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ال�شيوعي يعلن عن قائمة احتاد ال�شعب لالنتخابات املقبلة

منتخبنا ال�شبابي  يواجه نظريه االخ�شر ال�شعودي حل�شم �شدارة املجموعة 

ع������دد خ����ا�����ص ع����ن ب���غ���داد
غداً مع املدى ملحق ذاكرة عراقية ب� 32 �شفحة 

عدد وثائقي عن تاريخ مدينة بغداد ملنا�شبة ذكرى تاأ�شي�شها

 نيويورك / وكاالت
مغادرت���ه  عق���ب  ل���ه  ت�صري���ح  يف 
العراق وهو يحم���ل نتائج حتقيقاته 
ق���ال  الدامي���ة   بغ���داد  بتفج���رات 
�صتك���ون  انه���ا  تارانك���و،  فرناندي���ز 
�صري���ة  و�صت�صم���ن وثيق���ة داخلي���ة 

�صرية.
ان  امم���ي  م�ص���وؤول  ق���ال  ذل���ك  اىل   
النتائ���ج الت���ي تو�ص���ل اليه���ا الأمني 
الع���ام امل�صاع���د لل�ص���وؤون ال�صيا�صية 
ال���ذي  تارانك���و  فرناندي���ز  او�ص���كار 
م���ن  �صاب���ق  وق���ت  يف  الع���راق  زار 
"حمادث���ات  لج���راء  ال�صه���ر  ه���ذا 
ا�صتك�صافي���ة" ب�ص���اأن هجمات 19 اآب 
و 25  ت�صري���ن الول التي ا�صتهدفت 
مباين حكومية عراقية �صوف ت�صمن 
يف "وثيقة داخلية �صرية" ولن حتال 

اىل جمل�س الأمن.
واو�ص���ح  تارانك���و بح�ص���ب وكال���ة 
النباء الكويتية )كونا(  ام�س انه قام 
بزيارة اىل بغداد بني 1 و 4  ت�صرين 

الث���اين بطل���ب م���ن ال�صكرت���ر العام 
ب���ان ك���ي م���ون ا�صتجاب���ة لطلب من 
وزير اخلارجي���ة العراق���ي هو�صيار 

زيباري.
واأثن���اء وج���وده يف بغ���داد اجتم���ع 
تارانك���و ال���ذي مل ي���زر �صوري���ا م���ع 
ووزراء  الع���راق  وزراء  رئي����س 
اخلارجي���ة والدفاع والع���دل والأمن 
الوطن���ي والداخلي���ة ف�ص���ا عن عدد 

من كبار امل�صوؤولني العراقيني.
وكان رئي�س الوزراء العراقي نوري 
املا�ص���ي  اآب    30 يف  بع���ث  املالك���ي 
بر�صال���ة اىل جمل�س الأمن يحثه فيها 
عل���ى اقام���ة "جلن���ة دولي���ة م�صتقل���ة 
الهج���وم  يف  والنظ���ر  للتحقي���ق" 
الرهاب���ي الذي نفذ يف 19 اآب ال ان 

املجل�س جتاهل هذا الطلب.
ويف ر�صال���ة لحق���ة موؤرخ���ة يف 25  
ايلول طلب زيباري من بان كي مون 
تعيني م�صوؤول رفيع امل�صتوى لتقييم 
هجم���ات 19 اآب ثم ك���ررا الطلب بعد 

هج���وم 25  ت�صري���ن الث���اين ما حدا 
بال�صكرت���ر الع���ام ار�ص���ال او�ص���كار 

فرنانديز تارانكو.
 وقال م�صوؤول يف جمل�س المن ان ل 
اأحد من اع�صاء املجل�س دعا تارانكو 
لعر�س نتائج التحقي���ق الذي اجرته 
بعثته  ب�ص���اأن التفجرين الرهابيني 

يف بغداد.
 19 يف  التفج���ران  ا�صته���دف  وق���د 
اآب و25  ت�صري���ن الث���اين موؤ�ص�صات 
ذل���ك  يف  مب���ا  بغ���داد  يف  حكومي���ة 
وزارت���ي اخلارجي���ة واملالية والعدل 
بغ���داد  حمافظ���ة  جمل����س  ومكت���ب 
م���ا اأ�صف���ر ع���ن ا�صت�صهاد املئ���ات من 

العراقيني وجرح عدد اأكرب بكثر.
اب���دت المم املتح���دة دعمه���ا   فيم���ا 
للجه���ود العراقي���ة لتطبي���ع مكانت���ه 
على ال�صاح���ة الدولية كما يدعم �صبل 
م�صاعدت���ه لبن���اء قدرات���ه وتخفي�س 
اأعب���اء الدي���ون عليه يف اط���ار العهد 
ال���دويل والدع���م الذي تقدم���ه المم 

املتحدة لتعزيز احلوار القليمي.
وقال ال�صكرت���ر العام لاأمم املتحدة 
بان ك���ي مون يف تقري���ر اىل جمل�س 
الأم���ن ان "التع���اون القليم���ي ه���و 
م���ن  كا  لأن  اجتاه���ني  ذات  عملي���ة 
اىل  حاج���ة  يف  وجران���ه  الع���راق 
واب���داء  البع����س  بع�صه���م  ا�ص���راك 
ال�صتع���داد ل�صتم���اع كل ط���رف اىل 
خم���اوف الآخر" داعي���ا جميع الدول 
الأع�ص���اء ول �صيم���ا ج���ران العراق 
اىل احرتام �صيادة العراق واللتزام 
مبب���داأ ع���دم التدخ���ل الذي ه���و مبداأ 
المم  ميث���اق  مب���ادئ  م���ن  اأ�صا�ص���ي 

املتحدة.
ورح���ب بان كي م���ون بالتفاق الذي 
مت التو�صل اليه يف 8 ت�صرين الثاين 
يف الربملان والتعديات التي اأدخلت 
على قانون النتخاب���ات يف العراق. 
وق���ال: "اأنا الآن اأنا�ص���د جميع الكتل 
ع���ن  للربهن���ة  وقادته���ا  ال�صيا�صي���ة 
حقيق���ة موقفه���ا الداع���م للموؤ�ص�صات 

خال احلمل���ة النتخابية وامل�صاركة 
يف روح م���ن الوح���دة الوطنية واأود 
اأي�ص���ا اأن ا�صج���ع جمي���ع العراقي���ني 
عل���ى ممار�ص���ة حقه���م يف الت�صويت 
يف النتخاب���ات املقبل���ة الت���ي �صوف 
ت�صاهم يف �صياغة م�صتقبل بادهم". 
ال�صلم���ي  ال�صل���وك  ان  واعت���رب 
املحافظ���ات  جمال����س  لنتخاب���ات 
خ���ال  كرد�صت���ان  اقلي���م  وحكوم���ة 
النتخابات ال�صابقة يف العام 2009 
هو "اجناز رائع"، قائا "انني اأوؤمن 
اميانا را�صخا باأن النتخابات املقبلة 
الوطني���ة املق���رر اجراوؤها يف كانون 
الول 2010 متث���ل فر�ص���ة تاريخية 
بالن�صبة للعراق وخطوة حا�صمة اىل 
الأم���ام لتحقي���ق امل�صاحل���ة الوطنية 
و�صوف ت�صهم اأي�صا يف حتقيق تقدم 
�صيا�صي يف العراق وميكن اأن تقطع 
�صوط���ا طوي���ا نح���و تعزي���ز �صيادة 

العراق وا�صتقاله". 
تفا�شيل اخرى �س3

االأمم املتحدة تدعم جهود العراق يف ان�شمامه اإىل حميطه

نتائج التحقيق بتفجريات االربعاء واالحد  
�شتكون �شرية ولن  حتال اإىل جمل�ص االأمن  

 بغداد / املدى
 توق���ع ن���واب اأن تعيد دول عربي���ة عديدة فتح 

�صفاراتها يف العراق يف املرحلة املقبلة. 
واأع���رب ع�صو جلن���ة العاق���ات اخلارجية يف 
جمل�س النواب عبد الباري زيباري عن اعتقاده 
باأن تقدم بع�س الدول العربية والأجنبية على 

فت���ح �صفاراته���ا يف الع���راق بعد اإع���ان نتائج 
النتخابات الت�صريعية املقبلة. 

واأو�صح زيب���اري  بح�صب "رادي���و �صوا": اأن 
اخلط���وات القادم���ة بع���د اإج���راء النتخاب���ات 
�صتكون حا�صمة يف حتديد نوعية العاقات مع 

تلك الدول". 

من جانبه، رحب النائب عن الئتاف العراقي 
املوح���د حي���در العب���ادي باإقبال بع����س الدول 
وقن�صلياته���ا  �صفاراته���ا  فت���ح  عل���ى  العربي���ة 
يف الع���راق، م�ص���را اإىل اأن ع���ودة العاق���ات 
الدبلوما�صي���ة م���ع تلك ال���دول �صي�صهم يف دعم 
العملية ال�صيا�صية وحركة الإعمار يف الباد. 

ي�ص���ار اإىل اأن ال�صه���ر احل���ايل �صه���د مبا�ص���رة 
ال�صف���ر امل�ص���ري �صري���ف كامل �صاه���ني مهام 
عمل���ه يف العا�صم���ة، فيم���ا اأعل���ن م�صوؤول���ون 
م���ن مملك���ة البحري���ن اأن كانون الث���اين املقبل 
�صي�صه���د افتتاح مق���ر ال�صف���ارة البحرينية يف 

بغداد.

بغداد / املدى
اأعلنت اأمانة بغداد اأنها ب�صدد ت�صكيل 
ن�ص���ب  تاأهي���ل  لإع���ادة  فني���ة  جلن���ة 
احلري���ة، يف الوق���ت الذي اأك���دت فيه 
وزارة الثقاف���ة وج���ود ت�صدع���ات يف 

هيكل الن�صب. 
ويج���ذب ن�ص���ب احلرية ال���ذي عا�صر 
اأحداث���ا �صيا�صي���ة ه���زت الب���اد خال 
اهتم���ام  املا�صي���ة  اخلم�ص���ة  العق���ود 
الفنان���ني وغره���م عل���ى حد �ص���واء. 
حيث يرتنح  الي���وم بفعل الت�صدعات 

نتيج���ة  طالت���ه  الت���ي  والت�صقق���ات 
التفج���رات التي وقع���ت بالقرب منه  

طوال ال�صنوات ال�صت املا�صية. 
ويوؤك���د وكي���ل وزارة الثقاف���ة جاب���ر 
اجلاب���ري اأنهم �صخ�ص���وا الت�صدعات 
منذ زم���ن ولكن اإع���ادة تاأهيل الن�صب 

�صاأن يخ�س اأمانة بغداد. 
 م���ن جهتها قالت امان���ة بغداد بح�صب 
)رادي���و �ص���وا( اإنه���ا �صت�ص���كل جلن���ة 
اأجان���ب لإع���ادة  فني���ة ت�ص���م خ���رباء 
للن�ص���ب،  الهي���كل اخلارج���ي  تاأهي���ل 

مقلل���ة يف الوق���ت ذات���ه وعل���ى ل�صان 
الناط���ق با�صمه���ا حكيم عب���د الزهرة، 
من خطورة ه���ذه الت�صدعات بدعوى 
اأن الأ�صرار ل ت�صمل اإل  بع�س القطع 

التي تغلف الن�صب. 
ال���ذي  اأن ن�ص���ب احلري���ة  ي�ص���ار اإىل 
اأجنزه النحات العراقي الراحل جواد 
�صليم يف ال�صن���وات التي تلت ت�صكيل 
اجلمهورية العراقية عام 1958 ي�صم 
نح���و 18جم�صما فني���ا و�صعت ب�صكل 

يحاكي الأختام ال�صومرية القدمية. 

االمانة تعلن عن نيتها يف ترميم
 ن�شب احلرية

وا�شنطن / ا ف ب
 اعلن���ت وكال���ة الف�صاء المركي���ة )نا�صا( ام����س الول اجلمعة عن 
العثور عل���ى كميات من املياه و�صفتها بانها "�صخمة" قرب القطب 
اجلنوب���ي من القمر ما يعزز م�صروع اقامة قاعدة على هذا الكوكب 

بعد ن�صف قرن تقريبا على مهام ابولو.
وق���ال انطوين كولبريت���ي امل�صوؤول العلمي ع���ن املهمة يف موؤمتر 
�صح���ايف "لق���د عرثن���ا عل���ى املياه، لي����س القلي���ل منها، ب���ل كميات 

�صخمة".
واو�صح "نكاد نطر من الفرح".

و�ص���دد مايكل وارغ���و امل�ص���وؤول العلمي عن القم���ر يف النا�صا على 
الفاق اجلديدة التي يتيحها هذا الكت�صاف.

وق���ال "اننا نزيح ال�صتار عن ال�صرار الغام�صة لقرب جار لنا ويف 
الوق���ت عينه للنظام ال�صم�صي"، م�صرا اىل ان القمر يحمل "الكثر 

من ال�صرار".
وا�صاف ان هذا الكت�صاف "يزيد فهمنا" للقمر وللنظام ال�صم�صي.

وق���د يزيد ه���ذا الكت�صاف من فر�س البقاء عل���ى الهدف الوارد يف 
برنام���ج "كان�صتيلي�ص���ن" واملتمث���ل بع���ودة المركي���ني اىل القمر 
بحدود العام 2020. بيد ان م�صر هذا الربنامج غر اكيد ل�صباب 

تتعلق بامليزانية. وقد رفعت جلنة خرباء �صكلها الرئي�س المركي 
باراك اوباما، اخرا تقريرا يف�صل اخليارات املختلفة املتاحة امام 

مهمات ال�صتك�صاف املاأهولة.
وق���د اطلق���ت نا�صا ال�صهر املا�ص���ي �صاروخا زنت���ه 2،3 طن انف�صل 
ع���ن امل�صب���ار "ال كرو�س" منطلق���ا ب�صرعة 9000 كل���م يف ال�صاعة 
لي�صط���دم بفوهة "كابيو����س" القريبة من القط���ب اجلنوبي، ومن 
ث���م تبعه امل�صبار "ال كرو����س" لتحليل املواد املعدنية املوجودة يف 
احلط���ام وال�صظاي���ا التي بعرثه���ا الرتطام قب���ل ان يرتطم بدوره 

بالفوهة.
وخلف الرتطام حفرة عمقها بني 20  اىل 30 مرتا.

واو�ص���ح انط���وين كولبريتي "عرثن���ا يف احلفرة عل���ى ما يعادل 
ع�صرة دلء من املياه على القل �صعة كل منها 7،5 ليرتات" مو�صحا 

انها جمرد نتائج اولية.
م���ن جهة اخرى ق���ال بيرت �صولت���ز ا�صتاذ اجليولوجي���ا يف جامعة 
ب���راون والع�صو يف الفريق العلمي  بح�ص���ب وكالة فران�س بر�س: 
ان ه���ذا الكت�ص���اف "مبثابة اكت�ص���اف النفط بعد التنقي���ب فعندما 
نع���رث عليه يف مكان ثمة فر�س كب���رة للعثور عليه يف مكان قريب 

اي�صا".

اكت�شاف كمية كبرية من املياه 
على �شطح القمر

ب���غ���داد ت���رح���ب ب��ال��ت��م��ث��ي��ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال��ع��رب��ي

بغداد /املدى

دع���ا وكي���ل وزارة الإعمار والإ�ص���كان ا�صتربق 
ال�ص���وك اىل ال�صتف���ادة م���ن البيئ���ة القانوني���ة 
والت�صريعية التي تتيح حتويل ال�صركات العامة 
اىل م�صاهم���ة والدخول يف �صراكات مع القطاع 
اخلا�س بهدف حل اأزمة ال�صكن التي تتفاقم منذ 

عقود من الزمن. 
وا�ص���اف ال�ص���وك يف املوؤمت���ر ال�صن���وي ال���ذي 
مت���ه ال���وزارة ملنا�صبة يوم الإ�ص���كان العربي  نظَّ
يف بغ���داد بح�ص���ب بي���ان �ص���ادر ع���ن املكت���ب 
العامي: اأن عمليات التحويل يجب اأن ترافقها 
اإ�صاحات يف ال�صركات وحلول �صريعة لتفادي 
ت�ص���رب كوادرها وحتدي���ث معداته���ا وتخفيف 

حّدة تكاليف النتاج التي ابعدتها عن املناف�صة، 
م�صرا اإىل اهمي���ة ال�صراكة مع القطاع اخلا�س 
يف بن���اء 3 مايني وح���دة �صكنية لأن نقل ملكية 
ال�ص���ركات العام���ة اىل القط���اع اخلا����س جزئيًا 
او كلي���ًا ح�صب القوانني ال�صاري���ة تزيد كفاءتها 
ويجع���ل ال���وزارة تتف���ّرغ للتخطي���ط واملراقبة 

والإ�صراف.

االإ�شكان واالإعمار تدعو اىل بناء 3 ماليني وحدة �شكنية

بغداد/ املدى
و�ص���ف نائ���ب املدي���ر الع���ام للعاقات 
اخلارجي���ة يف املفو�صي���ة الأوروبي���ة 
وزي���ر  ووكي���ل  مينغاريلل���ي  هي���وغ 
اخلارجية حممود احلاج حمود، اتفاق 
ال�صراك���ة والتع���اون الثنائ���ي والذي 
يوؤم���ن اإط���ار قانوني���ًا عام���ًا للتعاون 
التج���اري وال�صيا�ص���ي والقت�ص���ادي 
واخلدمي ب���ني الطرفني ب�"املتوازن"، 
والذي يحقق م�صالح الطرفني ويعزز 
التعاون لي�س عل���ى امل�صتوى الثنائي 
فق���ط، ب���ل يف امل�صتوي���ات الإقليمي���ة 

والدولية. 
واأكد اجلانبان خ���ال موؤمتر �صحفي 
م�ص���رتك عق���داه م�ص���اء اجلمع���ة عقب 
انته���اء اآخ���ر جول���ة م���ن املفاو�صات، 
اأن هذا التفاق �ص���وف يوؤمن "حوارًا 
�صيا�صي���ًا دائم���ًا واإطار تع���اون وا�صع 

الطيف". 

اأن  اخلارجي���ة  وزي���ر  وكي���ل  وراأى 
الع���راق ي�صعي من خ���ال هذا التفاق 
اإىل تعزي���ز عاقات���ه و�صداقات���ه عرب 
العامل م���ن اأجل ت�صريع عمليات النباء 
ال�صيا�ص���ي  القت�ص���ادي وال�صتق���رار 
يف العراق. و�صدد حم���ود على اأهمية 
احلوار ال�صيا�صي بني العراق والحتاد 
الأوروبي، خا�صة يف جمال احلريات 
وحقوق الإن�صان والكثر من الق�صايا 
الأخرى التي تت�صل ب�صكل ما بالتنمية 
والتحديث. فيما قال نائب املدير العام 
املفو�صي���ة  يف  اخلارجي���ة  للعاق���ات 
للعراقي���ني  امل�صاع���دة  تق���دمي  "نري���د 
لبن���اء دول���ة القان���ون والتعام���ل م���ع 
ق�صاي���ا مثل حق���وق الإن�ص���ان وحرية 
التعب���ر وحق���وق الأقلي���ات، ولكن ل 
نية لأوروبا باإعطائه���م اأي درو�س اأو 

اإماء تو�صيات عليهم".
تفا�شيل �س3

 طهران / ا ف ب 
اعل���ن مدعي عام مدينة طهران عبا�س جعفري دولت عبادي يف ت�صريحات نقلتها 
ال�صحف ام�س ال�صبت انه تقرر احالة �صهر الزعيم اليراين املعار�س مر ح�صني 

مو�صوي اىل املحاكمة.
ومل يع���ط النائب العام اي���ة تفا�صيل  ب�صاأن حماكمة مهند����س الت�صالت �صهبور 

كاظمي البالغ من العمر 62 عاما و�صقيق زوجة مو�صوي.
وكان���ت زوجة مو�ص���وي قالت يف 23 متوز: ان �صقيقها بني املئات من ال�صخا�س 
الذين مت توقيفهم خال ال�صطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئي�س حممود 

احمدي جناد يف 12 حزيران.
وحذرت حينها ال�صلطات من ن�صر "اعرتافات انتزعت ب�صورة ق�صرية" من اخيها 
ال���ذي قالت انه ل �صان له بال�صيا�صة. وا�صافت انه "ي�صتحيل ت�صور .. اية مزاعم 

ب�صاأن وقوفه خلف ال�صطرابات او عاقته بجهات اجنبية".
وا�ص���ار م�صوؤول���ون ايرانيون �صابق���ا اىل احل�صول على اعرتاف���ات من موقوفني 
اك���دوا انه���م يعمل���ون حل�صاب جه���ات خارجية ت�صع���ى اىل زعزعة الب���اد. ونفى 

املعار�صون ذلك موؤكدين ان العرتافات انتزعت حتت التعذيب او ال�صغط.
وي�ص���ر مو�ص���وي، الذي ت���وىل �صابقا من�ص���ب رئي�س ال���وزراء وج���اء ثانيا بعد 
احمدي جناد يف النتخابات الرئا�صية، على انتقاد عمليات التزوير الكثيفة التي 

�صابت النتخابات.
وتظاهر مئات اللف يف طهران بعد اعان فوز احمدي جناد، واعلنت املعار�صة 

ان �صبعني �صخ�صا قتلوا يف اعمال العنف. لكن ال�صلطات اعلنت عن 36 قتيا.

  اإحالة �شهر مري ح�شني مو�شوي 
اإىل املحاكمة 

"مت��وازن" ل�شراكة  اتف��اق 
وتعاون عراقي اأوروبي

الريا�س / وكاالت 
ذك���ر ناط���ق با�ص���م احلوثي���ني اأن مواق���ع 
اليمني���ة  �صع���دة  حمافظ���ة  يف  حوثي���ة 
ال�صمالي���ة ق���د تعر�ص���ت للق�ص���ف من قبل 

القوات ال�صعودية.
ال�صعودي���ة  املدفعي���ة  اإن  الناط���ق  وق���ال 
"وا�صلت  ام�س الول اجلمعة دك مواقع 
قذائ���ف  ع���دة  �صقط���ت  وق���د  احلوثي���ني، 

و�صواريخ داخل الرا�صي اليمنية."
وقال���ت م�صادر قبلي���ة يف اجلانب اليمني 

من احلدود مع ال�صعودية لل�صحفيني: اإن 
الق�ص���ف ال�صع���ودي للتجمع���ات احلوثية 
ا�صتمر طوال الليل واإن احلوثيني يعيدون 

انت�صارهم باجتاه الأرا�صي اليمنية.
واو�ص���ح م�ص���در ع�صك���ري �صع���ودي: ان 
اجلي����س متكن من قطع اإم���دادات ال�صاح 
والغ���ذاء ع���ن احلوثي���ني، ف���ى ح���ني اك���د 
�صعودي���ني  اأ�ص���رى  وج���ود  احلوثي���ون 
لديه���م وقالوا اإنهم لن يقبلوا باأية و�صاطة 

لت�صليمهم اىل ال�صعودية.

واأك���دت منظم���ة الأمم املتح���دة للطفول���ة 
ال�صعودي���ة  احلكوم���ة  اإن  )اليوني�ص���ف( 
اخل���ت 240 قري���ة حدودي���ة م���ن �صكانه���ا 

ب�صبب القتال الدائر يف املنطقة.
اليوني�صي���ف  ا�صدرت���ه  بي���ان  يف  وج���اء 
اأن اكرث م���ن خم�صني مدر�ص���ة يف املنطقة 
قد اغلق���ت منذ ب���دء العملي���ات الع�صكرية 

الأ�صبوع املا�صي.
وع���ربت اليوني�صي���ف عن "قلقه���ا العميق 

ب�صبب الت�صعيد الراهن يف املوقف".

 اىل ذل���ك اأك���د م�ص���در ع�صك���ري �صعودي 
اأن الق���وات ال�صعودي���ة ت�صتخدم الطران 
احلرب���ي واملدفعي���ة لإقامة منطق���ة عازلة 
بعمق ع�ص���رة كيلومرتات داخل الرا�صي 
اليمني���ة لبع���اد احلوثيني ع���ن الرا�صي 

ال�صعودية.
وكان���ت الريا����س تق���ول اىل وق���ت قريب 
ان قواته���ا ل تهاج���م ال  احلوثيني الذين 

ت�صللوا اىل داخل ارا�صيها.
 تفا�شيل مو�شعة �س6

م�شدر ع�شكري:ال�شعودية ت�شعى اإىل اإقامة منطقة عازلة 
مع اليمن بعمق 10 كيلومرتات


