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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

االوســـاط الــسـيـــاسـيـــة والــشعـبـيـــة تفـــاعلـت مع زيـــارته االولـــى للـمـــوصل

املــــالـكــي :نعـيـــش ســــويــــة او نـمــــوت ســــويــــة
املوصل /املدى

أكـد رئـيس الـوزراء نـوري املـالكي يف
زي ــارته األول ــى مـن ن ــوعه ــا مل ــديـن ــة
املـ ـ ــوصل ي ـ ــوم االث ـنــني امل ـ ــاضــي ان
مــوضــوع املـصــاحلــة الــوطـنـيــة هــو
خـطـوة أولــى نحـو اسـتقـرار الـبلـد،
وذك ـ ــر يف كلـمـ ــة لـه خالل اجـتـمـ ــاع
عقــد يف مـبـن ــى محــافـظــة نـيـنــوى
وحــض ـ ــره محـ ــافــظ نـيـنـ ــوى دريـ ــد
كـ ـشـمـ ــولـ ــة وعـ ــدد مـن امل ــسـ ــؤولـني
بـيـنهـم رئـي ــس مجلــس احمل ــافـظ ــة
وقـادة اجليـش وأجهزة األمـن وعدد
من شيوخ الـعشائر( :املـصاحلة هي
أن نتـصــالـح مع أنفــسنــا وأن نقــرر
إم ــا أن نعـيــش أو أن منــوت ســويــة)
ويف إشــارة إلــى الــوحــدة الــوطـنـيــة
اســت ــطـ ـ ــرد قـ ـ ــائـالً( :نح ــن نفـ ــضل
العـي ــش سـ ــوي ـ ـةً) وأضـ ــاف املـ ــالـكـي
(ب ــرغــم كل شـيءً فــنحـن مـتـفق ــون
على حمـاية العـراق وشعاري إن كل
عـ ــراقـي مـن أقــص ــى ال ـشـم ــال إل ــى
أقـصــى اجلنـوب هــو أخي وشـريـكي
يف الـوطـن ،وبحكـم ذلك فال بـد أن
أوفــر له الـعيـش الكـرمي مـن تعلـيم
ودخل مادي والعناية الصحية).
وش ـ ــدد امل ـ ــالـكــي عل ـ ــى أن اجلــيـ ــش
العـ ــراقـي اجلـ ــديـ ــد بـ ــابـه مفـتـ ــوح
للجـمـيع بــاسـتـثـنــاء املـنـتـمـني إلــى
الكـي ــان ــات ال ـسـي ــاسـي ــة ،وق ــال :أن
اس ـتــم ـ ــارات ال ـتــط ـ ــويع اجل ـ ــدي ـ ــدة
ستحمل فقرة بهذا اخلصوص.

ويف نقـ ــاش تال كلـم ــة املـ ــالكـي ق ــدم
عـ ـ ـ ــدد مــن احلـ ــض ـ ـ ــور ج ـمـل ـ ـ ــة مــن
املـ ـشـكالت واألزمـ ــات الـتــي تعـ ــانـي
مــنهـ ـ ــا امل ـ ــديــن ـ ــة أهــمه ـ ــا م ــس ـ ــأل ـ ــة
املعتقلـني وشحة الـوقود والكهـرباء
واملـ ــاء وبـ ــاقـي اخلـ ــدمـ ــات العـ ــامـ ــة
بــاإلضــافــة إلــى مـشـكلــة الـبـطــالــة
املــتفـ ــاقـمـ ــة فـ ــوعـ ــد بـبـ ــذل اجلهـ ــد
إليجـاد حلـول لهـا جـميعـاً واملـاديـة
مـنه ــا ستــوضع يف االعـتبــار ضـمن
تخ ـصـيــص ــات احمل ــافــظـ ــة للـ ـسـن ــة
املـ ــالـيـ ــة املقــبلـ ــة وطـ ــالـب بـ ــإطالق
مـشــاريع االعمـار يف املـوصل كـونهـا
مـدينة تـنعم باسـتقرار أمنـي نسبي
قـيــاســا مبــدن عــراقـيــة أخ ــرى ،مع
التــأكيــد علــى دعمـه لفكـرة إنـشـاء
قـنـ ــاة فــض ــائـي ــة خ ــاص ــة مب ــديـن ــة
املـ ـ ــوصـل ألنهـ ـ ــا ســت ـ ـ ــوصل صـ ـ ــوت
أهــاليهـا إلـى العـالـم .ووافق رئيـس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلـ ـ ـ ـ ــى طـلـ ــب تـقـ ـ ـ ـ ــدم بـه
محـ ـ ــافــظ ن ـيــن ـ ــوى ال ـ ـســي ـ ــد دري ـ ــد
كشمـولة بـإبقاء الفـرقة الـثالـثة يف
قــواعــدهــا غــربـي مــديـنــة امل ــوصل،
وحتـدث محافـظ نينوى عـن أهمية
بق ــاء ه ــذه الق ــوات مل ــا ت ـشـكله مـن
أهـمـيــة يف حـمــايــة اجل ــزء الغــربـي
من نـينــوى ضـمن هـالل ميت ــد من
ناحيـة ربيعة مـرورا بقضـاء سنجار
وتلعفر وصوالً الى البعاج.
من جـانب آخـر لقـي طلب تقـدم به

اجراءات حكومية لضامن حيادية
اجلامعات والنأي هبا عن الرصاعات
بغداد /املدى

قــال وزيــر الـتعـليـم الع ــالي والـبحـث العـلمـي عبــد ذيــاب
العـجيـلي ان قـطــاع الـتعـليـم العــالـي ينـبغـي أن يكــون يف
طـليعـة املـتصــدين لـلتحـديـات واملـشـاكل اجلـسـيمـة الـتي
يتعرض لها العراق حاليا.
واض ــاف ذي ــاب يف تـص ــريـح صحفـي ان ال ــوزارة اسـتع ــدت
ل ــوضع ح ــزم ــة مـن االج ــراءات الـتـي مـن ش ــأنه ــا الـن ــأي
بــاجل ــامعــات عـن الـصــراعــات والـتجــاذبــات ال ـسـيــاسـيــة
والطائفية على اختالف أنواعها وأشكالها.
ودعـ ــا الـ ــوزيـ ــر الـعجــيلـي رؤسـ ــاء اجلـ ــامعـ ــات والهـيـئـ ــات
الـعل ـم ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة إل ـ ــى الــتفـ ـ ــاعل اخلـالق مع ه ـ ــذه
االجراءات وتـكثيف الـنشـاطات الـراميـة لتـوعيـة الطلـبة
وضمان انصـرافهم لطلب العلم واملعرفـة ورفع مستواهم
عل ــى جـمـيـع األصع ــدة وتـن ـظـيـم املـ ـسـ ــابق ــات الـعلـمـي ــة
والثقــافيـة والـريــاضيــة التـي من شـأنهـا صقل مـواهـبهم
واالرتقاء بها.
وقال :ان مجلس الوزراء قرر تخـويل اجلامعات صالحية
معـاجلـة احلـاالت النـاجمـة عن االجـراءات األمنيـة التي
عـرقلـت أداء بعض الـطلبــة امتحـانـات الـدور الثـاني مبـا
يـتـيـح للــطلـب ــة أداء ه ــذه االمـتح ــانـ ــات يف نه ــاي ــة امل ــدة
احملددة لهـا وتخويـلها صالحيـة فتح أو تعليق الـدراسات
املـســائيــة يف تــشكـيالتهــا مع حـثهــا وتـشجـيعهــا لـضمــان
رصانة هذه الدراسات وعدم تعليقها قدر االمكان.
كمــا قــرر اجمللـس اسـتمــرار الـعمـل بنـظــام الـعبــور للعــام
احل ــالـي عل ــى أن تـتـم دراسـته واع ــادة الـنـظ ــر فــيه الع ــام
املقبل والزام اجلـامعات بتطبيق معايير اجلودة الشاملة
واالسـتعــانــة بجهــات علـميــة وأكــادمييــة عــامليــة لتــدقـيق
مــدى تــطبـيق اجلــامعــات والهـيئ ــات العلـميــة الع ــراقيــة
املعايير املعتمدة عامليا.

رئيس الوزراء نوري املالكي

أح ــد أعــض ــاء مـجل ــس مح ــافــظ ــة
نينوى حـول استقدام تعـزيزات من
اجليـش العــراقـي حلمــايــة مــدينــة
امل ـ ــوصل رفــض ـ ـاً شـ ــديـ ــداً مـن قــبل
شيـوخ العشـائر مـؤكدين أن املـدينة
تـشهـد نـوعـاً مـن االستقــرار األمني
يف ظل وجود القـوات احلالـية وهي
قادرة على مسك زمام األمور فيها.
وقد أثـارت زيارة رئـيس الـوزراء إلى
مـدينة املوصل ردود أفعـال إيجابية
يف مختلف األوساط إذ عبر السيد
سـالم احلـاج عيسـى رئيـس مجلس
محــافـظ نـينــوى عـن تفــاؤله بهــذه
الــزيــارة وذكــر يف تـصــريح خـص به

(املـ ـ ــدى)( :ملـ ــس ــت ومعــي ال ـ ـ ــزمالء
أعـضــاء اجمللــس خالل اجـتم ــاعنــا
بــرئـيــس الــوزراء جــدي ــة احلكــومــة
ونيـتهـا الـصـادقـة يف تــوفيــر كل مـا
حتتـاج إليه احملـافظـة خصـوصاً يف
مـســألــة اسـتتــاب األمن بــاإلضــافــة
إلــى الــدعـم املــادي واملعـنــوي لـســد
اح ـتــي ـ ـ ــاج ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا ورفـع مـ ـ ـســت ـ ـ ــوى
اخلــدمــات فـيهــا) وأضــاف( :أتــوقع
نـتـ ــائج ايج ــابـي ــة سـتـتـمخـض عـن
هـ ــذه الـ ــزي ــارة وامل ــواطـن يف نـيـن ــوى
سـيلمس ذلك بنفـسه خالل الفترة
الـقلــيلـ ــة املقــبلـ ــة) وشـ ــدد علـ ــى أن
نـيـن ــوى عـب ــرت عـن م ــوقفه ــا ح ــول
مـشــروع املصـاحلـة الـوطـنيـة بـشكل
واضح من خالل مـسؤوليها وشيوخ
عـشـائـرهـا املـؤيـديـن لكل مـا يـصب
يف م ـصـلحـ ــة الع ــراق .أم ــا ال ـسـي ــد
محـمـ ــد سلـيـم ــان األحـم ــد عــض ــو
مجلـس محافـظة نينـوى فذكـر بان
املالـكي كان منفتـحاً على كل اآلراء
وتعــامل بــإيج ــابيــة مع مــا طــرحه
اجملـتمعـون مـن تســاؤالت ومشـاكل،
وح ـظـي بـتـ ــأيـيـ ــد اجلـمــيع فـيـمـ ــا
يـتعلق بـاملـصـاحلــة كخـطـوة مـهمـة
وحـاسمـة يف طـريق تعـزيـز الـوحـدة
الوطنية.
ويف الـ ـســي ـ ــاق ذاته عــب ـ ــر ع ـ ــدد مــن
اهالي املوصل عن رغبتهم يف جناح
الــطـ ــروح ــات الـتـي حـمـله ــا إلــيهـم

امل ــالكـي يف زي ــارته األخـيــرة وأكــدوا
علـ ــى أن املـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة هـي
مفـت ــاح حلل جـمـيع املــش ــاكل الـتـي
تعـاني منهـا البالد ،محمـود سعيد
(مـ ـ ــدرس)( :شع ـ ــرن ـ ــا يف املـ ـ ــرحل ـ ــة
الـســابقـة بــأننــا نعيـش مبعــزل عن
احلكـومة واهتمـاماتها لـكن الزيارة
الـتـي فـ ــاجـئـن ــا به ــا رئـيــس ال ــوزراء
أك ـ ــدت خالف ذلـك وأن احلـكـ ــومـ ــة
مــاضيـة يف سـعيهــا نحـو مـا وعـدت
بـتحقـيقـه ،نتـمنــى مـن اجلمـيع أن
يتعـاونـوا يف هـذا الــوقت الـعصـيب،
سـيـمــا أن حتــديــات كـبـيــرة مــازالـت
بح ــاج ــة إل ــى مـ ــواجهـ ــة حقـيقـي ــة
ولـعل مـن أهــمه ــا مــس ــألـت ــا األمـن
والفــس ــاد اإلداري)( .حـمـي ــد عـب ــد
الــرزاق) كــاتـب( :زيــارة امل ــالكـي وإن
جاءت مـتأخرة بعض الـشيء لكنها
حتـمل بـني طيــاتهــا خـطــة شــاملــة
إلعـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـ ــرت ــي ــب األوراق يف هـ ـ ـ ــذا
اجلـزء السـاخن من الـبالد ،أجد أن
الفـ ــرص ــة س ــانح ــة بل كـبـي ــرة ج ــداً
لنقل األمـور إلى نصـابها الصحيح
واملــرحلــة القـادمــة تتـطلـب تكـثيف
االج ـ ــت ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ــني الـقـ ـ ـ ـ ـ ــادة
السياسيـني ووجهاء وشيوخ عـشائر
احمل ــافــظ ــة مـن أجل تـبـنـي مـ ــوقف
م ــوح ــد حـ ــول مخــتلـف القــض ــاي ــا
وخــصـ ــوص ـ ـاً مـ ــا يــتعـلق مب ــسـ ــألـ ــة
املصاحلة).

استشهاد سبعة اشخاص وخطف اثنني يف ديالى

هجوم بالقنابل عىل منزيل عضوين بمجلس حمافظة
كربالء واخر باهلاون عىل قاعدة بريطانية
ديالى  -كربالء  -البصرة  /املدى والوكاالت
قال مـصدر أمـني مسـؤول امس الـثالثاء إن اللـيلة قبل املـاضية القـاعدة الـبريطـانية يف
سبعـة أشخـاص بيـنهم ثالثـة من الـشـرطـة فـنـ ــدق ش ــط الع ـ ــرب ثالث مــنه ـ ــا سق ـطـت
اسـت ــشهـ ــدوا واخـتــطف اثـنـ ــان مـن عـ ــائلـ ــة داخل القاعـدة ولم تـتوفـر أي معلومـات عن
واحـدة يف هجمـات متـفرقـة ببعقـوبة وبـلدة حـجم األض ــرار الن ــاجمــة عـن سقــوط هــذه
الق ـ ـ ــذائف .وأض ـ ـ ــاف أن الق ـ ـ ــذائف ال ــثالث
العظيم مبحافظة ديالى.
وأوضـح مصـدر يف دائــرة العالقـات واالعالم األخ ـ ــرى سق ـطـت ب ـ ــالقـ ــرب مـن مـ ــديـ ــريـ ــة
ان مدنيـا استشـهد يف اعتـداء مسلـح صباح احلـراسـات التـابعـة لـلشـرطـة العـراقيـة دون
امـس اثناء تـوجهه إلى مـقر عمله مبـنطقة ان تسفـر عن وقوع أضـرار يف بنايـة املديـرية
الـتحــريــر يف الـض ــاحي ــة اجلن ــوبيــة مل ــدينــة أو منتسبيها.
بعق ــوبـ ــة ومت نقل اجلـث ــة إل ــى م ـسـتــشف ــى الى ذلك هاجم مسلحون مجهولون منزلي
بعقـوبــة العـام .وأضــاف أن ثالثــة من أفـراد عــضـ ــويـن يف مـجلـ ــس محـ ــافــظـ ــة ك ـ ــربالء
الـ ــش ـ ــرط ـ ــة اســت ـ ــشهـ ـ ــدوا يف هجـ ـ ــوم نف ـ ــذه بالقنابل اليـدوية ،دون وقوع خسائر .وقالت
م ـ ـسـلح ـ ــون صــب ـ ــاح ام ـ ــس عل ـ ــى دوري ــتهــم عـ ــض ـ ـ ــوة اجملـل ـ ــس مــي ـ ــس ـ ـ ــون الـع ـ ـ ــوادي ان
ب ــتقـ ـ ــاطع ال ــط ـ ــرق واجلـ ــس ـ ــور الـك ـ ــائــن يف مــسلحـني مجهــولـني هــاجـمــوا مـن ــزلهــا يف
ضواحـي مدينـة بعقوبـة ،ومت اخالء اجلثث مـنطقـة سيف سعـد بقـنبلـة يـدويـة سقـطت
الثالث الى شعبة الطب العدلي مبستشفى بحـديقة املنـزل دون ان حتدث أضـرارا ،وقال
بعقــوب ــة العــام .وت ــابع املـصــدر ق ــائال :فـتح مـصــدر مـن محــافـظــة كــربالء إن مـسلـحني
م ـسـلح ــون الـنـ ــار عل ــى م ــدنـي يف مـنــطق ــة آخـ ــريـن هـ ــاجـمـ ــوا مـنـ ــزل عــضـ ــو مـجل ــس
الــس ــوق بــبعق ــوب ــة واردوه قـتـيال يف احل ــال .احمل ــافـظ ــة ح ـسـني صـ ــالح بقـنـبل ــة ي ــدوي ــة
وعلـ ـ ــى صعــي ـ ــد مــتـ ــصل ،ق ـ ــال م ــص ـ ــدر يف اللــيلـ ــة قــبل املـ ــاضـي ـ ــة يف نف ــس املـن ــطقـ ــة
الـشـرطـة ان مـسلحـني مجهــولني هــاجمـوا انفجرت يف حديقة املنزل دون ان تسفر عن
سيـارة تـستقلهـا عـائلـة يف مـنطقـة العـظيم وقوع خسـائر بشـرية أو ماديـة ،وأشار الى أن
وقتلـوا رجال وزوجـته واختـطفــوا اثنـني من مجمـوعة مسلحـة اخرى هاجـمت يف الليلة
ذاتـها سـيارة حـسني صـالح وخطـفوا سـائقه
العائلة واقتادوهما إلى جهة مجهولة.
ويف البصـرة قال مـسؤول اعالمي يف شـرطة واملرافق له ولـم يكن عضـو اجمللس مـوجودا
امل ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة ام ـ ــس ال ـثـالث ـ ـ ــاء إن الـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف ال ـسـي ــارة ،وأوضح أن امل ــسلحــني اطلق ــوا
البريـطانـية يف فنـدق شط العـرب بالبـصرة سـراح االثـنني بعـد سـاعـة من اخـتطـافهمـا،
تعــرضـت لهج ــوم بق ــذائف اله ــاون ،وأوضح ولـم يوضح املصدر دوافع خطف االثنني ثم
املــس ــؤول ان سـت قـنـ ــابل ه ــاون اسـته ــدفـت اطالق سراحهما.

منتصف الشهر احلالي

 1000شخـصيـة عــراقيـة تـشـارك يف املـؤمتــر الثـاين لـدعـم املصـاحلـة
بغداد  /نصير العوام
أعلن وزيـر الـدولـة لـشــؤون منـظمـات
اجملـتــمع امل ــدنـي ع ــادل األس ــدي عـن
م ـ ــش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة  1000شـخ ـ ـصــي ـ ـ ــة مت ـثـل
مؤسسات اجملتـمع املدني العراقية يف
مؤمتر دعـم مبادرة املصـاحلة واحلوار
الوطني منتصف الشهر احلالي.
وقــال خالل لقــائه عــدداً مـن ممثـلي
مـؤسسـات اجملتمع املـدني :ان املـؤمتر
يُعد أضخـم جتمع لهذه املؤسسات يف
إطـ ـ ــار دع ــمهـ ـ ــا ملــبـ ـ ــادرة امل ــصـ ـ ــاحلـ ـ ــة
الــوطـنـيــة ضـمـن املــؤمت ــرات األربعــة
ال ــداعمــة له ــذه املب ــاردة التـي ابتــدأت
بـعق ــد م ــؤمتـ ــر الع ـش ــائـ ــر الع ــراقـي ــة
وسـيُـعقـ ــد مـ ــؤمتـ ــران آخـ ــران لـلقـ ــوى
ال ـسـي ــاسـي ــة وال ــديـنـي ــة بعـ ــد انعق ــاد
مؤمتر مؤسسات اجملتمع املدني.

واضـ ـ ــاف األسـ ـ ــدي رئــي ـ ــس الـلجــنـ ـ ــة
الــتح ـضـيـ ــريـ ــة ملـ ــؤمتـ ــر مـ ــؤسـ ـسـ ــات
اجملـتـمع املــدنـي العــراقـيــة"ال ريـب ان
عقد مـؤمترات مكثفـة ألجل الوصول
الـى حلـول عـديـدة ومـتبـادلــة يضـمن
تـوفير خـيارات متعـددة لصنـاع القرار
ملعـاجلة االزمـات التي تـفرض نفـسها
يف الـ ــواقع ال ـسـي ــاسـي واالجـتـم ــاعـي
الع ــراقـي هـي خـطـ ــوة عقالنـي ــة الب ــد
مــنه ـ ــا ،م ـ ــؤكـ ـ ــداً إنه ـ ــا متــثل ب ـ ــداي ـ ــة
تـشخيـص اخللل وحتـديـد املعـاجلـات
املناسـبة له.واعـتبار املـؤمترات مبثـابة
مخـتـبـ ــرات للـت ــشخـيــص والــتف ــاهـم
وحل امل ـ ـشــكالت قــبل اس ـتـفحـ ـ ــاله ـ ــا،
واوضح االسدي ان مـؤمتر مـؤسسات
اجمل ـت ــمع املـ ـ ــدنــي املـ ـ ــزمـع عقـ ـ ــده يف

مـنتـصف هــذا الــشهــر هــو أحــد هــذه
املـؤمترات التي تعـمل يف هذا اإلجتاه،
مـشــدداً علــى ضــرورة حتــول اخلــطب
والــدراســات والـبح ــوث التـي تقــدم يف
هذا املـؤمتر وغـيره مـن املؤمتـرات الى
أفـع ـ ـ ــال ت ـ ـط ـبـق عـل ـ ـ ــى أرض ال ـ ـ ــواقـع
للــمع ـ ــاجل ـ ــة وبعـث األمـل يف نف ـ ــوس
أبنـاء الــشعب العــراقي واملـســاهمـة يف
بنـاء العـراق اآلمن املـستقـر.مـبينـا ان
أهـم ع ــوامل جن ــاح ه ــذا امل ــؤمت ــر ه ــو
توفر النيات الـصادقة واجلادة إلجناز
كل اإلج ـ ــراءات ال ـتــي تـ ـضـ ــطلـع به ـ ــا
اللجنــة التحـضيـريــة للمـؤمتـر إلنهـا
مقـدمـة ضـروريـة السـتكمـال خطـوات
جن ـ ــاحه ،م ـ ــوضحـ ـ ـاً إنه سـيـتــم وضع
ورق ـ ــة ع ــمل إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى حت ـ ــدي ـ ــد

املنظـمات واملـؤسسـات التي لـها صـفة
قـانـونيـة للـمشـاركـة يف املـؤمتـر ،فضالً
عن تشكيل عـدد من اللجان الـفرعية
(املــاليـة واإلعـالميـة) وجلــان ملتــابعـة
تـنفـي ــذ مق ــررات وت ــوصـي ــات امل ــؤمت ــر
والـبـيـ ــان اخلـتـ ــامـي الـ ــذي سـي ـصـ ــدر
عنه.وقال األسدي ان الوزارة واللجنة
الـعليـا للـمصـاحلـة واحلـوار الـوطـني
تـعلــن عــن اســتع ـ ــداده ـ ــا الســتقــب ـ ــال
قـي ــادات م ــؤس ـس ــات اجملـتـمع امل ــدنـي
التـي تريـد املسـاهمـة يف جناح املـبادرة
للــتحـ ــاور مـعهـم ومـنـ ــاق ــش ـ ــة آرائهـم
ومقـت ــرح ــاتهـم مــن أجل العــمل معـ ـاً
لـل ـنـه ـ ـ ــوض ب ـ ـ ــال ـ ـ ــواقـع الـ ـ ـســي ـ ـ ــاســي
واالجـتـمـ ــاعـي والـ ــوصـ ــول الـ ــى رؤيـ ــة
مشتركـة ملستقبل العراق والعراقيني.

قـال مصدر اعالمي يف مجلس القضاء االعلى ان
احكـامـاً بـاالعـدام صـدرت علـى ثالثـة متهـمني يف
بغـ ــداد والـب ـصـ ــرة .واضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان محـكـمـ ــة
اجلنـايـات يف بغـداد قـررت احلـكم علــى اثنـني من
اجملـرمني بـاالعـدام شنقـاً حتـى املـوت الرتكـابهمـا
جرمية قتل احد االشخاص وسرقة سيارته ،وبعد
اجراء التدقيقات التمييزية عليهما قررت الهيئة
العامة يف محكمة التمييز تصديق قرار احملكمة.

من جــانب آخـر قــررت محـكمــة جنـايــات البـصـرة
ادانـ ــة املــتهـم (ج .ع .أ) وحـكـمــت علــيه بـ ــاإلعـ ــدام
شــنقـ ـاً حـت ــى املـ ــوت لقـي ــامـه بقــتل اجملـنــي علــيه
(شريكه).
وأشار املـصدر إلـى ان املتهـم قام بـاستـدراج اجملني
علـيه واخ ــراجه مــن داره بحج ــة احمل ــاسـب ــة عل ــى
عالقة املـشاركة بينهمـا يف بيع وشراء املواشي كون
املتهم تسلم من اجملـني عليه مبلغاً من املال لهذا

الغـرض ،وقـد قـام املتهـم بطـعن اجملنـي عليه عـدة
طعـنــات بــواسـط ــة سكـني السك ــاته عـن املـطــالـبــة
باملبلغ.
واشـ ــار امل ـصـ ــدر إل ـ ــى ان عقـ ــوبـ ــة االعـ ــدام جـ ــاءت
مناسبـة ومنسجمة مع اجلرميـة وظروف ارتكابها
الـ ــدالـ ــة علـ ــى نـكـ ــران اجلـمــيل واسـتـغالل ضـعف
اجمل ـنــي علــيه وك ـب ـ ــر ســنه ،ل ـ ــذا ق ـ ــررت محـك ـم ـ ــة
التمييز تصديق قرار احملكمة.

جاء ذلك خالل عقد مجلس
محــافظـة كـركـوك اجـتمـاعـا
ب ــرئ ــاس ــة رزك ــار علـي رئـي ــس
اجملل ـ ــس وبح ــض ـ ــور مم ــثلــي
القوائم والـكتل السيـاسية يف
اجملـل ـ ــس وح ــض ـ ـ ــر جـل ـ ــس ـ ـ ــة

حـك ـ ــوم ـ ــة اقل ـيــم ك ـ ــردســت ـ ــان
مصممـة على عـدم رفع العلم
احل ــالـي ك ـ ــونه ق ـ ــد وضع مـن
قـبل االنـظـمــة الـبعـثـيــة الـتـي
حكـمــت الع ــراق بع ــد انـقالب
شـب ـ ــاط  1963وانه ــا ســتقـ ــوم
بــرفع عـلم جـمهــوريــة العــراق
لع ـ ــام  1958ك ـ ــونه ك ـ ــان ميــثل
ج ـم ـيـع مـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات ال ـ ـشـعــب
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــي ،م ـ ــن ـ ـ ـتــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

الـتـص ــريح ــات الـتـي اطـلقه ــا
ب ــع ـ ـ ـ ـ ــض امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــني
واسـتخــدامهـم لغــة الـتهــديــد
ومــؤكــدا ان عهــد الـتهــديــدات
قــد ول ــى مع سق ــوط النـظــام
الدكتاتوري املباد.
بع ــده ــا تـط ــرق اجمللــس ال ــى
ج ــدول اعـم ــاله حـيـث ص ــادق
علـى  6مشـاريع مقتـرحـة من
قـبل جلنـة املـشــاريع واالعمـار

املوصل  /املدى
صرح مـصدر يف قيـادة شرطـة نينـوى بأن عـميد كـلية القـانون
بجـامعة املـوصل د .جعفـر الفضلي جنـا من محـاولة اغـتيال
تـعرض لـها يـوم االثنـني املاضـي .وأضاف املـصدر أن مـسلحني
مجهـولني فتحـوا النـار على الـفضلي أثـناء خـروجه من كلـية
القـانـون بعـد نهـايـة الـدوام الـرسـمي وأسفـر ذلك عن إصـابته
بــاطالقـتني نـاريـتني يف الـعني والـذراع .وأكـد مـصـدر طـبي يف
مسـتشفـى الرازي الـذي نقل اليه الفـضلي أن إصـابته ليـست
خطرة ووضعه الصحي مستقر.

وكيل وزارة الداخلية الكويتية يؤكد
العـــراق
السـتقـــرار ـ
والكـــامل ـ ـ
املــطلـق ـ
الـــدعـم ـ ـ
ـ ـ
الكويت /كونا

كركوك  /املدى
ض ـمــن مــي ـ ـ ــزانــي ـ ـ ــة ت ـن ـمــي ـ ـ ــة
االق ـ ـ ـ ـ ــال ــي ــم و  7م ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــاريـع
مقـتــرحــة مـن مــركــز تـن ـسـيق
املـشــاريـع كمــا نــاقـش تــشكـيل
جل ــن ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة إلعـ ـ ـ ـ ــداد
الـدراســات والبحــوث العلـميـة
بــطلـب مـن وزارة الـتخ ـطـيــط
وال ــتع ـ ــاون اإلمن ـ ــائ ــي وتقـ ـ ــرر
ت ـ ـ ـ ــش ــك ـ ـيـل جل ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــة بـهـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اخلصوص.

ك ـ ــشف وزي ـ ــر الــكه ـ ــرب ـ ــاء ك ـ ــرمي
وحـيــد عـن خـطــة سـتــراتـيجـيــة
امـدها  10سـنوات مـن عام 2006
  2015واخلـط ــة ت ــأمل حت ـسـنالكهرباء عام 2015.
واكـ ـ ــد الـ ـ ــوزي ـ ـ ــر خالل مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
صـحـف ــي ان وضـع ال ـكـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء
سيتحسن سـنوي ًا بـأضافة 1000
  1500م ــي ــكـ ـ ـ ـ ـ ــا واط ب ـ ـ ـ ــشـ ـكـلتـدريجي ،مـشيـر ًا إلـى ان الـوزارة
جــادة ج ــد ًا يف تنـفي ــذ االحمــال
الكهــرب ــائيــة (احلـمل الــسك ــاني
والصنـاعي والزراعي واحلكومي
والتجـاري) وليـس علـى حـسـاب
احمال اخرى.
وافــاد الــوزيــر بــأن هــذه اخلـطــة
متت مـراجعتهـا مـن قبل جهـات

اكــد وكـيل وزارة الــداخـليــة بــالـنيــابــة اللــواء احمــد الــرجـيب امــس دعم دولــة الكــويت
الكامل واملطلق الستقرار العراق.
وق ــالـت وزارة ال ــداخلـي ــة يف بـي ــان :ان ال ــرجـيـب نـقل خالل اجـتـم ــاعه ال ــى امل ـسـتــش ــار
السـياسـي االقدم لـوزير الـدولة الـعراقـي لشـؤون االمن الـوطنـي الدكـتور عـبدالـرحيم
الــرف ــاعي اسـتعــداد الك ــويت لـتق ــدمي كل االمكــانــات مـن اجل ت ــوفيــر االمـن وحتقـيق
االمان للشعب العراقي.
واضاف البيان ان االجـتماع تناول ايـضا جملة من املـوضوعات ذات االهتـمام املشترك
وتطـورات االوضـاع الــراهنــة يف املنـطقـة بهـدف تعـزيــز التعـاون والـتنــسيق املـثمــر بني
البلدين الشقيقني على جميع االصعدة.
من جانبه اعرب الدكتور الرفاعي عن عميق الشكر والتقدير لدولة الكويت جلهودها
اخمللصـة والبنـاءة يف مسـانـدة الـشعب العـراقـي واملشـاركـة يف تعـزيـز دور االمن وارسـاء
الدميقراطية يف العراق.

تــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

النجف  /عامر العكايشي
اع ــرب م ــدي ــر ش ــرط ــة الـنـجف العـمـي ــد ال ــركـن عـبـ ــد الك ــرمي
مصطفـى العامري عن اسفه الـشديد لالعتـداء الذي تعرض
له مـراسل" املـدى" يف الـنجف عـامــر العكـايـشـي اثنـاء تــأديته
واجبه الصحفي .جاء ذلك عقـب اللقاء الذي جمع العامري
بــالـعكــاي ـشـي مبكـتـبه يف الـنجف واعــرب عـن الــدعـم الك ــامل
للـصحـافـة وحــريتهــا وانه سيـسعـى جـاهـدا مـن اجل تثـقيف
افراد شرطـة ومنتسبي لـواء ذو الفقار النه هنـاك عشرة آالف
شـرطي يف النجف بحـاجة الـى تدريب وتـثقيف على حـد قول
العامري.
من جهـة اخرى اعـرب وفد مـن مركـز اجملتمع املـدني العـراقي
يف محـافظـة بـابل عـن تضــامنه مع الـزميل عـامـر العكـايـشي
مؤكداً نقل األحداث التي جرت معه إلى املركز العام يف بغداد
ورفعها إلـى احلكومـة ،كما دانت رابـطة االعالميـني العراقيني
يف النجف حادث االعتداء على العاكايشي.
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جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
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بعد االعتداء على مراسل (املدى) يف النجف

مدير رشطة املحافظة :عرشة آالف رشطي
بحاجة إىل تدريب وتثقيف

عـامليـة لغرض تـوثيقهـا لدى
االمم املـتح ــدة وسيـتم عــرضهــا
ال عــن
ب ـ ـشـكـل تـف ـ ـص ـيـلــي ف ـ ـضـ ً
م ـسـت ــوى ادائه ــا وتـنفـي ــذه ــا يف
مـؤمتــر يعقــد يف عمـان بـرعـايـة
االمم املتحدة كونها خطة جادة
وطـمـ ــوحـ ــة ،وبـني الـ ــوزيـ ــر انهـ ــا
قـ ـ ــدمــت إلـ ـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـ ــوزراء
وستتم مناقشتها وعرضها على
البرملان ضمن خطة احلكومة.
ونفــى وحيــد يف رده علــى ســؤال
(امل ـ ـ ــدى) وص ـ ـ ــول االنــت ـ ـ ــاج مــن
الـطاقـة الكـهربـائيـة إلى  9آالف
ميكـا واط خـالل فصل الـصيف
م ــؤك ــد ًا ع ــدم م ــسـ ــؤولـيــته عـن
هـك ـ ــذا تــص ـ ــريح ـ ــات واوضح ان
القدرات كانت  4600ميكا واط.

نجاة عميد كلية القانون بجامعة املوصل من حماولة اغتيال

بغداد  /اسراء العزي

القـيــــادات الـكــــرديــــة كــــانـت ومــــا زالـت تــــؤكــــد عــــراقـيــــة اقلـيـم كــــردسـتــــان
اكـد رئـيس مجـلس محـافظـة
ك ـ ــرك ـ ــوك ان الق ـ ــرار االخـي ـ ــر
ل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة حـك ـ ــوم ـ ــة اقل ـيــم
ك ـ ــردســت ـ ــان ب ـ ــإن ـ ــزال الـعلــم
العراقي من جميع املؤسسات
وال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر احلـك ـ ـ ــومــي ـ ـ ــة يف
االقـل ــي ــم ال يـع ــن ــي رغـ ــب ـ ـ ـ ـ ــة
االقل ـيــم ب ـ ـ ــاالنف ــصـ ـ ــال عــن
الـع ـ ـ ـ ـ ــراق بـل ان الـقـ ــي ـ ـ ـ ـ ــادات
الكرديـة كانـت وما زالت تـؤكد
على عراقـية اقليم كـردستان.

بغداد  /كرمي السوداني

جملس القضاء :احكام باإلعدام بحق ثالثة متهمني

كـــــركـــــوك:
ـ
محـــــافـــظـــــة ـ
ـ
مجلــــس ـ ـ
رئــيــــس ـ ـ

االجـتـمــاع (جـيـمــس بـيكــس)
م ــن ـ ـ ـسـق مــك ــت ــب ال ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ــارة
االمريكية يف كركوك.
وحت ــدث رئـي ــس اجملل ــس عـن
الـتغـي ــرات الـتـي ط ــرأت عل ــى
الــبالد بع ــد سق ــوط الـنـظ ــام
املــب ـ ــاد وحت ـ ــدي ـ ــدا ع ــملــيـ ـ ــة
الـتخلـص مـن القــرارات الـتي
اتخ ـ ــذت اب ـ ــان ذلـك الـنــظ ـ ــام
مـشيـرا يف الـوقت ذاته الـى مـا
ج ــاء يف ال ــدسـت ــور العـ ــراقـي
بخ ــص ـ ــوص قــي ـ ــام مـجل ـ ــس
النواب بـايجاد علـم بديل عن
الـعلــم احل ـ ــالــي ي ــتفـق عل ــيه
ج ـم ـيـع مـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات ال ـ ـشـعــب
العراقي.
ومن جهته أشـار عضـو قائـمة
التـآخـي محمـد كمـال الـى ان

وزير الكهرباء :خطة سرتاتيجية
حتسن الكهرباء خالل  10سنوات

مبـزيد مـن احلزن واألسـى تلقيـنا نـبأ احلـادث األليـم الذي
أودى بحيـاة املرحـوم  /عبد الـرزاق املرجـاني الذي عـرفناه
عن قــرب مثـاالً للـصحفـي امللتـزم واإلنـسـان اخللـوق ،و يف
الـوقت الـذي نعـزي فيه أسـرة (املـدى) الـتي فقـدت إحـدى
ركائـزها نعـزي أيضاً عـائلة الفقيـد وأصدقـاءه ومحبيه وأن
يلهمهم اهلل الصبر والسلوان ...
هيئة رئاسة
اجمللس العراقي للسلم والتضامن
2006/9/5

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

