تقليص ساعات حظر التجول يف بغداد

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى
اعلـنـت احلـكـ ــومـ ــة ام ــس عـن تـقلـيــص سـ ــاعـ ــات ح ـظـ ــر
التجـول يف بغـداد ليـمتـد حتــى السـاعـة احلـاديــة عشـرة
مساء بدالً من الثامنة.
وقـالـت احلكـومــة يف بيــان لهـا امـس ان "حـظـر الـتجـول
سـيكــون مفــروض ـاً يف الع ــاصمــة بغ ــداد من الـســاعــة 11
مساء حتى الساعة  6من صباح اليوم التالي اعتباراً من
الثالثاء املاضي".
ولم يحـدد البيـان وقتـاً معلـومـاً النتهـاء حظـر التجـول.
املفــروض منــذ تفـجيـر احلـضــرة العـسكـريـة املـطهـرة يف
سامراء يف  22شباط املاضي.
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أزمة رئاسة الوزراء تراوح يف مكاهنا

بغداد/املدى
لـ ــم ت ـ ـتـ ـ ـضـح مـعـ ـ ـ ـ ــالـ ــم احلـل
املرتقـب الزمة املرشح لـرئاسة
ال ـ ـ ــوزراء مـع اعـالن االئ ـتـالف
العــراقي املـوحـد امـس ارجـاء
اجـتمـاع حلـسم املـوضـوع إلـى
اليوم اخلميس.
حيث قـرر ممثلـون عن الئـحة
االئ ـتـالف الع ـ ــراقــي امل ـ ــوح ـ ــد
ام ـ ـ ـ ــس االربـع ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ـ ـ ــأج ـ ـيـل
االجـتـم ــاع ال ــذي ك ــان مق ــرراً
ح ـ ـ ــول م ـ ـص ـي ـ ـ ــر م ـ ـ ــرشـحـهــم
ملـن ـصـب رئـي ــس الـ ــوزراء إلـ ــى
اليوم اخلميس.
وق ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـ ــدر مـق ـ ـ ــرب م ــن

االئ ــتالف ان "االئ ــتالف قـ ـ ــرر
تـأجيل االجتمـاع إلى يـوم غد
(الـيـ ــوم) اخلـمـي ــس مــن اجل
اعـ ـط ـ ــاء م ـ ــزي ـ ــد مــن ال ـ ــوقــت
الجـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاورات داخـل
وخارج االئتالف.
واكـد عضـو االئتالف العـراقي
املـوحــد عن الـكتلــة الصـدريـة
سامـي العسكـري ان االئتالف
سيـنتهـي من قـضيـة مــرشحه
ل ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء خـالل
الـ ـيـ ـ ـ ــوم ــني املـقـ ـبـل ــني ،وقـ ـ ـ ــال
العـسكـري لـ (املـدى) امـس ان
هنـاك اجـتمـاعـاً سـيعقــد بني
ح ـ ــزب ال ـ ــدعـ ـ ــوة االسالم ـي ـ ــة

واجملـلـ ـ ــس االعـلـ ـ ـ ــى لـلـ ـثـ ـ ـ ــورة
االسالميـة يف العـراق يف وقت
مـتـ ــأخـ ــر مـ ـسـ ــاء الـي ـ ــوم حلل
ق ـضـي ــة املـ ــرشح ،م ـضــيفـ ـاً أن
االئ ــتالف س ــيج ـت ــمع ال ـيـ ـ ــوم
اخلـمـيــس لـت ــدارس القـضـيــة
بــشكل م ــوسع للخــروج بقــرار
نـهـ ـ ـ ــائ ــي ،م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــراً إلـ ـ ـ ــى ان
االئـتالف سيـطلـب من الـكتل
االخـرى اسـتئنـاف املفـاوضـات
لـت ــشكـيـل احلك ــومـ ــة املقـبل ــة
وتـ ـ ـ ــأجـ ـيـل ق ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرشـح
االئتالف قليالً.
ب ـي ـ ــد ان خـ ـض ـي ـ ــر اخل ـ ــزاعــي
ع ـ ـض ـ ـ ــو االئ ـتـالف الـع ـ ـ ــراقــي

املـ ــوحـ ــد عـن حـ ــزب الـ ــدعـ ــوة
االسالمـيـ ــة قـ ــال :ان ق ـضـيـ ــة
مرشح االئتـالف تعد النـقطة
الـســابعــة يف سلـسلــة النقـاط
امل ـث ـب ـتـ ـ ــة يف جـ ـ ــدول اع ـمـ ـ ــال
االئـتالف ،واضاف اخلزاعي لـ
(املــدى) امس ان االئـتالف لم
يعلـن املوقف النهـائي ملرشحه
حل ــني مـع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــة االسـ ـم ـ ـ ـ ــاء
املـرشحـة لـرئـاسـة اجلمهـوريـة
ورئـ ـ ــاسـ ـ ــة مـجل ـ ــس ال ـنـ ـ ــواب،
مـ ـشـيـ ــراً إلـ ــى ان االئــتالف ال
ي ـ ــزال م ـت ـم ـ ـسـكـ ـ ـاً مب ـ ــرشـحه
الــدكـتــور ابــراهـيـم اجلعفــري
ولـم تـطــرح أي اسـمــاء اخــرى

دينارا

السيستاين بعث برسالة إىل مبارك
ومقعد العراق خال يف اجتامع وزراء اخلارجية

تأجيل احلسم الى اليوم..وبروز اسماء :املالكي وداود واالديب مرشحني جدداً

لـلنقـاش داخـل االئتالف ،امـا
ح ـ ـ ـس ــن ال ـ ـ ـشـ ـمـ ـ ـ ــري ع ـ ـضـ ـ ـ ــو
االئـتالف عن حـزب الفـضيلـة
فأشـار إلى وجـود اسمـاء يدور
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ـن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داخــل
االئـتالف مـنهــا جــواد املــالـكي
وق ـ ـ ـ ــاس ــم داود وعـل ــي االدي ــب
وآخـ ــرون م ـ ــرشحـني ملـن ـصـب
رئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء م ــن دون ان
يبني ما اذا كان االتفاق سيتم
على احدهم.
وعلى صعـيد ذي صلـة اعلنت
جـبهــة التــوافق العـراقـي انهـا
ت ـن ـ ــوي ت ـ ـس ـم ـي ـ ــة م ـ ــرشـحه ـ ــا
ملنصب رئيس اجلمهورية.
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الــنـجـف  -الـعـــــــواصــم  /املـــــــدى
والوكاالت
بـع ــث املـ ـ ـ ــرجـع الـ ـ ـ ــديـ ـن ــي ايـ ـ ـ ــة اهلل عـل ــي
الـسيستاني بـرسالة الى الـرئيس املصري
حـ ـسـنـي مـبـ ــارك تــتعـلق بـت ـص ـ ــريح ـ ــاته
االخـيــرة الـتـي قــال فـيه ــا ان "والء اغلـب
الـشيعـة اليــران وليـس لــدولهم" علـى مـا
اف ــاد مـص ــدر مق ــرب مـن امل ــرجـع الكـبـي ــر
امس االربعاء.
وقــال املـصــدر الــذي فـضل ع ــدم الكــشف
عن اسـمه ان "ايــة اهلل عـلي الــسيــست ــاني
بعث بـرسالة الى الرئيس املصري محمد
ح ـسـنـي مـب ــارك تـتـعلق ب ــالـتـص ــريح ــات
االخ ـيـ ـ ــرة ال ـتــي ادل ـ ـ ــى به ـ ـ ــا بعـ ـ ــدم والء
الشيعة لبلدانهم".
واضــاف ان "الــرســالــة مت تـسـليـمهــا الــى
السـفارة املـصريـة يف العـاصمـة اللبـنانـية
ب ـيـ ـ ــروت" مــن دون اعـ ـطـ ـ ــاء املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
التفاصيل.
وكـ ــان الع ــراق ق ــد قـ ــاطع ام ــس االربع ــاء
اجـتـم ــاع ــات اللجـن ــة ال ــوزاري ــة الع ــربـي ــة
املعـنـي ــة بـت ـط ــورات االوض ــاع فــيه والـتـي
بـ ــدات اجـتـمـ ــاعـ ــاتهـ ــا بعـيـ ــد ال ــظهـ ــر يف
القاهرة.
وق ــال مـص ــدر ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس ب ــرس ان
مـقع ـ ــد العـ ــراق كـ ــان خـ ــالـيـ ــا لـ ــدى بـ ــدء
اجـتمــاع اللـجنـة الـوزاريــة العــربيـة الـتي
ت ـضــم ع ـ ـش ـ ــر دول هــي الع ـ ــراق وم ـص ـ ــر
والسعـوديـة واالردن واالمـارات والبحـرين

والكويت وسوريا والسودان واجلزائر.
غيـر ان وزيـر اخلـارجيـة الـسعـودي سعـود
الفيـصل اعلن صبـاح امس بعـد لقاء مع
الـ ـ ــرئ ـيـ ــس املـ ـصـ ـ ــري ان وفـ ـ ــدا عـ ـ ــراق ـيـ ـ ــا
سيـشــارك يف هــذا االجـتمــاع ولـكن وزيــر
اخلارجية هوشيـار زيباري لن يتمكن من
احلضور.
وانـتقــد الـفيـصل ضـمنــا قــرار احلكــومــة
مق ـ ــاطع ـ ــة االجـتـم ـ ــاع وق ـ ــال "اذا تغـيـب
الع ــراق عـن االجـتـمـ ــاع فلــن يكـ ــون ذلك
لصالح الشعب العراقي".
واض ــاف الفـيـصل ان "االجـتـمــاع يـنعقــد
مبقـر جـامعـة الـدول العـربيـة وان العـراق
عضو مـؤسس بهـا وال ميكن تصـور غيابه
عن هذا االجتماع".
ومن جانبه ،انتقد السيد مقتدى الصدر
تـ ـص ـ ـ ــريحـ ـ ــات م ـبـ ـ ــارك ،وقـ ـ ــال يف ب ـيـ ـ ــان
"كمـسلمـني ان والءنا لالسـالم ،وكعرب ان
والءنا للعروبة ولسنا تابعني الحد".
واض ــاف "اال ان امثــال ال ــرئيـس املـصــري
مــن العلـم ــانـيــني ال يعلـم ــون مبـثل ه ــذه
االمـور مـتنــاسني ان العالقــة الطـيبـة مع
ايـة دولــة اسالميـة ليـست تـبعيـة وليـست
معـيب ــة بل ان املعـيب واحملــرم هــو الــوالء
للـث ــال ــوث امل ـش ــؤوم امـي ــرك ــا وب ــريـط ــانـي ــا
واسـرائـيل كمجـالـســة اليهـود او احملـتلني
االميركان واذنابهم".
وتـ ـ ـ ــابـع ال ـ ـصـ ـ ـ ــدر "اليـفـ ـ ـ ــوتـ ـن ــي ان اوجـه
ن ـ ـص ـيـح ـتــي جل ـم ـيـع الـع ـ ـ ــرب شـع ـ ـ ــوب ـ ـ ــا

وحـكـ ــومـ ــات واذكـ ــرهـم بـ ــان العـ ــراق ميـ ــر
مبــرحلــة صعبــة تقتـضي مـنهم الـوقـوف
معه حتـى ال ينجـر الى احلـروب االهلـية
الـ ـط ـ ـ ــائف ـي ـ ـ ــة" مع ـت ـبـ ـ ــرا ان "م ــثل هـ ـ ــذه
الـت ـص ـ ــريح ـ ــات ال تخ ـ ــدم اال الع ـ ــدو مع
ش ــديـ ــد االسف وت ـس ــاهـم يف اشع ــال ن ــار
احلـروب الـتي مـازال العـراقيــون بعيـدين
عنها لعلمهم مبخاطرها".
وانتقـد عـدد من رجـال الـدين العــراقيني
بـيــنهـم حـ ـسـني ال ـص ـ ــدر وجالل ال ـ ــديـن
الصغيـر ومحمد بحـر العلوم تصـريحات
مـب ــارك ،وق ــال ــوا يف بـي ــان ان "اتـبـ ــاع اهل
الـبـيـت يف الع ــراق اعـت ــادوا ان ال يـن ــالهـم
من اخوانهم العـرب اال االساءات املتكررة
فـمن دعم الـديكتـاتور اجملـرم صدام عـلى
ابـادتهم الـى تصـديـر الـسيـارات املفخخـة
واالحــزمــة النــاسفــة الـتي يـصــدرهــا لنــا
االخوة االعداء".
واوضح البـيان ان "آخر هـذه االساءات ما
تنــاقلـته وســائل االعـالم من تـصــريحــات
م ـشـيـن ــة للــرئـيــس املـصــري قـصــد مـنهــا
الـتشكـيك يف والء شيعـة العـراق لبلـدهم
وقـد فاته ان لـهم الدور االكـبر يف صنـاعة
ت ـ ــاريخ ه ـ ــذا الــبل ـ ــد الق ـ ــدمي واملع ـ ــاص ـ ــر
وبدمائهم وتضحياتهم بني مجده".
ودعــا رجــال الــديـن يف بـي ــانهـم الــرئـيــس
املـ ـص ـ ــري الـ ـ ــى "اعالن ال ـتـ ـ ــراجع ع ــنه ـ ــا
وتقــدمي االعـتــذار الــى الـ  %65مـن شعـب
العراق الذين اساء لهم".

جملس النواب يستأنف جلساته االثنني املقبل
آليات تابعةللجيش العراقي تقوم بدورية يف بغداد امس

اخلارجية تعيد مفصولني سياسيني

بسبب عدم حضور خبراء األدلة اجلنائية

تأجيل حماكمة صدام واعوانه إىل االثنني املقبل
بغداد  /املدى
قـ ــرر القـ ــاضـي رؤوف رشـيـ ــد عـبـ ــد الـ ــرحـمـن
رئـي ــس احملـكـمـ ــة اجلـنـ ــائـيـ ــة الـعلـيـ ــا ام ــس
االربع ــاء ت ــأجــيل جل ـس ــات مح ــاكـم ــة ص ــدام
وسبعــة من مـسـاعــديه يف قـضيـة مـقتل 148
مواطناً يف بلدة الدجيل الى االثنني املقبل.
وقـال القـاضي عبـد الـرحـمن بعـد دقـائق من
ب ــدء اجلل ـســة وب ـسـبـب عــدم حـضــور خـبــراء
االدلــة اجلنــائيـة "لقـد قـررنـا تـأجـيل جلـسـة
اليـوم الـى يـوم االثنـني املقبل لغـرض اعطـاء
فــرصــة اضــافـيــة خلـبــراء االدلــة اجلـنــائـيــة
الك ـمـ ـ ــال مه ـم ــته ــم وفق االص ـ ــول وت ـ ــزوي ـ ــد
احملـكـمـ ــة بــتقـ ــريـ ــر حـ ــول منـ ــاذج خل ـطـ ــوط
وت ــواقــيع املــتهـمـني ص ــدام وب ــرزان اب ــراهـيـم
احلـسن وعلي دايح وعـبد اهلل الـرويد ومـزهر
عبد اهلل الرويد".
واضــاف ان "اخلبـراء سـيعـملــون علـى اجـراء
م ـضـ ــاهـ ــاة بـني منـ ــاذج خل ـطـ ــوط وتـ ــواقــيع
املــتهـمـني والسـيـمـ ــا صـ ــدام حـ ـسـني وبـ ــرزان
ابراهـيم التكريتي وبني النمـاذج املبرزة كأدلة
اثبات جتاههم" مشيرا الى ان "صدام حسني
وبرزان ابـراهيم التكـريتي امـتنعا عـن اعطاء
مناذج عن تلك اخلطوط والتواقيع".
وتفــاج ــأ القــاضـي عـبــد الــرحـمـن يف بــدايــة
اجللسة بعـدم حضور خبراء االدلـة اجلنائية
وقـ ـ ــال الحـ ـ ــد مم ــثلــي االدع ـ ـ ــاء العـ ـ ــام "مــن
املـ ـسـ ــؤول عـن عـ ــدم ح ـضـ ــور خـبـ ــراء االدلـ ــة

اجلنـائيـة الـذين كــان يفتــرض حضـورهم يف
جلسة اليوم"؟
وكـ ــان رئـي ــس هـيـئـ ــة االدع ـ ــاء العـ ــام جـعفـ ــر
امل ــوس ــوي ق ــد تـ ــوقع يف ح ــديــث مع (امل ــدى)
امــس ان يــطلـب خـب ــراء االدل ــة م ــزي ــداً مـن
الــوقت ممـا يعـني تـأجـيل جلـسـات احملــاكمـة
من دون ان يشير إلى موعد محدد.
وكـانـت احملكمـة قــد اعلنـت يف بيــان الثالثـاء
ان صـ ـ ــدام لــن مي ــثل امـ ـ ــام احملـك ـمـ ـ ــة ع ـنـ ـ ــد
استئنافها.
واوضحـت ان اجللـس ــة لن تـسـتم ــر اكث ــر من
خمـس الـى  10دقــائق ولن يـحضـرهــا اي من
املتهمني.
واضـ ــافــت ان اجللـ ـسـ ــة الـك ـ ــامل ـ ــة القـ ــادمـ ــة
ستعقد يف  17نيسان.
وكــانـت اجلل ـســة االخـيــرة مـن احملــاكـمــة قــد
ج ــرت يف ال ـس ــادس مـن الــشه ــر احل ــالـي ومت
خاللهــا االسـتـمــاع الــى عــواد حـمــد الـبـنــدر
ال ــرئيـس الـســابق حملـكم ــة الثــورة ابــان حـكم
صدام.
وكـان صدام قـد طعـن خالل جلسـة احملاكـمة
يف اخلــامـس مـن نـيـســان بــافــادته الـســابقــة
خالل التحقيق يف قضية الدجيل.
ويـح ـ ـ ــاكــم ص ـ ـ ــدام مـع س ـبـع ـ ـ ــة مــن اع ـ ـ ــوانـه
السـابقني امــام احملكمـة اجلنـائيــة العليـا يف
اطـار قـضيـة مقتل  148مـواطنـاً بعـد تعـرض
موكبه لهجوم يف الدجيل عام 1982

بغداد  /املدى
ق ــررت وزارة اخل ــارجـي ــة اعـ ــادة املف ـص ــولـني ال ـسـي ــاسـيـني مـن
ال ــدبلــومــاسـيـني واالداريـني الــوجـبــة الـثــانـيــة وعــددهـم ()31
موظفاً من مختلف الدرجات الوظيفية.
عـلماً ان الـوجبة االولـى قد متـت اعادتهـا بعد سـقوط النـظام
الـ ـس ـ ــابق وبـلغ عـ ــددهـ ــا ( )84م ـ ــوظفـ ـ ـاً مبخـتـلف الـ ــدرجـ ــات
الـوظـيفيـة ومـن بيـنهم عــدد من الـسفـراء الـســابقني وبــذلك
يصبح العدد الكلي ( )115موظفاً.

خييم عىل ردود االفعال
ايران تطرق باب النادي النووي بقوة ..والقلق ّ
طهران  -العواصم  /الوكاالت
طــرقت ايـران بــاب النــادي النـووي
بـقـ ـ ـ ــوة بـ ـ ـ ــاعـالنـهـ ـ ـ ــا الـ ـنـجـ ـ ـ ــاح يف
تخصيـب اليورانـيوم بنـسبة ،%5.3
مخ ـ ـ ــالفـ ـ ــة بـ ـ ــذلـك ارادة مـجلـ ــس
االمن الدولي الذي طالبها بوقف
هذه النشاطات.
واعـلن ال ــرئيـس مـحم ــود احمــدي
جن ــاد م ـس ــاء الــثالث ــاء ان "اي ــران
ان ـضـمـت الـ ــى الـ ــدول الـنـ ــوويـ ــة"،
نـ ـ ـ ـ ــاصـحـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــدان االخـ ـ ـ ـ ــرى
ب"االع ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ب ـحــق ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
واحترامه".
وك ــان رئـيــس املـنـظـم ــة االي ــرانـي ــة
للطـاقـة الـذريـة غالم رضـا اغـازاده
قد اعلن قبل ذلك بقليل متحدثا

اليوم ..رئيس الوزراء االسرتايل يديل بشهادته
يف فضيحة النفط مقابل الغذاء
سيدني  /اف ب
اعلن رئيـس الوزراء االستـرالي جون
هــاورد امــس االربعــاء انه طـلب مـنه
املـث ــول بــصف ــة ش ــاه ــد ام ــام جلـن ــة
مـكلفة بـالتحقـيق يف الرشـاوى التي
دفعـت ال ـ ــى ن ـظ ـ ــام ص ـ ــدام يف اط ـ ــار
برنامج "النفط يف مقابل الغذاء".
واوضح رئـي ــس احلك ــوم ــة احمل ــافـظ
انه سـيمـثل امــام اللـجنــة اخلـميـس

وانه "سعيد" للقيام بذلك.
وسـبق لوزيريـن نافذيـن يف احلكومة
ان مــثال يـ ــومـي االثـنـني والــثالثـ ــاء
امام اللجنـة الرسمية التي ال متلك
صالحيـات قضائية لكـنها ستقرر ما
اذا يكـون مـن الضـروري احـالـة امللف
ال ـ ـ ــى االجـه ـ ـ ــزة املـع ـن ـي ـ ـ ــة لـلـق ـي ـ ـ ــام
مبالحقات محتملة.
وحتقق الـلجنــة منـذ كـانــون الثــاني

حـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــا ورد يف تـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر لـالمم
املــتح ـ ــدة مــن اته ـ ــام ـ ــات للـ ـش ـ ــرك ـ ــة
االسـتـ ــرالـيـ ــة "اي دبلـيـ ــو بـي" الـتـي
حتـتكــر صــادرات الـقمـح االست ــرالي
بــانهــا دفـعت رشــاوى بلـغت قـيمـتهــا
 220مليـون دوالر الـى صـدام حـسني
لـضـم ــان حـص ــوله ــا عل ــى عق ــود يف
اطـ ــار بـ ــرنـ ــامج "الــنفــط يف مقـ ــابل
الغذاء

جنراالت امريكيون ينتقدون رامسفيلد ..وآخرون يمتدحونه
واشنطن  /رويترز
هـ ـ ــاج ــم ثالثـ ـ ــة ج ـنـ ـ ــراالت
امـ ـ ــريـك ـيــني م ــتقـ ـ ــاعـ ـ ــديــن
احـتل ــوا م ــراك ــز قـي ــادي ــة يف
اجل ـيـ ــش االم ـ ــريـكــي وزي ـ ــر
الـدفـاع دونـالـد رامـسفـيلـد
بـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب حـ ـ ـ ـ ــرب الـعـ ـ ـ ـ ــراق
وطــالـبــوا بـتـنحـيـته بـيـنـمــا
دافع عــنه أكـبـ ــر جـنـ ــرال يف
اجليـش نــافيـا ان الـواليـات

املـتح ــدة غ ــزت الع ــراق دون
ان ت ـ ــزن خ ـط ــطه ـ ــا ب ـ ـشــكل
كاف.
ودع ــا اللفـتـنــانـت اجلـنــرال
املـ ـتـق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــد م ــن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاة
الـ ـبـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــريـجـ ـ ـ ــوي
نيـوبـولــد وامليجــر اجلنـرال
املـتقــاعــد مـن اجليـش بــول
ايـتـ ــون واجلـنـ ــرال انـتـ ــونـي
زيـنـي مـن م ـشــاة الـبحــريــة

كل على حـدة بتنحيـة وزير
الدفاع.
لـكـن اجلـنـ ــرال بـيـت بـي ــس
م ــن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاة الـ ـبـح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
االم ـ ــريـك ـي ـ ــة ال ـ ــذي ي ـ ــرأس
هـيـئـ ــة االركـ ــان املـ ـشـتـ ــركـ ــة
وقف الـى جانـب رامسفـيلد
يف مـ ــؤمتـ ــر صـحفــي مبقـ ــر
وزارة الـدفــاع (البـنتـاجـون)
م ــدافع ــا وق ــال :ان مـن حق

بغداد  /املدى
دعـا عـدنـان البـاجه جـي رئيـس مجـلس
النـواب العـراقـي بصفـته اكبـر االعضـاء
سـنــا امــس االربع ــاء اجمللــس لـالنعقــاد
يوم االثنني املقبل يف  17نيسان.
وق ــال الـب ــاجه جـي يف م ــؤمتـ ــر صحفـي
عقــده امــس وحـض ــرته (املــدى) "قــررت
دعـ ــوة مـجل ــس الـنـ ــواب الـ ــى االنـعقـ ــاد
واستئنـاف جلساته عنـد الساعة 11.00
من يوم االثنني املقبل".
واضـاف ان "هنـاك مـؤشـرات تـبعث علـى
الــتفـ ــاؤل مــن ان االتفـ ــاق سـيـتــم علـ ــى
جمـيع املـســائل العــالقــة بـشــأن تــألـيف
احلـك ـ ــوم ـ ــة ل ـ ــذا ق ـ ــررت دع ـ ــوة مـجل ــس
النواب لالنعقاد".
واوضح ال ـب ـ ـ ــاجه جــي انـه اتخـ ـ ــذ هـ ـ ــذا
القـرار "بعد اجراء مشـاورات سريعة مع
ممــثلــي كــتل ال ـب ـ ــرمل ـ ــان ال ـ ــذيــن مل ـ ـســت
عندهم الرغبـة الصادقة يف ضرورة دفع

الـعمليـة الـسيـاسيـة الـى االمـام" مـؤكـدا
ان "ممـ ـثـل ــي االئـ ـتـالف وافـقـ ـ ـ ــوا عـلـ ـ ـ ــى
حتديد موعد للجلسة".
وتـ ــابـع يقـ ــول "بعـ ــد م ـضـي مـ ــا يقـ ــارب
ال ــشهـ ــر علـ ــى ابقـ ــاء جلـ ـس ــة الـب ــرمل ــان
االولـ ــى مفـت ــوح ــة رأيـت ان مـن واجـبـي
جتـاه الـشـعب العـراقـي وللحفـاظ علـى
ص ــدقـي ــة الـتج ــرب ــة ال ــدميق ــراطـي ــة ان
اح ــدد م ــوعـ ــداً لالجـتـم ــاع واسـتـئـن ــاف
جلسات مجلس النواب".
واعتبـر الباجه جـي ان "املداوالت (حول
تشكيل احلكومة) قطعت شوطا ووجود
هـذا التـاريخ سـيحث املـسـؤولني ورجـال
السياسة يف كل االحزاب على مضاعفة
اجله ـ ــود الن ـ ـش ـ ــاء حـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ــوح ـ ــدة
الوطنية".
واك ـ ـ ــد ان "عـل ـ ـ ــى مـجـل ـ ــس ال ـن ـ ـ ــواب يف
جل ـ ـســته االول ـ ــى ان ي ـنــتخــب رئ ـي ـ ـس ـ ــا
للمجلـس ونائبـني للرئـيس ثم انـتخاب

هـيـئ ــة ال ــرئ ــاس ــة ف ــأذا انـتخـبـت هـيـئ ــة
الـرئاسـة فعليـها ان تكـلف املرشح الكـبر
كتلة برملـانية بتشـكيل الوزارة يف مدة ال
تتجاوز  15يوما".
وتـ ــابـع "بعـ ــده ـ ــا علـ ــى رئـي ــس الـ ــوزراء
املكـلف ان يف ــرغ مـن ت ـسـمـي ــة وزارته يف
مــدة ال تتجـاوز شهـراً واحـداً ثـم يتقـدم
بها الى مجلس النواب".
واكـد "حـسب الـدستـور فـان علـى رئـيس
ال ــوزراء املكـلف ان يق ــدم وزارته جمللــس
الـن ــواب ف ــاذا لـم يـنل الـثق ــة بـ ــاغلـبـي ــة
مطلـقة او لم تتم املـوافقة علـى برنامج
احلـك ـ ــوم ـ ــة او ال ـ ــوزارة او ح ـتـ ـ ــى بعــض
الـوزراء عندئذ فأن هيئة الرئاسة تكلف
شخصاً آخراً لتشكيل الوزارة".
ومـن اجلدير بـالذكر ان اجللـسة االولى
جمللـس النـواب رفعت يف  16اذار املـاضي
بعـد اربعني دقيقـة فقط مـن بدئهـا من
دون انتخاب هيئة رئاسية.

املـنـتق ــديـن ان ي ـشـكك ــوا يف
قرار رامسفيلد ال دوافعه.
وقـال نيوبـولد كبيـر ضباط
العـملـيــات يف اجلـيــش قـبل
حـ ـ ــرب العـ ـ ــراق انه يـ ـ ــأسف
النه لم يجـاهـر بـرأيه بقـوة
اكبر ضد ما يراه االن حربا
غيـر ضروريـة وانحرافـا عن
"اخلـط ــر احلقـيقـي" ال ــذي
ي ـشـكله تـنـظـيـم الق ــاع ــدة.

ام ـ ــام انـ ـظ ـ ــار اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد "يف
الـت ـ ــاسع مـن نـيـ ـس ـ ــان جنحـنـ ــا يف
تخ ـص ـيــب ال ـي ـ ــوران ـي ـ ــوم ب ـن ـ ـس ـب ـ ــة
."%5.3
وتـ ـ ـ ـش ـكـل عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــات تـخـ ـ ـصـ ـي ــب
الـي ــورانـي ــوم محـط ــة ح ــاسـم ــة يف
الـ ــسلـ ــسلـ ــة الـنـ ــوويـ ــة اذ ميـكـن ان
تسمح بـانتاج الوقود حملطة نووية
وكذلك شحنة لقنبلة ذرية.
واوضح الـرئـيس االيـرانـي السـابق
اك ـب ـ ــر ه ـ ــاش ـمــي رف ـ ـس ــنج ـ ــانــي ان
عمليات التخصيب جرت بواسطة
"سلـ ـ ــسلـ ـ ــة" مــن  164م ــن اجهـ ـ ــزة
الطـرد املركـزي موصـولة بـبعضـها
الــبعــض وهـ ــذا العـ ــدد غـيـ ــر كـ ــاف
نظـريــا النتــاج اليــورانيـوم العــالي

التخـصيـب بنـسبــة  %90الضـروري
لصناعة قنبلة نووية.
غ ـي ـ ـ ــر ان دبلـ ـ ــومـ ـ ــاســي غـ ـ ــربــي يف
طـه ـ ـ ـ ـ ــران اوضـح ان "املـ ـ ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ـ ـ ــة
احلقـيقية ال تكمـن يف عدد اجهزة
ال ـطـ ــرد املـ ــركـ ــزي بل يف اكـتـ ـسـ ــاب
املهارة".
ورأى الــدبلــوم ــاسي إذا مــا حقـقت
اي ـ ـ ــران "قـف ـ ـ ــزة تـك ـن ـ ـ ــول ـ ـ ــوج ـي ـ ـ ــة"
بتشغيلها سلسلة صغيرة من هذه
االجهـزة" ،ليـس هنـاك مــا مينعهـا
م ــن االنـ ـتـقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــى عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
تخصيب على نطاق واسع".
وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا ح ــمل مـجل ـ ــس االمــن
الــدولـي وبــضغــوط مـن الــواليــات
املـتح ــدة وحلف ــائه ــا ،عل ــى امهــال

ايـران حتـى  28نـيسـان لتـعليق كل
ن ـش ــاط ــات الـتخـصـيـب عـمال مب ــا
طلـبـته مـنه ــا ال ــوك ــال ــة ال ــدولـي ــة
للطاقة الذرية سابقا.
وكلف املديـر العام للـوكالـة محمد
البرادعي برفع تقرير الى اجمللس
ح ــول م ــدى الـت ــزام طه ــران به ــذا
الطلب.
ويجـري البـرادعي اليـوم اخلمـيس
يف طهران محادثات مع السلطات
االيرانية.
ورد ع ــدد مـن الــبلـ ــدان عل ــى ه ــذا
االعالن مب ــواقف شجـب معـتــدلــة
اللهجة.
ورأت واشنـطن ان "ايـران تـسيـر يف
االجت ــاه اخل ــاطـئ" فـيـمـ ــا وصفـت

لنـدن االعالن االيـراني بـانه "غيـر
مفيـد" ودعت مـوسكـو طهـران الـى
تعليق برنامجها النووي.
وقــال ال ــدبلــومــاسـي االجـنـبـي "ال
ن ــري ــد اع ـط ــاء االي ــرانـيــني حج ــة
لــزيــادة االمــور ســوءاً .ثـم ــة مهلــة
تنـتهي يف  28نيـسان ويـبقى الـباب
مفتوحا حتى ذلك التاريخ".
غيـر ان دبلوماسـيا غربـيا اخر رأى
ان طهــران "جتــاوزت خـطــا احـمــر
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا" ويف هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ـ ـ ــروف
"يــتح ـتــم عل ـ ــى اع ـض ـ ــاء مـجل ــس
االمن النظر بجدية يف التحركات
ال ـت ــي عل ــيه ــم الق ـي ـ ـ ــام بهـ ـ ــا االن
وخصوصا العقوبات.
تفاصيل موسعة ص7

امريكان يرون ان تصريحاته مبالغ بها

قائد عسكري عراقي :قوات التحالف
جيب ان تبقى يف العراق ملدة  3إىل  5سنوات أخرى

كركوك  /اف ب
اك ــد اللــواء الــركـن الـطـيــار
أنـ ـ ـ ــور حـ ـمـه ام ــني قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد
اجليـش العـراقي يف مـدينـة
ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك ان بـق ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــوات
الــتح ـ ــالف ال ـتــي تق ـ ــوده ـ ــا
الواليـات املتحدة يف العراق
ضـ ـ ـ ــروري ملـ ـ ـ ــدة ثـالث إلـ ـ ـ ــى
خ ـمـ ــس س ـن ـ ــوات لـ ـض ـم ـ ــان
االسـ ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار يف الـ ـ ـبـل ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املـضـط ــرب والقـض ــاء عل ــى
التوترات العرقية.
وقـ ــال اللـ ــواء امـني ،املـكـلف
بحمـايـة املنـشــآت النفـطيـة
يف كـركـوك "اذا غــادرت تلك
القـ ــوات ،فـ ــانـ ــا مـتـ ــأكـ ــد ان
كارثة ستحصل".
واضــاف امـني "حتت ــاج تلك
القــوات ان تبقـى ثالثـاً إلـى
خـ ـم ـ ـ ــس سـ ـن ـ ـ ـ ــوات اخ ـ ـ ـ ــرى
لضمان االستقرار".

وقـ ـ ــال قـ ـ ــادة عـ ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــون
امـيـ ــركـيـ ــون يف كـ ــركـ ــوك ان
فـ ـتـ ـ ـ ــرة اخلـ ـمـ ـ ــس سـ ـنـ ـ ـ ــوات
ط ـ ـ ــويـل ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدا ،ووصـف ـ ـ ــوا
اللـ ــواء ال ـ ــرابع يف اجلـي ــش
العــراقي الــذي يقــوده امني
بـ ــانه قـ ــوة قـتـ ــالـيـ ــة جـيـ ــدة
شـنـت حـت ــى اآلن عـملـيـتـني
مبساعدة اميركية قليلة.
وقـ ــال الـكـ ــولـ ــونــيل روبـ ــرت
بـنج ــامني نــائـب القــائــد يف
الفـ ــرقـ ــة اجملـ ــوقلـ ــة  101يف
كـركـوك الـذي يـعمل بـشكل
وثـيـق مع الل ــواء امـني "مـن
ال ـنـ ـ ــاح ـيـ ـ ــة الع ــمل ـيـ ـ ــات ـيـ ـ ــة
(الفرقة العراقية) جاهزة".
وق ــد ت ــولـت اح ــدى كـت ــائـب
اللـ ــواء الـ ــرابع مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
منـطق ــة ويتــوقع ان جتــري
تـ ـ ـن ـقــالت اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

مـن ــطق ـ ــة ك ـ ــرك ـ ــوك رغـم ان
الـكـ ـت ـ ـ ــائ ــب املـ ـنـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ــرة يف
م ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة احل ـ ـ ـ ـ ــويـج ـ ـ ـ ـ ــة
املـضطـربـة غـرب كـركـوك ،ال
ت ــزال تـتــطلــب الكـثـي ــر مـن
العمل.
وقــال الكـولــونيـل بنجــامني
ان تق ــدي ــرات امـني "مـب ــالغ
فيهـا" ،مـوضحــا "اعتقـد ان
الفتـرة التي قـدرهـا طـويلـة
ج ــدا واعـتق ــد ان االم ــر لـن
ي ـت ــطلــب كل ذلـك ال ـ ــوقــت،
وهـ ـ ــذه الف ـت ـ ــرة اط ـ ــول مــن
الفترة التي سنمكثها".
ويف تأكيد على اهمية قوات
التحـالف ،قـال اللـواء امني
ان وج ـ ـ ـ ـ ــود تـلــك الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
س ـ ــاع ـ ــد يف الق ـض ـ ــاء عل ـ ــى
ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات ع ـ ـ ــرقـ ـي ـ ـ ــة داخـل
وح ـ ــدات اجل ـيـ ــش احملل ـي ـ ــة
الـتي تــضم خـليـطــا عــرقيــا

مـ ـ ــن االكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد والــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
والتركمان.
واض ـ ــاف "نحــن نح ـت ـ ــاج ان
ن ـتـعلــم م ــنهــم االسـ ـ ــال ـيــب
االح ـتـ ـ ــراف ـي ـ ـ ــة نح ـتـ ـ ــاج ان
يحول الـتحالـف دون ظهور
ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات ع ـ ـ ــرقـ ـي ـ ـ ــة داخـل
القــوات حتـى ال يـنتهـي بنـا
االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ارت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
انتهاكات".
ويـصنف اللـواء الرابـع على
انه قـوة من املستـوى الثاني
ممـا يعني انه يستطيع شن
عمليـاته بنفـسه رغم انه ال
ي ـ ـ ــزال يـحـ ـت ـ ـ ــاج إل ـ ـ ــى دع ــم
ل ـ ـ ــوج ـ ـ ـسـ ـت ــي م ــن الـق ـ ـ ــوات
االميركية.
ويعـتـب ـ ــر ت ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ــدعـم
الـل ـ ـ ــوجـ ـ ـس ـتــي ال ـ ـض ـ ـ ــروري
وانـظمـة االمــداد عبـر وزارة
ال ــدف ــاع الع ــراقـي ــة عـملـي ــة

طـ ـ ــويلـ ـ ــة تع ـيـقه ـ ــا االزم ـ ــة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة الـتـي ت ـ ــواجه
تشـكيل احلكـومـة اجلـديـدة
يف بغداد.
وق ـ ــال اللـ ــواء امـني "حـتـ ــى
اآلن ف ـ ــإن مـك ـ ــاتــب ال ـ ــوزارة
لـيــس لهــا اتـصــاالت جـيــدة
بفرق اجليش".
ويف الـ ــوقـت احلـ ــالــي تقـ ــدم
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة رواتـ ــب اجل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــود
وتـنـظـيـم ام ــدادات الــطع ــام
والـوقـود ،فـيمـا تقـدم قـوات
الـتحــالف الــزي العــسكــري
واملعدات والذخيرة.
وداخل مق ــر الفــرقــة ،اشــار
الل ــواء امني يف مـكتـبه إلــى
جهـاز الكـمبيـوتـر والفــاكس
وطـاولـة املـؤمتــرات واملكـتب
وقــال "هــذا هــو ال ــواقع ،كل
ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ــي م ـ ــن دع ـ ــم
التحالف".

