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-فات قطار الزواج ولكن احلياة اجمل ص5
- جولة يف شوارع السليمانية ص15

- وزيـــر االعمــار: اعــدنــا 100 مـليـــار دينــار
للمالية ص7

يف عدد اليوم

نـشــرت صحـيفــة الــصبــاح يف عــددهــا
الــــصـــــــادر امـــــس رأيـــــــاً لـــــــوكــيـل وزارة
الــثقـــــافـــــة جـــــاء فــيـه ان "مهـــــرجـــــان
)املـدى( الــذي اعقب املـربـد مبـاشـرة"
جتـاهل دعـوة )الـرمـوز( محتقـراً لهم
فـــزحفــوا بـــانفــسهـم إلــى دار )املــدى(

يتوسلون استدعاءهم".
ونــود ان نــوضح ان مــؤسـســة )املــدى(
وإدارة اسبــوعهــا الـثقــايف التـي تتــابع
باهتمام واحترام جميع ما يكتب من
آراء وتـعلـــيقــــــات بـــصــــــدد االســبــــــوع،
التــزمت بعـدم الـتبـرم والـتضــايق من
تلـك اآلراء، مهـمــا اخـتلقـت دوافعهــا

تعقيباً عىل ما نرشه وكيل وزارة الثقافة يف جريدة الصباح امس
االسبـوع وجهت إليهـم الدعـوات، بكل
اإلحتــرام الــذي يـسـتحقــونه، وكــانــوا
كـــرمـــاء ومـتفــضلـني ســـواء يف قـبـــول
الدعـوة أو يف االعتـذار عنهـا، خملتلف
االسـبــــاب، كـمــــا نــــؤكــــد ان لـيـــس بـني
املدعويـن من تصرف بالـطريقة التي
يتحـدث عنها تعليق الـوكيل "الزحف

والتوسل".
ولعلهـا مناسبـة ان نكرر اعتـذارنا من
جـميع مثقفـينا الـذين لم تسـمح لنا
الــظـــروف بـــدعــــوتهـم، وكــــان الكـثـيـــر
مـنهـم اكـثــر لـطفـــاً وتكــرمـــاً يف تفهـم

تلك الظروف.

وأغـــراضهـــا، اميـــانـــاً مـنهـــا بـــأهـمـيـــة
احترام الرأي الثقايف، وترك املساحة
واسعـــة لفـضـــاء الـنقـــد واالعـتـــراض
كــــوســـــائل الزمــــة لــتقــــدم الــثقــــافــــة
واجملــتـــمع.. ولـكــن الــتـعلـــيق الــــــذي
أوردنـاه مـن رأي وكيل الـوزارة يلــزمنـا
بـــالـتـــوضـيح، لـيــس ألنه يــسـيء إلـــى
)املــدى( واسـبـــوعهـــا، ولكـن احـتــرامــاً
جلـــمـــيـع املـــثـقـفـــني املـــــــسـهـــمـــني يف
االسـبـــوع الـــذيـن طــــالهـم الــتجــــريح
)غـير املقصود رمبـا( الوارد يف حديث
الـــــوكــيل. ونـــــؤكـــــد بهـــــذا الــصـــــدد ان
جـــمـــيـع االســـــــاتـــــــذة املـــــشـــــــاركـــني يف

BBC / لندن
قــــــــال وزيــــــــر اخلــــــــارجـــيــــــــة
هــوشيــار زيبــاري إن هنـاك
حتــشـــدات لقــوات إيــرانـيــة
عـلـــــــى طـــــــول احلـــــــدود مـع
الـعـــــــراق، مـــــــؤكـــــــداً وقـــــــوع
قــصـف يف بعــض املــنـــــاطق
وإن احلـكــــومــــة العــــراقـيــــة
عــبـــــرت عـــن قلـقهــــــا بهـــــذا
الـــــــــشـــــــــــأن لـلـحــكـــــــــــومـــــــــــة

اإليرانية. 
لـكـن زيـبــــاري قـــــال إنه لـم
تـقع اخــتــــــراقــــــات كــبــيــــــرة
للقوات اإليرانية لألراضي

زيباري: حشود إيرانية عىل طول احلدود العراقية
قـصفت لعـدة أيــام منـاطق

يف كردستان العراق. 
وذكرت األنبـاء حينها نقال
عــن "رســتــم جــــــودي"أحــــــد
قــــــــــــادة حــــــــــــزب الـعــــمــــــــــــال
الـكــــــردســتــــــانــي قـــــــوله: إن
القــوات اإليـــرانيــة قـصـفت
مــــــــــــــــــواقــع لــلــحــــــــــــــــــزب يف

كردستان العراق. 
وقـــــــــال: إن الـقـــــصـف أوقـع
خــســـائــــر لكـنه لـم يــــوضح
طـــبـــيـعـــتـهــــــــا، وأَضــــــــاف أن
القـــصف أرغــم العــــشـــــرات

على الهرب من ديارهم.

ـ ـ

الـعـــــــراقـــيـــــــة، مـــــــؤكـــــــداً أن
احلكــومــة العــراقيــة تــريــد
حل املـشكلـة مع إيــران من

خالل احلوار. 
كــمـــــا حتـــــدث زيــبـــــاري عــن
حتـــشــــدات لقــــوات تــــركـيــــة
ــــــــــــى طــــــــــــول احلــــــــــــدود عـل

الشمالية للعراق. 
وتـأتـي التـطــورات األخيـرة
بعـــــد تــصـــــريحـــــات لـــــوزارة
الــدفــاع العـــراقيــة وجهــات
كـــــــرديـــــــة مــن كـــــــردســتـــــــان
العــــراق األسـبــــوع املــــاضـي
ذكـر فيهـا أن قـوات إيـرانيـة

ـ ـ ـ

اربيل / املدى
اعلـن عدنـان املفتي رئـيس
اجمللـــس الــــوطـنــي القلـيـم
كـــــردسـتـــــان العـــــراق امـــس
السبت ان اجمللـس سيعقد
اليــوم جلـســة خــاصــة ملـنح
الثقــة للحكـومــة الكـرديـة

املوحدة يف االقليم.
واوضح املفتي ان "الـبرملان
الكـــردي املـــوحـــد سـيـعقـــد
جلـســـة اليــوم لـلمـصــادقــة
علــى اسـمــاء الــوزراء )...(
ـــــــــــــــــؤدون الـــــــيـــــــمـــــــني وســـــــي
الــدسـتــوريــة امــام اعـضــاء

اجمللس".
وقـــــرر مـجلــــس الـــــوزراء يف
حكــومـــة اقلـيـم كــردسـتــان
اعـتـبــار هــذا الـيــوم االحــد
عـطلــة رسـمـيــة يف مــديـنــة
اربــيل مبـنـــــاسـبـــــة االعالن

عن احلكومة املوحدة.
وســـيـــتــــــــرأس احلــكــــــــومــــــــة
الـــكــــــــــــرديــــــــــــة املــــــــــــوحــــــــــــدة
نـيجيـرفـان بـارزانـي رئيـس
الوزراء احلـالي يف حكـومة
اربـيل والقيـادي يف احلـزب

ـ

اليوم.. برملان كردستان يصادق
عىل تشكيلة حكومة االقليم املوحدة
الدميقـراطي الكـردستـاني
الـــــذي يـتـــــزعــمه مــــسعـــــود
بـــــــــارزانـــي رئـــيــــــس اقـلـــيـــم

كردستان العراق.
وتـضـم احلكــومــة الكــرديــة
املـــــــوحـــــــدة 27 وزارة وزعــت
بــني احلــــــزبــني الـكــــــرديــني
الــرئيـسـيني الــدميقــراطي
الـكـــــردســتـــــانــي بـــــزعـــــامـــــة
بــارزاني الــذي سيـشغل 11
وزارة فــــيــــمـــــــــــا ســــيــــــــشـغـل
ـــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي االحتـــــــــــــــــاد ال
الكردستاني الذي يتزعمه
الــــرئـيــــس العــــراقــي جالل
طــــالـبــــانـي احــــدى عـــشــــرة
وزارة وتــوزع بقيـة الـوزارات
علـــــى االحـــــزاب الـكـــــرديـــــة

االخرى.
ومـــن املـقــــــــرر ان يـحــــضــــــــر
اجللــــســـــــة كل مــن رئــيــــس
ـــــــــــــــة جــالل اجلــــــمــهـــــــــــــــوري
طـــالـبـــانـي ورئـيـــس اقلـيـم
كــردستـان مـسعـود بــارزاني
بـاالضـافـة الـى شخـصيـات
سـيــــاسـيـــــة ودبلــــومــــاسـيــــة

اخرى.

ـ ـ

ـ ـ

بغداد / نينا
قـــــــال بـــــــديـع عـــــــزت عـــــــارف
محــــامـي طــــارق عــــزيــــز "ان
قــــــاضــيــــــا فــــــرنــــســيــــــا قــــــدم
لـلــتـحـقــيـق يـــــــوم االربـعـــــــاء
ــــــــــــــاضـــــي مــع مــــــــــــــوكــلـــــي امل
السـتحصـال معلـومــات منه
تـــديـن بعـض الــشخـصـيـــات
الفـرنـسيـة التي تعـاونت مع
العـراق اثنـاء فتــرة احلصـار
االقـتصـادي". واضــاف امس
الــسـبـت: "ان املقـــابلـــة الـتـي
اجـراهـا القــاضي الفـرنـسي

ـ ـ

على خلفية فضيحة النفط مقابل الغذاء 

قاض ٍفرنيس يستجوب عزيز ورمضان
ووصــــول جلـنـــــة حتقــيق بــــريــطــــانـيــــة

حتـقـــيـقـــيــــــــة مــكـلـفــــــــة مـــن
مجلـس العمـوم البـريطـاني
للــتـحقـــيق فــيــمــــــا اذا كــــــان
جــــــــورج غــــــــاالوي الـــنــــــــائـــب
اليسـاري املفصول من حزب
الـعمــال قــد تلقــى امــواال او
هـدايا من نظـام صدام، وهو
ما انكـره غاالوي يف الـسابق
وطـارق عـزيــز ايضـا يف اكثـر
مـــــن حتـقـــــيـق". واكــــــــــــد:"ان
اجللـــســــات ســتعــــاد يف وقـت
الحـق مع مــــوكلـي واالثـنـني

اآلخرين معه.

ـ

ملــــــــوكـلـــي بــــــــاتـخــــــــاذ بـعــــض
االجــــــــــــــراءات بــحــقــه اال ان
مـــــــــــوكـلــــي لــــم يــــــــســــتـجــــب
للتـهديـدات ودخل يف شـجار
مـع الـقـــــــاضــي". وبــيّــن: "ان
اجللـــــســــــة الــتــي قـــــــام بهــــــا
الـقـــــــاضــي الـفـــــــرنـــــســي لــم
تخـــص مــــــــوكلـــي فحـــــســب،
وامنـــا كـــان مـعه طه يـــاسـني
رمـضـان وعـامــر رشيـد وزيـر

النفط السابق". 
وعلـــى صعـيـــد مـتــصل قـــال
بــــديع عــــزت:"وصلـت هـيـئـــة

ـ
كانت بحضـور قاض عراقي،
وقــــــد قــــــدم مـــــــوكلـــي بعـــض
املعلــومـــات للقــاضـي، اال ان
مـــــــــــوكـلــــي اخــــتـلـف مـعـهــــم
حــيــنــمــــــا حــــــاول القــــــاضــي
الـفــــــــرنــــــســـي ادانــــــــة بـعــــض
الـــشخــصـيــــات الفــــرنـــسـيــــة
املعـــروفــــة". واوضح: "ان مـــا
حــــــــــــدث هــــــــــــو تـــــــصـفــــيــــــــــــة
للحـســابــات، ونـحن النــؤذي
من وقف معـنا يف محنـتنا".
واشار الى: "ان القاضي لوّح
بكـلمــات كــانت شـبه تهــديــد

بغداد/املدى
أحـــرز األطـبــــاء العـــراقـيـــون نـتــــائج
متـقدمـة يف امتحـان البـورد وحصل
أحــــدهــم علــــى املــــرتـبــــة األولــــى يف

االمتحان املذكور.
وأشاد أ.د.سامـي عبد املهدي املظفر
وزيــــــر الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث
الـعلـمـي، بــــاإلجنــــاز الــــذي حـققــته
نخـبـــة مـن األطـبـــاء العـــراقـيـني، يف
واحــــد مـن االمــتحــــانــــات العــــاملـيــــة
رفيعـة املــستــوى، بنحـو أكـد رصـانـة
مستوى التعليم العالي يف العراق.

وقـــــــال أ.د.نـــــــزار احلـــــســنــي رئــيـــــس
اجمللـــس العـــراقـي لالخـتـصـــاصـــات
الـطـبـيــة، أن وزيــر الـتعلـيـم العــالـي
والبـحث العلـمي أشـاد بجهـود )36(

تفوقوا على 699 طبيباً عاملياً

نتيجة مرّشفة لألطباء العراقيني يف امتحان البورد األوريب
يف البـورد األوربي وذلك )لـلمسـتوى
اجليـد جـداً( الــذي حقـقه األطبـاء
الـعــــــــراقـــيــــــــون، وألن أقـل نـــتـــيـجــــــــة
حققـوهـا كــانت )فــوق املعــدل العـام
للــنجـــــاح( هــــــذا العــــــام، علـــــى حـــــد

وصفه.
وأوضح احلــسـنـي إن وزيـــر الــتعلـيـم
العـــالـي والـبحــث العلـمـي، كـــان قـــد
أوعــــز بــتحــمل الــــوزارة نـفقــــات أداء
الـطالب هــذا االمـتحـــان، كمــا أوعــز
بتـوجيه كتـاب شكر وتقـدير لهم مع
هـــديـــة قـيـمـــة، عـــرفـــانــــاً بجهـــودهـم
ومـثــــابـــــرتهــم وشعــــورهـم الــــوطـنـي
الــنــبــيل، فـــضالً عــمـــــا أثــبــتـــــوه مــن
رصـانـة يف مـستـوى الـتعليـم الطـبي

العالي يف العراق.

وأفـاد أن الـدراسـة اإلحصـائيــة التي
أجــــراهــــا مــــركــــز الـبــــورد األوربـي يف
هــولـنــدا، بــشــأن نـتـــائج االمـتحــان،
أكــــدت بــــوضــــوح املـــسـتــــوى املـتـمـيــــز
لألطبـاء العـراقـيني املـشـاركـني فيه،
إذ بـيـنـت إن معـــدل الـــدرجـــات الـتـي
حقـقهــــــا الـــطــــــالـــب العــــــراقــي هــي
)74.9%(، يف حـــــــني بــلــغ مــعـــــــــــــــــدل
درجــــات الــطــــالـب األوربـي )%59.7(

درجة.
وكـشف الـدكتـور احلـسـني عـن تلقي
رئـيــس اجمللـــس العلـمــي للجـــراحـــة
الـــبـــــــولـــيـــــــة يف اجملـلـــــس الـعـــــــراقـــي
لالخـتــصـــاصـــات الــطـبـيـــة، رســـالـــة
تهــنــئـــــــة وإعجــــــاب مــن )الــــــدكــتــــــور
كروتـنبرج( عـميد اجلـراحة البـولية

ـ

طبـيبـــاً من طـلبــة اجمللــس العلـمي
للجـراحــة البــوليـة يف اجمللـس، ومـا
حـقـقــــــــــوه مــــن جنــــــــــاح بــــــــــاهــــــــــر يف
االمـــتـحــــــــان الـــتـقــــــــوميـــي لـلـــبــــــــورد
األوربـي، الــذي أجــري يــوم احلــادي
عـــشــــر مـن آذار املــــاضـي، مبـــشــــاركــــة

)699( طبيباً من أوربا وخارجها.
وأضـــاف إن األطـبـــاء العـــراقـيـني لـم
يكـتفـــوا بـــاجـتـيـــاز هـــذا االمـتحـــان
وحتقيق معـدالت عالية فيه مقارنة
بــتلـك الـتــي حقـقهــــا أقـــــرانهـم مـن
األطـباء األجـانب حـسب، بل ومتكن
أحدهـم )وهو الـدكتـور عالء محـمد
رضــــا الـكــــواز( مـن احلــصـــــول علــــى
معـــدل قــــدره )86.2%( أهله إلحـــراز

املرتبة األولى على املشاركني فيه.

بغداد / املدى
خــصــص مـجلــس الـــوزراء مـبـلغــــاً مقـــداره
)150( ملــيــــــون دوالر حملــــــافـــظــــــة األنــبــــــار

والكوفة وسامراء ومدينة الصدر.
أعلـن ذلك مــستـشـــار رئيـس الــوزراء ممـثل
اجمللـــس األعلــــى لإلعـمــــار حقـي احلـكـيـم
خـالل حضـوره اجـتمــاع مجلـس محــافظـة
بغـــداد وقـــال: إن هـــذا املــبلغ يـتـــوزع بـــواقع
)75( ملـيــــون دوالر لألنـبــــار و)25( ملـيـــون
دوالر للمدن األخرى كما أنه مت تخصيص
مـبـلغ )11( ملـيـــون دوالر ملـنــطقـــة معـــامل

150 مليون دوالر إلعامر األنبار والكوفة وسامراء ومدينة الصدر
احلـسينيـة التي تعـاني مـن سوء اخلـدمات
خـــاصـــة يف مجـــال املـــاء الـصــــالح للــشـــرب
ستـوزع بــواقع خمـسـة ماليـني دوالر للمـاء
وملـيـــون للـتــربـيــة ومـثـله للـصحـــة وأربعــة

ماليني ملشاريع التبليط وغيرها.
وأشار إلـى أن اجمللس األعلـى لإلعمـار كان
قــد طـــالب بـتخــصيـص )15( مـليــون دوالر
إضــــافـيــــة بـــشـكل ســــريع إلعـمــــار مــــديـنــــة
الــصـــدر إال أن وزارة املـــالـيـــة عــــرقلـت هـــذا
املــشـــروع بحجــة عــدم وجـــود تخـصـيـصــات

مالية.

واشنطن / اف ب
اعــــرب الــــرئـيـــس االمـيــــركـي
جـورج بـوش عـن اسفه لكـون
االخبــار الـسـيئـــة اآلتيـــة من
العــراق تـطغــى علــى االنبــاء
الـــــــســــــــــارة عـلــــــــــى صـعــــيــــــــــد

االقتصاد االميركي.
وقـــال بــــوش يف مقــــابلــــة مع
محـــطـــــــة "ســي ان بــي ســي"
الـتـلفـــزيـــونـيـــة االمـيـــركـيـــة
"املـــــشــكلــــــة تـكــمــن يف انــنــــــا

بوش: اخبار العراق تطغى عىل االنباء االقتصادية السارة
العوملة".

لـكـن بــــوش شــــدد علــــى قــــوة
االقتصاد االمـيركي ومتانته
مــــشــيــــــرا خـــصــــــوصــــــا الــــــى
"استحــداث مليـونـي وظيفـة

منذ ربيع العام 2003".
واضــاف "ســاواصل احلــديث
عن الـوقائع، الـوقائع عـنيدة
وعـلى االميـركيني ان يـدركوا
ان اقـتـصــادنــا قــوي ولــديـنــا

خطة البقائه قويا".

رسالتي".
فـفـــــــضـال عـــــن احلــــــــــــرب يف
العــــــراق حتــــــدث بــــــوش عــن
ارتفــــــاع اسعـــــار احملـــــروقـــــات
"االمـر الذي يثـير قلقـاً لدى
االمـيـــركـيـني" وعــن العـــوملـــة

ايضا.
واوضـح "ثـــمــــــــة خــــــــوف مـــن
املـنــافـســة ويـتـســاءل الـنــاس
هل الـواليـات املـتحـدة قـادرة
عـلــــــــى ان تـــنــــــــافــــــس يف ظـل

ـ
نخـوض حـربــا ومن الـصعب
احيـانــا للنـاس ان يـلتقـطـوا
الــرســالــة االيجـــابيــة بـشــأن
االقـتـصــاد عـنــدمــا يـقلقــون
بـسـبب مـشـاهــد العنف الـتي

يرونها عبر التلفزيون".
واضــاف الـــرئيــس االميـــركي
"يجـب االعتــراف بــان بعـض
اجلــــــــوانـــب املـقـلـقــــــــة عـلــــــــى
صعـيـــد اجملـتــمع قـــد جتـعل
من الصعب اكـثر علي مترير

بغداد - البصرة / املدى والوكاالت
سقـطت طـائـرة هلـيكــوبتـر عـسكـريـة
بــــريــطــــانـيــــة وحتــطـمـت يف مــــديـنــــة
الـبــصـــرة امــس الــسـبـت وقـــال رجـــال
اطفـــاء انهـم عـثـــروا علـــى أربع جـثـث
مـتفـحمــة يف حـطــام الـطــائــرة الــذي
أحاط به بسرعة حشد من السكان.

واشتعلـت النيـران يف حطـام الطـائرة
الهليكوبتر لـدى سقوطها وتصاعدت
سحــــــابــــــة مــن الــــــدخــــــان االســــــود يف
الـهـــــــواء. وقـــــــال شـــــــرطـــي يف مـكـــــــان
احلــــــادث ان صــــــاروخـــــــا أطلـق علــــــى

الطائرة.
وقــال املقـدم كـرمي الـزيـدي املـتحـدث
بــاسـم شــرطــة الـبـصــرة ان الـطــائــرة

عملية انتحارية تودي بحياة 3 ضباط عراقيني يف تكريت
سقوط مروحية بريطانية ومقتل افراد طاقمها ومتظاهرون يرضمون النار يف 3 عجالت عسكرية يف البرصة

اســمه ان "انــتحـــــاريـــــا يـــــرتـــــدي بـــــزة
ضـــــابــط يف اجلــيــــش العـــــراقــي دخل
قـاعدة عسكـرية تقع يف وسـط تكريت
وفجــر نفـسه بــالقــرب من مـجمــوعــة
من الـضبـاط اسفــر عن مقـتل ثالثـة
مــنهــم بـــــرتــب: مقـــــدم ورائــــــد ومالزم

واصابة آمر الفوج برتبة عقيد".
إلــى ذلك اعلنـت مصــادر امنيــة امس
الــــســبـــت مقـــتل طـفلـــني يف سقــــــوط
قـــذائف هـــاون علـــى مـنـــزل يف بغـــداد
وخطف سبـعة عـراقيني بـينهم ثـالثة
مــن مغـــاويـــر الــشـــرطــــة علـــى ايـــدي
مـــــسـلحــني مـجهــــــولــني يف حــــــادثــني

منفصلني جنوب بغداد.
تفاصيل اخرى ص2

املــنــــــازل اجملــــــاورة عــن جــثــث قـــتلــــــى
آخرين من الطاقم نفسه".

وجتـمع املـتـظـــاهـــرون الغـــاضـبـــون يف
مــوقع احلــادث الــذي انتـشــرت حــوله
عـــشـــرات اآللـيـــات الـتــــابعـــة لـلقـــوات
البــريطــانيـة فـيمــا حلقت مــروحيـات
وطائرات مقـاتلة للقوات البـريطانية

فوق موقع احلادث.
مـن جهة اخـرى اعلن مـصدر يف وزارة
الــداخليـة امـس الـسـبت مـقتل ثالثـة
ضبـــاط يف اجليــش العــراقـي عنــدمــا
فجـــر انـتحـــاري نفـــسه داخل قـــاعـــدة
عـــسـكـــــريـــــة عـــــراقــيـــــة يف تـكـــــريــت يف

محافظة صالح الدين.
وقال املـصدر الذي رفـض الكشف عن

من قبل احد املتظاهرين.
مــن جــــــانـــبه ،اكــــــد مـــتحــــــدث بــــــاســم
اجليـش البــريطـاني وقـوع اشـتبـاكـات
قـائال "حـدثـت اشتبـاكـات بني رجـالنـا
وبني املتظاهرين الذين القوا زجاجة
حـارقــة داخل احـدى دبـابــاتنـا، ولـكن

ليس لدي معلومات اكثر".
وقال مـراسل فرانـس برس انه شـاهد
احــــدى سـيــــارات االسعــــاف الـتــــابعــــة
للقـوات البــريطـانيـة وهـي تنقل عـدة
اكـيــــاس بالسـتـيـكـيــــة خــــاصــــة لـنـقل
اجلــثــث مـحــمـلـــــــة بـــــــاشـالء طـــــــاقــم

املروحية.
واضـــــاف "مـــــا زال عـــــدد مـن اجلـنـــــود
الـبـــريـطـــانـيـني يـبحـثــــون خلف احـــد

وعـلــــــــــى صـعــــيــــــــــد مــــتـــــصـل احــــــــــرق
متـظــاهــرون ثـالث آليــات بــريـطـــانيــة
عنــدمــا وصلـت القــوات البــريـطــانيــة
النقـاذ طـاقم املـروحيـة الـتي سقـطت

يف البصرة.
وذكـرت تقـاريـر صـحفيـة مـن منـطقـة
احلــــادث ان مـتــظــــاهــــريـن غــــاضـبـني
اضــرمــوا الـنــار بــآلـيـتـني وعجلــة مـن
طراز )الندروفر( بـعد ان اشتبكوا مع
قـــوات بـــريـطـــانـيـــة يف مــــوقع سقـــوط

الطائرة.
واكـد مـراسل فـرانس بـرس انه شـاهـد
احد اجلنود البريطانيني وقد اصيب
بجـروح نـتيجـة اطالق قـذيفـة )ار بي
جـي( علــى دبــابــة كــان بــالقــرب مـنهــا

الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة قــــــولـه: ان سقــــــوط
املروحيـة تسبب بـوقوع "ضحـايا"، من

دون اعطاء تفاصيل اخرى.
وافاد مـصدر يف الشـرطة العـراقية يف
الـبــصـــرة ان "مـــروحـيـــة بـــريــطـــانـيـــة
سقـطت يف حـي السـاعي بـالقـرب من
مبنى محافظة البصرة وسط املدينة
بعـــد ان اطلق مــسلحـــون مجهــولــون

قذيفة باجتاهها".
ونقلـت محـطـــة )سكــاي( االخـبــاريــة
عـن مـحلل عــسكــري فـنـي بــريـطــانـي
القــول ان هــذه املــروحـيــة تعـتـبــر مـن
املــروحيــات املـتقــدمــة ويعـتقــد بــانهــا
حتـطـمـت بــسـبـب تعـــرضهــا لـصــاروخ

محمول على الكتف.

الهليكـوبتر البريطـانية التي سقطت
يف مدينة البصرة ضربت بصاروخ.

واكتفــى متحـدث بــاسم وزارة الـدفـاع
البـريطـانيـة يف لنـدن بقـوله "ميـكننـا
ان نؤكد ان طائرة هليكوبتر عسكرية
بــــريــطــــانـيـــــة سقــطــت وان حتقــيقــــا

يجري."
ونفـت متحـدثـة عـسكـريـة بــريطـانيـة
يف الـبـصـــرة انهـــا قـــالـت ان صـــاروخـــا
أسقــط الــطــــائــــرة. غـيــــر ان مــصــــادر
عـسكـريـة قـالـت انه يبــدو من املـرجح
ان تكـــون الـطـــائـــرة الهلـيكـــوبـتـــر قـــد

اسقطت.
ونقـلت وكــالــة الـصحــافــة الفــرنــسيــة
عــن مـــتحـــــدث بـــــاســم وزارة الـــــدفـــــاع

من ربيع العراق

كــتــب محـــــرر الــــشـــــؤون
السياسية

تفــيـــــد االنــبـــــاء الـــــواردة مــن
كـــــوالــيـــس مـــشـــــاورات الـكــتل
الــنــيـــــابــيـــــة بــتـحقــيـق تقـــــدم
ملمــوس علــى صعيـد تــذليل
الـعـقـــبــــــــات الـــتـــي تـعـــتــــــــرض

تشكيل احلكومة.
ويف هـذا الصـدد اعـرب رئـيس
الــــوزراء املـكـلف نــــوري كـــــامل
املــالكي عـن اعتقـاده بـان يـتم
االنـــــتـهــــــــــــاء مـــــن تـــــــــشـــكـــــيـل
احلكومة يـوم الثالثاء القادم
لـــتعــــــرض نهـــــايـــــة االســبـــــوع
احلــالي علـى مجلـس النـواب

من اجل املصادقة عليها.
جــاء ذلـك خالل لقـــاء رئيـس
اجلـمهــوريــة جالل طـــالبـــاني
بـعــــــــدد مـــن قــــــــادة االئـــتـالف
العـــراقـي املـــوحـــد يـتـــزعـمهـم
الــسيــد عبــد العـزيــز احلكـيم
رئيس كتلة االئتالف بحضور
نائب رئـيس اجلمهورية عادل
عـبـــد املهــدي ورئـيــس الــوزراء

املالكي.
وقـال بيـان صادر عـن اجمللس

التوافق ترشّح الزوبعي لنيابة املالكي

لقاءات رفيعة واجواء اجيابية ورئيس الوزراء
يتوقع تشكيل احلكومة يوم الثالثاء القادم

الــــــوزاريـــــــة املقـــبلــــــة بـــــســبــب
انـشغال القادة الكـردستانيني
بــتــــشـكـــيل حـكــــــومـــــــة اقلــيــم
كــــــردســتــــــان املــــــوحــــــدة الــتــي
سـيــصــــادق علــيهــــا الـبــــرملــــان

الكردستاني اليوم.
معـصــــوم اوضح يف حـــديـث لـ
)املــــدى( امـــس ان املـــشــــاورات
احلالية تسير بشكل ايجابي،
وان جـميع االطراف مـتفهمة
ملـطالـب بعضهـا بعـضاً، وعـلى
هـــذا االســـاس فــــان العـملـيـــة
الــسيـــاسيــة بـصــدد الــوصــول
إلــى نـتـــائج ايجــابـيـــة يف ظل

هذه االجواء املشجعة.
وكــان قــادة الـكتـل البــرملـــانيــة
قــــد عقـــدوا امــس اجـتـمـــاعـــا
امـــــــس الـــــــســـبـــت يف مـــنـــــــــزل
الــدكـتــور عــادل عـبـــد املهــدي
نــائـب رئـيــس اجلـمهــوريــة يف

بغداد.
وقـــالـت مــصــــادر مقـــربـــة مـن
االجــتــمــــــاع: إن قــــــادة الـكـــتل
سيبحثون مستجدات تشكيل
احلكــومــة املقـبلــة، واألوضــاع

على الساحة العراقية.

مــــن جــــــــــــانــــبـه، قــــــــــــال سـالم
الــزوبـعي لـ )املــدى( "فعال انــا
املـرشح عن التـوافق العراقـية
ملنصب نائب رئيس الوزراء".

وفــــيــــمــــــــــا يــــتـعـلـق بـــــــســــيــــــــــر
املـفـــــــاوضـــــــات بــني الـقـــــــوائــم
الـبــرملــانـيــة، اكــد الـــزوبعـي ان
املفــاوضــات  "قـطعـت شــوطــا
كــــبــــيــــــــــرا، فـقــــــــــد مت حـــــــســــم
االسـتحقــاقــات الــوزاريـــة بني
القــــــوائــم بــــــاالضــــــافــــــة الــــــى
االتـفــــــــاق عـلــــــــى تــــــســـمـــيــــــــة
اشخـــاص مــســتقلـني لـتـــولـي
حقيبتي الدفاع والداخلية".

وبـذلك تكـون مـشكلــة الكتلـة
التـي ستــرشح نــائبـاً لــرئيـس
الــــــوزراء قـــــــد حلـــت، بعــــــد ان
شهدت هذه املوضوعة تنافساً
واضحـــاً بـني جـبهـــة الـتـــوافق

وكتلة العراقية.
مـن جهته اكــد عضـو مجلـس
الـنـــواب عـن كـتلـــة الـتحـــالف
الكــردسـتــانـي الــدكـتــور فــؤاد
معــصــــوم ان كــتلــته لـم جتــــر
بعــــد مـــشــــاوراتهــــا مع الـكــتل
االخــــــرى حــــــول الــتــــــركــيــبــــــة

االعلى للثـورة االسالمية وزع
يف بـغــــــــداد امــــــس انـه جــــــــرى
خالل االجتمـاع التطـرق الى
ضــــرورة ان تـكــــون احلـكــــومــــة
القـــــادمـــــة حـكـــــومـــــة قـــــويـــــة
وممـــثلـــــة جلــمـــيع مـكـــــونـــــات
الـــشعــب العــــراقـي وان تـكــــون

حكومة وحدة وطنية.
واســــتــــمـــــــــــرت الــــتــــــطـــــــــــورات
االيجــابيـة يـوم امـس لتـؤطـر
املـشــاورات الــسيـــاسيــة بــأطــر

متفائلة.
ويف هـــــــذا الـــــســيـــــــاق اعـلــنــت
"جـبهـــة الـتــــوافق العـــراقـيـــة"
امــس الــسـبـت عـن مـــرشحهــا
ملـنـصـب نــائـب رئـيــس الــوزراء
يف احلكــومــة اجلــديــدة الـتي
يـتــزعـمهــا نــوري املـــالكـي هــو

سالم الزوبعي.
وقـال عـدنـان الـدلـيمي رئـيس
قــــــائــمــــــة "جـــبهــــــة الــتـــــــوافق
العــــــراقــيــــــة" ان "مــــــرشحــنــــــا
ملـنـصـب نــائـب رئـيــس الــوزراء
هــو سالم الــزوبـعي وقــد اتفق
جمـيع اعضـاء قـائمـتنـا علـى

انتخابه".


