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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

هجوم انتحاري يستهدف آمرية قاطع جندة األعظمية

خصص راتباً تقاعدياً لعائلة الشهيد عبد العزيز البدري

رئيس اجلمهورية يؤكد دعمه
الجـراءات املـحكمـة اجلنـائيــة العليـا
بغداد /املدى

رئيس اجلمهورية جالل طالباني

جدد رئـيس اجلمهورية جـالل طالباني ،دعمه
إلجـراءات احملـكمــة اجلنــائيــة العـليـا ،مـؤكـداً
وقـوفه إلـى جـانـب القضـاة واملــدعني العـامني،
وشدد على أنه لن يسمح ألي تدخل من شانه
اإلخالل بــاسـتـقالل القـضــاة ،حــاثـ ـاً القـضــاة
واملـدعني العامني علـى ضرورة السيـر قدماً يف
اجنـاز الـقضـايـا الـتي تـنظـرهــا احملكمـة .جـاء
ذلك خالل استقبـال الرئيـس طالـباني ،لـوفد
مـن قضـاة ومـدعني عـامـني احملكمـة اجلنـائيـة
العليا يف مقر إقامته ببغداد.
م ــن جـهـ ـتـه ،اطـلـع وفـ ـ ـ ــد احمل ـك ــمـ ـ ـ ــة رئـ ـيـ ـ ــس
اجلــمهـ ــوريـ ــة علـ ــى سـيـ ــر احملـ ــاكـمـ ــات بـ ـشـ ــأن
امل ــته ـمــني ،وج ـ ــرى ال ـت ـ ــرك ـيـ ـ ــز عل ـ ــى ض ـ ــرورة
استـقالل القـض ــاء واحتــرام حقــوق اإلنـســان،
والـتــأكـي ــد علــى ضـمــانــات املـتهـمـني مـن اجل
محــاكـمــات عــادلــة تـعكــس ال ــوجه احلـضــاري
للبلد والعزم على بناء دولة القانون.
وش ــدد النــاطق ب ــاسم احملـكم ــة ،رئيـس قـضــاة
التـحقيق القـاضي رائـد جـوحي ،علـى ضـرورة
منـع التــدخـالت التـي من شــأنهــا أن تــؤثــر يف
استـقالل القضـاء واإلخالل بـسيـر احملـاكمـات
اجلارية بحق املتهمني.
مـن ج ــانـب آخ ــر اسـتقـبل ط ــالـب ــانـي ،يف مق ــر
إقـامته ببغـداد ،عائلـة الشهيـد اخلالـد الشيخ
ع ـبـ ـ ــد الع ـ ــزي ـ ــز ال ـب ـ ــدري رحــمه اهلل ،وأك ـ ــد أن
العراقيني علـى اختالف مذاهبهم وقـومياتهم
يق ــدرون جمـيع ـاً الــدور اإلنـســانـي والبـط ــولي
الذي أداه الشهيد البـدري يف حياته ،ويثمنون
نضـاله ضـد الـدكتـاتـوريــة ،ويسـتلهمـون العبـر
من الــسيــرة العـطــرة لــرجــال العــراق األفــذاذ
ومنـهم الـشـهي ــد عبــد العــزي ــز البــدري رحـمه
اهلل.

واعلن رئيس اجلمهـورية انه تقديـراً خلدماته
الـكـبـيـ ــرة والـكـثـيـ ــرة لـلعـ ــراق و لـإلسالم ودوره
التـاريخي البـارز يف النـضال ضـد الدكـتاتـورية
الـصداميـة اجملرمـة وملا أسـداه سماحـة الشيخ
الشهيد رحـمه اهلل من خدمات جلـيلة للوطن
وكفــاحه و تـصــديه للــظلم واحلـيف وإلحقـاق
العــدل ،فقــد تقــرر تكــرمي سمــاحته بـاعـتبـاره
شهيداً عظيما للعراق.
وقد أكـد طالباني أن هـذا التكرمي يحمل عبق
ذكرى أمـجاد الـشهيـد البـدري ومفـاخره ودوره
الـوطـني والـديـني ،وأن مـن واجب الـدولـة إزاء
رموز العـراق الذيـن جادوا بـأرواحهم الطـاهرة
يف سـبـيل دح ــر الــظلـم و إرس ــاء دع ــائـم احلق
وت ـشـيـي ــد ص ــرح امل ـس ــاواة واحل ــريـ ــة لل ــشعـب
العراقي.
واسـتشهـد طـالبـاني بـأبيـات شعـر من قـصيـدة
لل ـشــاع ــر الكـبـي ــر محـم ــد مهــدي اجلــواهــري
ميـدح فـيهـا الـشـهيــدين مـحمـد بـاقـر الـصـدر
وعبد العزيز البدري ،بقوله:
شعب العراق لكم صبرت مضاضة
ولقد علمتُ بأنك الصبّارُ
ونوائب تهوي عليك لو أنها
نزلت على حجرٍ هوت احجارُ.
فـ "ال ـص ــدر والـب ــدري" ك ــان ــا قـم ـ ـةً ،وعلــيهـم ــا
تتــواف ــد األطيــارُ وق ــال رئيـس اجلـمهــوريــة أن
بـطولـة الشيخ الـبدري قـد جتسـدت يف أصعب
الـلح ـظ ــات وه ــو ي ـص ــارع امل ــوت حتـت سـي ــاط
اجلـالد  ،الذي كـان يسـأله أثنـاء التعـذيب عن
رأيـه بح ـ ــزب ال ــبعــث ،ف ـم ـ ــا ك ـ ــان مــن ال ـ ـش ــيخ
البـدري إال أن يقـول بكـل قوة "أن حـزب البعث
هو حزب كافر وملحد".
كـمـ ــا أضـ ــاف أن "الـ ــشهـيـ ــد الـبـ ــدري كـ ــان ،يف
مــسيــرتـه النـضــاليــة رمــزاً لـلبـطــولــة والـثبــات
علــى املــوقف ،وك ــان نبــراس ـاً يف شهــادته ،يــشع
مبع ــانـي احملـب ــة و اإلخ ــاء بـني أبـن ــاء ال ــشعـب
كـ ــافـ ــة علـ ــى اخــتالف ديـ ــانـ ــاتهـم ومـ ــذاهــبهـم
وأعـراقهـم .وإن إحيـاء ذكـرى الــشهيــد البـدري
بـتـك ـ ــرميه هـي إع ـ ــادة احلق ـ ــوق ألصح ـ ــابهـ ــا،
والــوقــوف إلــى جــانـب املـظلــوم ضــد الـظــالـم،
وهــي وقف ـ ــة الس ـتـلهـ ـ ــام الع ـب ـ ــر واإلف ـ ــادة مــن
التجـارب يف بنـاء العراق اجلـديد ،بلـد اإلخاء
واحملــب ـ ـ ــة" .ل ـ ـ ــذلـك ت ـ ـ ــوجــب عـل ـ ـ ــى رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
اجلـمهــوريــة إقــرار هــذا الـتكــرمي و تخــصيـص
راتب تقـاعدي لـعائلـة الشهـيد اخلـالد الـشيخ
عبد العزيز البدري رحمه اهلل.

استشهاد ثامنية أشخاص يف أعامل عنف والعثور عىل أربع جثث يف الكوت
بغداد  -احملافظات  /املدى  -وكاالت
اسـ ـتـ ـ ـشـه ـ ـ ــد م ـ ـ ــا ال يـقـل ع ــن
خ ـم ـ ـسـ ـ ــة اشخ ـ ــاص واص ـيــب
آخ ـ ـ ــرون بـج ـ ـ ــروح يف اع ـم ـ ـ ــال
عـنف مـتفــرقــة أمـس الـسـبت،
وفقا ملصادر امنية.
وقــال مـصــدر امـنـي يف بغــداد
ان "شخ ـصــني اس ـتـ ــشه ـ ــدا يف
انـفـج ـ ـ ـ ــار عـ ـب ـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ـ ــاسـف ـ ـ ـ ــة
استهــدفت دوريــة اميــركيـة يف
سـاحة مـيسلون واصـيب اربعة
آخــرون بج ــروح جمـيعهـم من
املـدنيني" مضـيفا ان "الـدورية
االميركية لم تصب باذى".
واوضح امل ـص ــدر ان "ش ــرطـي ــا
استشهد واصيب  10اشخاص
بـج ـ ـ ــروح بـ ـيـ ـنـه ــم سـ ـت ـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا حـ ـ ــاول
ان ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــاري يـقـ ـ ـ ـ ــود س ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارة
مفخخـة تفجيـر آمريـة قاطع
جنــدة االعظـميـة قبـل الظهـر
".
وتـابع ان "حـرس املقـر اطلـقوا
الـنار علـى السـيارة التـي كانت
محـمل ــة بكـمـي ــات كـبـي ــرة مـن
املـتفجـرات مـا ادى الـى مـقتل
السائق قبل دخوله املقر".
ويف ح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،قـ ـ ـتـل
مـسلحـون مجهـولون املـسؤول
الفـني يف صـحيفـة "الـصبـاح"
احلـكـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة ع ـبـ ـ ــد الـكـ ـ ــرمي
الـ ـ ــرب ــيعــي واصـ ـ ــابـ ـ ــوا زم ـيـله
س ــامـي احـم ــد بج ــروح" وفق ــا
للشرطة.
ويف كـ ــركـ ــوك ،ق ـ ــال املقـ ــدم يف
شرطـة املدينة احـمد عبد اهلل
ان "ثالث ـ ــة اشخـ ــاص قــتلـ ــوا،
ب ـي ـنـهــم طـفـالن ،واص ـيــب 14
شخ ـصـ ــا آخـ ــريــن بجـ ــروح يف
انـفـج ـ ـ ـ ــار عـ ـب ـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ـ ــاسـف ـ ـ ـ ــة
اسـته ــدفـت دوريـ ــة لل ـش ــرط ــة
على طريق بغداد".
واضـ ـ ــاف املـ ـصـ ـ ــدر ان "ع ـبـ ـ ــوة
ناسفة اخرى استهدفت دورية
لـلشرطـة يف مكان يـبعد قليال
عـن املكــان االول االمــر الــذي
ادى ال ـ ـ ـ ـ ــى مـق ـ ـتـل ش ـ ـ ـ ـ ــرطـ ــي
واص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة اثـ ـن ــني آخ ـ ـ ـ ــري ــن
بجروح".
من جهة اخـرى ،عثرت شرطة
الك ــوت عل ــى "اربع جـثـث قـتل

مجلس الوزراء يناقش سلم الرواتب يف جلسة كاملة

احلكومة :رشاء املحاصيل الزراعية املحلية بأسعار مثيالهتا املستوردة
بغداد  /نصير العوام
خـصـصـت احلكــوم ــة اكث ــر من
 117الف دوالر امــريكـي مبــالغ
اضــافـيــة لـتغـطـيــة الـنقـص يف
مواد البطاقة التموينية.
وقــال النــاطق بـاسـم احلكـومـة
ال ــدكـت ـ ــور علـي ال ــدب ـ ــاغ عقـب
اجلـل ـ ــس ـ ـ ــة االخــي ـ ـ ــرة جملـل ـ ــس
ال ـ ـ ــوزراء :تـق ـ ـ ــرر يف اجلـل ـ ــس ـ ـ ــة
تـخ ـ ــصـ ــيـ ـ ــص  370و 250و117
دوالر ًا امــريكيـ ًا مبـالغ اضـافيـة
ل ــتغـ ـطــي ـ ــة ال ــنق ــص يف مـ ـ ــواد
البطاقة التموينية.
واكـد الـدبــاغ ان اجمللـس اتخـذ
يف جلـسـته عــدد ًا مـن القــرارات
مـن بيـنهــا تعـيني الــسيــد عـلي
الـعالق امـيـن ـ ـ ًا ع ــام ـ ـ ًا جملل ــس
الوزراء.
واضـاف ان مجلس الـوزراء قرر
دعم املـزارعني عن طـريق شراء
مح ـ ــاص ـيـلهــم بــنفـ ــس اسع ـ ــار
احملاصيل املستوردة.
كمـا قـررت احلكـومــة املصـادقـة
علـى مـشـروع قـانـون االنـضمـام
إلى البـروتوكولـني االختياريني
امللـحقـني ب ـ ــاتف ــاقـي ـ ــة حقـ ــوق
الــطفل .واوضح الــدبــاغ انـهمــا
يـنـص ــان عل ــى ع ــدم اسـتخ ــدام
االطفـال يف االنشطة االباحية
والنزاعات املسلحة.
وتابع الدبـاغ ان اجمللس صادق
عل ـ ــى ق ـ ــرار قــب ـ ــول م ــنح ـتــني
ق ــدمـت ــا ل ــوزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة،

االول ــى دمن ــاركـي ــة بقـيـم ــة 3.8
ملـيون دوالر حملـافظـة البـصرة،
والث ــانيــة امــريـكيــة بقـيمــة 40
مليـون دوالر العادة تـأهيـل سد
ديالى.
كــم ـ ــا اوضح ال ـ ــدب ـ ــاغ ان دول ـ ــة
االم ـ ــارات س ــتح ـتـ ـضــن الــي ـ ــوم
االحـد اجـتمـاعـ ًا بـشــأن العقـد
الـدولي اخلاص بـالعراق ،نـافي ًا
وج ـ ـ ــود اي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــرتـ ـي ــبـ ـ ـ ــات ب ــني
احلـك ـ ــوم ـ ــة الع ـ ــراقــي ـ ــة واالمم
املـتحــدة حــول زيــارة كــويف انــان
إلى العراق.
مـشيـرا الــى ان مجلـس الـوزراء
قـرر تعـيني الـسيـد علـي العالق
امـيـن ــا ع ــام ــا لـه و تخ ـصـيــص
 370،250،117دوالر ًا أم ـ ــريـكــيـ ـ ـ ًا
مـبلغـ ًا اضــافي ـ ًا لتغـطيـة نـقص
م ــواد الـب ـط ــاق ــة الـتـم ــويـنـي ــة،
واوضـح ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــاغ ان اجملـل ـ ــس
أتخ ــذ ع ــدد ًا مـن الق ــرارات مـن
اهـمها دعم املـزارعني من خالل
ش ـ ـ ــراء مح ـ ــاص ـيـلهــم ب ــنفـ ــس
االسعــار املــست ــوردة من اخلــارج
كــم ـ ـ ــا ص ـ ـ ــادق اجملـل ـ ــس عـل ـ ـ ــى
ت ـ ــوصــي ـ ــات جلــن ـ ــة املـهج ـ ــريــن
واملهـاجــرين يف مجلـس النـواب
ف ــضال عــن امل ــص ـ ــادق ـ ـ ــة علـ ـ ــى
اتف ــاقـي ــة مـن ـظـم ــة ال ــصحـ ــة
الع ــاملـي ــة اخل ــاص ــة مبك ــافح ــة
التـبغ ،وتــابع الــدب ــاغ كم ــا متت
املـصـادقــة علـى مـشـروع قـانـون

يف وداع عبد الكريم الربيعي
ويغادرنا زميل وصديق آخر .فصباح امس انهمر
رصاص مجهـول كما اعتـدنا ان نسمـيه ليخترق
جـسد عـبد الـكرمي الـربيعي .لـيغيب يف حلـظات
عالـم من احملبة ومـدى واسع من الود .ولـتفتقد
يف حلظــات زميلـتنـا (الـصبـاح) واحـداً مـن اكثـر
الع ــاملـني فـيه ــا جه ــداً ومـث ــاب ــرة ومـن اش ــدهـم
حـرصـاً ،كـان والؤه للـعمل ..وكــان همـه أن ينجـز
مـا هـو قــادر عليه ..كـانت قـدرتـه تتجلـى امـامنـا
وكنـا نـتلمـس نتـائـج ذلك ،كمـا احـسـسنـا بـدفء
اخالقه ومحبته.
صبـاح امس غادرنا عبد الكرمي الربيعي تاركاً يف
افئدتنا لوعة ..وحزناً سنفتقده زميالً وصديقاً.
وك ـ ــانـت م ـص ـ ــادر مـن الـ ـش ـ ــرط ـ ــة ق ـ ــد ق ـ ــالـت أن
مـجـ ـمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة م ــن املـ ـ ـ ـسـلـح ــني يـ ـ ـ ـسـ ـتـقـلـ ـ ـ ـ ــون
سيـارة"اعتـرضوا يف وقـت مبكـر من صبـاح امس،
مبنـطقــة (كــراج األمــانــة) جنــوبـي بغــداد،سيــارة
عبـد الكـرمي الــربيـعي سكــرتيــر التحـريـر الفـني
جلـريدة (الـصباح) ..وأطلقـوا عليه النـار ،فأردوه
قتيال يف احلال".
وأضـاف املـصـدر أن الـربـيعي" كــان متــوجهـا إلـى
مكـان مقر عـمله" ،مشيـرا إلى أن سـائقه" أصيب
بجروح ".ولم يذكر املصدر أي تفاصيل أخرى.
والـشهيد الربيعي الـذي يبلغ األربعني من عمره
وأب لـولـد وبنت ،كـان مسـؤوالً عـن القسـم الفني
للجريدة.

اسرة املدى

االنــضمــام ال ــى البــروتــوك ــولني
االختياريني امللحقني بـاتفاقية
حقــوق الطفل.مـبينـا ان هـذين
البروتـوكولني ينصـان على عدم
استخـدام االطفـال يف االعمـال
االبحاية ويف النزاعات املسلحة
فــضال عـن ت ــشكــيل جلـن ــة يف
االمـانـة العـامـة جمللـس الـوزراء
تتـولـى تـدقـيق أضــابيــر جمـيع
املع ـ ــاديــن ال ـ ــى اخل ـ ــدم ـ ــة مــن
املفصـولني السيـاسيني .مـشيرا
ال ـ ـ ــى ان اجملـل ـ ــس وافـق عـل ـ ـ ــى
تعـديـل مشـروع ضـريبـة الـدخل
رق ــم  13ل ـ ـ ـسـ ـنـه  1982.وقـ ـ ـ ــال:
متـت امل ـص ــادق ــة خـالل جل ـس ــة
مـجل ــس ال ـ ــوزراء اي ــضـ ـ ــا عل ـ ــى
قبــول منـح دوليـة لـوزارة املـوارد
املـائية مـنها املنحـة الدمنـاركية
بقمة  8،3مليون دوالر حملافظة
الـب ـص ــرة واملــنح ــة االم ــريكـي ــة
االخـرى بقيمـة  40مليون دوالر
إلعـادة تأهيل سد ديالى ،واعلن
الـدبــاغ عن عقـد اجـتمـاع اليـوم
االح ـ ـ ـ ـ ــد يف دول ـ ـ ـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ـ ــارات
العـربية للعقـد الدولي اخلاص
بـالعـراق الـذي تكـلفت به االمم
املتحـدة وبرعـاية دولـة االمارات
العــربـي ــة ،ونفــى الــدبــاغ وجــود
تـرتـيبـات بـني احلكـومـة واالمم
املتحدة فيمـا يخص زيارة كويف
ع ــن ـ ـ ـ ــان االم ــني الـع ـ ـ ـ ــام لـالمم
املـتح ــدة ال ــى الع ــراق .بـي ــد انه

اش ــار ال ــى ان ال ــرئـيـ ــس جالل
ط ـ ــالــب ـ ــانــي س ـيـلقــي خ ــط ـ ــاب
الع ـ ــراق يف اج ـتــم ـ ــاع اله ـيــئ ـ ــة
العلـيا لالمم املتحـدة يف دورتها
ال ـ ـســن ـ ــوي ـ ــة ،وق ـ ــال :س ــيل ــتقــي
ال ــرئيـس ط ــالب ــاني بــال ــرئيـس
االم ــريكـي ج ــورج ب ــوش وع ــدد
مـن رؤساء وممثلي العـالم على
هامش االجتماع.
ال ـ ــى ذلـك اك ـ ــد وزي ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
ح ـ ـســن ال ـ ــس ـ ــاري ان مـجل ـ ــس
ال ـ ـ ــوزراء شـكـل جلــن ـ ـ ــة وزاري ـ ـ ــة
بـرئـاسـة وزيـر املــاليـة وعــدد من
اخلــب ـ ــراء امل ـ ــال ـيــني ل ــتقـ ـ ــدمي
املقـت ــرح ــات اخل ــاص ــة بـ ــسلـم
ال ـ ــرواتــب .وق ـ ــال ال ـ ــسـ ـ ــاري يف
حــديث لـ (املـدى) علـى هـامـش
جلسة مجلـس الوزراء :ان لدى
اجمللــس نـي ــة م ــوازن ــة ال ــرواتـب
حـيـث ال تكــون هـنــاك طـبقــات
عـالية واخـرى دنيا ،مـضيفا ان
مجلـس الــوزراء سـيعقــد خالل
االسبــوع املقـبل جلـسـة خـاصـة
بـسـلم الــرواتـب كم ــا سيـصــادق
علــى املـقتــرحــات الـتي سـتقــدم
مــن ق ــبل الـلجــن ـ ــة اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
بـالــرواتب ،وكـشف الـســاري عن
شــم ـ ــول ذوي املهــن ال ــصحــي ـ ــة
مبـخ ـ ــص ـ ــص ـ ـ ـ ــات اخل ـ ــط ـ ـ ـ ــورة،
م ـ ــوضح ـ ــا ان ق ـ ــرار ت ـ ــسق ـي ــط
ال ـ ـســيـ ـ ــارات دون م ـ ـ ــوديل 1975
يشمل االجرة فقط.

اصحـ ـ ــابه ـ ــا ب ـ ــال ـ ــرص ـ ــاص يف
منطقة الصويرة أمس".
ال ـ ـ ــى ذلـك ،نـف ـ ـ ــذت ق ـ ـ ــوة مــن
اجل ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــش ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ــي مــع
م ـسـت ـش ــاري ق ــوات الـتح ــالف
عمـلي ــات دهم أمــس يف بغــداد
حـ ـي ــث اعـ ـتـقـل ــت شـخـ ـ ـص ــني
ضـالعني يف "نشاطـات ارهابية
ضــد القــوات العــراقيـة وقـوات
الــتح ــالـف" وفق ــا لـبـي ــان مـن
قوات التحالف.
واض ـ ــاف ال ـب ـي ـ ــان ان عــمل ـي ـ ــة
"دهـ ــم اخـ ـ ـ ـ ــرى يف ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاجـ ــي
اسف ــرت عـن اعـتق ــال مـتـم ــرد
ي ـ ـش ـتــبه يف تـ ـ ــورطه ب ـ ــاره ـ ــاب
املـواطـنني ( )...ويف الـرمـادي،
مت اعتقــال قنـاص مـشتـبه به
واربعـة مـشتـبه بهم آخـرين يف
تـفجـيـ ــر عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة ضـ ــد
القوات العراقية".
وكان مـسؤولـون امنـيون ان 17
شخـ ـص ـ ــا اس ـتـ ــشه ـ ــدوا أمـ ــس

األول يف اعمال عنف مـتفرقة
يف الع ــراق بـيــنهــم ثالث ــة مـن
الــزوار الـشـيعــة املـتجـهني الــى
ك ــربالء للـم ـشــاركــة يف احـيــاء
ذكـ ــرى مـ ــولـ ــد االمـ ــام املهـ ــدي
(ع) .وقال وزير الـدولة لشؤون
االم ــن ال ـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي شـ ـي ـ ـ ـ ــروان
الـوائلي يف مـؤمتـر صحـايف يف
كـ ــربـالء ان ثالثـ ــة مـن الـ ــزوار
اسـت ــشه ــدوا ب ــاطالق ق ــذيف ــة
ه ـ ـ ــاون.واض ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ان
الـثالث ــة قـض ــوا ب ــالقــصف يف
منـطقة املـسيب قبل وصـولهم
الى املدينة.
ويف بغــداد ،قــال مـصــدر امـني
ان عبوة ناسفة "انفجرت لدى
م ـ ــرور م ـ ــوكــب الـعق ـيـ ـ ــد علــي
محـمد قـائد شـرطة الـكرخ يف
منطقة زيونة ".
واض ــاف ان الـعقـي ــد جن ــا مـن
االنفج ــار ال ــذي اودى بحـي ــاة
ثالثــة مـن املــارة بـيـنهـم امــراة

بقايا سيارة مفخخة يف انفجار ببغداد -امس

احلكيم جيدد مطالبته بإقامة إقليم اجلنوب
والدليمي ال جيد مربر ًا لذلك
كربالء /الوكاالت
ق ـ ـ ــال رئــي ـ ــس اجملـل ـ ــس األعـل ـ ـ ــى
لـلثــورة اإلسـالميــة الــسي ــد عبــد
العـزيـز احلكيـم يف كلمـة له أمـام
حشـد كبيـر من الـزوار يف مـدينـة
كــربـالء مبن ــاسبــة زي ــارة النـصف
من شـعبان ومـولد اإلمـام املهدي
(ع) ،أن الفـيـ ــدرالـيـ ــة " أقـ ــرت يف
ال ـ ــدســت ـ ــور ..لـ ـ ــذا عل ـ ــى ج ـم ــيع
الع ـ ــراقـيـني أن يـتـمــتع ـ ــوا به ـ ــذا
احلق".
وأضــاف" :إقلـيم كــردستــان شهـد
نهضة بـالغة علـى كل األصعدة..
بفضـل متتعه بـالفيـدراليـة ،فمـا
املـ ـ ــانع مــن أن تـ ـطــبق يف ج ـمــيع
أنحـ ــاء الع ــراق .م ـشـي ــراً إل ــى أن
"من يقبل بفيـدرالية كـردستان..
عليه أن يقبل بفيدرالية الوسط
واجلـ ــنـ ـ ـ ـ ــوب وبـغـ ـ ـ ـ ــداد ،وبـقـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
األقاليم".
وأش ـ ــار ال ـ ـســي ـ ــد احلـك ـي ــم خالل
كالمه إلــى قــضي ــة األمن ،وقــال"
أم ــامنــا العــدي ــد من املــشكالت..
ويجـب القـضــاء علـيهــا لـتــوفـيــر
األمــن لـلع ـ ــراق ـيــني"  ،مـ ـض ــيف ـ ــا
"علـ ــى احلـكـ ــومـ ــة أن تعــمل بـكل
اجله ـ ــد حلــم ـ ــاي ـ ــة امل ـ ــواط ـنــني ،
خـ ــاصـ ــة أن هـنـ ــاك حـ ــرب إبـ ــادة
طـ ــائفـيـ ــة مـن قــبل مـ ــا اص ـطـلح

علـ ـ ــى تـ ـ ـس ـم ـي ـتـه (القـ ـ ــاعـ ـ ــدة) و
(مجلس شورى اجملاهدين)".
وت ــابع " آن األوان عل ــى احلكــومــة
أن تعـمل علــى تــوفـيــر اخلــدمــات
،ونحن بـدورنـا سـنشـد علـى يـدهـا
يف اتخـ ــاذ اإلجـ ــراءات الــصـ ــارمـ ــة
ضد املـسؤولـني الذين يـتقاعـسون
ع ــن الـعـ ـمـل" ،م ـ ـضـ ـيـفـ ـ ـ ــا "يـج ــب
الــضـ ــرب بـيـ ــد مـن حـ ــدي ـ ــد علـ ــى
املفسدين".
ودعا احلكيم العراقيني إلى "عدم
اخل ــضـ ـ ــوع لل ــمفـ ــس ـ ــدي ــن ،وإبالغ
اجلهـات املعنيـة عن الفـساد أيـنما
وجد يف دوائر الدولة".
وقــال " نــريــد عــراقــا يــوفــر احلق
لكل العــراقيـني يف شتـى اجملـاالت
،ون ـ ــرف ــض كل أشـك ـ ــال الـتـمـيـي ـ ــز
الـع ــنـ ــصـ ـ ـ ــري ..ويف إطـ ـ ـ ــار دولـ ـ ـ ــة
القانون".
وحـول املصاحلة الـوطنية ،قال إن
املـص ــاحل ــة "ب ــاتـت ض ــروري ــة لكـن
ه ـ ــذا األم ـ ــر ال ي ـتــم إال ب ـ ــوض ـ ــوح
املع ـ ــايـي ـ ــر والـث ـ ــوابـت ال ـ ــوطـنـي ـ ــة
العـامــة" ،محــددا تلـك الثــوابت بـ
"ح ــرم ــة الـ ــدم الع ــراقـي ..إذ أنـن ــا
نـرفـض أن تتحـول عمليـة الـوفـاق
جـ ـ ــس ـ ـ ــرا يـع ــب ـ ـ ــر عـلـ ـيـه الـ ـبـعـ ــض
ل ـتـحـق ـيـق مـك ـ ـ ــاســب ومـ ــص ـ ـ ــالـح

منفذ حدودي جديد يف الطريفاوي عىل احلدود مع سوريا
املوصل /الوكاالت
اعلـن م ـص ــدر م ـس ــؤول يف وزارة امل ــالـي ــة
امــس ال ـسـبـت أن الــوزارة تـبحـث افـتـتــاح
م ــنف ـ ــذ ح ـ ــدودي ج ـ ــدي ـ ــد يف م ـنـ ــطق ـ ــة
الـطــريفــاوي الــواقعــة يف قـضــاء سـنجــار
علـ ــى احلـ ــدود الـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ــوضحـ ــا أن
رئيـس الــوزراء نــوري املــالـكي رحـب بهــذا
اإلقتـراح لـدى زيــارته االخيـرة حملــافظـة
نينوى.
وقــال احملــامـي خــالــد ابــراهـيـم الــشالل
مع ـ ــاون م ـ ــدي ـ ــر امل ـن ــطق ـ ــة اجل ـم ـ ــرك ـي ـ ــة
الشـمالـية يف محـافظـة نينـوى امس إن"
فكــرة افـتتــاح مـنفــذ جــديــد قــدمـت من
قبل وزارة املالية ورحب بها السيد رئيس
الــوزراء عـنــد زيــارته االخـيــرة حملــافـظــة
نـيـن ــوى..وهـي تقـ ــوم عل ــى اسـ ــاس فك ــرة
تخفيف الزخم عن منفذ ربيعة االصلي
وعلـى التـوسع يف اقـتصـاديـات البلـد من
خالل زي ـ ــادة ح ـ ــرك ـ ــة الــتج ـ ــارة وك ـ ــذلـك
ل ـيـك ـ ــون حمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة ن ـي ـن ـ ــوى م ــنف ـ ــذان
حـدوديان بـدل املنفـذ الواحـد مما يـزيد
من واردات الدولة".
وتـقع مـنــطق ــة ال ـطـ ــريفـ ــاوي يف اجله ــة
املقابلة ملدينة حلب السورية.
وشـرح الـشالل عـمل مـديـريــة اجلمـارك
بقوله" تقع على عـاتق االدارة اجلمركية
يف ربيعة مهـام حفظ وحمـاية االقـتصاد
الــوطـني مـن التــدهــور مـن خالل فــرض
الـ ــرسـ ــوم اجلـمـ ــركـي ـ ــة علـ ــى الـب ـض ـ ــائع
الداخلة واخلارجة من والى القطر".

وطفل ،واص ــاب سـت ــة آخ ــريـن
بج ـ ـ ــروح ب ـي ــنه ــم ثالث ـ ـ ــة مــن
عناصر الشرطة.
ويف بعقوبـة ،قالت الشرطة ان
ثالثة اشخاص قـتلوا باطالق
نــار يف ح ــادثني مـنفـصـلني يف
املـ ــديـنـ ــة مـن قــبل مـ ـسـلحـني
الذوا بالفرار.
وق ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـ ــدر يف ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
محافـظة ديالـى ان "مسلحني
مـجـهـ ـ ـ ــول ــني قـ ـتـلـ ـ ـ ــوا ثـالثـ ـ ـ ــة
اشخ ــاص مـن عـ ــائل ــة واح ــدة
من عــشيــرة الــشم ــري بيـنمــا
كـانوا يف سيـارة متوجـهني الى
قـرية الـسهيل بـعد ظهـر أمس
األول" .ويف ت ـك ـ ـ ـ ــري ــت  ،ق ـ ـ ـ ــال
مـصــدر امـني ان "اربـع عبــوات
ن ـ ـ ــاسـف ـ ـ ــة انـفـج ـ ـ ــرت يف وق ــت
م ـت ـ ــزامــن ل ـ ــدى م ـ ــرور دوري ـ ــة
اميـركيـة غـرب بيجي ادت الـى
مقـتل ثالثــة اشخــاص وجــرح
ثالثة آخرين".

كـم ــا اعلـن مـصــدر يف شــرطــة
املـ ــديـنـ ــة العـثـ ــور علـ ــى جـثـث
ضــابـط واثـنـني مـن م ــرافقـيه
مــن جه ــاز حـم ــاي ــة املـنـ ـش ــآت
الـنفـطـي ــة علــى الـط ــريق بـني
ت ـكـ ـ ـ ــري ــت وكـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــوك .وكـ ـ ـ ــان
مـسلحون قـد خطفـوا الثالثة
اخلميس املاضي.
ويف كــركــوك ،قــال الـنقـيـب يف
ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ح ـ ـ ــويـج ـ ـ ــة اح ـم ـ ـ ــد
العبيـدي ان مسلحني اغـتالوا
الـ ـشــيخ خـلف ابـ ــراهـيـم احـ ــد
مـشـايخ عـشيــرة البقـارة الـتي
تعـ ــود الـ ــى عـ ـشـ ــائـ ــر اجلـبـ ــور
املـنـت ـش ــرة يف املـنــطق ــة صـب ــاح
أم ــس .واض ـ ــاف العـبـيـ ــدي ان
"اربعة مـسلحني اطـلقوا الـنار
مـن سيــارة علـى الـشـيخ خلف
بـينما كان امـام منزله يف بلدة
السادة البقارة فاردوه".
ويف ح ـ ـ ــادث م ـنـف ـ ـصـل ،ت ـ ـ ــابـع
العـبيـدي ان اشـتبـاكـات "دارت

واض ــاف ان"تـن ـظـيـم اسـتـيف ــاء ال ــرس ــوم
اجلـمـ ــركـيـ ــة املـتـ ــرتـبـ ــة علـ ــى الـب ـضـ ــائع
املــست ــوردة والبـضــائع املــستـهلك ــة ينــظم
عمليـتي االستيـراد والتـصديـر ،وتفرض
هــذه الـضــرائـب علــى غــالـبي ــة البـضــائع
املـنــتجـ ــة عـ ــراقـيـ ــا بـ ــاسـتـثـنـ ــاء الــنفــط
ك ــامل ـش ــروب ــات الـكح ــولـي ــة وامل ـش ــروب ــات
الغـازيـة ،كـذلـك تعمل دائـرتنـا علـى منع
املهــربني من ادخـال اخملـدرات واالسلحـة
ومحاربتهم محاربة تامة".
امـا عن واردات منفـذ ربيـعة ،فـقال" لـقد
حققت دائـرتنـا يف الشهـر املنصـرم فقط
ثالثــة مـلي ــارات دينــار ع ــراقي مـن خالل
اسـتــيفـ ــائه ــا ال ــرسـ ــوم املف ــروضـ ــة عل ــى
البـضــائع ،ومت تــسلـيم كــامل املـبلغ الــى
وزارة امل ــالـي ــة ولـيــس حمل ــاف ـظ ــة نـيـن ــوى
حـص ــة مقـط ــوع ــة مـنه ــا كـم ــا ي ـش ــاع يف
احلديث املتداول بني عامة املواطنني".
امــا عـن اخلــدم ــات املقــدمــة مـن مـنفــذ
ربــيعـ ـ ــة ،فقـ ـ ــد أوضح ال ـ ـشـالل أنه" مــنع
الـ ـسـمـ ــوم والـ ــسالح مـن الـ ــدخـ ــول الـ ــى
القطـر مـن اهم اعمـال مـديـريتنـا ،ويتم
الكشف عنها بواسطة جلان خاصة وعن
طريق اجهـزة كشف متطـورة موجودة يف
املنفـذ ..فقـد ضبطـت مديـريتنـا بتـاريخ
 2006/8/30وم ــن خـالل مـ ـنـف ـ ـ ــذ ربـ ـيـعـه
احلـ ــدودي  18شـ ــاحـنـ ــة حتــمل  400طـن
من الــدج ــاج غيــر الـص ــالح لالسـتهالك
 16مـنهــا حتـمل لــوحــات ارقــام كــويـتـيــة

وش ــاحنــة بلــوح ــة رقم ســوري ــة واالخيــرة
بلوحة ارقام لبنانية".
وق ــال"لق ــد اكـتفـيـن ــا بـتـص ــوي ــر ج ــوازات
سواق السيارات وتصـويرشهادة البضاعة
واسـمـ ــاء الــتج ـ ــار ومت تعـمـيــمه ـ ــا علـ ــى
جـمـيع مــراكــزنــا احلــدوديــة ملــنعهــا مـن
ال ــدخ ــول" ،م ــوضح ــا ان"الــتعلـيـم ــات يف
السـابق كـانت جتيـز اتالف الـبضـاعـة اال
ان التعليمات اجلديدة متنع ذلك".
اما عن الرسـوم املفروضة علـى البضاعة
فقــال الــشالل إن"الــواردات الـتـي ت ــدخل
هـي عـن ط ــريق رسـم االعـم ــار املف ــروض
عل ــى البـضــائع بــواقع  %5عـن البـضــائع
الــواردة ال ــى القـطــر بــإسـتـثـنــاء االدويــة
واملستـلزمات الـطبية واالغـذية واملالبس
والكتب".
وعــن ال ــتف ـت ـي ـ ــش عــن االسـلحـ ـ ــة ،قـ ـ ــال
املـصــدر" هنــاك اجهــزة يـتم مـن خاللهــا
تصويـر الشاحنة تصـويرا كامال للتعرف
علــى محـتــويــاتهــا ثـم ت ــدخل بع ــد ذلك
للـتفـتيـش ،ومـن غي ــر املمـكن ادخــال أي
قـطعـة سـالح دون ان نكتـشفهـا بــواسطـة
اجهـ ـ ـ ــزة صغــيـ ـ ــرة يـ ـضـعه ـ ـ ــا املف ـتـ ــش يف
جيبه".
واضاف" يبقـى لدينـا التانكـرات اخملفية
والتي تستخـدم لتهريب الـوقود واحلمد
هلل الن لـ ـ ـ ـ ــديـ ــنـ ـ ـ ـ ــا مـفـ ــت ـ ـ ـ ـشـ ــني اكـفـ ـ ـ ـ ــاء
ي ـسـتـطـيعــون مـن خالل عـملهـم العـثــور
عليها بكل سهولة".

ضيقة".
وأضــاف " كمـا نـرفـض أن تتحـول
عملية املصاحلة إلى غطاء لعودة
القتلة واجملرمني إلى احلكم".
ويف غــض ـ ــون ذلـك ،ق ـ ــال ع ـ ــدن ـ ــان
مـحمــد سـلمــان الــدلـيمـي رئيـس
جـبهــة الـت ــوافق "لـيــس هـنــاك أي
مـبـ ــرر إلقـ ــام ـ ــة إقلـيـم يف جـنـ ــوب
العراق سوى الطائفية".
وأض ـ ـ ـ ــاف يف ب ــي ـ ـ ـ ــان أن "جـ ـبـه ـ ـ ـ ــة
التـوافق ال ميـكن أن تقبـل بإقـامة
إقـلـ ـي ــم يف اجل ــنـ ـ ـ ــوب كـ ـ ـ ــون ذلــك
ســيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى اس ــتحـ ـ ــواذ دولـ ـ ــة
خــارجيـة لهــا أطمـاع تــاريخيـة يف
العـراق علـى هـذا اإلقـليم" دون أن
يحدد اسم الدولة التي يعنيها.
وت ــابع "نحـن نع ــارض ذلك املـبــدأ
كـ ـ ـ ــونـه س ــيـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى تـق ـ ـ ـسـ ـي ــم
العراق".
وأكـد الـدلـيمـي أن "هنـاك أطـرافـاً
كثيـرة تسعـى إلى إجـراء تعديالت
عل ــى ال ــدسـت ــور احل ــالـي وجـبه ــة
الــت ـ ــوافـق يف مق ـ ــدمــته ـ ــا فــنحــن
نعتـرض على ما جـاء يف الدستور
ب ـ ــالــن ـ ـســب ـ ــة مل ـ ــوض ـ ــوع األق ـ ــال ـيــم
والف ــدرالـي ــة وتـ ــوزيع ال ــسل ـط ــات
ومـ ـ ـ ــدى ارت ــبـ ـ ـ ــاط احملـ ـ ـ ــافـ ــظـ ـ ـ ــات
باحلكومة املركزية".

اعـتقـــال رئيـس حــزب احلل
الديمقراطي بتهمة القتل
السليمانية  /أف ب
اعـلن مـصــدر مـســؤول يف مــديــري ــة االمن يف
السليمانية اعتقال رئيس حزب كردي مقرب
من حـزب العمـال الكـردستـاني بعـد اتهـامه بـ
"التورط يف مقتل احد الكوادر" املنشقني عن
احلزب االخير.
وقال املصدر رافضا ذكر اسمه ان"قوات االمن
اعـتقلـت ف ــائق محـمــد كــولـبـي رئـيــس حــزب
احلل ال ـ ــدميقـ ــراطـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي" (احـ ــد
اعضـاء مـؤمتـر الـشعـب بقيـادة حـزب العمـال
الكردستاني).
وكـشـف املصــدر ان"اعتقـال كـولـبي يـأتـي بنـاء
عل ــى ق ــرار احـ ــد الق ـض ــاة يف م ــدي ــري ــة امـن
الــسلـيـمــانـيــة ب ـسـبـب ت ــورطه يف مقـتل احــد
ال ـكـ ـ ـ ــوادر املـ ـن ـ ـ ـشـقـ ـ ـ ــة ع ــن حـ ـ ـ ــزب الـعـ ـمـ ـ ـ ــال
الكردستاني واسمه كمال شاهني".
وكـ ــان شـ ــاهـني قـ ــد قــتل يف شـبـ ــاط  2005يف
احدى قرى محافظة السليمانية.
واكـ ــد امل ـص ـ ــدر ان"شخ ـص ـ ــا معـتـقال بـ ـسـبـب
تــورطه يف القــضي ــة اعت ــرف اثنــاء الـتحقـيق
معه بان فائق كولبي ضالع فيها".
يـشار الـى ان كولـبي طبيب جـراح بدا نـشاطه
يف صـفـ ـ ـ ــوف االحـ ـ ـ ــزاب ال ـكـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة مـ ـ ـطـلـع
الثمانينيات ،واصبح نائبا يف برملان كردستان
عام  1992يف اول انتخابات بعد انتفاضة اذار
. 1991
ويف  ،2001اص ـ ـبـح رئ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــا حلـ ـ ـ ـ ــزب احلـل
الدميقراطي.

ق ـ ـ ـ ــرب الـ ـبـل ـ ـ ـ ــدة ب ــني دوري ـ ـ ـ ــة
اميـركيـة ومــسلحني مـا اسفـر
عـ ـ ـ ــن م ـق ـ ـ ـ ـتــل اث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــني مـ ـ ـ ــن
املسلحني".
م ــن جـه ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ،اعـلـ ـن ــت
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة اس ـتـ ــشه ـ ــاد اح ـ ــد
ع ـن ـ ــاص ـ ــر اجل ـيـ ــش الع ـ ــراقــي
واصـابـة اثـنني بجـروح عنـدمـا
اطـلق م ـسـلح ــون الـنـ ــار عل ــى
دورية بني سامراء وبغداد.
الـ ــى ذلـك ،اعلـنـت الـ ـشـ ــرطـ ــة
العـث ــور عل ــى  14جـث ــة حتـمل
آثــار تع ــذيب وقـتل اصحــابهــا
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص يف مـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
متفرقة من العراق.
ويف الــديــوانـيــة عـث ــرت مفــارز
الـشـرطـة الـوطـنيـة علـى جثـة
املترجم (حيدر حمزة).
وذك ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر ام ـ ـنـ ــي يف
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة إن املـ ـت ـ ـ ـ ــرج ــم
اخ ـت ــطف مــن قــبل ع ـن ـ ــاص ـ ــر
مــسلحــة مجهــولــة عنــد احــد
ب ــواب ــات جـ ــامعـ ــة الق ــادسـي ــة
وع ـث ـ ـ ــر علـ ـ ــى ج ـث ــته ص ـبـ ـ ــاح
اجلـمع ــة امل ــاضـي ــة يف ن ــاحـي ــة
البدير.
مـن جهــة أخــرى قــام اجلـمعــة
املـاضية فوج املـداهمات التابع
إل ــى ال ـش ــرط ــة ال ــوطـنـي ــة يف
ال ــدي ــوانـي ــة مب ــداهـم ــة أوك ــار
جتــار اخملــدرات يف الــديــوانيــة
وجميـع قاعـات األلعـاب البلي
اسـتيـشن والـبليـارد ومت إلقـاء
الـق ـ ـب ـ ــض عـلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
املتهمني.
ذكـ ــر ذلك م ـص ــدر يف ش ــرط ــة
امل ــديـن ــة لـ(امل ــدى) وأض ــاف أن
خطة أمنيـة واسعة ستنفذ يف
هذا السياق الحقاً تهدف إلى
تـطهيـر املــدينــة من اجملــرمني
ورفــض امل ـصـ ــدر الـكـ ــشف عـن
عـدد املتهمـني الذيـن مت إلقاء
القـبــض علــيهــم يف العــملـي ــة
املذكورة.
وعل ـ ــى صعـيـ ــد مـت ـصـل أعلـن
اجلـي ــش األمـ ــريكـي اجلــمع ــة
املـاضية مقتل جنـدي أمريكي
يف انفجار عبوة نـاسفة جنوب
بغـداد دون أن يذكـر البـيان أي
تفاصيل أخرى عن احلادث.

اختطاف أحد
رجال الدين يف الفلوجة
الفلوجة /املدى
اخـتــطف م ــسلح ــون مجهــولــون أمــس ال ـسـبـت
رجل ديــن ي ـ ـشـغل م ـنـ ـصــب عـ ـض ـ ــو يف مـجلـ ــس
عـلمــاء الفلــوجــة وذكــر شهــود عيــان يف مــدينــة
الفلـوجـة أمـس الـسـبت أن مـسلـحني مجهـولني
اختطفوا الـشيخ جميل إبراهيم التكريتي إمام
مسجـد ( الشهـيد إيـاد العـاني) وعـضو مـجلس
علماء الفلوجة .
وأوضح ال ــشهـ ــود أن املـ ـسـلحــني أوقفـ ــوا سـيـ ــارة
الـشيخ جمـيل التكـريتي  ،يف قـرية األزركـية ( 3
كـم شـمـ ــال غـ ــربـي الـفلـ ــوجـ ــة) ..وأنـ ــزلـ ــوه مـن
الــسيـارة حتـت تهـديـد الـسالح ،وتـركــوا شقـيقه
الذي كان برفقته .
وأضــاف الــشهــود أن املــسلحـني اقـتــادوا ال ـشـيخ
التكريتي إلى جهة مجهولة .
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