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اصابة جنديني بريطانيني
تعـرضت دوريـة بريـطانـية يف الـساعـة السـادسة والـنصف من
مسـاء الثالثـاء يف مـنطقـة )5( ميل الـى اطالق نيــران كثيف
مـن قبل مـسلحـني مجهــولني. وافـاد شهــود عيـان ان احلـادث
اسفــر عن اصــابــة جنــديني بــريـطــانـيني ثـم نقلـهمــا للعالج،
فيـما قـامت الـدورية الـبريـطانـية بـاحتالل مـركز شـرطة )5(

ميل الذي يقع بالقرب من مكان احلادث.

هجمات على قاعدتني بريطانيتني
قـال النـاطق اإلعالمي للقـوات متعـددة اجلنسـية يف اجلـنوب
إن هجمـات بصواريخ الكـاتيوشا والـهاون استهدفـت قاعدتني

بريطانيتني الليلة قبل املاضية وصباح أمس األربعاء. 
وأوضح الــنقـيـب تـــــان دنلــــوب يف اتــصـــــال مع وكــــالــــة أنـبــــاء
)أصوات العراق( املسـتقلة أن" ثالثة صورايخ كاتيوشا وثالث
قـــذائف هـــاون اسـتهـــدفـت القـــاعـــدة الـبـــريـطـــانـيـــة يف مـطـــار

البصرة."
وأضـــــاف" كــمـــــا اســتهـــــدفــت ثالث قــــــذائف هــــــاون القـــــاعـــــدة

البريطانية الواقعة يف فندق شط العرب صباح أمس."
وقال الناطق إن "جميع الهجمات لم تسفر عن أضرار."

اغتيال مسؤول يف الداخلية
اغـتــــال مـــسـلحــــون مجـهلــــون صـبــــاح امـــس مــــديــــر الــــدائــــرة
القـانــونيـة يف وزارة الــداخليــة بيـنمـا كــان متـوجهـا الـى مقـر

عمله يف وزارة الداخلية.
وقـال مصـدر امني يف وزارة الـداخليـة ان اللواء فخـري حسن
مدير الدائرة القانونية يف وزارة الداخلية اغتيل )اليوم( مع
سائقه عندما هاجمهم مسلحون يف منطقة الداوودي بينما

كان متوجهاً الى مقر عمله بالوزارة.

مقتل مسلحني
قـالت الشـرطة: ان مـسلحني اقتحمـوا سوقـا يف بلدة الـرشيد
الـى اجلنـوب من بغـداد أمس االربعـاء وقتلـوا ثالثـة يف ثـاني

هجوم من نوعه باملنطقة خالل ثالثة أيام.
وقــال ضــابـط: ان قــوات الـشــرطـــة واجليــش العـــراقيـــة قتـلت
اثنني من املهـاجمني وانها تـسيطر اآلن علـى البلدة. وأصيب

11 شخصا بينهم اثنان من رجال الشرطة.
وقــال الضــابط: "هــاجم مـسلحــون النــاس وأمطــروهم بـوابل

من الرصاص."
وقالت الشـرطة: انه جرى العثور أمس االربعاء على 18 جثة
منهـا ثالث جثث لـرجال شـرطة يف احملمـودية. وكـانت معظم

اجلثث مصابة بأعيرة نارية وحتمل آثار تعذيب.

العثور على جثتني
قـالت مصـادر الشـرطة يف قـضاء الـصويـرة مبحـافظـة واسط
أمـس االربعـاء إنـه مت العثـور علــى جثـتني ملـواطـنني مـدنـيني
شمـال مــدينــة الصـويـرة، فـيمـا أشـار شهــود عيـان إلـى مـقتل
وإصـابـة أربعــة من قـوات الـسلفـادور يف إنفجــار عبـوة نـاسفـة

بضاحية الكوت.
وقال مـصدر أمـني فضـل عدم ذكـر اسمه إنه "مت العـثور عـلى
جثـتني مجهـولتني مبـنطقـة الـسيـافيـة عنـد اجلـانـب االيسـر

لنهر دجلة شمال مدينة الصويرة."
من نـــاحيــة أخــرى، ذكــر شهـــود عيــان أمــس أن عبــوة نــاسفــة
انفجـرت بـرتل من قـوات الـسلفـادور التــى تشـارك يف القـوات
متعـددة اجلنـسيـة اثنـاء مـرورهـا بضـاحيـة الكـوت اجلنـوبيـة

أدت الى مقتل ثالثة من هذه القوات وجرح آخر.
وقـال احد الشهـود إن "عبوة نـاسفة انفـجرت يف نحو الـساعة
السـابعـة والنـصف اثنـاء مــرور رتل من القـوات الـسلفـادوريـة
يف منـطقــة زين القــوس بضــاحيـة الكــوت اجلنــوبيـة ادت الـى

مقتل وجرح اربعة من افراد الرتل."

املرصد األمني
بغداد - احملافظات/

مندوبو ومراسلو املدى - وكاالت

الرئيس جالل طالباني

رئيس اقليم كردستان 
مسعود بارزاني

بغداد/ املدى
أكــد رئيــس اجلمهـوريــة جالل
طــالبــاني علـى ضـرورة الـعمل
من اجل تعـزيـز العالقـات بني
الـعـــــــراق واألردن، جـــــــاء ذلــك
خـالل استقباله سفـير العراق
ـــــدى األردن سعـــــد اجلـــــديـــــد ل
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يف األردن واالهـــــــــتـــــــــمـــــــــــــــــــــــــام
بـشــؤونهـم، مــؤكــداً أن حتـسـن
ــــــوضـع األمــنــي يف الـعــــــراق ال
وخـاصــة يف املنـطقــة الغــربيـة
ـــــاً علـــــى ســيـــنعـكـــــس ايجـــــابــي
العالقات التجارية و ازدهارها

بني البلدين الشقيقني.
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األردنية الهاشمية.
كمــا حثّ علـى ضـرورة الـدفـاع
عن مـصـــالح العــراق و تقــويــة
ـــــدول عالقــــــات العــــــراق مع ال
العــــربـيــــة، مــــوجهــــاً الـــسفـيــــر
اجلـــديـــد الـــى ضـــرورة رعـــايـــة
مـصـــالح العــراقـيـني املقـيـمـني
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احلـيانـي الذي زار الـرئيس يف
مقــــر إقــــامــته بــبغــــداد أمـــس

اخلميس.
وحــمّل طـــــالــبـــــانــي الــــسفــيـــــر
ـــــاته والــــشعــب اجلـــــديـــــد حتــي
العراقي إلى جاللة امللك عبد
اهلل بن احلـسني عاهـل اململكة

ـ

الرئيس طالباين يؤكد رضورة العمل 
لتعزيز العالقات مع االردن

السلـيمانـية/ راميـار فارس
الهركي

اجـــــتـــــمـع رئـــــيــــــــــس اقـلـــــيـــــم
كـــردسـتـــان مــسعـــود بـــارزانـي
بــرؤســاء ومـســؤولي الــدوائــر
والوحدات االدارية يف مدينة
الـسليمانية يف قاعة الشهيد
شـهـــــــــــاب بـقـالجـــــــــــو وخـالل
االجـتـمــــاع أكــــد بــــارزانـي ان
الـفــــضـل االول واالخــيـــــــر يف
حتــــقـــــــــــيــــق االجنــــــــــــــــــــــــــــازات
واملكتـسبـات التي حـصلت يف
كــردستـان يعـود الـى املـواقف
املـوحدة للقيـادات السيـاسية
يف االقـلــــيــــم فــــبــــــضـل تـلــك
املــــواقف خــطــــونــــا خــطــــوات
تـاريخية ونـاجحة يف تـوحيد
االدارتـني والبـرملـان وتـشـكيل
احلكـومـة املـوحـدة، مـضـيفـاً
ان الـــــــــــوحـــــــــــدة والــــتـعـــــــــــاون
املــــــــشــــتـــــــــــرك بــــني احلـــــــــــزب
الــدميقــراطـي الكـــردستـــاني
ــــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي واالحتــــــــــــــــــاد ال
الكردسـتاني وبـاقي االحزاب
والقــوى الكـرديـة تـسـاعـد يف
خـلـق كـــيــــــــان قــــــــوي يـخــــــــدم
املـصـــالح املــشـتـــركـــة لـــشعـب
كــردسـتـــان وعلـيـنـــا كقـيــادات
سيـاسية ان نحـافظ علـى ما
حتـقـق واجنـــــــــز يف االقـلـــيـــم
وذلــك ال يـــتـــم اال بـــتـعــــــــاون
اجلــمـــيع النــنـــــا يف املـــــاضــي
واجهنا مـشاكل جمـة ومتكنا
مــــن الــــتـغـلــــب عـلـــــــــــى تـلــك
املـشاكل ونحـن اليوم بحـاجة
الـى وقـت لسـد كل النـواقص
الـتي قــد نعـــاني مـنهـــا الننــا
ورثنا بلداً التوجد لديه بنى
حتـتية، وتـطرق رئيـس اقليم
كردستـان الى بناء املؤسسات
يف االقــلـــــــيـــــــم قــــــــــــــــــائــالً: ان
االســـــــــــاس املــــتــــني لــــبــــنـــــــــــاء
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الـوقــود التنحـصــر يف اقلـيم
كردستـان فقط وامنـا تشمل
جـــمـــيـع مـــنــــــــاطـق الـعــــــــراق
وهـنـــــاك محــــاوالت جــــديــــة
حلل االزمــة خـصــوصــا بعــد
ان تبـاحثـنا مـع وزير الـنفط
ــــــــــــــــدكــــــتــــــــــــــــور حــــــــــــســــــني ال
الــشهـــرستــانـي خالل زيــارته
مـع رئــيـــــس الـــــــوزراء نـــــــوري
املـــــالـكــي االســبـــــوع املـــــاضــي

مدينة اربيل.
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احلـــــــــــــــــــــــــالــــــــــي يف
الـعـــــــــراق، اعـــــــــرب
بــارزاني عـن اسفه
ازاء اإلراقـــــــــــــــــــــــــــــــة
الـيـــومـيـــة لـــدمـــاء
مـئـــات العـــراقـيـني
االبـريـاء، مـتمـنيـاً
ان تـــــــــســـــتـــــــطـــــيـع
حكـــومــــة االقلـيـم
املــــــــســــــــــاعــــــــــدة يف
ايـقـــــــــــاف الـعــــنـف
واالرهـــــــــــــــــــــــــــاب يف
العـــراق، مــضـيفـــاً
ان الــــكــــــــــــــــرد لــــــن
يكــونــوا طــرفــاً يف

الــــصـــــــراعـــــــات الـــــــدائـــــــرة يف
الـعــــــــراق، كـــمــــــــا اســـتـــبـعــــــــد
الـــــــرئــيـــــس بـــــــارزانــي عـــــــودة
حكـــومــــة ديكـتـــاتـــوريـــة الـــى
العــراق قــائـالً: هنــاك ثالثــة
مكـــونــــات يف العــــراق العـــرب
الـــسـنـــــة والـــشــيعـــــة والـكـــــرد
واحلل االفــضل لـبقـــاء تـلك
املكونات معـا هو الفيدرالية،
وختم رئيـس اقليم كردستان
اجـتـمـــاعه بـــاحلـــديـث حـــول
ازمـة الـوقـود قــائالً: ان ازمـة

ـ

ـ

ـ

ـ

مـــؤســســـات اجملـتـمع املـــدنـي
هـــو الـــوحـــدة والـتعـــاون بـني
قــيــــــادات احلــــــزبــني وبــــــاقــي
الـقــــيــــــــــادات االخــــــــــرى النـه
الطريق الصحيح واملضمون
وهــــــــو افــــضـل مـــن ان نـعـلـــن
اسـتـقاللـنـــــا الن الـــــدسـتـــــور
العـــــراقــي اعـــطــــــى القــيـــــادة
الــكــــــــورديــــــــة احلـق بـــبـــنــــــــاء
مـــؤســســـات اجملـتـمع املـــدنـي
وعـلــــيــــنـــــــــــا اســــتـغـالل ذلــك
وهـنــــاك خــطــــوات جــــديــــدة
ستتـم يف كردسـتان لـتوحـيد
بقية املؤسسات التي ال تزال
غيــر مــوحــدة مـثل محـكمــة
الـتمـييــز ومجلـس القـضـاء،
ويف مــــــــــــايـــــتـعـلـق بـقــــــــــــوات
الـبـيــشـمـــركـــة قـــال بـــارزانـي:
يــجــــــب حتـــــــــــــــويــل قـــــــــــــــوات
الـبيــشمـركـة الـى مـؤسـسـات
عـــسـكــــريــــة واحــــدة وجـيـــش
مـنــظــم للــــدفــــاع عــن شعـب
واقلـيـم كـــردسـتــــان وال يحق
الي حــزب او جهــة سيــاسيـة
استخــدام تلك القـوات ضـد
اي طـــرف يف سبـيل تـصـفيــة
ثــارات قــدميـــة، وعن الــوضع
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بارزاين: جيب حتويل قوات البيشمركة 
بغداد/ نصير العواماىل مؤسسات عسكرية نظامية

بحث رئيـس مجلس الـنواب د. محـمود
املـشهــداني امـس االربعــاء مع وفــد من
أعضـاء مجلس محـافظـة كركـوك املادة
)141 ( من الـدستور الـعراقي واملـتعلقة
بـتــطـبــيع االوضــــاع يف كــــركــــوك. وقــــال
املـشهـداني يف مـؤمتـر صحفي مـشتـرك
مع الـــــوفــــــد: "دخلــنــــــا يف نقـــــاش غــيـــــر
تـقلـيــــدي، وبحـثـنــــا االمــــر بـكـل أبعــــاده
وحـــاولـنــــا االتفــــاق علـــى الـتـــشخـيــص
والعالج". واضـــاف: "هـنـــاك مجـمـــوعـــة
طلبـات تقـدم بهـا الـوفــد وهي أن تكـون
لهــم حـــصـــــة مــن كل شــيء جغـــــرافــيـــــاً
ودميـــوغـــرافـيــــاً وتخــصـيــصـــات مـــالـيـــة
لـلجـنــــة الـتــطـبــيع واملـــســــاعــــدة يف حل
مــــشــكلـــــة املـهجـــــريــن ومعـــظــمهــم مــن
االكـراد". مشـيراً الـى ان مطـالب الـوفد
"مشروعة ومعقولة". واقترح املشهداني
انـــشــــاء مـكــــاتــب للـــشـكــــاوى يف جـمــيع
احملـافظـات العـراقيـة لالطالع علـى مـا
يجــــري فــيهــــا، وربـــطهــــا بــــاحلـكــــومــــة

املركزية. 
مـن جـــانـبه بـيّـن الـــوفـــد أن مـطـــالـبهـم
التخــرج عـن الــدسـتـــور العــراقـي لكــون

الـدستور هـو احلل االمثل لكل املـشاكل
املوجـودة مطـالبـني باالسـراع يف اصدار
القــرارات وتـطـبـيقهــا، وأنــشـــاء 15 الف
وحدة سكـنية للمعاجلـة يف حل مشكلة
املهجـرين واجناز مـشاريع اسـتراتيـجية
اضــافــة الــى مـطـــالبـــة مجلــس النــواب
بـــســن القــــوانـني اخلــــاصـــــة مبجــــالـــس
احملــافـظـــات لكــون هــذه املــؤســســات يف
حـــالـــة فـــراغ قـــانـــونـي وغـيــــر معـــروفـــة

الصالحيات.

التقى وفداً من مجلس محافظة كركوك

املشهداين: املطالب الكردستانية.. مرشوعة ومعقولة

رئيس البرملان محمود املشهداني

الديوانية / باسم الشرقي
حتت شعار )من اجل عراق آمن ومستقل لنتحد
جـميعـا ونـفتح أبـوابــا للحـريــة تتــسع للجـميع(
أقـام اجملـلس العـراقي للـسلم والـتضـامن مـؤمتـر
الـوحـدة واملـصـاحلـة الـوطـنيـة تــأييــدًا للـمبـادرة
التي أطلقهـا رئيس مجلس الـوزراء نوري املالكي
علـــى قـــاعـــة مـنـظـمـــة حقـــوق املـــرأة والــطفل يف
الــديــوانـيــة وشــارك فـيه عــدد كـبـيــر مـن ممـثلـي
االحــــزاب واحلــــركــــات الــــديـنـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
ومنـظمــات اجملتـمع املــدني يف احملـافـظـة. وقـال
فــــؤاد عـبــــاس رئـيـــس اجمللـــس العــــراقــي للـــسلـم

النجف/ املدى
اسـتـنكــر سـمــاحــة املـــرجع الــديـنـي األعلــى آيـــة اهلل العـظـمــى الــسـيـــد علـي
الـسيـستـاني مـا تتعـرض له لبنـان من عـدوان إسـرائـيلي متـواصل منـذ عـدة

ايام مستهدفا شعبه وبناه التحتية. 
واشـار البيـان الـذي اصـدره سمـاحته الـى ان كل هـذا الـظلم يحـدث والعـالم
ممعـن يف التغـاضـي عنه اال بـضع كلمـات هنـا وهنـاك يف االدانـة واالسـتنكـار
وال جــدوى منهـا.. ودعــا سمــاحته العــالم إلــى التحــرك بغيــة منع اسـتمـرار
هــذا العـدوان الـسـافــر، كمـا دعـا االمــة االسالميـة إلـى الـوقـوف الـى جــانب
الـشعب الـلبنـاني والـتضــامن معه والـسعي الـى تـأمني احلـاجــات االنسـانيـة
للمـنكـوبـني من اجلـرحـى واملـشـرديـن، مطــالبـا وكالء املــرجعيـة الـديـنيـة يف

لبنان واملؤمنني عامة القيام بذلك بكل ما اوتوا من امكانات. 
وشدد املرجع االعلى على ان املظالم التي تعاني منها شعوب املنطقة ومنها
الـشعب اللبـنانـي تزيـد من حـنق الشعـوب وغيـظها علـى السـياسـات الدولـية
الـداعمـة ملا يـحصل او املتغـاضيـة عنه ممـا يصعـد من وتـيرة الـتوتـر والعنف

ويعيق االمن والسالم يف املنطقة برمتها. 

السيد السيستاين يستنكر العدوان عىل لبنان

والـتـضـــامـن يف فـــرع الـــديـــوانـيـــة يف كلـمـــة له يف
املؤمتر: أن الهـدف من أقامة هذا املؤمتر هو دعم
وتأيـيد مـبادرة املـالكـي التي تقـضي بنـزع السالح
واجللـوس علـى طـاولـة املفـاوضـات وإنهـاء حـالـة
الـعنف والـقضــاء علــى العـمليـات املـسلحـة الـتي

استهدفت سفك دم أبناء الشعب العراقي. 
واضـــاف االســـدي: علـــى األطـيـــاف الــسـيـــاسـيـــة
العــمل بجـــد مـن اجل وحـــدة العـــراق واحلفـــاظ
علـــى شعـبه ويعـملـــون علــى تـــرك كل اخلالفــات
الــسـيـــاسـيـــة واملـصـــالح الــشخـصـيـــة واحلـــزبـيـــة

الضيقة. 

مؤمتر للسلم والتضامن يف الديوانية  دعامً  للمصاحلة الوطنية


