منع تصوير مشاهد القتل والدم يف النجف

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

النجف  /الوكاالت
اص ـ ــدرت االدارة امل ـ ــدن ـي ـ ــة يف ال ـنـجف امـ ــس اجلــمع ـ ــة
تـعلـيـمـ ــات تق ـضـي مبـنع وس ــائـل االعالم مـن ت ـص ــوي ــر
االحـ ـ ــداث ال ـتــي حتـ ــصل يف املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة وكـ ـ ــذلـك م ــنع
املسؤولني االمنيني من االدالء باي تصريحات.
وتضـمنت الـتعليمـات الصـادرة عن املكـتب االعالمي يف
النجف "مـنع وسائـل االعالم من تصـوير مـشاهـد الدم
والقتل الـتي حتـصل خالل العـمليـات االرهـابيـة وضـد
مفـارز ودوريـات الـشـرطــة التـي تنـتقل الـى امــاكن هـذه
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا".
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دينارا

ضـمـن احلــصـــة الـتـمـــويـنـيــــة  ..طحــني “صفـــر“ ومـعجــــون يف شهـــر رمــضـــان
تقــارب بـني االئتـالف والتــوافق حــول تــشكـيل االقــالـيم واعـــادة النـظــر بــالـــدستــور
بغداد  /نصير العوام
تـعقـ ــد الـكــتل الـبـ ــرملـ ــانـيـ ــة الـيـ ــوم الـ ـسـبـت
اجـتـم ــاع ــا ق ــد يـنهـي ازم ــة م ـش ــروع ق ــان ــون
االقالـيم واالتفاق علـى تشكيل جلنـة العادة
النظر بفقرات الدستور.
واعلن رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي
عـن وجـ ــود شـبـه اتفـ ــاق بـني جــبهــته وكــتلـ ــة
االئـتالف الع ــراقي املــوحــد بـشــأن مــوضــوع
االقـاليـم .وقال ان االتـفاق يـنص علـى عدم

تـنفيـذ املـادة املـتعلقـة بـاالقـالـيم اذا مـا متت
املـوافقـة عـليهــا من قـبل مجلــس النـواب اال
بع ــد االنـته ــاء مـن اج ــراء الـتع ــديالت عل ــى
ال ــدسـت ــور وق ــد تك ــون مل ــدة سـن ــة او سـنـتـني
ح ـسـب االتفــاق بـني الكـتل .م ـشـيــراً الــى ان
مسـألة تـطبيق االقـاليم واجـراء التعـديالت
علـ ــى الـ ــدسـتـ ــور رب ـطـت بـ ــاجلـ ــانـب االمـنـي
وحتسنه ورمبا تـتم كتابة وثيقـة توقع عليها
الـكتل الـسيــاسيـة تـتعلق بــالتهـدئـة والـعمل

القبض على  18ارهابياً والعثور على مخبأ لالسلحة

كركوك :دفن  30جثة ملسلحني جمهويل اهلوية

كركوك  /املدى
اعـلن مـصــدر امـني ان قــوة عــراقيــة تــؤازرهــا
قـ ـ ــوة ام ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة متـك ـنــت مــن اع ــتقـ ـ ــال 18
"ارهـابيـا" وعثـرت علـى مخـابـئ لالسلحـة يف
م ـن ــطق ـ ــة يف ج ـن ـ ــوب ك ـ ــرك ـ ــوك فج ـ ــر امـ ــس
اجلمعة.
واض ــاف الـنقـيـب عـم ــاد ج ــاسـم خ ـض ــر مـن
شرطـة كركـوك ان القـوة استطـاعت الـقبض
عل ـ ــى  18اره ـ ــاب ـيـ ـ ــا والع ـثـ ـ ــور علـ ـ ــى مخ ـب ـ ــأ
لـالسـلـحـ ـ ـ ــة والـعـ ـتـ ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــان االرهـ ـ ـ ــابـ ـيـ ـ ـ ــون
يستخدمونه يف تنفيذ اعمالهم.
واكـد العثـور علــى"كميـات مـن مختلف انـواع
االسـلحـ ــة واملـتـفجـ ــرات شـ ــديـ ــدة االنـفجـ ــار
وعبوات نـاسفة مهيـأة وهاونـات وقذائف و80
قطعة سـالح كالشنكوف ونحـو طن من مادة
تـي .ان .تي" مـشيـرا الـى ان"عـمليـات الــدهم
شمـلت قــرى تــابع ــة لن ــاحيــة الــرشــاد وقــرى
السوس واليرقون وقرى قضاء داقوق.
م ــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى ق ـ ــامــت جل ـن ـ ــة ال ـ ـش ـ ــؤون
االجتمـاعيـة والـدينيـة املـنبثقـة عن مـجلس

محافظة كركوك بالتنسيق مع رئاسة صحة
كــركــوك بــدفـن  30جثــة ملــسلحـني مجه ــولي
الهوية يف املقابر العامة.
وقال مصـدر اعالمي يف احملافـظة ان اجلثث
تع ـ ــود الشخـ ــاص كـ ــانـ ــوا قـ ــد قــتلـ ــوا اثـنـ ــاء
تنـفيــذهـم العم ــال عنـف وعمـليــات تفـجيــر
وزرع العبـوات الناسفـة وانفجرت علـيهم إلى
ج ــانب قـتل الـبعـض مـنهـم من قـبل القــوات
االمــريكيـة وجـثث أخـرى النتحـاريني نفـذوا
هجمات يف كركوك.
واضـاف املصـدر ان اجلثث كـانت مـوجـودة يف
وحدة الطب العدلي يف رئاسة صحة كركوك
ومضى علـيها فترة شهـرين لم يراجع ذووها
لـذلـك مت دفنهـا يف املقـابـر العـامـة مـن قبل
بل ــدي ــة ك ــرك ــوك وحتــملـت رئ ــاس ــة مـجلــس
احملــافـظ ــة جمـيع املـصــاريف ،عـلم ـاً ان هــذه
هـي امل ــرة الـث ــانـي ــة الـتـي يق ــوم به ــا اجمللــس
وجلنــة الـشــؤون االجـتمــاعيــة يف دفن جـثث
جملهـولني حـيث دفن يف شهـر نـيسـان املـاضي
 50جثة مجهولة الهوية.

املعـارضـة اليـمنيـة هتـدد بـدعـوة انصـارهـا اىل الـتظـاهـر
صنعاء  /اف ب
هــدد مـتحــدث بــاسـم "اللقــاء
امل ـشـت ــرك" الـيـمـنـي املع ــارض
الـ ــذي يحـتـج علـ ــى الـنـتـ ــائج
الـرسمـية املـؤقتـة لالنتخـابات
الـ ــرئـ ــاسـيـ ــة الـيـمـنـيـ ــة ام ــس
اجل ـمـع ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ان ـ ـص ـ ـ ــار
املعـارضــة للنـزول الـى الـشـارع

لل ـمـ ـطـ ـ ــال ـبـ ـ ــة بـ ـ ــاح ـت ـ ـسـ ـ ــاب
االص ـ ـ ـ ــوات م ــن قـ ـبـل جـه ـ ـ ـ ــة
دولية.
واوضـح مـحـ ـمـ ـ ـ ــد قـح ـ ـطـ ـ ـ ــان
املـ ـتـحـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــاس ــم الـلـقـ ـ ـ ــاء
امل ـ ـش ـت ـ ــرك وه ـ ــو ائــتالف مــن
خمسة احزاب معارضة مينية
الـذي كان مـرشحه فـيصل بن

شـمالن ابرز منافـسي الرئيس
عـل ــي عـ ـب ـ ـ ـ ــد اهلل ص ـ ـ ـ ــالـح يف
انـتخابـات االربعاء ،يف مـؤمتر
صـح ـ ـ ــايف "الـلـج ـن ـ ـ ــة اعـل ـنــت
حصــول بن شـمالن علـى 800
الف صوت لكـن هذه النـتيجة
تثير الضحك".
تفاصيل ص4

علــى ايقــاف اراقــة دمــاء الع ــراقيـني والعـمل
علـى وحدتهم  .مـوضحا ان االجتـماع ستتم
فـيه مـنــاقـشــة ثالث ــة ملفــات هـي :االقــالـيـم
والتعديالت الدستورية وامللف االمني .
م ــن جه ــته ق ـ ــال رض ـ ــا جـ ـ ــواد تقــي عـ ـض ـ ــو
مـجلس النـواب عن كتلـة االئتالف العـراقي
املـوحــد ان الكـتل البـرملــانيــة ستـسـتمع الـى
رأي جـبهــة الـت ــوافق العــراقـيــة يف مــوضــوع
تـشـكيل االقـالـيم وتعــديل فقـرات الــدستـور.

واضاف :ستتم مناقشة رأي اجلبهة من قبل
جميع الكتل .يـذكر ان جبهة التوافق طلبت
االسبـوع املـاضي من الـكتل مهلـة ثالثـة ايـام
لـبـيـ ــان رأيه ــا ب ــشكـل نه ــائـي ح ــول م ـش ــروع
قـ ــانـ ــون االقـ ــالـيـم .وت ـ ــوقع رضـ ــا ان يـكـ ــون
اجتمـاع اليوم هو آخر اجـتماع للكتل حول
م ــوض ــوع االق ــالـيـم واع ــادة الـن ـظ ــر بـبعــض
فقـ ــرات الـ ــدسـتـ ــور والـ ــوصـ ــول الـ ــى صــيغـ ــة
توافقية.

جملس حمافظة البرصة يقاطع القوات
الربيطانية وتظاهرات يف النجف
البصرة  -النجف  /املدى
اعـل ــن ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــد مـقـ ـتـ ـ ـ ــدى
الـ ـصـ ـ ــدر ان مـ ـ ـشـ ـ ــارك ــته يف
العـمليـة الـسيــاسيـة جـاءت
خلـلق "مق ــاوم ــة سـي ــاسـي ــة
للمحتل".
وق ـ ــال الـ ـص ـ ــدر يف خـ ـط ـب ـ ــة
اجلـمعــة مبــسج ــد الكــوفــة
امس" :ان سكـوتي عن ذلك
ل ـتـك ـ ــون ه ـنـ ـ ــاك مق ـ ــاوم ـ ــة
سياسية لوجود احملتل".
وطــالـب الـصــدر مبقــاطعــة
الـقوات االمـريكيـة منـاشدا
الــشعـب الع ــراقي مـط ــالبــة
احلكــوم ــة بحقــوقه ،وقــال:
"لـ ـ ـتـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا احملـ ـ ـتــل
وت ـطـ ــالـبـ ــوا حـكـ ــومـ ــة انـتـم
انـتخـبـتـم ــوه ــا حتـت وط ــأة
املـفـخـخ ـ ـ ـ ــات بـحـق ـ ـ ـ ــوق ـك ــم
ول ـت ـ ــرس ـمـ ـ ــوا اعالم احملــتل
علــى اراضـيكـم لتــدوســوهــا
باقدامكم".
وكـ ــان مـجلـ ــس محـ ــاف ـظـ ــة
البـصــرة قــد قــرر بــاجـتمــاع
طـ ـ ــارئ مقـ ـ ــاطعـ ـ ــة الق ـ ــوات
ال ـب ـ ـ ــري ـ ـط ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة وتـعـل ـيـق
الــتع ــاون مـعه ــا اثـ ــر مقــتل
قـي ــادي يف مكـتـب الــشهـي ــد
ال ـصـ ــدر بـ ــالـب ـصـ ــرة ،وقـ ــال

بـيـ ــان للـمـجل ــس ت ــسلـمـت
(املدى) نسخة منه ان هذه
املق ــاطع ــة ت ــأتـي يف سـي ــاق
اجــراءات احتجــاجيـة ضـد
القوات البريطانية.
واشــار الـبيــان الــى تــشكـيل
وفد للقـاء رئيـس الوزراء و
الـب ــرمل ــان الطـالعهــم عل ــى
مجمل التـداعيات االمـنية
يف املدينة.
وقـال حكـيم امليـاحـي عضـو
اجملل ــس والـ ــوفـ ــد ورئـي ــس
اللـجنــة الــرقــابيــة فـيه :ان
الـ ــوفـ ــد ســيلــتقـي رئـيـ ـسـي
الــوزراء والبــرملــان للخــروج
ب ـ ـ ـ ــاتـف ـ ـ ـ ــاق رسـ ـم ــي ح ـ ـ ـ ــول
املقاطعـة وبيان التحرشات
الـ ـت ــي تـقـ ـ ـ ــوم بـهـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــوات
االحتالل على حد وصفه.
واضـاف :ان اجمللـس يعتـزم
عقـد مـؤمتـر شـعبي عـام يف
البـصـرة والـقيـام بـسلـسلـة
ت ـظـ ــاهـ ــرات واحــتجـ ــاجـ ــات
ضــد الق ــوات البــريـط ــانيــة
املتمركزة يف البصرة.
وسبق جمللـس احملافـظة ان
قـاطع الـقوات الـبريـطانـية
اثـ ــر اعــتقـ ــالهـ ــا عـ ــدداً مـن
ضبـاط الـشـؤون الــداخليـة

لـ ـت ـ ـ ــورطـه ــم يف عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــات
اغتيال طالت مدنيني.
إلـ ـ ــى ذلـك طـ ـ ــافــت شـ ـ ــوارع
النجف تـظاهـرات انطلقت
مــن ام ـ ــام مـ ـسـكــن الـ ـشــيخ
صـالح الـع ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدي إمـ ـ ـ ـ ــام
جــمعـ ــة مـ ــسجـ ــد الـكـ ــوفـ ــة
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول الـعـالق ـ ـ ـ ــات يف
مـك ـتــب الـ ــشه ـي ـ ــد ال ـص ـ ــدر
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ـتـقـلـ ـ ـتـه ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
امـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة مع اث ـنــني مــن
طلبة العلوم الدينية.
وطــالب املـتظـاهـرون القـوة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة بـ ـ ــاالع ـتـ ـ ــذار
ال ـ ـ ــرس ـمــي واطـالق س ـ ـ ــراح
الشيخ العبيدي.
ويف صعـي ـ ــد مـت ـصـل عق ـ ــد
رئـي ــس مجلــس احمل ــافـظ ــة
ع ـب ـ ــد احل ـ ـســني امل ـ ــوس ـ ــوي
اجـتمــاع ـاً للـمجلـس اعـلن
خـالله ان اجمللــس ي ــشجـب
االعتقـال الـذي يعـد خـرقـاً
للسيادة قائالً:
لقـ ـ ــد ابـلغ ـنـ ـ ــا احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
بـاخلـرق وطـالـبنــا متعـددة
اجلنــسيــة بـتفــسيــر واضح
لعـمليــة االعتقـال ،وطـالب
بـ ـ ـ ــاطـالق سـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـشـ ـيـخ
العبيدي ومن معه فوراً.

بغداد  /كرمي السوداني
تضمنـت احلصة التمـوينية
ل ـ ــشهـ ـ ــر رمـ ـضـ ـ ــان امل ـبـ ـ ــارك
اضافة إلى املفردات املعتادة
نـ ـ ـصـف كـ ـيـل ـ ـ ـ ــو غ ـ ـ ـ ــرام م ــن
معجـون الطماطـة لكل فرد
وخ ـمـ ـس ـ ــة كــيل ـ ــو غ ـ ــرام ـ ــات
طـح ــني صـفـ ـ ـ ــر لـلـعـ ـ ـ ــائـلـ ـ ـ ــة
الواحدة.
اعـل ــن ذلــك مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــام
ال ـش ــركـ ــة الع ــام ــة لــتج ــارة
املـ ـ ــواد الغ ـ ــذائ ـي ـ ــة ع ـ ــدن ـ ــان
الشـريفي وقـال :كمـا سـتتم
مبـنـ ــاسـب ـ ــة حلـ ــول الـ ــشهـ ــر
املـب ــارك مـض ــاعف ــة كـمـي ــات
الـ ـبـقـ ـ ـ ــولـ ـيـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــوت
ومساحيق التنظيف.
واك ــد م ــدي ــر ع ــام ال ـش ــرك ــة
الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـ ـتـج ـ ـ ــارة امل ـ ـ ــواد
الغـ ــذائـيـ ــة علـ ــى ان هـنـ ــاك
زيـ ــادات ملح ــوظ ــة يف م ــواد
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة خالل
شهــر رمضــان املبـارك حـيث
سـيـتـم تـ ــوزيع نــصف كــيل ــو

مـعجـ ـ ــون لــكل مـ ـ ــواطــن و5
كـ ـيـلـ ـ ـ ــو غـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــات طـح ــني
(صفـر) لكل عـائلـة عـراقيـة
اضـافـة إلـى مضـاعفـة املـواد
االخـ ــرى مــثل الــبقـ ــولـيـ ــات
والزيوت واملساحيق.
واوضح الـشــريفي ان تـوزيع
حليب الكبار متوقف حالياً
ب ـسـبـب م ـس ــأل ــة فـنـي ــة ويف
حـ ـ ــالـ ـ ــة جتـ ـ ــاوزهـ ـ ــا س ـت ـتــم
مـضــاعفــة الكـميــة من 250
غم إلى  500غم لكل فرد.
مشيـراً إلى ان الـوزارة جادة
يف ايـص ــال م ــواد الـبـط ــاق ــة
الـتـم ــويـنـي ــة إل ــى املـنـ ــاطق
الـســاخنــة رغم مــا يتعـرض
له الـســائقــون مـن مخــاطــر
وآخــرهــا مــا حــدث يف احــد
املنافـذ حيث مت ارسال اكثر
مـن سـيـ ــارة محــمل ــة مب ــواد
البـطـاقـة الـتمـويـنيــة وبعـد
وص ـ ـ ــولـهــم مت ق ـ ـطـع رؤوس
الـسائقني وسـرقة الـسيارات
مبا حتمل.

وع ـ ـ ـدّ الـ ـ ـش ـ ـ ــريفــي ان هـ ـ ــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع خ ـط ـ ــر ج ـ ــداً وال
ميـكــن ال ـ ـسـكـ ـ ــوت عل ــيه وال
ميـكن اجملــازف ــة من جــديــد
ألن ارواح امل ـن ـتـ ـ ـس ـبــني مــن
الـســواق ال ميكـن التفــريط
به ــا رغـم ان احلف ــاظ عل ــى
ممــتلـك ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة وأرواح
امل ــواطـنـني مـن اخـت ـص ــاص
وزارات اخرى.
ويــؤكــد وزيــر الـتجــارة علــى
ضـ ــرورة اي ـصـ ــال احل ـصــص
الـتـم ــويـنـي ــة خ ـص ــوصـ ـاً يف
رمـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى الـع ـ ـ ـ ــوائـل
الع ـ ــراق ـي ـ ــة ب ـ ــالــتعـ ـ ــاون مع
وجهـاء ورؤسـاء الـعشـائـر يف
املـن ـ ــاطق الـ ـسـ ــاخـن ـ ــة علـ ــى
خـلف ـي ـ ـ ــة مق ـت ـ ـ ــرح يقـ ـضــي
بـقـ ـيـ ـ ـ ــام ابـ ـنـ ـ ـ ــاء املـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ب ــنقـل مفـ ـ ــردات
البطـاقة التـموينيـة وتأمني
ايـ ـصـ ـ ــاله ـ ــا إلـ ـ ــى العـ ـ ــوائل
ضـم ــان ـ ـاً لع ــدم ح ــرمـ ــانهـم
منها.

احلــــريــــة
مـــسلحــــة يف ـ ـ
ـبــــاكــــات ـ ـ ـ ـ
اشـ ـتـ ـ ـ
وغـاضبـون حيرقـون دار مفجـر سيـارة مفخـخة
بغداد  /هشام الركابي
اكـ ـ ــدت مـ ـصـ ـ ــادر ام ـن ـي ـ ـ ــة وشهـ ـ ــود ع ـيـ ـ ــان ان
اشـتـبـ ــاكـ ــات مـ ـسـلحـ ــة ان ـ ــدلعـت يف مـ ــديـنـ ــة
احلرية.
وقــال مـصــدر مخــول يف وزارة الــداخلـيــة ان
ق ــوات م ـشـت ــرك ــة و ب ــاسـن ــاد مـن ال ـط ــائ ــرات
املــروحيـة نفـذت امـس عـمليــات دهم واسعـة
علـى خلفيـة هــذه االشتبـاكــات التي ادت الـى
مقـتل ثالثــة من املـدنـيني فـضال عن اصـابـة
عدد آخر منهم.
واضــاف املـص ــدر ان عمـليــات الــدهـم اسفــرت
عـن اعــتق ــال  10مـن امل ـسـلحـني يف مـنــطق ــة
الـدولعي بـينهم مفجـر السيـارة امللغمـة التي
انفـجرت يـوم اخلمـيس املـاضي واودت بحـياة
ثم ــانيــة اشخــاص وجــرح  22آخ ــرين  ،حـيث

اعـترف طبقـا ملا اورده املصـدر على املـشاركني
معه يف عملية التفخيخ .
ودفع ذلـك سكانا غـاضبني يف مدينـة احلرية
الى القيام بهجوم على منزل مفجر السيارة
امللغمة ومنزلي مساعديه واحراقها .
واكـد شهــود عيـان انه مت حــرق منـزل مفجـر
الـسيـارة بـالفعل اضـافـة الـى منـزلني آخـرين
مل ـس ــاع ــديـن له ام ــام م ــرأى وم ـسـمـع سك ــان
املدينة
ويف ذات السياق قال نائب رئيس الوزراء د .
سالم الـ ــزوبعـي يف ت ـصـ ــريح تـلقـت (امل ــدى )
نسخـة منه على خلفـية االحداث " نـريد من
القـوات االمنيـة العـراقيـة ان تـاخـذ دورهـا يف
اخمـاد الفـنت ال ان تتعـامل معهـا علـى مبـدا
االنتقائية والكيل مبكيالني" .

