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تنـرشه املـــدى يف حلقــات يـــوميــة

 احللقة السادسة واالربعون
ص8

صالح الدين/ املدى
اســتقــبل الـــسـيــــد مـــسعــــود بــــارزانـي
رئـيــس اقلـيـم كـــوردسـتــــان يف مكـتـبه
امــس، الــسـيـــد فخـــري كـــرمي رئـيــس
اجمللـس العراقـي للسلـم والتضـامن،
رئــيـــــس مــــــؤســـــســــــة املــــــدى لـالعالم
والــثقـــــافـــــة والفـنـــــون، ويف مـــسـتـهل
اللقـاء، عبـر فخـري كـرمي عـن عميق
امـتنـانه لـرعـايـته الكـرميـة ملهـرجـان
الـربـيع واسبـوع املــدى الثقـايف الـذي
سيـفتـتحـه صبـاح الــسبـت القـادم يف
عاصمـة كوردسـتان هه وليـر، وكذلك
ملتـابعته الـدائمـة لالوضاع الـثقافـية
واملـــثـقـفـــني يف الـعـــــــراق، وتـــــــأكـــيـــــــده
االستعـداد لتقـدمي كل مـا من شـأنه
تعـزيز دورهم يف احلـياة االجتمـاعية
والـــسـيــــاسـيــــة يف الـبـالد، وكلـمــتهـم
املـــؤثـــرة يف دعـم طـمـــوحـــات الــشعـب
الكــوردي لنـيل حقــوقه وتــأكيــد ذاته

القومية.
من جـانبه اكد الـرئيس بـارزاني على
ان كـوردستان ستظل كما كانت دائماً
حـــــاضــنــــــة للــمــثـقفــني  العـــــراقــيــني
والشقائهم يف البلدان العربية ولكل
رسل القيم واملثـل االنسانية الرفيعة
الذين يسعون خللق مجتمع معافى
من ادوات االسـتبداد وامـتهان كـرامة

االنسان ومصادرة ارادته وحقوقه.
وابـــدى الـــرئـيــس بـــارزانـي اهـتـمـــامه
االسـتـثـنـــــائـي لـلعـمـل علـــــى اجنـــــاح
اســبـــــوع املــــــدى ومهـــــرجـــــان الـــــربــيع
ومــــؤمتــــر املـثـقفــني العــــراقـيـني، الن
ذلــك ســـيـعــــــــزز مـــن دور الـــثـقــــــــافــــــــة

واملثقفني يف العراق اجلديد.

رئيس اقليم كردستان يستقبل رئيس اجمللس العراقي للسلم والتضامن

بارزاين: ستّظل كردستان دوماً حاضنة للمثقفني العراقيني والشقائهم يف البلدان العربية
الـسـبت.. افـتتـــاح اسبــوع املــدى الـثقــايف ومــؤمتــر املـثقفـني العــراقـيني

الـــــرابع هـــــو األول مـن نـــــوعه الـــــذي
ينظم داخل الوطن ". 

وسـيحيي نـشاطـات االسبـوع جمـهرة
من ابـرز االدبـاء والكتـاب والبـاحثني
والـفنــانني مـن مخـتلف احملــافـظــات
الـعراقية". و من ابرز الـفرق املشاركة
يف نــــشــــــاطــــــات االســبـــــــوع الفــــــرقــــــة
السـمفونـية الـوطنـية وفـرقة الفـنون
الـشعبية وفرقـة منير بشيـر وفرقتان
مـســرحـيتــان اضــافــة الــى الـفنـــانني
سعــدون جــابــر ويــاس خـضــر والهــام
املـــدفعـي وعـبــد فـلك وكــوكـب حـمــزة
وفــؤاد ســالـم ومحـمــد جــواد امــوري
وجعفـرحسن، اضـافة الـى فرق فـنية
ومـطـــربـني مـن كـــردسـتـــان العـــراق".
"وسيتضمن  االسبوع الثقايف  اقامة
معــــــارض مـــنهـــــــا معــــــرض الـكــتــــــاب
ومعــــــرض تــــشـكـــيلــي شـــــــامل لـلفــن
العــراقـي املعــاصــر ومعــرض العمــال
الـراحل مـؤيـد نعمـة وهنـاك معـرض
اســـتعــــــادي العــمـــــــال الفــنـــــــان علــي
املــنـــــــدالوي ومعــــــرض آخــــــر لـــصــــــور
فـــوتـــوغـــرافـيـــة بعـــدســـات مـصـــوريـن
اطفال". وسيستـهل االسبوع مبؤمتر
للـمـثـقفــني العـــراقـيــني يجـــري فــيه
تـــدارس الـــوضع الـثقـــايف يف العـــراق
وإمكـــانيــة وضـع إستـــراتيـجيــة عـمل

ثقايف خارج مؤسسات الدولة". 
ومن بـني املشـاريع التـي ستنـاقش يف
هـذا املـؤمتـر مـشـروع إنـشـاء اجمللـس
االعلــــى للــثقـــافــــة والفـنـــون كـجهـــة
منظمـة وراعية للنـشاطات الـثقافية
ومـنـــاقــشـــة قـضـيـــة إنــشـــاء صـنـــدوق
التنمية الثقافية وفعاليات اخرى". 

عـليـه، من شــانه تـعمـيق الـصــراعــات
وتشجيع االرهابيني والقوى الهادفة
لزعزعة الوضع واجهاض التوجهات
الــــدميقـــراطـيـــة الـتـي هـي الـكفـيلـــة
وحـدها القامـة النظام الـدميقراطي

الفدرالي، واستقرار العراق.
ويف اخلـتـــام، جـــدد الـــرئـيــس دعـــوته
لكل وســائـل االعالم الكـــوردستـــانيــة
واالوســـاط  الـثقـــافـيـــة العــمل علـــى
اجنــاح االسـبـــوع ومهــرجــان الــربـيع،
وعبـر عن أمـانيه بـالتـوفيق والـنجاح

للفعالية.
جتـدر االشارة إلـى ان اسبـوع )املدى(
الـثقـــايف الـــرابع سـيفـتــتح بعـــد غـــد
السـبت يف كردستـان مبشاركـة واسعة
من املـثقفـني واملبــدعـني العــراقـيني،
وضيوف عرب واجانب تتنوع ميادين
اهــتــمـــــامــــــاتهــم، وفقــــــاً للــمـــــوضـــــوع
الـرئيـس "الفكـري" أو "الـسيـاسي" أو

"الثقايف لألسبوع.
ويهــدف هـــذا االسبــوع إلـــى تكــريـس
قـيم الثقافة الدميقراطية بروافدها
العـــراقيــة واالنـســـانيــة، وتعــزيــز دور
الثقـافـة واملثقفـني يف نهضـة العـراق
اجلـــديــــد وتقــــدمه، لـيـــواكـب تــطـــور
العـصــر ومـنجـــزات العلـم والـثقــافــة

والفن.
"وكـــانـت الـــدورات الـثالث الــســــابقـــة
لـهـــــــــذا األســـبـــــــــوع قـــــــــد اقـــيـــمـــت يف
العـــــاصــمـــــة الـــســـــوريـــــة دمــــشق قـــــد
حــظـيــت بحــضــــور ونـــشـــــاط ثقــــايف
متميز مما اكسبهـا قيمتها الثقافية
وسـط الـنـشــاط الـثقــايف العــربـي يف
مخـتلف العــواصـم". ويعـــد األسبــوع

ويف هـذا السيـاق، وافق الرئـيس على
انـتــظــــام اقــــامــــة مهــــرجــــان الــــربــيع
الـــثقـــــــايف كل عــــــام يف كــــــوردســتــــــان،
وتـــــــوثــيـق عـــــــرى الــتـعـــــــاون والـعــمـل
الـــثـقــــــــــايف بـــني املـــثـقـفـــني الـعــــــــــرب
العــــــراقــيــني ومــن ســــــائــــــر الـــبلــــــدان
العــربـيــة، وبـني مـثقفـي كــوردسـتــان،
وايجــاد االطـــر الفعــالــة الـتـي تغـنـي

نشاطهم وتأثيرهم ودورهم البناء.
ويف هـذا الـسيـاق، اكـد الـرئيـس علـى
اهــتــمــــــامه الـــــشخـــصــي بـــــالــــشـــــروع
بــــــاخلـــطــــــوات املــــطلــــــوبــــــة وتــــــأمــني
املـــســتلــــزمــــات الــضــــروريــــة القــــامــــة
املــدينــة االعـالميــة احلــرة يف اربـيل-

كوردستان.
واســتــمـع الـــــــرئــيـــــس الـــــــى تـقــيــيــم
للـتـطــورات الــسـيــاسـيــة مـن ضـيفه،
واالجــــــواء الــتــي تــــســــــود الـلقــــــاءات
واحلـــــــوارات اجلـــــــاريـــــــة بـــني الـكـــتـل
الــسـيــاسـيــة الـبــرملــانـيـــة حلل عقــدة
تــشكـيل حكــومــة االئـتالف الــوطـني
املـرتقبـة بـصبـر نـافـد من املــواطنني،
وسبل جتـاوز االزمـة الـتي تـسـتفحل
وتنعكس سلباً على حياة العراقيني.
ومـن جــانـبه اشــار الــرئـيــس الـــى انه
يـشعـر بــالقلق ملـراوحـة احلـوارات يف
زاويـــــة ضـــيقـــــة وجـــــدد دعــــــوته الـــــى
جـــمـــيـع الـفــــــــرقــــــــاء وقــــــــادة الــكـــتـل
الـبرملانية للقـاء يف كوردستان اآلمنة
لـــــوضـع اللــمــــســـــات االخــيــــــرة علـــــى
االتفاقـات التي جـرى التوصـل اليها
حتى االن وجتاوز االزمـة الى شاطئ

االمان.
وقـــال ان ابقــاء الـــوضع علــى مــاهــو

بغــداد - الـنجف / املــدى
والوكاالت

بـــــــدأت يف بغــــــداد والــنـجف
االشــرف مسـاع دبلـومـاسيـة
النـهــــــــــاء ازمــــــــــة تــــــــشــكــــيـل
احلكــومــة وتقــريـب وجهــات
الــــــنـــــــــظـــــــــــــــر بــــــني الــــكــــــتــل
الــسـيـــاسـيـــة فقـــد اسـتقـبل
الــسيـــد رئيـس اجلـمهــوريــة
جالل طـــــالــبـــــانـــي مخــتـــــار
ملــاني رئيـس بعثـة اجلـامعـة

العربية يف بغداد.
وقـــــــال ملـــــــانـــي يف مـــــــؤمتـــــــر
صـحـفــــي مــــــــشــــتـــــــــــرك مـع
هـــــــوشــيـــــــار زيــبـــــــاري وزيـــــــر
اخلـــــارجــيـــــة: ان الـــــرئــيــــس
طــالبــاني اكــد علـى ضـرورة
ـــــــــــــــــواصــل الــعـــــــــــــــــراق مــع ت

ـ

ـ ـ

جهود دبلوماسية حثيثة لدفع العملية السياسية

طالباين يستقبل رئيس بعثة اجلامعة العربية
وقايض يلتقي كبار املراجع يف النجف

إلى الدعم االقتصادي.
مـن جــــانــبه قــــال ملــــانــي انه
يـــطـــمح إلـــــى الـــتعــــــاون مع
جــمــيـع اطــيـــــــاف الـــــشـعــب
الـعـــــــــــراقــــي مبـــــــــــا يـخـــــــــــدم
مـصلحة هـذا الشعـب الذي
عـانـى الكـثيـر وحـان الـوقت

من اجل انصافه.
علــى صلــة بــاملــوضــوع فقــد
الـتقى مبعـوث االمني العام
لـالمم املــــتـحـــــــــــدة اشـــــــــــرف
قــــــــــاضـــي بـعـــــض املــــــــــراجـع
الدينية يف النجف االشرف
ويف مقـدمتهم آيـة اهلل علي
الــسـيــسـتــانـي لـبحـث انهــاء

ازمة تشكيل احلكومة.
وقــــــال قــــــاضــي يف مــــــؤمتــــــر
ـــــــــــــــارة صــحــفــــــي بــعـــــــــــــــد زي
الــسيــستــانـي يف منــزله: ان
اللقــاء تــركــز حــول تــشكـيل
احلكــومــة يف اقــرب فــرصــة
ملعـــاجلـــة الـتحـــديـــات الـتـي

مير بها العراق.
واضــــــــــاف "لـقــــــــــد عــــبــــــــــرت
لــسمـاحـة الــسيــستـانـي عن
قـلـق االمم املــــتـحـــــــــــدة مــــن
الـعنـف املتــزايــد خـصــوصــاً
بعـد تـفجيــر قبـة االمــامني
العـــسـكــــريـني يف ســــامــــراء"
اضـافـة إلـى عـمليــات القتل
الــيــــــومــي الــتــي حتــــــدث يف
مخـتـلف مـنــــاطـق العــــراق.

ـ ـ

العـــراقـيـني والـــوقـــوف إلـــى
جــــــــــانــــبـهــــم يف مـحــــنــــتـهــــم
والـــــــــسـعــــي مــــن اجـل دعــــم
العملية السيـاسية اجلارية

يف العراق.
ويف ظـل هـــــــــذه املـــــــســـــــــاعـــي
احلــثــيــثــــــة النهـــــاء االزمـــــة
ابــــــــــــدى رئــــيـــــــــس الــــــــــــوزراء
ابراهيم اجلعفري استعداد
العـــراق للـتعـــاون مع ممـثل
اجلامـعة الـعربـية يف بـغداد

الجناح مهمته.
وقـــــال يف مـــــؤمتـــــر صـحفــي
مــشـتــرك حـضـــرته )املــدى(
عقب لـقائه ممثل اجلـامعة
العــربـيـــة يف بغـــداد مخـتــار
ملـاني بـانه يأمـل ان ال يكون
فقـــط سفــيـــــراً لـلجــــــامعـــــة
الـعـــــــربـــيـــــــة يف الـعـــــــراق بـل
يـأخـذ دور سفيـر العـراق يف

جامعة الدول العربية.
واضـــاف اجلعفـــري انه اكــد
خـالل اللقـــاء علـــى ضـــرورة
ـــــــــــــوشـــــــــــــائــج ان تـــكـــــــــــــون ال
الــــســيـــــاســيـــــة بـــني العـــــراق
والــدول العــربيــة قــويــة ويف
الــــوقــت نفـــسه الــتعــــاون يف
مجـاالت اخرى لغرض دعم
العــــــراق ســــــواء كـــــــان علــــــى
الــــصعــيــــــد االمــنــي لــــــوقف
بعض اخلـروقات الـتي تأتي
مـن هنــا وهنـاك بـاالضـافـة
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اجلـــــامعـــــة العـــــربـيـــــة وقـــــد
اسدى سيـادته الينـا ببعض
الــنــــصـح ونـقـل لــنـــــــا خـالل
اللقـــاء صـــورة واضحـــة عـن
ــــــــــــــــــــوضــع يف الــعــــــــــــــــــــراق ال
ملــســاعــدتـنــا يف اداء عـملـنــا

والعمل على تفهمه.
واضـاف ان وجـود اجلــامعـة
العـربيـة يف بغـداد هـو لـيس
العطاء امالءات للعراقيني
وان القــرار العـــراقي خــاص

بالعراقيني وحدهم.
مـن جــانـبه اكــد زيـبــاري ان
افـــتـــتـــــــاح مـكـــتـــب لـــبـعـــثـــــــة
جــامعــة الــدول العــربيــة يف
الـعراق جـاء بنـاء علـى قرار
مــــن قــــمــــــــــــة اخلــــــــــــرطــــــــــــوم
للـمــســـاهـمـــة يف مــســـاعـــدة
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كتب محرر الشؤون السياسية:
اجتـازت العمليـة السـياسـية احـدى العقبـات التي
تعتـرض تقـدمهـا امس بـاعالن اسـتئنـاف جلـسات
مجلـس النـواب، يف وقت تـدور فيه يف اروقـة الكتل
الــسيــاسيـة احـاديـث عن وجــود صفقـة شــاملـة يف
طريـقها إلـى النضـوج حتل جميع نـقاط اخلالف

بني الفرقاء.
فقد اعـلن مكتـب عدنـان البـاجه جي اكـبر الـنواب
سنـاً والــذي يتـولـى مــؤقتـاً رئـاســة اجمللـس امـس
االربعــاء ان اجمللـس سـيعقــد جلـسـة مـســاء اليـوم
اخلميس حملاولة تسوية اخلالفات املتعلقة بشغل

املناصب العليا للدولة.
امــا عضـو مجلـس النــواب عن القــائمـة العــراقيـة
عزت الـشابنـدر فقد اكـد لـ )املدى( ان االعالن عن
عقـد جلسـة مجلس الـنواب الـيوم اخلـميس يـأتي
بعــد ان اتفقـت الكـتل الــسيــاسيــة علـى ان مــرشح
جبهـة التـوافق اسـامـة التكـريتي هـو االوفـر حظـاً

لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وكـــان االمـني العـــام املــســـاعــــد للحـــزب االسالمـي
العراقي اياد الـسامرائي قـد اكد امس: "ان االمني
العـــام للحــزب طـــارق الهــاشـمـي ابــدى اسـتعــداده

انباء عن صفقة شاملة للمناصب السيادية

جملس النواب جيتمع اليوم
واســامــة الـتكــريـتـي االقــرب لــرئــاسـته

وجــاءت هــذه الـتـطــورات يف وقـت اكــد فـيه رئـيــس
الوزراء املنتهـية واليته الدكتور ابراهيم اجلعفري
امـس ان االئتالف الـعراقـي املوحـد ال يزال مـصراً
علـى تـرشيحه لـرئـاسـة الـوزراء رغـم حتفظ سـائـر

الكتل النيابية على هذا الترشيح.
وقــــال اجلعفـــري يف مـــؤمتـــر صحـــايف بعـــد لقـــائه
السفيـر الياباني اجلـديد يف بغداد "عنـدما يختار
االئـتالف فــانه ال يـحتــاج إلــى ان يـجيـب يف شكل
حتـريري، فقـد حتدث اكـثر من عـضو يف االئتالف
ومـن خلفيـات مختلفـة واكـد ان االئتالف ال يـزال

عند مرشحه السابق".
لكن عضو االئتالف العـراقي املوحد الشيخ جالل
الـدين الصغيـر حتدث عن وجـود انفراجـات مهمة

يف ازمة املناصب السيادية.
وقـال الـشـيخ الـصـغيـر يف حــديث لـ )املـدى( امـس
"هنــاك انفـراجـات مـهمـة، اعـتقــد ان هنـاك اطـراً
لـصفقـة مـتكــاملــة، وهنــاك العـديـد مـن االسمـاء
التـي حسـم النقــاش بشـأنهـا واخـرى تـدور حـولهـا

نقاشات".
لـكن الـصـغيــر قـــال "ال استـطـيع ان اصــرح بــشيء

من التفاصيل".

للتخلي عن ترشيحه لرئاسة مجلس النواب". 
وقــــــال الــــســــــامــــــرائــي امـــــس االربعــــــاء:"ان رفـــض
الهـــاشـمـي مـنـصـب رئـيـــس مجلــس الـنـــواب يـــأتـي
رغبة منه حتى اليجعل مـن هذا االمر عقدة امام
تـشكيـل احلكومـة املقبـلة واليكـون موقفه كـموقف

اجلعفري بالتمسك باملناصب الرئاسية". 
واشــار الـســامـــرائي الــى:"ان لــدى جـبهـــة التــوافق
العــديـــد من املــرشـحني الـــذين يـتمـتعـــون بكفــاءة

عالية وجديرين باستالم هذا املنصب". 
وبـني :"ان جــبهــــة الـتــــوافـق تعـمـل علــــى ازالــــة كل
العــوائـق التـي تقف حــائال دون االســراع بتــشكـيل
احلكـومــة وانهــاء معـانـاة الـشعـب العــراقي". لـكن
الــســـامـــرائـي لـم يحـــدد مــــرشحــــاً بعـيـنه لـتـــولـي

املنصب املذكور.
ويف هذا السيـاق عبر عضو التحـالف الكردستاني
الــدكتـور فـؤاد مـعصــوم عن تفــاؤله بهـذا الـتطـور.
وقــــــال  د. معـــصـــــوم لـ )املـــــدى( امــــس "اذا صحــت
املعلــومــات حـــول تخلـي الهـــاشمـي عن تــرشـيحه،
فـان ذلك يعني ان جبهـة التوافق ال تريـد العرقلة
للعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة"، مـضـيفـــاً ان هـــذا املـــوقف

سيسرع كثيراً تشكيل احلكومة".

بغداد / املدى
ــــــوزراء ل ا كـــــشف رئــيـــــس 
املنتهية واليته الدكتور
بـــراهيـم اجلعفـــري عن ا
ــــــة وجــــــود خــــطــــــة امــنــي
ــــــدخـل ت ــــــة دون  عــــــراقـــي
الــقـــــــــــــــوات مـــــتــعـــــــــــــــددة
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اجلعفري: نخّطط لرضب اجلامعات املسّلحة يف مناطق متفرقة من بغداد

بغداد - الرمادي / رويترز واملدى
قـــالـت شـــرطـــة الـــرمـــادي ان اشـتـبـــاكـــات
عـنيفـة انـدلعت يف وقـت مبكــر من صبـاح
امــس االربعــاء بـني مــسلحـني مجهــولـني
والقــــوات االمــــريـكـيــــة نــتج عــنهــــا مقــتل

اربعة مدنيني وإصابة ستة آخرين.
ونقـلت وكـالــة رويتـرز لـالنبـاء عـن املالزم
رافـع مهـنـــا مـن شـــرطـــة الـــرمـــادي قــــوله
"قتل اربـعة مـدنيني واصـيب ستـة آخرون
يف اشـتـبـــاكـــات عـنـيفـــة دارت بـني القـــوات
االمــــريكـيـــة ومـــسـلحـني صـبـــاح امـــس يف

الرمادي."
وأضــاف "كـــان هنــاك أطفــال ونـســـاء بني
ـــــا وقـــــامــت الــــشـــــرطـــــة بــنـقل ـالــــضحـــــاي ـ ـ ـ ـ

جتدّد االشتباكات واملدينة تعاني وضعاً حرجاً

عرشة ضحايا من املدنيني حصيلة قتال عنيف بني القوات االمريكية ومسلحني جمهولني يف الرمادي

مـنـــــاطق مــتفــــرقــــة مـن
بغـداد، وأفـاد اجلعفـري
تــــرد ان هـنــــاك تقــــاريــــر 
لــــى غــــرفــــة العــملـيــــات إ
مــــــــــــرتـــــني كـل اســـــبــــــــــــوع
يـــــــــوضـح فــــيـهـــــــــا آخـــــــــر

حتركات املسلحني.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ً ان حتــــــــــرر، مـــــضــــيـفــــــــــا
اخلـطــة عـــراقيــة االصل
ووضعـت بعــــد نقـــاشـــات
داخل فـرقـة الـعمـليـات،
ً ان اخلـــطــــــة مـــــــوضحــــــا
معـدة لضرب اجلماعات
املـــسلحـــة املـتـــواجـــدة يف

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مؤمتـر صحفي حـضرته
ملــــدى( عقـب اجـتـمـــاع )ا
ـــــــــــوزراء عــــن ل ا ــــــــس  جملـل
لــــتـــــــســــمــــيـــــــــة حتـفـــــظـه 
ــــــــر اخلـــــطــــــــة بـ )حتــــــــري
بغــداد( وقــال ان بغــداد
لــكـــي ــــــــرة  ــــــســـت اســـي لـــي

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

اجلـنـــسـيــــة لـلعــــاصـمــــة
بغـداد مشـابهـة للخطـة
االمريكية التي حتدثت
ـــــــــــصـــحـــف ل ا عـــــــنـــهــــــــــــــــــــا 
االمـريكية مـؤخراً حتت
مسـمى )حتريـر بغداد(،
واعـلـــــن اجلـعـفــــــــــــري يف

ـ ـ ـ

ـ

ـــــرمـــــادي قـــبل ـــــة ال ـــــة يف مـــــديــن الــــصحــي
افتتاحه.

ــــــــرة ــــــــان الـــــصــــــــادر عـــن دائ وقــــــــال الـــبـــي
االتــصــــاالت احلـكــــومـيــــة ان "ســبعــــة مـن
االرهـــــابــيــني الــتــكفــيـــــريــني قـــــامـــــوا يـــــوم
الــســـادس مـن نـيــســـان اجلـــاري بــتفجـيـــر
مـركـز الـرعـايـة الـصحيـة يف مـنطقـة البـو

عبيد يف الرمادي."
وأضـــــاف الــبــيـــــان ان "مـــصـــــدرا يف فــيـلق
مـهنــدسـي اجليـش االمـــريكـي يف اخللـيج
أوضح ان املـركز املـنجز بـناؤه حـديثـا كان
مـن املـــؤمل ان يقــدم خــدمـــاته الــى أكـثــر
مــن 150 مـــــريـــضـــــا يـــــومــيـــــا مــن أهـــــالــي

املنطقة." 
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فاطمة وسط الرمادي.
وذكـر الـبيـان ان الهجــوم استخـدمـت فيه
السـيارات املفخخة من دون ان يـشير إلى

وقوع اصابات يف صفوفه.
وتعـــاني مـــدينــة الــرمــادي وضعــاً حــرجــاً
علــى مخـتلف الـصعــد فــاالنـبــاء الــواردة
مـن املـــديـنـــة تـــؤكـــد اسـتـمـــرار الــشـلل يف
مخـتـلف املـــــرافق احلـيــــاتـيــــة فــيهــــا، وال
سـيمـا الـقطـاع االقـتصـادي الـذي يـشهـد
تـــراجعـــاً واضحــاً بــسـبـب اغالق االســواق

العامة وصعوبة التنقل.
مــن جهــــة اخــــرى قــــال بـيــــان صــــادر عـن
احلكـــومـــة العـــراقـيـــة امــس االربعـــاء: ان
مسلحـني فجروا هـذا الشهـر أحد املـراكز

واوضح الــشهـــود ان سيــارتـني مفخخـتني
اسـتهـــدفتــا الـتعــزيــزات االمــريـكيــة الـتي
خرجت مـن القصر الرئـاسي الواقع قرب
جـســر التـأمـيم بـاجتــاه منـطقــة الهجـوم
االول، مـــــؤكـــــديــن ان مــنـــطقـــــة االقـــــامـــــة
شهــــدت قـتــــاالً عـنــيفــــاً اســتخــــدمـت فــيه
مخـتلـف االسلحــة مـن اجلــانـبـني، اسفــر
عـن احتــراق عــدد من الــسيــارات املــدنيــة

التي كانت قرب املكان.
ولم يــستـطع الــشهــود ان يحــددوا حـجم

اخلسائر يف اجلانبني.
وكــــان اجلـيـــش االمــــريـكـي قــــد حتــــدث يف
بيان لـه امس االول عن صد هـجوم نفذه
مسلحون مجهـولون انطلقوا من مسجد

االثــــنــــني اســــتـخـــــــــدم فــــيـه مــــــسـلـحـــــــــون
مجهـولـون الـسيــارات املفخخـة وقـاذفـات
الصواريخ واالسلحة الرشاشة املتنوعة.

ونـقل مــــراسل )املــــدى( يف الــــرمــــادي عـن
ـــــــارتـــني ـــــــان قـــــــولـهـــم: ان ســـي شـهـــــــود عـــي
مفخختني اقتحـمتا بنايـة دائرة الشؤون
العـــسكـــريـــة الـتـي تـقع قـبـــالـــة مـحكـمـــة
االنبـار، بــالتـزامـن مع انفجـار نحـو اربع
عبـوات نــاسفـة اسـتهـدفـت رتالً عـسكـريـاً
امــــريـكـيــــاً كــــان ميــــر يف شــــارع 17 وســط
الــــرمـــــادي تال ذلـك هجــــوم بـــــالقــــاذفــــات
واالسلحة الرشاشة نـفذه مجهولون ضد
بـنــــايــــة الـــشــــؤون ومــــا تــبقــــى مـن الــــرتل

االمريكي على شارع .17
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الضحايا الى مستشفى الرمادي العام."
وقـــــال مهــنـــــا ان االشــتــبـــــاكـــــات وقعــت يف
ـــــاطق "املـلعـــب واملعــتـــصــم وشـــــارع 20 مــن
بـــوسـط املـــديـنـــة وان االصـــابـــات حـــدثـت
عـندمـا قامـت القوات االمـريكيـة باطالق
قذائف علـى منازل مدنيـني بعد تعرضها

الطالق نار من مسلحني."
واضـــــاف ان القـــــوات االمـــــريـكــيـــــة الــتــي
اصيبت بعض آلـياتها باضرار قامت على
الفــور "بــاغالق املـنــافــذ الـتـي تــؤدي الــى
هـذه املنـاطق وقـامت مبالحقـة املـسلحني

الذين الذوا بالفرار من مكان احلادث."
وكــــانــت مقـــــرات القــــوات االمــــريـكـيــــة يف
الـرمـادي قـد تعـرضت لهجــوم كبيـر ظهـر
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