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ا���س��م��اء وم��دن  
العامري 

طالب رئي�ُس جلنِة االمِن والدفاع النائب هادي العامري بتغيرِي 
عدٍد من قياداِت االجهزِة االمنيِة بعد االخفاقاِت االخريِة املتكررة 

. واو�شح َالعامري اأن القواِت االمنيَة تعتمُد يف الوقِت احلايل 
خططًا امنيًة غرَي �شليمٍة ورتيبًة وال تتواءُم مع طبيعِة التحدياِت 

داعيًا اىل �شرورِة تفعيِل اجلهِد اال�شتخباري وتطبيِق مبداأِ 
حما�شبِة املق�شرين.

 
االأعرجي

 و�شف النائب عن الكتلة ال�شدرية بهاء االعرجي اقامة ايران 
مفاعال نوويا على احلدود العراقية,بانه امر مرفو�س دوليا 

.وقال:" اننا الن�شمح اليران او اية دولة اخرى باقامة مفاعل ميكن 
له ان ي�شر ببيئة العراق".

وا�شاف:"ان اقامة هذا املفاعل امر �شمعناه من خالل و�شائل 
االعالم ,ومل ن�شمع حلد االن ب�شيء ر�شمي من ايران.ولو �شحت 

هذه الرواية فنحن الن�شمح باقامة مثل هذا املفاعل على مقربة من 
حدودنا باأي �شكل من اال�شكال ,كما ان هناك قوانني دولية متنع 

مثل هذه االمور". 
واو�شح االعرجي:"ان مثل هذه امل�شاريع فيها �شرر كبري, ا�شافة 

اىل املخاطر الكبرية �شواء بالتلوث او بت�شرب اال�شعاعات.كما 
ان لها تاأثريات �شلبية على العراق ,لذلك فاننا نرف�س رف�شا قاطعا 

وال ن�شمح اليران اواية دولة اخرى ان تكون جهة لتلويث بيئة 
العراق".

كرك�ك
عرثعلى ثالث مقابر جماعية بالقرب من قرية توبزاوا التابعة 

لناحية يايجي يف كركوك, وذلك خالل مرا�شيم خا�شة يف موقع 
املقابر, ح�شرها رئي�س جمل�س حمافظة كركوك رزكار علي وممثلو  

وزارتي حقوق االإن�شان و�شوؤون ال�شهداء واملوؤنفلني يف حكومة 
اإقليم كرد�شتان وممثلو اجلهات واملكونات املختلفة يف كركوك.

هذا ومن املقرر اأن يتم يف القريب العاجل اإخراج رفات ال�شحايا 
الذين راحوا �شحية جرائم االإبادة اجلماعية التي ارتكبت بحق 

ال�شعب الكردي من قبل النظام البعثي املباد.
كما بحث, رئي�س جمل�س حمافظة كركوك مع ممثلي وزارة حقوق 

االإن�شان ووزارة �شوؤون ال�شهداء واملوؤنفلني يف حكومة االإقليم, 
اآلية اإخراج الرفات بالطرق العلمية احلديثة. 

العدد )1672( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س )10( كان�ن االول 2009

عبداهلل ال�سك�تي

اعتاد احد االآتني من الريف اذا ا�شرتى مادة من املواد ووزنت له 
تلك املادة ان يطلب من احلانوتي ان يعطيه )اجماله( وهي الزيادة 
عند  ع��ادة  وكانت  احل��ان��وت  �شاحب  من  قدميا  امل�شرتي  يطلبها 

بع�س النا�س.
طبيب  اىل  ذهب   � كثريًا  �شنه  االعرابي  اآمل  االي��ام  من  يوم  وذات 
اال�شنان وطلب منه قلع �شر�شه الأنه يوؤذيه , قلع الطبيب ال�شن اال 
انه قال للطبيب , اريد )اجماله( وت�شور وكاأنه يف حانوت بقال , 
فما كان من الطبيب اال ان قلع �شنًا �شحيحًة واعطاه اياها قائاًل: 

اجماله". �شن  "هذه 
ق�شية  ت��دوي��ل  ال��ع��راق  ق��رر  اأن  منذ  )اج��م��ال��ه(  اول  لي�شت  وه��ذه 
كان  واح��دة  دولة  يتهم  ان  حاول  حني  والعراق  الدامي,  االربعاء 
خمطئًا فكل دول اجلوار م�شاركة م�شاركة فعالة يف ما يجري من 
تناحر �شيا�شي او اعمال عنف ارهابية , وهنا يجب ان ن�شع حدا 
بيتي  يدخل  ال  ان  الل�س  من  اطلب  ان  ا�شتطيع  ال  ان��ا  الأوهامنا, 
ولكنني مقابل هذا ا�شتطيع ان احمي بيتي , قلنا مرارا ان جتربة 
الف�شائية  القنوات  حتى   , النجاح  لها  ي��راد  وال  حماربة  العراق 
قد  فهي   , العراقي  ال�شعب  له  يتعر�س  ما  يف  م�شاركة  امل��اأج��ورة 
بالذنب  يلقي  ال��ذي  االع��الم��ي  وهو�شها  عمالتها  اج��ور  ت�شلمت 
ان لالعالم   , االآخرين  ارواح  ي�شتبيح  تاركًا اجلالد  ال�شحية  على 
جتربته  اجها�س  حماولة  يف  كبريا  دورا  العراق  لتجربة  امل�شاد 
ا�ش�س طائفية واجندات خارجية هزئ منها  ذلك على  ويعتمد يف 
قد  اال�شتبداد  ل�شقوط  االوىل  ال�شهور  ان  متنا�شيا  املعلقني  بع�س 
عي�شه  و�شتنغ�س  االن�شان  باأمن  �شتعبث  طويلة  الجندات  ا�ش�شت 
عليه حتى ي�شل االمر اىل ان يجاهر البع�س بالقول )نريد ان يعود 
الو�شع اىل ما قبل 2003( وهذا هو املطلوب من ال�شعب العراقي 
ان يجهد بعودة و�شع اال�شتبداد والدكتاتورية كي جتري الرياح 
مبا ت�شتهي ال�شفن, وحتى ت�شفو اموره وتعود اىل ما كانت عليه, 
الغيظ الذي يكتنف النفو�س و�شل حد املجاهرة بالقتل والتنكيل 
حتى غدت جثث العراقيني �شخرية للبع�س , يقولون هذا ما جنته 
الدميقراطية, فلن�شع انف�شنا مبناأى عنها ونقنع ب�شالطيننا وملوكنا 
العادلني, هذا هو االأمر برّمته, وقد ر�شدت مبالغ هائلة للنيل منا 
البع�س  وتواطوؤ  االمن  على  القائمني  اهمال  ذلك  على  و�شاعدهم 
منهم, متنا�شني ان التاريخ لن يرحم احدا و�شي�شري باإ�شبع االتهام 
اىل كل من تلطخت يداه بدماء االبرياء ويدين من �شاوم على قطع 
, ولذا  عليهم  �شبة  ا�شبح  االبرياء  قتل  تدويل  امل�شاكني.ان  اعناق 
وجزء من يّل االأذرع مار�س االرهاب عملياته االجرامية كي مييط 
اللثام عن احلقيقة ويقول هذا ما يوجد لدينا فماذا يوجد لديكم , 
واعتقد ان ال�شر يدفع بال�شر كما قالت العرب )ويف ال�شر جناٌة حني 
ال ينجيك اح�شاُن( نظام املخابرات والعقلية اال�شتخبارية مهمان 
يف ادامة زخم ميزان قوة الدولة وفر�س هيبتها, ان العراق وقع 
بني قطبي رحى, قطب االرهاب وقطب احلركات املتطرفة , ا�شف 
الكتل  بع�س  قبل  من  وم��وؤام��رات  د�شائ�س  من  يحاك  ما  ذل��ك  اىل 
ت�شاء,  متى  توجهها  خارجية  لدول  قيادها  اعطت  التي  ال�شيا�شية 
هذه اول )اجماله( يف م�شل�شل الزيادات التي �شتاأتي قبل خو�س 
االنتخابات املقبلة, فهل تعمل اجهزة ال�شونار ام انها مثل ا�شلحة 

البع�س, ُتطلق للخلف؟!

ه�اء يف �سبك

بغداد / املدى )�سلع �سّنه وكال اريد اجماله(
تلق���ى رئي�شا اجلمهوري���ة جالل طالب���اين والوزراء 
ن���وري املالك���ي برقيت���ي تعزي���ة بعثه���ا ام���ري دول���ة 
الكوي���ت ال�شيخ �شباح االحم���د اجلابر ال�شباح عرب 
فيه���ا عن خال�س تعازيه و�ش���ادق موا�شاته ب�شحايا 
الهجمات االرهابية الت���ى ا�شتهدفت العا�شمة بغداد 

�شباح الثالثاء واودت بحياة الع�شرات من ال�شحايا 
وامل�شاب���ني موؤك���دا ا�شتن���كار دول���ة الكوي���ت له���ذه 
االعم���ال االرهابي���ة امل�شين���ة التى ا�شتهدف���ت ارواح 
االبري���اء االمن���ني وزعزع���ة ام���ن وا�شتق���رار البل���د 
ال�شقيق والتى تتنافى مع االعراف والقيم االن�شانية 
�شائ���ال امل���وىل تع���اىل ان يتغم���د ال�شحاي���ا بوا�شع 

رحمته ومغفرت���ه وي�شكنهم ف�شي���ح جناته وان مين 
على امل�شابني ب�شرعة ال�شفاء والعافية.

كم���ا بع���ث ويل العه���د ال�شيخ نواف االحم���د اجلابر 
ال�شب���اح وال�شي���خ نا�ش���ر املحم���د االحم���د اجلاب���ر 
ال�شب���اح رئي����س جمل�س ال���وزراء بربقي���ات تعازي 

مماثلة.

بغداد / املدى 
دان املجل�س العراقي لل�شلم والت�شامن 
يف بي���ان له ب�ش���دة التفج���ريات االآثمة 
التي ا�شتهدفت مباين حكومية ومعاهد 
ومدار����س للطلب���ة يف بغ���داد الثالث���اء 
واأودت بحياة ع���دد كبري من املواطنني 
اإىل  باالإ�شاف���ة  واجلرح���ى  االأبري���اء 
اخل�شائ���ر يف املمتلكات,وجاء يف ن�س  
عل���ى  )امل���دى(  ال���ذي ح�شل���ت  البي���ان 

ن�شخة منه:
م���رة بع���د اأخرى يق���دم حمرتف���و القتل 
واجلرمي���ة ل�شعبن���ا دلي���ال جدي���دا على 
تهافت و�شق���وط م�شروعه���م التدمريي 
لالإجهاز على كل ما هو �شريف واأن�شاين  

وجميل .
وه���ا هي االأي���ادي ال�شود متت���د لتزهق 
حي���اة االأبري���اء م���ن الن�ش���اء واالأطفال 
ويف  الع���زل  املدني���ني  م���ن  وال�شي���وخ 
والباع���ة  بالك�شب���ة   تكت���ظ  مناط���ق 
املتجول���ني وعاب���ري ال�شبي���ل والطلبة 
وتوقع اأفدح اخل�شائر بينهم يف م�شعى 
خللق حالة �شاملة م���ن الرتويع والهلع 
يف نفو����س املواطنني, وا�شاف البيان: 
اإن طبيعة هذا العمل االإجرامي اجلبان 
ي�ش���ري باأ�شابع االته���ام وبو�شوح تام 
اإن م���ن يق���ف وراء ه���ذه االأفع���ال  اإىل 
الق���ذرة هم على درجة عالية من االإعداد 
والتنظي���م ملح���رتيف القت���ل واالإره���اب 
�ش���د  اجلرائ���م  ومرتكب���ي  ال�شيا�ش���ي 
االإن�شاني���ة. مبينًا: مل يع���د املجرومون 
و�شف���ة  اإىل  بحاج���ة  والتكفريي���ون 
جاه���زة م���ن ال�شع���ارات املوجه���ة �شد 

االحتالل فقد �شقطت مراهناتهم وخاب 
اأمله���م وظه���رت ب�ش���كل جل���ي اأهدافهم 
والتجرب���ة  لتدم���ري احلي���اة  ال�شري���رة 
وا�شتع���اروا  اجلدي���دة  الدميقراطي���ة 
كل االأدوات امللوث���ة بعقوله���م املري�شة 
للني���ل م���ن حل���م العراقي���ني يف وط���ن 
ام���ن ي�شتعي���د �شيادت���ه ويتخل����س من 
االحت���الالت والدكتاتوريات واالإرهاب 
اإن املجل����س  اأ�شكال���ه. مو�شح���ًا:  ب���كل 
العراق���ي لل�شل���م والت�شام���ن يق���ف اإىل 
جان���ب فئات وا�شع���ة من اأبن���اء �شعبنا  
لتحميل الق���وى واالأح���زاب ال�شيا�شية 
املتنف���ذة جزءًا هام���ًا م���ن م�شوؤولية ما 
حدث ب�شبب ال�شع���ف الوا�شح ل�شعور 
ه���ذه الق���وى بامل�شوؤولي���ة وان�شغاله���ا 
الأ�شهر عدي���دة يف �شراعات وتناحرات 
حزبي���ة وفئوي���ة جانبي���ة ح���ول قانون 
االنتخاب���ات. وتابع البي���ان:  �شراعات 
بعي���دة كل البع���د عن هم���وم املواطنني 
واحتياجاته���م وام���ن عوائلهم و�شالمة 
اأبنائه���م ويهيب املجل����س باأبناء �شعبنا 
للتعب���ري مبختلف الطرق ع���ن �شخطهم 
ورف�شه���م واإدانته���م للعم���ل االإرهاب���ي 
اجلب���ان والعم���ل عل���ى متت���ني الوحدة 
ملواجه���ة  ال�شف���وف  الوطني���ة ور����س 
حت���اول  الت���ي  ال�شري���رة  االأجن���دات 
وقواه���ا  �شعبن���ا  �شم���ود  اإ�شع���اف 
الوطني���ة, اإن املالي���ني م���ن العراقي���ني 
يتطلعون اإىل اإجراءات جدية وحا�شمة 
الدول���ة  يف  امل�شوؤول���ني  جان���ب  م���ن 
واحلكومة لك�ش���ف املدبرين احلقيقيني 
لهذه اجلرائم واإنزال الق�شا�س الرادع 

والعادل مبنفذيها واملخططني لها.
املج���د والرحمة ل�شهداء ال�شعب االأبرار 
الكرمي���ة  ولعوائله���م  لن���ا  والع���زاء 

ال�شجاعة.

ال�سفاء العاجل جلرحانا 
اخلزي والذل للقتلة 
املجرمني
املجل�س العراقي لل�سلم 
والت�سامن  
2009/ 12 / 9 

 بغداد / املدى 
ا�شاد رئي�س املجل�س االعلى اال�شالمي العراقي عماراحلكيم 
مب���ا تقدمه دولة الكوي���ت من دعم للع���راق والذي �شاهم يف 
تخفيف املعاناة التي تعر�س لها العراقيون على مدى اعوام 

طويلة ومازالوا يتعر�شون لها.
وق���ال احلكيم: ان زيارت���ه للكويت تاأتي تقدي���را واحرتاما 
ل�شم���و امري الب���الد ال�شيخ �شب���اح االحمد اجلاب���ر ال�شباح 

ولل�شعب الكويتي لوقوفهم الدائم مع العراق.
واو�ش���ح ان الزي���ارة تاأت���ي اي�ش���ا يف اط���ار الت�ش���اور يف 
ال�ش���وؤون العامة التي مير بها الع���راق واملنطقة والعالقات 
الثنائي���ة ب���ني الكوي���ت والع���راق م�شيف���ا" نعتق���د ان هذه 

العالقة يجب ان ت�شان وان تتعزز ب�شكل كبري".
وا�ش���اف:"ان كن���ا نتحدث عن االنفت���اح العربي يف العراق 
ونرت���ب على ه���ذا اجلان���ب يف اولوياتنا ف���ان الكويت هي 
املحط���ة املهم���ة التي طاملا وقفن���ا عندها ومل�شن���ا فيها التفهم 
الكب���ري للواقع ال�شيا�شي اجلديد يف العراق من قبل القيادة 

الكويتية وال�شعب".

وتابع:"انن���ا نع���رف ان دول���ة الكويت من ال���دول امل�شاندة 
للع���راق و�شعبه منذ مطلع الت�شعيني���ات وحتى يوم �شقوط 
النظ���ام ال�شدام���ي البائد وكان���ت مبادرة يف تق���دمي الدعم 
وامل�شان���دة للعملية ال�شيا�شية اجلاري���ة يف العراق وهذا ما 
يجعلن���ا ننظر باح���رتام وتقدير كبري جله���ود دولة الكويت 

وموقفها جتاه الواقع العراقي وابناء ال�شعب العراقي".
وع���ن امل�شه���د ال�شيا�ش���ي العراقي ق���ال احلكيم: ان���ه ي�شهد 
تط���ورا متزاي���دا وان الثقة ب���ني االطراف العراقي���ة تتزايد 
يوم���ا بع���د اخ���ر ا�شاف���ة اىل زي���ادة الق���درة عل���ى االت�شال 
والتوا�ش���ل م�ش���ريا اىل ان هن���اك روؤي���ة م�شرتك���ة وحلوال 

توافقية ب�شبب الظروف املواتية.
وا�ش���اف ان تلك الروؤية تعد اف�ش���ل بكثري من ال�شابق الفتا 
اىل ان قان���ون االنتخاب���ات الذي مت اجن���ازه خالل اليومني 
املا�شي���ني ميث���ل واح���دة من ه���ذه املحط���ات وان العراق ال 
يحك���م من حزب واحد وال طائفة واح���دة وال قومية واحدة 
وامنا يدار من قبل جميع العراقيني والبد من ان يتم تعزيز 

حالة ال�شراكة احلقيقية بني جميع املواطنني.

بغداد/ ال�كاالت 
جه���از  يف  ال�شاب���ق  امل�ش���وؤول  نف���ى 
اال�شتخب���ارات الربيطاني���ة ج���ون �شكارلت 
تعر�ش���ه ل�شغ���وط �شيا�شي���ة لت�شديد تقرير 
�شي���غ ح���ول الت�شل���ح العراقي ا�شتن���د اإليه 
رئي����س ال���وزراء الربيط���اين اآن���ذاك توين 
بل���ري وذلك قبل اأ�شهر من احلرب يف العراق 

عام 2003. 

لك���ن �شكارلت اأب���دى حتفظا عل���ى تاأكيدات 
لبل���ري وردت يف مقدم���ة التقري���ر واأث���ارت 
موجة م���ن االنتقادات - لع���دم ثبوتها- باأن 
الع���راق كان ق���ادرا عل���ى ن�ش���ر اأ�شلحة دمار 
�شامل يف اأقل من 45 دقيقة, ح�شب ما ذكرت 

وكالة ال�شحافة الفرن�شية. 
واأق���ر �شكارليت, ال���ذي كان يراأ����س اللجنة 
امل�شرتك���ة لال�شتخب���ارات الت���ي اأع���دت هذا 

املل���ف "اخلاط���ئ", باأن���ه كان م���ن االأف�ش���ل 
تو�شي���ح اأن ه���ذه االإ�شارة املتعلق���ة بال� 45 

دقيقة مل تكن تعني ال�شواريخ البال�شتية. 
وقال امل�شوؤول اال�شتخباراتي ال�شابق اأمام 
جلنة التحقيق ح���ول م�شاركة بريطانيا يف 
ح���رب الع���راق: اإن ه���ذه امل�شاأل���ة م���ا كانت 
لتفهم بغ���ري معناها لو كان قيل بو�شوح اأن 

املق�شود هو الذخرية ولي�س االأ�شلحة.

بغداد / املدى
ت�شلم وكي���ل وزارة اخلارجية لل�ش���وؤون القانونية والعالقات 
متع���ددة االطراف حمم���د احلاج حمود ر�شالة م���ن نائب وزير 
خارجي���ة فيتنام تتعلق بق���رار اعادة فتح ال�شف���ارة الفيتنامية 
وا�شتئن���اف عمله���ا يف بغداد . وق���ال بيان ل���وزارة اخلارجية 
:" ان احل���اج حمود ا�شتقبل وف���د وزارة اخلارجية الفيتنامي 
برئا�شة نغوين فان دو, وا�شتعر�س معه العالقات الثنائية بني 

البلدين و�شبل تطويرها على خمتلف ال�شعد". 
وا�شاف البيان:" ان الوفد الفيتنامي اعرب عن دعم احلكومة 
الفيتنامية للحكومة وال�شعب العراقي يف خمتلف املجاالت". 
م���ن جانب���ه عربوكي���ل وزارة اخلارجي���ة عن ترحي���ب العراق 
باعادة فت���ح ال�شفارة الفيتنامية يف بغ���داد وعن امله بتطوير 

العالقات بني البلدين ال�شديقني.

ل�����ه ب������������ي������������ان  يف 

املجل�س العراق��ي لل�سلم والت�سامن 
يدي��ن العت��داءات الإرهابية يف 

الثالثاء الدامي

  بغداد / �سهاب العزاوي
 دع���ا رئي�س الوزراء ن���وري املالكي 
اىل عدم ا�شتغالل تفجريات الثالثاء 
والفواج���ع الت���ي مي���ر به���ا العراق 
والدعاي���ة  ال�شيا�شي���ة  لالغرا����س 

االنتخابية.
وقال يف كلمة وجهها ام�س االربعاء 
ملنا�شب���ة تفج���ريات بغ���داد الدامي���ة 
ال�شيا�شي���ني  ال�ش���ركاء  عل���ى  :"ان 
ان اليجعل���وا الفواج���ع الت���ي مي���ر 
به���ا الع���راق والت���ي منر به���ا جماال 

لالختالف والتنابز والفرقة".
وا�ش���اف :" يج���ب ع���دم املتاج���رة 
بدم���اء العراقي���ني وان التكون هذه 
الفواجع فر�ش���ة للدعاية االنتخابية 
الن الهي���كل اذا �شقط فان���ه �شي�شقط 
املالكي:"ان  علينا جميعا".واو�شح 
االمور اذا ا�شطربت فان اية جهة لن 

ت�شتفيد منها".
االرهابي���ني  :"ان  اىل  وا�ش���ار 
ا�شتهدف���وا م���ن قب���ل ولي����س اليوم 
, موؤ�ش�ش���ات الدول���ة م���ن جامع���ات 
ودوائ���ر,  وح�شيني���ات  وجوام���ع 
ال�شاع���ة الطائفية البغي�شة وزعزعة 
ثقة ال�شع���ب بارادته وحكومته التي 

ا�شتطاعت ان حتقق الكثري".
وذك���ر املالك���ي انه :"م���ع كل خطوة 
نحو اال�شتقرار يتقدم اعداء احلرية 
والدميقراطية ويزدادون حقدا على 
هذه النجاح���ات النهم الي�شتطيعون 
باأعت���ى  م���ر  الع���راق  وان  ايقافه���ا. 
هجمة ارهابية. وقد ا�شطف االعداء 
يف جبهة واحدة وتنا�شوا خالفاتهم 
, وعلينا ان نتوحد ونن�شى خالفاتنا 
الن هوؤالء لو انت�شروا ملا بقي �شيء 

يف العراق".

ودعا ال�شعب العراقي :"اىل ال�شمود 
والتحدي والت�شدي العداء ال�شعب 
حت�ش���ل  ان  م���ن  العراقي".وح���ذر 
فرق���ة ب���ني ابن���اء ال�شع���ب العراقي 
وقواه ال�شيا�شية وجميع املكونات, 
وق���ال :" انن���ا بحاج���ة اىل مزيد من 
الوح���دة الن���ه حتد كبري تق���ف خلفه 
اه���داف �شريرة تريد العودة بنا اىل 

الفو�شى والفرقة".
وب���ني املالك���ي:"ان عدون���ا مدع���وم 
ولديه خ���ربات واخالقيات���ه �شاقطة 
ويط���ور م���ن ا�شاليب���ه ونح���ن م���ن 
جانبن���ا نط���ور ا�شاليبن���ا ".وا�ش���ار 
�شت�شه���د  املقبل���ة  االي���ام  ان  اىل:" 
االمني���ة  املواق���ع  يف  تغي���ريات 
تتنا�ش���ب م���ع حج���م التغي���ري الذي 

ينتهجه االرهابيون ".
وبني املالك���ي:" ان االرهاب كان يف 
ال�شاب���ق يحت���ل حمافظ���ات باكملها 
وان���ه اليوم مل يتمكن من ان ي�شيطر 
عل���ى �ش���ارع واحد ".ودع���ا اجلميع 
ردع  اج���ل  م���ن  اال�شطف���اف  اىل 
املجرم���ني واتخاذ اج���راءات قا�شية 

بحقهم . 
ودعا رئي����س جمل�س الق�شاء االعلى 
اىل  اجلمهوري���ة  رئا�ش���ة  وهيئ���ة 

امل�شادقة على احكام االعدام .
 ": ب���ان  ال���دويل  املجتم���ع  وطال���ب 
تتحول ادانات���ه اىل مواقف حقيقية 
بالدعم واال�شن���اد وت�شييق اخلناق 
على هوؤالء االرهابيني".ويف �شياق 
مت�ش���ل اأمل���ح اللواء جه���اد اجلابري 
مدي���ر ع���ام مكافحة املتفج���رات اىل 
تورط �شوري���ا وال�شعودية وغريها 
تفج���ريات  يف  اجل���وار  دول  م���ن 
بغ���داد الدامي���ة الت���ي اوقع���ت 127 

�شهي���دا ومئ���ات اجلرح���ى الثالثاء. 
وق���ال اجلاب���ري لل�شحافي���ني "انها 
مفرقعات نظامي���ة اتت من اخلارج, 
والبعثيون الذين عملوها بالتعاون 
مع القاعدة و�شاعدتهم دولة جماورة 
وه���ذه حتتاج اىل اموال ودعم كبري 
ج���دا م���ن �شوري���ا او ال�شعودي���ة او 

غريها".
غافل���ة  غ���ري  "الدول���ة  ان  وا�ش���اف 
اق���ل �شي���ارة  ع���ن ه���ذا املو�ش���وع  
كان���ت حممل���ة ب� 850 كل���غ, ال ميكن 
ت�شنيعه���ا يف بغ���داد, ه���ذا مفرق���ع 

نظامي جاء من اخلارج".
وتابع اجلاب���ري "ان تفخيخ �شيارة 
�شغ���رية يحتاج اىل مئة الف دوالر, 
كان���ت  املفخخ���ة  ال�شي���ارات  لك���ن 
حاف���الت نق���ل �شغرية,واملفرقع���ات 
باهظة الثمن غالية جدا وقوة ال�شي 
فور االنفجارية اكرث من الديناميت 

من نوع تي ان تي".
وداف���ع اجلاب���ري ب�ش���دة ع���ن جهاز 
ك�شف املتفجرات الربيطاين ال�شنع, 
واته���م "امري الوح���دات الع�شكرية 
بعدم ا�شتخدام اال�شخا�س املوؤهلني 
يف حواجز التفتي����س مو�شحا انهم 
مل ي�شتخدموا ثمانني باملئة من اربعة 
االف مت تدريبهم" لهذا الغر�س. من 
جانب���ه اتهم قي���ادي ب���ارز يف التيار 
الوطني امل�شتقل الذي يراأ�شه رئي�س 
الربملان ال�شاب���ق حممود امل�شهداين 
جه���ات �شيا�شية مبحاول���ة ا�شتغالل 
اخلروقات االأمنية املتكررة ملهاجمة 

وزير الداخلية بهدف النيل منه.
وق���ال ع�شو املكتب ال�شيا�شي للتيار 
با�ش���م الزامل���ي يف ت�شريح بح�شب 
)اإيب���ا( يبدو وا�شح���ا اإ�شرار جهات 

�شيا�شية متنفذة على النيل من وزير 
الداخلية من خالل حتميله م�شوؤولية 
اخلروقات االأمنية املتكررة واآخرها 
م���ا ح���دث ي���وم الثالثاء.واأك���د " اأن 
اله���دف م���ن حتميل وزي���ر الداخلية 
االأمني���ة  اخلروق���ات  م�شوؤولي���ة 
�شيا�ش���ي قبل ان يك���ون منطقيًا ذلك 
الن عملي���ات بغ���داد بقي���ادة الفريق 
عب���ود كنرب ه���ي امل�شوؤولة عن امللف 

االأمني يف بغداد".
لك���ن النائ���ب ح�ش���ن الربيع���ي �شدد 
عل���ى" ان غاي���ة جمل����س النواب يف 
طلبه ت�شيي���ف امل�شوؤوليني االمنيني 
هو التو�شل اىل حلول لهذه امل�شكلة 
الكب���رية ولي�س الغاي���ة جترمي احد 

."
جمل����س  ان   " الربيع���ي  وا�ش���اف 
الن���واب الير�شى بالتربي���رات وان 
البل���د يع���اين م�شكلة كب���رية م�شريا 
يتع���اون اجلمي���ع  ان  اىل �ش���رورة 
من اج���ل التو�شل اىل حل���ول فاعلة 

و�شريعة".
واك���د الربيع���ي "ان اركان امل�شكل���ة 
وداخلي���ة  خارجي���ة  منه���ا  كث���رية 
وعل���ى  ظاهري���ة  وغ���ري  ظاهري���ة 
الوط���ن  حماي���ة  ع���ن  امل�شوؤول���ني 
واملواط���ن واملتمثل���ني بالقائد العام 
للقوات امل�شلحة وال���وزراء والقادة 
االمنيني عليهم احل�شور اىل جل�شة 
الي���وم اخلمي����س لغر����س الت���داول 
فيما حدث والو�ش���ول اىل اال�شباب 
احلقيقية بالقائد مل���ا حدث وتكراره 

امل�شتمر".
وب���ني "ان جمل����س الن���واب ب�ش���دد 
الو�ش���ول اىل حل له���ذه امل�شكلة يف 
جل�شة الت�شييف اليوم اخلمي�س ".

طالباين واملالكي يتلقيان برقيتي تعزية من اأمري الكويت

رئي�س الوزراء يدعو اإىل عدم ا�ستغالل تفجريات بغداد لأغرا�س �سيا�سية
م�س�ؤول يف مكافحة املتفجرات يلمح اىل ت�رط اطراف عربية

احلكيم يف الك�يت

يوؤكد �سرورة انفتاح العراق على حميطه العربي
اخلارجية تتلقى ر�سالة باإعادة فتح ال�سفارة الفيتنامية

م�سوؤول بريطاين �سابق  ينفي تعر�سه ل�سغوط ب�ساأن الت�سلح العراقي

بغداد / املدى 
اك���د حمافظ بغ���داد �شالح عب���د ال���رزاق ان املحافظة عل���ى ا�شتع���داد لتامني �شفر 
ع���الج جميع اجلرحى واجراء عمليات جتميلية لهم خارج العراق والذين ي�شعب 
عالجه���م يف الداخل وبالتن�شي���ق مع وزارة ال�شحة و�شف���ارات الدول واملنظمات 

الدولية.
ج���اء ذلك خ���الل تفق���ده جرحى انفج���ارات الثالث���اء االرهابي���ة , يرافق���ه يف ذلك 

مديرعام �شحة بغداد الكرخ الدكتور جليل ال�شمري.
ووزع املحاف���ظ م�شاع���دات على ذوي اجلرح���ى وال�شهداء,داعي���ا اجلهات املعنية 
الت���ي ا�شتهدفها االنفج���ار ودائرتي �شحة بغ���داد الكرخ والر�شاف���ة اىل اال�شراع 

بار�شال ملفات املر�شى لغر�س اجناز معامالتهم. 

حمافظة بغداد تتكفل بنقل اجلرحى خارج 
العراق ممن ي�سعب عالجهم يف الداخل

بغداد / املدى 
ا�شت�شهد مدنيان وا�شيب 11 اخرون 
بانفجارعبوة نا�شف���ة يف حافلة لنقل 
�شم���ايل  القاه���رة  ح���ي  يف  ال���ركاب 

بغداد.
ام����س  ال�شرط���ة  يف  م�ش���در  وق���ال 
املدني���ني  م���ن  اثن���ني  اإن  االربع���اء 
عب���وة  انفج���رت  عندم���ا  ا�شت�شه���دا 
نا�شفة,قبل ظهر ام�س, تركها جمهول 
الركاب,اثن���اء  لنق���ل  حافل���ة  داخ���ل 
�شريه���ا على الطري���ق العام قرب مقر 
جري���دة ال�شب���اح يف ح���ي القاه���رة 

�شمايل بغداد".
وا�ش���اف امل�ش���در اإن االنفج���ار ادى 
اي�شا اإىل ا�شابة 11 �شخ�شا بجروح 
م���ن ركاب احلافل���ة الت���ي حل���ق به���ا 
ا�شرار ج�شيمة جراء احلادث, مبينا 
ان امل�شاب���ني نقل���وا اإىل امل�شت�شف���ى 
لتلق���ي العالج,م�شريا اإىل ان ا�شرارا 
مادي���ة حلق���ت بع���دد م���ن ال�شي���ارات 
م���ن  قريب���ة  كان���ت  الت���ي  املدني���ة 
االنفجار.وكان انفج���ار عبوة نا�شفة 
يف وقت �شابق من يوم ام�س مبنطقة 
االعظمي���ة ادى اإىل ا�شت�شه���اد اثن���ني 
م���ن املدني���ني وا�شابة �شبع���ة اخرين 

بجروح متفاوتة.
وتاأت���ي ه���ذه احلوادث بع���د يوم دام 
�شهدته بغداد عندم���ا انفجرت خم�س 
بع�شه���ا  يق���ود  مفخخ���ة  �شي���ارات 
انتحاري���ون الثالث���اء وا�شف���رت عن 

مقت���ل 127 �شخ�ش���ا وا�شاب���ة 448 
بج���روح بينهم ح���االت خطرة, ف�شال 
ع���ن دم���ار هائ���ل يف االماك���ن الت���ي 

وقعت فيها االنفجارات.
كما ا�شيب �شبع���ة ا�شخا�س بجروح 
بانفج���ار عب���وة نا�شفة �شم���ال احللة 
�شباح ام�س. وقال م�شدر امني :" ان 
العب���وة انفجرت يف �شوق �شعبي يف 

منطقة احل�شوة القرية الع�شرية.
ويف دياىل اعتقلت ق���وة امنية تابعة 
اىل مكت���ب املفت����س الع���ام يف وزارة 
ب���ارزا يف تنظي���م  الداخلي���ة قيادي���ا 
القاع���دة يف عملي���ة امني���ة نفذت يف 

املقدادية �شمال �شرقي بعقوبة.
ام����س  املفت�شي���ة  يف  �شاب���ط  وذك���ر 
االربع���اء: ان مفارزنا االمنية متكنت 
من اعتقال املدعو ريا�س جميد ب�شي 
جن���م الع�شك���ري القي���ادي يف تنظيم 
القاع���دة يف عملية امني���ة نفذت قرب 
منطق���ة اجلزي���رة �شم���ن ق���رى عرب 
املقدادية.وا�ش���اف:  �شم���ايل  جب���ور 
اىل  وردت  ا�شتخباراتي���ة  انب���اء  ان 
مكتبنا ق���ادت القوة االمنية اىل مكان 
املعتق���ل  ان  اىل  م�ش���ريا  اختبائ���ه. 
هو من اه���ايل منطق���ة الع�شاكرة يف 
بحوزت���ه  وكان���ت  ال�شعدي���ة  ناحي���ة 
هوي���ة اأح���وال مدنية م���زورة . مبينا 
ان الع�شك���ري مته���م بقت���ل 25 مدنيا 
م���ن اه���ايل الناحي���ة وان التحقيقات 

جارية معه.

القب�س على قيادي يف القاعدة متهم بقتل 25 مدنيا يف دياىل  

بغ��داد �سم��ايل  نا�سفت��ن  بانفجارعبوت��ن  �سخ�س��ا   22 وا�ساب��ة  ا�ست�سه��اد 

تنظيف بقايا االرهاب


