
2

بغـداد - شـارع ابـو نــؤاس محلـة
102- زقــــاق 13- بـنــــاء 141

بيـروت احلمرا- شـارع ليون - بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول 

7170395 - 7170513

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
7175943

*

*

فاكس

  issued by: Al- Mada Esta-
blishmentfor Mass Media,

Culture & Art 

AL- Mada

ـهـاتف

جريدة يومية سياسية 
تصدر عن مؤسسة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون 

7178859 - 7177985

توزيع وكالة
املدى للتوزيع

 يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

ص.ب 8272 او 7366
تلفون: 2322275 - 2322276

فاكس :2322289

تـلفــــــاكــــس 752617-752616

العدد )616(االربعاء)8( اذار 2006

NO (616)Wed. (8) March

عمان ـ القاهرة / املدى  
اسـتقبـل امللك عبـداهلل الثــاني ملك
االردن الـسيـد هـوشيـار زيبـاري وزيـر
اخلـارجيـة يـوم أمـس وحضـر الـسيـد
عـبــداالله اخلـطـيـب وزيــر خــارجـيــة

االردن جانباً من االجتماع.
وقـــالـت وزارة اخلـــارجـيـــة ان الـــوزيـــر
نقـل تقـــديـــر وامـتـنـــان احلـكـــومـــة
العـراقيـة والـشعب العــراقي جلاللـة
امللك واحلكـومـة األردنيـة للمـواقف
االيجـــابـيـــة والــطـيـبـــة مـع محـنـــة

الشعب العراقي.
ـــادرة كـمـــا جـــرى بحـث تــطـــويـــر مـب
املـــؤمتــــر االسالمــي للــتقـــريـب بـني
وجهات النـظر للطـوائف االسالمية
الــذي عقــد العــام املــاضـي يف عمــان
ــــشعــب العــــراقــي خالل وحــــاجــــة ال
املـرحلة احلـاليـة لها، واكـدت الوزارة
ان احلكومة العراقية ستتواصل مع
احلكـــومـــة االردنـيـــة لـعقـــد مـــؤمتـــر
ملــســانــدة الــشعـب العــراقـي لـتجــاوز

الفرقة.
وكـــان بـيـــان لـــوزارة اخلـــارجـيـــة قـــد
كـــــشـف أمـــــس الـــثـالثـــــــاء ان وزيـــــــر
اخلـــارجـيـــة هـــوشـيـــار زيـبـــاري زار يف
القــاهــرة شـيخ االزهــر مـحمــد سيــد
طــنـــطـــــاوي وسلــمه دعــــوة رســمــيــــة
لـزيــارة العـراق يف "ظــروف منــاسبـة
للـمسـاعدة يف الـتوافـق الوطـني بني
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زيباري يبحث مع عاهل األردن إمكانية عقد مؤمتر ملساندة الشعب العراقي 
بعد أن سلم شيخ األزهر دعوة رسمية لزيارة بغداد 

لرئيس  بعثة اجلامعة يف بغداد.
وقالت اخلـارجية يف بيـان ان زيباري
"رحـب بـــالقــرار اجلـــريء للجـــامعــة
العـــربيــة بفـتح بـعثــة لهــا يف بغــداد
وبحـث اجـــراءات وتـــرتـيـبـــات االمـــان
والـسالمـة لــرئيــس واعضـاء الـبعثـة

من قبل احلكومة العراقية".
واضافت ان زيباري بحث مع موسى
يف "اخـــــر تـــطـــــورات ومــــســـتجـــــدات
االوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة واالقلـيـمـيـــة
واالمنـية العـراقية واملـبادرة العـربية
للجـامعـة لعـقد مـؤمتر وفـاق وطني
يف العــراق يف اوائل حــزيــران وطــرق
ــــة والــيــــات تـفعــيـلهـــــا خالل املـــــرحل

احلرجة الراهنة".
وكــان مـصــدر مــســؤول يف اجلـــامعــة
العـــربـيـــة قـــد اكـــد الــسـبـت ان وزراء
اخلـــــارجــيـــــة العـــــرب اقـــــروا تعــيــني
الــدبلـومــاسي املغـربـي مختـار ملــاني
رئيـسـا لـبعثـة اجلـامعـة العــربيـة يف

بغداد.
واوضح املـصدر ان ملـاني سيـصل الى
بغـداد "خالل االيــام املقبلـة" لتـولي
مهـام عـمله مــشيـرا الـى ان املـبعـوث
الـشخـصـي لالمـني العــام للجــامعــة
ـــــى العــــراق مـــصـــطفــــى عــثــمــــان ال
ـــــسلـــم خالل زيــــــارته اســمـــــاعـــيل "ت
لبـغداد االسـبوع املـاضي مقـر مكتب

اجلامعة العربية يف بغداد".
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القـــاهـــرة للـتعـبـيـــر عـن الـتـضـــامـن
ـــــدة مع الـــشعــب العــــراقــي واملـــســــان
ومنـاشــدتهـم بتفـادي االجنـرار وراء
دعـــوات بــث الفـــرقــــة والفـتـنـــة بـني

الطوائف االسالمية".
وكــــان شــيخ االزهــــر محــمــــد ســيــــد
طنطـاوي قد اعلن يف 25 من الشهر
املـاضـي انه علـى اسـتعــداد للـذهـاب
الـــى العـــراق "واالجـتـمـــاع بـــاالخـــوة
العراقـيني من املسلمني شيعة وسنة

لالصالح بينهم".
الــى ذلك ذكــرت وزارة اخلـــارجيــة ان
زيبـاري بحث االحـد يف القـاهـرة مع
االمــني العـــام لـلجـــامعـــة العـــربـيـــة
عمـرو مـوسـى يف "تـرتـيبـات االمـان"
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مكونات الشعب العراقي".
وبـحــــــســـب الـــبـــيــــــــان فــــــــأن "وزيــــــــر
ـــاري سلـم اخلـــارجـيـــة هـــوشـيـــار زيـب
طنـطــاوي دعــوة رسـميــة مـن رئيـس
ــــــــــراهـــيـــم اجلـعـفــــــــــري الــــــــــوزراء اب
واحلكـومـة العـراقيـة لـزيـارة العـراق
يف ظــروف مـنــاسـبــة للـمـســاعــدة يف
اجلهود الرامية الى احقاق التوافق
الـوطنـي وبث روح احملبـة والـتسـامح

بني العراقيني". 
وعـبـــر الـــوزيـــر خالل الـلقـــاء الـــذي
جـــرى االحـــد املـــاضـي "عـن تقـــديـــر
وامتنان احلكـومة والشـعب العراقي
ـــادرة ملـــواقف االزهـــر الـــشـــريف واملـب
الطـيبة لـزيارة الـسفارة العـراقية يف
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العواصم / وكاالت 
نفــى مـســؤول يــابــانـي رفـيع
أمـس الـثالثــاء أنبــاء عن أن
ـــــدأ سحــب طــــوكــيــــو قــــد تــب
قـــــواتهـــــا مـــن العـــــراق هـــــذا
ــــشهــــر قـــــائال ان أي قــــرار ال
يـتعـني أن يــضع يف اعـتـبـــاره
النظام العـام واعادة االعمار

يف العراق.
ـــــان نحــــو 600 ــــاب ــــدى الــي ول
جــنــــدي مـــن القــــوات غــيــــر
الـقــتــــــالــيــــــة يف الـعــــــراق يف
أخـطر مهـمة عـسكريـة تقوم
ــــــذ احلــــــرب بهــــــا الـــبالد مــن
الـعامليـة الثانـية وهي خـطوة
نـــالـت اشـــادة مـن الـــواليـــات
ــــوثــيق املــتحــــدة احللــيف ال
لــطـــوكـيـــو ولكـن الـنـــاخـبـني

اليابانيني عارضوها.
وقـال يـاســوهيـســا شيــوزاكي
نـــائـب أول وزيـــر اخلـــارجـيـــة
لــرويـتـــرز يف مقـــابلــة ان مـن
املهم بالنسبة للعراقيني "أن
يـتمـكنــوا من احلفـاظ علـى
ــــأنفـــسهـم الـنــظــــام العـــام ب
بــأكـبــر قـــدر ممكـن وحتقـيق

االستقرار للحياة املدنية."
وأضاف "سنتخـذ قرارا فيما
ــــــا ســنــــسـحــب قــــــوات اذا كــن
الـدفاع الـذاتي )اجلـيش( يف
الـوقت الذي سنـرقب فيه ما
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اليابان: استقرار العراق عنرص رئييس يف سحب قواتنا
اشـــار مـن قــبل الـــى ان تلـك
الـقــــــوات ســــــوف تــبـقــــــى اذا
سحـبـت الـيــابــان بعـثـتهــا يف

آيار.
غيــر ان الصـحيفـة قــالت ان
ـــســن تـعهـــــد االن بـــبقـــــاء نل

القوات حتى عام 2007 .
ونقلت الـصحيفـة عنـه قوله
ـــا ســنلـتـــزم "مـن املـــؤكـــد انـن
بـــالـبقـــاء يف جـنـــوب العـــراق

حتى العام القادم."
ــــــذي عــني يف ــــســن ال وزار نـل
ـــون الـثـــانــي بعــضـــا مـن كـــان
نحــو 1300 جنــدي استــرالي
نــشـــروا يف العـــراق واجـتـمع
مع مــســـؤولـني عـــسكـــريـيـني
عـــــراقــيـــني يف بغــــــداد خالل

الزيارة.
وقــال ان استــراليــا مـلتــزمــة
بـــاملــســـاعـــدة يف اعـــادة بـنـــاء
العـــراق وحتقـيق اسـتقـــراره
وان احلـكــــومـــــة العــــراقــيــــة
تـسـانــد بقـوة مـهمــة البـعثـة

االسترالية.
وقـــال نلــسـن يف بـيــان نــشــره
ـــيــــــــــا مــكـــتـــبـه يف اســـتــــــــــرال
"احلـكـــــومـــــة االســتـــــرالــيـــــة
ملـتـــزمـــة بـــامتـــام املهـمـــة يف
الــعـــــــــــــــراق ومــع انــه حتــقــق
الكثـير فمازال هنـاك الكثير

الذي يتعني اجنازه."
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ــــــــى ــــــشــــــــأن اســـتـــنــــــــادا ال ال
محــــادثـــــات مع دول أخــــرى

معنية."
وأردف قــــــائـال "تــتـخــــــذ دول
أخـــرى قــــراراتهـــا يف سـيـــاق
ـــــالعــــراق. اعــــادة االعــمــــار ب
حتتـاج اليـابان الـى التفكـير

يف هذا االمر أيضا."
وتـشــارك القـــوات اليــابـــانيــة
ــــشـــطــتـهــــــا الــتــي يـقــيــــــد أن
الــدستــور اليـابــاني الـسلـمي
يف أعــمـــــال اعـــــادة االعــمـــــار
مثـل اصالح املبــاني وتــوفيـر
الـــتـــــــدريـــب الـــطـــبـــي. وهـــم
يعتمدون بشدة على القوات
الـبريـطانـية واالسـترالـية يف
احلـفـــــــــــــاظ عـلـــــــــــــى األمــــن

باملنطقة.
ازاء ذلـك قـــــالـــت صحـــيفـــــة
أستــراليـة أمــس الثالثـاء ان
اسـتـــرالـيـــا تـعهـــدت بــبقـــاء
قـواتهـا يف العـراق حتـى عـام

2007.
جـــــــــاء ذلــك يف حـــني أكـــمـل
ــــدفــــاع االســتــــرالــي وزيــــر ال
اجلــديــد بــرنــدان نلــسن اول

زيارة له للعراق.
والستراليا نـحو 450 جنديا
يف محـافظــة املثنـى بجنـوب
العــراق حلمـايـة املـهنــدسني
اليـابـانـيني. وكـان نلـسن قـد
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ــــت تـلـــك االمــــــــــــور اذا كــــــــــــان
أصبحت ممكنة."

وقالت صحيفة يوميوري يف
الــشهـــر املـــاضـي أن الـيـــابـــان
تـعــتــــــزم نـقـل قــــــواتـهــــــا مــن
الــسـمــاوة يف جـنـــوب العــراق
ــــى الـكــــويــت ابــتــــداء مــن ال
أواخـر آذار واعادة كل االفراد
ـــول نهـــايـــة الـــى الــبالد بـحل
متـــوز ولكـنهــا قــالـت ان بــدء

االنسحاب رمبا يؤجل.
وقـال شيوزاكـي "ال أعلم ملاذا
ولـــكــــن هــــنــــــــــــاك كـالم عــــن
ــــسحــــاب يف آذار... هــــذا االن
ـــــوقــت ـــــا. يف ال لــيـــس ممـكــن
ـــــــراهـــن الـعـــــــراق يف وضـع ال
صعـب للغـايـة بــشكل يحـول
ـــــــشــكـــيـل حــكـــــــــومـــــــــة دون ت
حقــيقـيـــة كـمـــا أن االرهـــاب
بـني الطـوائف الــدينيـة.. زاد
حدة. يف الوقت الذي نبحث
فـيه الـــوضع بــصفـــة عـــامـــة
والي درجــة حقـقنــا هـــدفنــا
الـــرئيــسي سـنقــرر مــا الــذي

سنفعله."
وأضاف شـيوزاكي أن الـتقدم
يف اعـــــــادة اعـــمـــــــار الـعـــــــراق
عـنصـر اخـر يف قـرار تـوقـيت

سحب القوات اليابانية.
ومـــضــــى شــيــــوزاكـــي يقــــول
ــــا اتخـــاذ قــــرار بهـــذا "علـيـن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

القوات االسترالية باقية يف املثنى حتى 2007

بغـداد ـ احملــافظـات / منـدوبـو ومـراسلـو
املدى

اعلـنت مصـادر امنيـة ان ثمـانيـة عـراقيني بـينهم
خمـســة مـن عنــاصــر الـشــرطــة قـتلــوا وجــرح 22
آخـرون بـينـهم عـدد مـن عنـاصـر الـشـرطـة أمـس

الثالثاء يف هجمات متفرقة.
وقـال مـصـدر يف شـرطــة صالح الـديـن ان "ثالثـة
مـن عنـاصـر الـشـرطــة قتلـوا وجـرح اربعـة آخـرون
أمس عندما هاجم مسلحون مجهولون دوريتهم

يف بيجي".
واوضـح ان "الهجــوم وقع يف حـي الـسـكك شـمــال
بــيجـي حـيـث قــــدم املـــسـلحـــــون علــــى مــنت ثالث
سيارات مـدنية وفتحـوا النار علـى الدورية والذوا

بالفرار".
مـن جــانـب آخــر، قـتل شــرطـي واصـيـب نقـيـب يف
الـشـرطـة يــدعي مـاهــر عبـد اهلل بجـروح خـطيـرة
عندمـا هاجم مسـلحون مجهولـون دوريتهم على
طريق املنزلة بالقرب من احلويجة، حسبما افاد

املقدم عبد الستار حسن من شرطة احلويجة.
واوضح ان "الهجوم وقع عنـدما كانـت الدورية يف

طريقها من احلويجة الى كركوك".
ويف بغــــداد، اكــــد مــصــــدر يف وزارة الــــداخلـيــــة ان
"مــدنيــا قتـل واصيـبت امــرأة بجـروح خـطيـرة يف
انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب
الطــريق عنـد مـرور قـافلـة عـسكـريـة اميـركيـة يف

حي اخلضراء".
كمـا جــرح ستـة اشخـاص بجـروح بـينهـم خمـسـة
من عناصـر الشرطـة عندمـا فتح مسلحـون النار
على دورية للشرطة يف منطقة الغزالية، حسبما

افاد مصدر يف الشرطة.
واوضح املصدر ان "احـد املهاجمـني قتل يف تبادل

الطالق النار اعقب الهجوم".
من جـهة اخـرى، قتـل مدنـي واصيب اخـر عنـدما

استشهاد واصابة العرشات يف انفجار مفخخات وعبوات ناسفة يف مناطق متفرقة من العراق

مــوثقـتي األيــدي ومعـصــوبتـي األعني ، وعـليـهمـا
اثار اطالق نار يف أماكن متفرقة من اجلسم". 

ويف كـــركـــوك اصـيـب اربعـــة اشخـــاص هـم جـنـــدي
وثالثـة مــدنيـني بجـروح خـطــرة يف انفجــار عبـوة
ناسفـة لدى مرور دوريـة للجيش العـراقي بالقرب
من جــامعـة كـركـوك، حـسـبمـا افـاد الـنقـيب رافـد

عبد احلسن من الشرطة. 

الطريق الرئيسي يف مدينة بهرز جنوب بعقوبة. 
وذكــــر مــصــــدر يف شــــرطــــة ديــــالــــى "أن األنـفجــــار
أسـتهـــدف دوريـــة أمــــريكـيـــة ، دون معـــرفـــة حجـم
اخلـسائـر بسـبب أغالق الطـرق ومنع قـوات األمن

العراقية من التقرب من موقع األنفجار" . 
وافاد املـصدر "ان شـرطة بعقـوبة عـثرت يـوم أمس
االول يف جـــانب الـطــريق الـــرئيـسـي علـــى جثـتني

أمني يف شـرطة ديـالى:" يف الـساعـة السـادسة من
مــــســـــاء أمــــس االول شــنــت وحـــــدة مـــن القـــــوات
األمريكـية حملة دهم وتفتيـش يف مكتب الشهيد
الــــصـــــــدر يف اخلـــــــالــــص، وأعـــتـقـلـــت أثـــنـــني مـــن
العـــاملــني يف املكـتـب ،وصـــادرت جـمـيـع األسلحـــة

اخلفيفة التي كانت بحوزتهم" . 
مـن جــــانـب اخــــر أنـفجــــرت عـبــــوة نــــاسفــــة علــــى
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الـكـــسـنــــزانـي رئـيـــس الــطــــريقــــة الـكـــسـنــــزانـيــــة،
مبنطقة احلصوة جنوب الفلوجة. 

وقـال منعم يوسف الذي يسكن بقرب املنزل:" ان
مــسلحـني مجهـــولني قــامــوا بـتفـخيـخ املنــزل يف
حــدود الـســاعـــة الثـــامنـــة من مـســاء امـس االول

ودمروه بالكامل". 
واضــاف: "ان املنـزل كـان خــاليـا سـاعــة االنفجـار
الـذي تـسبب يف اصـابـة عــدد من املنـازل القـريبـة

باضرار مادية .". 
وعلــى صـعيـــد متـصـل شنـت القــوات االمــريـكيــة
حـملــة عــسكــريــة واسعـــة صبــاح أمـس الـثالثــاء،
والـيوم الـذي سبقه ، يف منـاطق العـناز والـزيدان
والهيتاويني شرق الفلوجة ، التي تسكنها عوائل

من عشيرة زوبع. 
وقـال شهـود عيـان: "ان اعـدادا كبيـرة من االليـات
واجلنـود االمـريكـان تـسـانــدهم مــروحيــات شنـوا
مداهـمات واسعـة يف املنـاطق املذكـورة ، واعتـقلوا
العـشـرات من االهـالي ".لـكن القـوات االمــريكيـة

لم تصرح مبا يؤكد او ينفي هذه االنباء.
ويف ديالى قتل أحد أفراد الشرطة وأصيب أثنان
ــــــار مـــن قـــبـل مـــــسـلـحـــني آخــــــران أثــــــر أطـالق ن
مجهــولني وسـط بعقـوبــة ، بيـنمـا قــامت القـوات
االمـريكيـة مبـداهمـة "مـكتب الـشهيـد الصـدر يف

اخلالص . 
وقال مـصدر يف شـرطة ديـالى:" يف متـام السـاعة
الثـامنـة صبـاح أمس أطـلق مسلحـون مجهـولون
كــانــوا يــســتقلــون سـيــارة مـن نــوع /كـيــا/ نـيــران
أسلحـتهـم اخلفـيفـــة علـــى دوريـــة للــشـــرطـــة يف
منطـقة التحـرير قـرب مستـشفى احلـياة األهلي
،ممـا اسفر عن مقتل احـد افراد الدوريـة واصابة

اثنني اخرين". 
ويف مـــدينــة اخلــالـص، داهـمت قــوة مـن اجليـش
األمـريكي مـكتب الـشهيـد الصـدر . وقـال مصـدر
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فـتح مــسلحـــون مجهــولــون الـنـــار علـيهـمــا والذوا
بــالفـــرار يف حي الــسالم، حـسـبمــا افــاد مـصــدر يف

الشرطة.
واكـد مصدر يف الشرطة ان "اربعة مدنيني جرحوا
يف انفجـــار سيــارة مـفخخــة كــانـت متــوقفــة علــى

جانب الطريق يف يف منطقة الزعفرانية".
واعلـنت الـشــرطــة ان عــراقـيني احـــدهمــا شـــرطي
قتال وجـرح اخـر يف هجـومـني استهـدف احــدهمـا
نـقطـة تفـتيـش تاله انفجــار سيــارة مفخخــة عنـد

مرور آلية للشرطة يف وسط مدينة بعقوبة.
وقال املـصدر الـذي طلب عـدم الكـشف عن هـويته
ان "مـــسلحــني مجهـــولـني هـــاجـمـــوا صـبـــاح أمــس
نقطـة تفتيـش للشـرطـة وسط املـدينـة ممـا اسفـر

عن مقتل شرطي وجرح اثنني اخرين".
واضــاف ان "سيــارة مفخخــة انفجـرت بـعيــد ذلك
عـنـــد مـــرور آلـيـــة الــشـــرطـــة الـتـي ارادت مــطـــاردة

املهاجمني مما ادى الى مقتل مدني واحد".
وتــابـع ان انفجــار الــسيــارة املـفخخـــة لم يــؤد الــى

اصابات بني رجال الشرطة.
ويف احللـة، اكـد مصـدر يف الشـرطـة "اصـابـة اربعـة

مدنيني بجروح يف انفجار سيارتني مفخختني".
واوضح ان "الـــسـيــــارة االولــــى انـفجــــرت يف وســط
املدينـة لدى مرور دوريـة لشرطة املـرور ما ادى الى
اصـابة مـدني واحـد بجروح". واضـاف ان "السـيارة
الثــانيــة انفجــرت بعــد عـشــر دقــائـق عنــد املــدخل
الــشـمـــالـي للـمـــديـنـــة مـــا ادى الـــى اصـــابـــة ثالثـــة

مدنيني بجروح".
ويف الفلـوجـة، قـتل جنـدي عـراقـي عنـدمـا هــاجم
مــسـلحـــون مـجهـــولـــون دوريـــة لـلجـيــش يف احلـي
الـصنــاعي، حـسـبمـا افــاد الضـابـط عمـر علـي من

شرطة الفلوجة.
من جهـة اخـرى قـام مـسلحــون مجهـولـون الـليلـة
الـبارحـة بنسف مـنزل الـشيخ محمـد عبـد الكرمي

مداهمة مكتب الشهيد الصدر يف اخلالص وحملة اعتقاالت يف قرى قرب الفلوجة

بغداد / اياد اخلالدي 
الــيـــــــوم تـقـف آيـــــــة خـــــــالـــــــد
بجــــانـب زمــيلــيهــــا بــطــــرس
حكـمت وســان نـينــور وبـقيــة
زمـالئـهــــــــــــا يف مــــــــــــدرســــــــــــة
الـــيــــــــرمــــــــوك االســــــــاســـيــــــــة
لـيـنــشـــدوا للعـــراق ووحـــدته
الـــــوطــنــيـــــة، ولــيـــــؤكـــــدوا ان
العــــراق هــــو اخلـيـمــــة الـتـي
جتـــــمـعـهـــــم وان اخـــــتـلـفـــــت

مذاهبهم واعراقهم. 
عــــشــــــرون الف مــــــدرســــــة يف
العراق حتتفل اليوم بوحدة

ـ ـ ـ

اليوم 400 الف طالب وطالبة حيتفلون بيوم الوحدة الوطنية
التــربيـة اوعـزت الــى جمـيع
مــدارسهــا بـتخــصيـص هــذا
الـــيـــــــوم يـــــــومـــــــاً لـلـــــــوحـــــــدة

الوطنية. 
وقـــال وزيـــر الـتـــربـيـــة عـبـــد
الفالح السـوداني ان الطلبة
سيقدمون فعالـيات متنوعة
يف هــــذا الـيــــوم جتـــســــد دور
الطلبـة والهيئات التعليمية
يف صد رياح الفتنة الطارئة
والـــتــــــــأكـــيــــــــد عـلــــــــى نـــبــــــــذ
الـطائفـية والـتوعـية بـاجتاه

وحدة النسيج العراقي. 

اعـداء الـوطن يـنشـد بعـدهـا
اجلـــمـــيـع "مــــــــــوطـــنـــي" ثـــم
ــــــــــــوحــــــــــــات يـقــــــــــــدمــــــــــــون ل
استعـراضية جتـسد الـوحدة
الـــــــوطــنــيـــــــة وتـعـلــن رفــــض
العـــــراقــيــني واســتــنـكـــــارهــم
لالعــتــــــداءات االجــــــرامــيــــــة
التـي طالت املـراقد املقـدسة
واملــســاجـــد والكـنــائــس ودور
العــبـــــــادة ويهـــتفــــــون عــــــاش
العــــراق.. عــــاشـت الــــوحــــدة

الوطنية. 
واجلـــديـــر بـــالـــذكـــر ان وزارة

ـ ـ ـ ـ

وسينتصر على االرهابيني.
اما بطرس حـكمت فسيغني
بـــاللغــة الـســريــانـيــة اغـنـيــة
العـــراق الـــواحــــد تعـبـــر مـن
خـــاللـــهــــــــــــــــــــــا عـــــــــن ان ارادة
الـعـــــــــــراقــــيــــني لــــن تـقـهـــــــــــر
وســـتـحـــبــــط مـخــــطــــطــــــــات
االرهـــــابــيــني بـــــاملـــــزيـــــد مــن

التالحم والتكاتف. 
امــا ســان نـيـنــور فــسـيـنــشــد
بــــالـلغــــة الـكــــرديــــة انـــشــــودة
جتـــســــد تالحــم العــــراقـيـني
عــربــاً وكــرداً وتــركمــانــاً ضــد

ـ

العــراق الــوطـنيــة، ويـشــارك
يف هــــذه االحــتفــــاالت اكـثــــر
مـن 400 الف طالب وطـالبة
لــيـعـلــنـــــــوا لـلـعـــــــالــم كـلـه ان
تالحم العراقيني كفيل بوأد
الفـتـنــــة الــطـــــائفـيــــة الـتـي
يحـاول االعـداء اثـارتهـا من
اجل اعـــــاقـــــة بــنـــــاء العـــــراق

اجلديد.
سـتقــدم آيــة خــالــد انـشــودة
بــاللغـة العــربيــة تعبــر فيهـا
عن حـبها لـوطنهـا ولشعـبها
وتـؤكـد فيهـا ان العـراق قـوي

جتسيداً لدورهم يف التصدي للفتنة الطائفية واالرهاب

بغداد /املدى 
طــالب القــائم بــأعمـال الـسفـارة
الـفلــســطـيـنـيــــة يف العـــراق دلـيل
القـــســــوس بحـمـــايـــة املـــواطـنـني
الفلسطيـنيني املقيمني يف بغداد

من االعتداءات. 
وقال يف مـؤمتر صحفي عقده يف
مقـر رئـاســة اجلمهـوريــة ببغـداد،
عـقـــب لـقـــــــائـه أمــــــس الـــثـالثـــــــاء
بـــــــرئــيـــــس اجلــمـهـــــــوريـــــــة جـالل
طـــالـبـــانـي "طلـبـنـــا مـن فخـــامـــة
الرئيس طالباني تأمني احلماية

القائم بأعامل السفارة الفلسطينية: لسنا حمسوبني عىل جهة
والشعب العراقي وحده يقرر مصريه

مطالباً بحماية املواطنني الفلسطينيني لندن تطلب اإلفراج فورًا عن الرهائن
الغربيني  يف العراق

)41 عــامــا( وهــارمـيـت سـيـنغ ســودن
)32 عــامــا(، قــادة الــدول اخلـليـجيــة
الـتـــــدخل مــن اجل االفــــراج عــنهـم،
وذلك يف شريط بثته اليوم الثالثاء

قناة اجلزيرة الفضائية.
ولم يظهر الـرهينة الرابع االميركي
تـــــوم فـــــوكــــس )54 عـــــامـــــا( يف هـــــذا
الـــشــــريــط الـــــذي يحــمل تـــــاريخ 28

شباط.
والرهائن االربعة الذين يعملون مع
مـنــظـمــــة "كــــرسـتـــشـن بـيـــس مـيـكــــر
ــــــــاع الـــــــسـالم تـــيـــمــــــــز" )فــــــــرق صـــن
املـسيحيـة( غيـر احلكومـية، خـطفوا
يف 26 تشـرين الثـاني وقـد ظهروا يف
شــــريــطـني ســــابقـني بـثــتهـمــــا قـنــــاة

فضائية.

ـ ـ ـ

بغداد / املدى 
اعلن جعفر املـوسوي رئيـس هيئة
االدعــــــــــاء الـعــــــــــام يف احملــكــــمــــــــــة
اجلـنـــائـيـــة الـعلـيـــا الـتـي حتـــاكـم
صـــــــدام وســبـعـــــــة مــن اعـــــــوانـه يف
قـــضــيــــــة الــــــدجــيـل ان اجللـــــســــــة
املقبلة يف الثـاني عشر من الشهر
احلـالي سيـتم فيهـا تدويـن اقوال
املـتهـم صـــدام واعــــوانه الــسـبعـــة.
وقـال: "ان تـدوين اقــوال املتهـمني
قــد يــسـتغــرق اكـثــر مـن جلــســة".
واضــاف: "سـيكــون هـنــاك خـبــراء

ـ ـ ـ

االدعاء العام : جلسة حماكمة صدام القادمة
ستخصص لتدوين افادات املتهمني

لتقدمي املساعدة."
و أوضح القـائم بأعمـال السفارة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــــة يف العــــــراق ان
"الفلـسطينيني يف العـراق ليسوا
محــســـوبـني علــــى اإلطالق علـــى
أيــــــة جهـــــة ســيـــــاســيـــــة كـــــانــت أم
ديـــــــنـــــــيــــــــــــــــــة." وقــــــــــــــــــال "نــحـــــــن
الفلـسطينيـني قيادة وشعبـاً نرى
ان اخلــيـــــــار للــــــشعـــب العــــــراقــي
وحده ليقـرر مصيـره وال نتدخل
ـــــــــاره ـــــــــدا يف مـــــــــا يـخـــت أبـــــــــــــــــــــــــــــ

الشعب."

ـ ـ
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الفـورية للتجمع الفلسطيني يف
منـطقــة البلـديــات ببغـداد الـذي
تقـطـنه الغــالـبـيـــة العـظـمــى مـن

أبناء الشعب الفلسطيني." 
و أضــــــــاف الـقــــــســــــــوس انـه أبـلـغ
الــــرئـيـــس طــــالـبــــانـي بـــسلـــسلــــة
االعتـداءات التي حـدثت مـؤخـراً
و اســـــتــهـــــــــــــدفـــــت مـــــــــــــواطـــــنـــــني
فلـسـطـينـيني يـسـكنـــون منـطقــة
الـبلـــديـــات. و أكـــد ان "الـــرئـيــس
طــــــالــبــــــانــي ابـلغــنــي ان مـكــتـــبه
مفــتـــــوح و هــــــو علـــــى اســـتعـــــداد

ـ ـ
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يف احلوار الذي نشرته
)املدى( يف عدد
أمس مع رئيس

اقليم كردستان السيد
مسعود بارزاني،

سقط سهواً االشارة
الى ان احلوار اجراه
الزميل رئيس قسم

الدراسات يف )املدى(
بحضور السيد رئيس
التحرير فعذراً للزميل

والقراء. 

ـح ـتــــــــــوضــــي

مـــسـتـــشــــارون ملـــســــاعــــدة محــــامـي
املـتهـمـني". واوضح املــوســوي: "مت
اجــتــيـــــاز نــــســبـــــة 80 بـــــاملــئـــــة مــن
اجـــــراءات احملـــــاكــمـــــة يف قـــضــيـــــة
الـدجيل ونحـن االن بصـدد كتـابـة
مـطــالعــة مــركــزة لـتقــدميهــا الــى
احملكـمة". وافاد: "مت تـسلم وثائق
اضــــــافــيــــــة تــــــديــن املـــتهــم صــــــدام
واعــــــــوانـه وتـــتـــم دراســـتـهــــــــا االن"
ــــرزان لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مبـينــا "ان صــدام وبـ
ــــــــودا حلـــــــد ـ ــلـــبـــــــا شـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــــطـ

االن". 

لندن/ وكاالت 
دعـت احلكــومـــة البــريـطـــانيــة أمـس
الـــثالثــــــاء الــــــى االفــــــراج فــــــورا عــن
الرهائن الغربيني الذين خطفوا يف
العـــراق يف نهـــايـــة تــشـــريـن الـثـــانـي
والــذيـن ظهــروا مجــددا يف تـسجـيل

فيديوي بثته احدى الفضائيات.
وقـــالـت نــــاطقـــة بـــاسـم اخلـــارجـيـــة
الـبـــريـطـــانـيـــة "انهـم نـــاشـطـــون مـن
اجـل الــــــسـالم كــــــــرســــــــوا انـفــــــسـهـــم
ملــســـاعـــدة االخـــريـن ويجـب االفـــراج
عنهم فورا"، مؤكدة انهم محتجزون

رهائن منذ "اكثر من مئة يوم".
ونــاشــد ثالثـــة من اولـئك الــرهـــائن
االربعــة البـريـطــاني نـورمـن كيـمبـر
)74 عـاما( والكنـديان جيمـس لوني


