوى االمـن جمـيع املنـافـذة املـؤديـة

الى املنطقة اخلضراء.

إنتحاري يستهدف دورية للشرطة
اعلـن مصــدر من شـرطـة املـوصل عـن إستـشهـاد
إثـنـني مـن عـنـــاصـــر الــشـــرطـــة وإصـــابــــة أربعـــة
آخــرين عنـدمـا إنفجـرت سيـارة مفخخـة صبـاح
أمــس الــسـبـت مــسـتهـــدفـــة دوريـــة للــشـــرطـــة يف

املوصل.
وأضــاف املـصـــدر ان اإلنفجــار وقع بــالقـــرب من
تقـاطع املـثنـى، وان الـسيـارة الـتي إنفجـرت كـان
يقـــــودهـــــا إنـــتحـــــاري، وطـــــوقــت قـــــوات االمــن
االنفجار ومـنعت الدخـول اليه، ونقل املصـابون

الى املستشفى لتلقي العالج.  

استشهاد 3 أشقاء
اعلن مـصدر مـن شرطـة ديالـى عن إسـتشـهاد 3
أشقــاء صبـاح أمـس الــسبـت عنـدمـا هــاجمـتهم
جمــاعــة ارهـــابيــة مجهــولــة يف قــريـــة سيــسبــان
الـتــــابعـــة حملـــافــظـــة ديـــالـــى. وذكـــر املــصـــدر ان
االشقــــاء كــــان احــــدهـم مـنـتـــسـبــــاً يف اجلـيـــش

العراقي.
ومن جهـة اخــرى، اصيب احـد ضبــاط الشـرطـة
بـــرتـبــــة مالزم اول عـنـــدمـــا هـــاجـمــته جـمـــاعـــة
ارهابية أمس السبت على الطريق العام ما بني
بلدة بني سعد ومنطـقة االمام محمد السكران

بالقرب من بعقوبة.

انفجار عبوة ناسفة
قـالـت الشـرطـة: إن عبـوة نـاسفـة انفجـرت أمس
الــسـبـت لـــدى مـــرور رتل أمـــريكـي كـــان يــسـتعـــد
لعبور جسر باجتاه مجمع الوزارات شمال شرق

بغداد.
وقـال مصـدر يف الشـرطة: إن "العـبوة إستـهدفت
الرتـل االمريكـي الذي كـان يسـتعد لعـبور جـسر
ــــــإجتــــــاه مـجـــمـع ــــــاة قــــــرب وزارة الـــنـقـل ب الـقـــن

الوزارات."
وأشــار املصـدر إلــى أن "العبـوة تـسبـبت بـإصـابـة

جندي امريكي."
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بغداد / هشام الركابي
تــــوالــت ردود افعــــال الـفعــــالـيــــات
العــــراقـيــــة الـــشــــاجـبــــة لـلعــــدوان
االسرائيـلي على لـبنان والـداعية
إلـى ايجـاد مخـرج سلـمي لالزمـة
حــيــث اســتــنـكـــــر رئــيــــس الـــــوزراء
نــــــوري املــــــالـكــي امــــــس الغــــــارات
االسـرائيليـة علـى لبنـان مطـالبـا

باتخاذ موقف واضح الدانتها.
وقــــال بـيــــان صــــادر عـن مـجلـــس
الــــــوزراء ان املــــــالـكــي يــــســتــنـكــــــر
الغارات اجلـوية اإلسرائيلية على
لبنـان ويحــذر من نتـائج تـصعيـد

املوقف يف املنطقة.
وطــبقـــــا ملـــــا ورد يف الــبــيـــــان فـــــان
املـــالكـي " يـطــالـب إجـتـمــاع وزراء
خــارجيـة الـدول العــربيـة التخـاذ
مـــوقـف واضح يـــديـن العـملـيـــات

اإلجرامية يف لبنان وغزة ".
واكــد بــان هـــذا الهجــوم سـيــزيــد
الشـعب اللبنـاني الـشقيق تـوحدا
ومتــــــــاســكــــــــا يف وجـه الـــتـحــــــــدي
االسـرائـيلي الـذي تـسـبب بـزيـادة
الـــتــــــــوتــــــــر واربــــــــاك اخلــــــــارطــــــــة

السياسية.
كـمـــا دان رئـيـــس مجلــس الـنـــواب
مـحـــمـــــــــود املــــــشـهـــــــــدانـــي امــــــس
االعـتـــداءات االســـرائـيلـيــــة علـــى
االراضي الـلبنـانيـة ودعـا مجـلس
االمن ودول العــالم الــى التـدخل
لـــوقفهــا محـــذرا من تـــداعيــاتهــا
علـــى مـنــطقـــة الــشـــرق االوســط

باسرها.
واعـــــــرب عــن اســتــنـكـــــــاره لـهـــــــذه
ـــــــــــــداءات الـــــتـــــي تـــــثـــــبـــــت االعـــــت
استخفاف احلكومـة االسرائيلية
بــاجملـتـمع الــدولـي وبــاملعــاهــدات
واالتفــــــاقــــــات الــــــدولــيــــــة داعــيــــــا
مـجـلــــــس االمـــن الـــــــــدولـــي ودول
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واضــــــــاف بــــــــأن ديــــــــوان الــــــــوقـف
الــشيـعي وهــو يــرى هــذا الهجــوم
الغـــادر علـــى اخـــوانـنـــا يف جـنـــوب
لـبـنــان يــدعــو اجلـمـيع للــوقــوف
ضـــــد هـــــذا العــمل االسـتـبـــــدادي
الـبــــشع الـــــذي تقــــوم بـه القــــوات
االســـرائـيلـيـــة، مــطـــالـبــــا شعـــوب
العـــــالــم وخــصـــــوصـــــا العـــــربــيـــــة
واالسالميـة منهـا بالـوقوف بـقوة
مع ابنـاء الـشعب اللـبنـاني الـذي
يعـاني من هـذه الهجـمة اجملـرمة

من قبل العدو الغاشم.

رقعة املعارك الى دول اخرى.
ودان ديـــــوان الــــــوقف الــــشــيعــي يف
العراق الهجمة الـشرسة والعدوان
الغــــاشـم الـــــذي تقــــوم بـه القــــوات
االسـرائيلية على الـشعب اللبناني
وقــــال الـــسـيــــد صـــــالح احلـيــــدري
رئـيـــس الـــــوقف الـــشــيعـي ان هــــذا
العــــــدوان مبــثــــــابـــــــة اعالن حــــــرب
شـــاملـــة مـــدمـــرة تهـــدف الـــى قـتل
وتــدميـر كل مـا له عالقـة بحـاضـر
لـبنــان ومـسـتقـبله ولـشـعب لـبنــان

وتكويناته. 

لبـنيته الـتحتيـة واملــدنيني، وبهـذه
املنـــاسبــة نـعبّـــر عن تـضــامـننــا مع
احلكـــومــــة اللـبـنـــانـيــــة يف سعـيهـــا
أليجاد مخـرج سلمي لهـذه االزمة
عبـر مجلس االمـن الدولي واالمم
املـــتحــــــدة واجلــــــامعــــــة العــــــربــيــــــة
ومنـظمـة املـؤمتــر االسالمي ولـكي
تـبــــذل هــــذه االطـــــراف جهــــوداً يف
إيقـاف تداعـيات املـوقف بأسـرع ما

ميكن.
واضاف البيـان "أننا نـؤيد بقـوة ما
ذهبـت اليه احلكـومـة اللبنـانيـة يف
بسـط سيـادتهـا علـى كـامل التـراب
اللبنـاني وان يلتـزم كل اللبنـانيني
بقـــراراتهـــا ومــــواقفهـــا وان تـــأخـــذ
احللــــــول الــــســيــــــاســيــــــة واحلــــــوار
مـجـــــــــراهـــــــــا، اذ ان مـــن شـــــــــأن اي
تــصعـيـــد يف الـنـــزاع سـيـــؤدي الـــى
مخـاطــر جمــة ستـصيـب املنـطقـة
والعالم بأسره". وشدد البيان على
"ان اجملــتـــمع الــــــدولــي مـــطــــــالــب
بــــــالــــــسعــي اجلــــــاد إلخــمــــــاد بــــــؤر
النـزاعـات واحلــروب والتـوتـرات يف
املنطقة وااللتزام مبا تتوصل اليه
اجلهـود العـربيـة للـخروج مـن هذه
احملنـة وايقـاف احـتمـاالت تــوسيع

لـه مــــــســـبـقــــــــا مـــن قـــبـل الـقــــــــوات
االســـرائيـليــة. حـيث اعــرب عـضــو
مـجـلـــــس الــنـــــــواب عــن قـــــــائــمـــــــة
االئـــتـالف بـهــــــــاء االعــــــــرجـــي عـــن
اســتــنـكـــــاره ورفــــضه ملــــــا تقــــــوم به
القــوات االســـرائيـليـــة من  عــدوان
شــــرس ضــــد لـبـنـــــان معــــربــــاً عـن
اســتــيــــــائه لـــصــمــت احلـكـــــومـــــات
العــربيــة داعيـاً القـادة العـرب الـى
الــتحـــــرك ازاء هـــــذه االعــتـــــداءات
واشـار إلـى ان هـذا العـدوان بـدأ يف
لـبـنـــان وسـيـنــتهـي بـــدول عـــربـيـــة
اخـــرى. ووصف الـــدكـتـــور عـــدنـــان
الـــدلـيـمـي زعـيـم جـبهـــة الـتــــوافق
العـدوان االســرائيـلي علــى بيـروت
بانـه اعتداء سافـر وهجمة بـربرية
يجــب الـــــوقـــــوف امــــــامهـــــا داعــيـــــاً
مـجـلــــــس االمـــن الــــــــدولـــي واالمم
املتحدة الى التحرك وايقاف هذه
االعتداءات معـرباً عـن تخوفه من
تــــــوسع دائــــــرة العـــــدوان لــتــــشــمل
ســـوريـــا ايـضـــا. الـــدلـيـمـي طـــالـب
الـــشعــــوب العــــربـيــــة واالسالمـيــــة
مبـســانــدة لـبنــان حكــومــة وشـعبــاً
ضـد هـذا العـدوان االجـرامـي. من
جــانبه عـد عـضــو مجلــس النـواب
الـشـيخ حـسـن الـشـمــري العــدوان
بـــانه كـــان مخـطـطـــاً له مــسـبقـــا.
مبـينــاً ان مــوقف العــراق حكــومــة
وشعباً مع لـبنان بـرغم التحـديات

الصعبة التي يواجهها العراق.
واصـــــدر عــضـــــو مـجلــــس الــنـــــواب
وامني عـام حـركـة الـوفـاق الـوطني
العـراقي الدكتور ايـاد عالوي بياناً
حــول تطـورت الــوضع يف االراضي
اللبنانية وقال "تابعنا وبقلق بالغ
تطـورات االحــداث االخيـرة املـؤملـة
يف لـبـنــان ومـــا تعـــرض له الــشعـب
اللـبنـــاني الـشـقيـق من اسـتهــداف

العـــــالــم عـــــامـــــة الـــــى ادانـــــة هـــــذه
االعـتــــداءات والـتـــــدخل الـــســـــريع
لـــــوقـفهــــــا وتقـــــدمي املــــســـــاعـــــدات
االنــســـانـيـــة والــطـبـيــــة العــــاجلـــة
للـمنــاطـق املتـضــررة مـن العــدوان

االسرائيلي اجلديد.
كـمـــا اسـتــنكـــر االئــتالف العـــراقـي
املوحد يف بيان اصدره االعتداءات
االســـرائـيلـيـــة علـــى لـبـنـــان وعلـــى
ابنـاء الشعـب الفلسـطينـي يف غزة
الـــتـــي راح ضـحـــيـــتـهـــــــا عــــــشـــــــرات
املـواطنني االبـرياء وتـدميـر البـنى

التحتية. 
وقـــال االئـتالف يف بـيــــانه ان هـــذا
العـــدوان والتـصـعيــد يـسـتهــدفــان
االمن والـسالم يف املنطقـة ويصب

يف مصلحة اسرائيل. 
وطـالـب االئتالف العـراقي املـوحـد
احلكـــومـــة العـــراقـيـــة بـــاملــشـــاركـــة
الفـــاعلـــة مع اخــوانـنـــا واشقــائـنــا
العــرب وبــذل اقـصــى اجلهــود مـن

اجل وقف هذا العدوان.
كــــمــــــــــا طــــــــــالــــب االئــــتـالف االمم
املتحدة ان تسلط ضغطا حقيقيا
على اسرائـيل لوقف عدوانها على
لـبنــان والـشعـب الفلـسـطـينـي من
خالل اجــبــــــارهـــــــا علــــــى احــتــــــرام
القـوانني الـدوليـة واحتـرام حقوق

االنسان. 
ودعـــا االئتـالف يف بيــانـه منــظمــة
املـــؤمتــــر االسالمـي الـــى الـتــــدخل
السـريع وبـذل اقصـى اجلهـود من
اجل وقـف العــــدوان االســــرائــيلـي
علــى االراضـي العـــربيــة يف لـبنــان

وفلسطني.
ويف مجلــس الـنـــواب ابــــدت الكـتل
الــرئيــسيــة يف البـرملـان اسـتيـاءهـا
الشديـد واعربت عن استنكارها ملا
يجـري يف لـبنــان من عــدوان معـد

الفعاليات السياسية العراقية تدين اهلجوم االرسائييل عىل بريوت وتدعو إىل خمرج سلمي
عبّرت عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعباً

السليمانية -املدى
استـقبـل رئيـس اجلـمهـوريـة يف مـكتـبه اخلـاص يف
السليمانية وفداً من قساوسة مسيحيي عنكاوا يف
اربيل مـؤلفــاً من نـائـب بطـريـارك خـوري روفــائيل
بـنيــامـني وسلـيم بـــرادوستـي وضيــاء ســابــا وطــارق
جمـيل وشيـرزاد سليـو وصبـري مقـديـسي والـقشـة

دنحاتوما.

ومن جـانبه طلب مـام جالل من اجلـهات اخملتـصة
تـوزيع عــدد من الـشقق الـسكـنيـة يف مــدينـة كـويـة
علــى العــوائل املــسيـحيــة املــرحلــة. واكــد فخــامـته
علـــــى انه ســتعـــــالج املـــشـــــاكل الـتــي يعــــانـي مــنهــــا

املسيحيون قدر اإلمكان، وانه يدعم مطالبهم.
وشكر الـوفد فخامة الـرئيس طالبـاني على حفاوة

اإلستقبال والدعم املستمر لهم.

إهـتمــام عن أوضـاع املــسيحـيني، وبــاألخص الــذين
قــدمــوا الــى إقلـيـم كــوردسـتــان مـن وسـط وجـنــوب
العراق خوفاً من العمليات اإلرهابية واالرهابيني.
كمـــا وإستـمع الـــرئيـس طـــالبــانـي للـتقــريــر الــذي
قـــدمه الـــوفـــد والـــذي كـــان يحـــوي "عـــدد العـــوائل
املـسيحيـة" التي رحلت مـن أماكـنها بـاإلضافـة الى

املطالب اخلاصة بهم.

يف اللقــاء الــذي حـضــره رومـيـــو هكـــاري سكــرتـيــر
ــــــدميقـــــراطــي )بــيــت الـــنهـــــريــن( وآزاد احلـــــزب ال
جـنديـاني مسـؤول مكتـب اإلعالم املركـزي لإلحتاد
الــــوطـنـي الـكــــوردسـتــــانـي وجـمــيل عـيـــســــا ممــثل
الـسكــرتيــر العــام لإلحتـاد الــوطنـي الكــوردستــاني
وآريــــز عـبــــداهلل عــضــــو بــــرملــــان كــــوردسـتــــان، رحـب
الــرئيـس طــالبــاني بــاحلضــور بحفـاوة، وســأل بكل

ـ ـ ـ ـ

طالباين يؤكد دعمه العوائل املسيحية املرّحلة إىل كردستان

الديوانية/ أصوات العراق
القـت طائـرات مروحـية تـابعة
للقــوات املـتعـــددة اجلنــسيــات
مــنـــــشـــــــورات عـلـــــــى مــنـــــــاطـق
مـخــــتـلـفــــــــــة مــــن مــــــــــديــــنــــــــــة
الـــديـــوانـيـــة حتـث املـــواطـنـني
علـــــى اإلبالغ عــن أي شخــص
مــــشــتــبـه به أو أعــمـــــال غــيـــــر

طبيعية. 
وكانت طائرات مروحية تابعة
للقــوات املـتعـــددة اجلنــسيــات

وقت."
وجـــــــــــاء يف املــــنــــــــشـــــــــــورات: أن
"الشرطـة واجليش الـعراقيني
هـــمــــــــا املــــــســــــــؤوالن عـــن أمـــن

املواطنني يف الديوانية."
وحـــملــت املــنــــشــــــورات ثالثــــــة
أرقــــــام لهــــــواتف قـــــالـــت إنهـــــا
)ســاخـنـــة( لإلتـصـــال بهــا "يف
حــال وجــود أي حــالــة مـــريبــة
مع الـتعهــد بـــالتــزام الـســريــة

الكاملة ملصادر املعلومات." 

قد حلقت الـليلة قبل املاضية
علــــى إرتفــــاعــــات مـنـخفــضــــة
بـكثــافــة وقـــامت بــإلقــاء هــذه
املنشـورات بكميات كـبيرة على
مناطق مختلفة من املدينة. 
ودعـت املـنــشـــورات املـــواطـنـني
إلـــى" املـــســـاهـمـــة يف حتـــسـني
الـــوضع األمـنـي للـمحــافـظــة
مـــن خـالل الـــتـــبـلـــيـغ عـــن أي
شخص يـثير الريـبة أو أعمالً
غـيــر طـبـيعـيـــة تالحـظ يف أي

منشورات حتث مواطني الديوانية عىل االبالغ 
عن االعامل املشبوهة

بغداد/ املدى
عقــد لقــاء بني آمـر لـواء املـثنــى من
قـيــــادة الفـــرقـــة الــســـادســــة ووجهـــاء
وأئـمـــة املــســـاجـــد واحلــسـيـنـيـــات يف
منـطقــة أبي غــريب. واوضح مـصـدر
يف وزارة الــــدفــــاع ان هــــذه الـلقــــاءات
هـــدفهـــا تعـــزيـــز الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة
وتعــزيــز الـتعــاون بـني أبنــاء الـشـعب
العـــــراقــي الـــــواحـــــد ونــبـــــذ األفـكـــــار
الهــدامــة والـطــائـفيــة وحتــرمي الــدم

لتعزيز الوحدة الوطنية

لقاء بني قادة اجليش ووجهاء وأئمة ابو غريب
أهـالي املنطقة عن سعادتهم الكبيرة
بهـذه املبـادرة الـطيبـة الـتي تعبـر عن
أصـــــالـــــة ووطــنــيـــــة أبــنـــــاء اجلــيــــش
العــراقـي. وحـضــر مــراسـيـم الـصالة
العـمـيــد الــركـن عـبـــد اجللـيـل خلف
شــــويل آمــــر اللـــواء األول وعـــدد مـن
ضــبـــــــاط اللــــــواء وشــيـــــــوخ ووجهــــــاء
املـنـطقــة وأئـمــة وخـطـبــاء اجلـــوامع
واحلــــســيــنــيـــــات وجــمـعٌ غفــيـــــر مــن

املواطنني.

العــــراقـي مـبـيـنــــا ان الـلقــــاء امـتــــاز
بحـضــور جـمع غـفيــر من املــواطـنني
واتفق اجلـمــيع علـــى وحـــدة الــصف

ومحاربة اإلرهاب بجميع أنواعه.
مـن جــــانـب آخــــر اقـيـمـت يف جـــــامع
قــــــدوري احلـــــــداد صالة جــمــــــاعــيــــــة
مــوحــدة ألهــالـي مـنـطقـــة )العالوي
والـــــرحــمـــــانــيـــــة والـــــدوريــني وشـــــارع
حــيفـــا( بـــرعـــايـــة آمــــر اللـــواء االول
قيــادة الفـرقـة الـسـادســة حيـث عبـر

PUK /اربيل
عقــد صـبــاح أمــس بــالـتعــاون
مـع منــظمـــة األمل العـــراقيــة
مــــؤمتــــر مـنــظـمــــات اجملـتــمع
املـــــدنــي )املـــــؤمتــــــر االقلــيــمــي
للـوحـدة الـوطـنيـة( يف قـصبـة

شقالوة. 
شـارك يف املـؤمتـر 100 نـاشـط
يف مجــــــال اجملــتـــمع املــــــدنــي
ميــثلـــون مـنــظـمـــات اجملـتــمع
املــــدنـي يف ارجــــاء العــــراق. يف
الــــبــــــــــدايــــــــــة قــــــــــدم جــــمــــــــــال
اجلـــــواهـــــري بـــــاسـم الـلجـنـــــة
الـتحـضــريـــة للـمــؤمتــر نـبــذة

تــــــــوجـه اقـــتـــــصــــــــاد صــــــــائـــب
واعتمـاد الشفـافيـة واملسـاءلة
يف االداء احلكـــومـي ويف ادارة
االقـــتـــــصـــــــــاد وخـــــصـــــــــوصـــــــــا

الصناعات النفطية.
وتــــؤخــــذ تــــوصـيــــات املــــؤمتــــر
بـنــظــــر االعـتـبــــار يف مــــؤمتــــر
املـصــاحلــة املـــزمع إنعقــاده يف
بغـداد بدايـة شهـر آب برعـاية
جـامعـة الـدول العـربيـة، ومن
املقـــــرر ان تـعقـــــد مـــــؤمتـــــرات
ممـــاثلـــة يف الفـــرات االوسـط
والــنــــــاصــــــريـــــــة يف الفــتــــــرات

القادمة. 

والـتسـامح و تـوسيـع املشـاركـة
الــسيـــاسيـــة كبـــديل للـثقــافــة
التميزيـة ودور املرأة يف مواقع

صنع القرار.
- ومــــن املـلـف االمــــنــــي نــــــــــزع
اسلحـــة امللـيــشـيـــات ودمجهـم
مـع اجملـــــتـــــمـع ووضـع حـــــــــــــد
لالعـتــــداءات املـــسـلحــــة علــــى
املـــــواطــنــني وضــمــــــان حقـــــوق
االنــســـان و قـــانــــون مكـــافحـــة

االرهاب.
- امــــــا فــيــمـــــــا يخـــص املــــــادة
اخلــــاصــــة بـبـنــــاء االقـتــصــــاد
نـــاقــش املـــؤمتــــر العـمـل علـــى

حــــول انعقـــاد املـــؤمتـــر كجـــزء
من مؤمتر املصاحلة الوطنية
الـــذي تـبـنـته جـــامعـــة الـــدول
العـــربيــة وقــدم يف املــؤمتــر 15

بحثا يف املواضيع اآلتية:
- املواطـنة كـقاعـدة للمـساواة
امـام القـانـون وفقـا ملبـدأ عـدم
الفـصل بـني حقــوق االنـســان
وحقــــوق املــــواطـن واالحــــوال

الشخصية. 
- الـتحـــول الــــديقـــراطـي مـن
اجل خلـق حركـة مدنـية عـلى
اسـاس دور اجملـتمع املــدني يف
تـعــــــــزيــــــــز ثـقــــــــافــــــــة احلــــــــوار

صوفيا/ كونا 
وقعـت اتفـــاقيــة ثـالثيــة أمــس بني وزارات الــدفــاع
الـبلغــاريــة والـيــونــانـيــة والعــراقـيــة للـتعــاون فــى
تــدريب الــدفعـة االولـى مـن عنـاصـر قــوات االمن

العراقية اجلديدة.
وقام بالتوقيع على االتفـاقية مببنى وزارة الدفاع
الـبلغــاريـــة كل مـن مــديــر ادارة الـتعــاون الــدولــى
بـــــوزارة الـــــدفـــــاع الــبـلغـــــاريـــــة اجلــنـــــرال يـــــوردان
بـوجـيلـوف واملـلحق العـسكـري اجلـوي والـبحـري
اليـونـانـي اجلنـرال كـونـستـانـتني كـاليـميـريـديـس

وامللحق العسكري العراقي محمد احمد كرمي.
وحـضــــر حفل الـتـــوقـيع وزيـــر الـــدفـــاع الــبلغـــارى
فـيــسـيلـني بلـيــزنــاكــوف والــسفـيــر الـيــونــانـي فــى
بلغاريا داناي كومانـاكو والسفير العراقي املعتمد

يف بلغاريا حيدر البراك.
وتتـضـمن اتفــاقيــة التعــاون العـسكـري الـبلغـاري
اليـونـاني تـدريب الـدفعـة االولـى وقـوامهـا 30 من
عـنــاصــر قــوات االمـن العــراقـيــة اجلــديـــدة علــى
القــضــــايــــا املــــرتـبــطــــة بعــملـيــــات حفــظ الـــسالم

واالمن.
ومــن املقــــرر ان تــصـل الفــــرقـــــة العــــراقـيـــــة خالل
االسابيع الثالثة القادمة على ان يتم تدريبها يف
الكـليــة العــسكــريــة الـبلغــاريــة فــاسـيل لـيفـسـكي
والقـاعـدة العـسكـريــة البلغـاريـة فـاليكـو تيـرنـوفـو
علــــى ايــــدي ضـبــــاط ومـعلـمـني عـــسـكــــريـني مـن

اليونان وبلغاريا.

اتفاقية مع بلغاريا
واليونان لتدريب عنارص

قوات االمن العراقية

بغداد / املدى
اتـفق اهالي حي اجلهاد فيـما بينهم للرد
علـى األحــداث األخيـرة الـتي تعـرض لهـا
الـبعــض مـنهـم فـتــــوصلـــوا الـــى طــــريقـــة
مـثلى تـقف مبواجـهة العـنف الذي دار يف
احلي. الطريقة تتلخص بالعمل الدؤوب
الــى منع حـاالت هجـر األهــالي لـبيــوتهم
من خالل االجـتمــاع بهـم والتــأكيــد علـى
انهم وحـدة واحدة ال ميـكن الي ظرف ان
يـســاهم يف جتــزئتـهم وتـشـتتـهم وشـد أزر
بـعـــــضـهـــم الـــبـعـــــض وضـــــــــرورة اقـــــــــامـــــــــة
االتــصــــاالت الـــســـــريعـــــة للــتعـــــرف علــــى
االوضــاع املـسـتجــدة فـيمـــا تتـضـمن هــذه
الطـريقــة ايضــاً وسيلــة اعالميـة شعـبيـة
فحـــواهـــا الـتـــركـيـــز علـــى حـــاالت الـــوئـــام
واالنــسجـــام بني الـطــوائف اخملـتلفـــة من
خالل الـزيارات املتـبادلة بـني اهالي احلي
واجـتـمـــاعهـم يف املـنــاسـبـــات واعالء شــأن
الصــورة احلقـيقيــة الصـادقــة والنــاصعـة
الـتــي حتكـم عالقـــاتهـم االجـتـمـــاعـيـــة يف
املـاضي القـريب وتعــريف اجليل اجلـديـد
النــاشـئ بقــوة االواصــر بـني اجلمـيع دون
استثناء. وقد لعـبت اجليرة دوراً مهماً يف
اضـــاءة مـــا يــطـمح الـيه االهـــالـي يف ظل

الظروف االخيرة.

انعقاد املؤمتر اإلقليمي للوحدة الوطنية يف شقالوة

فال نــتحــــدث إال مــــا عــــرفـنــــاه لـــسـنــــوات
طويلة من احترام متبادل وتعاطف كبير
ووشــيجـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة مــتـــــراصـــــة بــني
اجلــيــــــران وهـكـــــــذا نعــمـل علــــــى بــث روح
االطـمئنـان بني اجلـميع والـرد علـى هـذه
احملـاوالت اليــائسـة بـاملـزيـد مـن التكـاتف

والتعاون واحملبة.
وبـــدأت بـــوادر احلـيــــاة تعـــود الـــى شـــوارع
احلـي بعـــد اسـبـــوع مـن بـــدايـــة االحـــداث
املـــؤسفــة، احملــال الـتجــاريــة بـــدأت بفـتح
ابوابهـا تدريجيـا واصحابـها يجمعـون ما
جتــمع مــن نفــــايــــات امــــام ابـــــواب رزقهـم
ويــضعـــونهـــا يف امـــاكـن معـــزولـــة. اسعـــار
الــبــنـــــزيــن انـخفـــض مــن 32 الف ديــنـــــار
لـلعشـرين لـتراً الـى 15 الف ديـنار، حـركة

املارة والسيارات صارت شبه طبيعية. 
وقال بشير االعرجي نتمنى بقاء القوات
االمـنيــة كمـطلـب امنـي يف املنـطقـة ودعـا
املسـؤولني يف احلـكومـة الى ايجـاد نقاط

ثابتة للتدخل يف احلاالت الطارئة. 
واستـنكــر املــواطنــون مــا تنــاقلـته وســائل
االعالم الـتـي ارادت املـتـــاجـــرة مبــشـــاعـــر
العــــراقـيـني مــن خالل تــضخـيـم االرقــــام
واالحداث واكدوا انهم سيبقون كما كانوا
اخوة متحابني يف اهلل لن يتفرقوا ابداً. 

ابو لـيث )موظف( 52 عاما قال: قررنا ان
تــنحــصــــر احــــاديـثـنــــا علــــى املـــشـتــــركــــات
الــرائعـــة بيـننــا وعــزل احلــاالت الـطــارئــة
التي تبحث لهـا عن منفـذ يف جسد وروح
مجـتـمعـنـــا فكـــان الـــدور االبـــرز للعـــوائل
التي جتاورت واشتركت يف حبها لالنسان

العراقي. 
ابــو مصـطفـى )كــاسب( 45 عـامـاً قـال: ال
نـسـمح للـدعـايــات املغـرضــة ان تنــال من
متــاسـكنــا ومــا حــدث اعـطــانــا املــزيــد من
االصــــرار والقــــوة لـلعــمل مــن اجل قـــطع
الـطــــريق علـــى العـــابـثـني يف مــشـــاعـــرنـــا
االخـويــة العـظـيمــة. اننـا مـاضــون يف كل
مـنـــاسـبـــة علـــى الـتـــأكـيـــد علـــى الـصـــورة
املشـرقة الـتي تربـطنا واحملـاولة احلثـيثة
لصـد أي دعـايــة او وسيلـة تـريـد ان تـركـز
علــــــى مــــــا حــــصل وتــــــأجــيـج العـــــــاطفــــــة
واملــشــاعـــر االنفعــالـيــة لــذا تــرانــا الـيــوم
يقــظـني لـلحـــد مـن ايـــة مـبــــالغـــات غـيـــر
مسـؤولة او حـاالت تطـرف منبـوذة ونقوم
حــالـيــا بـطـمــأنــة اجلـيــران وحـثهـم علــى
الـــصــبـــــر وعـــــدم تــــــركهــم بــيــــــوتهــم ولــنـــــا

اجراءات يف ذلك.
ام سديـر )ربة بيـت( قالت: املهـم ان نبقى
غيــر متـأثــرين مبـا يهــدف اليه اآلخـرون
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