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اختطاف مدير شركة نفط
اخـتطفـت جمـاعـة إرهـابيـة مجهـولـة يـوم االحـد
مـسـؤول يف شـركــة نفـط الــشمـال مـن العــاصمـة

بغداد مع اثنني من مرافقيه.
قــال مصـدر أمـني يف كـركـوك بـتصـريـح صحفي:
ان جمـاعـة ارهـابيـة مجهـولـة اختـطفت يف متـام
الـسـاعـة الثـالثـة والـنصف مـن عصـر يـوم االحـد
الـسيد عـادل قزاز مـدير شـركة نفط الـشمال مع
اثــنــني مــن مــــــرافقـــيه عــنــــــد خــــــروجه مــن وزارة
النفـط يف بغــداد، واقتــادته الــى جهــة مجهـولـة،

ولم يعرف مصيره حلد اآلن.

قصف معسكر ايكو
جتـدد فجــر الليلـة املـاضيـة قـصف معـسكـر ايكـو
جـنـــوب الـــديـــوانـيـــة الـــذي تـتـمـــركـــز فــيه قـــوات
متعددة اجلـنسيات بصواريخ الكـاتيوشا وقذائف
الهـاون. وقـد ذكـرشـاهــد عيــان: ان معـسكــر ايكـو
تعرض فجـر الليلة املاضيـة الى هجوم بصواريخ
الكاتيوشا وقذائـف الهاون، يذكر ان هذا الهجوم
هـــو الـثـــالـث مـن نـــوعه الـــذي تـتعـــرض له قـــوات
متعــددة اجلنـسيـات خالل الـ 36 سـاعــة االخيـرة
بعـدمـا شهـدت احملـافظـة واملعـسكـر بـشكل خـاص

هدوءاً خالل االيام االخيرة.

هجمات على قاعدتني بريطانيتني
ـــــــاطـق اإلعـالمـــي لـلـقـــــــوات املـــتـعـــــــددة قـــــــال الـــن
اجلنـسيات يف اجلنوب امـس االثنني إن قاعدتني
بـــريـطـــانـيـتـني يف الـبـصــــرة تعـــرضـتــــا لهجـمـــات

بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.
وأوضح الكابـنت دان دنلوب يف اتـصال هـاتفي مع
وكـالة أنباء )أصـوات العراق( املستـقلة " تعرضت
القـاعـدة البـريطـانيـة الـواقعـة يف مطـار الـبصـرة
الـدولـي لهجـوم بــأربعـة صــواريخ كــاتيـوشــا ليلـة

االحد."
وأشـــــار إلـــــى أن " أعــمــــــال القــصـف أسفـــــرت عــن
إحلــــاق أضـــــرار طفــيفــــة يف بـنــــايـــــات القــــاعــــدة

البريطانية."
وأضـــاف " كمــا تعــرضـت القــاعـــدة البــريـطـــانيــة
الـواقعـة يف فنـدق شط العـرب يف وقـت مبكـر من
صبــاح امــس لهجــوم بــأربع قــذائف هــاون إال أنه

لم يسفر عن أي أضرار."

مصرع جندي امريكي
اعلـنـت القــوة مـتعــددة اجلـنــسـيــة امــس ان احــد
جـنودهـا قتل يـوم امس االول لـدى انفـجار عـبوة

ناسفة قرب دوريته جنوب بغداد.
وذكـر بيـان للقـوة ان جنـديـا من الفـرقـة متعـددة
اجلنسيات يف بغداد قتل عندما تعرضت مركبته

النفجار عبوة ناسفة.
ولـم يكـشف الـبيــان عن ايــة تفــاصيل اخــرى عن
احلــادث ولم يـشــر بــالـتحــديــد الــى املكــان الــذي

قتل فيه.

مصرع عضو سابق يف البعث
اعلـن مــصـــدر يف شـــرطــــة شهـــربـــان ان جـمـــاعـــة
مـسلحـة مجهـولـة قـتلت يـوم االحـد عضـو فـرقـة
يف حـــــــــزب الـــبـعـــث املـــنـحـل مـع إبـــنـه يف ســـــــــوق

شهربان.
واضــاف املصـدر ان اجملنـي عليه هـو فـارس خلف
مـطلـك. وابنه ارشـد فــارس خلف. حـيث اطـلقت
اجلـمــاعـــة اجملهــولــة الـنـــار علـيهـمــا وقـتال علــى
الفوز يذكر ان املدعو تعرض عدة مرات لعمليات

إغتيال وجنا منها ساملاً.
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بغداد / املدى
ـــــة تـلقـــــى رئــيــــس اجلـــمهـــــوري
ـــــانــي دعـــــوة مــن جالل طـــــالــب
ـــــرانـــي محــمـــــود ـــــره االي نـــظــي
احـــــمــــــــــــد جنــــــــــــاد لــــــــــــزيــــــــــــارة
ــــــــة ــــــــة االسـالمـــي اجلـــمـهــــــــوري
ـــــة وقـــــام بــتـــــسلــيــم ـــــرانــي االي

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

البلــدين اجلـاريـن، من جـهته
اكـد الـسفيـر قـمي ان حكـومـة
بالده حـــريــصــــة علــــى تعـــزيـــز
العالقــات مع العـراق مـشـدداً
علــــى ان اسـتـتـبــــاب االمـن يف
العـــــراق سـيــنعـكــــس ايجـــــابـــــاً

على املنطقة بأسرها.

مـسـاعـدة احلكـومـة العــراقيـة
يف جهــودهــا الـــراميـــة لبـسـط
االمـن واالســتقــــرار يف الــبالد

ودعم االقتصاد العراقي.
وجــــــرى خـالل الـلـقــــــاء بـحــث
االمور ذات االهتمام املشترك
وسـبـل تعـــزيـــز الـعالقـــات بـني
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اسـتقبـاله قـمي يف بغــداد عن
ــــــدعــــــوة وحـــمـل ــــــانـه لـل امـــتـــن
الــــسفــيـــــر االيـــــرانــي حتــيـــــاته
والشعب العراقي إلى حكومة

وشعب ايران.
وحـث طـــالـبـــانـي اجلـمهـــوريـــة
االسالميـة علـى املـسـاهمـة يف

ـ ـ ـ
الــــدعــــوة الــــسفـيــــر االيــــرانـي
لـــدى العـــراق حــسـن كـــاظـمـي

قمي.
وقـــال بيــان صـــادر عن رئــاســة
اجلـمهــوريــة تــسلـمت )املــدى(
ـــــــرئـــيـــــس ـــــسـخـــــــة مـــنـه ان ال ن
ــــــــــانــــي اعــــــــــرب خـالل طــــــــــالــــب
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رئيس اجلمهورية حيث ايران عىل دعم اجلهود لبسط االستقرار يف العراق
تسلم دعوة لزيارة طهران

بغداد / املدى
قـال الـسيـد رئـيس الـوزراء نـوري كـامل
املـــــــالـكــي :ان الـعـــــــراق كـــــــان ضـحــيـــــــة
للـمغــامــرات واحلــروب الـتـي خـــاضهــا
النـظــام الــدكتــاتــوري وان شعـبه عــاش
سنـوات طـواالً من احلـرمـان والبـد من
ان نـــسـتـثـمــــر ثــــروات الــبالد لــتقــــدمي
خدمـات حقيقية للـشعب العراقي وان
نعـمل لـبـنــاء نـظــام سـيــاسـي مــسـتقــر

مهـمــــا طــــالـت مــــدة املــــواجهــــة فــــانـنــــا
سننتصر وسنكسر شوكة االرهاب ".

من جانبه عبر وزيـر التجارة االمريكي
عــن ثقــتـه بقـــــدرة حـكـــــومـــــة الـــــوحـــــدة
الـوطـنيــة علـى حتـقيق تـطلعــات ابنـاء
الـــــشعـــب العـــــراقــي واالنــتـــصــــــار علـــــى
االرهــــــــــــاب والــــنـهــــــــــــوض بــــــــــــالــــــــــــواقـع
االقــتـــصـــــادي،مـــــؤكــــــدا ان العـــــراقــيــني
وحكـومـتهم الـوطـنيـة اثـبتــوا شجـاعـة
كـبيـرة يف مــواجهــة التحـديـات واملـضي
يف بــــــــرنــــــــامـج الـعـــمـل لـــبـــنــــــــاء عــــــــراق
دميقـــراطـي حـــر،مــشـيـــرا الـــى الـــرغـبـــة
اجلــادة لـلحكــومــة االمــريـكيـــة يف دعم
املـــسـيــــرة الـــسـيــــاسـيــــة واالقـتــصــــاديــــة
لـلعـــــــراق والعــــــراقــيــني،ووقـــــــوفهـــــــا مع
حكـــومـــة الــسـيـــد املـــالكـي يف مجـــابهـــة
مخـلفات النظام السـابق وعلى الصعد

كافة .
وعلـــــــى صعــيــــــد مــتــــصل وقـع العــــــراق
والـواليـات املتحـدة االمـريكيـة اتفـاقيـة
تـعاون جتـاري بني البلـدين، وقعهـا عن
اجلـانب العـراقي وزيـر التجـارة الـسيـد
عـبــــد الفالح الــســـودانـي وعـن اجلـــانـب
االمــريكي وزيــر التجـارة  الـسيـد غـيتـر
يـــــرز،شـــملـــت تعـــــزيـــــز آفـــــاق الـــتعـــــاون

التجاري واالقتصادي بني البلدين.

اليعـتـمـــد علــــى حكـم الفـــرد الـــواحـــد
واحلزب الواحد والطائفة الواحدة .

واضــــاف سـيـــــادته خـالل لقـــــائه امـــس
االثـنـني يف مـكـتــبه الــــرسـمـي بــبغــــداد
،وزير التجارة االمريكي غيتريز: نريد
بــنـــــــاء بلــــــد يــتــــســــــاوى فـــيه اجلــمـــيع
بـــــاحلقــــوق والــــواجـبــــات وتـــســــود فــيه
العـــدالــــة وحكـم القـــانـــون ،مـــؤكـــدا ان
حـكــــومــــة الــــوحــــدة الــــوطـنـيـــــة تعــمل
جاهـدة للنـهوض بـاالقتصـاد العـراقي
وتعـزيــز التعـاون مع كل بلـدان العـالم
ضمـن سياسة السـوق واالقتصاد احلر
،الن العـــــراق بــثــــــرواته يــــســتـــطـــيع ان
يـجلــب رؤوس االمــــــوال وفق مــــشـــــروع
قـــانـــون االسـتـثـمـــار الـــذي مت اجنـــازه
وســيـعـــــــرض عـلـــــــى مـجـلـــــس الــنـــــــواب

القراره.
وتـابع السيـد نوري املـالكي: ان الـعقبة
الـوحيـدة يف هـذا االجتـاه هي االرهـاب
وبقــــدر مـــــا نحـتــــاج إلــــى الــتعــــاون يف
اجملـــاالت الــسـيـــاسـيـــة واالقـتــصـــاديـــة
فاننا نحتـاج الى التعاون لكـسر شوكة
االرهـاب .النه آفـة عــامليــة مهمـا كــانت
منطلقاتـه فهو ضد احلضـارة واملدنية
،مـــشــــددا "العــــراق هــــوالــــذي يخــــوض
املعـــركـــة االســـاسـيـــة ضـــد االرهـــاب   و

خالل لقائه وزير التجارة االمريكي

املالكي: احلكومة تسعى إىل النهوض باالقتصاد
والتعاون مع دول العامل

بغداد / املدى
التقـى رئيس مجلـس النواب
د. مـحمـود املـشهــداني امـس
االثنني السيـد اشرف قاضي
ممـــثل االمـــني العــــــــام لالمم
املــتحــــدة يف العـــراق. وجـــرى
تـقيـيم االوضــاع الــسيـــاسيــة
واالمـــنـــيــــــــة يف الـعــــــــراق ويف

العــــدوان والــتحــــرك لــــوقـفه
بالرغم من االوضاع الصعبة
التي ميـر بهـا العـراق وحـالـة
االحــــتـقــــــــــــان الــــــطــــــــــــائـفــــي
واملــــذهـبـي الـتـي تــــشهــــدهــــا
الـــبالد. واضــــــاف ان مـــــــوقف
مجلـس النـواب العـراقـي من
االزمـــــة اللـبـنــــانـيـــــة يعـكـــس
حــالــة الـتفـــاهم واالنــسجــام
بــــني اعــــــضـــــــــــاءه مبـخــــتـلـف
مـذاهـبهم وقــوميــاتهم وهـذا
مـا يجب ان يـسود يف الـشارع

العراقي.
وجـرى خالل اللقاء منـاقشة
مــــســــــودة مــــشــــــروع قــــــانــــــون
املفـــوضيــة العـليــا املـسـتقلــة
لالنـتخـــابـــات املــــؤمل اقـــراره
داخل مجلـس النـواب. وقـدم
الــسـيـــد قـــاضـي مالحـظـــاته
حـــول املـــوضــــوع واتفـق علـــى
اهـمـيـــة ضـمـــان اسـتـقاللـيـــة
املفـــوضـيـــة وعـــدم انـتـمـــاء او
ارتبـاط العـاملـني فيهـا بـأيـة
جهــــــة حــــــزبــيــــــة او فــئــــــويــــــة
لــــضــمـــــــان جنـــــــاح ونـــــــزاهـــــــة

عملها.

املــنــــطـقـــــــة عــمـــــــومـــــــا.
واعـــرب املـــشهـــدانـي يف
بـيـــــان جمللـــس الـنــــواب
تسلمـت )املدى( نسخة
مــــنـه عــــن اســــتــــيــــــــــائـه
الـشــديــد من اسـتمــرار
العــــدوان االســــرائــيلـي
علـى الـشـعب اللـبنــاني
الـشقيق مـبينـا ضـرورة
حتـــــــــــــــــرك اجملـــــــتـــــــمــع
الدولي لـوقف العدوان
وتـعــــــــويــــض املـــنــــــــاطـق
واالسر املـنكوبـة. واشار
د. املـــشهــــدانـي الــــى ان
ـــــــــــــوقــف الــعـــــــــــــربـــــي امل
واالسـالمــي والـــــــدولــي
لم يرق الـى مستـوى احلدث
مــؤكــدا ان البــرملــان العــراقي
بـتـنـــوعه الـــديـنـي واملـــذهـبـي
والعرقي هـو البرملـان العربي
الـوحيـد الـذي اتخـذ مـوقفـا
واضحـا وســريعــا من االزمـة
اللـبـنـــانـيـــة االخـيــــرة واعلـن
دعــمه ومـــســــانــــدتـه للـبـنــــان
وحلــــــــزب اهلل ومــــطــــــــالـــبـــتـه
اجملــتـــمع الــــــدولــي بــــــادانــــــة
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خالل لقائه ممثل االمني العام لالمم املتحدة

املشهداين: الربملان العراقي الوحيد 
الذي اختذ موقفاً رسيعاً من االزمة اللبنانية

بغداد/ املدى
اكــــــد الــــــدكــتـــــــور سالم زكــم
الــــــــزوبـعـــي نــــــــائـــب رئـــيــــــس
الـــــــــــوزراء ان الـعـــــــــــراقــــيــــني
مـــتـحـــــــدون بـــــــوجـه اعـــــــداء
الـبلـــد رغـم حــصــــول بعــض
حـــــــــــــــاالت ســـــــــــــــوء الــفــهــــــم
ومحـاوالت اطراف خـارجية
لشق وحدة الشعب العراقي
.مبـينــا ان احلكــومــة تعـمل
علـــــــى معــــــاجلــــــة اخـــطــــــاء
احلكـــومـــات الــســــابقـــة عـن
طـــــــــريـق اســـتـخـــــــــدام لـغـــــــــة
احلـــــــــــوار والــــتـفـــــــــــاهــــم مـع
اســـتخـــــــدام القـــــــوة مع مــن
يحـــــاول ايـــــذاء املـــــواطــنــني

االبرياء.
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تعمل على فـرض سيطرتها
علـــى جـمـيع املـنــــاطق وقـــد
اعـــــــــدت وتـعـــــــــد خـــــطـــــطـــــــــا

مستمرة لذلك.
وعــن مــبــــــادرة املـــصــــــاحلــــــة
الــــــوطــنــيــــــة الــتـــي اعلـــنهــــــا
رئـيس الـوزراء نوري املـالكي
اكـــد الـــدكـتـــور الــــزوبعـي ان
احلكـومــة مسـتمـرة بـاجـراء
االتـــصــــــاالت وهــي عــــــازمــــــة
علــــــى اجنــــــاح املــبــــــادرة عــن
طــــــريق اســـتخــــــدام جــمـــيع
الــــــــوســــــــائـل حـــتــــــــى يـــنـعـــم
املـــواطن بــاسـتقــرار الــوضع
االمـنـي ممـــا يـنـعكـــس ذلك
علــــى احلــــركــــة الــتجــــاريــــة

واالقتصادية.

ودعـــا نـــائـب رئـيــس الـــوزراء
للـشؤون االمـنية واخلـدمية
خـالل اســتـقــبـــــــالـه وزيـــــــري
الدولة لشؤون احملافظات و
اخلـارجية وعـدد من وجهاء
محــافـظــة االنبــار، اجلهــات
اخملــتـــصـــــة الــــــى معـــــاجلـــــة
ظـاهـرة الـتهـجيــر القـسـري
للعوائل خـاصة ان التقارير
الـرسميـة تشيـر الى تهـجير
اكــثــــــر مـــن 26الف عـــــــائلــــــة

عراقية.
وبحـث الزوبـعي مع ضيـوفه
الــــوضع االمـنـي واخلــــدمـي
يف مـحـــــــــافـــــظـــــــــة االنـــبـــــــــار
ومــــنـــــطـقــــــــــة الــــنـخــــيــــب يف
كربالء، مـؤكدا ان احلكـومة

الزوبعي يؤكد ان احلكومة احلالية تعمل 
عىل معاجلة اخطاء احلكومات السابقة

الفلوجة / أصوات العراق
قـــال شهــود عـيــان ان اثـنـني
من قـوات احلـرس الـوطـني
اسـتــشهــدا وجــرح ثــالـث يف
اشـتـبــــاكـــــات مع مـــسـلحـني
بعــــــد ظهـــــر امــــس االثــنــني

وسط الفلوجة. 
وأوضح احــــــد الـــــشهــــــود ان
"اشــتــبــــــاكــــــات بــــــاالسـلحــــــة
اخلــفـــــيــفـــــــــــــة وقــعـــــت بـــــني
مـــسلحــني مجهـــولـني وقـــوة
مــن احلــــــرس الــــــوطــنــي يف
حــي نـــــزال وســـط مـــــديــنـــــة
الـفـلـــــــوجـــــــة )60 كــم غـــــــرب
بــغــــــــــــــداد( اســفــــــــــــــرت عــــــن
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امـس عبــر مكبـرات الصـوت
اغالق طـــــريق الـفلــــوجــــة -
الــرمــادي واعـتبــاره طــريقــاً
عسكرياً مينع املرور عليه.

وقــــــــال احــــــــد الــــــشـهــــــــود ان
"القــوات االمــريـكيــة ابلـغت
االهــــالــي بعــــدم اســتخــــدام
الـــطـــــريـق القــــــدمي املعــبـــــد
ابــــتـــــــــــداء مــــن مــــنــــــطـقـــــــــــة
الـبـــــوعلـــــوان )10 كـم غـــــرب
الـفلــــــوجــــــة( وصــــــوال الــــــى
مــدينـة اخلـالـديــة، وان من
يــــســتخـــــدم ذلـك الــطــــــريق
ســــــــوف يـــتـعــــــــرض الطـالق

النار."

اسـتــشهــاد جـنــديـني وجــرح
ثالث."

وأضـــــاف ان االشــتــبـــــاكـــــات
وقعــت بعـــد انـفجـــار عـبـــوة
نــاسفــة بعــد ظهــر امـس يف
شــــارع الـــســــد يف حـي نــــزال
وادى الى تدمير آلية تابعة

للحرس الوطني.
إلــى ذلك قــال شهــود عيـان
ان الـقــــــــوات االمــــــــريــكـــيــــــــة
اغــلــقـــــت امـــــــــــس االثـــــنـــــني
الطـريق الــرئيـسي الــرابط

بني الفلوجة والرمادي. 
وقــــال الـــشهــــود ان القــــوات
االمــــريكـيـــة اعلـنـت صـبـــاح

استشهاد عنرصين من اجليش العراقي يف الفلوجة
واغالق طريق رئيس

اربيل / فتحي مصطفى
اكــــد وفــــد مـن الـكـــــونغــــرس االمــــريـكـي مـن احلــــزبـني
اجلمهـوري والـدميقـراطي بـرئـاسـة كـونغـرسمــان بيتـر
هـــويكــسـتـــرا علـــى تعـــزيـــز الـصـــداقـــة والـتحـــالف بـني
اجلــــانـبــني العــــراقـي واالمــــريـكـي مـثـمـنــــاً الــتجــــربــــة
الــدميقــراطـيــة يف اقلـيـم كــردسـتــان. جــاء ذلـك خالل
استـقبـــال رئيــس حكــومــة االقلـيم نـيجــرفــان بـــارزاني
للـــوفـــد االمــــريكـي االحـــد املـــاضـي ومت الـتـبـــاحـث يف
كــيفـيــــة حل مـــســــألــــة كــــركــــوك حـــسـب املــــادة 140 مـن
الــدستــور عن طــريق اللـجنــة اخلــاصــة بهــذه املـســألــة
ومــشـكلـــة الـكهـــربـــاء والـــوقـــود وكـيفـيــــة حلهـــا، ورحـب
بـــارزانـي بـــالـــوفـــد الــضـيـف معـبـــراً عـن ســــروره لهـــذه
الـــــــزيـــــــارة واالطـالع عــن قـــــــرب عـلـــــــى اوضـــــــاع اقـلــيــم
كــردستـان وجتــربته الـتي حـققت إلـى حـد مـا جنـاحـاً

جيداً.

خالل زيارة وفد من الكونغرس إلى كردستان

مباحثات حلل مسألة كركوك
دبي / كونا

اكــــــد وزيــــــر الــــصحــــــة االمــــــاراتــي
حـمـيــــد القــطــــامـي امـــس حــــرص
دولــة االمـــارات العــربـيــة املـتحــدة
عـلــــــــى تـقــــــــدمي كـل املـــتــــطـلـــبــــــــات
الصحـية مـن اجل توفـير خـدمات
طبيـة للعـراق بـاملـستــوي املطلـوب

عامليا.
وقــــال القــطـــامـي اثـــر اســتقـبــــاله
مبقــــر الــــوزارة بــــدبـي امـــس وزيــــر
الــصحـــة العـــراقـي الـــدكـتـــور علـي
الـــشـمــــري الــــذي يــــزور االمــــارات
حاليـا على رأس وفد ضـمن جولة
يف دول املنطقة "ان وزارته ستقدم
لـلعـــــراق اجهـــــزة ومعــــدات طـبـيــــة

وأدويـة الـى جــانب تــدريب كـوادره
الـطبيــة والفنيـة والتمــريضيـة يف

مستشفيات الوزارة".
واشـــــــار الـــــــى انـه ســيــتــم تـــــــوقــيـع
مـذكـرة تفــاهم بهـذا الـشـأن خالل
زيـــــارة نـــظــيــــــره العـــــراقـــي للـــبالد

خالل شهر ايلول املقبل.
واستعـرض الشمـري خالل اللقاء
الـــــــوضع الــــصحــي املــــــأســــــاوي يف
العـــــــراق معــــــربــــــا عــن أمـله يف أن
تـتـبـنـــــى دول اخللــيج الــــشقــيقـــــة
مـــســــاعـــــدة شعــب العــــراق واعــــادة
بــنـــــــاء القـــطــــــاع الــــصحــي الــــــذي
يفتقـر الـى أدنـى مقـومـات تقـدمي

اخلدمات الصحية.

الصحة اإلماراتية تبدي استعدادها لدعم
نظريهتا العراقية

بغداد / املدى
اســتقــبل وزيــــر الــــدفــــاع عـبــــد
القــــادر محـمـــد جـــاسـم امــس
االثــــنــــني يف مــكــــتــــبـه مبـقــــــــــر
الـــــــوزارة املـلـحـق الـعـــــسـكـــــــري
الــصـيـنــي يف بغـــداد ملـنـــاسـبـــة
انتهـاء مهـام عـمله ويف بـدايـة
اللقـاء قــدم امللحق العـسكـري

الـتهــاني إلـى الـوزيــر ملنــاسبـة
تـسلمـه مهام مـنصبه اجلـديد
ونقل اليه حتيات وزير الدفاع
يف جمهـورية الـصني الشعـبية
وأكــــد علـــى ضـــرورة اسـتـمـــرار
عـالقة الصداقـة والتعاون بني

البلدين الصديقني.

وزير الدفاع يستقبل امللحق العسكري
الصيني يف بغداد

بغداد / املدى
اعلن مـديـر غـرفـة عـمليـات وزارة الـدفـاع اللــواء عبـد العـزيـز
محمد امس االثنني ان حصيلـة ضحايا 814  هجوما ارهابيا
يف العراق خالل االيام الـسبعة املاضيـة هي  958 شخصا، بني

شهيد وجريح.
وقــــال محـمــــد يف مــــؤمتــــره الــصـحفـي االسـبــــوعـي، ان "عــــدد
الهجمـات االرهـابيـة التـي وقعت خالل الـسبعـة ايـام املـاضيـة
هو 814  هجومـا، ما ادى الى اسـتشهاد وجـرح 958 شخصا يف

عموم العراق".
واوضح ان "عــــدد ضحـــايـــا الـهجـمـــات مـن املـــدنـيـني بـلغ 605
اشخـاص بني شهـيد وجـريح فيمـا استشهـد وجرح مـن قواتـنا
االمـنيـة 240 فـردا ويف املقـابل كــانت خـسـائـر قــوات التحـالف

113 شخصا بني قتيل وجريح".
وعن طـبيعـة الـهجمـات الـتي وقعـت يف منــاطق مخـتلفــة من
الـبالد، اوضح مــديـــر عمـليــات الــدفــاع ان "معـظـم الهـجمــات
االرهــابيـة كــانت بـالـعبــوات النــاسفــة حيـث وقع 342 هجـومـا

بالعبوات الناسفة".

الدفاع: استشهاد وجرح 958 يف اهلجامت
اإلرهابية خالل االسبوع املايض

PUK  / بغداد
اعلـنت وزارة املهجـرين واملهـاجـريـن إحصـائيـة جـديـدة عـن حجم
العــــوائل الـتـي تعـــرضـت للـهجـــرة قــســـراً مـن مـنـــاطـقهـم جـــراء
الـتهـديـدات واخملــاوف بعـد حــادث تفـجيــر قبـة مـرقـد االمــامني

العسكريني يف سامراء وبلغ عددها )26( الفاً و)858( عائلة.
وقـال مـصــدر يف وزارة املهجــرين واملهـاجــرين ان الـوزارة ويف آخـر
احـصائـية لـها اكـدت علـى أن محـافظـة بغـداد حتتل املـركز االول

باعداد هذه العوائل حيث بلغت )4642( عائلة.

26 ألف عائلة ُهجرت بعد أحداث سامراء

بغداد / املدى وكاالت
وقع العـراق وامريكا امـس االثنني عددا
مـن اتفـــاقيــات الـتجــارة الـثنـــائيــة الـتي
تهـــــدف لـــــدعــم الــتعـــــاون االقــتــصـــــادي

والتجاري بني البلدين.
ووقع االتفـــاقـيـــات وزيـــر الـتجـــارة عـبـــد
الفالح الــســـودانـي ونـظـيـــره االمــــريكـي
كـارلوس جـوتييـريز الـذى كان قـد وصل
الـــى بغـــداد صـبـــاح امــس يف زيـــارة غـيـــر

معلنة.
وقــــال الـــســــودانـي يف مــــؤمتــــر صـحفـي
مــــشــتـــــــرك مع جــــــوتــيــيــــــريــــــز ان هــــــذه
االتفـــــاقــيـــــات "حتــتــــــوي علـــــى املــبـــــادئ
االســــــاســيـــــــة للـــتعــــــاون بــني الـــبلــــــديــن
وسنسعـى لتطبـيقها وااللتـزام بها وهي
تقـــــــوم علــــــى اســـــــاس تقــــــدمي الــــــدعــم
االقــتـــصـــــادي لـلعـــــراق مــن اجل اعـــــادة

بنائه."
وأضـاف الـســوداني أن هــذه االتفــاقيـات

أن يلـتقـي رئيـس الــوزراء نــوري املــالـكي
بوزير التجارة والوفد املرافق له.

ويف مـوضوع آخر قال وزيـر التجارة عبد
الـفالح الــــســــــودانــي امــــس االثــنـــني انه
ليس هـناك عوائق جتاريـة مع استراليا
بعـد أن وافقت على دفع تعـويض ألسرة
أحـد حــراسه الـذي كـان قــد لقي حـتفه

برصاص جنود استراليني.
وكـــان الــســـودانـي قـــد هـــدد بعـــد واقعـــة
اطالق النـار باعـادة النظـر يف العـالقات
الـتجارية مع استراليـا أحد كبار موردي

القمح للعراق.
وقـــال الــســـودانـي انه مت الـتــــوصل إلـــى
اتفـاق مع استـراليـا بشـأن دفع تعـويض

عن واقعة اطالق النار.
وأضــاف أنه ليـس هنــاك أي اعتـراضـات
علـى استيـراد القمح االسـترالـي وأعرب
عـن أمله يف عــودة العالقــات الـطـبيـعيــة

مع استراليا.

"سـتــســـاعـــد العـــراق علـــى الـتحـــول مـن
نــظـــام االقـتــصـــاد املـــركـــزي الـــى نــظـــام

السوق احلرة."
وأوضح أن هـذه االتفـاقيـات جـاءت علـى
خلفيـة مبـاحثـات طـويلــة بني البلـدين،
مـشيـرا الـى أن وزيــر التجـارة االمــريكي
ابدى اسـتعداد بالده لـتقدمي كـل الدعم
االقـــتـــــصـــــــــادي لـلـعـــــــــراق يف اجملـــــــــاالت

االقتصادية والعلمية والتجارية.
ومـــن جــــــــانـــبـه، قــــــــال وزيــــــــر الـــتـجــــــــارة
االمـريكي خالل املؤمتر الصحفي الذي
عقد عقب تـوقيع االتفاقيـات ان امريكا
سـتــســـاهـم يف دعـم العـــراق بـكل مـــا مـن

شأنه ان يدعم اقتصاده.
وكــــــان مـــصــــــدر مــــســــــؤول يف الـــــسفــــــارة
االمـريكيـة لدى العـراق قد قـال ان وزير
التجـارة كـارلـوس جـوتـييـريـز وصل الـى
بغــــــداد امـــــس االثــنــني يف زيــــــارة غــيــــــر
معلـنة. واشـار املصـدر الى أنه مـن املقرر

التجارة: تسوية حادث استشهاد عنصر أمن مع استراليا

توقيع اتفاقيات تعاون جتاري بني العراق وامريكا

الرئيس جالل طالباني

رئيس البرملان محمود املشهدانيرئيس احلكومة نوري املالكي

املرصد األمني
بغداد - احملافظات/

مندوبو ومراسلو املدى - وكاالت


