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جريدة �سيا�سية يومية 

�سفحة

رئي�س التحرير رئي�س جمل�س االدارة
 فخري كرمي 

ال��ي�����������وم يف

بغداد /املدى
باهتمام  ت��ن��ب��ئ  م��ف��اج��ئ��ة  زي�����ارة  يف 
مهمتني  مب�ساألتني  وا���س��ح  ام��رك��ي 
هما االنتخابات الت�سريعية و�سرورة 
اجرائها يف وقتها املحدد والتفجرات 
االخرة  و�سرورة ال�سرب بقوة على 
اوك���ار االره���اب واالره��اب��ي��ني و�سل 
وزير الدفاع االمركي روبرت غيت�س 
بغداد على راأ�س وفد رفيع �سم ال�سفر 
االأمريكي لدى العراق كري�ستوفر هيل 
االأمريكي  ال��دف��اع  وزي���ر  وم�����س��اع��دي 
وعددا اآخر من امل�سوؤولني االأمريكيني 
حيث  التقى رئي�س اجلمهورية جالل 
الذي  اللقاء  خ��الل  وج��رى  طالباين. 
ح�سره نائبا رئي�س اجلمهورية عادل 
عبد املهدي وطارق الها�سمي، ورئي�س 
اأحمد  برهم  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
القادر  عبد  ال��دف��اع  ووزي����را  ���س��ال��ح، 
لطيف  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  و  ال��ع��ب��ي��دي 
رئا�سة  دي��وان  ورئي�س  ر�سيد،  جمال 
ال���ع���اين وكبر  ن�����س��ر  اجل��م��ه��وري��ة 
فخري  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�ساري 
امل�سوؤولني،  م���ن  اآخ����ر  وع����دد  ك���رمي 
مناق�سة االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية 
االأمني  امل��ل��ف  �سيما  ال  ال���ع���راق  يف 
االره���اب  مب��ق��ارع��ة  الكفيلة  وال�سبل 
البالد،  االأمن واال�ستقرار يف  وتوفر 
وا�ستعر�س طالباين  اآخر امل�ستجدات 
واالأم��ن��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى 
على  ال�سوء  م�سلطًا  واالق��ت�����س��ادي، 
التي  والتحالفات  اال�سطفافات  م�سار 
ت�سهدها ال�ساحة ال�سيا�سية يف العراق 
االنتخابات  يف  للتناف�س  ا���س��ت��ع��دادًا 

الربملانية القادمة. 
 وعرب طالباين بح�سب بيان �سادر من 
رئا�سة اجلمهورية عن امتنانه و�سكره 
حكومة  املتحدة  للواليات  العميقني 
و�سعبًا وجي�سًا لدورها يف دعم ال�سعب 

الدميقراطية،  وجت��رب��ت��ه  ال��ع��راق��ي 
العالقات  تو�سيع  ���س��رورة  مو�سحًا 
ال�����س��دي��ق��ني.  وم�سددا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
على االجراءات االأمنية االأكرث فاعلية 
مل��واج��ه��ة ال��ه��ج��م��ات االره��اب��ي��ة التي 

يتعر�س لها العراق.
الدفاع االأمريكي  من جهته جدد وزير 
امل���ت���ح���دة على  ال����والي����ات  ت�����س��م��ي��م 
املالئمة  املناخات  تهيئة  يف  امل�ساهمة 
املقبلة  الت�سريعية  االنتخابات  الجراء 

العمل  توطيد  خ��الل  م��ن  ال��ع��راق  يف 
امل�سرتك بني اجلانبني لتفعيل االآليات 
اأوك���ار  ع��ل��ى  ب��ق��وة  لل�سرب  ال��الزم��ة 

االرهاب واالرهابيني. 
نوري  ال����وزراء  رئي�س  اجتمع  فيما 
املالكي ام�س اجلمعة، مع وزير الدفاع 
اللقاء  ك��ان  بعدما  غيت�س،  االأمريكي 
"تفجرات  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  األ��غ��ي 
الربملان  الدامي،" وا�ستدعاء  الثالثاء 

للمالكي.

الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 
جيوف  "البنتاغون"  االأم���ري���ك���ي���ة 
اإلغاء  يعترب  ال  غيت�س  اإن  م��وري��ل: 
بينهما  مقررًا  كان  الذي  للقاء  املالكي 
اإلغاء  اأن  اأو���س��ح  ولكنه  "مهينًا"، 
موؤمتر  اإل���غ���اء  ا�ستتبعه  االج��ت��م��اع 
اأي�سا. م�سرا اىل  �سحفي كان مقررًا 
النواب،  اأم��ام  احلكومة  رئي�س  مثول 
خ��ا���س��ة يف ظ��ل م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع من 
اإىل حتديد  الهجمات، ويتطلع غيت�س 

موعد جديد لالجتماع، رمبا قد يكون  
اليوم ال�سبت.

و�سل  خاطفة  زي���ارة  ويف   ذل��ك  اىل 
�سباط  م��ن  وف���د  راأ�����س  ع��ل��ى  غيت�س 
ظهر  قبل  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة 
وا�ستقبل  اأربيل،  اإىل   ، اجلمعة  ام�س 
رئي�س  قبل  م��ن  ال���دويل  م��ط��اره��ا  يف 
و  ح�سني  ف��وؤاد  االإقليم  رئا�سة  دي��وان 
اخلارجية  العالقات  دائ���رة  م�سوؤول 
االإقليم  ح��ك��وم��ة  وزراء  جمل�س  يف 

فالح م�سطفى ، وبعدها التقى غيت�س 
رئي�س االقليم م�سعود بارزاين.

ح�سره  اجلانبني  ب��ني  اجتماع  ويف 
وزي����را ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ي�����س��م��رك��ة يف 
ح��ك��وم��ة االإق��ل��ي��م وك��ري�����س��ت��وف��ر هيل 
ال��ع��راق، مت  ل��دى  االأم��ري��ك��ي  ال�سفر 
بحث جملة من الق�سايا ذات االهتمام 
امل�����س��رتك وم�����س��ت��ج��دات االأو����س���اع 
العراقية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  للعملية  االأمريكي  والدعم 
اجلارية يف العراق، اإ�سافة اإىل قانون 
االأمريكية  وال�سمانات  االإنتخابات 
بهذا  ال��ك��ردي  لل�سعب  اعطيت  ال��ت��ي 

اخل�سو�س. 
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وك��ان 
يف  اأع��رب  قد  موريل  جيف  االمريكية 
ت�سريح �سحايف عن امله باأن ت�ستمر 
اجراء  بعد  وال��ت��ع��اون  ال��وح��دة  روح 
"بت�سكيل  اأم��ل��ه  م��ب��دي��ا  االن��ت��خ��اب��ات 
الأن  و�سلميا  �سريعا  ج��دي��دة  حكومة 
عدم  اح��ت��م��ال  اىل  ي���وؤدي  ت��اأخ��ر  اأي 

اال�ستقرار".
مع  جهوده  غيت�س"�سيبذل  ان  واأك��د 
حكومتي  مل�ساعدة  احلالية  احلكومة 
املركز واالقليم على ت�سوية  اخلالفات 

ال�سيا�سية العالقة بينهما".
ام�س  ال���ع���راق  اىل  غ��ي��ت�����س  وو����س���ل 
اىل  زي����ارة  ع��ق��ب  مفاجئة  زي����ارة  يف 
الواليات  ت��ر���س��ل  ح��ي��ث  اف��غ��ان�����س��ت��ان 

املتحدة تعزيزات ع�سكرية.
وك����ان وزي����ر ال���دف���اع االأم���ري���ك���ي قد 
زيارة  يف  كركوك  حمافظة  اىل  و�سل 
واجتمع  الربيل  زيارته  قبل  مفاجئة 
مع القيادات االأمنية يف مطار كركوك 
االأمريكية  القوات  فيه  تتمركز  ال��ذي 
حيث تطرق معهم اىل اأو�ساع كركوك 
االأمنية وال�سبل الكفيلة باحلفاظ على 

اأمنها.

االخ��رة وال��ت��ف��ج��رات  االن��ت��خ��اب��ات  لبحث  ب��غ��داد  يف  غيت�س 

طالباين ي�شدد على اتخاذ اإجراءات فاعلة ملواجهة الإرهاب
بغداد/ ن�سر العوام 

ي�ستكمل جمل�س النواب مناق�سة الو�سع االمني للبالد من خالل ت�سييف الوزراء االمنيني 
بعد ان مثل رئي�س الوزراء ام�س االول اخلمي�س امام اع�ساء الربملان يف جل�سة مغلقة. 
ت�سييف املالكي والوزراء االمنيني يجيء على خلفية تفجرات الثالثاء املا�سية. يف وقت 
ك�سف الناطق الر�سمي با�سم وزارة الدفاع اللواء حممد الع�سكري ل� )املدى(  عن تفكيك 
الربملان  بغداد.  يف  الكبرة  الثالثة  التفجرات  عن  م�سوؤولتني  القاعدة  لتنظيم  خليتني 
انهى ت�سييف القائد العام للقوات امل�سلحة نوري املالكي الذي قدم اي�ساحا عن االو�ساع 
�ساعات،   6 نحو  اجلل�سة  ا�ستغرقت  وقد  املا�سي.  الثالثاء  تفجرات  �سوء  يف  االمنية 
لع�سوية  للمر�سحني  الثقة  املجل�س  مينح  ومل   ، عام  ب�سكل  االأمني  الو�سع  فيها  نوق�س 

الهيئة العليا للم�ساءلة والعدالة على اأن يتم اعالم جمل�س الوزراء بنتيجة الت�سويت. 
�سيتم  االمنيني  ال��وزراء  ان  ال�ساعدي  كمال  املوحد  العراقي  االئتالف  عن  النائب  وقال 
ال��وزراء  رئي�س  ت�سييف  عملية   ان  )امل���دى(  ل�  م�سيفا  ال�سبت.   جل�سة  يف  ت�سييفهم 
جمل�س  اع�ساء  الخذ  وذلك   ، و�سروري  �سليم  امر  االمنيني  ال��وزراء  عن  بعيدا  لوحده 
النواب الوقت الكايف ملناق�سة الو�سع االمني مع امل�سوؤولني عنه ، م�سرا اىل ان الربملان 

�سي�سيف اليوم ال�سبت وزراء الداخلية والدفاع واالمن الوطني. 
من جانبه ك�سف الناطق الر�سمي با�سم وزارة الدفاع اللواء حممد الع�سكري عن تفكيك 

خليتني لتنظيم القاعدة م�سوؤولتني عن التفجرات الثالثة الكبرة يف بغداد. 
وقال الع�سكري ل� )املدى(: متكنت القوات العراقية  وبعد تفجرات االربعاء الدامي من 
تفكيك خليتني لتنظيم القاعدة م�سوؤولتني عن التفجرات التي حدثت يف بغداد ، وتابع 
ان القوات العراقية ب�سدد تفكيك اخللية الثالثة والتي قد تكون االخرة. الع�سكري مل 

يك�سف عن قياديي اخللية لكنه اكد ان اغلبهم مت القاء القب�س عليهم.
 وبني ان القوات العراقية �ست�ستمر مبطاردة تنظيم القاعدة من املنفذين او املخططني 
اماكن  تغير  يحاول  القاعدة  تنظيم  ان  الع�سكري  البالد. وذكر  االرهابية يف  للعمليات 

تواجده بني فرتة واخرى.   
  هذا وك�سفت القيادية يف ائتالف دولة القانون النائبة �سمرة املو�سوي عن ان رئي�س 
�سيا�سية  كتل  التي متار�سها  ال�سغوط  النواب  امام جمل�س  �سكا  املالكي  نوري  الوزراء 
ان  اخلمي�س:  �سحفي  موؤمتر  يف  وقالت  االمنية.  االجهزة  يف  م�سوؤولني  لتعيني  عليه 
املالكي ذكر انه يعاين من دائرة اال�ستخبارات التي ال ي�ستطيع تعيني رئي�س لها ، الن كل 
كتلة تريد ان ان يكون رئي�سها منها ، وكذلك وزارة االمن الوطني التي يرف�س الربملان 
التي �سيفت  النواب  ان جل�سة جمل�س  .وا�سارت اىل  حتى االن اعطاءها حقيبة وزارة 
املالكي بداأت بخالف حول هل تكون �سرية ام علنية؟ منوهة اىل ان املالكي طلب ان تكون 
علنية، اال ان املجل�س ارتاأى ان تكون �سرية، الحتمال ان تطرح فيها نقاط مهمة تخ�س 
امن البلد ولي�س من امل�سلحة ك�سفها. ونقلت املو�سوي عن املالكي ا�ستعداده لتنفيذ قرار 
 ، لكيانات �سيا�سية من االجهزة االمنية  املنتمني  النواب يت�سمن اخراج كل  من جمل�س 

مطالبا املجل�س با�سدار قرارات تدعم تلك االجهزة.

النواب اأنهى ت�شييف 
املالكي واليوم  ي�شيف 

الوزراء الأمنيني

ترجمة / املدى 
بالك  �سركة  يف  �سابقون  موظفون  اعلن 
اال�ستخبارات،  من  وم�سوؤولون  ووت��ر 
ان التعاون بني ال�سركة االمنية اخلا�سة 
ووكالة اال�ستخبارات املركزية االمركية

العمليات  قائمًا يف عدد من  CIA  كان 
على  وا���س��ع��ة  هجمات  منها  احل�سا�سة 
املتمردين  من  بكونهم  ا�ستبه  ا�سخا�س 
يف العراق وافغان�ستان ، م�سافًا اىل ذلك 

نقل املعتقلني. 
وكانت الهجمات على امل�ستبه بهم حتدث 
املرحلة  تلك  يف  وذلك  يوميًا  الغالب  يف 
العنيفة لن�ساط املتمردين ما بني 2004- 
2006 حيث يقوم افراد بالك ووتر بدور 

ا�سا�سي يف تلك العمليات. 
وق���ال ع��دد م��ن ح��را���س ال��� ب��الك ووت��ر: 
ا�سبحت  العمليات  يف  م�ساهمتهم  ان 
ما  الفا�سل  اخل��ط  ان  بحيث   ، روتينية 
بني وكالة اال�ستخبارات املركزية وبالك 
ووت����ر واجل��ي�����س االم���رك���ي غ����دا غر 

وا�سح. 
 ،CIA ال�  وبداًل من تويل حماية رجال 
ا���س��ب��ح ح��را���س ب���الك ووت���ر يف بع�س 
او  العتقال  مهمات  يف  �سركاء  االوق��ات 
قتل امليلي�سيات يف العراق وافغان�ستان، 
حول  ال��ت�����س��اوؤالت  تثر  ممار�سة  وه��ي 

امل�����س��ت��اأج��رة يف ميدان  ال��ب��ن��ادق  ف��ائ��دة 
م��ث��ل نقل  ���س��ري��ة  ، وم���ه���م���ات  ال���ق���ت���ال 
اعقاب هجمات  امركا يف  اىل  املعتقلني 
قوية  عالقات  اىل  ت�سر   ،2001 ايلول 
امنية  و���س��رك��ة  التج�س�س  وك��ال��ة  ب��ني 
امل�سوؤولون. وو�سف  خا�سة، مل يدركها 
ذلك،   CIA ال���  يف  �سابق  كبر  موظف 
ووتر  ب��الك  ب��اأن  اإح�سا�س  هناك  "كان 
اعلن  بينما  الوكالة،  من  جزءًا  اأ�سبحت 
العقد  ان  ب��الك ووت��ر  من  كاراللو  م��ارك 
القيام  يت�سمن  مل  ال�سركة  ابرمته  ال��ذي 
القائمني  مع  اأو   CIA ال���  مع  بهجمات 
بالك  ودور  اخلا�سة.  العمليات  ب�سوؤون 
ووتر يف العمليات ال�سرية يثر اهتمامًا 
ال�سركات  اليه  ت�سل  ال��ذي  امل��دى  ح��ول 
واجب  يف  امل�ستاأجرة  اخلا�سة  االمنية 
يف  بامل�ساركة  لها  ي�سمح  وهل  احلماية، 

العمليات اال�ستخبارية؟ 
د.  را���س  الدميقراطي  االم��ر  على  وعلق 
اخلا�سة  اللجان  اح���دى  رئي�س  ه��ول��ث 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  يف  ب��اال���س��ت��خ��ب��ارات 
املتعاقد  احلرا�س  ا�ستخدام  "ان  قائاًل: 
يعترب  ا�ستخباراتية  عمليات  يف  معهم 

ف�سيحة يجب التحقيق فيها". 
تعرف  ب��الك ووت��ر  �سركة  ا�سبحت  وق��د 
– خدمات   xe services اليوم با�سم 

بعد  عليها،  االنتقادات  وتنهال  اإك�سي، 
تردي عملها يف العراق وات�سام ال�سركة 

باالهمال والالمباالة يف ت�سرفاتها.  
وعالقات بالك ووتر مع ال� CIA ك�سفت 
نيويورك  �سحيفة  بداأت  عندما  موؤخرًا، 
تاميز، قبل ا�سهر يف ن�سر مقالة تتحدث 
املركزية،  اال�ستخبارات  وكالة  قيام  عن 
االم��ن��ي��ة كجزء  ال�����س��رك��ة  ب��ا���س��ت��ئ��ج��ار 
القاعدة  ق����ادة  الغ��ت��ي��ال  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ن 
افغان�ستان  يف  اعمالها  يف  ومل�ساعدتها 
وباك�ستان ، ويف مقابلة اخرة مع ليون 
CIA ، ج���اء، ان  ي.ب��ان��ي��ت��ا، م��دي��ر ال��� 
مع  عقودها  كافة  بفح�س  تقوم  الوكالة 
بالك ووتر للتاأكد من انها مل تقم بعمليات 
حتدث  وق��د  لها،  خطط  م��ا  نطاق  خ��ارج 
وكالة  يف  العاملني  م��ن  ع��دد  لل�سحيفة 
اال�ستخبارات من دون ذكر ا�سمائهم ، الن 
عمل بالك ووتر معهم كان �سريًا، ويوؤكد 
قدموا  االم��ن��ي��ني  احل���را����س  ان  ه����وؤالء 
تفا�سيل عن اهداف للهجمات يف العراق 
كانت  معظمها  ان  علمًا   ، وافغان�ستان 
وقد  ال��ع��راق،  يف  القاعدة  نحو  موجهة 
فوتوغرافية  ب�سور  االقوال  هذه  دعمت 

توؤكد عمل الطرفني معًا. 
 CIA �بداأ عمل �سركة بالك ووتر مع ال
يف  اخل��دم��ات  لتقدمي   ،  2002 ربيع  يف 

 ، ال��ع��راق  يف  االم��ر  وت��ك��رر  افغان�ستان 
امنيني  كحرا�س  ا�ستئجارهم  مت  حيث 
االمركية  اال�ستخبارات  رجال  وحماية 

يف تنقالتهم. 
ب��الك ووت���ر يف  ن��ط��اق عمل  ات�سع  وق��د 
هجمات  ا���س��ت��دت  ان  بعد   ،  2005 ع��ام 
ال�سركة  ومنعت  العراقيني  املتمردين 
املنطقة  مغادرة  من  االمركيني  ال�سباط 
اخل�سراء من دون حماية خوفًا من قتلهم 
او اختطافهم، وازداد بعد ذلك تاثر بالك 
ووتر على ال�  CIA،حيث كانت ت�ساعد 
التي يجب  الطرق  التخطيط الف�سل  يف 
وبذلك  الهجومية،  العمليات  يف  اتباعها 
خا�سة  الطرفني،  ب��ني  االم���ور  اختلطت 
بعد ال�سماح الفراد بالك ووتر با�ستخدام 
ا�سلحتهم املتطورة التي مل يكن مرخ�سًا 
امل���ربم بني  ال��ر���س��م��ي  ال��ع��ق��د  ل��ه��ا �سمن 

اجلانبني. 
يقول  ال��ت�����س��ري��ح��ات،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  وردًا 
الوكالة  ان   :CIA ال���  عن  امل�سوؤولون 
عمليات  يف  ووتر  بالك  قط  ت�ستخدم  مل 
وخارج  داخ���ل  اىل  ج���وًا  املعتقلني  نقل 
اوائل  يف  اغالقها  مت  وال��ت��ي  �سجونها 

هذا العام. 

عن النيويورك تاميز 

احل�������رب يف  امل�����������س�����ت�����اأج�����ر  ال�����������س�����اح 

ووت�����ر وب��������اك   CIA ب�����ني  ال����ع����اق����ة 

بغداد/ املدى
– الهولندية(  )االن��ك��ل��ي��زي��ة  ���س��ل  ���س��رك��ت��ي  ائ��ت��الف  ف���از 
النفطي،  جمنون  حقل  تطوير  بعقد  املاليزية  وبرتونا�س 
يف جولة الرتاخي�س الثانية التي انطلقت يف بغداد ام�س 
نفطية  حقول  ع�سرة  تطوير  عقود  على  للتناف�س  اجلمعة 

مب�ساركة اكرث من اربعني �سركة عاملية.
وكالة  بح�سب  ال�سهر�ستاين  ح�سني  النفط  وزي��ر  واعلن 
االنباء الفرن�سية فوز االئتالف الذي ت�سارك فيه �سركة �سل 
دوالر   1،39 ب�سعر   ،%40 بن�سبة  وبرتونا�س   %60 بن�سبة 
 1،8 معدله  ما  اىل  االنتاج  يرفع  ان  على  الواحد  للربميل 

مليون برميل يوميا، لفرتة متتد اىل �ست �سنوات. وخ�سر 
الفرن�سية  توتال  �سركتي  ي�سم  ال��ذي  املناف�س  االئ��ت��الف 
 1،75 بلغ  عر�سا  قدم  الذي  �سي" ال�سينية  بي  ان  و"�سي 
مليون   1،4 اىل  ي�سل  انتاجي  وب�سقف  للربميل  دوالر 

برميل يوميا.
و  ال�سينية  �سي"  ب��ي  ان  "�سي  �سركات  ائ��ت��الف  ف��از  كما 
تطوير  بعقد  املاليزية  و"برتونا�س"  الفرن�سية  "توتال" 
حقل احللفاية، جنوب العراق، ح�سبما اعلن ال�سهر�ستاين. 
بي  ان  "�سي  �سركة  ي�سم  ال���ذي  االئ��ت��الف  ان  وا���س��اف: 
الفرن�سية  "توتال"  من  وكال   %50 بن�سبة  ال�سينية  �سي" 

تطوير  بعقد  ف��از   ،%25 بن�سبة  املاليزية  و"برتونا�س" 
على  وح�سوله  املناف�سة  بنقاط  تقدمه  بعد  احللفاية  حقل 

98 نقطة.
واكدت وزارة النفط ان تطوير احلقول النفطية املطروحة 
من  ال��ع��راق  ���س��ادرات  �سرفع  الرتاخي�س  ج��والت  �سمن 
النفط اخلام اىل �سبعة ماليني برميل يوميا خالل ال�سنوات 
املرتبة  م��ن  �ستقفز  ال��ب��الد  اأن  اىل  منوها   املقبلة،  ال�ست 
احلادية ع�سرة التي حتتلها حاليا بني الدول املنتجة للنفط 

اىل املرتبة الثالثة من خالل اال�ستثمارات النفطية.
تفا�سيل �س13

النفطية ل��ل��راخ��ي�����س  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  ان��ط��اق 

�شركتا �شل وبرتونا�س تفوزان بعقود تطوير حقل جمنون

تنحية قائد عمليات بغداد وا�شتبداله 
مبعاون رئي�س اأركان اجلي�س

بغداد/ املدى
ك�سفت احلكومة املحلية يف بغداد عن نيتها التعاقد مع عدد من ال�سركات االأمنية االأجنبية بعد 
�سل�سلة االأحداث الدامية التي �سهدتها العا�سمة الثالثاء املا�سي.وقال رئي�س جمل�س حمافظة 
اإحداهما  اأمنيتني  �سركتني  مع  اتفق  املجل�س  ان  �سوا(:  )رادي��و  بح�سب  الزيدي  كامل  بغداد 
فرن�سية لهذا الغر�س. معربًا عن اأمله يف اأن ت�سفر جهود الربملان ب�ساأن امللف االأمني عن نتائج 
اإيجابية.  م�سرا اإىل ر�سد مبالغ من ميزانية 2010 لتطوير القدرات االأمنية وتوفر منظومة 

كامرات تر�سد التحركات غر الر�سمية واالإرهابية يف ال�سارع البغدادي. 

بغداد/ وكاالت
والوثائق  الكتب  دار  جهود  تتوا�سل 
فقدت  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  اآالف  ال���س��رتج��اع 

خالل اأحداث 2003. 
وقال مدير عام دار الكتب والوثائق يف 
اأن  اإ�سكندر:  ب�سر  �سعد  الثقافة  وزارة 
بع�س  عددا من ممثلي  ت�سم  فنية  جلنة 
بوثائق  املعنية  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات 

للتفاو�س  ت�ستعد  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��دول��ة 
م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة يف 
وا�سنطن مطلع �سباط املقبل يف حماولة 
الر�سمية  ال��وث��ائ��ق  جميع  ال���س��رتج��اع 

العراقية. 
�سوا(  )رادي����و  بح�سب  اإ���س��ك��ن��در  واك���د 
تن�س  ق��رارات  ال��وزراء  جمل�س  اإ�سدار 
على عودة جميع الوثائق اإىل دار الكتب 

الوحيدة  اجلهة  باعتبارها  وال��وث��ائ��ق 
الوثائق.  ه���ذه  م��ع  بالتعامل  امل��خ��ول��ة 
م�سرا اىل اأن احلكومة االأمركية وافقت 
على اإعادة االأر�سيف اليهودي، ف�سال عن 
العراق،  اإىل  االأخ���رى  االأدي���ان  اأر�سيف 
التي  ال�سائعات  ب�  دعاها  ما  �سحة  نافيا 
تقول اإن العراق اأهمل الوثائق اليهودية 

وغرها من وثائق االأديان االأخرى.

بغداد/ املدى
اأ�سدر القائد العام للقوات امل�سلحة نوري املالكي امرا يق�سي بنقل قائد عمليات بغداد 

الفريق الركن عبود كنرب لي�سغل من�سب معاون رئي�س اأركان اجلي�س للعمليات.
امر بتعيني  املالكي  ان  ام�س االول:  املالكي بح�سب )�سوا(  بيان �سادر عن مكتب  وذكر 
الفريق الركن اأحمد ها�سم عودة �سلطان الذي ي�سغل من�سب معاون رئي�س اأركان اجلي�س 
ملن�سب قائد عمليات بغداد بدال عن كنرب. كما ا�سبح الفريق الركن ح�سني العوادي نائب 

قائد عمليات بغداد اإ�سافة ملن�سبه قائدا لل�سرطة االحتادية باأمر من املالكي.

تعاقد مع  �شركات اأمنية اأجنبية 
على خلفية تفجريات الثاثاء

جهود ل�شرتجاع اإر�شيف الدين اليهودي والأديان الأخرى من وا�شنطن

طالباين وغيت�س ي�صممان على تهيئة االجواء املالئمة الجراء االنتخابات


