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بغداد/املدى
ايـام قليلة تفصل الـساسة عن اعالن
احلـكــــومــــة بـتـــشـكــيلــتهــــا الــــوزاريــــة
اجلـــــديـــــدة حــــســبــمــــــا اعلــن رئــيــــس
الــوزراء املـكلف نــوري املــالـكي وتــوقع
نـائـب رئيــس اجلمهـوريـة عــادل عبـد

املهدي.
وكـان قادة الكتل البرملانية قد عقدوا
أمس االول اجتمـاعاً فى مـنزل نائب
رئـيــس اجلـمهـــوريـــة الـــدكـتـــور عـــادل
عبـد املهـدى يف بغــداد يف وقت اعـرب
رئيـس الــوزراء املـكلف نــوري املــالـكي
عــــن اعــــتـقــــــــــــاده يف ان يــــتــــم اعـالن
حـكـــــومــته بــتــــشـكــيلــتهـــــا الـــــوزاريـــــة

اجلديدة بعد غد الثالثاء. 
وتـــــــوقع عــبـــــــد املهـــــــدي االعالن عــن
تـــــشـكـــيل احلـكــــــومـــــــة خالل االيــــــام
القليلة املقبلة مـوضحا انه ال توجد

بدء العد التنازلي العالن حكومة املالكي
نائبا رئيس الوزراء من التحالف والتوافق.. واحلوار تطالب باخلارجية

اربيل / املدى
مــنح اجمللــس الـــوطـنــي الكـــردسـتـــانـي
)الـبــــرملــــان( الــــذي يــضـم 111 نــــائـبــــا
باالجماع أمس االحد الثقة للحكومة
الكـرديـة املـوحــدة التي قـدم تـشكـيلتهـا
امـــــــس رئـــيـــــــس احلــكــــــــــومــــــــــة املــكـلـف

نيجيرفان بارزاني.
وقــــال نــيجـيــــرفــــان بــــارزانــي يف كلـمــــة
للــمــنـــــاســبـــــة ان "هـــــذه اول حـكـــــومـــــة

موحدة القليم كردستان".
واضـاف ان "املرحلـة احلالـية انـتقالـية
تـتــطلـب مـــزيـــدا مـن اجلهـــود والعـمل،
لـــــــذلـك لـــــــديــنـــــــا  اربـعـــــــون وزيـــــــرا يف

احلكومة".
ووعـــد نيـجيــرفــان بــالعـمل علـــى "ضم
جـميع املنـاطق الكـرديـة التي تعـرضت
لعـمليـة تعــريب ابـان حـكم صـدام الـى

اقليم كردستان".
ودعـا احلكـومـة العـراقيـة املـركـزيـة الـى
"حتــــديــــد مـيــــزانـيــــة عــــادلــــة لـالقلـيـم
لتعـويضه عـن االضرار الـتي حلقت به

ابان حكم النظام السابق".
وتضـم احلكـومــة الكـرديـة املـوحـدة 27
وزارة وزعــت بــني احلـــــزبــني الـكـــــرديــني

مسعود بارزاني ميد يد التعاون الى دول اجلوار 
وسط حضور رفيع... برملان كردستان يصادق باإلمجاع عىل حكومة نيجريفان بارزاين املوحدة

اربيل/املدى
وجه رئيـس حكومـة اقليم
كـــــردســتـــــان نــيجــيـــــرفـــــان
بـارزاني بـرقيـة تـهنئـة إلـى
رئـيـس اجلـمهــوريــة جالل
طـالبانـي ملناسبـة انتخابه
لواليـة رئاسيـة ثانيـة جاء

فيها: 

فخامة االستاذ مام جالل
طالباني احملترم 

رئيـس جـمهــوريــة العــراق
الفدرالية 

السالم علـيكم ورحمة اهلل
وبركاته... 

مبناسبة انتخـابكم رئيساً
ـــــــــة الـعـــــــــراق جلــــمـهـــــــــوري
الفــدراليـة لـواليـة ثــانيـة،
يسرنا ان نزف لفخامتكم
أســمـــــى الــتهـــــانــي وأزكـــــى
الــتــبـــــريـكـــــات، راجــني مــن

ـ ـ ـ

طــيــب وزيـــــر الـــــزراعـــــة وجــنــــــار سعـــــد
عـــبـــــــــداهلل وزيـــــــــر شـــــــــؤون الــــــشـهـــــــــداء
واملـــؤنـفلـني وفـلك الـــديـن كـــاكـــة وزيـــر
الثقـافـة وهــوشيــار عبـدالـرحـمن وزيـر
و الــدكـتــور آشـتـي هــورامـي الـكهــربــاء  
وزيـــــر الـثـــــروات الــطـبــيعـيـــــة ونـــــازنـني
محــمــــــد وســــــو وزيــــــر الـــبلــــــديـــــــة وطه
عـبــــدالــــرحـمــن علـي وزيــــر الــــريــــاضــــة
والــشـبـــاب والـــدكـتـــور محـمـــد احــســـان
وزيــــر شــــؤون املـنـــــاطق خـــــارج االقلـيـم
ومحمـد رؤوف محمـد وزيـر التجـارة و
وداد خــورشيـد عـثمـان وزيـر الـصنـاعـة
ودارا محمـد امني وزير البـيئة و منرود
بـسيـو وزيـر الـسيـاحــة و حيـدر الــشيخ
علـي وزيـــر املــــواصالت و أبــــوبكــــر علـي
وزيـر االقلـيم و الــدكتــورة جنـان قــاسم
وزيـرة االقلـيم و جـورج سـوف مـةنـسـور
وزيــر االقلـيم  والــدكتــور خلـيل سـعيـد
قـــاسم وزيــر االقلـيم و مـحمــد حـــاجي
محمـود وزيـر االقليـم و محمـود عيـدوَ
وزيـر االقليم  و مـدحي منـدالوي وزير
االقلـيــم  و سعـيــــد خــــالــــد امـني وزيــــر
االقليم وعبداللطيف بندر أوغلو وزير

االقليم. 

وعـــثـــمــــــــان حــــــــاجـــي مـحـــمــــــــود وزيــــــــر
الــــــداخلــيـــــة وعــبـــــدالـكــــــرمي سلـــطـــــان
شـــنــكــــــــاري وزيــــــــر االقـلـــيـــم لــــــشــــــــؤون
الـداخليـة وسـركـيس آغـا جـان مـامنـده
وزيـر املــاليــة واالقتـصـاد وبـايـز سـعيـد
محـمد وزيـر االقليـم للشـؤون املالـية و
فـاروق جـميل صـادق وزيـر العـدل وآزاد
عـــــزالـــــديــن مال فــنـــــدي وزيـــــراالقلــيــم
لـشـؤون العــدل وعمـر عـثمـان ابـراهـيم
وزيـــــر شـــــؤون الــبــيــــشــمـــــركـــــة وجـعفـــــر
مـــصــــطفــــــى وزيـــــــر االقلــيــم لـــــشــــــؤون
الـبيشمـركه وبرهـان سعيد صـويف وزير
الـنـقل ودلـــشــــاد عـبــــدالــــرحـمـن وزيــــر
الـتـــربـيـــة ود. عـبـــدالـــرحـمـــان عـثـمـــان
يـونـس وزيـر الـصحـة وعـدنـان مـحمـد
قـــــادر وزيـــــر الــــشـــــؤون االجــتــمـــــاعــيـــــة
ومحـمـــد احـمـــد سعـيـــد شـــاكلـي وزيـــر
األوقــــــاف وحتــــســني قـــــــادر علــي وزيــــــر
املــــوارد املــــائـيــــة وعـمــــاد أحـمــــد وزيــــر
اإلعمــار واالسكـان وعـثمــان اسمــاعيل
حــــســني وزيـــــر الــتخـــطــيـــط  ويــــــوسف
محـمـــد عـــزيـــز وزيـــر حقـــوق االنــســـان
وادريــس هـــادي صــــالح وزيـــر الـتـعلـيـم
العــالي والـبحث الـعلمـي وعبـدالعـزيـز

الـــبــــــــرملــــــــان مـــن االحتــــــــاد الــــــــوطـــنـــي
الكـــردستــانـي ورئيــس مجلـس الــوزراء
من احلزب الدميـوقراطي الكردستاني
حتـى االنتـخابـات املقبلـة يف كردسـتان

نهاية عام 2007 .
كـما ينص على اسناد وزارات الداخلية
والعـــدل والـتـــربـيـــة والــصحـــة والعـمل
والــــشـــــؤون االجــتــمـــــاعــيـــــة واالوقـــــاف
واملــصـــــادر املـــــائـيـــــة والـنـقل واالعـمـــــار
والــتخــطـيـــط وحقــــوق االنـــســــان الــــى

االحتاد الوطني. 
فيمـا تسـند وزارات املـاليـة والبـشمـركة
والـتعلـيم العــالي والـزراعـة والـشهـداء
والثقـافة والكهـرباء واملـوارد الطبـيعية
والبلـديـات والـريـاضـة والـشبـاب ووزارة
االقلـيـم لـــشــــؤون مـنــــاطق كــــردسـتــــان
خارج االقليم للحزب الدميوقراطي.  
امــا بـقيــة الــوزارات فـــذهبـت لالحــزاب

الكردية االخرى. 
ويف مـا يــأتي تــشكـيلــة احلكـومـة الـتي

حازت ثقة البرملان الكردستاني: 
نـيجـيــرفــان بــارزانـي رئـيــســـاً حلكــومــة
اقلـيـم كــوردسـتــان وعـمــر فـتــاح نــائـبــاً
لـــرئـيــــس حكـــومــــة إقلـيـم كـــوردسـتـــان

بـغـــــــــداد زملـــــــــاي خـلـــيـلـــــــــزاد ان "شـعـــب
كـــردستــان عــانــى بـصــورة كـبيـــرة حتــى

حقق ما وصل اليه اليوم".
واضـــاف ان "بـــارزانـي وطـــالـبـــانـي قـــادا
شعـبهـمـــا ولـم يـفقــــدا االمل حـتـــى يف

احلك ساعات الظالم".
وحـضـــر جلــســـة الـبـــرملـــان املــســـؤولـــون
الكـبار يف احلـكومـة املركـزية وعـدد من
السفـراء يتقـدمهم الـسفيـر االميـركي

باالضافة الى شخصيات سياسية.
وكـان بـرملـان كـردستـان قـد سمـى يف 22
شـــبـــــــــاط املـــــــــاضـــي مـــــــــرشـح احلـــــــــزب
الدميوقـراطي الكردسـتاني نيجـيرفان
بــــــارزانــي ملــنـــصــب رئــيـــــس الــــــوزراء يف
احلكـومة الكـردية املـوحدة وعمـر فتاح
مـرشح االحتـاد الــوطنـي الكــردستــاني

ملنصب نائب رئيس الوزراء.
وكـــــــان احلـــــــزبـــــــان الـــــــدميـــــــوقـــــــراطــي
الـكــــــردســتــــــانــي واالحتــــــاد الــــــوطــنــي
الـكردستـاني قد اعـلنا يف بـداية كـانون
الثــانـي التــوصل الــى اتفــاق لتــوحيــد
االدارتــــــني الـــكـــــــــــــــرديــــــتــــــني يف اربــــــيــل

والسليمانية.
ويـنـص االتفـــاق علـــى ان يكــون رئـيــس

وقــال عـــادل عبــد املهــدي نــائـب رئيـس
اجلـمهــوريــة يف كلـمـته ان "هــذا الـيــوم
هـــو يـــوم تــــاريخـي كـبـيـــر، وكـــردسـتـــان
تضـرب لنـا مثال عـظيمـا يف مـسيـرتهـا

الرائعة يف التقدم".
واضــــــاف "اقــــــول ملــن يـــتخــــــوف مــن ان
تـصـبح كـــردستــان قــويــة، ان كـــردستــان
قــويـــة تعـنـي عــراقــا قــويــا وكــردسـتــان

موحدة تعني عراقا موحدا".
وتـــابع عـبـــد املهــدي ان "كــردسـتــان لـم
تعــتــــــد علـــــى احـــــد يف املـــــاضــي وال يف
املستـقبل الن فيها شعـبا كرميـا وقيادة

واعية".
واوضح ان "كــــردسـتــــان ضــــربـت حـتــــى
بـالــسالح الكـيمــاوي والنـابــالم وشـنت
عليهــا احلمالت العـسكـريــة، لكنهـا لم
تــــرد ســــوى يف ســــاحــــات القـتــــال علــــى

ايدي البشمركة االبطال".
واكد عبـد املهدي ان "النظام الفدرالي
يجـب ان يــأخــذ ابعــاده يف العـــراق كله
الن هـذه التـجربـة هي انـسب مـا ميكن
ان يحـصل علـيه الـشعـب العــراقـي من

النظم التعددية".
ومن جــانبه،اكـد الـسفيـر االميـركي يف

الرئيسيني الدميـوقراطي الكردستاني
بـــزعـــامـــة بـــارزانـي الـــذي سـيــشـغل 11
وزارة، فـيمــا سيـشغل االحتـاد الـوطـني
الكـــردسـتـــانـي الـــذي يـتـــزعـمه رئـيــس
اجلـمهــوريــة جالل طــالـبــانـي 11 وزارة
وتــــوزع بقـيـــة الــــوزارات علـــى االحـــزاب

الكردية.
وبعـد منح الثقـة، ادى رئيس احلكـومة
نـيجيـرفـان بــارزاني ونـائـبه عمــر فتـاح
ثـم الــوزراء الـيـمـني الــدسـتــوريــة امــام
رئيس االقلـيم مسعـود بارزانـي ورئيس

البرملان عدنان مفتي.
وقــال رئيـس اقلـيم كــردستــان مـسعــود
بـارزاني "امتنى ان تـقوم هذه احلـكومة
مبحـــــاوالت جـــــديـــــة العـــــادة املــنــــــاطق
الـكــــرديــــة الـتـي اقـتـــطعـت مــن اقلـيـم
كـــــردســتـــــان بـــــالـــطــــــرق القـــــانـــــونــيـــــة

والدستورية".
واعــــــرب عـــن االمل يف اقــــــامــــــة افــــضل
العالقـــات مع دول اجلــوار وقــال "منــد
يـــد االخـــوة والـتعـــاون لـــدول اجلـــوار"،
مــــــؤكـــــــدا ان "اسلــــــوب الـــتهــــــديــــــد زال
وانـتهــــى، ونحـن لـن نقـبـل اي تهـــديـــد

بعد اليوم من اي كان". 

عبد املهدي: كردستان ترضب مثاًل عظيامً يف مسريهتا الرائعة                                         خليلزاد: بارزاين وطالباين قادا شعبهام ومل يفقدا االمل يف احلك ساعات الظالم 

رئيس حكومة اقليم كردستان هينئ رئيس اجلمهورية
بمناسبة انتخابه لوالية رئاسية ثانية

بغـداد / الـبصـرة / املـدى
والوكاالت 

عاد الهدوء الى مدينة البصرة
أمــس االحــد بعــد مـصــادمــات
داميــة بـني جنــود بــريـطــانـيني
ومـــــــــواطـــنـــني اثـــــــــر سـقـــــــــوط

مروحية بريطانية السبت.
وصــرح الكــومنــدان سبـسـتيــان
مـونتـز النـاطق الــرسمي بـاسم
القوات البـريطانيـة يف البصرة
ان "الشـوراع بدت هـادئة صـباح
االحـد وان الـشـرطــة العــراقيـة
رفعـت حــظـــر الــتجـــوال الـــذي
كــــان مفـــروضـــا مـن الــســـاعـــة
08:00 مسـاء بالـتوقـيت احمللي
لـغـــــــايـــــــة الـــــســـــــادســـــــة 06:00

صباحاً".
وافــادت تقــاريـــر صحفـيــة مـن
املـدينـة ان احليـاة عـادت صبـاح
أمـس االحـد الـى طـبيـعتهـا مـا
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الهدوء يعود الى املدينة .. وطالباني يندّد
اجليش الربيطاين يعلن مقتل 5 من جنوده يف حادث حتطم املروحية بالبرصة

طـالـب بهـذه الـوزارة وان االمـر قــابل
للـتغـيـيــر ومـتــروك لــرئـيــس الــوزراء

املكلف نوري املالكي". 
وكـــــان املــــطلـك قـــــد أكـــــد أمــــس :"ان
معظـم الكتل السـياسيـة تؤيـد اسناد

وزارة اخلارجية الى جبهتنا". 
وقـــــــــال يف تـــــصـــــــــريـح صـحـفـــي: "أن
اجلبهـة لـم يكن لـديهـا لقـاء مبـاشـر
مع الكتلـة الكردستانـية للتباحث يف
هــــــذا االمـــــــر". وأوضح:"أن اجلـــبهــــــة
العـــراقـيــــة للحـــوار التعـــارض تــسلـم
هـــذه الــــوزارة لكـن بــشـــرط ان اليـتـم
تــأسيـس هـذه احلكـومـة علـى اسـاس

طائفي ". 
واشــــار املـــطلـك الــــى:"ان االجـتـمــــاع
املقبل بـني الكتل السـياسيـة سيحدد
مـوضــوع اسنـاد وزارة اخلــارجيـة الـى

جبهتنا او الى كتلة أخرى".

ووزارة الــــدفــــاع إلــــى األخـــــوة العــــرب
السنـة إال انه لم يتحـدد إلى أالن أن
تكون هـذه الوزارة من حصـة القائمة

العراقية أو جبهة التوافق".
من جـهته اعتـبر عـبد اخلـالق زنكـنة
عـضــــو مجلــس الـنـــواب عـن قـــائـمـــة
التحــالف الكــردستــاني ان روز نـوري
شـــاويــس هـــو االوفـــر حــظـــا لـتـــولـي
مـــنــــصـــب نــــــــائـــب رئـــيــــــس الــــــــوزراء.
وقـال:"ان االخـتيــار النهــائي سـيكـون
لـرئـيس الـوزراء املكلف نـوري املـالكي
اذ سـيتـم تقـــدمي اسمـني من االكــراد
لهـذا املنـصب همـا بـرهم صـالح وروز

نوري شاويس". 
امــــا بـــشــــان وزارة اخلــــارجـيــــة فقــــال
زنكـنة:"ان هذا االمر لم يحسم حتى
اآلن اذ ان زعـيـم اجلـبهــــة العـــراقـيـــة
لـلحـــــوار الـــــوطــنــي صــــــالح املـــطلـك

للـمناصب الوزارية ليتقدم بعد ذلك
بـاالتفـاق مع رئـاسـة مجلـس النـواب
لتحـديـد مـوعــد جلـســة منـح الثقـة
لـلحـكــــــومــــــة الــتــي ســيــتــم خـاللهــــــا

التصويت على الوزراء.
وقــال عبـاس الـبيـاتـي عضــو مجلـس
الـــنــــــــواب عـــن االئـــتـالف الـعــــــــراقـــي
املوحد:" إن تـسمية املـرشحني لتولي
احلقـــــائـب الـــــوزاريـــــة يف احلـكـــــومـــــة
املقـبلـــة لم يـتم حلــد اآلن". وأضــاف
األحد:"إن الكتل الـسياسيـة بانـتظار
االنـتهـــاء مـن تـــوزيع حـصــصهـــا مـن
احلقــــــائــب الــــــوزاريــــــة حــتــــــى تــبــــــدأ
بـتسمية من يتوالها". وأشار البياتي
إلـــى:"إن االئـتالف مـــازال مـتـمـــسكـــا
بـــوزارة الــــداخلـيـــة كـمـــا أن مـــوضـــوع
إسنــاد حقـيبــة وزارة اخلـــارجيــة إلــى
الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي مت حــسـمه

تـعقيــدات خطـرة وانهــا ستــرى النـور
يف االيـــــام املقــبلـــــة اال انه اكـــــد علــــى
ضــرورة ان يـتفق الــسيـــاسيــون حــول
كـــيفــيـــــة مــــــواجهـــــة اعــمــــــال العـــنف
والـتخـــريـب الـيـــومـيـــة الـتـي جتـتـــاح

مناطق واسعة من البالد.
وكان بيـان صادر عن اجمللـس االعلى
للثـورة االسالميـة يف العراق قـد قال
ان "االجتماع تـناول اجلهود املـبذولة
لـتشكـيل الوزارة اجلـديدة وسـاده جو
ودي وايجــابـي " مـــوضحــا ان رئـيــس
اجلمهـوريـة نفـى وجـود ايـة اشكـاالت

بني القوائم املشاركة.
مـن جانبهـا قالـت مصادر مقـربة من
املـالكي ان االجتمـاعات الثنـائية بني
ممـثلي الـكتل اسـتمـرت أمـس االحـد
لـوضع اللمـسات الـنهائـية مـع رئيس
الــــــــــوزراء املــكـلـف نــــــــــوري املــــــــــالــكــــي

مـنه عبـر بـريـدهـا االلـكتــروني
قــال املـتحــدث بــاسـم الــسفــارة

البريطانية: 
"ان احلـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة و
مـحــــــافـــظ الــبـــصــــــرة كــــــانــــــوا
مـتعــاونـني جــدا كـمــا ان وزيــر
الدفاع سعدون الدليمي اتصل
هــاتفـيــا بــالقــائــد العــسكــري
للقـوات البـريطـانيـة يف العراق
كــي يقـــدم تعــازيـه ويعــرب عـن
شكــره للــدعـم املــسـتـمــر الــذي
تقدمه املمـلكة املتحـدة و قوات
مــتعـــددة اجلـنــسـيـــة لـتـــدريـب
واعداد قوات االمن العراقية."
واوضح املـتحــدث: "لقــد اعــرب
محــافظ الـبصــرة عن اسفه ملـا
جــرى و سيقــدم تعــازيه الحقـا
لـلـقــنـــصـل الــبــــــريـــطــــــانــي يف
الــبـــصـــــــرة خـالل االجــتــمـــــــاع

الدوري. 
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البريطـاني توني بليـر "باسمي
وبــاسم الـشعـب العــراقـي اعبــر
لكـم عن اسـفي الـعمـيق لــوفــاة
جنـود بـريـطــانيـني يف البـصـرة
الــسـبـت ونـــديـن بــشـــدة هـــذه

اجلرمية النكراء ضدهم".
واضـــاف "نـــود ان نقـــدم اعــمق
الـتعــازي ومــشــاعــر الـتـضــامـن

لعائالت واصدقاء الضحايا
على هذه املأساة".

وتــابع طــالـبــانـي يقــول "اؤكــد
لكـم ان العــراقـيـني يــواصلــون
تقـديــرهم وامـتنـانهـم للجهـود
والـتــضحـيــات الـتـي قــدمــتهــا
القــوات البــريـطــانيــة وال تــزال
تقــدمهــا اوال لـتحــريــرنــا مـن
ــــوريــــة الــصــــدامــيــــة الــــدكــتــــات
البشعة ثم من اجل بناء اسس

عراق مسالم ودميوقراطي".
ويف بيـان تلقت )املـدى( نسـخة
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11:00 من مساء السبت.
وقــــال مــنـــــذر طه االســتــــاذ يف
ـــوم الــسـيـــاسـيـــة يف كلـيـــة الـعل
جـامعـة الـبصـرة الـذي سقـطت
املــــــروحــيـــــــة علــــــى مــنـــــــزله ان
"القــوات البــريطــانيــة انهت يف
سـاعـة مـبكـرة مـن صبـاح أمـس
)االحـــد( عــملـيـــة رفع حــطـــام
املــروحـيــة"، مـضـيفــا ان "اكـثــر
مـن عشــرين جنـديـا بـريطـانيـا
تـــواجـــدوا يف مـنـــزلـي الـــى ان
وصل فريق هنـدسي عمل على
رفـع حطـام املــروحيــة ومن كـان

يف داخلها".
ـــبـه نــــــــــدد رئـــيـــــــس مـــن جــــــــــان
اجلـمهــوريـــة جالل طــالـبــانـي
أمـــــــس االحــــــــــد بــــــــــاسـقــــــــــاط

املروحية.
وقال طالبـاني يف برقيـة تعزية
بعــث بهـــا الـــى رئـيــس الـــوزراء
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الـبــريـطــانـيــة بقــذائف وجــرح
جندي بريطاني على االقل.

من جــانبه قـال رئيـس مجلـس
محـــافــظـــة الـبــصــــرة محـمـــد
العـبــادي ان "الــتحقـيق مــازال
جــــاريـــــا ملعــــرفــــة ســبــب وقــــوع
املــروحيـة" مـؤكـدا "عـدم وجـود
ادلـــــــة تـــــشــيـــــــر الـــــــى تـعـــــــرض

املروحية لنيران معادية".
كــمــــــــا لــم يــكــــــشـف اجلــيــــــش
البـريـطــاني عـن سبـب سقـوط
املـــــروحــيـــــة اال ان مــصـــــدرا يف
شـــــــرطـــــــة الــبـــصـــــــرة اكـــــــد ان
املــــــروحــيــــــة حتـــطــمــت "بـعــــــد
اصــابـتهــا بقــذيفــة يف منـطقــة

سكنية وسط البصرة".
وانهــت القــوات الـبــريــطــانـيــة
صبـاح أمس االحـد عملـية رفع
حـطـام املــروحيــة البـريـطــانيـة
الـتـي بـــدأت قـــرابـــة الــســـاعـــة
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عـــــدا حــي "الـــســـــاعــي" الـــــذي
سقطت فيه املـروحية فقد ظل

حتت احلراسة املشددة.
واعلـن اجلـيــش الـبـــريــطـــانـي
اليـوم مقتل خمسـة من جنوده
يف حــــادث حتــطــم املــــروحــيــــة

امس االول السبت.
وقــال مـتحــدث بــاسـم اجلـيــش
الـبــريــطــانـي ان "خـمــســة مـن
جنودنـا قتلوا يف حـادث حتطم
املروحية امس وسط البصرة".
وكــانت مــواجهــات قــد انــدلـعت
عقـب سقــوط املــروحـيــة اطلق
خاللهــا مــسلحــون النــار علــى
اجلـنـــود الـبـــريــطـــانـيـني قـــرب
مكــان سقــوط املــروحـيــة، ممــا
ادى الــــــــــى مـقـــتـل خـــمـــــــســــــــــة
اشخـاص بيـنهم طفـالن وجرح

28 آخرون.
واصــيــب عـــــــدد مــن االلــيـــــــات
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بغـــداد / احملـــافــظـــات /
املدى والوكاالت 

افـادت مصـادر امنيـة وطبيـة ان
27 شـخـــصــــــاً أســتــــشـهــــــدوا يف
مـنــــاطق مــتفـــرقـــة مـن الــبالد
بــيــنهــم 15 يف انـفجــــار ســيــــارة
مفـخخـــــة يف كـــــربالء واصــيــب
ثالثـــــون بجـــــروح يف هجــمــــات

متفرقة أمس االحد.
ويف كـــــــــربـالء اســـتـــــــشـهـــــــــد 15
شخـصــا واصيـب 10 بجــروح يف
انفجــار سيــارة مفخخـة حـسب
مــا اعـلن عـلي مــوســى املـســؤول
عــــن قـــــــــســــم الــــــطــــــــــــوارىء يف

املستشفى احمللي للمدينة.
وقـالت الـسلطـات يف كربالء: ان
الــسيــارة املفخخــة انفجــرت يف

وسط املدينة قرب مطعم.
واعــلـــــــن مـــــــــــصــــــــــــــــــــدر يف وزارة
الــــداخلـيـــة انـفجـــار سـيـــارتـني
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الداخلية: العثور على 45 جثة يف مناطق متفرقة من العاصمة

استشهاد 27 وجرح 30 يف تفجريات ببغداد وكربالء
بـنــايــة اجلــريــدة، مــا ادى الــى
سقــوط شهيـد واحـد وجـرح 25

آخرين من العاملني فيها. 
ــــى صعـيـــد مـتــصل قـــالـت وعل
مـصــادر يف وزارة الــداخلـيــة انه
مت الـعثــور علــى 45 جثــة خالل
الــســـاعـــات االربـع والعــشـــريـن
املاضـية مـنها ثـمان عـثر علـيها
قـرب مـستـشفــى الكنـدي وسط

بغداد.
واســتــنـكــــــرت هــيــئــــــة عـلــمــــــاء
املــــسـلــمــني، االعــتــــــداء الــــــذي
استهـدف مـدينـة كـربالء صبـاح

امس االحد.
واكــــدت الهـيـئـــة يف بـيــــان انهـــا
"تــــــســتــنــكــــــــر هــــــــذه األفـعــــــــال
اإلرهـــابـيـــة ومـــا ميـــاثـلهـــا مـن
اجلــــرائــم واالنــتهــــاكــــات الــتــي

تصيب املدنيني العزل .
تفاصيل أخرى ص2 
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مفـخخــتــني يف بغــــداد صــبــــاح
أمس االحد.

ووقع االنـفجـــار االول الـنـــاجـم
عن سيـارة مفخخـة يف مـنطقـة
االعــظـمـيــة لــدى مــرور دوريــة
للجـيــش العــراقـي مــا ادى الــى
اسـتــشهــاد ثـمــانـيـــة اشخــاص
واصـابـة 15 آخـريـن بيـنهم عـدد

من جنود الدورية.
وتابع املـصدر ذاته ان "االنفجار
الـثــانـي وقع بعــد عــشــر دقــائق
تقــريبـا علـى مقـربــة من مـبنـى
املـعهـــد القــضــائـي يف مـنقــطــة
الوزيـرية مـا ادى الى اسـتشـهاد
شـخص واصابـة خمسـة آخرين

جميعهم من املدنيني".
لكن مـصادر يف جـريدة الـصباح
أكــــدت لـ )املــــدى( ان الـــســيــــارة
املـلغـــــومـــــة الــتــي انـفجـــــرت يف
املكـان املـذكـور كــانت تـسـتهـدف
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طهران / أ ف ب 
اسفر الزلزال الذي ضرب بقوة
5 درجــات علــى مقيـاس ريــشتـر
بلـدة زارند يف مـحافـظة كـرمان
يف جـنـــوب ايـــران أمــس االحـــد
عـن اصـــابـــة 80 شخــصـــا علـــى
االقـل وتـــضــــــرر الـعــــــديــــــد مــن

املنازل.
وقــــال محــــافــظ زارنــــد حــسـن
رحماني للتلفزيون الرسمي ان
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80 مصاباً عىل االقل يف زلزال رضب جنويب ايران
داخلها.

ويــوجــد يف املـنــطقــة عــدد مـن
مـنــــاجـم الــنحــــاس واحلــــديــــد

والفحم. 
ونقلـت االذاعــة الــرسـمـيــة عـن
مسؤول محلي قوله "ان جدران
عدد من املنـازل تصدعت بشكل
كبير ويتوقع ان تصبح اكثر من
60 بـاملئة مـن منازل البلـدة غير
صــــــــــــــــــاحلــــــــــــــــــة لــلـــــــــــــســـكــــــن".
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"20 شـخـــــصــــــــــا نـقـلــــــــــوا الــــــــــى
املــسـتــشفــى بـيـنـمـــا يعـــالج 60
ـــتـهـــم يف اخــــــــــرون مـــن اصــــــــــاب

العيادات اخلارجية".
ووقع الــزلــزال عـنــد الــســاعــة
09،05 بــــــــالــتــــــــوقــيــت احملـلــي.
وحتدث التلفزيون عن مخاوف
ــــى حــيــــاة عــــدد مــن عــمــــال عل
املــنـــــاجــم يف املــنـــطقـــــة حــيــث
يخـشــى ان يكـونـوا مـحتجــزين
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غزة /ا ف ب
الـتقـــى أمــس رئـيــس الـــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
محمــود عبــاس ورئيـس الــوزراء اسمــاعيل هـنيـة
مجـــددا لبـحث سـبل ايجـــاد حل لالزمــة املـــاليــة
والـسيـاسيـة الـتي يبـدو انهمـا غيـر قـادرين علـى

تسويتها.
والتقـى هنيـة وعبـاس، العـاجـزان امـام املقـاطعـة
الـــدوليــة حلكــومــة حــركــة املقــاومــة االسـالميــة

لقاءات اضطرارية بني عباس وهنية لبحث االزمة املالية
)حـمـــاس(، مــســـاء امــس  االول الــسـبـت دون ان

يثمر هذا اللقاء عن اي بوادر حلل.
واكـتفـــى كل طــرف بــالـتحــدث عـن االزمــة الـتـي
تــزداد استفحـاال كل يـوم بعــد تعليـق املسـاعـدات
املــبـــــاشـــــرة مــن االحتـــــاد االوروبــي اكــبـــــر ممـــــول
للـفلــــســـطــيــنــيــني والـــــواليـــــات املــتحــــــدة ووقف
اسرائيل حتويل عائدات الرسوم اجلمركية التي
تقـوم بجبـايتهـا حلسـاب السلـطة الفلـسطيـنية.

بغداد / املدى 
إستقبل رئيـس الوزراء املكلف األستـاذ نوري كـامل املالكي يف
مـكتبه ببغداد وفداً من أعـضاء الكونغرس األميـركي برئاسة
الــسـيــد مــايك بـيـنــس ، وقــدم الــوفــد خـالل اللقــاء تهــانـيه
للـمــالكـي لـتـكلـيفه بـتــشكـيـل أول حكــومــة عــراقـيــة دائـمـيــة
منتـخبة معـربني عن تفـاؤلهم الكـبير مبـستقبل العـراق بعد

أن دخل مرحلة احلكم الدستورية الدائمة. 
ومـن جانبه رحب املـالكي بالـوفد الـضيف يف العراق اجلـديد
الــذي قــال عـنه انه خــرج تــواً من الــدكتــاتــوريــة الـصــداميــة
ليــدخل مــرحلـة احلـريـة والــدميقــراطيـة مـضـيفــاً : العـراق
اليـوم ألول مــرة يكــون له دستــور دائم ولـد مـن رحم الــشعب
وميــارس إنـتخــابــات حــرة ونــزيهــة ويـتــطلع إلــى املــزيــد مـن

التطور والتقدم .
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املالكي يستقبل وفدًا من الكونغرس االمريكي

واسـتحقـاق، وعـليه فــاننـا
نهــنــئـكــم مــن اعــمــــــاقــنــــــا
بقلـب مخلص ونشـد على

اياديكم. 
سـائلني املـولـى القـديـر ان
يــوفقـكم ويـســدد خـطــاكم
الجنــــــــاز املـهــــــــام الــكـــبــــــــار
املــــطــــــــروحــــــــة امــــــــامــكـــم،
والتـــوجه بقــافلــة العــراق
صوب بـر االمان، من اجل
بــنـــــاء عــــــراق دميقـــــراطــي
ـــــــــرفـل فـــــــــدرالــــي حــــيــــث ي
بــاجملــد والـســؤدد واالخــاء

والرخاء. 
مـع خــــــــالــــص االحـــتــــــــرام

وكامل التقدير 

نيجيرفان بارزاني 
رئـيـــس حكـــومـــة اقلـيـم

كردستان 
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كرنفال البناء والتقدم. 
لـقــــــــد طــــــــالـــت مـعــــــــانــــــــاة
العــــراق، وآن لـه ان يلـحق
بــركب املــدنيــة احلـقيـقيــة
حيـث الكــرامــة والــسعــادة
والـسالم، والـشـعب بـأسـره
يتـطلع بعـد هـذا اخملـاض
العــسيــر الــى قيــادة قــويــة
حكـيـمـــة حـــازمـــة يف غـيـــر
قـــــســــــوة ولــيــنــــــة يف غــيــــــر
ضـعف، حتــتـــــرم املـــــواطــن
وتنـطلق به بخـطى واثـقة
نـحـــــــو آفـــــــاق رحـــبـــــــة مـــن
األمـــن والـــــطـــمــــــــأنـــيـــنــــــــة

والعيش الكرمي. 
انه ملــصـــــدر فخــــر لـنــــا ان
يلتفت التاريخ الينا بعني
االنصـاف والرضـا، لتتـبوأ
الـعـقـــــــــول الـفـــــــــذة هـــــــــذه
املــسـتـــويـــات الـــراقـيـــة مـن
ـــــــــــادة عـــــن جـــــــــــدارة الـقـــــي
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الباري جل شـأنه ان يدمي
عليـكم الـصحـة والعــافيـة

واجملد والرفعة.
انه لــتــتـــــــويج لـلعــــــراق ان
يـتـــولـــى زمـــام احلكـم فـيه
نـخبــة مـن العقــول الفــذة
ــــــــة وفـق أســـــــس املـــنـــتـخـــب
دميقـــــراطـيـــــة حــضـــــاريـــــة
سلـيمـة تــؤمن بــالتعـايـش
االخــوي الـبنــاء، وجتــاهــد
مــن أجـل رفـعـــــــة الـــــــوطــن
وازدهـــاره وتقـــدمه، فــضالً
عـن الــتعــــامـل االيجــــابـي
البنـاء مع كل املـستـجدات
علــى الــســاحـــة العــراقـيــة
واالقلــيــمــيــــــة والعـــــاملــيـــــة
بعـقلـيــــة راشـــــدة، واتخــــاذ
ـــــــــة، ـــــــــواقـف الـــــصـــــــــائــــب امل
واملـشـاركـة الفعـالـة لـدحـر
كل مــا من شــأنه ان يعـيق
مسيرة النهوض او يعرقل
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اثار احد االنفجارات يف بغداد امس..


