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)ملحق املدى الثقايف( الذي يعنى بتغطية
نشاطات وفعاليات اسبوع املدى الثقايف املقام

حالياً يف اربيل عاصمة كردستان العراق

فخامة االستاذ مام جالل 
رئيس جمهورية العراق احملترم..

ملناسبـة اعادة انتخابكم رئيسـاً جلمهورية العراق اتقدم
باسمي وباسم جميع اخليـرين من ابناء هذا الوطن العزيز
مـن شماله الـى جنوبـه ومن شرقه الـى غربـه بالتهـنئة
مجـددين العهد والـوفاء لبلـدنا وملقـامكم بأننـا سنبذل
اجلهود اخمللصة من اجل جناح مهمتكم الوطنية الكبيرة
وكلـنا ثقـة يف قيادتـكم احلكيمـة ورؤيتكم الثـاقبة يف
حتقيق االهـداف التي نـاضلتم من اجلـها سنـوات طواالً
وحتقيق آمال الشعب العراقي يف احلـرية والدميقراطية
واالرتقاء بهذا البـلد الى مصاف الـدول املتقدمة داعني
الـباري عـز وجل ان يـسدد خـطاكـم ويحفظـكم من اجل

بلدنا وشعبنا العزيز.
معتصم اكرم حسن
وكيل وزارة النفط

ــــــــــــــة ـهتـــــنـــــئ

الن
ـــــ

عــــ
ـا

كــتــب محـــــرر الــــشـــــؤون
السياسية

اســتــمـــــرت امــــس املــــشـــــاورات
داخـل الـكــتـل الــبـــــــرملـــــــانــيـــــــة
لتحـديــد مالمح املـشـاركـة يف
احلكــومــة الـتي يـعمـل رئيـس
الــــوزراء املـكـلف نــــوري كـــــامل
)جـــــــــــواد املـــــــــــالــكــــي( عـلـــــــــــى

تشكيلها.
واكـــد عـضــــو مجلــس الـنـــواب
عن االئتالف العـراقي املوحد
حـــسـن الـــسـنـيــــد ان قــــائـمــته
شكلـت جلنـة بـرئـاســة رئيـس
الـــــــوزراء املـــــــالـكــي لـــــــدراســـــــة
املـقـــتـــــــــرحـــــــــات واآلراء الـــتـــي
قــــدمــتهــــا الـكــتل الـنـيــــابـيــــة
لـتـــشـكــيل احلـكــــومــــة. وقــــال
الـسـنيـد لـ )املـدى( امـس عبـر
الهــــاتف مـن مـكـتــبه بــبغــــداد
"ان اللـجنـــة انتـهت امــس من
وضع جـدول اعمـالها واآللـية
الـــتـــي تــــــســـتـــنــــــــد إلـــيـهــــــــا يف
مــــــــشــــــــــاوراتـهــــــــــا مـع الــكــــتـل
االخـــرى، مـــؤكــــداً ان اللجـنـــة
املـــــــذكـــــــورة بـــــــاشـــــــرت إجـــــــراء
اتــــــــــصـــــــــــــــــــاالت مــع الــــكـــــــتــل

مناقشات تشكيل احلكومة مستمرة

ل جلنة تشاورية والتحالف يبحث االئتلف يشكاّ
وي اسامء مرشحيه والعراقية بانتظار علاّ

وكـــشف عـثـمـــان ان الـــدكـتـــور
بـــرهـم صــــالح والـــدكـتـــور روز
نــوري شــاويــس همــا مــرشحــا
التحالف الكردستاني ملنصب
نــائـب رئيـس الــوزراء، مــؤكــداً
"ان الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
يـــــرى ان مــن حـقه ان يــــشـغل
وزارة سيــاديــة واحــدة، ونــأمل

ان تكون اخلارجية".
املــتحـــــدث بـــــاســم القـــــائــمـــــة
العـــــراقـيـــــة وعــضـــــو مـجلـــس
الـنــواب عـنهــا راسـم العــوادي
اكد ان قـائمته لم حتـسم امر
مشـاركتهـا يف احلكـومـة بعـد.
وقال العوادي لـ )املدى( امس
"ان اعضاء القائمة ينتظرون
عودة الدكـتور اياد عالوي من
خــارج العــراق لعقــد اجـتمــاع
حتــــســم فــيـه القـــــائــمـــــة امـــــر
املشاركة يف احلكومة، فإما ان
نــــــشــــــــارك ونـحــــــــدد اســـمــــــــاء
مــــرشحـيـنــــا، أو نخـتـــار خــط

املعارضة البرملانية".
وكــانـت مـصــادر بــرملــانـيــة قــد
اكـــــــدت امـــــس االول انــــطـالق
املشاورات لتشكيل احلكومة.

اسـماء الـشخصيـات املرشـحة
من كـل قائمة لـشغل املناصب

الوزارية.
وتـــوقع الـبـيـــاتـي ان االئـتالف
قـــــــــد يـــتـفـــــــــاوض مـع الــكـــتـل
االخـــرى حـــول وزارتـني فقـط
مــن مجـمــــوع الــــوزارات الـتـي
حـــصـل علـــيهـــــا يف حـكـــــومـــــة
اجلعفـري، مشـيراً بـذلك إلى
امكـــانـيـــة احـتفـــاظ قـــائـمـته
بـــاهم الــوزارات الـتي حـصـلت
عليها يف احلكومة السابقة.

ويف الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
بـــدأت املـــشـــاورات الــــداخلـيـــة
العـــــداد قـــــائــمـــــة املــــــرشحــني
لـــشغل املـنــاصـب الــوزاريــة يف

احلكومة.
هـذا مـا اكـده لـ )املـدى( امـس
عــضــــو مـجلـــس الـنــــواب عـن
الــتـحـــــــالـف الـكـــــــردســتـــــــانــي
الــــدكـتــــور محـمــــود عـثـمــــان.
وقـــــال "سـيـنــتهـي الــتحـــــالف
الكـردستاني من اعـداد قائمة
مــــرشحـيـه للـمـنــــاصـب الـتـي
يـرغب يف شغلهـا خالل االيام

القادمة".

الـسيـاسيـة لتحـديـد مـواعيـد
الـلقـــاءات وبــــرامج احلـــوارات
الـتـي يـنـتــظـــر ان تـــسفـــر عـن
تــــــشـكـــيـل حـكـــــــومـــــــة وحـــــــدة

وطنية.
واشــار الـسـنيــد إلــى ان جلنــة
االئتالف سـتبحث مـع جميع
الكـتل الـنـيـــابـيـــة مـــوضـــوعـــة
مـشـاركــاتهــا يف احلكـومـة، إال
اذا ارادت احـــــــــــدى الــكــــتـل ان
تـخـــتـــــــــار خـــــط املـعـــــــــارضـــــــــة
الـبــرملــانـيــة، مــشـــدداً علــى ان
االئتالف العـراقي املـوحـد لم
يـعـلـــن حـــتـــــــــى اآلن اســـمـــــــــاء
مـــرشحـيه لـتـــولـي احلقـــائـب

الوزارية يف حكومة املالكي.
ومـن االئــتالف ايــضـــــاً اوضح
عضـو مجلـس النــواب عبـاس
الـبيــاتي ان مفـاوضـات الـكتل
حـــــــول احلقــــــائــب الــــــوزاريــــــة
سـتكون علـى مرحلـتني. وقال
الـبـيــاتـي لـ )املــدى( امــس "ان
املـــــــرحلــــــة االولــــــى ســـتحــــــدد
حـصة كـل قائمـة من الوزارات
الــسيــاديــة واخلـــدميــة، فـيمــا
سـتـنـــاقــش املـــرحلـــة الـثـــانـيـــة

بغـداد- احملــافظــات/منـدوبـو
ومراسلو املدى

اعلـن مــصــــدر يف وزارة الـــــداخلـيــــة
امــس االثـنـني اسـتــشهـــاد ثـمـــانـيـــة
اشخـاص وجـرح 81 آخـرين بجـروح
يف انفجـــار سبـع سيــارات مـفخخــة
يف بغــــداد فـيـمــــا قـتـل 11 شخــصــــا
واصـــيـــب 20 آخـــــــــرون بـجـــــــــروح يف
هجمــات متفـرقـة يف العــراق وعثـر
علـــى 15 جثـــة ملتـطـــوعني يف قــوات

االمن غرب بغداد.
وقــــال مــصــــدر يف وزارة الــــداخلـيــــة
طـلب عــدم كــشف اسـمه ان "سـبعــة
اشخاص اصـيبوا بجروح هم ثالثة
مـن رجال الـشرطـة واربعة مـدنيني
بانفجـار سيارة مفخخـة"، موضحا
ان "االنـفـجـــــــار اســـتـهـــــــدف دوريـــــــة

للشرطة يف منطقة املنصور".
وكـان مصــدر يف الشـرطـة قـد صـرح
ان "تــسعـــة اشخــاص بـيـنهـم اربعــة

انفجار سبع سيارات مفخخة يف بغداد وعرشات الضحايا
موجة جديدة من العنف جتتاح مناطق متفرقة من البالد

خـمــس عــشــرة جـثـــة تعــود لــرجــال
قــتلـــوا )جـمـيـعهـم( بـــرصـــاصـــة يف
الـــــــــــــرأس والـقـــــيـــــت جـــــثـــــثـهـــــم يف

شاحنتني يف منطقة ابي غريب".
واوضح ان "الـضحــايــا الــذيـن عثــر
على جـثثهم يف سـاعة مـتاخـرة من
لـيلــة امـس االول االحــد كــانــوا من
املتـطـــوعني يف قـــوات االمن لـكنـهم

قتلوا قبل التحاقهم بها".
فيمـا اعلن مصـدر يف شرطـة بغداد
"العثـور على جـثة مجهـولة الهـوية
لـــرجل قـتل خـنقــا يف مـنـطقــة ابــو

دشير".
مـن جهتهـا اعلـنت احلكـومـة امـس
عثـور قــوات اجليـش العــراقي علـى
مخبأ يف منـطقة حي العدل خبأت
فــيه "قـــــاذفـــــات صــــــواريخ وقــنــــــابل
يـــدويـــة وعـبـــوات نـــاسفـــة ومعـــدات
تـفـجـــيـــــــــر مـخـــتـلـفـــــــــة واسـلـحـــــــــة

مختلفة".

املــسحلـني لـتكــشف بعــدهـــا انهـمــا
كــانــا يــرتــديــان حــزامـني نـــاسفـني،

وفقا ملصدر الشرطة نفسه.
ويف احملــمــــــوديــــــة، اصــيــب تـــــسعــــــة
عـــراقـيـني هـم سـتـــة جـنـــود وثالثـــة
مــدنـيـني بجـــروح يف انفجــار عـبــوة
نــاسفــة لــدى مــرور دوريــة للـجيـش
العــراقي، حـسـبمـا اعلـن مصـدر يف

وزارة الدفاع.
ويف بـعقـــوبــــة، اعلـن مــصـــدر امـنـي
"اسـتـــشهــــاد مــــدنـي واصــــابــــة اخــــر
بجــــروح بــــانـفجــــار عـبــــوة نــــاسفــــة
صــبــــــاح امــــس يف مــنــــطقـــــــة نفـــط

خانة".
واعلـن مـصـــدر يف وزارة الـــداخلـيـــة
امـس االثـنني الـعثــور علـــى خمـس
عــشـــرة جـثـــة ملـتــطـــوعـني يف قـــوات
االمــن العـــراقـيـــة يف مـنــطقـــة ابـي

غريب.
وقـــــال املـــصــــــدر "مت العــثــــــور علـــــى

هـــم رجـال شـــــــــرطـــــــــة ومـــــــــدنـــي، يف
اشــتــبـــــاكــــــات وقعــت صــبـــــاح امــــس
االثـــنـــني بـــني مــــــسـلـحـــني ودوريــــــــة
للـــشــــرطــــة يف مـنـــطقــــة املـنــصــــور،

حسب مصدر يف الشرطة.
ويف تــكـــــــــريـــت، اعـلـــن مـــــصـــــــــدر يف
الـشـرطـة "استـشهـاد ثالثـة ضبـاط
وعــنـــصـــــر مــن الــــشـــــرطــــــة ومقـــتل
مـــسـلحـني اثـنـني يف اشـتـبـــــاك مع
مـسلحـني عنـدمــا اوقفت الـشـرطـة

سيارتهم".
واوضح ان "االشــتــبــــــاك وقع لـــــدى
طلب رجـال الشرطـة من اثنني من
املـشبـوهـني التـرجل مـن سيــارتهمـا
علــــى الــطـــــريق الــــرئـيـــسـي )غــــرب
تكـــريـت( فقـــام هـــذان الــشخـصـــان
بـاطالق النـار علـى رجــال الشـرطـة
وقـتـال اربعــــة مــنهـم بـيــنهــم ثالثــــة

ضباط وجرحا اثنني اخرين".
وبـــــدورهـــــا ردت الـــشـــــرطـــــة وقــتلـت

وانفجرت سيارة اخرى صباح امس
االثنـني يف منطقة باب املعظم مما
ادى الـى استـشهـاد ثالثـة اشخـاص
واصابة 25 اخـرين بجروح، حسبما

اعلن مصدر امني.
واوضح املـصــــدر ان "االنفجـــار وقع
عـنــــد الـــســــاعــــة 9.30 بــــالـتــــوقـيـت
احملـلــــي واســــتـهـــــــــــدف مـــــــــــدنــــيــــني

عراقيني".
واكد مصـدر امني ان "ستة مدنيني
عــراقيـني استـشهـدوا يف اطالق نـار
اثـر هجمـات متفـرقـة تعـرضـوا لهـا
يف مــنــــطـقـــــــة الـــــــدورة". واوضـح ان
"الــــــــشـهــــــــــداء هــــم مــــن االهــــــــــالــــي

والعاملني يف منطقة الدورة".
كما اعلن مصدر يف وزارة الداخلية
"اصــــــابــــــة خــمــــســــــة مـــن مغــــــاويــــــر
الـداخليـة بجـروح يف انفجـار عبـوة

ناسفة يف منطقة البياع".
الــــى ذلـك، اصـيــب ثالثــــة بجــــروح،

مــن مغــــاويــــر الــــداخلـيــــة اصـيـبــــوا
بجـروح يف انفجـار سيــارة مفخخـة
استهدف نقطـة تفتيش يف منطقة
الغـديـر"، مـضيفـا ان "سيـارة اخـرى
انفجـــرت بعـــد دقـــائق يف املـنــطقـــة
ذاتها دون ان تؤدي لوقوع ضحايا".
وكــــــان مـــصــــــدر امــنــي قـــــــد اعلــن "
اسـتشهاد خـمسة اشخـاص واصابة
25 آخـــــريــن يف انـفجـــــار ســيـــــارتــني
مفخـختـني عنـد مــدخل اجلــامعـة
املــــــــســــتــــنــــــصـــــــــــريـــــــــــة". واوضـح ان
"االنفجـار االول وقع نحــو السـاعـة
11 بــالتــوقيـت احمللي تـبعه انفجـار
سيارة ثانية بعد وقت قصير جدا".
كـمـــــا اعلـن مــصــــدر يف الـــشــــرطــــة
"اصــــــابــــــة 15 مــــــدنــيــــــا بجــــــروح يف
انفجــار سيــارة مفخخـة )سـادسـة(
مـنـتــصف نهــار امــس )االثـنـني( يف
ســــاحــــة الــتحــــريــــات مـــســتهــــدفــــا

مدنيني عراقيني".

نيويورك / املدى-وكاالت
ذكـرت صحيفة نيـويرك تاميـز ان جيمس بيـكر، وزير اخلـارجية
االمـريكي االسـبق يخطـط للتـوجه إلـى بغـداد واملـنطقـة للقـاء
زعمــائهــا يف مـهمـــة "البـحث عـن احلقــائق"، وبــان هــذه املـهمــة
تلقـى تـشجيعـًا من الـرئـيس بـوش ووزيـرة خـارجـيته كـونـداليـزا

رايس باالضافة إلى تشجيع بوش األب.
وقـالت الصحـيفة ان هـذه املهمـة، مفوضـة من قبل الكـونغرس،

وتهدف إلى خلق افكار جديدة بشأن العراق.
وقـال الـسنتـاتـور اجلمهـوري فـرانك وولف الـذي سـاهم يف منح
هـذه املـهمـة جلـيمـس بـيكـر ان الـواليـات املـتحــدة بحـاجـة إلـى

افكار طازجة وجديدة بشأن الوضع يف العراق.
وقـالت الـصحيفـة ان بيكـر يحظـى بثقـة بـوش االب طـوال مـدة
حـكمه لكـن عالقته بـالـرئـيس بـوش معقـدة. وقـال املقـربـون من
جيـمس بيـكر انه مهـتم جدًا بـان يكون احـد مسـاعدي الـرئيس
بوش يف سـياستـه اخلارجيـة وانه لن يتـولى هـذه املهمـة إال بعد

مقابلته الرئيس واحلصول على موافقته.
ومن اجلديـر بالـذكر ان بيـكر يتـرأس "مجمـوعة دراسـة العراق"
مع الـسيـد لي هـاملتـون، عضـو الكـونغـرس السـابق عن احلـزب
الــدميقـــراطي والــذي كــان نـــائبــًا لـــرئيــس اللـجنـــة التـي درست
االخفاق االستخباراتي بشأن هجمات احلادي عشر من ايلول.

بيكر يقود مهمة البحث 
عن احلقائق بشأن العراق

واشنطن / اف ب
اقـرت احلكـومــة االميــركيـة بـانه مـا
زال يتحتم القيـام بالكثير من اجل
وضـع حـــــــــــد لـلـعــــنـف يف الـعـــــــــــراق،
بالـرغم من الـتقدم املـتمثل بـتعيني
رئــيــــس وزراء جــــــديـــــــد بعــــــد مــــــأزق
سـيــــاسـي اسـتـمــــر اكـثــــر مــن اربعــــة

اشهر.
واجـــرى الـــرئـيــس االمـيـــركـي جـــورج
بــــوش االثـنـني اتــصــــاالت هـــــاتفـيــــة
بـــــرئــيــــس الـــــوزراء اجلـــــديـــــد جـــــواد
املـــالكـي والــرئـيــس جالل طــالـبــانـي
ورئـيـــس مـجلـــس الـنـــــواب محـمــــود

املشهداني.
وقـــال بـــوش يف كلـمـــة القـــاهـــا امـــام
جنـود من مـشاة الـبحريـة )املاريـنز(
والـبحــريــة يف قــاعــدة تــويـنتـينـــاين
بــاملــز بكــالـيفــورينــا "قـلت لـهم انـهم
يتـحملـون مـســؤوليـات كـبيـرة جتـاه

شعبهم".
واضــاف "انهم يـتحملـون مـسـؤوليـة
حتـــسـني حـيــــاة الــــرجــــال والـنـــســــاء

بعد اتصاله هاتفياً بطالباني واملالكي واملشهداني

بوش: الديمقراطية يف العراق ستكون نموذجاً مهامً للشعوب
االستـراتـيجيــة االميــركيـة للخـروج
من العـراق الـتي تقـوم علـى تـشكيل
قوات امنية عراقية قوية قادرة على

تولي مهام حفظ األمن.
وقـــال الـــسـبــت انه ســيكــــون يف وسع
القــوات االميــركيـة االنـسحــاب "مع

تبلور دور العراقيني".
ووصـفت رايـس جــواد املــالـكي الــذي
يحل محل ابـراهـيم اجلعفـري بـانه
شـخـــــص "ميــكـــن الـــتـعـــــــــامـل مـعـه"

ومدافع كبير عن سيادة بالده.
وردا علـــى امكـــان دمج املـيلـيــشـيـــات
املسلحة يف قـوات األمن وهو ما دعا
الـيه جــواد املــالـكي قـــالت رايــس انه
يـتعـني بحـث هــذا املــوضــوع "بــشـكل

مفصل اكثر".
وعددت ادارة بوش الـى جانب األمن
حتــــــديــــــات اخــــــرى مــــــا زال يــنـــبغــي
االضــطـالع بهــــا يف العـــراق وبـيـنهـــا
اعـادة بنـاء الـبنـى التحـتيـة وتـوفيـر
اخلــــــدمــــــات االســــــاســيــــــة واالنــتــــــاج

النفطي ومكافحة البطالة.

للـتغلب على االرهابـيني واملتمردين
وفرض السيطرة على امليليشيات".

امـا رايس، فرأت ان تـشكيل قوة امن
علــى اســاس غـيــر طـــائفـي يجـب ان
يكــون "يف طلـيعــة اولــويــات" رئـيـس
الـوزراء اجلـديـد الـذي يـتعني عـليه
تـــشكـيـل حكـــومـــة يف مـهلــــة ثالثـني

يوما.
من جـهته اعتـبر الـسفيـر االميـركي
يف العــراق زملـــاي خلـيلـــزاد ردا علــى
اسئلـة شـبكــة "سي ان ان" االحـد ان
العـــراق "بحــاجــة االن الـــى شخـص
قــادر علــى تــوحـيــد الـبالد"، واصفــا
املالكي بـانه "وطني عـراقي" و"زعيم

قوي وصاحب عزمية".
وقـــــال ان رئـيـــس الـــــوزراء العـــــراقـي
اجلــــــديــــــد "زعــيــم قــــــوي وصــــــاحــب
عــــــزميــــــة وقـــــــد اعلــن عــن مـــــــواقف
متشددة ضد االرهابيني واملتمردين

والبعثيني ايضا".
ورأى بــــــــــــوش، ان هــــــــــــذا الـــــتـقــــــــــــدم
الــــــــــســـــيـــــــــــــاســـــي يـــــنـــــــــــــدرج ضـــــمـــــن

مبعـزل عـن معتقـداتهم ويـتحملـون
مــســـؤولـيـــة دحـــر االرهـــابـيـني. انهـم
يـتحملــون مسـؤوليـة تـوحيـد البالد
واعــتقـــــد انهـم سـيـتـــــوصلـــــون الـــــى

ذلك".
ورأى بـــــوش ان تـــشـكــيل احلـكـــــومـــــة
العـراقيـة اجلديـدة سيـكون "محـطة
مـهمــة علـى الـطــريق الــذي يقـودنـا
الـــى الـنــصــــر يف العـــراق" و"ضـــربـــة
قـوية الى االرهـابيني الذيـن يسعون

الحلاق الضرر بنا".
وقـال ان "الـدميـوقـراطيـة يف العـراق
ســتكـــون منـــوذجـــا مهـمـــا للـــشعـــوب

التي تتطلع الى احلرية".
واشــــــاد بــــــوش ووزيــــــرة اخلــــــارجــيــــــة
كــونــدولـيــزا رايــس الــسـبـت بـتعـيـني
رئيس الوزراء اجلديـد معتبرين انه
"مــــــرحلــــــة مهــمــــــة" نحـــــو تــــشـكـــيل

حكومة جديدة.
وقـال بــوش ان "احلكـومـة اجلـديـدة
تـتحـمل مــســـؤولـيـــة نــشـــر االعـــداد
املتـزايـدة من قـوات االمن العـراقيـة

بغداد / املدى
قرر القـاضي رؤوف رشيد عبد
الــــــرحــمــن رئــيــــس احملـكــمــــــة
اجلنـائية العلـيا امس االثنني
تــــأجـيـل جلـــســـــات محــــاكـمــــة
صــدام وسبعــة من مـسـاعــديه
يف قــضـيـــة الـــدجــيل  إلـــى 15

ايار املقبل.
ويف بـداية اجللـسة تلي تقـرير
خبـراء االدلـة اجلنـائيـة الـذي

يتكون من خمسة خبراء.
واكد الـتقرير مطـابقة تواقيع
وهــــوامـــش وكـتــــابــــات جـمــيع
املـتهـمني مـا عـدا مـزهــر عبـد
اهلل الـرويـد واملـسـتنـدات الـتي

بحوزة احملكمة.
ثم عـرض املدعي العـام جعفر

شهادات كردستانية عن حملة األنفال

حماكمة صدام: وثيقة صوتية جديدة حول  الدجيل
مبالحقــة مـــرتكـبـيهــا بـتهـمــة

االبادة.
وقـــــــــــالــــت امـــــــــــرأة جنــــت مــــن
احلـملـــة "حــــدث ذلك يف ايـــار
1988 وكنـا نـستعـد لالحتفـال
بعـيــــد الفــطــــر عـنــــدمــــا غــــزا
اجلـيــش قـــريـتـنـــا يف مـنــطقـــة
اربـــــيــل ودمــــــــــــــر كــل شـــــيء يف
طـــــريقـه ودفع الـــسـكــــان الــــى

الفرار".
وهـــذه واحـــدة مـن الـــشهـــادات
الـتـي جــمعهـــا عـــدالت اومـيـــد
مـن مــــركــــز االنفــــال يف اربــيل
املنـظمـة غيـر احلكـوميـة، عن
حـملــــة القـمع الـتـي ادت الـــى
مقـــتل اكــثــــــر مــن مــئـــــــة الف
شـخـــــــص يف كــــــــــــردســــتــــــــــــان، 

املـــــوســـــوي قـــــرصـــــاً مـــــدمجـــــاً
صــــوتـيــــاً )سـي دي( يـتــضـمـن
مكـــاملـــة هــــاتفـيـــة بـني صـــدام
ورمـــضـــــان يــتعـلق بــتجــــــريف

بساتني الدجيل.
إلـــــــــى ذلــك قـــــــــدم عـــــــــدد مـــن
اعــــضـــــــاء مــنــــظــمـــــــات غــيـــــــر
حكـــوميــة ومـســؤولـني وكتــاب
وصحفـيـني يف الــسلـيـمــانـيــة،
روايــــات وشهـــادات عـن حـملـــة
االنفـــال الـتـي شـنهـــا الـنـظـــام

السابق ضد االكراد.
ففي الـذكــرى الثــامنـة عـشـرة
لهــذه احلـملــة، اكــد عــدد مـن
الشهود ان السلطات خططت
لهـــا بعـنــايـــة ونفـــذتهــا بــدقــة
وكـــانت مـنهـجيــة ممــا يـسـمح

طهران / ا ف ب
اعتـبر الرئيس االيراني محمـود احمدي جناد خالل مؤمتر
صحايف امس االثنني انه ال جدوى من اجراء محادثات مع

الواليات املتحدة حول الوضع يف العراق.
وقال احمدي جنـاد "نعتقد انه مع تشكيل حكـومة مستقرة
يف العـــراق ان شـــاء اهلل، لـن تعـــد هـنـــاك حـــاجـــة" ملـثل هـــذه

احملادثات.
واوضح "لقد اعلـن خبراؤنـا انهم علـى استعداد لـبحث هذه
املــســـألـــة مع الـــواليـــات املـتحـــدة لكــن لالسف فـــان تـصـــرف
)واشـنـطـن( لـم يكـن جـيـــدا" معــربــا عـن االمل يف ان يـتــرك

االميركيون "العراقيني يحكمون بالدهم بانفسهم".
ويف سيـاق منفصل رفـض جناد طلب مجلـس االمن الدولي

تعليق تخصيب اليورانيوم يف ايران بحلول 28 نيسان.
وقـال ان على الغـربيني "اال يـظنوا ان يف امـكانهم اسـتصدار

قرار خاطئ مبساعدة مجلس االمن".
واضاف "غيروا قراركم وسنجلس ونتكلم".

كما هدد بـانسحاب بالده من مـعاهدة منع االنتـشار النووي
يف حــال ارادت الـــدول الغــربـيــة "حــرمـــانهــا مـن حقـــوقهــا".

نجاد : ال حاجة ملحادثات مع امريكا  
بعد تشكيل حكومة يف العراق

وتستمر الدراسة


