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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

مسلحون هيامجون بلدية كبيسة واجليش يمنع احلركة يف احلي الصناعي بالفلوجة
االنبار  /الوكاالت
فجـر مـسلحـون مجهـولــون امس
األح ــد بـن ــاي ــة م ــدي ــري ــة بل ــدي ــة
مدينة كبيسة مبحافظة األنبار.
وذك ــر شه ــود عـي ــان أن م ــسلحـني
قامـوا مساء امس بتفجير مبنى
بل ــدي ــة كـبـي ـس ــة (ال ــذي ك ــان ق ــد
تعـرض الـى تفجيـر سـابق بعبـوة
نــاسفــة قـبل بـضعــة أســابـيع أتــى
على اجزاء منه).
يـذكـر أن االيـام الـقليلـة املـاضيـة

شهـدت تفجيـر مبنـى مركـز شباب
كـبـي ـس ــة ال ــذي مت إع ــداده لـيك ــون
مقـرا جـديـدا للـشـرطـة العــراقيـة
اجلديدة يف املدينة.
من جــانب آخـر ،قـال شهــود عيـان
مـن مـ ــديـنـ ــة هـيـت :إن مـ ـسـلحـني
مجهــولـني قــامــوا مـنـتــصف نهــار
امس باالستيالء على سيارة تعود
ملدير معمل أسمنت كبيسة.
ويف الفلوجـة أبلغت قوات احلرس
الـوطـني مــواطنـي حي الـصنـاعـة

إنه تقرر إغالق احلي ملدة أسبوع.
وق ـ ــال أحـ ـ ــد أصح ـ ــاب احمل ـ ــال يف
احلي الـصنــاعي املــستقلـة إن قـوة
كـبيـرة من قـوات احلـرس الـوطـني
ق ـ ــامــت ب ـتـ ـطـ ـ ــويق احلــي وأبـلغــت
أصحاب احملال واملعـامل واملصانع
ب ـ ــإغـالق محـ ـ ــالهــم مل ـ ــدة أس ـب ـ ــوع
اعتباراً من اليوم".
كمــا ذكــر أحــد شهــود الـعيــان إن "
أفرادا من احلـرس الوطـني أبلغوا
املــواطـنـني عـب ــر مكـبــرات الـصــوت

بضـرورة عـدم إعـادة فتح محـالهم
ثـ ــانـيـ ــة وإال تعـ ــرضـ ــوا لعــملـيـ ــات
االعتقال".
ول ــم ي ـ ـصـ ـ ـ ــدر أي رد فـعـل رسـ ـم ــي
ح ـ ـ ـ ـ ــول أس ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاب إتـخ ـ ـ ـ ـ ــاذ م ـ ـثـل
االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،غ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن بـع ـ ـ ــض
م ــواطـنـي الـفل ــوج ــة أع ــرب ــوا عـن
اع ــتقـ ـ ــادهــم بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا االجـ ـ ــراء
يهـدف إلـى إقـامـة قـواعـد ومقـرات
إضـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة لـلق ـ ـ ــوات العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة
واالمريكية باملدينة.

للحد من عمليات التجاوز

مفتشية آثار بغداد جتري كشوفات عىل مواقع خمتلفة
بغداد/املدى
اج ــرت مفـت ـشـيــة آث ــار بغــداد عــدداً
م ــن الـك ـ ـ ـش ـ ـ ــوف ـ ـ ــات عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــواقـع
مـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـل ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داخ ــل ب ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
وضواحيها.وقـال مدير املفتشية ان
الكـشــوفــات شـملـت منــاطـق جنــوب
ب ــغ ـ ـ ـ ـ ــداد يف م ــق ـ ـ ـ ـ ــاط ــع ـ ـ ـ ـ ــات كـلـ ـ ـ ــش،
والـنهــراوان ،وكــرزي ــة ،واللـطـيفـيــة،
واحلـ ــركـ ــاوي الـ ـشـمـ ــالـي ،اجلــيجـي
الغـربي ،وعبـرته ،والبـو تـاج الـدين،
والعـويجـة ،وتل الـذهـب ،ومجمـان،
واخلـ ـيـ ـ ـ ــر ،وك ـ ـ ـشــك االمـ ـيـ ـ ـ ــري ،وام
الع ـظـ ــام ،وابـ ــو شــمع ،وكـ ــورنـي ــش،
وامل ــظهـ ــريـ ــة ،والـفخـ ــريـ ــة ،وكـ ـسـ ــرة
وع ـ ـطـ ـ ــش ،وابـ ـ ـ ــو اجلـ ـ ـ ــدايـل ،وابـ ـ ـ ــو
واض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ض ـ ـمـ ــن
ـ
ـري ـ ـ ـ ـ ــويـل.
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الك ـش ــوف ــات ج ــرى ج ــرد جل ــان مـن
املفتــشيـة وكــانت الــطلبـات عـديـدة

تقدم بهـا مواطـنون للحصـول على
اج ــازات بـن ــاء او تخـصـيـص حـص ــة
م ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة ،وب ـي ـ ـ ــان م ـ ـ ــوقـف وطـلــب
مـوافقـات ،وانـشـاء مـحطـات تعـبئـة
وجتديـد عقود ،وبيان الرأي .واشار
ـج ـ ـ ـ ـ ــان تـع ـ ـمـل
ـال ـ ـ ـ ـ ــى ان ـه ـ ـ ـ ـ ــذه الـل ـ
بـاسـتمــرار لتحـديـد مـوقف الهـيئـة
العـامــة لآلثــار للحـد مـن عمـليـات
ال ـب ـنـ ـ ــاء واالن ـ ـشـ ـ ــاءات يف م ـنـ ـ ــاطق
م ـشـمــولــة بــاخلــارطــة اآلثــاريــة يف
احملـافظـة .واكـد ان قيـام املــواطنني
بـاستغـالل االرض دون الرجـوع الى
الهـيـئ ـ ــة العـ ــامـ ــة ب ــصفــته ـ ــا جهـ ــة
اخـتصـاص يـعتبـر مخـالفـة ويحـال
اخمل ــالفــون الــى احملــاكـم عل ــى وفق
قــان ــون حمــايــة االثــار امل ــرقم ()55
لسنة  2002النافذ.
واوضح مــدي ــر املفـت ـشـيــة ان جلـنــة

جملس القضاء االعىل :حسم 214
دعوى خالل شهر متوز
بغداد  /اسراء العزي
اعـل ــن م ـ ـص ـ ـ ــدر اعـالم ــي يف
مجلــس القضـاء االعلـى ان
مجـموع الدعاوى احملسومة
يف احملـكـ ـم ـ ـ ــة اجلـ ـن ـ ـ ــائـ ـي ـ ـ ــة
املـركـزيــة بهـيئــاتهــا الثالثـة
لــشهــر مت ــوز  ،2006 /بلغـت
( )214م ــن مج ـم ـ ــوع ()503
دعــاوى ،واضــاف املـصــدر ان
اله ـي ـئ ـ ــة االول ـ ــى بـلغ ع ـ ــدد
الــدعــاوى احملـســومــة فـيهــا

( )70دعـ ـ ــوى م ــن مج ـمـ ـ ــوع
( )171دعـ ــوى ام ـ ــا الهـيـئـ ــة
ال ـث ـ ــان ـيـ ـ ــة فق ـ ــد بـلغ ع ـ ــدد
الــدعــاوى احمل ـســومــة ()74
دعـ ــوى مــن مجـمـ ــوع ()155
دعـ ـ ـ ــوى م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــراً إلـ ـ ـ ــى ان
الهـيـئ ــة الـث ــالـث ــة ح ـسـمـت
( )70دعـ ـ ــوى م ــن مج ـمـ ـ ــوع
( )177م ــؤكـ ــداً إن احملكـم ــة
م ـسـتـم ــرة بح ـسـم دع ــواه ــا
وبشكل دقيق.

نائب رئيس اقليم كردستان
يستقبل مسؤولني ايرانيني

السليمانية  /املدى
اســتقــبل الـ ـسـي ــد ك ــوس ــرت رسـ ــول علـي ن ــائـب رئـي ــس اقلـيـم
كردستـان ومسؤول الهيئة العاملـة للمكتب السياسي لالحتاد
الـوطـني الكـردستـاني يف مـدينـة السـليمـانيـة ممـثلي ممـثليـة
جـمهــوريــة اي ــران االسالمـي ــة ومت يف اللقــاء الـتـبــاحـث حــول
الــتعـ ــاون وال ـصـ ــداقـ ــة بـني االحتـ ــاد الـ ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي
وجمهورية ايران االسالمية.
وحضـر اللقـاء الـسيـد يـاسـني رش مسـؤول العالقـات لالحتـاد
الوطني الكردستاني مع جمهورية ايران االسالمية.

خــاصــة مت تــشكـيله ــا للكــشف علــى
ـط ـ ـ ـ ــان ــي حـ ـي ــث مت
ب ــغ ـ ـ ـ ــداد ـال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ
الـ ـت ــج ـ ـ ـ ــاوزعـلـ ـيـه م ــن قـ ـبـل بـع ـ ــض
العوائل واستـغالله سكناً حيث رفع
تقـ ـ ــري ـ ـ ــر املف ـتـ ـ ـش ـي ـ ـ ــة مع مـ ـ ــذكـ ـ ــرة
للمـشـرف االداري الـى مـديـر دائـرة
التـحريات للتصـديق عليه واحالته
ال ــى ال ــشعـبـ ــة الق ــان ــونـيـ ــة التخ ــاذ
االجراءات الالزمـة كما ان املفتشية
قـامت بـاجـراء الكـشف علـى مـواقع
(سـبار اليـوسفية) حـيث مت جتريف
اخملـ ــازن والـكـ ــرفـ ــانـ ــات ،ومت اجـ ــراء
الكـشف املــوقعي علـى تل الـضبـاعي
حـ ـي ــث ـق ـ ـ ـ ــام ــت ـب ـ ـ ـ ــرفـع الـ ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــاج
الـكـ ــونـكـ ــريـتـي ،كـمـ ــا شـكلـت جلـنـ ــة
ل ـصـيـ ــانـ ــة الـ ـسـيـ ــاج ال ـ ــذي يحـيــط
مبـ ــوقـع (تل حـ ــرمل) حـيـث مـ ــا زال
العمل جارياً الكمال السياج.

مواقف رافضة القرتاح الباجه جي باستقدام
قوات عربية ودولية إىل العراق
بغداد  /الوكاالت
ر فــض عـ ــدد مـن نـ ــواب ا لـبـ ــر ملـ ــان د عـ ــوة
ع ـضـ ــو مـج ل ــس ا لـنـ ــواب عــن ال قـ ــا ئـمـ ــة
ال عــراق يـة عـد نــان ال بــاجه جي ا لــداع يـة
إلى نـشر قوات دول يـة حتت مظلة االمم
املتحدة يف العراق.
و قـال ال نـائب عـن كت لـة اال ئـتالف ض يـاء
ا لـد يـن الف يــاض يف ت صـريح صـحفي ان
اك ثـر ا ملـشـاكل ا لـتي مـر ب هـا ال عــراق هي
من تدخالت الدول العربية.
ك ـمـ ـ ــا أ عـ ـ ــرب ا ل ـنـ ـ ــا ئــب عــن ا ل ــت ح ـ ـ ــالف
ال كــردس تـا نـي مح مـود عـث مــان عن عـدم
تــأ يـيــده لــد عــوة ا لـب ــاجه جـي ،ق ــائال إن
هذه ا لـدعوات تـؤدي الى تعق يـد الوضع
يف البالد.

استشهاد رئيس جملس العشائر
العربية يف كركوك
كركوك  -صالح الدين  /الوكاالت
قــال مـصــدر أمـني مـســؤول ان مــسلحـني مجهــولـني اغتــالــوا
امــس االثنـني رئيــس مجلــس العـشــائــر الع ــربيــة يف كــركــوك،
واوضح املصـدر ان مسلحـني هاجـموا صـباح امـس الشـيخ بدر
هـ ــاشـم مبـنــطقـ ــة بـ ــارود خـ ــانـ ــة يف كـ ــركـ ــوك ممـ ــا اسفـ ــر عـن
استشهاده واصابة جنله
بـاصابـات متوسـطة ،مـشيراً إلـى ان املسلـحني كانـوا يسـتقلون
سيـارة حــديثــة وفتحــوا نيـران اسـلحتـهم علـى الــشيخ هــاشم
والذوا بالفرار.
مـن جهــة اخــرى ذكــر مـصــدر يف شــرطــة تك ــريت ان مـسلـحني
مجهولني أطلقوا النار صباح امس االثنني على الشيخ نوري
محج ــوب شـيخ ع ـشـي ــرة القـي ـسـيـني يف صالح ال ــديـن ف ــأردوه
قـتيالً علـى الفـور والذوا بـالفـرار ،مـشيـراً إلـى ان الهجـوم وقع
وسط سوق بيجي.

السماوة  /عدنان سمير
اصـدرت محـكمــة اجلنـايـات املـركـزيـة الـعليـا يف املـثنـى حـكمـاً
بـاالعـدام علـى ثالثـة متهـمني اعتـرفـوا بـأرتكـابهم  56جـرميـة
قتـل واختـطــاف وتفـجيــر وتـسـليـب يف من ــاطق مخـتلف ــة من
العراق من ضمنها عملية اغتيال املقدم عبد اللطيف مطشر
مديـر شرطـة حدود املـثنى واملقـدم فاضل عبـاس مديـر كمرك
الديوانية.
مـن جهــة اخــرى الـقت مــديــري ــة االستـخب ــارات اجلن ــائيــة يف
املـثنــى الـقبـض عل ــى عنــاصــر اره ــابيــة يف الــسمــاوة ،واوضح
املالزم عـب ــد اهلل ك ــرمي ان اجمل ــرمـني اعـت ــرف ــوا ب ــوضـع جه ــاز
تـسجـيل صــوتـي مفخخ يف ســوق الــسمــاوة املــسقف وادخــالي
مجــامـيع ارهــابـيــة مـن جـن ـسـيــات عــربـيــة عـن ط ــريق بــاديــة
السمـاوة إلى العـراق لتنفيـذ عمليـات تخريـبية ،وعلـى صعيد
متصل انفجرت امس عبوة ناسفة يف مدخل قضاء الرميثة.

الداخلية تعد برناجماً لالرتقاء بأداء الرشطة الوطنية
بغداد  /املدى
اعدت وزارة الـداخليـة برنـامجـ ًا لالرتـقاء
بعمـل الشـرطـة الــوطنيـة جلعلهـا تـواكب
عـمليــة التـطـور الـتي تـشهـدهــا االجهـزة
االمنية يف الدول املتقدمة.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـيـ ـ ـ ــان صـحـف ــي ع ــن الـ ـ ـ ــوزارة ان
الـبرنـامج يتـضمن ثالث مـراحل لتنفـيذ
االجـ ــراءات اخلـ ــاص ـ ــة بعــمل الـ ـشـ ــرطـ ــة
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة ي ـت ـض ـمــن االول (ال ـتــنف ـي ـ ــذ
السـريع وتقيـيم القـادة العـاملني يف هـذا

امل ــوقع) والـثــانـي (الـتــدريـب االنـتقــالـي)
ويستمر ثالثة اسـابيع اما الثالث فيكون
(التقدم االحترايف املستمر).
واضـاف البـيان ان وزارة الـداخليـة اخذت
عل ــى ع ــاتـقه ــا ب ــالـتـن ـســيق مـع الق ــوات
مـتعــددة اجلنــسيــة املبـاشـرة بــالبـرنــامج
الـتدريبي لـلشرطـة الوطنيـة ومت تشكيل
ثـم ــانـي جل ــان لـتقـيـيـم ه ــذا الـب ــرن ــامج
م ـشـيــر ًا إل ــى ان اللج ــان اللجــان ت ـشـمل
(الرئيسية ومقر القيادة واالستخباراتية

لـلـقـ ـ ـصـف بـقـ ـ ـ ــذائـف الـهـ ـ ـ ــاون
والعبـوات النـاسفة لعـدة مرات
واغـتـيـ ــال عـ ــدد مــن العـ ــاملـني
فيه و تهديدهم بترك العمل.
مــشيــراً الــى ان هــذا املــستــودع
يعـد الــرئيـسـي لتغـذيــة بغـداد
باملشتقـات النفطيـة (البنزين،
زيـت الغ ــاز والـنفـط االبـيـض)
ويعـ ــد نق ـطـ ــة ت ــسلـم ومـ ــركـ ــزاً
اساسـياً للـتوزيـع الى محـطات
الــتعـبـئ ــة املـنـت ـشـ ــرة يف بغ ــداد
وضواحيها.
واضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ـ ـ ــدر ان تـ ـ ـ ــوقـف
العــمل يف املـ ـسـتـ ــودع ادى الـ ــى
ت ـ ـ ـ ــوقـف الـعـ ـمـل يف االنـ ـب ـ ـ ـ ــوب

النــاقل لـلمـشـتقــات الـنفــطيــة
م ـ ــن اجلـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ــذا
املستودع.
ويـذكر ان العـاملني يف القـطاع
الـنفـطـي واملـن ـشــآت الـنفـطـيــة
يــتعـ ــرضـ ــون بـ ــاسـتـمـ ــرار الـ ــى
عـ ـ ـم ـل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـتــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
والــتخـ ــريـب ..حـيــث تعـ ــرضـت
عدة صهاريج ناقلة للمشتقات
النفطيـة الى التدمير واحلرق
يف مـنــطق ــة العـظـيـم مم ــا ادى
ال ــى استــشهــاد ع ــدد من افــراد
قــوات احلمـايـة املــرافقــة لهـذه
الصهاريج كمـا مت اغتيال عدد
مـن العاملـني يف الفرق الفـنية

الرمحاين 250 :رشكة أعلنت استعدادها
للمشاركة يف معرض أربيل الدويل

أربيل  /أصوات العراق
قـال مـديـر عـام مـركــز تطـويـر
االق ـت ــص ـ ـ ــاد العـ ـ ــراقــي امـ ــس
االثـنني إن  250شـركـة عــامليـة
ومـحلـي ــة أب ــدت اسـتع ــداده ــا
للـمـشــاركــة يف معــرض أربـيل
الدولي اخلـاص باعـادة اعمار
الـع ـ ـ ــراق وال ـ ـ ــذي س ـيـق ـ ـ ــام يف
منتصف شهـر ايلول سبـتمبر
القادم.
وقال الـسيـد رائد الـرحمـاني،
يف مـ ــؤمتـ ــر صـحفـي ن ـظـمــته
امس غـرفـة التجـارة يف أربيل
للجنـة التحضيريـة للمؤمتر،
" االستعدادات جارية وسيقام
املعــرض يف مـتن ــزه اربيـل بني

جتـ ـ ـ ـ ــارة اربـ ـيـل أن "إقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة
املعـ ــرض فـ ــرصـ ــة ت ـ ــاريخـيـ ــة
للعراق لتطوير اقتصاده".
وقـال يف املـؤمتـر الـصحفي إن
"إق ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة املع ـ ـ ــرض ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة
ت ـ ـ ــاريـخ ــيـ ـ ـ ــة ونـح ــن ن ـ ـ ـشـجـع
ال ـش ــرك ــات للـم ـس ــاهـم ــة فـيه
وسـنقــدم جـمـيع الـتــسهـيالت
للشـركـات التي سـتسـاهم عن
طريق غرفة التجارة".
يـ ــذكـ ــر أن هـ ــذا ه ـ ــو املعـ ــرض
الــدولي الثـاني الـذي يقـام يف
اربـيل بعـد معـرض كــردستـان
ال ــدولـي ال ــذي أقـيـم يف شه ــر
أيلـ ــول سـبـتـمـبـ ــر مــن العـ ــام
املاضي.

والفـنـي ـ ــة واللـيـ ــاقـ ــة الـبـ ــدنـي ـ ــة وحقـ ــوق
االنسان والتدريب واملراقبة).
وقـ ــال الـبـيـ ــان ان مـن ضـمـن االجـ ــراءات
الـتي سـيتـم التـركيــز عليهـا لتـنفيـذ هـذا
املـ ـشـ ــروع الـتـ ــأكـيـ ــد بـ ـشـكل ج ـ ــدي علـ ــى
مـوضــوع التفـتيـش الـسـريع لـتقيـيم اداء
الشـرطة مـن خالل وضع ضوابـط تقييم
اداء الق ـ ـ ــادة ح ـيــث س ــتع ـت ـم ـ ـ ــد ن ـتـ ـ ـ ــائج
الـتفـتـيــش ال ـسـ ــريع يف حت ــدي ــد مـ ــواقع
القيادة لقادة الشرطة الوطنية.

بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

استشهاد مواطن يف الناصرية

ذكـ ــر شهـ ــود عـيـ ــان ام ــس االثـنــني أن شخ ـصـ ــا اسـت ــشهـ ــد
وأصيـب إثنـان آخـران بجـروح نـتيجــة إنفجـار صــاروخ من
مخـلفـ ــات اجلـي ــش الـ ـسـ ــابق يف مـنــطقـ ــة الـ ـسـ ــائح غـ ــرب
محافظة ذي قار.
وقـال شهـود العـيان إن احلـادث وقع عنـدما كـان املواطـنون
الـثالثــة يقــوم ــون بحفــر مـســاح ــة من األرض وكــان أحــد
صـواريخ اجليـش السـابق مـدفونـا فيـها قـرب منـزلهم ومت
عزل مكان االنفجار من قبل الشرطة.

اغتيال ضابط يف اجليش السابق

ذكـر مصــدر يف الشـرطـة الــوطنيــة ان مسـلحني مجهـولني
قــام ــوا صبــاح امـس االثـنني بــاغـتيــال عـقي ــد يف اجليـش
السابق بعد ان اعترضوا طـريقه بإحدى املناطق السكنية
يف محـافظـة الـديـوانيـة وقـامـوا بـإطالق النـار عليه واردوه
قتيالً يف احلال والذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

قصف معسكر (ايكو)

قال مـصدر يف الـشرطـة الوطنـية ان معـسكر (ايكـو) الذي
تـتـمــركــز فـيه القــوات مـتعــددة اجلـن ـسـيــة يف الــديــوانـيــة
تعـرض إلـى القـصف ليلـة امـس االول ،واشــار املصـدر إلـى
ان اربعــة صــواريخ ك ــاتيــوشــا سقــطت وسـط املعــسك ــر ولم
يسفر احلادث عن خسائر مادية او بشرية.

انفجار عبوة بدورية امريكية

ادى انفجـار عبـوة نـاسفـة علـى دوريـة امــريكيـة يف مـدينـة
املـوصل امـس االول إلــى استـشهـاد مـدنـيني اثـنني ونفـوق
ع ــدد من امل ــواشي ،واعـلن مـصــدر يف الـشــرطــة ان الـعبــوة
انفج ــرت عل ــى ال ــدوري ــة ب ــالق ــرب مـن سـيـط ــرة بغ ــداد يف
امل ــدينــة وقــامـت القــوات االمــريـكي ــة التـي لم تــصب بــايــة
اضـ ــرار ب ـ ــاطالق الـنـ ــار عـ ـشـ ــوائـي ـ ـاً مم ـ ــا اسفـ ــر عــن تلـك
االصـابات اضـافة إلـى احلاق اضـرار ماديـة بعجلـة مدنـية
واملنازل اجملاورة ملكان احلادث.

شهيد وجريح جراء القصف االيراين  -الرتكي
للمناطق احلدودية لكردستان العراق
كردستان PUK media /
اسـفـ ـ ـ ــر الـق ـ ـصـف املـ ـ ـ ــدفـع ــي
املشترك (التركي  -االيراني)
علـ ـ ــى امل ـنـ ـ ــاطق احلـ ـ ــدوديـ ـ ــة
لـك ـ ـ ــردس ـتـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ــراق إل ـ ـ ــى
استـشهاد مـدني واصابـة آخر
يف مـنـ ــاطق (خـنـيـ ــرة وكـنـ ــدا
وكوال وسري ئاوري).
واف ـ ــاد م ـص ـ ــدر اعالمـي ب ـ ــأن
القــصف ب ــدأ مـن ــذ ال ـس ــاع ــة
الـتاسعة صبـاح ًا ليوم 8 / 13

واس ـت ـم ـ ــر ح ـت ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــة
الع ــاش ــرة مـن م ـس ــاء الـي ــوم
نفـ ــسه ،واض ـ ــاف امل ـص ـ ــدر ان
اه ــالـي تـلك املـنـ ــاطق جل ــأوا
إلـى جبال املـنطقة خـوف ًا من
اســتهـ ــدافهـم ويف مـنــطقـتـي
(قـبــر زاهـيــر وكــانـي خ ــافك)
فقـ ــد اسـتـمـ ــر القــصف إلـ ــى
ساعة متأخرة من ليلة امس
االول وأجـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ــي
املـنـطقـتـني إلــى الـنــزوح إلــى

والهـنـ ــدسـيـ ــة اثـنـ ــاء قـيـ ــامهـم
بـتــصلـيح االنــابـيـب الـنفـطـيــة
امل ـتـ ـضـ ـ ــررة.ونـ ـ ــاشـ ـ ــد املـ ـصـ ـ ــدر
اجلهـات االمـنيـة املـسـؤولـة عن
امللف االمـني لتـوفيـر احلمـاية
للمـنشـآت واالنـابـيب النـفطيـة
والعـاملني يف القـطاع الـنفطي
وم ــنع ع ــمل ـي ـ ــات االس ــته ـ ــداف
التـي تلحق بـهم وتـؤثـر بــشكل
مبـاشـر علـى تـدفق وانـسيـابيـة
املـ ـ ـشـ ـتـق ـ ـ ــات الـ ـنـف ـ ـطـ ـي ـ ـ ــة م ــن
املسـتودعات الـى احملطات ومن
ثـم الــى املــواطـنـني ممــا يــؤدي
الــى تلكــؤ يف الـتجـهيــز وشحــة
يف املنتوج.

بغداد  /فريق عبد الرحمن
مبـشــاركــة ( )1000شخــصيــة
رس ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ومم ـ ـثـلـ ــني عـ ــن
م ــؤس ـس ــات اجملـتـمع امل ــدنـي
ينعقـد املؤمتر الوطني األول
املـوسـع للمـصـاحلـة واحلـوار
الوطني الشهر املقبل.
وقـ ــال عـ ــادل األسـ ــدي وزيـ ــر
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون اجمل ـت ــمع
املــدني ،عضـو اللجنـة العليـا
للمـصاحلة واحلـوار الوطني
الـتي تتـألف من ( )21عـضوا
انـه انـه ي ـ ـ ــواصـل مـف ـ ـ ــاحت ـ ـ ــة
مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي

بغداد  /املدى
اسـتقـبل ال ـسـيـ ــد وزيـ ــر اخل ــارجـي ــة ه ــوشـي ــار
زيـبــاري امــس ال ـسـيــد مــارتـن ك ــوبل ــر سفـيــر
جــمهـ ــوريـ ــة املـ ــانـي ــا االحت ــادي ــة اجل ــدي ــد يف
العــراق الــذي قــدم للــوزيــر نــسخ ــة من أوراق
اعتماده.
ومتـنــى الــوزيــر للــسفـيــر كــوبلــر الـنجــاح يف
مهـمته اجلـديـدة يف العـراق مبـدي ـاً استعـداد
ج ـمــيع دوائ ـ ــر وزارة اخل ـ ــارجــي ـ ــة إلبـ ـ ــداء كل
املـســاعـ ــدات والتـسـهيـالت املمـكن ــة له بهــدف
اجناح مهمته يف العراق.
وحتــدث الــوزيــر عـن العالق ــات املتـط ــورة بني

الـع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة وشـخ ـ ـص ـي ـ ـ ــات
اجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وديـ ـنـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
لالشـت ــراك يف ه ــذا امل ــؤمت ــر
امل ــوسع مـت ــوقعـ ـاً اسـتج ــاب ــة
اجلميع.
وكـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
مـن ـظـم ــات اجملـتــمع امل ــدنـي
والــسيـاسـيني ورجـال الــدين
وزعمــاء العـشــائــر قــد أبــدوا
دعـ ـمـه ــم وت ـ ـض ـ ـ ــامـ ـنـه ــم مـع
املـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي األول
للمصاحلـة واحلوار الوطني
بـوصفـه ميثـاقـاً حلقن دمـاء
الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني والـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدي

حملـ ــاوالت زرع الفـتـنـ ــة وجـ ــر
العــراق الــى ح ــرب أهلـيــة ال
يسعى اليها أحد منهم.
ويف شـأن ذي صلة اسـتعرض
األسدي مع الدكتور محمود
امل ــشه ــدانـي رئـي ــس مـجل ــس
النـواب وجهـات الـنظـر حـول
دور منظـمات اجملتمع املدني
يف ه ــذه املـ ــرحل ــة ال ــراهـن ــة،
حـيث نـوقـشـت التحـضيـرات
لعقـد املـؤمتـر الــوطني األول
للمـصاحلة واحلـوار الوطني
ملـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي
الشهر املقبل.

التجارة جتري تغيريات يف ادارات الغذائية والرقابة
التجارية وجتارة احلبوب
بغداد  /املدى
أكـد مـديــر املكـتب اإلعـالمي يف
وزارة الـ ـتـج ـ ـ ــارة انـه مت الـ ـب ـ ـ ــدء
بـاختيـار قيـادات إداريـة جـديـدة
للعـمل يف الـشــركــات املـســؤولــة
عن تـوفيـر البـطاقـة التمـوينـية
إضـافـة إلـى األجهـزة الـرقــابيـة
املـسـؤولـة عـن متـابعـة تفــاصيل
الـع ـ ـمـل ال ـ ـتـج ـ ـ ـ ـ ــاري مـ ــن اجـل
تـدقيق ومراقبـة مفاصل العمل
يف دوائر الوزارة وشركاتها.
وأضـاف :إن قـرار وزيــر التجـارة
ج ـ ــاء ملــنح ف ـ ــرص ـ ــة لـلق ـي ـ ــادات
اجل ـ ــدي ـ ــدة كــي ت ـ ــأخ ـ ــذ دوره ـ ــا
ال ـطـبـيعـي يف مـ ــواصلـ ــة العـمل
بهـم ــة ج ــدي ــدة وب ــدم ــاء ق ــادرة

علـى التجديـد بأسـاليب مـرنة
وشفافة
مـ ـض ــيف ـ ـ ـاً ان الـ ـ ــوزارة ت ـ ــشهـ ـ ــد
حــالي ـاً حملـة واسعـة لـتطـويـر
مـف ـ ـ ــاصـل ع ـمـلـه ـ ـ ــا مــن خـالل
الــبحـث عــن كفـ ــاءات جـ ــديـ ــدة
إضـافة إلـى اخلطط والـبرامج
اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ال ـتــي تـع ـمـل وفـق
آل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـت ـ ـيـح لـل ـ ـمـ ـ ـ ـ ــواطـ ــن
االستفادة من خدماتها.
ي ــذك ــر أن ق ــرار وزي ــر الـتج ــارة
القـ ــاضـي بـ ــاج ـ ــراء تغـيـيـ ــرات
اداريــة شـمل الـشــرك ــات اآلتيــة
(الـشركـة العامـة لتجـارة املواد
الغ ــذائـي ــة ،ال ـش ــركـ ــة الع ــام ــة
لـ ـتـج ـ ـ ـ ــارة احلـ ـب ـ ـ ـ ــوب ودائ ـ ـ ـ ــرة

اجل ـبـ ـ ــال اجملـ ـ ــاورة حت ـ ـس ـب ـ ـ ـ ًا
لقصف ايراني  -تركي آخر.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر ان تـ ـ ــرك ـيـ ـ ــا وايـ ـ ــران
تقـصفــان املنـاطق احلـدوديـة
بــني آون ـ ـ ــة وأخ ـ ـ ــرى بـحـج ـ ـ ــة
وجــود عنـاصـر حــزب العمـال
الكـردستـاني فيـها وقـد قررت
احلكومة غلق مقرات احلزب
يف العراق ومنعه من ممارسة
أي ــة ن ـش ــاط ــات مـن االراضـي
العراقية ضد تركيا.

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتامد السفري االملاين اجلديد

 1000شخصية تشارك يف املؤمتر الوطني األول
للمصاحلة واحلوار الوطني ملنظامت املجتمع املدين

مستودع اللطيفية يتوقف عن العمل

الـف ــتـ ـ ـ ــرة م ــن  17- 13شـهـ ـ ـ ــر
ايلــول القـادم وقـد أبـدت 250
شـركـة استعـدادهـا للـمشـاركـة
يف املعرض".
وأضاف" هناك شـركات عاملية
س ـتـ ــش ـ ـ ــارك يف املعـ ـ ــرض مــن
بينها شركة داماك االماراتية
املـ ـتـخـ ـ ـص ـ ــص ـ ـ ـ ــة يف مـج ـ ـ ـ ــال
االسـتـثـم ــار ال ــسكـنـي وت ــري ــد
االستثمار يف العراق وشركات
مــرسـيــدس وف ــولكــس فــاجـن
وجـنـ ــرال مـ ــوتـ ــورز وشـ ــركـ ــات
دول ـي ـ ــة اخـ ـ ــرى مع ـ ــروف ـ ــة يف
مختلف االختصاصات".
من جــانبه أعـتبـر الـسيـد دارا
جلـيل خـي ــاط رئـيــس غ ــرف ــة

مــن ج ـ ــا نــبه ،ق ـ ــال ا ل ـن ـ ــا ئــب عــن جــب ه ـ ــة
ا لـ ـتـ ـ ـ ــوا فـق نـ ـ ـ ــور ا لـ ـ ـ ــد ي ــن ا حلـ ـيـ ـ ـ ــا ل ــي إن
ا ســت قـ ــدام قـ ــوات عـ ــر بـيـ ــة ا ل ـ ــى ال عـ ــراق
سـي عــمل ع ل ــى ت ــأزمي ا ل ــوضع األ مـنـي يف
البالد.
و كـان ال بـاجه جي قـد د عـا إ لـى است قـدام
قـوات دول يــة تت كـون أك ثـر ع نـا صـر هـا من
دول عــر بـيــة غـيــر دول ا جلــوار ،مـن أجل
إن قـ ــاذ ال عـ ــراق مــن ال فـ ــو ضـ ــى اال مـنـيـ ــة
السائدة.
و ط ــا لـب يف ح ــد يــث صح فـي ب ــأن ي ــأ خ ــذ
ال عـ ـ ــرب دور ه ــم احل ق ــي ق ــي يف احل فـ ـ ــاظ
ع لـ ــى ال عـ ــراق ،م حـ ــذرا مـن أن و قـ ــوف هـم
كـمـت ف ــر جـني سـي ــؤدي إ ل ــى ح ــرب أه لـي ــة
طائفية متتد الى عموم املنطقة..

ثالثة احكام باالعدام ضد متهمني
ارتكبوا  56جريمة

بسبب اغتيال احد عامليه
بغداد /املدى
توقف العمل يف مستودع الكرخ
(اللطيفيـة) منذ يـوم امس عن
العــمل ب ـ ـس ـبــب اغ ـت ـي ـ ــال اح ـ ــد
مـنـت ـسـبـي امل ـسـت ــودع ال ــشهـي ــد
هـادي سـالم مـسلـم عنـدمـا قـام
مـجهولـون بالـدخول الـى ورشة
امليكــانيك يف املـستــودع وارتكبـو
جـرميـتهم ممـا تـسبب يف اربـاك
الع ــاملـني ب ــامل ـسـت ــودع وت ــركهـم
العمل.
وقــال مصـدر يف الـوزارة ان هـذا
احلـادث يــاتي بعــد سلـسلــة من
االع ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــداءات عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
املـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ـ ــودع..حـ ـي ــث تـعـ ـ ـ ـ ــرض

مـن جهـة اخـرى ذكــر شهــود عيـان
امـس االثنني إن اشتباكـات عنيفة
وقـع ــت ب ــني مـ ـ ـ ـسـلـح ــني وقـ ـ ـ ـ ــوات
احلـ ـ ــرس الـ ـ ــوط ـن ــي العـ ـ ــراقــي يف
مــدينــة اخلــالــديــة ( 10كم) شــرق
الرمادي.
وقال أحد شهـود العيان إن " عبوة
نـاسفة إنفجرت صباح امس عقب
دخـول دوريـة عـربـات همـر عـراقيـة
إلى منـطقة اجلزيـرة (4كم)شمال
غــرب اخلــالــديــة يف كـمـني نـصـبه

مسلحون مجهولون".
وأضـاف " أصــاب االنفجـار إحـدى
الع ـ ــرب ـ ــات مم ـ ــا أدى ال ـ ــى اض ـ ــرام
النيران فيها".
وقــال " تـبـع ذلك اشـتـبــاك عـنـيف
اسـتخدمت فـيه اسلحة قـاذفات آر
بي جـي واألسلحـة الـرشـاشــة بني
امل ـ ـسـلح ــني والقـ ـ ــوات الع ـ ــراق ـي ـ ــة
إسـتـم ـ ــر نح ـ ــو  15دقــيق ـ ــة حـت ـ ــى
وصلت القـوات االمريكـية ملسـاندة
القوات العراقية".

املرصد األمني

الــرقــابــة الـتجــاريــة) حـيـث أن
بعــض تلـك الـ ـشـ ــركـ ــات كـ ــانـت
شـاغــرة وتكلف مـن قبل مـدراء
عـامني يعملون يف دوائر أخرى
ووجـه ك ـت ـ ـ ــاب ت ـث ـمــني جـه ـ ـ ــود

لإلدارات ال ـ ـس ـ ـ ــابق ـ ـ ــة بعـ ـ ــد أن
اسـتـطــاعـت جت ــاوز إشكــالـيــات
ال ــوضع األمـنـي وتــوفـيــر قــوت
الـ ــشعـب ب ـ ــآلـي ـ ــات ب ـ ــذلـت مـن
خالل جهود كبيرة.

القبض عىل إرهايب يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي
ألقت قوات الـشرطة الـوطنية يف محـافظة الـديوانيـة القبض عـلى احد
العنـاصـر اإلرهـابيـة يف احملـافظـة ..وقـال مصـدر يف الشـرطـة الـوطنيـة:
انـه مت القـبــض عل ــى اح ــد اإلره ــابـيـني يف احمل ــاف ـظ ــة وذلـك بع ــد ورود
معلـومـات اسـتخبـاريـة تفيـد بـوجـود عـنصـر إرهـابي داخل احـد االحيـاء
السكنية يف الديوانية وأضـاف املصدر :ان االرهابي كان يزود اإلرهابيني
خارج احملافظة باملعلومات والتحركات األمنية يف احملافظة.

البـلديـن وجذورهـا التـاريخـية وزيـارة العـديد
من القـادة العـراقـيني الملــانيـا وأهـميــة تبـادل
الزيارات بني مسؤولي البلدين.
كمـا عبر الوزيـر عن شكر العراق للـمساعدات
الـتي قــدمتهـا املــانيــا للعـراق ســواء الفـرديـة
مـنها أو ضـمن اطار االحتـاد االوربي وقيـامها
بـ ــت ـ ــدريــب .الـكـ ـ ــوادر العـ ـ ــراقــي ـ ــة وبـ ـض ـمــنهــم
دبلـ ــومـ ــاسـيـ ــو وزارة اخل ــارجـي ــة اض ــاف ــة ال ــى
تقـ ـ ــدميهـ ـ ــا مع ـ ــدات تفـي ـ ــد يف بـن ـ ــاء الع ـ ــراق
الدميقـراطي اجلديد .كمـا حتدث عن أهمية
وجـ ــود الـ ــسفـي ــر يف الع ــراق يف ه ــذه امل ــرحل ــة
احلاسمة من تاريخ املنطقة.
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جريدة يومية سياسية
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فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
 -102زقــــاق  -13بـنــــاء 141
هــاتف

7170395 - 7170513
فاكس

7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع

