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شهدت اربـيل يوم امـس حدثـاً مهمـاً ليـس يف تاريخ
كــردستــان فحــسب وامنـا يف تــاريخ العـراق اجلـديـد
ايضاً، وذلك باحتفال االقليم ومعه العراق جميعه
بـتـــوحـيـــد االدارتـني يف ادارة واحـــدة تعـبـــر عـن ارادة
الشـعب يف كردستان وعن طمـوحاته واسهامه احلي

يف بناء العراق الدميقراطي االحتادي املستقل.
لقـد تـزامـن االعالن عن تـوحيـد االدارتـني قبل ايـام
واالحتفال رسـمياً بهـذا التوحيـد يوم امـس مع جو
مـن الـتحــاورات والـتجــاذبــات بـني مخـتلف اطــراف
العـمليـة الـسيـاسيـة العـراقيـة يف ضـوء االنتخـابـات
االخيـرة واالستعـدادات لـتشـكيل احلكـومــة املقبلـة.
وكــان مـن اهم الـنتــائـج التـي استـــرعت االنـتبــاه يف
مجــــــريــــــات احلــــــوارات والـلقــــــاءات ان املــــــديــنــتــني
الكردستـانيتني اربيل والـسليمانـية كانـتا احملطتني
الــــرئـيـــسـتـني يف الـلقــــاءات الـتـي جــمعــت مخـتـلف
االطـــراف الـــوطـنـيـــة وقـيــــاداتهــــا بقـــادة الــتحــــالف

الكردستاني.
لـم تكـن داللــة احلـيــويــة الــسـيــاسـيــة الـتـي ابـــدتهــا
املـدينتان يف احتضـان القادة السيـاسيني العراقيني
بـــالـــداللـــة العـــابـــرة يف الـبـنـــاء الــسـيـــاســي للعـــراق
اجلـديـد، فـقبل هـذا وقـبل سقـوط الــدكتـاتـوريـة يف
بغــــداد كــــانـت كــــردسـتــــان املـنـــطلـق العــــراقـي االول
ملــــواجهـــة اسـتـبـــداد الـــسلــطــــة الغـــاشـمـــة واالعـــداد
السقـاطهـا. وبهـذا الـدور الـذي يحفـظه العـراقيـون
لكــردسـتــانهـم العــزيــزة، كــانـت مــدن وقــرى وجـبــال
االقلـيم بـيتــاً مـفتــوحــاً لكـل املنــاضلـني العــراقـيني
اخلـارجني علـى قمع صــدام، فيمـا كــانت من جـانب
ثــانٍ افقــاً مفـتــوحــاً علـــى االمل واخلالص جلـمـيع
ابـنـــاء مـــدن العـــراق الـــرازحـــة حتـت نـيـــر الــطغـيـــان
وعــسـفه. ولــــذلك لـم يـبـــد غـــريـبــــاً ان تكـــون اربــيل
والـــسلـيـمــــانـيــــة محــطـتـني رحـبـتــني للـــسـيــــاسـيـني
العـــراقـيـني اخلـيـــريـن الــســـاعـني إلـــى انقـــاذ الـبالد
واالنتقـال بهـا إلـى حيـاة سيـاسيـة وامنيـة مـستقـرة
علـــــــى قــيــم الـــتعـــــــدد وقــبـــــــول االخـــتالف وتـــــــداول

السلطة.
يف هـــذه االجـــواء احلـمـيـمـــة، انــطلقـت االشـــارة مـن
املــديـنـتـني، اشــارة الـتــوحـيــد بـــدالالتهـــا القــويــة يف
احملـيط الــسيــاسي العـراقـي. فبقـدر مـا كـان يـنظـر
العــراقـيــون يف مـــدن العــراق االخــرى إلـــى تعــايــش
االدارتني يف املــدينـتني الـشـقيقـتني علــى انه تعـبيـر
عـن احلـيــويــة واملــرونـــة والقـــدرة علــى االسـتـيعــاب،
فــانهم كـانـوا يـطمحـون إلـى اليـوم الـذي تقــدم فيه
كــــردسـتــــان العــــراق مـثــــالهــــا يف الـتــــوحـيــــد. وفـعالً
احـسـنـت كــردسـتــان الـتــوقـيـت يف اعالن هــذا املـثــال
الــذي يحتــاج اليه العـراقيــون يف مثل هــذا الظـرف

اكثر من سواه.
يف مـجمل تــاريخ العــراق املعـاصـر، كــانت كــردستـان
عامل قـوة يف النهوض نحو احلريـة والدميقراطية،
ويف مجـمل هــذا الـتـــاريخ لـم يكـن غــريـبـــاً ان تكــون
كــردستـان هـدفـاً اول لـبطـش الـسـلطــات وطغيـانهـا
حـيـنـمـــا تــسـتهـــدف احلـــريــــات واحلقـــوق يف عـمـــوم
العراق. ان مثل هذا التالزم يـكفي لالطمئنان على
حيـويـة الـدور الـذي تـؤديه كـردستـان ومـدن العـراق
االخــرى عبــر اخمللـصني والـشـرفـاء مـن سيـاسـييهـا
وقادتها ورجـال الدين والعشائـر واملثقفني فيها من
اجـل وحــــــــدة الـعــــــــراق عـلــــــــى اســــــس راسـخــــــــة مـــن

الدميقراطية والتعدد واحترام احلريات.
نبــارك لشـعبنـا يف كـردستـان وحـدة ارادته وقـراره يف

اطار العراق اجلديد.

هيئة التحرير 

قوة املثال الكردي

اربيل / 
وقّـع الــــــــرئـــيــــــســــــــان جـالل
طـالبـاني ومـسعود بـارزاني
امـــس  الـــسـبــت  اتفــــاقـيــــة
تــــــــوحـــيــــــــد ادارتـــي اقـلـــيـــم
كردسـتان، وذلك حتـت قبة
بـرملـان كــردستـان، بـحضـور
سفــراء الــواليــات املـتحــدة
االمــــريكـيـــة وبـــريــطـــانـيـــا
وفـرنـسـا وايـران والــدكتـور
ايــــــــاد عـالوي. وعــــــــدد مـــن
اعــــــــضــــــــــــــــاء املــــكــــــتــــــبــــــني
الــــــســـيـــــــاســـيـــني لـالحتـــــــاد
الـــــوطــنــي الـكـــــردســتـــــانــي

واحلزب الدميقراطي .
والـقـــــــى كـل مــن الـــــســيـــــــد
جالل طـــــالــبـــــانــي رئــيــــس
جمهـوريـة العـراق والـسيـد
مــــسعـــــود بـــــارزانــي رئــيــــس
اقليـم كردستـان كلمتيـهما
بهـذه املنـاسبـة، اشادا فـيها
بــــــــدور الــــــشـعـــب الــكــــــــردي
الـنـضـــالـي، واكـــدا ان هـــذه
اخلـطـــوة تـــاتـي اسـتكـمـــاال
ملــســاعـي الــشعـب العــراقـي
يف تعــــزيــــز بـنــــاء جتــــربــــة
الـعــــــــراق الــــــــدميـقــــــــراطـــي

االحتادي التعددي. 
ورحب الــرئيـســان بتــوقـيع
تـلــك االتـفــــــــاقـــيــــــــة الـــتـــي
ــــــــــراهــــــــــا خــــــطــــــــــوة اعــــتــــب
اســتـــــراتــيجــيـــــة تـــصــب يف
ــــــــان مـــــصـلـحــــــــة كــــــــردســـت
ــــــــــى والـعــــــــــراق ودعــــــــــوا ال
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الرئيسان طالباين وبارزاينتكليف نيجيرفان بارزاني بتشكيل حكومة االقليم 
يوقعان اتفاقية وحدة اداريت اقليم كردستان 

الـقــــــــادمـــني يف انـــتـــــظــــــــار
مـنحهــا الـثقـــة البــرملـــانيــة
متهيدا ملباشرة اعمالها". 
وأكد جـوهر يف حـديثه  ان
الـــتــــــشــكـــيـلــــــــة الــــــــوزاريــــــــة
اجلــــديـــــدة بعــــد تــــوحـيــــد
ادارتــي اقلــيــم كـــــردســتـــــان
الـعــــــــــراق تــــــضــــم 26 وزارة
مـنهـــا وزارات مــسـتحـــدثـــة
ــــــــــــشــــــــــــــــؤون مــــــثــل وزارة ال
اخلــارجيــة ووزارة الــشبــاب
ووزارة الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــؤون

االجتماعية. 
وأحملـت مــصـــــادر مــطـلعـــــة
ـــــــــات يف حــكــــم ـــــــــى انـه ب ال
املؤكـد تولي كـوسرت رسول
علـي القـيـــادي يف االحتـــاد
الـــــوطــنــي الـكـــــردســتـــــانــي
مـــنــــصـــب نــــــــائـــب رئـــيــــــس
االقلـيـم يف حـني لــم يجــــر
حتــــديــــد املــــرشـح الشغــــال
ــــــــد قــــــــوات مـــنـــــصـــب قــــــــائ

االقليم.
وكـــان احلـــزبـــان الكـــرديـــان
الـــــــرئــيـــــســيـــــــان )االحتـــــــاد
الــــوطـنـي الـكــــردسـتــــانـي(
بـرئـاسـة جالل طـالبـاني و
)احلــــــزب الـــــــدميقــــــراطــي
الـكــــردسـتــــانـي( بــــرئــــاســــة
مــسعــود بــارزانـي يـبحـثــان
مــنـــــــذ ايلــــــول  عــــــام 1998
موضوع توحيد االدراتني.

تفاصيل موسعة يف عدد
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احلفــاظ علــى مـكتــسبــات
الشعب الكردي.

الــــى ذلك قـــال املــسـتــشـــار
ــــــــــس االعــالمــــــي لــلــــــمــجــل
الوطني لكـردستان العراق
طــارق جــوهــر ان الـبــرملــان
عقـد امـس الـسـبت جلـسـة
غيــر اعتيـاديـة للـمصـادقـة
على اتفـاق احلزبـني بشأن
تــوحـيــد االدارتـني وكـــذلك
تكلـيف نيجيـرفان بـارزاني
مـن احلــزب الــدميقــراطـي
الـكـــــردســتـــــانــي لــتــــشـكــيل
ــــــــة احلــكــــــــومــــــــة الــكــــــــردي

املوحدة". 
واوضـح جــــــــوهــــــــر انـه مـــن
احملتمل ان يـرشح االحتاد
الـــــوطــنــي الـكـــــردســتـــــانــي
ــــــــــــادي يف االحتــــــــــــاد الـقـــــي
الـــــوطــنــي الـكـــــردســتـــــانــي
ارسالن بـايــز ملنـصب نــائب

رئيس الوزراء. 
ومن املقــرر ان يتم تـشكيل
احلكـــومـــة املـــوحــــدة علـــى
ـــــــــوزيـع نـحـــــــــو يـــــضــــمــــن ت
احلقـائب الـوزارية وفقـا ملا
مت الــــــتـــــــــــــــوصــل الــــــيــه يف
مشـاورات اجلـولـة االخيـرة
الــتـــي عقـــــدت يف مــنــتـجع
)دوكــان( مــرجحــا ان "يـتم
االنــتـهـــــــاء مــن تـــــســمــيـــــــة
املــــــــــــــرشــحـــــني الشــغــــــــــــــال
احلـقـــــــائـــب الـــــــوزاريـــــــة يف
ــــــــــوعــــني غــــــضــــــــــون االســــب

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

بغداد / مفيد الصايف
ــــــة الـعــــــامــــــة اعـلــنــت املـفــــــوضــي
للـنـــزاهـــة ان القـضـــاء العـــراقـي
طـــــالــب مــنـــظــمـــــة االنــتـــــربـــــول
بـتـعقـب مـــســــؤولـني حـكــــومـيـني
ــــــــــدفــــــــــاع ســــــــــابـقــــني يف وزارة ال
مـتورطني بـصفقة شـراء اسلحة

وسوء استخدام السلطة..
وذكـــر القـــاضـي راضـي الـــراضـي
رئيس املفوضية العامة للنزاهة
ان وزيــــر الــــدفــــاع يف احلـكــــومــــة
االنــتقـــــالـيـــــة الـــســـــابقـــــة حـــــازم

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

رئيس مفوضية النزاهة يف حديث خاص بـ )             (:

احلكومة مل تتعاون معنا والشعالن ابرز املطلوبني للقضاء
ايهـم الـــســــامــــرائــي بعــــد ان مت
ـــــدات ـــــول ـــــدال صـفقـــــة امل اســتــب
القدميـة مبولـدات حديـثة، غـير
انه حـمل املفتـش العـام الـسـابق
يف وزارة الـكهــــربــــاء مـــســــؤولـيــــة
عـــــــــــــــدم اداء واجـــــبــه بــــكـــــــــــشــف
ومتــابعــة االمــوال الـتي اهــدرت

يف الوزارة.
واعــرب الـــراضي عـن امله يف ان
تـتعــاون احلكــومــة املقـبلــة الـتي
تــسـتـمــد واليـتهـــا الربع سـنــوات

مع املفوضية كما تعهدت.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ووصف الـــراضـي ملـف الفــســـاد
ـــــانه كــبــيـــــر، يف وزارة الــتجـــــارة ب
فـــاملـــواد اخملــصــصــــة للـبــطـــاقـــة
التمـوينـية تـسرق يف الـشاحـنات
اثنـاء التحـميل وهنـاك عشـرات
القــضــــايــــا الـتــي تخــص شــــراء
الفـــاصـــولـيـــا والعـــدس والـــدهـن
الـتـي اكـتــشفـنـــا انهـــا تـبـــاع إلـــى

التجار يف السوق احمللية.
ونفـى الــراضي وجـود ايــة تهمـة
او قـضيــة تخص وزيـر الكهـربـاء
يف احلكومة االنتقالية السابقة

ـ
وعـزا الــراضي اسبـاب الـبطء يف
حسم قـضايـا الفسـاد يف العراق
إلـــــى خــطـــــورة تلــك القــضـــــايـــــا
ــــــــدهــــــــا وعــــــــدم تـعــــــــاون وتـعـقـــي
ــــــد مـع احلـكــــــومــــــة بـــــشـكـل جــي
املفــوضـيــة فـضالً عـن القــوانـني
الــتــي تقــيّـــــد عــمـل املفـــــوضــيـــــة
واالرهـــاب الـــذي طــــال القــضـــاة
ـــــــــى ان الـعـــــــــراقـــيـــني الفـــتـــــــــاً إل
املفــــوضـيـــــة انهـت الـتـحقــيق يف
ـــــة رفعــت حــتـــــى االن 450 قـــضــي

امام القضاء.

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الـــوزاراء واجلــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
يـتعاونـون معنـا يف التصـريحات
ـــــة 100% لـكـــن تعـــــاونهــم بــنــــســب

عملياً ال يتعدى نسبة %10.
ـــــــــــراضــــي الـقــــــضـــــــــــاة ودعـــــــــــا ال
العراقيني إلى عدم التعامل مع
التفـسيـر الـذي اصــدره مجلـس
ـــــذي ميـــنع ـــــة، ال ـــــدول شـــــورى ال
احـالـة الـوزراء يف احلكـومـة إلـى
القــضـــاء اال مبــــوافقـــة اعــضـــاء
اجلـمعيـة الــوطنيــة واعتبـر هـذا

التفسير مخالفاً للقانون.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــوبــني يف ـــــرز املــــطل الــــشـعالن اب
القضاء العراقي.

واشار إلى ان 270 قـضية تخص
مــــســـــؤولــني يف وزارتــي الـــــدفـــــاع
والداخلية احيلت إلى القضاء.
ــــــــراضـــي يف حــــــــوار وانـــتـقــــــــد ال
سـيـنــشـــر يف عـــدد يـــوم غـــد مـن
)املـدى( املـســؤولني يف احلكـومـة
العــــراقـيــــة واعــضــــاء اجلــمعـيــــة
الــــوطـنـيــــة لعــــدم تعــــاونهــم مع

املفوضية.
وقــال: ان املـســؤولـني يف مجلـس

ـ ـ

ـ ـ ـ

بغداد / نصير العوام
اعـلــــن اجملـلـــــــــس االعـلــــــــــــى
للــثــــــورة االسالمــيـــــة امــــس
الـــــســبــت ان زعــيــمـه عــبـــــــد
الـعـــــــزيـــــــز احلـكــيــم تـلـقـــــــى
اتـــصـــــاالً هــــــاتفــيـــــاً مــــســـــاء
اجلـمعـــة مـن زعـيـم قـــائـمـــة
جـــبهـــــة الــتــــــوافق عـــــدنـــــان
الـدليمـي للتهنـئة مبـناسـبة
اعالن نـتـــائج االنـتخــابــات.
وقــال بيـان للـمجلـس امـس
"ان زعـيـم قــائـمــة االئـتالف
العراقي املوحد عبد العزيز
احلـكـــيـــم تـلـقـــــــى اتــــصـــــــاالً
هـــاتفـيـــاً مـن زعـيـم قـــائـمـــة
جـبهـــة الـتـــوافـق العـــراقـيـــة
الـــدكتــور عــدنــان الـــدليـمي
هــــنــــــــــأه فــــيـهــــــــــا بــــنــــتــــــــــائـج
االنتخابات، ومتنى التعاون
بـني االطـيـــاف الــسـيـــاسـيـــة

القوائم بدأت بتقدمي شكاواها ملفوضية االنتخابات

التوافق هتنئ االئتالف والعراقية تعد النتائج خميبة لآلمال
)املـــــــــــدى( ان الـقـــــــــــائــــمـــــــــــة
العـــراقـيـــة سـتقـــدم شكـــاوى
حـــــــول شــمـــــــول اثــنــني مــن
اعــضــــائهــــا بقـــرار اجـتـثـــاث
الـــبـعـــث وهـــمـــــــــا عـــــــــدنـــــــــان
اجلــنـــــابــي وراســم العـــــوادي
اللـــذان شـطـبـت املفـــوضـيـــة
اسـمــيهـمــــا بعـــد ان فـــازا يف
االنــتخـــــابـــــات مـــضــيفـــــاً ان
اجــتــثـــــاث الـــبعــث ســيـكـــــون
سيفـاً علـى رقـاب العـراقيـة.
ازاء ذلك اكـد ظـافـر العـاني
الـــنــــــــاطـق بــــــــاســـم جـــبـهــــــــة
التـوافق ان اجلبهـة ستقـدم
اليـوم او غــداً شكـاوى حـول
اسـتقطاع احد عـشر مقعداً
مــــن الــــتـــــــــــوافـق يف بـعــــــض
احملــــافــظــــات اضــــافــــة إلــــى
طريقـة توزيـع املقاعـد على

الكيانات واالحزاب.

وقـال ابـراهـيم لـ )املـدى( ان
هنــاك استفـســارات ستقـدم
مـن التحــالف الكــردستــاني
ايـضاً حـول قبـول املفوضـية
عــــدداً مـن الـــشـكــــاوى ضــــد
التحــالف الكــردستـانـي من
قــبل قــــوائـم اخــــرى ورفــض
شـكوى التحالف ضد بعض
القوائم االنتخـابية، مشيراً
إلـــــــــى ان هـــنـــــــــاك مـقـعـــــــــداً
للـتحـــالف يف صالح الـــدين
لــم يحــــســب ومـقعـــــديــن يف

محافظات اخرى..
مـــن جــــــــانـــبـه وصـف عــــــــزت
الـشهـبنـدر، عـضــو القــائمـة
العراقيـة نتائج االنـتخابات
بـــــاخملـيـبـــــة لآلمـــــال بـــــرغـم
اعتـراف الـبعثـة الـدوليـة يف
تقـــريـــرهـــا بـــوجـــود عـملـيـــة
تـــزويـــر وقـــال الـــشهـبـنـــدر لـ

خــبــــــراء القـــــانـــــون الـــــذيــن
اعـدوا الشكـوى، مشيـراً إلى
ان االئـتالف فقد من تـسعة
إلـى عـشــرة مقـاعـد تــوزعت
بــني القـــــائــمــــــة العـــــراقــيـــــة
ـــــــــــــوافــق والــقـــــــــــــوائـــــم والـــــت
الـــصغــيـــــرة اثــنـــــاء عــملــيـــــة
تـــوزيـع املقـــاعـــد اخلـــاطـئـــة
للمفوضية يف احملافظات.

واشـــــــــار املـــــــــالــكـــي إلـــــــــى ان
االئتالف سيقبل أي نتيجة
تـعلـن مـن قـبـل املفــــوضـيــــة
حـول الـشكـوى املقـدمــة من
قــبـله، فــيــمــــــا اكــــــد جـعفــــــر
ابـــــراهــيــم عـــضـــــو قـــــائــمـــــة
الـتحــالـف الكــردسـتــانـي ان
قـائمته هي االخرى ستقدم
عــــــــــــدداً مــــن الـــــــــشـــكــــــــــــاوى
للــمفــــوضـيــــة حــــول تــــوزيع
املقـــــاعـــــد يف احملـــــافـــظـــــات،

ـ ـ

مـــن اجـل ايـقـــــــــاف نـــــــــزيـف
الــــدمــــاء يف الــبالد واكـمــــال
مــــــســـيــــــــرة بـــنــــــــاء الـعــــــــراق

اجلديد".
إلــــــى ذلــك اعلــن عــــــدد مــن
القـــوائـم االنـتخـــابـيـــة انهـــا
ســـتـقـــــــــدم الـــيـــــــــوم االحـــــــــد
العـديـد من الـشكـاوى حـول
نـتـــــائج االنــتخــــابــــات غـيــــر
املصـدقـة التـي اعلنـت عنهـا
املفــوضيـة الـعليـا املـسـتقلـة
لالنـــتخـــــابـــــات امــــس االول
واكـــد جـــواد املــــالكـي عـضـــو
قـــائـمـــة االئــتالف العـــراقـي
املــوحــد ان قــائمـته سـتقــدم
الـيـــوم شكـــوى للـمفـــوضـيـــة
حـول توزيع املقـاعد يف عدد
مـــن احملــــــــافــــظــــــــات، وقــــــــال
املــــــــــــالـــكــــي لـ )املــــــــــــدى(: ان
االئــتالف شــكل جلــنـــــة مــن

الرمادي /
اعلـنـت مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــة ان قــــوات
مـــشـتــــركــــة صـــــدت هجــــومــــاً مـــسـلحــــاً
استهدف معسكراً للقوات االمريكية يف

الرمادي عصر اجلمعة املاضية.
وذكر البيـان الذي حصلـت )املدى( على
نــسخــة مـنه ان قــوات االمـن العــراقـيــة
والقوات االمـريكية صـدت هجومـاً على
قاعدة عسكرية عـند نحو الساعة 3.45
بـعد ظهر يوم 20 كانـون الثاني يف مركز
محـافظـة الرمـادي، مضيفـاً ان الهجوم
الذي نفـذ بواسـطة االسلـحة اخلفـيفة
وقــــذائـف الهــــاون جــــاء "مـتــــزامـنـــــاً مع
اعالن احلكــومــة العــراقيــة لـنتــائج اول
انتخـابـات دميقـراطيــة ضمن الـدستـور
اجلــــديــــد"، واوضح الـبـيــــان ان القــــوات
املــشتـركــة استعــانت  بــدعم جــوي معـد

مسبقاً.
ازاء ذلك اكد مصـدر مطلع يف الرمادي
ان الـهـجـــــــوم الـــــــذي تـعـــــــرض لـه مـقـــــــر

مصدر مطلع اكد انها هجمات ال صلة لها باعالن النتائج

متعددة اجلنسية: قوات مشرتكة صدت هجوماً مسلحاً 
يف الرمادي واستعانت بدعم جوي معد مسبقاً

علــى املــوقـف من املـشــاركــة يف الـعمـليــة
السياسية.

واكد مصـدر مطلع ان تنـظيم التـوحيد
واجلهـــاد بـــات الـطـــرف املــسـتهـــدف مـن
اغلـب اجلمــاعــات املــسلحــة مـضـيفــاً ان
سـبـب اخلـالف يعــــود إلــــى املـــــوقف مـن

املشاركة يف العملية السياسية.
وتـابـع املصـدر ان الــشهيـد الـشيـخ نصـر
الفهــداوي شـيخ عــشـيــرة الـبـــو فهــد يف
االنبــار ذهب ضـحيــة تلك االشـتبـاكـات
عندمـا قامت مجمـوعة مسلحـة يشتبه
بـــانـتـمــــائهـــا إلـــى الـتـــوحـيــــد واجلهـــاد
بـتصفـيته بعـدمـا تـأكـد انه اشـرف علـى
تـوزيع صنـاديق االنتخـابـات التي جـرت

مؤخراً.
ويـتـــوقع اهــالـي الــرمــادي اتــســـاع رقعــة
االشـتـبــاكـــات بعـــد ان ابلغـت جـمــاعــات
مــسلحــة اصحــاب احملــال الـتجــاريــة يف
الــرمـــادي اغالق محــالهـم خالل االيــام

القادمة.

القـــوات االمـــريكـيـــة يف املـــديـنـــة كـــان ذا
طـابع روتـيني ولـم تكن له صلـة بـاعالن

نتائج االنتخابات.
وقــال املـصــدر الــذي رفـض الكـشـف عن
اسـمه لـ )املــدى( ان ايــام اجلـمع تــشهــد
بـاسـتمــرار هجمــات ضخمـة علـى مقـار
الـقوات االمـريكـية يف الـرمادي بـاعتـبار
اجلـمعـــة عـيـــداً للـمـــسلـمـني علـــى حـــد

تعبير املصدر.
وكان شهود عيـان قد اكدوا لـ )املدى( يف
اتــصـــاالت هــــاتفـيـــة اجـــروهـــا امـــس ان
معـــسكـــراً يقع غـــرب الـــرمـــادي تـتخـــذه
القـــوات املــشـتـــركــــة مقــــراً لهــــا تعـــرض
لقصف مدفعي شـديد، واضاف الشهود
ان القــوات املــشتــركــة ردت علــى مـصــادر
الـنـيــران ممــا ادى إلــى تـضــرر عــدد مـن

املنازل يف حي التأميم غرب الرمادي.
وتــأتي هــذه االنبــاء بعــد معلـومــات عن
اشـتباكـات مسلـحة عنـيفة كـان طرفـاها
جـماعـات مسلحـة اختلـفت فيمـا بيـنها

الكويت /اف ب
قرر مجلس الوزراء الكويتي
يف بــــيــــــــــــان اصــــــــــــدره عـقــــب
اجــتــمـــــــاعه امــــس الــــســبــت
تـفـعــــيـل اجــــــــــــراءات عــــــــــــزل
الـــــشــيـخ سعـــــــد العــبــــــد اهلل
الصباح امـير الكويت بسبب
"مــــــــــــــــــــــــا آل الــــــــــيـــه وضـــعـــه
الـصحـي". وجــاء يف الـبـيــان
الذي وردت نسخـة منه على
وكــــــالــــــة فــــــرانــــس بــــــرس ان
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الكويت تعزل امريها
بسبب وضعه الصحي

"مـجلـــس الـــــوزراء اذ يعـــــرب
عـن عـمـيـق اسفه وحـــزنه ملــا
آلـت اليه االوضـاع الـصحيـة
لــصــــاحـب الـــسـمــــو االمـيــــر
الـــــشــيـخ سعـــــــد العــبــــــد اهلل
الــســالـم الـصـبــاح )..( فـــانه
قـــد قـــرر تـفعـيل االجـــراءات
الــدستـوريـة املقـررة يف املـادة
الثــالثــة من القـانــون رقم 4
لــسنــة 1964 يف شــأن احكــام

توارث االمارة".

دمشق /اف ب 
صـــرح الـــرئـيــس الــســـوري بــشـــار
االســـد امــس الــسـبـت ان ســـوريـــا
مستعدة ملساعدة العراق "عندما
يـطلب الـشـعب" ذلك، مـشـددا يف
الـــــوقــت نفــــسـه علـــــى "عـــــروبـــــة"

العراق و"وحدة اراضيه".
وقـــال االســـد يف افـتـتـــاح مـــؤمتـــر
احتــاد احملــامـني العــرب "عـبــرنــا
عن استعدادنـا لتقدمي املـساعدة

عندما يطلب الشعب ذلك".

االسد: سوريا مستعدة ملساعدة 
الشعب العراقي اذا طلب ذلك

واضــــاف ان "مـــســتقــبل املـنــطقــــة
كلهـا يـتعلق مببـدأ عـروبـة العـراق
واســـتـقـــــــــراره ووحـــــــــدة اراضـــيـه"،
مشـددا علـى "مشـاركة الـشعب يف
العـــملــيـــــة الــــســيـــــاســيــــــة واجالء

القوات االجنبية عن اراضيه".
ورأى الــــرئـيـــس الـــســـــوري ان "كل
السـينـاريـوهــات املطـروحـة تـرتكـز
علــى احلل الطـائـفي"، داعيـا الـى
"اعـــادة العـــراق الـــى عـــروبـته واال

سنغرق كلنا يف سفينة واحدة".

انقرة/وكاالت
قـــــال وزيـــــر الـــتجـــــارة اخلـــــارجــيـــــة
التــركي كـورشـاو تــوزمني ان العـراق
سيـســدد ديــونـه املتــأخـــرة البــالغــة
مليـار دوالر لشـركـات تـركيـة مقـابل
واردات مــن املــنــتجـــــات الــنفـــطــيـــــة

خالل 15 يوما.
وكانـت أنقرة قـد حذرت العـراق من
أنهـــا سـتـــوقف تـصـــديـــر املـنـتجـــات
النفـطيـة اليه يف 21 كـانـون الثـاني
اجلـاري اذا لم تـسـدد الـديـون الـتي

تركيا:العراق سيسدد ديون
النفط خالل اسبوعني

يــدين بهـا لـشـركـات تــركيـة صـدرت
الـيه الـبـنـــزيـن ومـنـتجـــات نفـطـيـــة

أخرى.
وقـال توزمـني للصحفيني ان شـركة
تسـويق النـفط العـراقيـة /سـومـو/
أخطـرت الـشـركـات العـراقيـة بـأنهـا
ستسدد الدين يف غضون 15 يوما.
وأضـاف الـوزيـر التـركي: هـذا تطـور
ايجـــــابـي. لـكـن شـــــركـــــاتـنـــــا قـــــررت
بــــــــالـفـعـل وقـف نـقـل /املـــنـــتـجــــــــات
الـنفـطـيـــة/ يف 21 كـــانـــون الـثـــانـي.

بغداد / قيس عيدان
اكد الدكتـور داود محمد شريف
عضـو غرفـة العمليـات املشتـركة
ملكــافحــة انفلــونــزا الــطيــور. ان
االصــابــات الـتـي مت اكـتــشـــافهــا
جنــوبي العــراق حتمل فـايـروس
) (H5N1اخلــــــــــــاص مبــــــــــــرض
انـفلــــــونــــــزا الـــطــيــــــور املعــــــديــــــة

لالنسان.
واوضح داود يف تــصـــــريح خــصّ

ال اصابات بانفلونزا الطيور
جنويب العراق

به )املــدى( ان فــرقــاً فـنيــة تقــوم
بشكل مستـمر باجـراء مسحوات
ميــدانيــة لكل الـطيــور املهـاجـرة
واخــذ عـيـنــات واجـــراء الفحـص
الــســريع وقــد مت جتهـيــز الفــرق
بجهـاز سـريـع الكتـشـاف املـرض،
مـبـيـنــــاً ان الـلجـنـــــة الفـنـيــــة يف
غـــــرفــــــة العـــملــيــــــات تعـــمل بــكل
شفــافـيــة وسـيـتـم االبالغ عـن أي

اصابة يف عموم العراق.

السليمانية / ا ف ب
اعلن مصدر امني امس السبت العثـور على مقبرة جماعية تعود
الـى عهد الـنظام  الـسابق خالل اعمـال صيانـة الطرق يف مـدينة

السليمانية باقليم كردستان.
وقـال املقـدم مهـدي محمـد علي مـديـر شـرطـة جمجمـال "ابلغنـا
سـائقـو جـرافـات تعـمل يف صيـانـة الطـرق انـهم عثـروا علـى بقـايـا

رفات اربعة اشخاص قرب جمجمال .
واضــاف "اوقفـنــا العـمل وامـنــا حــراســة املكــان بــانـتـظــار وصــول

خبراء وزارة حقوق االنسان ملتابعة احلفريات".
واوضح ان "عنـاصـر امن الـنظـام الـســابق استخـدمت هـذا املـوقع
ملــراقبـة حـركـة الـدخـول واخلـروج الـى كــردستـان بعـد عـام 1991"
عـنـــدمـــا بـــدأت املـنـــاطق الـكـــرديـــة تخـــرج عـن سـيــطـــرة بغـــداد.
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العثور عىل مقربة مجاعية يف السليامنية 


