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بغداد/ يو�سف املحمداوي 
نفى ال�سفري الربيطاين  يف بغداد جون جينكنز االنباء التي  ن�سبت اإليه ب�ساأن 
احتمال حدوث انقالب ع�سكري يف العراق موؤكدا ل� )املدى( يف حوار �سين�سر 
غدًا باأن بع�س الفقرات من تقريره الذي قدمه امام جلنة حتقيقية يف لندن قد 
حرفت متامًا، و�سوه معنى احلقيقة م�سيفًا باأن زمن االنقالبات وىل و�سناديق 
الفي�سل الذي يقرر من يقود  االقرتاع يف التجربة الدميقراطية اجلديدة هي 
البلد، وب�ساأن ا�ستثمار ال�سركات الربيطانية يف العراق بني ال�سفري باأن هناك 
)40( �سركة ا�ستثمارية بريطانية عاملة بالعراق ويف خمتلف االخت�سا�سات 
مو�سحًا باأن حت�سن اجلانب االمني احلا�سل يف البالد �سيوؤدي اىل ا�ستقطاب 
اخلم�س  الربيطانيني  الرهائن  �سراح  اطالق  وعن  اخ��رى،  بريطانية  �سركات 
وطبيعة املباحثات التي جرت مع اخلاطفني اعرب جينكنز عن �سعادته و�سعادة 
باأن  م�سيفًا  وزمالئه  م��ور  بيرت  الرهينة  �سراح  باإطالق  الربيطاين  ال�سعب 
اخلاطفة  اجلهات  مع  مفاو�سات  اية  اج��راء  تعار�س  املتحدة  اململكة  �سيا�سة 
طرف  م��ن  وال��ع��راق��ي  االم��ريك��ي  اجلانبني  ب��ني  ج��رت  املفاو�سات  ب��اأن  مبينًا 

اخلاطفني من جهة اخرى. 

احلرب  يف  م�ساركتها  ح��ول  بريطانيا  يف  ال��دائ��ر  اجل���دل  وب�����س��اأن 
�سور  م��ن  ���س��ورة  وه��ي  طبيعية  حالة  انها   ، جينكنز  ق��ال 

جتربة  مراجعة  الربيطانيني  حق  ومن   ، الدميقراطية 
منها،  واال�ستفادة  والتعلم  املا�سية  �سنوات  ال�ست 
باأن  ندفعه م�سيفًا  ان  التجربة وعلينا  وهذا هو ثمن 
ويعد  عالية  ب�سفافية  ي��ج��ري  االن  ال��دائ��ر  احل��دي��ث 
ت�سجيعًا ودعمًا للنقا�س يف املجتمع الربيطاين ب�ساأن 
ان  ال�سفري  ويرى  الق�سايا،  من  وغريها  الق�سية  هذه 
التغيريات  بع�س  �ستتخلله  املقبل  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ت�سكيالت  طبيعة  اىل  ذلك  وع��زا  االف�سل  نحو  اجل��ادة 
على  توؤ�س�س  مل  التي  اجلديدة  والتكتالت  االئتالفات 
مرتكزات طائفية او مذهبية بل انها وح�سب قوله جاءت 
ال�سعب  مكونات  جميع  �سمت  وطنية  مرتكزات  وف��ق 
التجربة  يف  كبريًا  ت��ط��ورًا  ذل��ك  جينكنز  وع��د  العراقي 

الدميقراطية احلا�سلة يف البلد. 

بغداد / احمد عالء 
العملية  م�ستقبل  ع��ل��ى  ق��ل��ق��ه��ا  ع��راق��ي��ة  ق���وى  اب����دت 
ال�سيا�سية، واعربت عن خماوفها  من تقوي�س  النظام 
ال�سيا�سي من  ، نظرا ملا  طراأ على امل�سهد  الدميقراطي 
خلفية   على  ج��دي��دة  ازم��ة  فتيل  با�سعال  ينذر  �سجال 
االنتخابات  خو�س  م��ن  املر�سحني  مئات  اب��ع��اد  ق��رار 
التي  البعث  اجتثاث  هيئة  متهمة   ، املقبلة  الت�سريعية 
والعدالة  امل�ساءلة  مهمات   احلا�سر  الوقت  يف  تتوىل 
ومديرها التنفيذي علي الالمي املر�سح �سمن االئتالف 
بالوقوف وراء قرار االبعاد لتحقيق  العراقي  الوطني 
اخرى  وحتالفات  ائتالفه   ل�سالح   انتخابية  مكا�سب 

على �سلة مبا�سرة  باحلكومة.
يف  الت�سامن  كتلة  رئي�س  اب���دى  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
البعاد  ال�سديد  رف�سه  داود  قا�سم  العراقي   االئتالف 
املر�سحني ،وو�سف العملية بانها "�سخيفة" اكد ع�سو 
"املدى  ل�  ال�سنيد  ح�سن  النائب  القانون  دول��ة  ائتالف 

وخم�سة  الدفاع  وزير  ابعاد  قرار  متييز  طلب  " تقدمي 
اخرين من اع�ساء ائتالف دولة القانون". م�سددا على 
مع  التعامل  يف  القانونية  باالجراءات  التم�سك  اهمية 

قرارات هيئة امل�ساءلة والعدالة.
االعالم   و�سائل  بع�س  تناقلتها   لت�سريبات  وطبقا  
مطلك  وعبد    ، كنا  ي��ون��ادم  النائب  ابعاد  اىل  ا���س��ارت 
من  ن�سيف  وع��ال��ي��ة  ا�سكندر  ال��ل��ه  وع��ب��د  اجل��ب��وري، 
ائتالف  عن  املر�سح  ا�سكندر  "وقلل  املر�سحني  قوائم 
وو�سفها  الت�سريبات،  تلك  اهمية  م��ن  القانون  دول��ة 
بانها تاأتي يف اطار الدعاية االنتخابية، فيما قال ممثل 
الطائفة امل�سيحية يف الربملان احلايل يونادم كنا :"ان  
قرارات الهيئة خ�سعت لدوافع  حزبية من دون النظر 
ال�سيا�سية  العملية  يف  ودورهم  املر�سحني  مواقف  اىل 
ا�ستخدام  م��ن  املعروف"حمذرا  ال��وط��ن��ي  و�سجلهم 
الناخبني  ثقة  لزعزعة  ال�سيا�سي  الت�سقيط  ا�سلوب 
مبر�سحيهم :"قرار ابعاد املر�سح �سيجعله يفقد قاعدته 

ال�سيا�سي  بالت�سقيط   مايعرف   �سمن  ويقع  ال�سعبية، 
ومن  متعددة  مظاهر  االخ��رية  االون��ة  يف  اتخذ  ال��ذي 
ابرزها ا�ستخدام ورقة  االرتباط بحزب البعث املحظور 

والرتويج الفكاره"
التجربة  ���س��م��ان جن����اح  ب����ان  اع���ت���ق���اده  ع���ن  م��ع��رب��ا 
جميع  :" ال��ت��زام   يتطلب  ال��ع��راق  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االطراف باحرتام  ا�ستحقاقات مكونات ال�سعب العراقي 

يف ادارة البالد عرب ما تفرزه �سناديق االقرتاع ". 
الوفاق  ح��رك��ة  يف  ق��ي��ادي  رف�����س  ذات���ه  ال�سياق  ويف 
الوطني قرارات االبعاد  وقال امل�سدر الذي  ف�سل عدم 
نحرت  القرارات   "املدى" :" تلك  ل�  ا�سمه  عن  الك�سف 
وب�سكني    املتنفذة    االح��زاب  مذبح  على  الدميقراطية 
حزب الدعوة بزعامة املالكي ، التي بداأت ت�سعر باخلطر 
انتخابي  حتالف  ت�سكيل   اع��الن  بعد  م�ستقبلها  على 
من  �سخ�سيات  ب�سم  الوطني  امل�سروع  تبنى  وا�سع، 
م�سروع  تبنت   ، ال�سيا�سية  العملية  وخ���ارج  داخ���ل 

اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد   داعيا  ع�سرية"  دول��ة  بناء 
و�سالحياته  اج��راءات��ه  ات��خ��اذ  اىل  الطالباين  ج��الل 
البالد:": ب�سمان  ازمة يف  اندالع  لتفادي  الد�ستورية  
م�ساركة  القوى العراقية  املوؤمنة بالعملية ال�سيا�سية، 
انتخابية  لعملية  االجواء  كل  االنتخابات  وتوفري  يف 
ف��ر���س��ة اخ��ت��ي��ار ممثليهم  ال��ن��اخ��ب��ني  ،  وم��ن��ح  ن��زي��ه��ة 
ل��ل��ربمل��ان امل��ق��ب��ل ع��رب ���س��ن��ادي��ق االق����رتاع ول��ي�����س عن 
دورهم  م��ن  والنيل  املر�سحني  �سمعة  ت�سويه  طريق 
الوطني". م�سددا على �سرورة  تنفيذ قانون امل�ساءلة 
يف  "للنظر  الق�سائي  الدور  تفعيل  خالل  من  والعدالة 
بارتكاب  املتورطني  املحظور  احل��زب  عنا�سر  ملفات 
جرائم �سد ال�سعب العراقي "  مبديا ا�سفه على تراجع 
ال�سيا�سية  العملية  تراجع  ال�سيا�سية:"  العملية  م�سار 
على  �ستنعك�س  وتداعياته  االول  املربع  اىل  �سيعيدنا 

االو�ساع االمنية .
وترى القوى ال�سيا�سية يف دور الهيئة التمييزية التي 

للنظر يف قرارات االبعاد  النواب  اقر ت�سكيلها جمل�س 
ازم��ة  جديدة بني  ان��دالع  �سمام االم��ان من احتماالت 

الفرقاء ال�سيا�سيني.
على  �سارفت  احلالية  الت�سريعية  ال��دورة  ان  وال�سيما   
االنتهاء ، والعديد من القوانني ، والتعديالت الد�ستورية 
قال  ال�سياق  ه��ذا  .ويف  املقبل  ال��ربمل��ان  اىل  �سرتحل 
ع�سو جلنة امل�ساءلة والعدالة ر�سيد العزاوي :" جلنة 
رقابية  جهة  بو�سفها  الربملان   يف  والعدالة  امل�ساءلة 
لهيئة  البديل  ال��ق��ان��ون  تنفيذ  متابعة  م��ن  ا�ستبعدت 
ت�سمية  على  امل�سادقة  وا�سطدمت    ، البعث  اجتثاث 
من  العديد  برف�س  الهيئة  منا�سب  ل�سغل  املر�سحني 
القوى العراقية املمثلة يف الربملان الن الرت�سيح اعتمد 
متثيل  م��راع��اة  دون  من  احلزبية  والتوجهات  امليول 
اللجنة  ت�سكيل  وج��اء   " م�سيفا  العراقية"  املكونات 
للربملان  املر�سحني  مبلفات  بالنظر  كلفت  التي  االخرى 
اىل  رئا�ستها  مهمة  وا�سندت   ، حكومي  بقرار  املقبل  

القيادي يف حزب الدعوة اال�سالمية  وليد احللي ، ويف 
التدخل  ب�سبب  اخطاء  يف  الوقوع  توقعنا  ذلك  �سوء 
م�ستقلة  تكون  ان  يفرت�س  هيئة،  عمل  يف  احلكومي 
ايامه  يعي�س  احلايل  النواب  جمل�س   ": مو�سحا    "
االخرية  ولي�س با�ستطاعته  بحث  ومناق�سة الق�سايا 
امل�ستجدة ، وعلى املجل�س ال�سيا�سي لالمن الوطني ان 
يتخذ اإجراءاته لتقريب وجهات النظر وح�سم اخلالف  
ال�سيا�سية بقرارات تعتمد  العملية  الذي يهدد م�ستقبل 

التوافق حلني اعالن نتائج االنتخابات املقبلة ".
ت�سرب  ما  �سيا�سية ويف �سوء  او�ساط  ابدت  ذلك   اىل 
من معلومات ، ا�ستغرابها من �سمول وزير الدفاع عبد 
االلتزام   وم��دى   ، االجتثاث  ب��ق��رارات  العبيدي  القادر 
 ، انتخابية  لقوائم  االمنني  امل�سوؤولني  ان�سمام  بحظر  
موؤكدة ان "هذا امللف وغريه �سيثري اجلدل ثانية حول 
الدعوات املطالبة  بتطهري االجهزة االمنية من العنا�سر 

البعثية". 

قرارات االجتثاث تثري ال�سجال ومتهد الندالع اأزمة �سيا�سية

  بغداد / املدى  
الوالة"  "وايل  اعتقال  ام�س   امني  اعلن متحدث   
امنية  عملية  خالل  اال�سالمية"  العراق  "دولة  يف 

يف بغداد.
وقال اللواء قا�سم عطا املتحدث با�سم قيادة عمليات 
ان  امل��دى:  ح�سرته  �سحايف  موؤمتر  خ��الل  بغداد 
"االرهابي علي ح�سني العزاوي امللقب باأبي عماد 
هو وايل والة دولة العراق اال�سالمية، وكان يعمل 

يف اخلطوط اجلوية العراقية �سابقا"
�سهر  يف  اعتقلته  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  ان  وا���س��اف 
حزيران املا�سي خالل عملية دهم يف منطقة بغداد 
تاأخر  اعتقاله  عن  "الك�سف  اأن  " مبينا   . اجلديدة 

ب�سبب التحقيقات املطولة التي جرت معه للك�سف 
عن اخلاليا امل�سلحة التي تعمل باإمرته"، على حد 
قوله. واأ�ساف عطا اأن "االأجهزة االأمنية ا�ستطاعت 
العزاوي  اعتقال  اأعقبت  التي  ال�ستة  االأ�سهر  خالل 
تفكيك عدد كبري من ال�سبكات امل�سلحة التي كانت 
عدد  على  القب�س  "اإلقاء  اإىل  م�سريا  به"،  مرتبطة 

كبري من اأع�ساء هذه ال�سبكات".
تفجري  عن  م�سوؤول  هو  "العزاوي  اإن  عطا  وق��ال 
اأمام  مقر االأمم املتحدة ببغداد  ال�ساحنة املفخخة 
يف  ممثلها  مقتل  اإىل  اأدى  وال��ذي   2003 ع��ام  يف 
اأن  م�سيفا  ميللو"،  دي  �سريجيو  اآن���ذاك  ال��ع��راق 
تنظيم  �سبكات  اأي�سا عن ربط  "العزاوي م�سوؤول 

القاعدة يف  العراق مع التنظيم يف اأوروبا".
منظمة  مقر  اأم��ام  انفجر  قد  مفخخ  �سهريج  وك��ان 
يف  ب��غ��داد  �سرقي  القناة  مبنطقة  املتحدة  االأمم 
اأدى  ما   2003 عام  من  اآب  �سهر  من  ع�سر  التا�سع 
املتحدة  االأمني  ممثل  بينهم  �سخ�سا   22 مقتل  اإىل 

يف العراق �سريجو دميلو.
اإىل  ب��غ��داد  عمليات  ق��ي��ادة  با�سم  املتحدث  ولفت   
التفجريات  ع��ن  اأي�����س��ا  م�����س��وؤول  "العزاوي  اأن 
يف  العمال  م��واق��ف  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  االن��ت��ح��اري��ة 
عن  ف�سال  و2008،   2007 ع��ام��ي  خ���الل  ب��غ��داد 
و�سط  ال��ك��رادة  منطقة  يف  مفخخة  �سيارة  تفجري 

بغداد".

قا�سم عطا :وايل  والة"دولة العراق االإ�سالمية" كان طيارًا يف 
اخلطوط اجلوية العراقية
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