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بغداد/ املدى والوكاالت 
وقال���ت م�ص���ادر امني���ة ان 127 �صخ�ص���ا 
ا�صت�صهدوا وا�صيب حواىل 450 اآخرون 
بجروح بانفجار خم�س �صيارات مفخخة 
يقود اربعة منه���ا انتحاريون. واكدت ان 
»االنفجار الذي اوقع اكرب عدد من القتلى 
حماك���م  جمم���ع  داخ���ل  كان  واجلرح���ى 
الك���رخ ق���رب معه���د الفن���ون اجلميلة يف 
املن�صور«. وقد تدمر املجمع ب�صكل كامل، 
وفق���ا ملرا�ص���ل فران����س بر����س. وتابع���ت 
امل�ص���ادر ان »ما ال يقل ع���ن 127 �صخ�صا 
لقوا م�صرعهم، 15 منهم بانفجار الدورة 
واالآخ���رون بانفج���ارات وقعت يف نطاق 
وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية بداية 
منطق���ة القاهرة يف حي االعظمية، وقرب 
مبن���ى جدي���د ل���وزارة املالي���ة يف �ص���وق 
الر�صايف يف منطقة ال�صورجة، وحمكمة 
الك���رخ يف املن�ص���ور، وق���رب مكتب تابع 

لوزارة الداخلية يف النه�صة«.
ب���دوره، ق���ال الناط���ق با�صم خط���ة فر�س 
القان���ون الل���واء قا�صم عط���ا ان »االيادي 
التي ارتكبت تفج���رات االربعاء واالحد 
ا�صتهدف���ت  الت���ي  ذاته���ا  ه���ي  الدامي���ن 
معرك���ة  نخو����س  االبري���اء.  املواطن���ن 
القاع���دة  وتنظي���م  البع���ث  م���ع  �صر�ص���ة 
واملعرك���ة ما زال���ت م�صتم���رة«. وتابع ان 

»اله���دف من هذه التفج���رات هو التاأثر 
عل���ى العملي���ة ال�صيا�صي���ة الدميوقراطية 
والتاأث���ر عل���ى اه���م منج���زات حكوم���ة 
الوح���دة الوطنية، وه���و املنجز االمني«. 
واك���د عط���ا ح�ص���ول »خم�صة اعت���داءات 

اربعة منها انتحارية«.
م���ن جهت���ه، ق���ال �صابط رفي���ع يف وزارة 
الداخلية بح�ص���ب وكالة فران�س بر�س ان 
»انتحاري���ا يق���ود حافلة �صغ���رة بي�صاء 
الل���ون اقتحم مراآب املوقع البديل لوزارة 
املالي���ة ق���رب �ص���وق الر�ص���ايف م���ا ا�صفر 
ع���ن ا�ص���رار ج�صيم���ة باملبن���ى وتدم���ر 
حم���ات جتارية ومن���ازل«. واكد امل�صدر 
ان  اىل  ت�ص���ر  االولي���ة  »التحقيق���ات  ان 
احلافل���ة كان���ت مفخخ���ة مبادة �ص���ي فور 
ون���رات االمونيا«. ي�ص���ار اىل ان وزارة 
امل���ال انتقلت اىل موقع بديل اثر التفجر 
اآب   19 يف  �صربه���ا  ال���ذي  االنتح���اري 
املا�ص���ي. ومنطق���ة املي���دان، حي���ث مق���ر 
الوزارة، من اقدم احياء بغداد حيث هناك 
املئ���ات من املنازل املبنية منذ بداية القرن 
املا�ص���ي. وق���د وق���ع اول انفج���ار قراب���ة 
العا�ص���رة والن�ص���ف يف منطق���ة النه�صة 
وتلته االنفجارات االخ���رى بفارق زمني 
ب�صي���ط. وا�ص���ارت امل�ص���ادر اىل تدم���ر 
واحراق اكرث من مئ���ة �صيارة مدنية يف 

الهجم���ات بينها اربعون �صيارة يف املعهد 
الق�صائي املواجه لوزارة العمل.

ويف انفجار الدورة، قالت امل�صادر ان »ما 
ال يق���ل عن 15 �صخ�ص���ا ا�صت�صهدوا بينهم 
ثاثة م���ن ال�صرطة وا�صي���ب 23 بجروح 
عندما ا�صتهدفت �صيارة يقودها انتحاري 
دورية لل�صرطة«، م�ص���رة اىل ان »غالبية 
القتل���ى االخري���ن ه���م ط���اب يف املعه���د 
اجلمعي���ة«.  �ص���ارع  يف  الواق���ع  التقن���ي 
واو�صح���ت امل�صادر االمني���ة ان »الك�صف 
احل�صي على املوقع، يوؤكد ا�صتخدام مادة 
�صي ف���ور بحي���ث انكم����س حج���م �صيارة 
ال�صرط���ة ب�ص���كل مذه���ل وتفحم���ت جثث 

�صابط والعنا�صر ب�صكل كامل«.
باعط���اء  الداخلي���ة  وزارة  وبا�ص���رت 
ونق���اط  دورياته���ا  جلمي���ع  توجيه���ات 
التفتي����س باتخ���اذ اق�صى درج���ات احلذر 
واحليط���ة، فيم���ا قطع���ت معظ���م الط���رق 
التي توؤدي اىل املباين املهمة والوزارات 
حت�صب���ا ال�صتهدافها. وخلت ال�صوارع من 
املارة وال�صيارات، فيما حلقت مروحيات 
امركي���ة ف���وق اماك���ن التفج���رات. م���ن 
جهته، اك���د م�صدر يف مدينة الطب »تلقي 
39 جث���ة و139 جريح���ا ف�صا عن ا�صاء 
ب�صري���ة«. وي�صار اىل ان مدينة الطب تقع 
بالق���رب م���ن انفج���اري النه�ص���ة و�صوق 

الر�صايف.ب���دوره، اك���د م�ص���در طبي يف 
م�صت�صف���ى ابن النفي�س »نق���ل ثاث جثث 
و17 جريح���ا اىل ق�ص���م الط���وارئ«. كما 
اعل���ن م�صدر طبي يف م�صت�صفى الرموك 
»ا�صت���ام 21 جث���ة بينه���ا �ص���ت جمهول���ة 
ان  مو�صح���ا  جريح���ا«،  و132  الهوي���ة 
»امل�صرح���ة ا�صتلم���ت من انفج���ار حمكمة 
الك���رخ �ص���ت جث���ث، ه���ي لثاث���ة مدنين 
وثاثة من ال�صرطة، و120 جريحا بينهم 

�صتون امراأة وثاثة اطفال«.
وتاأتي االنفج���ارات بعد يومن من اقرار 
قان���ون االنتخاب���ات يف الربملان اثر جدل 
حاد وتاأخر ا�صتمر ا�صابيع عدة. يذكر ان 
القوات االمركية وامل�صوؤولن العراقين 
يح���ذرون ب�ص���كل م�صتم���ر م���ن احتم���ال 
�ص���ن هجم���ات جدي���دة قب���ل االنتخاب���ات 
الت���ي يتوق���ع اجراوؤه���ا يف 27 �صباط او 
مطل���ع اذار.وادان عدد م���ن ال�صخ�صيات 
التفج���رات،  ال�صيا�صي���ة  واالح���زاب 
ودانت �صوري���ا الثاثاء بقوة التفجرات 
يف بغ���داد الت���ي و�صفته���ا ب�"االرهابية" 
معربة ع���ن امله���ا للخ�صائر الكب���رة التي 
يتعر����س له���ا ال�صع���ب العراق���ي. و�صرح 
اخلارجي���ة  وزارة  يف  م�ص���وؤول  م�ص���در 
ال�صورية يف بيان ان �صوريا "تدين بقوة 
التفجرات االرهابية التي حدثت �صباح 

الثاث���اء والتي ذه���ب �صحيتها عدد كبر 
من العراقين االبرياء". وا�صاف امل�صدر 
يتعر�س  التي  الباهظة  اخل�صائر  "توؤملنا 
لها �صع���ب العراق ال�صقي���ق وموؤ�ص�صاته" 
معرب���ا عن تعازيه "ال�ص���ر ال�صحايا وعن 
ام���ن  وم�صتق���ل  موح���د  لع���راق  تطلعن���ا 

وم�صتقر".
م���ن جهت���ه دان البي���ت االبي����س "ب�صدة" 
اعت���داءت الثاثاء على م���ا اعلن املتحدث 
با�صم الرئا�صة االمركية روبرت غيب�س. 
و�صرح غيب�س لل�صحافين "ندين العنف 

ب�صدة".
كم���ا دانت بريطاني���ا االعت���داءات موؤكدة 
التق���دم  م���ن تقوي����س  ل���ن تتمك���ن  انه���ا 
احلا�صل يف العراق. وقال املتحدث با�صم 
احلكوم���ة الربيطاني���ة "حت���ى ل���و بقيت 
هذه التحديات قائمة، ف���ان تقدما حقيقيا 
يف جماالت االم���ن واالقت�صاد وال�صيا�صة 
يف العراق قد ح�صل يف اال�صهر االخرة. 
و�صن�صتم���ر يف العم���ل ب�ص���كل وثي���ق مع 

احلكومة العراقية ملتابعة التقدم". 
كما بعث العاه���ل االردين عبدالله الثاين 
ج���ال  اجلمهوري���ة  رئي����س  اإىل  برقي���ة 
الطالباين دان فيها التفجرات االإرهابية 
الت���ي وقعت يف اأنح���اء خمتلفة يف بغداد 
ي���وم الثاث���اء، واأودت بحي���اة عدد كبر 

م���ن اأبن���اء ال�صع���ب العراق���ي. واأك���د عبد 
الله وق���وف االردن وت�صامنه مع العراق 
يف الت�ص���دي لاإرهاب بكاف���ة اأ�صكاله.من 
جهت���ه ا�صتنك���ر نائب رئي����س اجلمهورية 
التفج���رات  ب�ص���دة  امله���دي  عب���د  ع���ادل 
االرهابي���ة، ودعا اىل ح�ص���د كافة اجلهود 
الداخلي���ة واخلارجية ملواجه���ة االرهاب 
والتعام���ل معه كملف جرائم حرب وابادة 
وتفعيل اجله���ود يف هذا االطار مع االمم 
املتحدة واملنظمات احلقوقية واالن�صانية 
وذلك بهدف ماحقة ومطاردة االرهابين 
واملجرمن وم���ن يدعمهم باملال وال�صاح 
ويق���دم له���م امل���اأوى واحلماية.كم���ا دع���ا 
عب���د امله���دي اىل تعزي���ز ق���درات القوات 
امل�صلحة واالجهزة االمنية وا�صراك ابناء 
ال�صع���ب باجلهد االمني املبذول ملحا�صرة 
االره���اب وع�صاب���ات القت���ل اجلماع���ي. 
وق���ال: نوؤك���د ان م���ا تق���وم ب���ه ع�صابات 
االره���اب والتكفر ب���ن الفينة واالخرى 
م���ن  العراقي���ن  حي���اة  ا�صته���داف  يف 
خ���ال جم���ازر القتل اجلماع���ي، وحلقات 
التدم���ر ملوؤ�ص�صاتن���ا ووزاراتن���ا، ان م���ا 
تق���وم به ه���ذه الع�صابات امن���ا يعرب عن 
افا�صه���ا وخيبتها ال�صيم���ا بعد كل اجناز 
يحقق���ه ال�صع���ب وق���واه الوطني���ة، حيث 
ال غراب���ة ان تاأت���ي هذه التفج���رات بعد 

يوم���ن من اقرار قانون االنتخابات الذي 
مه���د الطري���ق ام���ام اج���راء االنتخاب���ات 
جبه���ة  وا�ص���درت  املقبل���ة.  الت�صريعي���ة 
التواف���ق بي���ان ا�صتنكار ح���ول ا�صتهداف 
االإنفج���ارات  م���ن  بالعدي���د  العراقي���ن 
م���ن  �صل�صل���ة  يف  وقال���ت:  االإجرامي���ة. 
االإنفج���ارات االإجرامي���ة والتي ت�صتهدف 
املواط���ن العراقي بالدرجة االأوىل �صهدت 
راح  انفج���ارات  ع���دة  بغ���داد  العا�صم���ة 
�صحيته���ا املئ���ات م���ن العراقي���ن م���ا بن 
�صهي���د وجري���ح. واإنن���ا يف الوق���ت الذي 
ن�صتنك���ر به مثل هذه االأعم���ال االإجرامية 
الدامية، نوؤكد على �صرورة تقوية اجلهاز 
االإ�صتخبارات���ي للجه���ات االأمني���ة والتي 
مل حت�ص���ن اآداءه���ا االأمن���ي بع���د ال���ردي 
االأمن���ي االأخ���ر واخلطر ال���ذي اأ�صابنا 
يف تفج���ري االأحد واالربع���اء الدامين. 
وا�ص���اف البيان: كما ون�صدد على ان هذه 
التفجرات ه���ي مبثابة ر�صالة جاءت ردًا 
على التواف���ق ال�صيا�صي الذي ح�صل يوم 
االأثنن على قانون االإنتخابات وحماولة 
بائ�صة من قب���ل الع�صابات االإجرامية يف 
�صبيل تعطيل العملية الدميقراطية للبلد. 
ونطال���ب االأجه���زة االأمني���ة بالك�صف عن 
الفاعل���ن احلقيقين للجرمي���ة واإحالتهم 
اإىل الق�ص���اء العراق���ي لينال���وا جزاءه���م 

العادل.
جعف���ر  جم���ال  النائ���ب  حم���ل  ذل���ك  اىل 
ع���ن االئت���اف العراق���ي املوح���د القوات 
االمريكي���ة واالجهزة االمني���ة م�صوؤولية 
�صهدته���ا  الت���ي  الدموي���ة  التفج���رات 
العا�صم���ة بغ���داد ام����س الثاث���اء. وق���ال 
جعفر يف ت�صريح �صحف���ي ان ا�صتهداف 
الوزارات احلكومية يف اكرث من منا�صبة 
يعط���ي انطباع���ا �صيئا عن ق���درة االجهزة 
الب���اد.  االمني���ة عل���ى حف���ظ االم���ن يف 
تتحم���ل  االأمريكي���ة  الق���وات  ان  وتاب���ع 
امل�صوؤولي���ة االأك���رب ب�ص���اأن العملية كونها 
م���ا زالت تكثف من تواجده���ا داخل املدن 
العراقي���ة وبالت���ايل ه���ي م�صوؤول���ة ع���ن 
توف���ر االم���ن يف امل���دن الت���ي تتواج���د 
فيه���ا. فيما اعلن م�ص���در اعامي مبجل�س 
الن���واب ام����س الثاث���اء ان املجل����س قرر 
ا�صتجواب وزيري الداخلية والدفاع على 
خلفي���ة التفجرات التي ه���زت العا�صمة. 
واو�صح امل�صدر بح�صب وكالة )َاكانيوز( 
ان« جمل����س الن���واب ق���رر خ���ال جل�صته 
الثامن���ة ع�صرة الي���وم ا�صتجواب وزيري 
الداخلية والدفاع على خلفية التفجرات 
التي هزت العا�صمة بغداد يوم الثاثاء«، 
م�صرًا اىل ان »موعد اال�صتجواب �صيحدد 

خال اال�صبوع اجلاري«.
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ر�ضائل تهديد اإىل رئي�س هيئة 
اأمناء �ضبكة الإعالم العراقي

الب�سرة/ رويرتز
مث����ل جم����ل يحم����ل الذه����ب وال ي����اأكل �ص����وى 
اال�صواك كما يقول العراقيون مل ت�صهد مدينة 
الب�ص����رة فوائد تذكر من ثروتها النفطية لكن 
االتفاق����ات اجلدي����دة مع �ص����ركات نفط عاملية 

اثارت حالة تفاوؤل م�صوبة باحلذر.

وع����ززت اتفاق����ات مع �ص����ركات منه����ا بي.بي 
الوطني����ة  النف����ط  وموؤ�ص�ص����ة  الربيطاني����ة 
ال�صينية )�ص�س.ان.بي.�صي( لتطوير حقول 
الع����راق الغنية االم����ال يف توفر فر�س عمل 
وا�صتثمارات لكنها اأثارت املخاوف كذلك يف 
بل����د مل يتعامل مع �ص����ركات اأجنبية تذكر منذ 

ع�صرات ال�صنن.
وقال لفت����ه عبا�س وهو مزارع يقيم يف منزل 
من طن فوق اأحد اأغنى حقول النفط العراقية 
»ا�صع����ر بتفاوؤل حقيقي. فلياأتوا �صاأرحب بهم 
بذراع����ن مفتوحتن وميكن حتى اأن اأعطيهم 
جزءا من ار�ص����ي اذا احتاجوا لها ب�صرط ان 

ي�صتثمروا.«
وت�صم اأرا�صي العراق ثالث اأكرب احتياطيات 
نفطي����ة يف العامل اأغلبها يف الب�صرة وحولها 
يف جنوب الباد. لك����ن �صنوات من احلروب 
والعقوبات واالهمال عطلت �صادرات النفط 
و�صكلت االحي����اء الع�صوائي����ة الفقرة  بينما 
مياه ال�ص����رف تغمر املنطقة الت����ي كان يجب 

ان تكون غارقة يف ايرادات النفط.
وابرم����ت وزارة النف����ط يف اال�صه����ر القليل����ة 
املا�صي����ة اتفاقا مع بي.بي و�صي.ان.بي.�صي 
لتطوي����ر حقل الرميل����ة العم����اق وتتفاو�س 
على عقود م����ع �صركات منها اين����ي االيطالية 
واك�ص����ون موبي����ل ومن �صاأن ه����ذه االتفاقات 
اأن ترف����ع الع����راق اىل م�ص����اف ك����ربى الدول 
امل�صدرة للنفط يف الع����امل. و�صتطرح ع�صرة 
حق����ول نفط غر م�صتغلة يف م����زادات يومي 
11 و12 كان����ون االول يف ث����اين جول����ة م����ن 
املناق�ص����ات العراقية منذ ح����رب عام 2003. 
غ����ر ان العامل����ن العراقي����ن يف �صركة نفط 
اجلن����وب احلكومية التي ت�ص����رف على اأغلب 
انتاج النف����ط يف العراق واملق����رر ان ت�صارك 
بالقل����ق.  ي�صع����رون  االجنبي����ة  ال�ص����ركات 
فه����م يخ�ص����ون عل����ى االمتي����ازات الوظيفي����ة 
احلكومي����ة وي�صع����رون بالقل����ق م����ن العم����ل 
يف قط����اع خا�����س ي�صيط����ر علي����ه اأجان����ب او 
م����ن ت�صريحه����م باعتباره����م عمال����ة زائدة مع 
ا�صتخدام التكنولوجي����ا احلديثة. وقال فني 
الغاز ح�صن علي يف حقل الرميلة »اذا جاءوا 
مبع����دات جدي����دة و�صاعدونا عل����ى ا�صتغال 
الغ����از ف�صرنح����ب بهم لكنن����ا نري����د �صمانات 

ب�صاأن وظائفنا وامتيازاتنا«.
والعم����ل يف �صركة نفط اجلنوب اأو اأي هيئة 

حكومية اأخرى يع����د مرموقا يف ظل اقت�صاد 
ت�صيط����ر علي����ه الدول����ة. وينظ����ر الكث����رون 
للقط����اع اخلا�����س باعتب����اره ينط����وي عل����ى 
خماطر وللراأ�صمالية بعن الريبة. وكان عدم 
التيقن ب�صاأن م����دى تاأثر ال�صفقات اجلديدة 
على العاملن يف �صركة نفط اجلنوب قد دفع 
احت����ادات للعامل����ن يف قطاع النف����ط لرف�س 
عق����د الرميلة لكن العامل����ن مل يتفقوا جميعا 
عل����ى ه����ذا املوق����ف. وقال عب����د الواح����د عبد 
الر�ص����ا نائب مدي����ر من�صاأة للغ����از يف جنوب 
الرميل����ة »هذه جتربتن����ا االوىل يف العمل مع 
�ص����ركات اأجنبية لذل����ك �صتكون هن����اك بع�س 
املخ����اوف وال�صك����وك لكن����ي ا�صع����ر بالتفاوؤل 
باأننا �صنتعلم ونك����رب«. وقال احتاد العاملن 
يف قط����اع النف����ط: ان����ه فتح خ����ط ات�صال مع 
�ص����ركات النفط الك����ربى ملناق�ص����ة ال�صمانات 

الوظيفية.
وال�ص����ركات االجنبي����ة - الت����ي مل تب����داأ بع����د 
العمل يف الع����راق - ملزم����ة مبوجب العقود 
بتوظي����ف العراقين كلما اأمك����ن ذلك وتوفر 
اأم����وال لتدريبه����م. واأعط����ى ذل����ك اأما الالف 
يف  وقف����وا  ال����ذي  الب�ص����رة  يف  العاطل����ن 
طوابر لعدة لي����ال يف ت�صرين االول املا�صي 
لتقدمي طلبات بوظائف اأعلن عنها حديثا يف 
�صرك����ة نف����ط اجلن����وب. واندلع����ت م�صاجرت 
واالم����ال  ال�صرط����ة.  وب����ن  بينه����م  باالي����دي 
كبرة وعواقب خيبة االمل قد حتمل خماطر 
�صيا�صي����ة. وقال حمم����د عبد الله اأح����د �صكان 
املناطق الع�صوائية الفقرة »هذا بلدي وهذه 
داري لذل����ك اأري����د بع�س املزاي����ا... اذا جاءت 
ه����ذه ال�ص����ركات االجنبي����ة ومل ت����اأت مبزاي����ا 

�صتكون هناك م�صاكل«.

وا�سنطن/ وكاالت
يت�صل����م الرئي�س االمركي باراك اوباما اخلمي�س 
يف او�صل����و جائ����زة نوب����ل لل�ص����ام رغ����م خو�صه 
حرب����ن يف الع����راق وافغان�صتان وق����راره اخرا 
بار�ص����ال تعزي����زات م����ن ع�ص����رات االف اجلن����ود 

االمركين لقتال حركة طالبان يف افغان�صتان. 
واث����ار اع����ان جلنة نوبل يف ت�صري����ن االول منح 
جائ����زة ال�ص����ام املرموق����ة اىل الرئي�����س الراب����ع 
واالربع����ن للواليات املتحدة، مفاج����اأة بلغت حد 
ال�صدم����ة. فاوباما الذي مل يكم����ل عامه االول يف 
ال�صلط����ة ورث حرب����ن م����ن �صلف����ه ج����ورج بو�س 
وحق����ق اجن����ازات متوا�صعة للغاية عل����ى �صعيد 
ال�صيا�ص����ة اخلارجية، رغم انتهاج����ه �صيا�صة اليد 
املم����دودة م����ع دول مث����ل كوب����ا واي����ران وكوري����ا 

اجلنوبية يف قطيعة وا�صحة مع �صيا�صة �صلفه.
واو�ص����ح امن �صر جلنة نوبل غ����ر لوندي�صتداد 
الذاع����ة »ان ار كي« الرنوجي����ة االثنن ان »غالبية 
الروؤ�ص����اء االمركي����ن عليه����م ان يتعامل����وا م����ع 
نزاعات ال بل حروب. اال ان ما حاول اوباما فعله 
ه����و التزام����ه �صلوك طري����ق جدي����د يف ال�صيا�صية 
اخلارجي����ة ع����رب الركيز عل����ى التع����اون الدويل 
واالمم املتح����دة واحل����وار والتفاو�س ومكافحة 

التغر املناخي ونزع اال�صلحة، وهذا هو جوهر« 
قرار جلنة نوبل.

واوبام����ا يعار�س احلرب على العراق منذ بداأتها 
االدارة ال�صابق����ة، اال ان����ه مقتن����ع ب����ان العملي����ات 
الع�صكري����ة يف افغان�صتان »�صرورية«، و�صبق ان 
اعل����ن يف ت�صري����ن االول انه يظن ان����ه ال ي�صتحق 
ه����ذه اجلائ����زة مقارن����ة مبن �صبق����وه اليه����ا. لكنه 
ت����دارك ان����ه �صيقب����ل ه����ذا ال�ص����رف »كدع����وة اىل 
ومكافح����ة  احل����راري  االحتبا�����س  �ص����د  العم����ل« 
االنت�صار النووي وحل النزاعات. غر ان اوباما 
مل يح�صن منذ تلك الفرة �صورته يف انظار دعاة 
ال�صام، ال بل زاده����ا �صوءا، وال �صيما عرب قراره 
اال�صب����وع املا�ص����ي ار�ص����ال نحو 30 ال����ف جندي 
امرك����ي ا�ص����ايف اىل افغان�صت����ان لي�صب����ح ع����دد 
الق����وات االمركي����ة املنت�صرة يف ه����ذا البلد نحو 
100 ال����ف جن����دي، اي م����ا يناهز ثاث����ة ا�صعاف 
الع����دد عن����د دخول����ه البي����ت االبي�����س يف كان����ون 
الث����اين. من هن����ا، يرتدي اخلطاب ال����ذي �صيلقيه 
اوبام����ا يف او�صل����و ل����دى ت�صلمه اجلائ����زة اهمية 
ك����ربى. واك����د املتح����دث با�صم����ه روب����رت غيب�س 
االثن����ن ان الرئي�س �صيتحدث »حتما عن التزامن 
ب����ن ت�صلم جائ����زة نوبل وقرار ار�ص����ال تعزيزات 
اىل افغان�صت����ان«. وردا عل����ى �ص����وؤال ب�صاأن ما اذا 
كان اوبام����ا �صيت�صل����م اجلائ����زة ب�صفت����ه »رئي�س 

ح����رب« اج����اب غيب�����س »طبعا«.وق����ررت منظمات 
عدة التظاه����ر يف او�صلو اخلمي�����س قرب الفندق 
ال����ذي �صينزل في����ه اوبام����ا وال �صيم����ا لاحتجاج 
عل����ى التزامه الع�صكري املتزاي����د يف افغان�صتان. 
وق����ال بنجام����ن اندري����ه الر�ص����ن زعي����م منظم����ة 
)فريدزيني�صياتيفي����ت( التي دعت اىل التظاهرة: 
م����ن املتوقع ان ي�صارك يف التظاهرة خم�صة االف 
�صخ�����س وتاب����ع »نعت����رب ان اوبام����ا ح�ص����ل على 
اجلائ����زة قبل االوان، ولكن مبا ان����ه ح�صل عليها 

االآن فعليه ان يربهن انه اهل لها«.
واكدت �صرطة او�صل����و انها �صتبذل ما يف و�صعها 
من اج����ل متك����ن كل ا�صحاب االراء م����ن التعبر 
ع����ن انف�صهم على م����راأى من اوبام����ا، لكنها اعدت 
الف����ن م����ن عنا�صره����ا، بينه����م قنا�ص����ة ووحدات 
م����ن النخب����ة، ل�صم����ان ام����ن الرئي�����س االمركي. 
ور�ص����دت احلكومة الرنوجية موازنة ا�صتثنائية 
قدره����ا 92 مليون ك����ورون )10،9 ماين يورو( 
لانت�ص����ار االمن����ي خ����ال زي����ارة اوبام����ا، اي م����ا 
ي����وازي اح����د ع�صر �صع����ف قيم����ة اجلائ����زة التي 
اىل  باال�صاف����ة  االمرك����ي  الرئي�����س  �صيت�صلمه����ا 
�صهادة وميدالية. و�صيقدم اوباما اجلائزة املالية 

اىل منظمة خرية مل يك�صف ا�صمها بعد.

بغداد/ املدى
تفج���رات االأم����س الدامي���ة يف بغداد كان���ت ر�صالة من القتل���ة لتخريب 
ال العملي���ة ال�صيا�صي���ة فق���ط بل البلد برمت���ه، مبا يف ذلك قت���ل اأكرب عدد 
من االبري���اء وتدمر البني���ة التحتية للعراق. وا�صاع���ة جو الرعب بن 
النا�س، �ص���واء كانوا مدنين او م�صوؤولن او ق���وى امنية، ا�صبح هدفا 
لارهاب، رغ���م انه مل ي�صتطع حرف م�صار العملي���ة ال�صيا�صية، وال منع 

النا�س من الت�صويت اوامل�صاركة يف احلياة اليومية. 
وم���ع اقراب موع���د االنتخابات امل�صرية الذي �صيك���ون خال �صهرين 
عل���ى اكرث تقدير، تت�صاعد التهديدات والهجمات االرهابية التي حتاول 
ايق���اف عجلة احلياة يف الع���راق، وتعطيل العملي���ة ال�صيا�صية برمتها. 
وكان اآخ���ر ه���ذا امل�صل�صل هو التهديد الذي وجه م���ن قبل منظمة اتهمت 
باالره���اب، منذ وقت طويل، ه���ي جماهدي خلق، اىل رئي�س هيئة امناء 
�صبك���ة االعام العراقي الدكتور ح�صن �صلمان. وقد اعلن جمل�س االمناء 
ت�صامن���ه مع رئي����س الهيئ���ة وت�صامنه م���ع ال�صبكة التي متث���ل �صيا�صة 
الدول���ة العراقية، وتطبي���ق الد�صت���ور والقوانن والق���رارات ال�صادرة 

بحق تلك املنظمة. 
وق���د طلبت هيئة االأمناء من الدائرة القانوني���ة يف ال�صبكة اقامة دعوى 
ق�صائية �ص���د املنظمة، و�صد املوؤ�ص�ص���ات وال�صخ�صيات التي تقف معها 
وت�صاندها خمالفة بذلك القوانن والد�صتور العراقي. وهذه التهديدات 
مل تك���ن االأوىل يف ال�صاح���ة العراقي���ة، فق���د �صح���ى على مذب���ح احلرية 
االعامي���ة مئ���ات ال�صحافي���ن، وهم دفع���وا حياتهم من اج���ل عراق حر 
دميقراط���ي ال يت�صامح مع من رفعوا يافطة العنف والتغير بال�صيارات 

املفخخة التي كانت حت�صد ارواح املدنين والقوى االأمنية. 
كما ا�صتنكرت كثر م���ن املوؤ�ص�صات االعامية هذا التهديد، واأعربت عن 
ت�صامنه���ا مع رئي�س هيئة االأمن���اء، واعتربت اأن اأي اعتداء على اجل�صد 
ال�صح���ايف، �صواء ع���رب امل�صد�صات كامتة ال�ص���وت، او ر�صائل التهديد، 
او العب���وات الا�صق���ة يعترب اعت���داء على حرية ال�صحاف���ة يف العراق، 
وبالت���ايل اعت���داء على حرمة البل���د ذات���ه، الأن بلدا ال يتمت���ع مواطنوه 
بحري���ة التعبر يعترب بل���دا ميتا من الناحية ال�صريري���ة، ويتطلب حالة 

طوارئ النعا�صه.

خماوف فقدان الوظائف حتد من الرتحيب ب�ضركات النفط الأجنبية

اأوباما �ضيت�ضلم جائزة نوبل لل�ضالم رغم خو�س بالده حربني يف العراق واأفغان�ضتان
ترجمة / املدى 

ع�ص����رات من اجلرحى والقتلى كانت نتيجة 
االنفج����ار ال����ذي ح����دث بالقرب م����ن مدر�صة 
يف ح����ي ال�ص����در ببغداد ي����وم االثنن، فيما 

توا�صلت الهجمات �صد قوى االمن. 
وقد اعط����ى امل�صوؤولون العراقي����ون ارقامًا 
مت�صاربة عن �صحاي����ا احلادث، عدد القتلى 
م����ن االطفال يراوح ما ب����ن 1-15 اما عدد 

اجلرحى فيراوح ما بن 56-41. 
وا�صاف����ة اىل ذل����ك، فق����د ت�صارب����ت اي�ص����ًا 
االراء ح����ول �صب����ب االنفجاري����ن، ففي بيان 
اعل����ن يف التلفزيون من قب����ل قيادة عمليات 
بغ����داد، ان انفجارًا عر�صي����ًا حدث يف خمباأ 
خمف����ي للمتفج����رات، بالقرب م����ن املدر�صة، 
بينما اعلنت التقارير االوىل من امل�صوؤولن 
املحلي����ن يف القط����اع ان ال�صب����ب ق����د يكون 
عب����وة  او  هدف����ه  ع����ن  منحرف����ًا  �صاروخ����ًا 

نا�صفة. 
وه����ذا التناق�����س يف الت�صريح����ات يعك�����س 
االم����ن  ق����وى  ب����ن  التن�صي����ق  ع����دم  درج����ة 

العراقية يف اال�صتجابة للهجمات. 
وق����د ادى االنفجار اىل حتطي����م كافة نوافذ 

املدر�ص����ة، بينم����ا انه����ار ج����زء م����ن املبن����ى 
يف  وتناث����رت  له����ا،  جماوري����ن  ومنزل����ن 
ال�صفوف الكتب املدر�صية امللطخة بالدماء. 
وكان امل�صهد موؤملًا يف املدر�صة بعد احلادث، 
اذ بك����ت اح����دى املدر�صات وه����ي تبحث عن 
ابنته����ا ب����ن االنقا�س، »اي����ن ابنتي..اين ال 
اأجده����ا«. وق����د ح����دث االنفج����ار يف الوقت 
الذي انتهى في����ه دوام الفتيات ليبداأ االوالد 
يف الدخ����ول اىل �صفوفه����م )معدل اعمارهم 

يراوح ما بن ال�صابعة والثانية ع�صر(. 
وخ����ال ا�ص����واأ اع����وام العن����ف يف العراق، 
حي����ث كان املدر�صون يتعر�ص����ون للقتل، مت 
اغاق العدي����د من املدار�����س ، لكن التح�صن 
االمن����ي كان عام����ًا لفت����ح ما اغل����ق منها يف 

العامن املن�صرمن. 
لق����د كان االطفال العراقي����ون عر�صة للعنف 
واب�ص����ط مث����ال على ذل����ك ان 30 منهم قتلوا 
يف حادث االنفجار الذي تعر�صت له وزارة 
الع����دل يف �صهر ت�صرين االول، وكان اغلبهم 

يف ح�صانات داخل املبنى. 
اما املدر�صة التي حدث فيها االنفجار ، فتقع 
يف منطق����ة فق����رة، واحلف����رة الت����ي خلفها 

االنفج����ار )عر�س 15 قدم وعم����ق 6 اأقدام ، 
فكانت جماورة ل�صور املدر�صة(. 

ويق����ول ريا�س كاظ����م )12( �صنة وهو على 
فرا�ص����ه يف امل�صت�صف����ى ، كان هن����اك ح����رق 
م����ن اال�ص����اك  للنفاي����ات و�صقط����ت حزم����ة 
الكهربائية، ثم حدث االنفجار، �صقطت على 
االر�����س، وكل �صيء كان مظلم����ًا من حويل 
وق����د �صاعدين احد اال�صدق����اء للنهو�س كنا  
نح����اول جميعًا اخل����روج من امل����كان عندما 
�صقطت ثانية ومل اح�س بنف�صي اال وانا يف 
امل�صت�صفى، وانا االن اريد معرفة ماذا حدث 

الأ�صدقائي«. 
وبينم����ا يب����دو االمر غ����ر وا�صح����ًا فيما اذا 
كان انفج����ارًا  او حادث����ة عر�صي����ة، يق����ول 
خل����ف  تق����ف  امليلي�صي����ات  ان  م�صوؤول����ون 
الهجم����ات االخ����رة  املوجه����ة لق����وى االمن 
من اج����ل ا�صتع����ادة �صيطرته����ا يف مواقعها 
الت����ي كانت قوية، وقد ح����دث هجوم ب�صكل 
خا�س على اف����راد من حركة ال�صحوة، على 

�صبيل املثال. 

عن النيويورك تاميز

النفجار يف مدر�ضة مدينة ال�ضدر متعمد اأم عر�ضي؟ 

خملفات بناية تعر�ضت اىل انفجار  ام�س الثالثاء

حقل نفط

اوباما


