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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

السفري الياباين يؤكد اهتامم بالده
بتشكيل حكومة وحدة وطنية يف العراق

العثور على ( )17جثة يف مناطق متفرقة من بغداد وواحدة يف الناصرية

مقتل سبعة اشخاص بينهم طفالن داخل منزل يف بغداد اجلديدة
وانفجار سيارة مفخخة يف البيع املبارش للسيارات يف احلبيبية وعبوة ناسفة يف بيجي

بغــــداد  /احملــــافــظــــات -
مراسـلو ومـندوبـو املدى -
وكاالت
اعلـنـت مـصــادر يف ال ـشــرطــة
مـقتل سبعـة اشخاص بـينهم
طفالن يف انفجـار وقع داخل
مـن ـ ــزل يف بغـ ــداد اجلـ ــديـ ــدة،
واربعـة يف تكـريت وشـرطي يف
الـبصـرة وآخـر يف سـامـراء يف
حــني عــث ـ ـ ــر علـ ـ ــى  17ج ـثـ ـ ــة
اللـيلــة امل ــاضي ــة ويف منــاطق
متفرقة من العاصمة.
ففـي تكــريت اعلـن مصـدر يف
الـشـرطـة ان "عــراقيــا قتل يف
انفج ــار عـب ــوة ن ــاسف ــة عـن ــد
م ـن ــطقـ ـ ــة الفــتح ـ ــة ،ش ـم ـ ــال
بيجي".
وق ــال ان "اثـنـني مـن س ــائقـي
الـشاحنـات يعمالن يف قـاعدة
لـلقـ ـ ــوات االم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة ق ــتال
ب ـنــي ـ ـ ــران مـجـه ـ ـ ــولــني عـل ـ ـ ــى
الـ ـطـ ـ ــريق ال ـ ــرئ ـي ـ ـســي ق ـ ــرب
الـ ـ ـ ـ ـ ــدج ـ ـيـل كـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـطـف
مــسلحــون "ســائقــا ث ــالثــا يف
املنطقة ذاتها".
وتابع ان "عـراقيا قـتل بنيران
القـ ـ ــوات االم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى
ط ـ ـ ــريـق رئ ـيـ ـ ـســي ـ ـ ــة شــم ـ ـ ــال
تكريت".
لكـن لم يـكن ممـكن ــا التــاكــد
من هـذا االمـر لــدى اجليـش
االميركي.
كـم ــا عـث ــرت ال ـش ــرطـ ــة عل ــى
"جثــة مجهـولـة الهـويـة علـى
ضفـ ـ ـ ــاف نهـ ـ ـ ــر دجل ـ ـ ــة ق ـ ـ ــرب
الشرقاط" ،بحسب املصدر.
ويف سـامراء اكد رئيـس بلدية
امل ــديـن ــة اس ــد ي ــاسـني مقـتل
احـد حــراسه بعـد ان كـان قـد
اعلـن يف وقت ســابق "اصــابــة
خمـســة منـهم بجــروح ،اثنـان
يف ح ــال اخلـط ــر ،يف انفج ــار
سـي ــارة مـفخخ ــة اسـته ــدفـت
موكبه صباح" امس.
ويف الـب ـص ـ ــرة ،اعلـن م ـصـ ــدر
امـني مـقتل شــرطي واصـابـة
ضـابط بجـروح يف اطالق نـار

اسـته ــدف سـي ــارتهـم ــا اثـن ــاء
توجههما الى مكان عملهما.
وق ــال ان "م ــسلحــني اطلق ــوا
النـار على سيارة تقل شرطيا
وض ـ ـ ــابـ ــط ـ ـ ــا يف م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــة
االتـصـاالت اخلـاصـة مـا ادى
الـى مقتـل الشـرطي واصـابـة
الضــابط بجـروح يف مـنطقـة
القبلة".
ويف ال ـبـ ـصـ ـ ــرة ايـ ـضـ ـ ــا ،قـ ـ ــال
مـ ـتـحـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ــاس ــم الـقـ ـ ـ ــوات
البـريطـانيـة يف احملـافظـة ان
شخـص ــا اصـيـب بج ــروح ومت
اعــتقـ ــال آخ ـ ــر بع ـ ــد تعـ ــرض
دورية بريطانية الطالق نار.
وق ــال الك ــابـنت كـيلـي ج ــودال
يف بـيـ ــان ان "دوريـ ــة لـلقـ ــوات
مـتع ــددة اجلنــسيــة تع ــرضت
الطــالق نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـبــل
مـ ـسـلحـني شـمـ ــال الـب ـصـ ــرة

فــردت القــوة بــاملـثل ممــا ادى
ال ــى اص ــاب ــة ع ــراقـي بج ــروح
نقل علـى أثـرهـا الـى معـسكـر
الشعيبة العسكري".
واوضـح ان "مـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــا آخ ـ ـ ــر
اع ـتـقل يـ ـش ـتــبه ب ـت ـ ــورطه يف
احلادث".
ويف بغ ـ ــداد ،ق ـ ــال م ـص ـ ــدر يف
الـ ـشـ ــرطـ ــة ان "طـفلـني قــتال
واصـ ـي ــب ثـالث ـ ـ ــة م ــن اف ـ ـ ــراد
الع ــائل ــة نف ــسهـ ــا يف انفج ــار
ع ـبـ ـ ــوة نـ ـ ــاسفـ ـ ــة داخل احـ ـ ــد
امل ـن ـ ــازل يف م ـن ــطقـ ـ ــة بغ ـ ــداد
اجلديدة ".
واكـ ـ ـ ــد "ق ــيـ ـ ـ ــام الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة
بـتحقيقـات ملعـرفـة مـالبسـات
احلادث".
ويف تطـور الحق علمـت املدى
ان سيــارة مـفخخ ــة انفجــرت
بع ــد ظهــر امــس يف مـنـطقــة

الـبيـع املبــاشــر للــسيــارات يف
احلـ ـبـ ـيـ ـب ــي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــرق بـغ ـ ـ ــداد
وت ـ ـ ـسـ ـبـ ـب ــت يف قـ ـتـل وجـ ـ ـ ــرح
العـ ـ ـشـ ـ ــرات مــن املـ ـ ــواط ـنــني
املتواجـدين يف مكـان احلادث
اضــافــة الــى م ــا احلقـته مـن
اظـ ــرار كـبـيـ ــرة يف الـ ـسـيـ ــارات
املعروضة للبيع.
ويف الـسمـاوة ،قـتل اثنـان من
رعــاة االغـنــام ب ــانفج ــار لغـم
ارضي مضـاد لالشخاص من
مـخلف ــات احل ــرب الع ــراقـي ــة
االي ـ ــران ـي ـ ــة ،ح ـ ـس ـب ـم ـ ــا ذك ـ ــر
مصدر يف شرطة املدينة.
واوضح ان "االنـفجـ ــار الـ ــذي
اودى بحيـاة اثنني من الرعاة
تتراوح أعمارهما بني  14و16
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا وقـع ق ـ ـ ــرب احل ـ ـ ــدود
العــراقيـة الـسعـوديــة" جنـوب
املدينة.

السفري اإليطايل :يف النية إهناء وجودنا العسكري
يف العراق مع هناية العام احلايل
بغداد  /املدى
أكـ ــد ال ــسفـيـ ــر االي ـطـ ــالـي لـ ــدى
العـ ــراق مـ ــاوريـ ــزو مــيالنـي دعـم
ح ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة بـالده لـلـع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
السياسية اجلارية يف العراق.
وأوضـح يف م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر صـحـف ــي،
عقب لـقائه بـرئيـس اجلمهـورية
جالل طــالبــاني وتـسلـيمه أوراق
اعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاده سـفـ ـيـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا
إليـ ـطـ ـ ــال ـي ـ ـ ــا يف العـ ـ ــراق ،ان "يف
الـنيــة إنهـاء الـوجــود العـسكـري
االيـطــالـي يف العــراق مع نهــايــة
العـام احلـالـي  2006وسيـصحب
ذلك تكثـيف للدور االيـطالي يف
مجال إعادة اعمار محافظة ذي
قـار" مبيـنا ان هـناك فـريق عمل
محـليـاً سـيتـولـى هـذه الـعمـليـة
بـ ــإشـ ــراف اي ـطـ ــالـي ك ـ ــاشفـ ــا يف
الــوقـت نفـسـه ،عن وجــود فــريق
امنـي سيصاحـب فريق اإلشراف
هـذا بهـدف دعم الـوجـود املـدني
االيطـالي يف احملــافظـة ،إضـافـة
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ــدريـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ــن
العــراقيـة لـكي تكـون قـادرة علـى
حتـمل م ـس ــؤولـي ــاته ــا يف ف ــرض
األمـن والنظـام يف محافـظة ذي
قار.

وقـال ميالني يف هـذا اإلطار :ان
ايـط ــالـي ــا "خـصـصـت مــبلغ 200
مل ـي ـ ــون يـ ـ ــورو لع ــمل ـي ـ ــة إع ـ ــادة
االعمـار يف العـراق" مـشيـرا إلـى
ان جهــود بالده تتـركـز يف مجـال
ب ـنـ ـ ــاء املـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات احل ـيـ ـ ــويـ ـ ــة
ومشـاريع ميـاه الشـرب والطـاقة
وتـ ـ ــدريــب الـكـ ـ ــوادر العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة،
إضـافة إلـى مجـال التـعليم ،وان
ج ــزءا مهـمــا مـن هــذه امل ـش ــاريع
أقيـم يف محافظة ذي قار وأيضا
يف أجـزاء أخــرى من العـراق ويف
املنـطقـة الـشمــاليـة ،معـربــا عن
أمـلـه يف إقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذه
املشـاريع يف العـاصمـة بغـداد إذا
م ــا سـمحـت الـظ ــروف األمـنـي ــة
ب ـ ــذلــك .ويف معـ ـ ــرض رده عل ـ ــى
أسـئلــة الـصحفـيني بـش ــأن قيــام
رومـا بـدفع فـديـة مـاليـة لغـرض
إطالق ســراح ره ــائن ايـطــالـيني
مـخ ـت ـ ـطـفــني يف الـع ـ ـ ــراق ،ق ـ ـ ــال
الــسفيـر مـاوريــزو ميـالني "لقـد
مت إج ـ ـ ـ ـ ــراء حتـق ـ ـيـق مـ ــن ق ـ ـبـل
الق ـض ـ ــاء االي ـط ـ ــالــي املـ ـس ـتـقل
وأسف ــرت نـتـ ــائج الـتـحقــيق عـن
عـدم وجود أيـة عمليـة تتنـاقض
مع القـانـون وكــذلك لـم يكـشف

الـتحقيق عـن أي نشـاط أو فعل
م ــن قـ ـبـل أي شـخ ـ ــص مـ ـن ـ ـ ـ ــاف
للقانون".
مــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى ،كـ ــشف وزي ـ ــر
اخلــارجـيــة هــوشـيــار زيـبــاري ان
"مــؤمتــر القـمــة العــربـيــة الــذي
أقيـم مؤخـرا يف اخلرطـوم اتخذ
قـ ــراراً بـتـفعــيل زيـ ــادة الـتـمـثــيل
الــدبلـومــاسي يف العـراق وإعـادة
فتح مكتب اجلـامعة العـربية يف
بغـداد وتـسميــة ممثل للجـامعـة
لتــولي مـســؤوليـة هــذا املكـتب".
وعـبــر زيـبــاري عـن ارتـي ــاحه مـن
ق ـيـ ـ ــام ثالثـ ـ ــة سف ـ ــراء بــتق ـ ــدمي
أوراق اع ـت ـم ـ ـ ــادهــم أم ـ ــس إل ـ ـ ــى
رئـ ـي ـ ـ ــس اجلـ ـمـهـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــة جـالل
طــالـبــانـي ،وقــال إن "هــذا دلـيل
عل ــى اهـتـم ــام األس ــرة ال ــدولـي ــة
بـتـط ــوي ــر العالق ــة مـع حك ــوم ــة
وشـعــب الـع ـ ـ ــراق" م ـت ـم ـن ـي ـ ـ ــا ان
"تبــادر الــدول الع ــربيــة بــإرســال
سفـراء لهـا إلـى العـراق مبـا فيه
مصلحة اجلميع".
وأكـد وزيـر اخلــارجيـة ان مـؤمتـر
الـوفـاق الــوطني سـوف يعقـد يف
االسبوع األول مـن شهر حزيران
املقبل.

ويف الـطــارميــة ،قتـل اجليـش
الع ــراقــي "ثالث ــة اره ــابـيـني"
اول ام ـ ـ ــس ،وفـق ـ ـ ـ ــا لـ ـب ــي ـ ـ ـ ــان
حكومي.
الـ ـ ــى ذلــك ،اعل ـنــت مـ ـصـ ـ ــادر
امـنيــة الـعثــور عل ــى  17جثــة
لـيل االثـنني الـثالثــاء وامـس
يف مــن ـ ـ ــاطق م ــتفـ ـ ــرقـ ـ ــة مــن
بغداد.
واكــدت املصــادر "العثـور علـى
اربع جـثث يف منطقـة الصدر
م ـس ــاء االثـنـني بـيـنـم ــا عـث ــر
علـ ـ ـ ــى اربع اخ ـ ـ ــرى ام ـ ــس يف
كـســرة وعـطــش وجثــة اخــرى
يف جانب الكرخ".
واوضـح ــت ان "اجلـ ـث ــث قـ ـتـل
اصحـ ــابه ــا بـ ــاطالق ن ــار مـن
مـ ـسـ ــافـ ــة قـ ــريـبـ ــة وأي ـ ــديهـم
مـقيــدة كمــا انهــا حتـمل اثــار

تعذيب".
وقال مـصدر امنـي آخر طلب
ع ـ ــدم الـكـ ــشف عــن اســمه ان
"ال ـشــرط ــة العــراقـيــة عـثــرت
علــى ثـالث جثـث يف منـطقــة
الطـالبية اضـافة الـى جثتني
يف حي اجلــامعــة واثنـتني يف
الدورة وواحدة يف البياع".
واكـد ان "جمـيع اجلثث تـبدو
عليها آثار طلقات نارية".
وعلى صعيـد ذي صلة هاجم
مـ ـسـلحـ ــون صـبـ ــاح ام ــس يف
االع ـ ـظـ ـم ــيـ ـ ـ ــة رجـال وولـ ـ ـ ــده
عنـدمـا كـانـا يـرومـان اخلـروج
من سـاحة لوقـوف السيارات.
وقــال احـمــد ال ـشـمــري احــد
اصـح ـ ـ ـ ــاب املــك ـ ـ ـ ــات ــب ق ـ ـ ـ ــرب
محـك ـمـ ـ ــة األعـ ـظ ـم ـيـ ـ ــة" :ان

للنازحني إىل ميسان
بغداد  /املدى
دعـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــر جـ ـبـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر
الــداخليـة األجهــزة البلـديـة
يف مح ــافـظ ــة مـي ـس ــان إل ــى
تـخ ـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ــص ق ـ ـ ـطـع اراض
سكـنـي ــة للع ــائالت الـنــازحــة
إلــى احملــافـظــة والـتـي يــبلغ
عـ ـ ـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ـ ـ ــا  391عـ ـ ـ ـ ـ ــائـلـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتعويضها عما حلق بها من

االنبار -بغداد /املدى
ارتـفـع عـ ـ ـ ــدد الـقـ ـتـلـ ـ ـ ــى م ــن
اجلـن ــود األمـ ــريكـيـني خالل
يوم األحـد إلى تسعة ،وذلك
يف حـادثـتني مـنفـصلـتني يف
محافظة األنبار.
فـقـ ـ ـ ــد قـ ـتـل خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة م ــن
عـنـ ــاصـ ــر مـ ـشـ ــاة الــبحـ ــريـ ــة
األمـريكية "املـارينز" وأصيب

آخ ـ ـ ـ ــر عـ ـن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا انـقـلـ ـب ــت
شــاحـنـتهـم األحــد ب ــالقــرب
مـن مـنــطقـ ــة األسعـ ــد ،وفق
بيان للجيش االمريكي.
ويف احلادثة نفسها ،التي ال
تــدخل يف نـطــاق الـعمـليــات
العـ ـسـك ـ ــري ـ ــة أو االشـتـب ـ ــاك
املـ ـسـلح ،اعـتـبـ ــر اثـنـ ــان مـن
امل ــاريـن ــز وأح ــد الـبح ــارة يف

قـائالً" :إنـني أعـيب علـى نفـسي وآخــرين
ع ـ ــدم ال ـت ـ ـشـكـك أو رمب ـ ــا حتـ ـ ــدي بع ــض
االفتراضات التي قدمت".
ويـ ـ ــرأس الـلف ـت ـنـ ـ ــانــت ج ـن ـ ـ ــرال ديف ـيـ ـ ــد
بـيـت ــروس ،ال ــذي ق ــاد الف ــرق ــة الع ــاش ــرة
املــنقـ ــولـ ــة ج ـ ــواً يف العـ ــراق ،اآلن مـ ــركـ ــز
ت ــدريـب اجلـيــش يف ف ــورت لــيفـيـن ــوورث،

معلمـاً الــدروس املسـتخلصـة من احلـرب
وأحـد هـذه الـدروس أن القـوات املـسلحـة
األمـ ــريكـي ــة ق ــد انـ ــدفعـت داخـل الع ــراق
وهـي ال متـتـلك إال الـقلـيل مـن املع ــرف ــة
بثقـافـة العـراق ،وهـو مـا يجــري تعلـيمه
اآلن يف كل التـدريـب القتـالي األمـريكي.
ويقــول بـيت ــروس" :إننــا ال نـتكلـم اللغــة،
الـلهج ــة نفــسه ــا .وعلـيـن ــا أن نعـمل مـن
خالل مـتـ ــرجـمـني .فــنحــن مخـتـلفـ ــون.
ألننا من ثقافة مختلفة".
وك ــان الق ــادة األمـ ــريكـي ــون قـ ــد أخفق ــوا
أيضـاً يف التعـرف على الـتهديـد احملتمل
مـن املتمـرديـن .لكن ،وعلـى مـدى سـنتني
تقـريبـاً ،كــانت القـوات العـسكـريـة تقـاتل
املـتـم ــرديـن عل ــى أس ــاس املـب ــدأ األس ــاس
لــدى اجلـيــش فـيـمــا يـتـعلق بــالـتـمــردات
املضـادة والـذي مـر عـليه عـشـرون عـامـاً.
وقد أعيدت كتابته منذ ذلك احلني.
وأخـي ــراً ،كـم ــا يق ــول بـيـت ــروس ،ال ميكـن
هــزميــة املـتم ــردين بــالقــوات العــسكــريــة
وح ـ ــده ـ ــا ذلــك أن الع ـ ــراق ـي ــني يجــب أن
يقيموا حكومة شرعية.
ويق ــول بـيـت ــروس" :واعـتق ــد ب ــأن الق ــادة
العـ ــراقـيــني يقـ ــرون اآلن بـ ــأن ذلـك أمـ ــر
واجـب عل ــى ال ــواقع ،مـن ال ــوص ــول إل ــى
حكومة وحدة وطنية".
ومـن دون ذلك ،فــإن بـيتــروس يحــذر من
إمك ــانـي ــة أن يك ــون هـن ــاك صـيف دم ــوي
ساخن وطويل ،على وجه االحتمال.
عن MSNBC interactive /

اضرار اخرى.
ذك ــر ذلك مـصــدر يف الــوزارة
وأوضح :ان وزي ــر ال ــداخلـي ــة
الــذي زار محـافـظــة ميـسـان
مـسـاء أمـس عقـد اجـتمـاعـا
مـع رئيـس وأعـضــاء مجلـس
احمل ــاف ـظـ ــة بح ـض ــور ق ــائ ــد
الـ ـشـ ــرط ـ ــة للـ ــوق ـ ــوف علـ ــى
اخلدمات األمنية فيها.

يف بيان مشترك

مرصع  9جنود امريكيني يف االنبار

العــــراق ال يـــشهــــد حــــربــــاً أهلـيــــة حـتــــى اآلن

لكن ملـاذا ،وبعــد ثالث سنـوات يف العـراق،
مــا زالـت القــوات العــسكــريــة األمــريـكيــة
تغوص يف احلرب؟
إن اجل ـن ـ ـ ــرال ويل ـي ـ ـ ــام واالس ،القـ ـ ــائـ ـ ــد
الع ـ ـسـكـ ـ ــري األعل ـ ــى لـلغ ـ ــزو األم ـ ــريـكــي
للعراق يلقي باللوم يف ذلك على سلسلة
مـن الـتق ــدي ــرات ال ـسـيـئ ــة مـن الـب ــداي ــة،

وزير الداخلية يدعو إىل ختصيص أراض

خالل اليومني املاضيني

بعد أن اتخذ البنتاغون سلسلة من خطط الطوارئ

جيم ميكالسيفسكي
ترجمة  /عادل العامل
يقول البنتاغـون واملسؤولون الـسياسيون
أن العــراق ال يــشهــد حــرب ـاً أهـلي ــة حتــى
اآلن ،لكـن القــوات املــسلحــة األم ــريكـيــة
تـ ـضـع سل ـ ــسل ـ ــة مــن خـ ـط ــط الـ ـط ـ ــوارئ
الالزمة للتعـامل مع مثل هذه اإلمكانية
املنذرة بالسوء.
إل ــى ذلك صــرح م ـســؤولــون عــسكــريــون
ل ــوك ــال ــة NBC Newsاله ــدف األول،
على كل حـال ،هو استئـصال أية إمـكانية
لــذلك .وتــأمل القـوات األمـريـكيــة إبعـاد
ق ــوات األمـن الع ــراقـي ــة عـن الـتحـي ــز يف
العــنف ال ـطـ ــائفـي عـن طـ ــريق الــضغــط
على احلكومة العـراقية التخاذ إجراءات
صـارمـة ضـد أيـة عنـاصـر مخـادعـة داخل
الشرطة أو القوات املسلحة.
واخلي ــار الثــانـي :أن القــوات األمــريـكيــة
مي ـك ــن أن تـ ـ ـ ــوجـه الـ ـ ـ ــى الـقـ ـتـ ـ ـ ــال ضـ ـ ـ ــد
املــيل ـي ـ ـش ـي ـ ــات امل ـ ـسـلح ـ ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي
س ـي ـتـ ــطلــب ،ك ـم ـ ـ ــا يقـ ـ ــول امل ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون
العـ ـسـك ـ ــري ـ ــون ،زي ـ ــادة يف ع ـ ــدد اجل ـن ـ ــود
الع ـ ــراق ـيــني وامل ـ ــاري ـن ـ ــز األم ـ ــريـك ـيــني يف
العراق.
واملالذ األخير يف حـالة خروج العنف عن
الـسيطـرة :يقـول املسـؤولون الـعسكـريون
أنهـم ســيجـ ــدون لـ ــزامـ ـ ـاً علــيهـم أي ـض ـ ـاً
الـتـفكـي ــر يف ال ــسحـب احملـتـمـل للق ــوات
األمريكية.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوز
اخل ـم ـ ـســني مــن ع ـم ـ ــره ك ـ ــان
بـصحبـة ولـده وكـانـا يتـابعـان
مـع ـ ـ ــامـل ـ ـ ــة لـهــم ـ ـ ــا يف دائ ـ ـ ــرة
التسجيل العقاري".
واضـ ــاف":عـنـ ــد خـ ــروجه مـن
دائرة الـتسجيل العقـاري كان
الــرجل يـحمل أوراقـا ومـبلغـا
مـن امل ــال وحـني دخـ ــوله ال ــى
س ــاح ــة وق ــوف ال ـسـي ــارات يف
ال ـســاع ــة العــاشــرة والـنـصف
ص ــبـ ـ ـ ــاح امـ ـ ــس ق ـ ـطـع عـلـ ـيـه
مـ ـسـلحـ ــون ال ـطـ ــريق وامـ ــروا
النـاس املوجودين يف الـساحة
باالنبطاح ارضا".
وأوضــح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري" :إن
املـ ـ ـسـلـحــني وجـه ـ ـ ــوا نــي ـ ـ ــران
اسلحـتهم الـى الـرجل واردوه
ق ـت ــيال وغ ـ ـ ــادروا ال ـ ــس ـ ـ ــاح ـ ـ ــة
مسرعني".
واش ـ ــار ال ـ ــى":ان ابــن اجمل ـنــي
عل ـيـه تعـ ـ ــرف عل ـ ــى اجل ـن ـ ــاة
ووعــد بــان يـقتــص منـهم الن
غ ـ ـ ــرضـهــم ك ـ ـ ــان ال ـ ــس ـ ـ ــرق ـ ـ ــة
وتــصفـي ــة ح ـس ــاب ــات بـيـنهـم
وبني والده".
وبني الشمـري" :إن أفرادا من
مـ ــركـ ــز شـ ــرطـ ــة االع ـظـمـيـ ــة
جاءوا إلى مـكان احلادث بعد
س ـ ــاع ـ ــة ولــم ي ـت ـ ــدخل أف ـ ــراد
ال ـ ــش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون يف
احملكمة يف احلادث".
ويف الـنــاصــريــة عـثــرت قــوات
ال ـشــرطــة م ـســاء أمــس علــى
جـثـ ــة مـجهـ ــولـ ــة الهـ ــويـ ــة يف
قضاء الشرقاط.
وقال مـصدر يف الشـرطة" :إن
ق ــوات ال ـش ــرط ــة يف القـض ــاء
عـثرت مـساء أمـس على جـثة
ال ـ ــرجل يف ق ـ ــري ـ ــة (س ـ ــدي ـ ــرة
العليا) على اجلانب الشرقي
من نهر دجلة ".
وأضـ ــاف امل ـصـ ــدر":إن اجلـثـ ــة
أصيـبت بــاطالقــات نــاريــة يف
الـ ــرأس وال ـصـ ــدر ومت نقـلهـ ــا
إلى دائرة الطب العدلي.

بغداد  /املدى
أكـد السفـير الـيابـاني هيـسائـو ماكـوتشي "أن حـكومـة اليـابان
مهـتمــة بــاملبــاحثــات الــسيــاسيــة اجلــاريــة يف العــراق وكــذلك
ضرورة تشكيل حكـومة وحدة وطنية تضمـن مشاركة حقيقية
جلمـيع املكــونــات العــراقيــة ،خــاصــة أن العــراق ميــر مبــرحلــة
تاريخية يف هذا الوقت".
وأضـ ــاف هـيـ ـسـ ــائـ ــو يف مـ ــؤمتـ ــر صـحفــي عقــب تقـ ــدمي أوراق
اعـتـمــاده لــرئـيــس اجلـمهــوري ــة جالل طــالـبــانـي "إنـنـي نقلـت
حتيات إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء الياباني إلى الرئيس
طـالبـاني ،وأجـريت مبـاحثـات بشـان تعـزيز وتـطويـر العـالقات
بـني الـبلــديـن ،وأن حكــومــة الـيــابــان تــؤكــد دعـمه ــا للعـملـيــة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة اجلـ ــاريـ ــة يف العـ ــراق وتعـ ــرب عـن اســتعـ ــدادهـ ــا
للمساعدة يف اعادة اإلعمار".
وفـيمــا يـتعلـق بنــوع املـســاعــدات التـي من املـمكـن أن تقــدمهــا
حكــوم ــة اليــابــان إلــى العــراق ،أوضح الـسـفي ــر اليــاب ــاني " أن
هنـاك مـسـاعـدات رسـميــة تقــدمهــا احلكـومــة اليـابــانيـة إلـى
العــراق ،وهنـاك مجـاالت كـثيـرة نعـمل علـى تقـدمي املـسـاعـدة
فيهـا ومنهـا مجـال الكـهربـاء إلنشـاء محـطات تـوليـد الطـاقة
الـكهــربــائـيــة ،وكــذلـك نعـمل علــى دعـم القـطــاع الــزراعـي يف
العراق ،إضافة إلى سعينا لتطوير ميناء أم قصر".
وشدد السفير الياباني على ان حكومة بالده لن حتدد موعداً
زمـنياً النسحاب قـواتها من العراق ،مـؤكداً يف الوقت نفسه أن
قـوات األمن العـراقيـة تدربـت بشكل جـيد ،وأن الـيابـان تتطلع
إلى اليـوم الذي تـستكمل فيه جـاهزيتهـا واستعدادهـا الكامل
لتسلم مهام حفظ األمن".
مـن جهتهـا ارسلـت السفـارة اليـابـانيـة يف بغـداد مـذكـرة لـوزارة
اخلــارجـي ــة ابلغـت مبــوجـبهــا ق ــرار حكــومــة الـيــابــان متــديــد
ت ــسهـيـالت القـ ــرض الـيـ ــابـ ــانـي الـبـ ــالغ ( )76.489.000سـتـ ــة
وسبعني مليوناً واربعمائة وتسعة وثمانني الف ين ياباني.
وقـد تــوزعت هــذه القــروض علـى مـشـروع ادارة تــأهيل املــوانئ
مبـ ـبـلـغ ( )30.211.000ي ــن ،وقـ ـ ـ ــرض ق ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ــري مبـ ـبـلـغ
( )9.514.000ين ومـشـروع مـحطـة كهـربـاء املـسـيب احلـراريـة
مببلغ ( )36.764.000ين.

عداد املفقودين.
ووفق امل ـصـ ــادر العـ ـسـكـ ــريـ ــة
األمــريكيـة ،كـانت الـشـاحنـة
ض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن رتــل لــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم
الـل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ــي لـلـق ـ ـ ـ ـ ــوات
األمـ ــريـكـي ـ ــة يف محـ ــاف ـظـ ــة
األنـب ــار ،وك ــان عل ــى مـتـنه ــا
ثمـانيـة من عنـاصـر املـارينـز
وأحد البحارة.

وق ـ ـ ـ ــال املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ب ـ ـ ـ ــاس ــم
املـ ــاريـن ـ ــز ،الف ـ ــريق بـ ــرايـ ــان
سـ ـ ــاالس "قل ـ ــوب ـنـ ـ ــا اآلن مع
أهـل الـ ـ ـضـح ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــا ،ونـح ــن
نـ ـ ـس ــتخـ ـ ــدم كـ ـ ــافـ ـ ــة املـ ـ ــوارد
املـ ـت ـ ـ ــاح ـ ـ ــة لـلـعـ ـث ـ ـ ــور عـل ـ ـ ــى
املفقودين الثالثة".
ويف ح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،لـقــي
ثالثــة مـن عنــاصــر امل ــارينــز
وأحـ ــد الــبحـ ــارة م ـصـ ــرعهـم
أثنــاء اشـتبــاك مـع عنــاصــر
مسلحة يف احملافظة نفسها
األحـد ،وفق مـا ذكـره مصـدر
عسكري أمريكي االثنني.
وأف ــادت املـص ــادر أن اجلـن ــود
األربعـ ـ ــة ي ـت ــبعـ ـ ــون فـ ـ ــرقـ ـ ــة
املـهمــات الـقت ــالي ــة التــابعــة
لق ــوات الــتحـ ــالف ال ــدولـي،
والـتـي ت ـ ــؤدي مهـم ـ ــاتهـ ــا يف
غرب العراق.
ومبقـتل هــؤالء األمــريكـيني
التـسعـة ،يــرتفع عــدد قتلـى
القوات األمـريكيـة منـذ بدء
الـ ـتـ ـ ـ ــدخـل الـع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــري يف
الع ـ ــراق يف ربــيع ع ـ ــام 2003
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  2341ق ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـالً مـ ـ ــن
م ـخ ـ ـ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
العسكرية.

قوة بريطانية حترق حمطة
كهربائية يف البرصة
بغداد -البصرة  /املدى
أصـ ــدرت نق ــابـ ــة العـ ــاملــني يف كه ــرب ــاء الـب ـص ــرة أم ــس
الـثالث ــاء بيــانــا ،احـتجــاج ـاً عل ــى قيــام قــوة بــريـط ــانيــة
م ــدرع ــة لـيل ــة أمــس ب ــإح ــراق محـط ــة (ك ــوت احلج ــاج)
والعـبث بهـا وحجـز العــاملني والـشـرطــة فيهـا يف غـرفـة
ملدة ساعة كاملة.
وقــال علي زيــارة رئيـس نقـابـة العــاملني يف دائـرة تـوزيع
كهربـاء البصـرة :أن هذه القـوة قامـت بالعبـث يف احملطة
دون مـب ــرر ،حـيـث فـت ـشـت جـمــيع أنح ــائه ــا ،م ــدعـي ــة ان
هـناك أسلـحة وعبـوات ناسفـة ،وقامـت بوضع أرقـام على
صدور احملتجزين وتصويرهم ،قبل انسحابها.
وأضاف" :لقـد أصدرنا بـيانا ،ورفعـنا مذكـرة إلى مجلس
احملافظة ودائـرة توزيع كهرباء اجلنوب وشكلنا وفدا قام
بتــسليـم نص املـذكـرة إلـى مقـر القــوات البــريطــانيـة يف
فندق شط العرب.

تعزية
تعزي اسرة املدى الزميل ابراهيم خليل
العاني بوفاة شقيقه احلاج جالل خليل
الذي وافته املنية يوم االحد املاضي اثر
مرض عضال ..تغمد ه اهلل برحمته
الواسعة وأسكنه فسيح جناته
إنا هلل وإنا اليه راجعون.

العراق يقيم عالقات دبلوماسية
مع البوسنة واهلرسك

بغداد  /املدى
مت الـت ــوقــيع يف مـبـن ــى ممــثلـي ــة الـب ــوسـن ــة
والهـ ــرسك ل ــدى االمم املـتح ــدة عل ــى بـي ــان
مـشتـرك تـضمـن االعتـراف املـتبـادل واقـامـة
عالقـات دبلـومـاسيــة بني العــراق وجمهـوريـة
الـبــوسـن ــة واله ــرسك .وق ــد وقع الـبـيــان عـن
اجلانـب العراقـي السيـد سميـر الصمـيدعي،
ممــثل الع ــراق ال ــدائـم ل ــدى األمم املـتح ــدة،
وعـن اجل ــانـب الـب ــوسـنـي ال ــدكـت ــور مـيل ــوس
بريكـا ،ممثل الـبوسـنة والهـرسك لدى األمم
املتحدة.
وارسلــت مم ــثل ـي ـتـ ـ ــا ال ــبلـ ـ ــديــن لـ ـ ــدى االمم
املــتحـ ــدة رسـ ــالـ ــة إلـ ــى االمــني الع ـ ــام لالمم
املـتح ــدة رجتــا فـيهــا تـعمـيم صـيغــة الـبيــان
املـ ـشـت ـ ــرك علـ ــى الـ ــدول االع ـضـ ــاء يف االمم
املتحدة.
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