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البحث عن سيارتني مفخختني
سـادت حـالـة مـن القلق واحلـذر الـشـديـديـن يف محـافـظـة ذي قـار
وشهـدت شوارعـها خالل اليـومني املاضـيني اجراءات امـنية مـشددة
بعـــد ورود معلــومــات عـن تـــسلل سـيــارتـني مـفخخـتـني الــى مــركــز

مدينة الناصرية. 
وكــانـت سيــارات الـشــرطــة قــد طـلبـت من املـــواطنـني عبــر مـكبــرات
الـصـــوت تـــوخـي احلـــذر واالبالغ عـن احلـــاالت املــشـتـبه فـيهـــا، ويف
غــضــــون ذلـك واصلـت  قــــوات الـــشــــرطــــة الـتـحقــيق والــبحـث عـن
مـنصـات اطالق صـواريـخ ونقطـة اطالق صــاروخني اختـرقـا اجـواء
املـــديـنـــة واالقـضـيـــة اجملـــاورة لـيلـــة الــسـبـت/ االحـــد حـيـث سقـط
احــدهمـا علـى مقـربــة من الـسيـاج اخلــارجي للـسجـن االصالحي
الـــذي مـــا زال قـيـــد االنــشـــاء يف املـــديـنـــة، وقـــد اكــــد شهـــود عـيـــان
مــشــاهـــدتهـم  جــسـمــاً غــريـبــاً مــشـتـعالً يخـتــرق مـنـــاطق الـنـصــر
والـشطـرة والغـراف وسيـد دخـيل ليـسقـط جنـوب غـرب النـاصـريـة
فيمـا اكد شهـود آخرون مـشاهـدة جسـم غريب اخـر ويف الوقت ذاته

عند حدود ناصرية - مدينة السماوة.

استشهاد جندي
ذكــرت الــشــرطــة ان جـنــديــا يف اجلـيــش اسـتــشهــد واصـيـب ثالثــة
آخــرون اثـــر انفجــار عـبــوة نـــاسفــة يف كــركــوك فـيـمـــا متكـنـت قــوة

مشتركة من اعتقال سبعة من املشتبه بهم يف احلويجة.
وقـال مصـدر يف الشـرطة مبـدينـة كركـوك لوكـالة االنـباء الكـويتـية
)كـونــا( ان عبـوة نــاسفــة انفجــرت علــى عجلـة تــابعــة لقــوة البـنيـة
التحتية يف طريق كركوك - الرياض قرب قرية اخلربة مشيرا الى

ان االنفجار اسفر عن استشهاد جندي واصابة ثالثة آخرين.
واوضح املـصدر ان قـوات مشـتركـة من اجليـش والشـرطة الـوطنـية
قامت بحـملة تفتيش ومداهمة نفذتها يف احلي العسكري بقضاء
احلـويجـة ومتكـنت القـوة املـشتـركـة مـن اعتقـال سبعـة مـن املشـتبه
بهم مشيـرا الى ان ثالثة منهم من املطلـوبني لدى القوات متعددة

اجلنسية.

مصرع جندي
اعلـنـت القــوة مـتعــددة اجلـنـسـيــة أمـس عـن مقـتل احــد جـنــودهــا

نتيجة انفجار قنبلة جنوبي بغداد.
وذكـر بيان للقوة أمـس ان جنديا مـن الفرقة )متعـددة اجلنسية يف
بغــداد( قـتل امــس نتـيجــة اصــابــات تعــرض لهــا يف انفجــار قنـبلــة

جنوب بغداد.
من جــانـبه اعلـن اجليـش االمــريـكي أمـس ان الـشــرطــة العـــراقيــة
ابـطلت مفعــول قنبلـة تـركهـا مجهـولـون داخل سيـارة اجـرة بعـد ان

شك بامرها سائق السيارة يف بغداد.
وذكـر بيـان للجيـش ان سائـق السيـارة اكتشـف ان اثنني من الـركاب
تــركــوا بــسـيـــارته علـبـــة بالسـتـيكـيـــة بعــد تـــرجلهـم مـن سـيـــارته يف

الرصافة شرقي بغداد.
وطبقــا للـبيـان فـان الـشـرطــة اكتــشفت ان الـعلبـة هـي لغم مـضـاد
للدروع ومعـد للتفجيـر االمر الـذي عملت الـشرطـة على تفكـيكها

على الفور.

استشهاد رجل شرطة ومقتل مسلحني
اعلـنـت الــشــرطــة أمــس ان مــسلحـني مجهــولـني هــاجـمــوا مــركــزا
للـشــرطــة مــا اسفـــر عن مـصــرع اثـنني مـن املهــاجـمني، فـضـالً عن

استشهاد رجل شرطة واحد يف محافظة ديالى.
وذكــــر بـيــــان ملــــركــــز الـتـنـــســيق املـــشـتــــرك وزع أمـــس ان مـــسـلحـني
مجهولـني هاجموا الليلة املـاضية احد مقرات الـشرطة يف منطقة
التحـريـر يف الضـاحيـة اجلنـوبيـة ملـدينـة بعقـوبـة مـركـز محـافظـة

ديالى.
وقال البيان ان عـناصر الشـرطة اشتبكت مع املهـاجمني وارغمتهم
على الفرار بعد ان قتلت اثنني منهم يف الوقت الذي استشهد فيه
ضـابط شـرطـة عـراقي واحــد واصيب خـمسـة آخــرون بينـهم اثنـان

من املدنيني.

استشهاد خمسة من الشرطة 
أفاد مصـدر أمني مسـؤول أمس الثالثـاء عن استـشهاد خمـسة من
عـناصـر الشـرطة بـينهم ضـابط. وإصـابة شـرطي آخـر، إثر إنـفجار

عبوة ناسفة على دوريتهم وسط قضاء احلويجة.
وأضــاف أن العبـوة " كـانت مـزروعـة علـى جـانـب الطـريق الـرئيـسي
،ومت تفجيـرهـا بــواسطـة جهـاز الـتحكـم عن بعـد لـدى مـرور دوريـة
الـشرطة أمـام كراج احلويجـة.. يف متام السـاعة احلاديـة عشرة من

صباح أمس."
مشيراً إلى أن اإلنفجار أسفر أيضا عن إعطاب آلية للشرطة.

املرصد األمني
بغداد - احملافظات/

مندوبو ومراسلو املدى - وكاالت

بغداد / املدى 
أكـد رئيس اجلمـهورية جالل طـالباني،
خالل مــــؤمتــــر صـحفـي مـــشـتـــــرك مع
نـائب رئيس اجلمهـورية الدكـتور طارق
الهــــــاشــمـــي، عقــب اجــتــمـــــــاع جمللـــــس
الـرئـاسـة، أمـس الثالثـاء، علـى ضـرورة

إيـــران إثـــارة املــشــــاكل يف العـــراق، قـــال
نــــــائــب رئــيـــــس اجلـــمهــــــوريــــــة طــــــارق
الهــاشـمي "إذا كــانت الــدول األجنـبيــة
تــرى يف تـــدخلهــا يف العــراق مــصلحــة
تـتـعلق بـــاألمـن القـــومـي لهـــذه الـــدول
فــــــانــــــا أرى أن يـكــــــون هــــــذا الــتـــــــدخل
إيجــابـيــا و لـيــس سلـبـيــا" مـضـيفــا أن
"تقـويض الـوضـع األمني يف العـراق ال
يخدم أحداً و خصوصا دول اجلوار". 

و عـن تـصـــريحـــات الـــرئـيــس الـــروسـي
فالدمييـر بــوتني بـشـأن الـدميقــراطيـة
يف العـراق، قــال رئيــس اجلمهـوريـة إن
رئـاسة الـوزراء أصدرت بيـانا مـعتدال و
معقـوال بهــذا اخلصــوص و اعتقـد انه
كــان بــاألحــرى علــى الـسـيــد الــرئـيـس
بـــــوتــني أن يقـــــدر عـــــالــيـــــا تـــضحــيـــــات
الـــشعــب العـــراقـي و أن يـفهـم أن هـــذه
الـــتجـــــربـــــة فـــــريـــــدة و مــن املــمـكــن أن
يــستـفيــد مـنهــا الــروس ألنهــا جتــربــة
نـــــــاجـحـــــــة وهـــي جـــــــاءت عـــن طـــــــريـق
انــتـخـــــــابـــــــات حـــــــرة يف بـلـــــــد مــتـعـــــــدد
القومـيات و املـذاهب و أن روسـيا أيـضا
بلـــد مـتعــــدد القـــومـيـــات و املـــذاهـب و
املهـم أن يسـتفيـدوا من جتـربتنـا ال أن

يسخروا منها". 

يف املقــــابـل، و رداً علــــى ســــؤال بـــشــــان
دعـوة احـد رجـال الـدين يف األعـظميـة
إلى تشكيل قوة أمـنية لتأمني املناطق
ذات الغــــالـبـيــــة الـــسـنـيــــة قــــال نــــائـب
الرئيـس طارق الهاشـمي "إن التصدي
للــمـلف األمــنــي ال يــنـــبغــي أن يـكـــــون
بـاستخـدام القـوة املضـادة و اعتقـد أن
هـــــــذا هـــــــو خـلـل كـــبـــيـــــــر يف الـــــــرؤيـــــــة
السيـاسية و املـطلوب هـو محاولـة نزع
فتيل أزمـة و ليس خلق أزمـات جديدة
و إن استخـدام القوة يف معـاجلة امللف
األمـــنـــي هــــــــو لـــيــــــس احلـل الـــنــــــــاجـع
للمـشكلـة األمـنيـة القـائمـة يف الـوقت

احلاضر".
و أعــــــرب الهـــــاشــمــي عــن اعــتقـــــاده أن
"املـسألـة األمنـية حتل مـن خالل رزمة
مـن اخلــطــط تـــوضـع علـــى الــصعـيـــد
االقـتـصـــادي و الــسـيـــاسـي و األمـنـي و
التـربــوي أيضـا و أن هـذه اخلـطط إذا
وضعت بـشكل مـتكـامل و عـملنـا علـى
تـطبـيقهـا بـشـكل متــوازي علــى عجل،
فـاعتقـد أنه سيكـون هنـاك خيـر كبيـر

للعراق". 
و عـن تــصـــــريح الــــرئـيـــس األمــــريـكـي
جــورج بــوش بـشــأن محــاولــة ســوريــا و

اســتــمـــــرار االتــصــــــال مع اجلــمـــــاعـــــات
املـــسلحـــة و قـــال "نحـن اآلن بـــانـتـظـــار

جواب منهم". 
و يف رده علـــى ســـؤال بــشـــأن انـــسحـــاب
الكـتلـتـني الـصـــدريـــة و الفـضـيلـــة مـن
جلــســـة مجلــس الـنـــواب االثـنـني، قـــال
رئيس اجلـمهوريـة "أنا ضـد اخلطـابات
التصعيدية من قبل جميع األطراف و
علــى اجلـمـيع االحـتكــام إلــى الـعقل و
العـمل بـصـــورة أخـــويـــة مع اآلخـــريـن"
داعـيــــاً الـكــتل الـبــــرملــــانـيــــة إلـــــى وضع
خــــطــــط كـفـــيـلــــــــة بـــتـحـقـــيـق األمـــن و
االســتقــــرار يف الــبالد، و أشــــار إلــــى أن
هـــذه لعـبـــة بـــرملـــانـيـــة مـــوجـــودة يف كل

برملانات العالم"
و فـيـمــــا يــتعـلق بـتــصــــريحــــات رئـيـــس
مـجلــس الـنــــواب محـمـــود املـــشهـــدانـي
حـــول دور الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي يف
البـرملـان، أوضح رئيـس اجلمهـوريـة "أن
دور التحـالف هـو إطفـاء الـفتنـة و حل
األزمات و لـيس إلثارة املـشاكل"، معـرباً
يف الــوقـت نفـسـه عن تـــأييـــده حكــومــة
املالكي وقـال "نحن نثق بهذه احلكومة
و نؤيدهـا و نتمنـى لها النجـاح الكامل

يف جميع اجملاالت".

تـبني و تعـميم جتـربة مـنطقـة الفضل
ببغداد، اخلـاصة بـاملصاحلـة الوطـنية،
على عمـوم مناطق الـبالد و السيما يف
مـنـــطقـــــة احملـمـــــوديـــــة مـن أجـل وضع
برنـامج مشـترك يـؤمن االستقـرار إلى

هذه املناطق.
و أضــاف طــالبــانـي "انه بحـث اجمللـس
كذلك الـوضع األمني يف البالد و سبل
حتــسـيـنه، إلــى جــانـب تـطــويــر قــدرات
القــــوات األمـنـيـــــة العــــراقـيــــة لــتقــــوم
مبهـامهــا يف حفظ األمـن و االستقـرار
يف عـمــــوم العــــراق، مــــؤكــــداً انه سـيـتـم
أيــضــــا خالل االجـتـمـــاعـــات الـالحقـــة
جمللس الرئاسة "بحث اخللل يف خطة
بغــــداد األمـنـيــــة بهــــدف حتـــسـيــنهــــا و
تطويرها، إضافة إلى اإلسراع بتشكيل
الهـيئــة الــوطـنيــة العـليــا لـلمـصــاحلــة
الـوطنيـة و ثم تشكـيل جلان فـرعية يف
احملـالت و الـقــــــــرى و الــــــــدعــــــــوة إلــــــــى
سـمــؤمتــر لــرجــال الــديـن إلــى جــانـب

مؤمتر للقوى السياسية". 
و دعـا خالل املـؤمتر إلـى حملـة وطنـية
عـامـة يتـولـى فيهـا الـشعب إلـى جـانب
احلكــومــة مـســـؤوليــة حتـقيـق األمن و
تــنفـيــــذ اخلــطــــة األمـنـيــــة، كـمــــا أكــــد

طالباين يدعو اىل محلة وطنية ملساندة احلكومة يف تنفيذ اخلطة االمنية
يف مؤمتر صحفي حضره نائبه الهاشمي 

الرئيس جالل طالباني

اربيل / راميار الهركي 
ـــــــــس اقـلـــــيـــــم بـعـــــث رئـــــي
ــــــان مــــــسـعــــــود كــــــوردســـت

ـ
ـ ـ ـ

بارزانـي ببرقـيات  تهـنئة
ـــــــــوزراء ــــــس ال ـــــــــى رئــــي ال
الكــويـتي  ونــائـب رئيـس
الــــــــــــــــــــــــوزراء  ووزيــــــــــــــــــــــــر
ــــــس ــــــــة ورئـــي اخلــــــــارجـــي
مـجلس االمـة، مبنـاسبـة
اخــتــيـــــار ســمـــــو الــــشــيخ
نــاصــر احملـمــد االحـمــد
الــصبـــاح رئيـســاً جمللـس
الــوزراء واعــادة انـتخــاب
الــشـيخ جـــاسـم اخلـــرايف
رئــيــــســــــاً جمللــــس االمـــــة
الكـويتـي وحصـوله علـى
ثقــــــة مـجلـــــس الــنــــــواب

الكويتي.

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

بارزاين هينئ املسؤولني
الكويتيني اجلدد 

أربيل / املدى
قــــــال رئــيــــس حـكــــــومـــــــة اقلــيــم
كـــردسـتـــان العـــراق نـيجـيـــرفـــان

الـتـــاريخـيــة الـتـي طــاملــا جـمعـت
ابناء الشعب العراقي ورموزه". 

واوضح ان زيـــــارته الـــــى االقلـيـم
جـــــاءت لـــتعـــــزيـــــز الـعالقـــــة بــني
الــــــــــوســـــط واجلـــنــــــــــوب واقـلـــيـــم

كردستان العراق. 
وقــال "اعـتقــد ان الــزيــارة جــاءت
لــتــمـــثل الــــــوحــــــدة الــــــوطــنــيــــــة

وتعززها". 
واعلن احلكيم ان تـشكيل اقاليم
االحتاد العـراقي ستعـزز اللحمة
الـــوطـنـيـــة وسـتــضـع العـــراقـيـني
امــام فـــرص حقـيقـيـــة للـتـنـمـيــة
الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة واألمــــنــــيــــــــــــة
واالقـتصاديـة والثقافـية وغيـرها

من اجملاالت. 

العـــــراق وامنـــــا جـمــيع مـنـــــاطق
الـعــــــــراق ونـحـــن نــــــــدعـــم بـقــــــــوة
تشكـيل اقاليم فدرالية يف وسط

وجنوب العراق. 
واضــــاف: جتــــربـتـنــــا يف االقلـيـم
جتــــربــــة نـــــاجحـــــة ونعــتقـــــد انه
ميـكن تـعمـيم هــذه الـتجــربــة يف

عموم اجزاء العراق". 
ومن جـانبـه قال الـسيـد احلكيم
مبـنــاسـبـــة اطالق اسـم سـمــاحــة
آيــــة اهلل محـــسـن احلـكـيــم علــــى
احـد شـوارع مــدينــة اربيل "جـاء
هذا العمـل الرمزي الـذي قامت
به حـكـــــومـــــة اقلـيـم كـــــردسـتـــــان
العـــــراق لــتعــبـــــر عــن العـــــرفـــــان
بـــالتــواصـل التــاريـخي واملــواقف

بـــارزانــي ان الفـــدرالـيـــة لـيـــسـت
مقــتـــصــــــرة فقــــط علــــــى اقلــيــم
كـــــردســتــــــان العـــــراق وامنـــــا هــي

جلميع مناطق العراق. 
جــــــــاء ذلــك خـالل مــــــشــــــــاركـــتـه
مـــراسـيـم اطالق اسـم سـمـــاحـــة
آيــــة اهلل محــســن احلكـيــم علـــى
احـــــــد شـــــــوارع مـــــــديــنـــــــة اربــيـل
بحـضــور الــسيـــد عمـــار احلكـيم
مـسؤول مـؤسسـة شهيـد احملراب
ممـــثالً عــن ســمـــــاحـــــة الــــســيـــــد
عــبــــــدالعـــــزيـــــز احلـكــيــم رئــيــــس
ــــــــــــورة ــــــــــــى لـلـــــث اجملـلــــــــــس االعـل

االسالمية يف العراق 
وقــــــال بــــــارزانـــي : "الفــــــدرالــيــــــة
ليـسـت فقـط القلـيم كـــردستــان

ـ ـ

نيجريفان بارزاين : ندعم بقوة تشكيل اقاليم فدرالية 
يف وسط وجنوب العراق

انقرة / اف ب
حــذرت الــواليــات املـتحــدة
امـس الـثالثــاء تـــركيـــا من
التــدخل عــسكــريــا احــادي
اجلــــــــانـــب ضــــــــد مـعــــــــاقـل
مـتـمــــردي حـــــزب العـمــــال
الكــردستــاني يف كــردستـان
العــــراق، يف وقـت تــتحــــدث
انقــرة عن احـتمــال القيـام

بعمليات خارج احلدود.
وقـال السفيـر االميركي يف
تــــركـيـــــا روس ويلـــســــون يف
حـديث مع شبكة ان.تي.يف
"اكـدنا تكـرارا بانـنا نعـتقد

ـ ـ ـ

مـشـكلــة العــراق وحــده بل
مـشكلـة يف اوروبـا ومـشكلـة

يف تركيا".
وشـــدد علـــى ان "الـــدخـــول
الـــــــى العـــــــراق للــتـــصــــــدي
حلــــــــــــــــــــــزب الـــعــــــــمــــــــــــــــــــــال
الـكـــــــردســتـــــــانــي لــن يـحل
املشكلة وهذا لن يقود الى
ما نريـد نحن او العراق او
تركيـا ان يتحقق، اي وقف
هـذه النـشاطـات االرهابـية
ووقف مـــا تــتكـبـــده تـــركـيـــا
ــــــــاة وسـقــــــــوط مـــن مـعــــــــان

قتلى".

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ان عـمال عــسكــريــا احــادي
اجلـانب خـارج احلـدود مع
العــــــراق لــن يـكــــــون امــــــرا

حكيما".
وصـدر هـذا التحـذيـر بعـد
ان دعـــت انـقــــــــرة االثـــنـــني
بـغـــــــداد وواشـــنــــطـــن الـــــــى
التـصــدي لـلمـتمـــردين يف
جـبـــال كـــردسـتــــان العـــراق
ولــوحت بــاحـتمــال تــدخل
جــيـــــشهــــــا يف حــــــال عــــــدم

حتركهما.
وقــــال ويلــســـون "ان حـــزب
العـمال الكـردستانـي ليس

ـ

امريكا حتذر تركيا من تدخلها عسكريا يف كردستان العراق
بغداد / اسراء العزي 

اصدرت محكمة جنايات الديوانية
احكـامـاً بـاالعـدام والــسجن املـؤبـد
على عدد من املتهمني الذين اثبت
اجلرم بحقهم. صرح بذلك مصدر
مخـول يف مجلـس القضـاء االعلـى
واضــــاف ان احملـكـمــــة قــــررت ادانــــة
املـتهـم )أ.ش.ل( وفـق احكـــام املـــادة
)402 / 1/ز( من قـانــون العقـوبـات
لقــيـــــامـه بقــتـل شخـــصـــني طعــنـــــاً
بـــالـــسكـني اثـــر مــشـــاجـــرة حــصلـت
بـينـهم وقـد حـكمـت علـيه احملـكمـة
بـاالعدام شنقـاً حتى املـوت استناداً
الحـكــــام املــــادة املــــذكــــورة، وجــــاءت

التـمييـز تصـديق القـرار بـالـدعـوى
املــرقمـة )30/هـيئـة عـامـة / 0002(
كــمــــــا قــــــررت محـكــمــــــة جــنــــــايــــــات
الـديـوانيـة ادانــة املتهـمني )ي.خ.م(
و )ح.ك.ج( و)ع. أ.ص( وفـق املــــــــادة
)41/اوال( مــــن قـــــــــــانـــــــــــون اآلثـــــــــــار
والــتــــــراث رقــم )55( لــــســنــــــة 0000
لقيـامهم بـتهريـب اآلثار الـى خارج
العـــــراق وحـكـمــت علـــــى كل واحـــــد
منهم بـالسجن املـؤبد، وبعـد اجراء
التـدقـيقــات علـيهـا قــررت محـكمـة
الـتـمـيـيـــز تـصـــديق قــــرار احملكـمـــة
اعـاله بالدعـوى املرقمـة )05/ هيئة

عامة / 0002(. 

ادانــــــــــة املــــتـهــــم بـعــــــــــد اعــــتــــــــــرافـه
بجرميته.

واضـــاف املـصـــدر: ان القـــرار الـــذي
اصــــدرتـه محـكـمــــة اجلـنــــايــــات يف
الـدعـوى وكـانـت احملكمـة قـد راعت
عــنـــــــد اصـــــــداره تــــطــبــيـق احـكـــــــام
القـانـون تـطبيقـاً صحيحـاً بعـد ان
اعـتـمــــدت االدلــــة الـكــــافـيــــة الـتـي
اظهـرتهـا وقـائع الـدعـوى حتـقيقـاً
ومـحــــــــاكـــمــــــــة، ولـالســـبــــــــاب الـــتـــي
اسـتندت اليها احملكمـة فان قرارها
الـصـادر يف الـدعـوى صـحيحـة وان
عقـوبة االعـدام هي اجلـزاء العادل
لهــــذا املــتهـم لــــذا قــــررت محـكـمــــة

محكمة جنايات الديوانية: 

احكام باالعدام واملؤبد عىل متهمني ثبتت ادانتهم 

طالباني يستنكر االعتداءات
الصارخة على لبنان

اسـتـنكـــر رئـيــس  اجلـمهـــوريـــة  جالل
طــــالـبــــانـي  امـــس االعـتــــداءات الـتـي
تقـوم بهـا اسـرائـيل يف لبنـان ووصفهـا
بالصارخة يف الـوقت الذي انتقد فيه
بصـورة غير مباشرة حزب اهلل لقيامه
بعبـور احلـدود بـني البلـدين وتـنفيـذه
لـعــــمـلــــيــــــــــة اخــــتــــــطــــــــــاف اجلــــنــــــــــود
االســـرائلـيـني واصفــا ايـــاه جهــة غـيــر

مسؤولة.
وقـــال طـــالـبـــانـي يف مـــؤمتــــر صحفـي
امــس عقب اجـتمــاع لهـيئـة الـرئـاسـة
" هـنـــــاك اعـتـــــداءات صـــــارخـــــة علـــــى
الــشــارع اللـبـنــانـي وهــذه االعـتــداءات
على خـلفية جتـاوزت وقيام جهـة غير
مــســؤولـــة بعـملـيــة عـبــر احلــدود بـني

البلدين".

املالكي يتوعد مبالحقة
املتورطني بتفجير الكوفة

تـــوعـــد رئـيــس الـــوزراء نـــوري املــــالكـي
مبالحقــة املتـورطـني بتـفجيــر سيـارة
مـفخخــة يف مــديـنـــة الكــوفــة صـبــاح

أمس.
ونقل بيـان حكـومي أمـس عن املـالكي
اسـتــنكــــاره" للعـمل االجـــرامـي الـــذي
طـال االبريـاء يف الكـوفة " مـعربـا عن

تعازيه لعوائل الضحايا.
وتـعـهـــــــــد رئـــيـــــــس الـــــــــوزراء" بـــتـــتـــبـع
اجملـــــرمــني وإنـــــزال الـعقــــــاب العـــــادل

بحقهم".

املشهداني يعزّي ضحايا
اعتداء الكوفة

عد رئـيس مجلـس النـواب د. محـمود
املــــشهـــــدانــي العــملــيـــــة االجـــــرامــيـــــة
اجلـديدة الـتي وقعت أمـس يف مديـنة
الكـوفـة بـانهــا دليل علـى وجـود حـرب

هيئة علماء املسلمني تدين
االعتداءات على الكوفة

واحملمودية
دانـت هـيـئــــة علـمـــاء املـــسلـمـني يف
بـــــيــــــــــــانـــــني مـــــنـفــــــصـلـــــني امـــــــــس
"استهداف الدم الـعراقي وانتهاك
ـــــاء" يف الـكـــــوفـــــة ـــــري حـــــرمـــــة االب

واحملمودية.
وقـــالــت الهـيـئـــة ان مــــا يجـــري يف
هــذه االوقــات من اسـتهــداف الــدم
العـراقي وانتـهاك حـرمة االبـرياء
امنــا يــراد مـن ورائه اثــارة الفـتنــة
الــطــــائفـيــــة بـني مـكــــونــــات ابـنــــاء
ـــــا وتهــيــئـــــة الــبالد لــتـكـــــون شعــبــن
مسرحاً للمشاريع العدوانية، فما
حصل يف احملموديـة يوم امس من
ـــــاء ـــــري اســـتهــــــداف لعــــشـــــرات االب
الـذين سقطـوا بني شهـيد وجـريح
لـهو امر يـرفضه العقالء يف بـلدنا
اجلـــريح ويـنـبغـي علـيهـم جـمـيعـــاً
الـسـعي اجلــاد اليقــافه وتخـليـص

العراقيني من شروره واثامه".
واضــافـت "والهـيئــة اذ تـــدين هــذه
اجلــرائم فــإنهــا تــؤكــد مــرة اخــرى
علـى حـرمـة اسـتهـداف املـواطـنني
االبــريـــاء داعيــة الــشعـب العـــراقي
إلى ضبـط النفس وعـدم االجنرار
وراء مـثـل هكـــذا اعـمـــال ال تخـــدم
إال احملـــــتــل واعـــــــــــــوانــه الـــــــــــــذيـــــن

يتراقصون على هذه الدماء".
كـمـــا دانـت الهـيـئـــة اقـــدام "جهـــات
ارهـــابـيـــة مــشـبـــوهـــة صـبـــاح أمــس
ــــــى ارتـكــــــاب جــــــرميــــــة نـكــــــراء عـل
بـتـفجـيـــــر سـيـــــارة مـلغـمـــــة وســط
املـــــدنــيــني االبـــــريـــــاء يف مـــــديــنـــــة
الكـــوفـــة راح ضحـيـتهـــا العــشـــرات
منـهم دون مــا ذنـب جنــوه أو جــرم

ارتكبوه".
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احلزب االسالمي يستنكر
مجازر الكوفة واحملمودية

اصــــدر احلــــزب االسالمــي العــــراقـي
بياناً شجب منه اعمال العنف التي
اوقـعـــت عــــــشــــــــرات الــــضـحــــــــايــــــــا يف
احملـموديـة والكـوفة وقـال احلزب يف
بـيــــان امـــس "يف وقـت بــــدأ اعــضــــاء
مجلـس النــواب بتفعـيل املقتـرحـات
التـي من شانـها ان تخفـف من حدة
الــــوضع االمـنـي، تـــشهــــد الـــســــاحــــة
العـراقيـة تصـاعــداً رهيبـاً يف العنف
والعنف املضـاد، فمنـذ يومني تـشهد
مــــديـنــــة احملـمــــوديــــة احــــداث عــنف
داميـة اتـسـمت بـردود افعـال عـنيفـة
من الـطرفـني، سقط علـى اثرهـا ما
يقـرب من املئـة من ابنـاء احملمـودية
وما تـزال جثـث الكثيـر منهم مـلقاة
يف الـشــوارع ثم اعـقبـتهــا تفـجيــرات
يف مـــــديــنـــــة الـكـــــوفـــــة اودت بحــيـــــاة
العشرات من املدنيني، واهلل اعلم ما

يخبئ القدر للشعب العراقي".
واضــــــــــــاف الــــبــــيــــــــــــان "ان احلــــــــــــزب
االسـالمي العــراقي يــستـنكــر كل مـا
جـــرى يف احملـمـــوديــــة والكـــوفـــة مـن
مجـــازر ويــسـتــصــــرخ العـــراقـيـني ان
يـعـــــــودوا الـــــــى رشـــــــدهــم بـــــــدال مــن
االنـزالق الـى هــذه الهـاويـة الـتي ال

تبقي وال تذر".
واوضح "اننـا نـدعـو مجلـس النـواب
الــى االسـتمــرار يف تفعـيل اخلـطـط
الـتـي حتـقق املــصـــاحلـــة الـــوطـنـيـــة
والـى متـابعة اداء احلـكومـة متـابعة
جـــادة ومحـــايـــدة ومـتـــواصلـــة، كـمـــا
نـــــدعـــــو جـمــيع املـــــراجع الـــــديـنـيـــــة
واالحــزاب الــسيــاسيــة الــى اجـتمــاع
طـــــارئ نــتــبـــــاحــث فــيه عــن الــــســبل
الـكفــيلــــة الخــــراج الــبلــــد مـن هــــذا
الـنفق املـظلـم، كمــا اننــا نـشــد علــى
يــد كـل من يــسعــى الـــى خيــر الـبالد

والعباد". 

وقـال اجمللـس يف بيـانه " مبـشاعـر من
الغضب واالستنكار يتابع املاليني من
أبنــاء شعبنـا و مـعهم منـاصـرو الـسلم
واحلـريـة والـدميقــراطيــة يف املنـطقـة
والعــالـم  مــشــاهـــد ضحــايـــا العــدوان
االســــــرائـــيلـــي الغـــــــادر علــــــى لــبــنــــــان
الـــشقــيق الــــى جــــانـب صــــور اخلــــراب
والدمـار التي تلحقها الغارات اجلوية
والـــبحــــــريــــــة يف املــنـــــشــــــآت والــبــنــــــى
االسـاسية للعـديد من املـدن والبلدات
اللـبـنــــانـيــــة اجلـنــــوبـيــــة والعــــاصـمــــة

بيروت".
واضـاف: "إن اجمللـس العـراقي للـسلم
والـتضـامن يف الـوقت الـذي يعبـر فيه
عـن مــشـــاعـــر الـتـضـــامـن مع الــشعـب
اللبنـاني الـشقيق يف حتـديه للـعدوان
وصموده أمام الـغطرسة االسـرائيلية،
ويـــــــديــن عـــــــربـــــــدة حـكـــــــام تـل أبــيــب
وتـهديـداتهم بتـوسيع احلـرب لتـشمل
بلـدانـاً اخــرى يف املنـطقـة، خـصـوصـاً
سـوريـا و إيــران ، يطـالب بـوقف فـوري
للعـمليـات العـسكـريـة واجللـوس علـى
طـــــــاولــــــــة املفـــــــاوضــــــــات حلل جــمـــيع
االشكــاالت  بني االطـراف املـتنـازعـة ،
خـصــوصــاً مــا يـتـعلق مـنهـــا بقـضـيــة

االسرى لدى اجلانبني".
وتـــابع: كـمــا يــدعـــو اجمللــس العــراقـي
للـسلم والتـضامـن الى ضبـط النفس
وجتــنــب الــتـــصعــيـــــد واتــــســــــاع رقعـــــة
املــواجهــات العـسكـريـة، لـتجنـيب دول
املـنـطقـــة وشعـــوبهـــا مخــاطـــر وويالت
حـــــرب غــيـــــر محـــســـــوبـــــة، تـــــؤكـــــد كل
املـــؤشـــرات انه لـيــس هـنـــاك مـن دولـــة
عـربيــة أو اسالميـة قـادرة أو مهـيئـة أو
راغـبـــــة يف خـــــوضهـــــا، حـــــرب تقـــــوض
فرص الـسالم وتفتح الباب أمام دائرة
جــــــديــــــدة مـــن العـــنف والــتـــطــــــرف ،
وسيكون على شعوبنا قبل غيرها دفع
ثـمــنهــــا الـبــــاهــظ مـن أرواح أبـنــــائهــــا
ومنـشآتها وإقتصادها ومن فرصها يف

التطور والتنمية البشرية".

ضعفـا فـاخـذوا يــستهـدفـون االسـواق
ودور العبــادة وجتمعــات عمـال الـبنـاء

واخلدمات.
واستنكـر نائب رئـيس الوزراء لـلشؤون
االمنيـة واخلـدمـات العمل االجـرامي
الــذي اسـتهــدف املــدنـيـني يف مــديـنــة
الـكـــــــوفـــــــة صــبـــــــاح أمـــــس والـهـجـــــــوم
االرهابي على سوق احملمودية، مؤكدا
ان القـــــوات االمــنــيــــــة والعــــسـكـــــريـــــة
الـبـطلــة سـتالحق اجلـنــاة حـتــى يـتـم
الـقــبــــض عـلــيـهــم وتـقـــــــدميـهــم الـــــــى

العدالة ليكونوا عبرة لغيرهم.
واوضح الــزوبعـي ان احلكــومــة الـيــوم
اكثر عزماً على للقضاء على االرهاب
ومالحقــة ومحـــاسبــة كل مـن يحــاول

ايذاء املواطنني.
واشار الـى ان خطـة حفظ امـن بغداد
مستـمرة وهي تعدّل بـشكل دائم حتى
حتـقـق الـغــــــــــــايــــــــــــة املــــــــــــرجــــــــــــوة مــــن
تـطبـيقهــا.مبـينـا ان اجملــرمني هـربـوا
مـــن اغلــب احــيــــــاء مــــــديــنـــــــة بغــــــداد
ليقـوموا بتـنفيذ اعـمالهم االجـرامية

خارجها .
واضـــاف: ان احلكــومـــة تعـمل حــالـيــا
علــــى معــــاجلــــة ظــــاهــــرة املــيلـــشـيــــات
املسلحة وجذب اجلماعات والفصائل
املـــسـلحـــــة الــتــي لــم تــتـــــورط يف قــتل
العــراقـيني الــى الـعمـليــة الــسيـــاسيــة
عن طريـق مبادرة املـصاحلـة الوطـنية
الـتـي طــــرحهـــا رئـيــس الـــوزراء نـــوري
املـــالكـي، مـــؤكـــدا ان ذلك سـيحـــد مـن

عمليات العنف يف العراق.

اجمللس العراقي للسلم
والتضامن يستنكر العدوان

االسرائيلي على لبنان
اصــدرت سكـرتـاريــة اجمللـس العــراقي
للـسلم والـتضــامن يف بيـان اسـتنكـرت
فـــيه "مــــشـــــاهــــــد ضحـــــايــــــا العـــــدوان

االسرائيلي الغادر على لبنان" 

مفـتـــوحـــة وشـــاملـــة ضـــد العـــراقـيـني
تنفـذهـا ايـادٍ عــراقيـة قـذرة مـرتـبطـة
بجهـات خـارجيـة وتـعمل علـى تـنفيـذ
اجـنـــدتهـم ومخـطـطـــاتهـم اخلـبـيـثــة.
وعـــبـــــــر د. املـــــشـهـــــــدانـــي عـــن حـــــــزنـه
واستيـائه العميق من تـفاقم االوضاع
االمــنــيـــــة واتــــســـــاع عــملــيــــــات القــتل
الــوحــشيــة ضــد العــراقـيني االبــريــاء
معـــربـــاً عـن ادانــته الــشـــديــــدة لهـــذه
الـعمـليــة االرهـــابيــة القــذرة. مـشــدداً
علــــــى ان علـــــى جــمـــيع الـــــزعـــــامـــــات
الــسـيـــاسـيـــة واملــــرجعـيـــات الـــديـنـيـــة
والقـــــوى االجــتــمـــــاعــيـــــة املـــــؤثـــــرة يف
اجملــتـــمع تـــتحـــمل مــــســــــؤولــيـــــــاتهــــــا
الــوطـنيـــة التــأريـخيــة والعـمل اجلــاد
ملـواجه التحـديـات اخلطــرة التي ميـر
بها بلدنـا العزيز واملسـاهمة يف ايجاد
احللــــــول الالزمــــــة للــمــــشــــــاكل الــتــي
تعـــصف بـــــالــبالد داعــيـــــا الــــــى عقـــــد
اجـتمـاع طــارىء للمجـلس الـسيـاسي
لالمـن الـــوطـنـي لـتـــدارس الـتـــدهـــور
االمني الـذي متـر به البالد يف االونـة
االخيــرة واقــرار املعــاجلـــات املنـــاسبــة
للــسـيــطــــرة علـــى االوضـــاع االمـنـيـــة
ومـطــالبـا يف الــوقت نفــسه احلكـومـة
بــــاتخـــاذ خــطـــوات عــــاجلـــة لـتـــدارك
االوضــاع واحلـيلــولـــة دون تفــاقـمهــا.
وتقـدم د. املـشهــداني بخــالص عـزائه
ومــــواســـــاته الســــر الــــشهــــداء ســـــائال
املـــولـــى القـــديــــر ان يلهـمهـم الـصـبـــر
ويـتغمـد الـشهـداء بـرحـمته الـواسعـة
ويــنعــم علـــــى اجلـــــرحـــــى بـــــالــــشفـــــاء

العاجل.

الزوبعي يستنكر استهداف
االبرياء يف الكوفة

واحملمودية
اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم
زكـم الــــزوبعـي ان اعــــداء العــــراق مـن
االرهـــابـيـني  واجملـــرمـني بـــاتـــوا اكـثـــر

ردود افــعــــال 

رئيس اقليم كردستان 
مسعود بارزاني

رئيس حكومة االقليم
نيجيرفان بارزاني

بغداد/ املدى


