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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

املرحلة إىل كردستان
طالباين يؤكد دعمه العوائل املسيحية ّ
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 اف ــراد اجليـش
العــراقي اثـر هجــوم شنه مـسلحـون علـى دوريـة
مــشتــركــة للـجيــش العــراقـي والقــوات املـتعــددة
اجلنسيات بقضاء احلويجة".
واوضح ان "الـهجـ ــوم وقع يف وقـت مـتـ ــأخـ ــر مـن
مساء امس االول اجلمعة".
واضـ ــاف انه يف هج ــوم آخـ ــر " أطلق م ــسلح ــون
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
ي ــدعـ ــى (اسكـنـ ــدر سل ـط ــان) واص ــابـ ــة املف ــوض
(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 إث ــر سقــوط عــدد مـن ق ــذائف الهــاون
ق ــرب أح ــد امل ـس ــاج ــد يف م ــديـن ــة بل ــدروز ش ــرق
بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقـال بيان ملركـز التنسـيق املشترك يف محـافظة
ديـ ــالـ ــى أم ــس الـ ـسـبـت :إن "عـ ــددا مـن ق ـ ــذائف
الهاون سقطـت مساء اجلمـعة بالقـرب من أحد
امل ـس ــاج ــد أدت إلـ ــى مقـتل إثـنـني مـن امل ــدنـيـني
بـاإلضافـة الى إصـابة خمـسة آخـرين نقلـوا إلى
املستشفى لتلقي العالج".
وعل ــى صعـيــد مـتــصل ،أشــار الـبـيــان إلــى قـيــام
خـبــراء املـتفجــرات يف شــرطــة ديــالــى بــإبـطــال
مـفعـ ــول عـ ــدد مــن العـبـ ــوات الـن ـ ــاسف ـ ــة زرعهـ ــا
مجهولون يف مناطق متعددة من احملافظة.
وق ـ ــال ال ـب ـي ـ ــان إن "اخل ـب ـ ــراء اب ــطل ـ ــوا مـفع ـ ــول
عبوتني ناسفتني يف بلدة بني سعد القريبة من
بعقـوبـة زرعهــا مجهـولـون ،األولـى بـالقــرب من
األحيــاء الــسكـني ــة يف املنـطق ــة ،والث ــانيــة قــرب
محطة للوقود يف بني سعد".
وأضــاف الـبـيــان "يف مـنـطقــة الـتحــريــر جـنــوب
بـعق ـ ــوب ـ ــة أب ــطل مـفع ـ ــول ع ـب ـ ــوتــني نـ ـ ــاسف ـتــني
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
ال ــدي ــوانـي ــة أمــس ال ـسـبـت إن أح ــد امل ــواطـنـني
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
امل ـ ــاضـ ــي ـ ــة بـ ـ ــإطـالق وابل مــن
ـيل ـ ــة ـ
ـام ـ ــوا الل ـ ـ
ـق ـ ـ ـ
ال ــرص ــاص عل ــى سـي ــارة أح ــد امل ــواطـنـني وسـط
املــديـنــة ممــا أدى إلــى وف ــاته بــاحلــال وإصــابــة
شقـيـقه الـ ــذي كـ ــان مـعه يف الـ ـسـي ـ ــارة بجـ ــروح
خطيرة".
وأضاف أن "قوات الشرطة طوقت مكان احلادث
ولم تتمكن من العثور على الفاعلني".
وتــابع " كمـا قـامـت مجمـوعــة مجهـولـة بـالقـاء
ع ــدد مـن القـن ــابل الـي ــدوي ــة عل ــى مـن ــزل أح ــد
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 ال ـسـبــت مفع ــول سـي ــارة مـفخخ ــة ك ــانـت
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 حـم ــراء اللــون.
وقــد اغلقت قـوى االمـن جمـيع املنـافـذة املـؤديـة
الى املنطقة اخلضراء.

إنتحاري يستهدف دورية للشرطة

اعلـن مصــدر من شـرطـة املـوصل عـن إستـشهـاد
إثـنـني مـن عـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة وإص ــابـ ــة أربع ــة
آخــرين عنـدمـا إنفجـرت سيـارة مفخخـة صبـاح
أمــس ال ـسـبـت م ـسـته ــدف ــة دوري ــة لل ـش ــرط ــة يف
املوصل.
وأضــاف املـص ــدر ان اإلنفجــار وقع بــالق ــرب من
تقـاطع املـثنـى ،وان الـسيـارة الـتي إنفجـرت كـان
ـتح ـ ــاري ،وطـ ـ ــوقــت قـ ـ ــوات االمــن
ـوده ـ ــا إن ـ ـ
يق ـ ـ ـ
ـ
االنفجار ومـنعت الدخـول اليه ،ونقل املصـابون
الى املستشفى لتلقي العالج.

استشهاد  3أشقاء

اعلن مـصدر مـن شرطـة ديالـى عن إسـتشـهاد 3
أشقــاء صبـاح أمـس الــسبـت عنـدمـا هــاجمـتهم
جمــاعــة اره ــابيــة مجهــولــة يف قــري ــة سيــسبــان
الـتـ ــابع ــة حمل ــاف ـظ ــة دي ــال ــى .وذك ــر امل ـص ــدر ان
االشقـ ــاء كـ ــان احـ ــدهـم مـنـتـ ـسـب ـ ـاً يف اجلـي ــش
العراقي.
ومن جهـة اخــرى ،اصيب احـد ضبــاط الشـرطـة
ب ــرتـبـ ــة مالزم اول عـن ــدم ــا ه ــاجـمــته جـم ــاع ــة
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
ال ـسـبـت ل ــدى م ــرور رتل أم ــريكـي ك ــان ي ـسـتع ــد
لعبور جسر باجتاه مجمع الوزارات شمال شرق
بغداد.
وقـال مصـدر يف الشـرطة :إن "العـبوة إستـهدفت
الرتـل االمريكـي الذي كـان يسـتعد لعـبور جـسر
الـق ـ ــن ـ ـ ــاة ـق ـ ـ ــرب وزارة الـ ـنـقـل ـب ـ ـ ــإجتـ ـ ـ ــاه مـجـ ـمـع
الوزارات".
وأشــار املصـدر إلــى أن "العبـوة تـسبـبت بـإصـابـة
جندي امريكي".

السليمانية -املدى
استـقبـل رئيـس اجلـمهـوريـة يف مـكتـبه اخلـاص يف
السليمانية وفداً من قساوسة مسيحيي عنكاوا يف
اربيل مـؤلف ـاً من نـائـب بطـريـارك خـوري روفــائيل
بـنيــامـني وسلـيم ب ــرادوستـي وضيــاء ســابــا وطــارق
جمـيل وشيـرزاد سليـو وصبـري مقـديـسي والـقشـة
دنحاتوما.

يف اللقــاء الــذي حـضــره رومـي ــو هك ــاري سكــرتـيــر
احلـ ـ ــزب ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــي (ب ـيــت ال ــنهـ ـ ــريــن) وآزاد
جـنديـاني مسـؤول مكتـب اإلعالم املركـزي لإلحتاد
الـ ــوطـنـي الـكـ ــوردسـتـ ــانـي وجـمــيل عـيـ ـسـ ــا ممــثل
الـسكــرتيــر العــام لإلحتـاد الــوطنـي الكــوردستــاني
وآريـ ــز عـبـ ــداهلل ع ـضـ ــو بـ ــرملـ ــان كـ ــوردسـتـ ــان ،رحـب
الــرئيـس طــالبــاني بــاحلضــور بحفـاوة ،وســأل بكل

إهـتمــام عن أوضـاع املــسيحـيني ،وبــاألخص الــذين
قــدمــوا الــى إقلـيـم كــوردسـتــان مـن وسـط وجـنــوب
العراق خوفاً من العمليات اإلرهابية واالرهابيني.
كم ــا وإستـمع ال ــرئيـس ط ــالبــانـي للـتقــريــر الــذي
ق ــدمه ال ــوف ــد وال ــذي ك ــان يح ــوي "ع ــدد الع ــوائل
املـسيحيـة" التي رحلت مـن أماكـنها بـاإلضافـة الى
املطالب اخلاصة بهم.

ومن جـانبه طلب مـام جالل من اجلـهات اخملتـصة
تـوزيع عــدد من الـشقق الـسكـنيـة يف مــدينـة كـويـة
علــى العــوائل املــسيـحيــة املــرحلــة .واكــد فخــامـته
عل ـ ــى انه ســتع ـ ــالج املـ ـش ـ ــاكل الـتــي يعـ ــانـي مــنهـ ــا
املسيحيون قدر اإلمكان ،وانه يدعم مطالبهم.
وشكر الـوفد فخامة الـرئيس طالبـاني على حفاوة
اإلستقبال والدعم املستمر لهم.

عبّرت عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعباً

الفعاليات السياسية العراقية تدين اهلجوم االرسائييل عىل بريوت وتدعو إىل خمرج سلمي
بغداد  /هشام الركابي
تـ ــوالــت ردود افعـ ــال الـفعـ ــالـيـ ــات
العـ ــراقـيـ ــة الـ ـشـ ــاجـبـ ــة لـلعـ ــدوان
االسرائيـلي على لـبنان والـداعية
إلـى ايجـاد مخـرج سلـمي لالزمـة
ح ـيــث اس ـت ـنـك ـ ــر رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء
نـ ـ ــوري املـ ـ ــالـكــي امـ ـ ــس الغـ ـ ــارات
االسـرائيليـة علـى لبنـان مطـالبـا
باتخاذ موقف واضح الدانتها.
وقـ ــال بـيـ ــان صـ ــادر عـن مـجل ــس
الـ ـ ــوزراء ان املـ ـ ــالـكــي ي ـ ـس ـت ـنـكـ ـ ــر
الغارات اجلـوية اإلسرائيلية على
لبنـان ويحــذر من نتـائج تـصعيـد
املوقف يف املنطقة.
وطــبق ـ ــا مل ـ ــا ورد يف ال ـب ـي ـ ــان ف ـ ــان
امل ــالكـي " يـطــالـب إجـتـمــاع وزراء
خــارجيـة الـدول العــربيـة التخـاذ
م ــوقـف واضح ي ــديـن العـملـي ــات
اإلجرامية يف لبنان وغزة ".
واكــد بــان ه ــذا الهجــوم سـيــزيــد
الشـعب اللبنـاني الـشقيق تـوحدا
ومتـ ـ ـ ــاس ـكـ ـ ـ ــا يف وجـه الـ ـتـحـ ـ ـ ــدي
االسـرائـيلي الـذي تـسـبب بـزيـادة
الـ ـتـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــر واربـ ـ ـ ــاك اخلـ ـ ـ ــارطـ ـ ـ ــة
السياسية.
كـم ــا دان رئـي ــس مجلــس الـن ــواب
مـحـ ـم ـ ـ ـ ــود امل ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ــدان ــي امـ ـ ــس
االعـت ــداءات االس ــرائـيلـيـ ــة عل ــى
االراضي الـلبنـانيـة ودعـا مجـلس
االمن ودول العــالم الــى التـدخل
ل ــوقفهــا مح ــذرا من ت ــداعيــاتهــا
عل ــى مـنــطق ــة ال ـش ــرق االوســط
باسرها.
واع ـ ـ ــرب عــن اس ـت ـنـك ـ ـ ــاره لـه ـ ـ ــذه
االع ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداءات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ــت
استخفاف احلكومـة االسرائيلية
بــاجملـتـمع الــدولـي وبــاملعــاهــدات
واالتفـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة داع ـيـ ـ ــا
مـجـلـ ـ ــس االم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ــي ودول

الع ـ ــالــم ع ـ ــام ـ ــة ال ـ ــى ادان ـ ــة ه ـ ــذه
االعـتـ ــداءات والـت ـ ــدخل الـ ـس ـ ــريع
ل ـ ــوقـفهـ ـ ــا وتق ـ ــدمي امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
االن ـس ــانـي ــة وال ـطـبـيـ ــة العـ ــاجل ــة
للـمنــاطـق املتـضــررة مـن العــدوان
االسرائيلي اجلديد.
كـم ــا اسـتــنك ــر االئــتالف الع ــراقـي
املوحد يف بيان اصدره االعتداءات
االس ــرائـيلـي ــة عل ــى لـبـن ــان وعل ــى
ابنـاء الشعـب الفلسـطينـي يف غزة
الـ ـت ــي راح ضـحـ ـيـ ـتـه ـ ـ ــا ع ـ ـ ـش ـ ـ ــرات
املـواطنني االبـرياء وتـدميـر البـنى
التحتية.
وق ــال االئـتالف يف بـيـ ــانه ان ه ــذا
الع ــدوان والتـصـعيــد يـسـتهــدفــان
االمن والـسالم يف املنطقـة ويصب
يف مصلحة اسرائيل.
وطـالـب االئتالف العـراقي املـوحـد
احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة ب ــامل ـش ــارك ــة
الف ــاعل ــة مع اخــوانـن ــا واشقــائـنــا
العــرب وبــذل اقـصــى اجلهــود مـن
اجل وقف هذا العدوان.
ك ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ــالـ ــب االئ ـ ـتـالف االمم
املتحدة ان تسلط ضغطا حقيقيا
على اسرائـيل لوقف عدوانها على
لـبنــان والـشعـب الفلـسـطـينـي من
خالل اج ـبـ ـ ــاره ـ ـ ــا علـ ـ ــى اح ـتـ ـ ــرام
القـوانني الـدوليـة واحتـرام حقوق
االنسان.
ودع ــا االئتـالف يف بيــانـه منــظمــة
امل ــؤمتـ ــر االسالمـي ال ــى الـتـ ــدخل
السـريع وبـذل اقصـى اجلهـود من
اجل وقـف العـ ــدوان االسـ ــرائــيلـي
علــى االراضـي الع ــربيــة يف لـبنــان
وفلسطني.
ويف مجلــس الـن ــواب ابـ ــدت الكـتل
الــرئيــسيــة يف البـرملـان اسـتيـاءهـا
الشديـد واعربت عن استنكارها ملا
يجـري يف لـبنــان من عــدوان معـد

لـه م ـ ـ ـسـ ـبـقـ ـ ـ ــا م ــن قـ ـبـل الـقـ ـ ـ ــوات
االس ــرائيـليــة .حـيث اعــرب عـضــو
مـجـل ـ ــس ال ـن ـ ـ ــواب عــن ق ـ ـ ــائ ـم ـ ـ ــة
االئـ ـتـالف بـهـ ـ ـ ــاء االعـ ـ ـ ــرج ــي ع ــن
اس ـت ـنـك ـ ــاره ورفـ ــضه ملـ ـ ــا تقـ ـ ــوم به
القــوات االس ــرائيـلي ــة من عــدوان
شـ ــرس ضـ ــد لـبـن ـ ــان معـ ــرب ـ ـاً عـن
اس ـت ـيـ ـ ــائه لـ ـص ـمــت احلـك ـ ــوم ـ ــات
العــربيــة داعيـاً القـادة العـرب الـى
الــتح ـ ــرك ازاء ه ـ ــذه االع ـت ـ ــداءات
واشـار إلـى ان هـذا العـدوان بـدأ يف
لـبـن ــان وسـيـنــتهـي ب ــدول ع ــربـي ــة
اخ ــرى .ووصف ال ــدكـت ــور ع ــدن ــان
ال ــدلـيـمـي زعـيـم جـبه ــة الـتـ ــوافق
العـدوان االســرائيـلي علــى بيـروت
بانـه اعتداء سافـر وهجمة بـربرية
يجــب ال ـ ــوق ـ ــوف امـ ـ ــامه ـ ــا داع ـيـ ـ ـاً
مـجـلـ ـ ــس االم ــن الـ ـ ـ ــدول ــي واالمم
املتحدة الى التحرك وايقاف هذه
االعتداءات معـرباً عـن تخوفه من
تـ ـ ــوسع دائـ ـ ــرة الع ـ ــدوان ل ـت ـ ـشــمل
س ــوري ــا ايـض ــا .ال ــدلـيـمـي ط ــالـب
ال ــشعـ ــوب العـ ــربـيـ ــة واالسالمـيـ ــة
مبـســانــدة لـبنــان حكــومــة وشـعب ـاً
ضـد هـذا العـدوان االجـرامـي .من
جــانبه عـد عـضــو مجلــس النـواب
الـشـيخ حـسـن الـشـمــري العــدوان
ب ــانه ك ــان مخـطـطـ ـاً له م ـسـبق ــا.
مبـين ـاً ان مــوقف العــراق حكــومــة
وشعباً مع لـبنان بـرغم التحـديات
الصعبة التي يواجهها العراق.
واص ـ ــدر ع ـض ـ ــو مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب
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 وم ــا تع ــرض له الــشعـب
اللـبن ــاني الـشـقيـق من اسـتهــداف

منشورات حتث مواطني الديوانية عىل االبالغ
الديوانية /أصوات العراق
القـت طائـرات مروحـية تـابعة
للقــوات املـتع ــددة اجلنــسيــات
م ـنـ ـ ـش ـ ـ ــورات عـل ـ ـ ــى م ـن ـ ـ ــاطـق
مـخ ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة
ال ــدي ــوانـي ــة حتـث امل ــواطـنـني
عل ـ ــى اإلبالغ عــن أي شخــص
م ـ ـش ـت ـبـه به أو أع ـم ـ ــال غ ـي ـ ــر
طبيعية.
وكانت طائرات مروحية تابعة
للقــوات املـتع ــددة اجلنــسيــات

لبـنيته الـتحتيـة واملــدنيني ،وبهـذه
املن ــاسبــة نـعبّ ــر عن تـضــامـننــا مع
احلك ــومـ ــة اللـبـن ــانـيـ ــة يف سعـيه ــا
أليجاد مخـرج سلمي لهـذه االزمة
عبـر مجلس االمـن الدولي واالمم
امل ــتحـ ـ ــدة واجلـ ـ ــامعـ ـ ــة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
ومنـظمـة املـؤمتــر االسالمي ولـكي
تـبـ ــذل هـ ــذه االط ـ ــراف جهـ ــوداً 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
بق ــراراته ــا ومـ ــواقفه ــا وان ت ــأخ ــذ
احللـ ـ ــول ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة واحلـ ـ ــوار
مـج ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــا ،اذ ان م ــن ش ـ ـ ـ ــأن اي
تــصعـي ــد يف الـن ــزاع سـي ــؤدي ال ــى
مخـاطــر جمــة ستـصيـب املنـطقـة
والعالم بأسره" .وشدد البيان على
"ان اجمل ـت ــمع الـ ـ ــدولــي مـ ـطـ ـ ــالــب
بـ ـ ــالـ ـ ــسعــي اجلـ ـ ــاد إلخ ـمـ ـ ــاد بـ ـ ــؤر
النـزاعـات واحلــروب والتـوتـرات يف
املنطقة وااللتزام مبا تتوصل اليه
اجلهـود العـربيـة للـخروج مـن هذه
احملنـة وايقـاف احـتمـاالت تــوسيع

بغداد /املدى
عقــد لقــاء بني آمـر لـواء املـثنــى من
قـيـ ــادة الف ــرق ــة ال ـس ــادسـ ــة ووجه ــاء
وأئـم ــة امل ـس ــاج ــد واحل ـسـيـنـي ــات يف
منـطقــة أبي غــريب .واوضح مـصـدر
يف وزارة الـ ــدفـ ــاع ان هـ ــذه الـلقـ ــاءات
ه ــدفه ــا تع ــزي ــز ال ــوح ــدة ال ــوطـنـي ــة
وتعــزيــز الـتعــاون بـني أبنــاء الـشـعب
الع ـ ــراقــي ال ـ ــواح ـ ــد ون ـب ـ ــذ األفـك ـ ــار
الهــدامــة والـطــائـفيــة وحتــرمي الــدم

انعقاد املؤمتر اإلقليمي للوحدة الوطنية يف شقالوة
اربيلPUK /
عقــد صـبــاح أمــس بــالـتعــاون
مـع منــظم ــة األمل الع ــراقيــة
مـ ــؤمتـ ــر مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع
امل ـ ــدنــي (امل ـ ــؤمتـ ـ ــر االقل ـي ـمــي
للـوحـدة الـوطـنيـة) يف قـصبـة
شقالوة.
شـارك يف املـؤمتـر  100نـاشـط
يف مجـ ـ ــال اجمل ـت ــمع املـ ـ ــدنــي
ميــثل ــون مـن ـظـم ــات اجملـتــمع
املـ ــدنـي يف ارجـ ــاء العـ ــراق .يف
ال ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــدم ج ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
اجل ـ ــواه ـ ــري ب ـ ــاسـم الـلجـن ـ ــة
الـتحـضــري ــة للـمــؤمتــر نـبــذة

حـ ــول انعق ــاد امل ــؤمت ــر كج ــزء
من مؤمتر املصاحلة الوطنية
ال ــذي تـبـنـته ج ــامع ــة ال ــدول
الع ــربيــة وقــدم يف املــؤمتــر 15
بحثا يف املواضيع اآلتية:
 املواطـنة كـقاعـدة للمـساواةامـام القـانـون وفقـا ملبـدأ عـدم
الفـصل بـني حقــوق االنـســان
وحقـ ــوق املـ ــواطـن واالحـ ــوال
الشخصية.
 الـتح ــول الـ ــديق ــراطـي مـناجل خلـق حركـة مدنـية عـلى
اسـاس دور اجملـتمع املــدني يف
تـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز ثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــوار

تـ ـ ـ ــوجـه اقـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد صـ ـ ـ ــائ ــب
واعتمـاد الشفـافيـة واملسـاءلة
يف االداء احلك ــومـي ويف ادارة
االقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاد وخـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا
الصناعات النفطية.
وتـ ــؤخـ ــذ تـ ــوصـيـ ــات املـ ــؤمتـ ــر
بـن ـظـ ــر االعـتـبـ ــار يف مـ ــؤمتـ ــر
املـصــاحلــة امل ــزمع إنعقــاده يف
بغـداد بدايـة شهـر آب برعـاية
جـامعـة الـدول العـربيـة ،ومن
املق ـ ــرر ان تـعق ـ ــد م ـ ــؤمت ـ ــرات
مم ــاثل ــة يف الف ــرات االوسـط
وال ـنـ ـ ــاصـ ـ ــري ـ ـ ــة يف الف ـتـ ـ ــرات
القادمة.

طالبوا بتواجد القوات األمنية

أهايل حي اجلهاد :اإلعالم املغرض لن ينال من متاسكنا
بغداد  /املدى
اتـفق اهالي حي اجلهاد فيـما بينهم للرد
علـى األحــداث األخيـرة الـتي تعـرض لهـا
الـبعــض مـنهـم فـتـ ــوصل ــوا ال ــى طـ ــريق ــة
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
بـعـ ـ ـضـه ــم الـ ـبـع ـ ــض وض ـ ـ ـ ــرورة اق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة
االت ـصـ ــاالت الـ ـس ـ ــريع ـ ــة للــتع ـ ــرف علـ ــى
االوضــاع املـسـتجــدة فـيم ــا تتـضـمن هــذه
الطـريقــة ايض ـاً وسيلــة اعالميـة شعـبيـة
فح ــواه ــا الـت ــركـي ــز عل ــى ح ــاالت ال ــوئ ــام
واالنــسج ــام بني الـطــوائف اخملـتلف ــة من
خالل الـزيارات املتـبادلة بـني اهالي احلي
واجـتـم ــاعهـم يف املـنــاسـب ــات واعالء شــأن
الصــورة احلقـيقيــة الصـادقــة والنــاصعـة
الـتــي حتكـم عالق ــاتهـم االجـتـم ــاعـي ــة يف
املـاضي القـريب وتعــريف اجليل اجلـديـد
النــاشـئ بقــوة االواصــر بـني اجلمـيع دون
استثناء .وقد لعـبت اجليرة دوراً مهماً يف
اض ــاءة م ــا ي ـطـمح الـيه االه ــالـي يف ظل
الظروف االخيرة.

ابو لـيث (موظف)  52عاما قال :قررنا ان
تــنح ـصـ ــر احـ ــاديـثـنـ ــا علـ ــى املـ ـشـتـ ــركـ ــات
الــرائع ــة بيـننــا وعــزل احلــاالت الـطــارئــة
التي تبحث لهـا عن منفـذ يف جسد وروح
مجـتـمعـن ــا فك ــان ال ــدور االب ــرز للع ــوائل
التي جتاورت واشتركت يف حبها لالنسان
العراقي.
ابــو مصـطفـى (كــاسب)  45عـامـاً قـال :ال
نـسـمح للـدعـايــات املغـرضــة ان تنــال من
متــاسـكنــا ومــا حــدث اعـطــانــا املــزيــد من
االصـ ــرار والقـ ــوة لـلعــمل مــن اجل ق ــطع
الـطـ ــريق عل ــى الع ــابـثـني يف م ـش ــاع ــرن ــا
االخـويــة العـظـيمــة .اننـا مـاضــون يف كل
مـن ــاسـب ــة عل ــى الـت ــأكـي ــد عل ــى الـص ــورة
املشـرقة الـتي تربـطنا واحملـاولة احلثـيثة
لصـد أي دعـايــة او وسيلـة تـريـد ان تـركـز
علـ ـ ــى مـ ـ ــا حـ ــصل وتـ ـ ــأج ـيـج الع ـ ـ ــاطفـ ـ ــة
وامل ـشــاع ــر االنفعــالـيــة لــذا تــرانــا الـيــوم
يق ـظـني لـلح ــد مـن اي ــة مـبـ ــالغ ــات غـي ــر
مسـؤولة او حـاالت تطـرف منبـوذة ونقوم
حــالـيــا بـطـمــأنــة اجلـيــران وحـثهـم علــى
الـ ـص ـب ـ ــر وع ـ ــدم تـ ـ ــركهــم ب ـيـ ـ ــوتهــم ول ـن ـ ــا
اجراءات يف ذلك.
ام سديـر (ربة بيـت) قالت :املهـم ان نبقى
غيــر متـأثــرين مبـا يهــدف اليه اآلخـرون

رقعة املعارك الى دول اخرى.
ودان دي ـ ــوان الـ ـ ــوقف ال ـ ـشــيعــي يف
العراق الهجمة الـشرسة والعدوان
الغـ ــاشـم ال ـ ــذي تقـ ــوم بـه القـ ــوات
االسـرائيلية على الـشعب اللبناني
وقـ ــال الـ ـسـيـ ــد ص ـ ــالح احلـيـ ــدري
رئـي ــس ال ـ ــوقف الـ ـشــيعـي ان هـ ــذا
العـ ـ ــدوان مب ـثـ ـ ــاب ـ ـ ــة اعالن حـ ـ ــرب
ش ــامل ــة م ــدم ــرة ته ــدف ال ــى قـتل
وتــدميـر كل مـا له عالقـة بحـاضـر
لـبنــان ومـسـتقـبله ولـشـعب لـبنــان
وتكويناته.

واضـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ــأن ديـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـ ــوقـف
الــشيـعي وهــو يــرى هــذا الهجــوم
الغ ــادر عل ــى اخ ــوانـن ــا يف جـن ــوب
لـبـنــان يــدعــو اجلـمـيع للــوقــوف
ض ـ ــد ه ـ ــذا العــمل االسـتـب ـ ــدادي
الـبـ ــشع ال ـ ــذي تقـ ــوم بـه القـ ــوات
االس ــرائـيلـي ــة ،م ـط ــالـبـ ــا شع ــوب
الع ـ ــالــم وخ ـص ـ ــوص ـ ــا الع ـ ــرب ـي ـ ــة
واالسالميـة منهـا بالـوقوف بـقوة
مع ابنـاء الـشعب اللـبنـاني الـذي
يعـاني من هـذه الهجـمة اجملـرمة
من قبل العدو الغاشم.

لقاء بني قادة اجليش ووجهاء وأئمة ابو غريب

وقت".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء يف امل ـ ـن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــورات :أن
"الشرطـة واجليش الـعراقيني
هـ ـمـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوالن ع ــن أم ــن
املواطنني يف الديوانية".
وح ــملــت امل ـن ـ ـشـ ـ ــورات ثالثـ ـ ــة
أرقـ ـ ــام لهـ ـ ــواتف ق ـ ــال ــت إنه ـ ــا
(ســاخـن ــة) لإلتـص ــال بهــا "يف
حــال وجــود أي حــالــة م ــريبــة
مع الـتعهــد ب ــالتــزام الـســريــة
الكاملة ملصادر املعلومات".

والـتسـامح و تـوسيـع املشـاركـة
الــسي ــاسي ــة كب ــديل للـثقــافــة
التميزيـة ودور املرأة يف مواقع
صنع القرار.
 ومـ ــن املـلـف االم ـ ـنـ ــي نـ ـ ـ ـ ــزعاسلح ــة امللـي ـشـي ــات ودمجهـم
مـع اجملـ ـ ـتـ ـ ـمـع ووضـع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــد
لالعـتـ ــداءات املـ ـسـلحـ ــة علـ ــى
امل ـ ــواط ـنــني وض ـمـ ـ ــان حق ـ ــوق
االن ـس ــان و ق ــانـ ــون مك ــافح ــة
االرهاب.
 امـ ـ ــا ف ـي ـم ـ ـ ــا يخ ــص املـ ـ ــادةاخلـ ــاصـ ــة بـبـنـ ــاء االقـت ـصـ ــاد
ن ــاقــش امل ــؤمتـ ــر العـمـل عل ــى

عدنان الدليمي

اياد عالوي

لتعزيز الوحدة الوطنية

عن االعامل املشبوهة
قد حلقت الـليلة قبل املاضية
علـ ــى إرتفـ ــاعـ ــات مـنـخف ـضـ ــة
بـكثــافــة وق ــامت بــإلقــاء هــذه
املنشـورات بكميات كـبيرة على
مناطق مختلفة من املدينة.
ودعـت املـن ـش ــورات امل ــواطـنـني
إل ــى" املـ ـس ــاهـم ــة يف حتـ ـسـني
ال ــوضع األمـنـي للـمحــافـظــة
م ــن خـالل الـ ـتـ ـبـلـ ـيـغ ع ــن أي
شخص يـثير الريـبة أو أعمالً
غـيــر طـبـيعـي ــة تالحـظ يف أي

نوري املالكي

محمود املشهداني

عبد العزيز احلكيم

فال نــتحـ ــدث إال مـ ــا عـ ــرفـنـ ــاه لـ ـسـنـ ــوات
طويلة من احترام متبادل وتعاطف كبير
ووشــيج ـ ــة اج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة م ـت ـ ــراص ـ ــة بــني
اجل ـيـ ـ ــران وهـك ـ ـ ــذا نع ـمـل علـ ـ ــى بــث روح
االطـمئنـان بني اجلـميع والـرد علـى هـذه
احملـاوالت اليــائسـة بـاملـزيـد مـن التكـاتف
والتعاون واحملبة.
وب ــدأت ب ــوادر احلـيـ ــاة تع ــود ال ــى ش ــوارع
احلـي بع ــد اسـب ــوع مـن ب ــداي ــة االح ــداث
امل ــؤسفــة ،احملــال الـتجــاريــة ب ــدأت بفـتح
ابوابهـا تدريجيـا واصحابـها يجمعـون ما
جتــمع مــن نفـ ــايـ ــات امـ ــام اب ـ ــواب رزقهـم
ويــضع ــونه ــا يف ام ــاكـن مع ــزول ــة .اسع ــار
ال ـب ـن ـ ــزيــن انـخف ــض مــن  32الف دي ـن ـ ــار
لـلعشـرين لـتراً الـى  15الف 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 املـت ــاج ــرة مب ـش ــاع ــر
العـ ــراقـيـني مــن خالل تــضخـيـم االرقـ ــام
واالحداث واكدوا انهم سيبقون كما كانوا
اخوة متحابني يف اهلل لن يتفرقوا ابداً.

العـ ــراقـي مـبـيـنـ ــا ان الـلقـ ــاء امـتـ ــاز
بحـضــور جـمع غـفيــر من املــواطـنني
واتفق اجلـمــيع عل ــى وح ــدة الــصف
ومحاربة اإلرهاب بجميع أنواعه.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر اقـيـمـت يف ج ـ ــامع
قـ ـ ــدوري احل ـ ـ ــداد صالة ج ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة
مــوحــدة ألهــالـي مـنـطق ــة (العالوي
وال ـ ــرح ـم ـ ــان ـي ـ ــة وال ـ ــدوريــني وش ـ ــارع
حــيف ــا) ب ــرع ــاي ــة آمـ ــر الل ــواء االول
قيــادة الفـرقـة الـسـادســة حيـث عبـر

اتفاقية مع بلغاريا
واليونان لتدريب عنارص
قوات االمن العراقية
صوفيا /كونا
وقعـت اتف ــاقيــة 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
الـبلغــاري ــة كل مـن مــديــر ادارة الـتعــاون الــدولــى
ب ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـبـلغ ـ ــاري ـ ــة اجل ـن ـ ــرال ي ـ ــوردان
بـوجـيلـوف واملـلحق العـسكـري اجلـوي والـبحـري
اليـونـانـي اجلنـرال كـونـستـانـتني كـاليـميـريـديـس
وامللحق العسكري العراقي محمد احمد كرمي.
وحـضـ ــر حفل الـت ــوقـيع وزي ــر ال ــدف ــاع الــبلغ ــارى
فـي ـسـيلـني بلـيــزنــاكــوف والــسفـيــر الـيــونــانـي فــى
بلغاريا داناي كومانـاكو والسفير العراقي املعتمد
يف بلغاريا حيدر البراك.
وتتـضـمن اتفــاقيــة التعــاون العـسكـري الـبلغـاري
اليـونـاني تـدريب الـدفعـة االولـى وقـوامهـا  30من
عـنــاصــر قــوات االمـن العــراقـيــة اجلــدي ــدة علــى
الق ـضـ ــايـ ــا املـ ــرتـب ـطـ ــة بعــملـيـ ــات حفــظ ال ــسالم
واالمن.
ومــن املقـ ــرر ان ت ـصـل الفـ ــرق ـ ــة العـ ــراقـي ـ ــة خالل
االسابيع الثالثة القادمة على ان يتم تدريبها يف
الكـليــة العــسكــريــة الـبلغــاريــة فــاسـيل لـيفـسـكي
والقـاعـدة العـسكـريــة البلغـاريـة فـاليكـو تيـرنـوفـو
علـ ــى ايـ ــدي ضـبـ ــاط ومـعلـمـني عـ ـسـكـ ــريـني مـن
اليونان وبلغاريا.

أهـالي املنطقة عن سعادتهم الكبيرة
بهـذه املبـادرة الـطيبـة الـتي تعبـر عن
أص ـ ــال ـ ــة ووط ـن ـي ـ ــة أب ـن ـ ــاء اجل ـيـ ــش
العــراقـي .وحـضــر مــراسـيـم الـصالة
العـمـيــد الــركـن عـب ــد اجللـيـل خلف
شـ ــويل آمـ ــر الل ــواء األول وع ــدد مـن
ض ـب ـ ـ ــاط اللـ ـ ــواء وش ـي ـ ـ ــوخ ووجهـ ـ ــاء
املـنـطقــة وأئـمــة وخـطـبــاء اجل ــوامع
واحل ـ ـس ـي ـن ـي ـ ــات وج ـمـعٌ غف ـي ـ ــر مــن
املواطنني.
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