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بغداد / املدى
اعـلــــن املــــتـحــــــــــدث بــــــــــاســــم
اجلــــيــــــــش االمــــيـــــــــــركــــي يف
الـعـــــــــــراق اجلــــنـــــــــــرال ريــك
لـيـنـتــش ان زعـيـم "تـنـظـيـم
القـاعدة يف بـالد الرافـدين"
اإلرهــــــــــــابــــي االردنــــي ابــــــــــــو
مـصـعب الــزرقــاوي مــوجــود
يف "بغــداد او يف ضــواحـيهــا

القريبة".
واكد اجلنرال االميركي "ان
تـــركـيـــز الـــزرقـــاوي يـنــصـب
علـــــى بغــــداد وضــــواحــيهــــا،
ونحن نـركز علـى الزرقاوي.
نعتقـد انه موجـود يف مكان
مــا بـني بغــداد وضــواحـيهــا

القريبة".
واضــاف "انهـا مـسـألــة وقت
قـبل ان يتـم القبـض عليه"،
مـؤكدا انه يستـند يف اقواله
علـى وثـائق ضـبطـت اخيـرا
خـالل خـــمـــــــس عـــمـلـــيـــــــــات

حسب مصادر اجليش األمريكي

الزرقاوي يائس.. وتركيزه ينصّب عىل بغداد وضواحيها

وأضاف خالل املؤمتـر الصحفي الذي
حـــضـــــــرته )املـــــــدى(  عقـــب اجللــــســــــة
االخــيــــــرة جمللــــس الـــــوزراء املــنــتهــيـــــة
واليـته أنه متـت مـنــاقــشــة جـملــة مـن
األمور املطروحـة على جدول األعمال

يف حالة تأخر مصادقة مجلس الرئاسة

جملس الوزراء: أحكام اإلعدام تنّفذ
خالل مخسة عرش يوماً

والــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة، إضــافــة الــى
مـنـــاقــشـــة مــشـكلـــة حــشـــرة الـــدوبـــاس
واإلجـــراءات الـتـي مت اتخـــاذهـــا بهـــذا
الشأن من قبل وزارة الزراعة واجلهات
ذات الـعالقــــــة. وحــــــول مــــــا تــنـــــــاقلـــته
وســائل اإلعـالم عن القـصف اإليــراني
لـــبعـــض املــنــــــــاطق احلـــــــدوديـــــــة أكـــــــد
الــــــدكــتــــــور اجلـعفـــــــري انه ويف ضــــــوء
تقـــاريـــر وزيـــري اخلـــارجـيـــة والـــدفـــاع
سيـتم إصـدار بيـان إجمـالـي للتـذكيـر
بطبـيعة الـعالقات العـراقية اإليـرانية
وكـــذلك العـــراقيـــة التـــركيــة ومــواقف
هــاتـني الــدولـتـني يف مــســاعــدة أبـنــاء
الــشعـب العــراقـي، معـتـبــراً ان وســـائل
اإلعالم أعــطـت لهـــذا املـــوضـــوع أكـثـــر

مما يستحق.

واتخـاذ القـرارات اخلـاصـة بهـا، ومنهـا
إقــــرار اتفــــاقـيــــة مع وزارة اخلــــارجـيــــة
الروسية لفتح قنصليتني روسيتني يف
الـبــصــــرة واربــيل، وقــــرار حــــول إعــــادة
صـــيـغ اخملـــــــاطـــبـــــــات بـــني الـــبـــــــرملـــــــان

بغداد / املدى
اعلـن  رئـيــس الـــوزراء املـنــتهـيـــة واليــته الـــدكـتـــور إبـــراهـيـم
اجلعفــري عن اعـتمــاد آليـة جـديــدة يف التعــامل مع تـنفيـذ
عقوبة اإلعدام تنص على تنفيذ العقوبة بعد مرور 15 يوماً
علـى إصـدار احلـكم من تـأريخ رفعهـا جملـلس الـرئـاسـة حتـى
ـان لــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق عـــــلــــــــــــــــــيـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قــوات الــشــرطـــة العــراقـيــة،
مـتـــســــائالً عـن مــــدى وفــــاء
الـــــواليـــــات املــتحــــــدة بهـــــذه

االلتزامات.
ويف مـــــــذكـــــــرتـه، املـقـــــــدمـــــــة
ــــــــــــــة والــــــــطــالب يف لــلـــكــلـــــي
األكـــــادميــيــــــة العــــسـكـــــريـــــة
بوست بويـنت، قال ماكفري
"إن اجليــش العـــراقي قـــائم
ويتقدم ولديه إرادة القتال،
ولكــنه يحـتـــاج إلـــى خـمــس
ســنـــــوات أخـــــرى كــي يـكـــــون
قــــادراً علـــى إدارة عــملـيــــاته

منفرداً."
وأكـد مــاكفـري أن الـشـرطـة
العــــراقـيــــة ســتحـتــــاج إلــــى
عـــشــــر سـنــــوات مــن العــمل،
فــــضالً عــن مــــــوارد كــبــيــــــرة
لــتــتـغـلــب عـلـــــــى "ثـقـــــــافـــــــة
اجلـمود والـسلبيـة وانتـهاك
حقـــوق اإلنــســــان والفــســـاد

املتجذر.

ـ

القاعدة يف بغداد.
وجـــــاء يف الـــــوثـــيقـــــة الــتــي
تـرجمهـا اجليـش االميـركي
ووزعهـــا علــى الـصحــافـيـني
ان "خــــــــســــــــــائــــــــــر الـقــــــــــوات
االمــيــــــركــيـــــــة يف بغــــــداد ال
تـسـتحق الـذكـر مقـارنـة مع
اخلـــســــائــــر يف غــــرب الــبالد

واحملافظات االخرى".
من جـانب آخـر قـال جنـرال
مــــتـقــــــــــاعــــــــــد بــــــــــاجلــــيـــــــش
األمـــــــــريــكـــي، عـقـــب زيـــــــــارة
قـصيـرة لـلجيـش األمــريكي
بـــــــالعــــــراق يف نــيـــــســــــان، إن
الـواليـات املتحـدة سـتحتـاج
إلى قوات مقاتلة يف العراق
لفترة تتـراوح من ثالث إلى

خمس سنوات قادمة.
وأكــــد مــــاكفــــري أن حتقــيق
الـنـصـــر يف العــراق يـتـطلـب
ضخ املــــــزيــــــد مــن األمــــــوال
إلعـــــادة اإلعــمـــــار، وتـــــأهــيل

علــى يــأس الــزرقــاوي الــذي
ســيهــــزم هــــزميــــة نـكــــراء يف
العـراق مع تـشكـيل حكـومـة
الوحـدة الوطنية. كان يريد
مـــنع انـــتخــــــابــــــات كــــــانــــــون
الــثــــــانــي 2005 واســـتفــتــــــاء
ـــــــــــــشـــــــــــــــــريـــــــن االول 2005 ت
وانــتخــــابــــات كــــانــــون االول
2005، لـــــــكـــــــــــن جـــــــــــمـــــــــــيــــع

محاوالته باءت بالفشل".
وبحسب اجليـش االميركي،
اعـتقـل او قتـل 161 عنـصــرا
كــبــيـــــرا يف القـــــاعـــــدة مــنـــــذ
كـانــون الثـانـي 2005 بيـنهم
ثـمـــانـيـــة اعـضـــاء مـن كـبـــار
مـــســـاعـــدي الـــزرقـــاوي و57

مسؤوالً اقليمياً.
وخـالل الـعـــمـلـــيــــــــات الـــتـــي
نفـــــــذت الــــــشهـــــــر املـــــــاضــي،
كــــــشفــت وثـــيقــــــة قـــــــدمهــــــا
اجليش االميـركي على انها
تـلـخــــص اســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة

ـ ـ

نـفـــــــــذت يف الـــيـــــــــوسـفـــيـــــــــة
وضـواحيهـا قتل خـاللها 31
مقـاتال اجنبيـا منذ الـثامن
من نـيسـان بحـسب اجلـيش

االميركي.
وبني الــوثــائق نــسخـــة غيــر
نهـــائيــة لـشــريـط الـفيــديــو
الـــذي ظهــر فـيه الــزرقــاوي
علـى شبكـة االنتـرنت يف 25

نيسان.
وبــث اجلــيـــــش االمــيـــــــركــي
اخلـمـيــس املــاضـي لقـطــات
مـن هـــــذا الـــشـــــريـــط ظهـــــر
فـيهــا الــزرقــاوي وهـــو يجــد
صعـــوبـــة يف حتـــديـــد مـــوقع
الــزنــاد علــى رشــاشه، واحــد
معـــاونـيه وهـــو يحـــرف يـــده
اثـنـــاء حــمل الـــرشـــاش مـن
فـــوهـتـه بعـــد ان اطـلق مــنه

الزرقاوي النار.
وتابع اجلنرال االميركي ان
"عـرض هــذا الشـريـط دليل

غدًا عطلة  يف اربيل
بمناسبة االعالن عن حكومة  االقليم

ولـم تتـوفـر تفــاصيل حـول مـا إذا كـانت
اجللسـة ستعقـد لغرض املـصادقـة على

تشكيلة احلكومة الكردستانية.
وكــانت املعلـومـات الـواردة من كـردستـان
قـــــد أفـــــادت إن الــتــــشـكــيلـــــة الـــــوزاريـــــة
اجلديـدة تتألف من 27 وزارة بـاإلضافة
إلـــــى ثالث وزارات لـإلقلـيـم وقــــد وزعـت
علـى النحـو التـالي: الـداخليـة والعـدل
والـــتــــــــربـــيــــــــة والــــصـحــــــــة والــــــشــــــــؤون
االجـتمــاعيـة واألوقـاف واملـوارد املــائيـة
والنـقل واالعمــار والتخـطيـط وحقـوق
اإلنسـان لالحتاد الـوطني الكـردستـاني
بــــزعــــامــــة رئـيـــس اجلــمهــــوريـــــة جالل
طــالبــاني ووزارات املــاليـة والـبيـشمـركـة
والـتعلـيم العـالـي والثقـافــة والكهـربـاء
واملوارد الـطبيعية والـبلديات والـرياضة
والشبـاب ووزارة اإلقليم لشؤون املناطق
الــــــــواقـعــــــــة خــــــــارج اإلقـلـــيـــم لـلـحــــــــزب
الـــدميقـــراطـي الكـــردسـتـــانـي بـــزعـــامـــة
رئيـس اإلقليـم مسعـود بـارزاني يف حني
ســتـكـــــــون بـقــيـــــــة الـــــــوزارات لـألحـــــــزاب

الكردستانية األخرى.

أربيل / املدى
أعلن رئيـس اجلمهورية جالل طالباني
أن تـشكيـلة احلـكومـة املوحـدة يف إقليم
كردستان قد اكتملت وسيعلن عنها يوم

غد األحد.
مــن جهــتهـــــا اعلـنـت رئـــــاســـــة مـجلـــس
الــــوزراء يف حكـــومــــة اقلـيـم كـــردسـتـــان
العراق أمس بان يوم غد االحد سيكون
عــــطلـــــة رســمــيـــــة يف جــمـــيع الـــــدوائـــــر
واملؤسـسات احلـكومـية يف مـدينـة اربيل
مبـنــاسـبــة تــشكـيـل احلكــومـــة الكــرديــة

املوحدة.
وجـاء يف بيان جمللـس الوزراء: مبنـاسبة
تـشكـيل احلكـومــة الكـرديـة املـوحـدة يف
كـردستان قـررنا جعل يـوم االحد القادم
املـصــادف 2006/5/7 عـطلــة رسـميــة يف
جميع الـدوائر واملـؤسسـات الرسـمية يف
حكـــومـــة االقلـيـم املـــوحـــدة يف مـــديـنـــة

اربيل فقط.
ومـن جــــانـبـه اعلــن اجمللـــس الــــوطـنـي
لكــردستـان العـراق ان اجمللـس سـيعقـد

جلسة يف يوم غد االحد.

بغداد / املدى
بـــدأت مـــديـــريـــة الـــسفـــر واجلـنــسـيـــة
بعملية متديـد جوازات السفر املنتهية
صالحـيـتهـــا، بعــد أن كــانـت قــد أكــدت
إنهــــا اتخـــذت قـــراراً مبـنع متـــديـــد أي
جـــواز تـنـتهـي صالحـيـته اعـتـبـــاراً مـن

األول من أيار.
وقــال مـصــدر مــســؤول يف املــديــريــة لـ
)املدى( أمس أن املديرية قررت اعتماد
مـكـتـب جــــوازات الـــصلـيـخ للــــراغـبـني
بــالتمـديـد جلـميع محـافظـات العـراق
فــضالً عــن بغــــداد بجــــانـبــيهــــا الـكــــرخ

والرصافة.
وأضــــــــاف أنـه يـــتـــم متــــــــديــــــــد جـــمـــيـع
اجلـــــــوازات املـــنـــتـهـــيـــــــة صـالحـــيـــتـهـــــــا
بـاستثنـاء اجلوازات التـي حتمل حرف
(N)التي مت إنهاء صالحيتها من قبل
املـــديـــريـــة. يـــذكــــر أن مكـتـب جـــوازات
الــــصـلـــيـخ ال يــــــسـع ألكـــثـــــــر مـــن )60(
مراجعاً بـسبب حجمه الصغير، فضالً
عـن قلــة مــوظفـيه ممـــا سبـب العــديــد
مـن املـــشــــاكل أثـنــــاء عــملـيــــة متــــديــــد

اجلوازات.

البدء بتمديد اجلوازات
منتهية الصالحية

لندن / اف ب
كـــشفــت صحــيفــــة "تــــاميــــز"
الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة نـقالً عــن
دبلــومــاسـي غــربـي كـبـيــر ان
اجلنـود البريـطانيـني الذين
افــرجــوا الــشهــر املــاضـي يف
العـــــراق عــن الــبـــــريـــطـــــانــي
نـورمـان كـمبـر، النـاشـط من
دعـــــــــــاة الـــــــــسـالم، امـهـلـــــــــــوا
خــاطفـيه 15 دقـيقــة للفــرار
قبـل التــدخل بهـدف جتـنب

اراقة الدماء.
وكــــــــــــان الـفــــــــــــريـق املـــكـلـف
بالـتفاوض على االفراج عن
الرهـينة البـريطانـي يخشى
بـــالـــواقـع ان يكـــون نـــورمـــان
كـمـبـــر )74 عـــامـــا( ضعـيفـــا
جسديا بعد اربعة اشهر من
االســـــــر لـكـــي يـــتـــمـكـــن مـــن
مـــــواجهـــــة هجــــوم مـبــــاغـت

يشنه الكوماندوس.
واوضـح الـــــــــدبـلـــــــــومـــــــــاســـي
الغـربي للـصحيفـة بـالتـالي

ـ ـ

القوة الربيطانية أمهلت خمتطفي )كمرب( 15 دقيقة 
للنجاة بأنفسهم قبل اهلجوم

فــوكــس. لكـننـــا كنــا نعـتقــد
بــــانهــم مجــــرمــــون هــــدفهـم
االســـــــــــــــــاســـــــي الـــــــنــجـــــــــــــــــاة

بانفسهم".
مـــن جـهـــتـه قــــــــال مــــصــــــــدر
عـــسكـــري مقـــرب مـن فـــريق
الــتــــــدخـل للــــصحـــيفــــــة ان
املـنـــزل الـــذي كـــان يحـتجـــز
فـــيه الــــــرهــــــائـــن يقـع علــــــى
مــســافـــة كلـم ونـصف الـكلـم
فــقــــــــط عــــــن الـــــــــــســفــــــــــــــارة
البــريطـانيـة يف بغـداد وكـان
محـــاطـــاً مبـنـــازل تـــسكـنهـــا
عـــــائالت وهــــذا كــــان سـبـبــــا
اضـافيـا للقيـام بعـمليـة من

دون اطالق نار.
واوضـحــت الــــصـحــيـفـــــــة ان
املهمـة نفـذهـا 32 من رجـال
قـوات الـنخبــة البــريطــانيـة،
"قـــــــــــــــــــــوات ســـالح اجلـــــــــــــــــــــو
اخلـــــاصـــــة"، بـــــدعــم مــن 40
عـــسكـــريـــاً بـــريـطـــانـيـــاً آخـــر

وقصف مدفعي ثقيل.

ـ ـ

ـ
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كيف مت االفراج عـن نورمان
كمبر ورهينتني كنديني هما
جـيـمــس لـــونـي )41 عـــامـــا(
وهـرمـيت سـودن )33 عـامـا(
مـن دون اي طلقــة نــاريــة يف

32 اذار املاضي.
وقـــــــال الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســي ان
"وســـيـــــطـــــــــا وجـه االنـــــــــذار.
وكــانـت مجــازفــة محـســوبــة
لـكن اولـويـتنـا كـانـت ضمـان
عــــودة كـمـبــــر والــــرهـيـنـتـني
االخـريني بـامـان". والثالثـة
يــنــتــمــــــون الــــــى مــنـــظــمــــــة
"كـريـستـشن بـيسـميكـر تيم"

غير احلكومية.
وتابع الـدبلومـاسي "بحسب
معلــومــاتـنــا، كـنـــا نعــرف ان
اخلـاطفني لـيسـوا متـدينني
مــتعــصـبــني علـــى اســتعـــداد
للمـوت مع رهـائنـهم. لكـننـا
كـنـــا نعـــرف انهـم ميـــارســـون
العنف كـونهم قتـلوا العـضو
االمـيــركـي يف املـنـظـمــة تــوم

بوسان / املدى
حـصل الرباع العراقي )رسول كاظم(
علــــى الــــوســــام الــــذهـبـي بــــوزن )52(
كيلوغراماً بعد أن رفع )140( كغم يف
بـــطــــــولـــــــة العــــــالــم لــــــرفـع األثقــــــال
للمعاقني التي جتري وقائعها حالياً
يف مدينة بوسان الكورية اجلنوبية.

وكاد رباعنا أن يحقق يف أول مشاركة
لـه رقمــاً عـــامليــاً جــديـــداً يف سبــاقــات
الـشبـاب إال أنه اكتفـى بهـذا اإلجنـاز،
وحل بـاملـركـز الثـاني الـربـاع اإليـراني

فيما جاء ثالثاً األمريكي.

العراق حيرز وساماً ذهبياً يف بطولة العامل لرفع األثقال للمعاقني
عـراقيني حتى اآلن إلـى أوملبياد بكني
املقـبلـــة وهـمـــا حــسـني علـي ورســـول
كــاظم فـيمـا سـتضــاف أسمـاء أخـرى
خالل األيـــــــام املقـــبلـــــــة مع تـــــــواصل
منـافـســات بطـولـة العـالـم للمعـاقني
الـتي سـتختـتم مـسـاء احلـادي عـشـر

من الشهر احلالي.
وعلى صعـيد متـصل أسندت الـلجنة
املنـظمـة للـبطـولــة مهمـة حتـكيـميـة
ألول مــــرة حلـكـم دولـي عــــراقـي هــــو
مـــزهـــر غـــامن الـــذي أضـــاف جنـــاحـــاً

للمشاركة احلالية يف البطولة.

وفقد منتخـبنا فرصة احلصول على
وســام ذهبـي يف وزن )52( كيلـوغـرامـاً
للـمــتقــــدمـني حـيـنـمــــا حل ربــــاعـنــــا
حــسـني علـي بـــاملـــركـــز الــــرابع بفـــارق
كــيلــــوغــــرامـني ونــصف عـن صــــاحـب
املـركـز الثـالث اإليـراني جـوال مـوسـى
الـــذي رفع )160( كـيلـــوغـــرامـــاً ونـــال
التــايـلنــدي ثــوجنــا الــوســام الــذهـبي
بـــــــــرفـعـه وزن )172.5( كـــيـلـــــــــوغـــــــــرام
والثـاني أسـامـة عبــد من مصـر حيث

رفع )170(.
وأسفــرت الـنتــائـج عن تــأهل ربـــاعني

السليمانية /ا ف ب 
حــــذر مـــســــؤول كــــردي مـن حــــزب
االحتـاد الـوطـني الكـردستـاني يف
الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة أمــــس اجلــمعـــــة
مـقــــــــــــاتـلـــــي حــــــــــــزب الـعـــــمــــــــــــال
الكـــردسـتـــانـي احملــظـــور مـن شـن
هجــمـــــات ضـــــد تـــــركــيـــــا وايـــــران

انطالقا من االراضي العراقية.
وقــال عـمــاد احـمــد نــائـب رئـيــس
وزراء حكـومـة الـسلـيمـانيــة "انهم
)مـقـــــــــــاتـلـــــــــــو حـــــــــــزب الـعــــمـــــــــــال
الكــردسـتــانـي( يـتــواجـــدون علــى
اراضــيــنــــــا لــــــذلـك نــــــريــــــدهــم ان
يحتـرمـوا القـانـون وان اليتخـذوا
مــن اراضــيــنــــــا مــنـــطـلقــــــا لــــشــن
هجــمـــــات" ضـــــد تـــــركــيـــــا وايـــــران

اجملاورتني للعراق.
واضاف "نريـدهم ان يتركوا بلدنا

ـ ـ ـ

حتذير لـ )العامل الكردستاين( من شن هجامت
انطالقاً من العراق

الناصرية / املدى
شـيع مــثقفـــو وأدبـــاء وكـتـــاب
مــــديـنــــة الـنــــاصــــريــــة أمـــس
اجلــمعـــة جـثـمـــان الــشـــاعـــر
الـــــراحل كـمــــال سـبـتـي إلــــى
مـثــــواه األخـيــــر يف مــــديـنــــة
الـــنجـف بعـــــــد أن رحل إلــــــى
ذمـة اهلل يف هـولنـدا األسبـوع

املاضي اثر نوبة قلبية.
وقــــد نقل جـثـمـــان الــشـــاعـــر
الـــــراحل مـن هـــــولـنـــــدا الـــــى
مـسقـط رأسـه يف النــاصــريــة
بـأمـر مـن رئيـس اجلمهـوريـة
جالل طـــالبــانـي علـــى نفقــة
الــــدولــــة اســتجــــابــــة لـنــــداء
عـائلــة الشـاعـر واحتـاد كتـاب

وأدباء العراق.
وولـــــــد ســبــتــي يف مـــــــديــنـــــــة
النـاصـريـة عـام 1952 واكـمل
ــــــــــــــة ــــــــــــــدائـــــي دراســـــتــه االبـــــت
واملـتــــوســطــــة فــيهــــا قــبل ان
يـلـــتـحـق مبـعـهــــــــد الـفـــنــــــــون
اجلــمـــيلــــــة يف بغـــــداد حــيــث

ـ ـ

النارصية تشيّع  
جثامن الشاعر كامل سبتي

بغداد / املدى 
متكـنت قــوة مـن اللــواء االول الفــرقــة
الــســـادســـة العـثـــور علـــى مخـبـــأ كـبـيـــر
لالسلحــة يف منـطقـة الــرشيــد جنـوب

بغداد. 
وقــال مصـدر مـسـؤول يف وزارة الـدفـاع

العثور عىل خمبأ لألسلحة جنوب بغداد
هجـومية من نوع كالشنكـوف وبندقية
قنـاصـة وعلـى عـدد من مـدافع الهـاون
وقاذفات آر بي جي وصواريخ آربي جي
سفـن. وكـــذلـك مت العـثـــور علـــى عـــدد
مـن االلغــام املـضــادة للــدبــابــات وعلــى

فذائف الهاون واملدفعية اخملتلفة. 

انه مت تـــطــــويـق وتفــتــيـــش مــنـــطقــــة
الـــرشـيـــد بعـــد ورود معلـــومـــات تفـيـــد
بـوجــود اسلحـة وقـذائف يــستخـدمهـا

املسلحون يف عملياتهم. 
واضـاف ان اخملبـأ يحتـوي علـى تـسعـة
مــــــدافـع رشــــــاشــــــة وســـت رشــــــاشــــــات

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بـسالم. واذا ارادوا البقـاء فعلـيهم
الـلجــــوء الــــى العــمل الـــسـيــــاسـي
ولـــيــــــس الــــــسـالح" مـــن اجـل حـل

قضيتهم.
وتـــــــابع احــمـــــــد "نحــن ال نــــــريــــــد
املــــــشـــــــــاكـل ال مـع ايـــــــــران وال مـع

تركيا".
واوضح "انـا اديـن كل هجـوم علـى
هــــاتـني الــــدولـتـني انـــطالقــــا مـن

االراضي العراقية".
وكــــــان مقــــــاتلـــــو حــــــزب العــمـــــال
الـكــــــردســتــــــانــي الـــــــذي يخــــــوض
مـواجهـات مع الـسلطـات التـركيـة
قــــد حــــذر يــــوم االربعــــاء املــــاضـي
بـشن حـرب واسعـة ضـد تـركيـا اذا
دخلت االراضي الـعراقية ملالحقة
عـنــاصــره يف املـنـــاطق احلــدوديــة

لتركيا وايران داخل العراق.

-محـافـظ الـنجف : عـازمــون علــى حتقـيق
الفــدراليـة واملــدينـة خــاليــة من الـبطـالـة

ص5
- حـكايـة )القـزان( الذي يـدخله املعتقل حـيا

ويخرج منه ميتا ! ص7
- غـرف عـمليـات يف احملــافظـات ملتـابعـة

املرحلني قسرا  ص3

درس االخراج السينمائي.
ثم درس السبتي يف اكادميية
الفــنـــــون اجلــمـــيلـــــة قـــبل ان
يهــرب مـن العــراق عــام 1989
بـــسـبــب معــــارضــته الـنــظــــام
الـســابق وجلــأ الـــى اسبـــانيــا
حيـث درس يف كلية الفـلسفة
واالداب يف جــــامعـــة مـــدريـــد

املستقلة.
وصــــدرت للـــشــــاعــــر الــــراحل
مجـمـــوعـــات شعـــريـــة بـيـنهـــا
"وردة الـبحـــر" يف بغـــداد عـــام
1980، و"ظـل شــــيء مـــــــــــا" يف
بغداد يف عـام 1980، و"حكيم
بال مــــدن" يف بغــــداد يف عــــام
1986، و"مـــتـحـف لـــبـقــــــــايــــــــا
العــــائلــــة" يف بغــــداد يف عــــام
1989، وآخــر املــدن املقــدســة"
يف بــــيــــــــــروت يف عــــــــــام 1993،
وآخـرون قبل هـذا الـوقت" يف

دمشق يف عام .2002
وتـــرجــم شعـــر كـمـــال سـبـتـي

الى لغات مختلفة.

يف عدد اليوم

بغداد / املدى
تواصل الكتل النيـابية مشاوراتها
الــداخليـة مـن أجل االتفـاق علـى
احلقــائـب الــوزاريــة قـبل الــشــروع
مبـنــــاقـــشــــة األسـمــــاء املـــــرشحــــة

لشغلها.
وحـدد االئـتالف العــراقي املـوحـد
الـوزارات التي يـرغب أن تكـون من
حصـته يف احلكـومــة املقبلـة وهي
الـــنفـــط والــكهـــــربـــــاء واإلسـكـــــان
واإلعـــمـــــــــار والـــنـقـل والـــــصـحـــــــــة
والـــــــزراعـــــــة والـعـــمـل والــــــشـــــــؤون
االجـتـمـــاعـيـــة والــتعلـيـم العـــالـي
واملـــــــــوارد املـــــــــائـــيـــــــــة والـــتـجـــــــــارة
والـبلـــديـــات واألشغـــال والـتجـــارة
ووزارة الـــــــدولـــــــة لـــــشـــــــؤون األمــن
الـــوطـنـي ووزارة الـــدولـــة لــشـــؤون

السياحة واآلثار.

الداخلية لالئتالف املوحد واخلارجية للتحالف الكردستاني

الكتل النيابية حتّدد مطالبها الوزارية واخلالف حول منصب نائب رئيس الوزراء مستمر
إلى آرائنا ونستمع إليهم". 

وأشــــــــــــارت الـــــــــسـهــــيـل إلــــــــــــى:"أن
املبـاحثـات مـستمـرة بني القـائمـة
وبــاقـي الكـتل الــسـيــاسـيــة بــشــأن

مشاركتها يف احلكومة املقبلة". 
وعـــن مـلـف الــــــــوزارات األمـــنـــيــــــــة
وبــــالــــذات وزارة الـــــداخلـيــــة قــــال
حــمــيـــــد مـعلـــــة عـــضـــــو مـجلــــس
الــنــــــواب عــن قــــــائــمــــــة االئـــتالف
العـراقي املـوحـد:"إن حـقيبـة وزارة
الــــداخلـيـــة لــن تخـــرج عـن كــتلـــة
االئتالف وإمنا ستكون لشخصية
يخـتارها من األحـزاب املؤتلفة يف

الكتلة". 
وأضـــــــــاف:"إن اجملـلـــــــس األعـلـــــــــى
للــثـــــــورة اإلسالمــيـــــــة يف العــــــراق
ســيحـــصـل علـــــى وزارة ســيـــــاديـــــة

أخرى غير الداخلية".

أمـــــا بــــشـــــأن الـــــوزارات الــتــي مــن
احملـتمـل إسنــادهــا لـلتــوافق فقــد
أوضح:"رمبــا ستــسنـد إلـى جـبهـة
التـوافق العـراقيـة وزارتـا التـربيـة
واملـــــــــــــالـــــيـــــــــــــة ووزارة أو وزارتـــــــــــــان

خدميتان. 
وعن مـشـاركـة القــائمـة العــراقيـة
يف احلـكـــــومــــــة أعلــنــت الــنـــــائــبـــــة
صفـيــــة الــــسهــيل عــن القــــائـمــــة
العــراقيــة:"إن القــائمــة العــراقيـة
لـــم تقــــــدم إلــــــى رئــيـــــس الــــــوزراء
املـكلف نــوري املــالـكي أيــة طـلبــات
لتـولي وزارات معيـنة يف احلكـومة

املقبلة". 
وأضـافت:"لم نـطلب أيـة وزارة من
الـــــوزارات وقـــــد أكـــــدنـــــا لـــــرئــيــــس
الــــــوزراء املـكـلف نــــــوري املــــــالـكــي
رغـبـتـنـــا يف أن يــسـتـمع اآلخـــرون

الــكــــــــــردســـتــــــــــانـــي:"إن رئــــــــــاســــــــــة
اجلــمهــــوريــــة اسـتـحقــــاق وطـنـي

للتحالف الكردستاني". 
وأضـــــــــــاف:"يـجــــب أن ال تـقـلــــــص
نقـاط التحـالف الكـردستـاني وان
ال تقلـص احلقائب الـوزارية التي
يــــــطــــــــــــالــــب بـهــــــــــــا الــــتـحــــــــــــالـف
الـكــــردسـتــــانـي، وإذا أرادت الـكــتل
الــسـيـــاسـيـــة هـــذا األمــــر فعلـيهـــا

تقدمي تنازالت مماثلة". 
من جــانبه قـال عـدنـان الــدليـمي
رئـــــيــــــــــس جـــــبـهــــــــــــــة الـــــتــــــــــــــوافـق
العراقـية:"إن منـصب نائـب رئيس
الـــــوزراء يـــــشهـــــد تــنـــــافــــســـــا بــني
القـــائـمـــة العـــراقـيـــة وبـني جـبهـــة
الـتــــوافـق العــــراقـيــــة ونعــتقــــد أن
جبهة التـوافق العراقيـة هي التي

تستحق هذا املنصب". 

السنيد عن وجود مبادرة من قبل
االئـــتـالف جتـــمـع مـــن خـاللـهـــــــــا
القـائمة العراقيـة وجبهة التوافق
العــــراقـيــــة علــــى طــــاولــــة واحــــدة
لالتفـــاق علـــى عـــائـــديـــة مـنـصـب
نـائـب رئيـس الـوزراء خالل هـذين
الــيــــــومـــني وأوضح الـــــســنــيــــــد أن
حقــيــبــتــي املــــــالــيــــــة والــتــــــربــيــــــة
سـتـكــــونــــان مـن حــصــــة الـتــــوافق
واخلـــارجـيـــة تـــأكـــدت عـــائـــديـتهـــا

للتحالف الكردستاني.
التحـالف الكـردستـاني رفـض من
جــانـبه حجـب عــدد مـن الـنقــاط
عــنـه، علــــــى وفق الــنـــظـــــام الـــــذي
تـتبعـه الكتل الـسيـاسيـة لتقـسيم
الوزارات كـونه حصل على منصب
رئيــس اجلمهـوريـة وقـد عــد عبـد
اخلـــالـق زنكـنـــة عـضـــو الـتحـــالف

هذا ما قاله عضو مجلس النواب
عـن االئــتالف حــسـن الــسـنـيـــد لـ
)املـــــدى( أمـــس وأضـــــاف: أن وزارة
الـداخليـة ستكـون ضمـن الوزارات
الـتـي سـيــطــــالــب بهــــا االئــتالف،
وأضاف: أن الـوزارات التي حددها
االئــتالف قــــابلــــة للــتفــــاوض مع
الكــتل األخـــرى، مــشـيـــراً إلـــى أن
االئـتالف قـــد يحــصل علـــى )14(
إلــــى )15( وزارة فـيـمــــا ســيحــصل
الــتحـــــالف الـكـــــردســتـــــانــي علـــــى
ثمـــاني أو سـبع وزارات أمــا جـبهــة
الـتـــوافق العــراقـيـــة فقــد حتــصل
علـــــى سـت او خـمـــس وزارات أمـــــا
حـصة القائـمة العراقـية فال تزال
غـيـــر محــســـومـــة بــسـبـب مــطلـب
نـائب رئيس الـوزراء الذي تـطالب
بـه العــــراقـيــــة والـتــــوافـق، وأعلـن

صباح اجلمعة يف حديقة هولير


