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مقتدى الصدر يحمّل االمريكان مسؤولية احلادث ويطالب بالتبرؤ من الزرقاويني والتكفيريني

استنكار رسمي وشعبي واسع جلريمة تفجريات مدينة الصدر
بغداد -النجف/املدى
ج ــوبهـت ج ــرمي ــة اسـته ــداف امل ــدنـيـني يف م ــديـن ــة الـص ــدر ي ــوم امــس االول
ب ــاستـنكــار شعـبي ورسـمي واسـع ،حيـث انفجــرت سـت سي ــارات مفخخــة مع
سقــوط قــذائف هــاون مـسـتهــدفــة اســواق ـاً شعـبيــة يف امل ــدينــة الفـقيــرة ذات
الكـثافـة السكـانيـة العالـية .وراح ضحـية احلـادث اكثـر من ثـمانـية وخـمسني
شهيــداً ومئتـني واربعني جـريحـاً ،معـظمهـم من االطفـال والـنسـاء والبـاعـة.

وقال رسول خضر الزبون مدير اعالم صحة
مـدينـة الصـدر ان املالك الصحـي يف املديـنة
اسـتنفـر طـاقـاته لـنقل ومعـاجلـة اجلـرحـى،
فـيـم ــا رف ــدت ال ــوزارة ال ــدوائ ــر الــصحـي ــة يف
املدينة مبا يقرب من ستني سيارة اسعاف.
ورصـدت (املدى) يـوم امس يف املـدينـة اجواء
من احلـزن والغـضب تـرافقـت مع احتـرازات
امنيـة مشـددة قـام بهـا االهـالـي ،فيمـا كـانت
العـائـالت املنكـوبـة تـستعـد الجـراء مـراسـيم
عـ ــزائه ــا .بـيـنـم ــا اغـلقـت احمل ــال واالس ــواق
ابوابها.
مـندوبـو (املدى) الـذين تـفقدوا اجلـرحى يف
مــستـشفـى االمــام علي (ع) الحـظـوا تـوافـد
اع ــداد كـبـي ــرة مـن املـتـب ــرعـني ب ــال ــدم .واك ــد
متحـدثون ان اجـواء الغضب الـتي سيـطرت
عل ــى مج ــامـيع كـبـي ــرة مـن شـب ــاب امل ــديـن ــة
حلـظــة احلــادث ق ــد متت الــسيـطــرة علـيهــا
مـب ــاش ــرةً مـن قـبل ال ــشخـصـي ــات ال ــديـنـي ــة
والعـشـائـريـة بـالـتعــاون مع مكـتب الـشـهيـد
الصدر يف املدينة.

ويف الـنجف االشــرف حـمل الــسيــد مـقتــدى
ال ـص ـ ــدر القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
االعتـداءات ،التي طـالت امس االول مـدينة
الصدر موقعة عشرات الشهداء واجلرحى.
وقـال الصـدر يف مؤمتـر صحفي عقـده امس
مبـنزله يف منطقـة احلنانـة بالنجف "أحمل
مـســؤوليـة هـذا احلـادث االلـيم إلــى القـوات
احملتلـة بـاعـتبـارهـا اآلمـرة لهــذا الفعل ،وان
كــان املبـاشــر له هـم النـواصـب ،لكـن بغـطـاء
جوي امريكي".
وبـرأ الصـدر الـسنـة والـشيعـة مـن مسـؤوليـة
هذه االعمال ،مطالباً هيئة علماء املسلمني
واالحـ ــزاب الـ ـسـنـيـ ــة ب ـ ــاعالن ب ـ ــراءتهـ ــا مـن
مــرتكـبي هــذا العـمل .وقــال "ابــرئ الـشـيعــة
والـسنــة من هــذه االعمـال واطــالب اخــواني
يف هـيـئ ـ ــة علـمـ ــاء املـ ــسلـمـني وغـيـ ــرهـم مـن
االحزاب الـسنيـة ان يتـبرأوا مـن الزرقـاويني
والتكفيـريني وغيـرهم" ،مضـيفاً "حـتى اآلن
لم نـسـمع مـثل هكــذا تبــرئــة منـهم" .وتــابع
قـوله "ال بــد من حتـديـد مـوقف الــسنــة من

محكمة صدام تواصل االستماع ألقوال املتهمني

عزاوي  :جرفوا حتى بساتيني
البندر :يوم واحد للحكم والتنفيذ

بغداد  /املدى
استـؤنفت امـس االثنـني جلسـات محـاكمـة
صــدام وسبعــة من معــاونيه امـام احملـكمـة
اجلنـائيـة العليـا بحضـور وكالء الـدفاع يف
قضية الدجيل.
وجلـسـة االمـس هي الـسـادسـة عـشــرة منـذ
بـدء احملـاكمــة يف  19تشـرين االول املـاضي
ومخـصصـة لالستـماع الـى اقوال املـتهمني
يف القضية.
وكــان املـتهـم محـمــد ع ــزاوي علـي احملـمــد
املـرسومي ( 63عاما) وهو مزارع من اهالي
الــدجيـل متـهم بـكتـابــة تقـاريـر عـن بعـض
سك ــان ال ــدجـيل وامل ـس ــاهـم ــة يف عـملـي ــات
االعتقاالت اول املتحدثني.
ونـفى ضلـوعه يف االعتقـاالت التـي اعقبت
محاولة اغتيال صـدام الفاشلة يف البلدة.
وقـال "لم اكتب اي شيء علـى اي احد ولم
اوذ اي احد وال حتى بعوضة".
واض ــاف ان "االعـتق ــاالت ق ــامـت به ــا ق ــوة
امـن ج ــاءت مـن خ ــارج الـبل ــدة وم ـس ــؤولـي
احل ــزب يف ال ــدجـيل لـم ي ـسـتـطـيع ــوا فـتح
فمهم".
وفـيمـا يـتعلق بعـمليـة جتــريف البـســاتني،
اوضح ان "من عمل علـى جتريف االراضي
ان ــاس مـن خـ ــارج بل ــدة ال ــدجـيل ( )...ان ــا
ايضـا مت جتريف ثالثة من بـساتيني تقدر
مساحتها ب 22دومنا".
ام ــا رئيــس محـكم ــة الثــورة الـتي انـشــاهــا
صـدام عــواد حمـد الـبنـدر فقـال ان الــذين
اعـدموا بعد محاولـة االغتيال الفاشلة يف
الدجـيل ضد مـوكب صـدام اعتـرفوا بـأنهم
قاموا بذلك بايعاز من ايران.
واضــاف الـبـنــدر ( 62عــام ــا) خالل االدالء
بـ ــاقـ ــوالـه ان " 148شخ ـصـ ــا اعـ ــدمـ ــوا بعـ ــد
مح ــاول ــة االغـتـي ــال ك ــان ــوا ق ــد اعـت ــرف ــوا

التكفـيريـني والزرقـاويني كنـت احسـن الظن
بـهيئة علمـاء املسلمني وأي شـخص ال يتبرأ
من التكفيريني هو تكفيري".
وق ـ ــال "ميـك ـن ـنــي ول ـ ــدي الق ـ ــدرة ان اح ـ ــارب
الـنــواصـب ،وهـنــاك غـطــاء شــرعـي مـن قـبل
املـ ــراجع واسـت ـطـيع مـ ــواجهـتهـم ع ــسك ــريـ ـاً
وعق ــائ ــدي ـ ـاً ،ولكـنـنـي ال اري ــد ان اجن ــر إل ــى
حـرب اهليـة وادعـو للتهـدئـة وسـابقـى داعيـاً
لها".
وقدم السـيد مقتدى الصـدر تعازيه للعوائل
املــنك ــوب ــة يف م ــديـن ــة ال ـص ــدر .وق ــال "ت ــارة
يعـتـ ــدي علـيهـم ص ــدام وت ــارة احملـتل وت ــارة
يعتدي عليهم النواصب عليهم لعنة اهلل".
وانتقـد الصدر بحـدة وزير الدفـاع االميركي
دونـالـد رامـسفلـد الـذي قـال ان االميـركـيني
لن يتدخلوا يف حال اندالع حرب اهلية.
وقـال انها "تـصريحـات قبـيحة ومـستهجـنة.
نحـن ال نــريــد ت ــدخلـك علـيـك لعـنــات اهلل.
هـذه االكـذوبــة التي تـدعيهـا اميـركـا من انه
يف حال خروجهـا ستكون هنـاك حرب اهلية
وهـي الـي ــوم تق ــول انه ــا ال تـت ــدخل يف ح ــال
حدوث حرب اهلية".
واض ـ ــاف م ـتـ ــسـ ـ ــائال "اذا ك ـن ـتــم ال حت ـم ـ ــون
الناس وال تعينونهم فما فائدة وجودكم".
ودان رئـي ــس اجلــمه ــوريـ ــة جالل ط ــالـب ــانـي
اجلــرميــة الـنكــراء الـتي اسـته ــدفت م ــدينــة
الصدر.
وجاء يف بيـان االدانة الـذي تسلـمت (املدى)
ن ــسخ ــة مـنـه" :ارتكـب اإلره ــابـي ــون ج ــرمي ــة
نكـراء أخـرى تـضـاف إلـى قــائمـة جـرائـمهم
البـشعـة ،بـاستهـدافهم املـدنـيني األبـريـاء يف
مـ ــديـنـ ــة ال ـصـ ــدر ،هـ ــذه املـ ــديـنـ ــة الـكـ ــادحـ ــة

الصـابـرة التي وجـد الـكثيـرون من املعـدمني
مالذاً فـيهــا ،و التـي حتمـل اسم الـشـهيــدين
الـصــدريـن اللــذيـن يبـجل شعـبنــا ذك ــراهمــا
العطرة اخلالدة.
واضـاف البيان إن الطريقـة التي اقترف بها
هــذا العـمل الــدمــوي األثـيم ال تــدع مجــاال
للـشك يف إن اإلرهـابيـني استهـدفـوا مـنطقـة
م ـ ــدن ـي ـ ــة مـ ـس ـ ــامل ـ ــة لغ ـ ــرض إث ـ ــارة الف ـت ـن ـ ــة
الـطـائـفيـة و الـسـعي إلضــرام نيـران احلـرب
األهلية.
وقال البيـان :إن اإلرهابيني ،من تكفيريني و
صــدامـيني ،يــسعــون إلــى بـث روح الفــرقــة و
االحتــراب مــستـثمــريـن ثغــرات يـخلفهــا أي
تلكــؤ يف العـمليـة الــسيــاسيـة ،و يـعملـون يف
الـوقـت ذاته علــى إحبـاط املـســاعي الــراميـة
إلى حتقيق الوفاق الوطني.
واكـد البـيان ان الـواجب يقتـضي من الـقوى
ال ـسـيــاسـيــة أن ت ـسـتحـث اجلهــود لـت ــشكـيل
احلكـومـة و تـأسيـس جبهـة عــريضـة للقـوى
الـوطنية لتحقـيق األمن و االستقرار .و من
جه ــة أخ ــرى ف ــان عل ــى الق ــوات امل ــسلح ــة و
األجهـزة األمنيـة أن تتـحرك بـسرعـة لقطع
دابر اجلرائم و تعقب مرتكبيها.
كـم ــا اسـتــنك ــر ال ــدكـت ــور اي ــاد عالوي رئـيــس
القـ ــائـم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة احلـ ــوادث
االجــرامـيــة والـتفجـيــرات الـتـي اسـتهــدفـت
مدينة الصدر.
وق ـ ـ ــال بــيـ ـ ـ ــان صـحفــي ص ـ ـ ــادر مــن املـك ـتــب
ـ
االعـالم ــي لـلـ ـ ـ ـ ــدك ــت ـ ـ ـ ــور عـالوي( .شـه ـ ـ ـ ــدت
العاصمـة الصابرة بغـداد يوم امس (االول)
وخصـوصـاَ مــدينــة الصــدر البـاسلـة احـداث
عـنف وتفـجيــرات داميـة بــسيــارات مفخخـة
تسبـبت بسقـوط عشـرات الضحـايا االبـرياء
مـن ابناء شعبنـا العراقي الـباسل) .واضاف:
اننـا اذ نــستـنكـر هــذا العـمل اجلبـان ،فــإننـا
ن ــدع ــو كل ابـن ــاء شعـبـن ــا االصالء ال ــى رص
الــصفـ ــوف والـ ــوقـ ــوف جـنـبـ ــا الـ ــى جـنـب يف
م ـ ــواجهـ ــة االرهـ ــاب عـب ـ ــر تعـمــيق الـ ــوحـ ــدة
الـوطنيـة وتفعـيل دور املواطـن يف اعادة بـناء
العراق الدميقـراطي املوحد واملـسالم ،وتابع
قــوله :نحن يف هـذا الـوقـت نشـد علـى ايـدي
ابنــاء الع ــراق كي يــدركــوا مـس ــؤوليــاتـهم يف
الـبق ــاء ص ــام ــديـن م ــوح ــديـن يف م ــواجه ــة
االرهــاب بـكل اشكــاله ومــا يـتهــدد وحــدتـهم
حتى النصر القريب بأذن اهلل.
ودان احلـ ـ ـ ــزب االسـالم ــي الـعـ ـ ـ ــراق ــي اك ــبـ ـ ـ ــر
االح ــزاب ال ـسـنـيـ ــة يف الع ــراق الـتـفجـي ــرات
التي وقعت االحد يف مدينة الصدر.
وق ــال احلـ ــزب االسالمـي الع ــراقـي يف بـي ــان
"كلمـا حــاولت القـوى الـسيــاسيــة استـئنـاف
املفـاوضــات لتقــريب وجهـات الـنظـر نفـاجـأ
بح ـ ــادث دم ـ ــوي يح ـ ــاول افـ ـس ـ ــاد العــملـي ـ ــة
ال ـ ـســيـ ـ ــاســيـ ـ ــة واحلـ ـ ــاق املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن األذى
باملواطنني".
واضـاف "نـدين العـمليـة اآلثمـة التـي وقعت
يف مـدينـة الصـدر بشـدة والـتي يقف وراءهـا
اع ــداء ال ــوطـن ال ــذيـن ال ي ــروق لهـم وح ــدة
العراقيني واستقرار امنهم".
ودعـا الـبيـان كل القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
الـى ان "تـتحمـل مسـؤولـيتهـا وتتعــاون فيمـا
بـيـنه ــا اليقــاف ن ــزيف الــدم الــذي ط ــال كل
العراقيني علـى اختالف اديانـهم وطوائفهم
وتـسـارع الـى تـشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل احلكـومـة وتـأخـذ
عل ـ ــى ع ـ ــاتـقه ـ ــا مـ ـس ـ ــؤولـي ـ ــة أمـن امل ـ ــواطـن
وحمايته".

دينارا

التوافق تطالب بتقليص صالحيات رئيس احلكومة
والكردستاين يطرح مسودة نظام داخيل ملجلس الوزراء
كــتــب محـــــرر الــــشـــــؤون
السياسية:
اشـ ـ ــرت االن ـبـ ـ ــاء الـ ـ ــواردة يف
ك ــواليــس الكـتل الــسي ــاسيــة
ت ــراجعـ ـاً ملحــوظ ـاً يف حــدة
االزمــة الــسيــاسيــة املـتعلقــة
ب ــامل ــرشح ل ــرئ ــاس ــة ال ــوزراء،
وذلــك بـ ـ ـ ـ ــارتـفـ ـ ـ ـ ــاع وت ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
الـنقــاشــات ح ــول البــرنــامج
احلـكـ ـ ــوم ــي املق ــبل وآل ـيـ ـ ــات
الـ ـتـ ـ ـ ــوافـق وامل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة يف
حكــومــة الــوحــدة الــوطـنيــة
بــني مخـتـلف االط ــراف واذا
كـانت اغلب القـوائم الفـائزة
ق ــد اعلـنـت تعـثــر امل ـشــاورات
مـ ـ ــؤخـ ـ ــراً ب ـ ـس ـبــب اخ ـت ـيـ ـ ــار
الــدكتــور اجلعفـري مـن قبل
االئتالف لـوالية ثـانيـة ،فان
ذات الكـتل ق ــد اك ــدت امــس
عل ــى ل ـس ــان اع ـض ــاء فــيه ــا
اسـتـئـنـ ــاف املـ ـشـ ــاورات مـ ــرة
اخ ـ ــرى ملـن ـ ــاقـ ـش ـ ــة "االس ــس
العــامــة لـلحكــومــة املقـبلــة"
علـ ــى حـ ــد تعـبـيـ ــر الـنـ ــاطق
االعـالم ــي بـ ـ ـ ــاس ــم جـ ـبـهـ ـ ـ ــة
الـت ـ ــوافق الـ ــدكـتـ ــور ظـ ــافـ ــر
العاني.
العـ ــانـي الـ ــذي ك ـ ــان يجـيـب
علــى اسئلـة لـ (املـدى) امـس
مــن مـك ـت ــبه اكـ ـ ـ ــد ان لق ـ ـ ــاء
جبهـة التـوافق مع االئتالف
العـ ـ ــراقــي مـ ـ ــؤخـ ـ ــراً سـ ـ ــادته
اجـ ـ ـ ــواء ايـجـ ـ ـ ــابـ ـيـ ـ ـ ــة ،ل ـكـ ـنـه
اسـت ــدرك بق ــوله "ان جـبه ــة
الـتـ ــوافـق تعــتقـ ــد ب ـ ــانه مـن
الـ ـضـ ـ ــروري اعـ ـ ــادة ال ـنـ ـظـ ـ ــر
بشكل جـدي يف الصالحيات
املـن ــوط ــة ب ــرئـيــس ال ــوزراء"،
وهـي صالحـيــات قــال عـنهــا
العــانـي انهــا "واسعــة وتهـيئ
ل ـنـ ـظ ـ ــام دك ـت ـ ــات ـ ــوري آخ ـ ــر،
وت ـ ــشع ـ ــر اآلخ ـ ــريــن بـ ـ ــانهــم

لندن  /املدى
حقق رجال االعمال الـبريطانيون ارباح ًا ال
تـقل عــن ملـيـ ــار بـ ــاونـ ــد اسـتـ ــرلـيـنـي مـنـ ــذ
االطاحة بصدام عام 2003.
وجــاء يف تقــريــر عـن نت ــائج حتقـيق شــامل
عن االستثمار البريطاني يف العراق ،نشرته
صحيفـة االنـدبنـدنـت ان كبـريـات الـشـركـات
البــريطــانيـة الـتي تعـمل يف مجــاالت االمن
واملصـارف والنفط وتخطيط املـدن والطاقة
استفـادت إلــى اقصـى احلــدود من االوضـاع
يف العراق.
وك ــشف الــتقـ ــريـ ــر الـ ــذي اجـ ــرته مـ ــؤسـ ـسـ ــة
ك ــورب ــوريـت ووتــش امل ـســتقلـ ــة مع صحـيف ــة
االنــدبنــدنت ان االربـاح الـتي حـققتهــا اكثـر
من  60شــرك ــة التـي ال تقـل عن  1.1مـليــار
بـ ــاونـ ــد ،ال متــثل سـ ــوى جـ ــزء بـ ـسـيــط مـن
االرب ــاح احلقـيقـيــة غـي ــر املعلـنــة والـتـي قــد
تــصل إل ــى خـم ـس ــة اضع ــاف ال ــرقــم املعلـن.

التجارة :ابرمنا عقوداً مع شركات عاملية لتوريد مفردات البطاقة التموينية

بغداد  /كرمي احلمداني
اعلــن وزي ـ ــر الــتج ـ ــارة ع ـب ـ ــد
الباسـط كرمي مولود ،انه مت
تخ ـصـيــص ثالثـ ــة ملـي ــارات
دوالر ،ميــزانيـة للـوزارة لعـام
 2006بنــسبــة تخـفيـض %25
عن موازنة العام املاضي.
وقـ ـ ــال يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر صـحفــي
حـض ــرته (املــدى) ان الــوزارة
اب ــرمـت عقـ ــوداً مع ش ــرك ــات
عــاملـيــة لـتــوري ــد " "3ماليـني
و" "500ال ـ ــف ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
احلـنطـة الغـراض الـبطـاقـة
التمـوينيـة .لتعـزيز اخلـزين
مــن ه ـ ــذه امل ـ ــادة ،ك ـ ــذلـك مت
الـتعــاقــد مع شــركــات اخــرى
السـتـيـ ــراد الـ ــرز وهـ ــو املـ ــادة

الثــانيـة يف مفــردات احلصـة
ال ـت ـم ـ ــوي ـن ـي ـ ــة ح ـيــث اصــبح
لـ ــديـنـ ــا مـ ــا يقـ ــارب امللـيـ ــون
و" "250الـف ط ــن خـ ـ ـ ــزيـ ـن ـ ـ ـ ـاً
يكـفي لعـدة اشهـر ،مـوضحـاً
ان اآلل ـي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ال ـتــي
اعتـمدتـها الـوزارة يف العـقود
هــي الــتع ـ ــامـل مع ش ـ ــرك ـ ــات
ع ـ ــامل ـي ـ ــة م ـن ــتجـ ـ ــة لل ـم ـ ــواد
الغ ـ ــذائـي ـ ــة مـن دون ت ـ ــدخل
الــوسـط ــاء مع فــسح اجملــال
ام ـ ـ ـ ــام الـقـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ـ ــاص
العـراقـي لتـوريــد بعض هـذه
املواد.
واشـار مـولـود إلـى ان الـوزارة
ملــزمــة بتــأمـني ونقل ""600
الف طـن شه ــريـ ـاً مـن امل ــواد

عسكري أمريكي :عىل القوات العراقية مواجهة أي حرب أهلية
العـنف سـتـقع عل ــى عـ ــاتق الق ــوات
العراقية دون سواها.
وقال رابيرغ "عنـدما سيحدث ذلك،
فهـذا شـأن عـراقي وعلـى العــراقيني
مواجهة األمر ..مسارعتنا للتدخل
لـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــت ه ـ ــي احلـل" ،نـقـالً ع ـ ــن
األسوشيتد برس.
وأوضح أن دور القــوات األم ــريكـيــة،
يف ح ــال ان ــدالع أي عـنف طـ ــائفـي،
سينحصر يف إغالق احلدود وفرض
حظـر التجـوال فـضالً عن الـضغط
عـلى القـيادات الـدينيـة والسـياسـية
العراقية لطلب التهدئة.
وقـ ــد لعـب اجلـيــش األمـ ــريكـي دوراً
ه ــام ـشـيـ ـاً أثـن ــاء العـنف الـط ــائفـي

الــذي عـصف بــالعــراق إثــر تفـجيــر
املقام املقدس.
وإلى ذلك يعتقد اجليش األمريكي
يف العـراق أنه متكن من "كـسر دائرة
العـنف" التي اندلـعت يف البالد بعد
تفـجيــر مــرقــدي اإلمــامـني الهــادي
والعسكري (ع) يف مدينة سامراء .
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم اجل ـي ـ ــش
األمــريكـي يف العــراق ،الف ــريق ريك
لـيـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــش ،يف م ــؤمتـ ــر صحفـي
عقــد اخلـمـي ــس ،إن تفجـي ــر القـبــة
الذهبية يف ضريح اإلمام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني (ع)
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـق ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ورائــه زرع
الفـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــة ال ـط ـ ــائفـيـ ــة وفـتــيل
العنف.

الغـ ـ ــذائ ـيـ ـ ــة اخمل ـتـلفـ ـ ــة بــني
احملـ ــاف ـظ ـ ــات مع م ـصـ ــاعـب
الـ ـظـ ـ ــرف االم ـنــي وظـ ـ ــروف
النقل ،حيث ان وزارة النفط
لـم تخـصـص لنـا "الـبنــزين"
و"الـكـ ــاز" الـكـ ــايف الس ـطـ ــول
الـنـقل الع ــائ ــد لل ــوزارة مم ــا
يجـبـ ــرن ـ ــا علـ ــى ش ـ ــرائه مـن
الـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ــتجـ ـ ــاريـ ـ ــة ومــن
امليــزانيـة اخملـصصــة للمـواد
الغ ــذائي ــة ،مبـينـ ـاً ان جمـيع
العقود التي ابـرمت بعد / 1
 2005 / 5رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
النـوعيـة اجليـدة ،امــا بعض
مفـردات احلصــة التمــوينيـة
ال ـتــي يـ ـشـك ـ ــو مــنه ـ ــا بعــض
املـواطنني فـانها تعـود لعقود

مه ـم ـ ـش ـ ــون" .وتـ ـ ــابع قـ ـ ــوله
"االئـ ـتـالف يـعـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــأن
تقلـيــص صالحـي ــات رئـيــس
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو اضـع ـ ـ ــاف
لـ ـسـ ــرع ـ ــة اتخ ـ ــاذ القـ ــرار يف
مـ ــواجه ــة امل ــشكـالت" .وعلق
علــى ذلك بقــوله "ان جـبهـة
ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــوافـق تـ ـ ـ ـ ـ ــرى ان اصـل
املـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــة يف الـع ـ ـ ــراق ه ـ ـ ــو
محـاولــة البعـض االستـئثـار
بـ ــال ــسل ـطـ ــة واالنفـ ــراد بهـ ــا
واقـصــاء اآلخــرين" ،مـشــدداً
علــى "اننـا ال نقـبل ان يكـون
وجـودنـا مجـرد ديكـور شكلي
يـكمل صـورة الــدميقــراطيـة
املـ ـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــة" واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف
"ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـي ـ ـ ــة يف بلـ ـ ــد
مـتعــدد مـثل العــراق هـي ان
يـكـ ــون اجلـمــيع شـ ــركـ ــاء يف
القـرار الـسيـاسي وفق آليـات
مـح ـ ـ ـ ــددة ،خـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـاً ان
ال ــدستــور الع ــراقي يـتحــدث
عـن مجلــس للــوزراء ولـيــس
عن رئيس وزراء".
وربـ ــط الـع ـ ـ ــان ــي ب ــني طـل ــب
التـوافق تقلـيص صالحـيات
رئـ ـيـ ـ ــس احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة وب ــني
مـ ــطلــب ال ـتـ ـ ــوافق بـ ـ ــاعـ ـ ــادة
الـن ـظ ــر ب ــال ــدسـت ــور .وق ــال
"اوضحنـا لالئـتالف رغبـتنـا
يف اج ـ ـ ــراء تعـ ـ ــديـالت علـ ـ ــى
النصـوص التي نعتقد بانها
ت ـ ـث ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـبـغ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ــني
الع ــراقـيـني وت ـس ــاعـ ــد عل ــى
االحـتقــان الـطــائـفي ومتـثل
م ـ ــدخالً لــتقـ ـسـيــم العـ ــراق،
م ـشـي ــراً ب ــذلك إل ــى م ــوقف
ال ـت ـ ـ ــوافق مــن ف ـيـ ـ ــدرال ـيـ ـ ــة
اجلنـوب والــوسط الـتي اكـد
العاني تبـاين املواقف ازاءها
بني التوافق واالئتالف.
إلــى ذلك ابلـغ رئيـس ديــوان

الـرئـاســة يف اقليم كـردستـان
ال ـ ــدك ـت ـ ــور ف ـ ــؤاد ح ـ ـســني ان
ال ــتح ـ ـ ــالف الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي
انــتهـ ــى مـن اعـ ــداد مـ ـسـ ــودة
الـن ـظـ ــام ال ـ ــداخلــي جملل ــس
الـوزراء الـذي سـيطـرح علـى
بقية االطراف الحقاً.
وق ــال ح ـسـني يف تـصـ ــريح لـ
(امل ـ ــدى) امـ ــس ان امل ـ ـس ـ ــودة
الـ ـت ــي اع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاوضـ ــي لـقـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
ال ــتح ـ ـ ــالف الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي
شــرحـت آلي ــات العالق ــة بني
رئيـس الـوزراء ونــوابه وبقيـة
ال ـ ـ ــوزراء ،مـ ـ ـش ـي ـ ـ ــراً إل ـ ـ ــى ان
الـتحالف الـكردستـاني طرح
فك ــرة امل ـس ــودة يف م ـش ــاورات
اولـيـ ــة مع اع ـضـ ــاء يف عـ ــدد
مـن الق ــوائـم الف ــائ ــزة ،وه ــو
بـ ـصـ ـ ــدد عـ ـ ــرضـه لل ــنقـ ـ ــاش
املوسع يف اللقاءات القيادية
املقبلة بني الكتل.
وتتناقل االوساط السياسية
ان ـب ـ ــاء عــن حت ـ ــديـ ـ ــد اربع ـ ــة
محــاور تــرك ــز علـيه ــا الكـتل
ال ـسـي ــاسـي ــة يف م ـش ــاوراته ــا
لتشكيل احلكومة.
واشـ ـ ــارت مـ ـصـ ـ ــادر (املـ ـ ــدى)
امل ـ ـطـلـع ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ان احمل ـ ـ ــاور
االربعـة هـي مفهـوم حكـومـة
الوحدة الوطنية التي تعمل
القــوى الــسي ــاسيــة الفــائــزة
عـلى تشكيلهـا وكذلك آليات
التـوافق الـوطـني فـضالً عن
امل ـ ـ ـ ــرشـح ــني لـلـ ـمـ ـن ـ ـ ـ ــاص ــب
ال ـ ـ ـ ــوزاري ـ ـ ـ ــة وخـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـاً
ال ـ ـس ـي ـ ــادي ـ ــة مــنه ـ ــا وفـك ـ ــرة
تـ ـ ـ ـش ـك ـ ـيـل ه ـ ـي ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة لـألمـ ــن
الـوطـني ملعـاجلـة الـتطـورات
االم ـن ـي ـ ـ ــة اخل ـ ـط ـ ـ ــرة ال ـتــي
تــشهــده ــا منــاطق مـتفــرقــة
من البالد.

االندبندنت :ارباح رشكات بريطانية جتاوزت
املليار باوند اسرتليني من استثامرات يف العراق
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بـافاداتهـم بانهم قـاموا بهـذا العمل بدافع
من ايـران مـن اجل احـتالل العـراق ونـحن
كنا يف حالة حرب مع ايران".
واشـار الى انه "كـانت هنـاك مادة يف قـانون
اصول احملاكمة حتمل الرقم  181جتيز يف
ي ـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد اص ـ ـ ــدار االحـك ـ ـ ــام وت ـنـف ـي ـ ـ ــذ
العقوبة".
واكــد الـبـنــدر ان "جـمـيع املـتهـمـني ال 148
اعترفـوا بانهم شـاركوا يف محـاولة اغـتيال
وعل ـ ــى ه ـ ــذا االس ـ ــاس متــت مح ـ ــاك ـمــتهــم
جميعهم".
وكانـت احملكمة اسـتمعت االحد الـى اقوال
ثالث ــة مـن املـتهـمـني مـن م ـس ــؤولـي ح ــزب
البعـث املنـحل هم مـزهــر عبـد اهلل الـرويـد
وعلــي الـ ـ ــدايح وع ـب ـ ــد اهلل ال ـ ــروي ـ ــد .وهــم
متهمون من الدرجة الثانية يف القضية .

دبيCNN /
ق ـ ــال ع ـ ـسـك ـ ــري أم ـ ــريـكــي رف ــيع إن
اجليـش األمــريكـي سيـسـلم القـوات
العراقية دور الريادة ملواجهة العنف
يف حـ ـ ــال انـ ـ ــدالع حـ ـ ــرب أهل ـيـ ـ ــة يف
البالد.
وتـ ــأتـي ت ـصـ ــريحـ ــات نـ ــائـب قـ ــائـ ــد
العــملـي ـ ــات يف القـيـ ــادة املـ ــركـ ــزيـ ــة
الـوسطـى ،الـعميـد دوغالس رابيـرغ،
تأكيدا إلفادة وزير الدفاع األمريكي
دونـالـد رامـسفيلـد أمـام الكـونغـرس
األسبــوع الفــائـت والتـي نفــى فـيهــا
إمك ــانيــة انـقيــاد العــراق إلــى حــرب
أهليـة .وقال رامـسفيلـد إنه يف حال
حدوث ذلك ،فـإن مسؤولية مواجهة
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م ــاضـي ــة اب ــرمـت يف فـت ــرات
س ـ ـ ــابـق ـ ـ ــة الن بـعـ ــض ه ـ ـ ــذه
العق ــود يـتـم ت ــسلـمه ــا بع ــد
مـضـي سن ــة او اكثــر ،مــؤكــداً
انه النيـة لدى وزارة الـتجارة
يف املـنـظ ــور الق ــريـب اللغ ــاء
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة وامنــا
هـنـ ــاك دراسـ ــة تـتـعلـق بهـ ــذا
ال ـش ــأن اخ ــذت يف االعـتـب ــار
الـوضـع االقتصـادي الـصعب
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــواجـه املـ ـ ـ ـ ــواطـ ــن
العــراقي مـضـيف ـاً ان الــوزارة
ويف خـ ـط ــتهـ ـ ــا لهـ ـ ــذا العـ ـ ــام
تـعـ ـتـ ـ ـ ــزم فـ ـتـح مـلـحـقـ ـيـ ـ ـ ــات
جت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة يف الـ ـ ـ ـسـف ـ ـ ـ ــارات
العـ ــراقـيـ ــة يف عـ ــدد مـن دول
العالم.

مــشيـر ًا إلـى ان العـديــد من هـذه الـشـركـات
يـتـمـتـع بعالقــات مـتـيـنــة مع حــزب العـمــال
وان احلكـومــة البــريطــانيـة تـرفـض االعالن
عن الـشـركـات الـتي سـاعـدتهــا يف احلصـول
على عقود يف العراق.
ونـقلت الـصـحيفــة عن بـرملــانيـة بـريـطــانيـة
قولهـا :ان املستشـارين البريطـانيني يعيدون
تنــظيـم عمـليــات احلكــومــة الع ــراقي ــة عنــد
ادنـى املستـويات ويـساعـدون يف اعادة هـيكلة
بـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات وي ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــدخـل ـ ـ ـ ـ ــون يف ادق
التفاصيل التي تتعلق بالوزراء.
وانـته ــى الـتق ــري ــر إل ــى الق ــول ب ــأن :وج ــود
امل ـسـت ـشــاريـن الـبــريـطــانـيـني يف العــراق هــو
جــزء من سيـاسـة احلكـومـة البـريطـانيـة يف
اع ــادة صـي ــاغ ــة االقـتـصـ ــاد الع ــراقـي االم ــر
الذي ستتضاعف آثاره طوال عقود.
تفاصيل ص2

هيئة حل نزاعات امللكية العقارية
تصدر قانوناً جديد ًا
بغداد  /املدى

اصــدرت هـيـئــة حل نــزاعــات املـلكـي ــة العقــاريــة قــانــون ـاً
جديداً وتسلمت (املدى) نسخة منه.
وقال احـمد الـبراك رئـيس الهيـئة :ان القـانون اجلـديد
سـ ــوف ي ــسهـم بـ ـشـكل فـ ــاعـل يف معـ ــاجلـ ــة الـكـثـيـ ــر مـن
االضـ ــرار والـنـ ــواقــص الـتــي رافقـت ت ـطـبـيـق القـ ــانـ ــون
السابق للهيئة.
واشــار البـراك إلـى ان القـانـون اجلـديـد سـيكـون نـافـذاً
للعمل به من تـاريخ نشـره يف  2006 / 3 / 6واضاف :ان
الغـاية االساسية منه ضمان احلمـاية القانونية للناس
كـافة بعـد ان اظهر تـطبيق االحكـام الواردة يف الـالئحة
التنظيمية رقم  12لسنة  2004نقصاً يف بعض موادها.
واك ـ ــد الـب ـ ــراك ان الهـيـئ ـ ــة اتخ ـ ــذت نـهجـ ـ ـاً يـتـالءم مع
القـ ــان ـ ــون العـ ــراقـي يـ ـسـ ــايـ ــر الـتـ ـش ـ ــريع احلـ ــديـث يف
اجتاهاته.
نص القانون ص4

حتقيق عراقي اردين حول مادة (مشبوهة) عثر عليها يف مطار بغداد
عمان  /وكاالت
اعلـن الناطق بـاسم احلكومـة االردنية
نـاصـر جـوده ان اجهــزة االمن االردنيـة
والع ــراقيــة فـتحـت حتقـيقــا يف مـغلف
يحـوي "مـادة مـشبـوهــة" عثـر عـليه يف
نهـ ـ ــايـ ـ ــة االس ـبـ ـ ــوع يف مـ ـط ـ ـ ــار بغـ ـ ــداد
الدولي.
وقال جودة يف تصـريحات صحفية انه
"عـث ـ ــر الـ ـسـبـت وقـبـيـل اقالع ط ـ ــائ ـ ــرة
امللـكيــة االردنيــة من بغـداد الــى عمـان
يف رحل ــة ع ــاديـ ــة عل ــى مـغلـف صغـي ــر
يحـ ــوي مـ ــادة مـ ـشـبـ ــوه ـ ــة ،علـ ــى ارض
املـط ــار قـبــيل صع ــود امل ـس ــاف ــريـن ال ــى
الطائرة".

واضاف ان "االجهـزة االمنيـة حتفظت
علـ ــى املـغلـف بهـ ــدف فح ـصـه وحتلــيل
محتـوياته بينمـا جرت عمليـة تفتيش
كاملة للركاب وامتعتهم" ،موضحا انه
"لم يتم العثور على اي مواد اخرى".
وتـابع جـودة ان "االجهـزة االمـنيـة فـى
االردن والعــراق ت ــواصل الـتحقـيق" يف
هذه القضية.
واكـد املصـدر نفسه ان "الـطائـرة عادت
الــى عمــان بعـد تــأخيــر زاد علــى ثالث
س ــاع ــات" ،م ــؤك ــدا ان "رحالت املـلكـي ــة
االردنـيـ ــة بـني عـم ـ ــان وكل مــن بغـ ــداد
واربـيل والـبـص ــرة اسـتـم ــرت ولـم تـعلق
ال ـشــرك ــة رحالتهــا الــى املــدن الـثالث"

بعد هذه احلادثة.
وعلــى صـعي ــد متـصل اعـلن مـتحــدث
باسـم امللكية االردنيـة امس االثنني ان
الـشـركــة ستـزيــد رحالتهــا االسبــوعيـة
ال ــى م ــديـن ــة اربــيل ه ــذا ال ــشه ــر مـن
رحلتني الى اربع اسبوعيا.
وق ـ ــال امل ـص ـ ــدر ان ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة س ـت ـب ـ ــدا
بتـسـييـر اربع رحالت جـويــة اسبــوعيـة
الربيل اعتبارا من  26آذار.
واض ــاف امل ـص ــدر ان ش ــرك ــة ال ـطـي ــران
تخـ ـط ــط ايـ ـضـ ـ ــا لـ ـ ــزيـ ـ ــادة رحـالتهـ ـ ــا
االسـبـ ــوعـيـ ــة مــن رحلـتـني ال ـ ــى ثالث
رحـالت الـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــرة يف
"املستقبل القريب".

