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يف بــيــــــان مــــــرتــبـك، مــن حــيـــث لغـــته
وقــــدرته علـــى الـتعـبـيـــر، طـلع علـيـنـــا
شهــاب التـميـمي الــذي استحـوذ علـى
مـركـز )نقـيب الـصحفـيني( يف ظـروف
احلـواسم املعـروفــة، محتجـاً وغـاضبـاً
ألن مـؤسـسـة املـدى لـإلعالم والثقـافـة
والفـنـــون نـظـمـت أسـبـــوعهـــا الـثقـــايف
متجـاهلـة "وزارة الثقـافـة التـي تعتبـر
اجلهـة الــرئيـسـة األولــى ذات العالقـة
بقطاعـات الثقافة واألدب والـصحافة
والفنون، وكذلك دوائرها ومؤسساتها

املعروفة"، حسب البيان املرتبك.
وبغـض الـنـظـــر عـمـــا إذا كـــان الــسـيـــد
)النـقيـب( مخـــوالً من وزارة الـثقــافــة
ليصـرح بـاسمهـا أو متبـرعـاً ليتحـدث
ويحــتج بـــــالـنـيـــــابـــــة عــنهـــــا، فـــــإنه يف
احلــالني، يقـدم نفـسه بـأسلـوب هـازل
وسـمج وجـــاهل بقــانــون الــوزارة الـتـي
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يف بيان مرتبك ..)نقيب( الصحفيني يحتجّ ويتساءل:

ما هو احلق الذي جعل )املدى( تنّظم أسبوعها الثقايف بعيدًا عن وزارة الثقافة؟

بغداد / املدى
أعـلـــنـــت احلــكـــــــــومـــــــــة أمـــــــس
االثــــنــــني عــــن مـقــــتـل احـــــــــــد
قياديي تنظيم انصار االسالم
يف عـــمـلـــيـــــــة دهـــم يف بـغـــــــداد

السبت املاضي.
ــــــــــــان صــــــــــــادر عـــــن ونـقـل بـــــي
احلكـــومـــة عـن مـصـــدر أمـنـي
مـخـــــــول قـــــــولـه: ان "الـقـــــــوات
االمــنــيـــــــة قــتـلــت عـلــي والــي
خـالل دهـــمـهـــــــا احـــــــد اوكـــــــار
االرهـــــــــابـــيـــني يف مـــنـــــطـقـــــــــة
املــنــــصـــــــور ظـهـــــــر الـــــســبــت".
واضـــاف ان "القــوات االمـنـيــة
تـأكــدت من شخـص اإلرهــابي
املقتول بعـد اجراء فحـوصات

على  جثته".
واوضح الـبـيـــان ان "االرهـــابـي
عـلــي والــي )38 ســنـــــــة( كـــــــان
قــيـــــاديـــــا يف تــنــظــيــم أنــصـــــار
اإلسالم واملـــســــؤول االول عـن
التــدريـب وتنـظـيم الـعمـليــات
االرهابيـة واالعداد للعـمليات

ـ ـ

احلكومة: مقتل قيادي 
يف مجاعة أنصار اإلسالم ببغداد

بغداد / املدى
اكـــد اجلـيــش االمـيـــركـي يف بـيـــان أمــس
االثــنـــني انه اطـلق ســـــــراح 299 معــتـقال
عـــــراقــيـــــا االحـــــد مـــن سجــــــون القـــــوات

متعددة اجلنسية يف العراق. 
وقــــال اجلـيـــش االمـيــــركـي يف بـيـــــانه ان
"القــوات املتعــددة اجلنــسيــات يف العـراق
اطـلـقـــت  االحــــــــد ســــــــراح 299 مـعـــتـقـال
جــمــيـعهــم مــن الــــــرجــــــال مــن مــــــراكــــــز

اعتقالها".
واضـــاف الـبـيــــان ان "اجمللــس املــشـتـــرك
العـادة النـظر يف قـضايـا املعتقلـني الذي
يتــرأسه العــراقيــون درس ملفــات هــؤالء
املعــتـقلــني واصــــــدر تــــــوصــيــــــة بـــــــاطالق

سراحهم".
ويـتــــألـف اجمللـــس املـــشـتــــرك مـن جلـنــــة
ربـاعيـة تـضم ممـثلني لـثالث وزارات هي:
الـــــداخلـيـــــة والعـــــدل وحقــــوق االنـــســــان
وممثلني عن القوات متعددة اجلنسية.

واوضـح البيان ان "اللجنة قامت بدراسة
ملفــات اكثـر مـن 36700 معتـقل واوصت
بـاالفراج عن 18750 معتقال حتـى يومنا

هذا".

اطالق رساح 
299 معتقاًل

البصرة / الوكاالت
وصل فريق من اخلبراء البريطانيني امس
االثـنني الـى العـراق لـلتحقـيق يف االسبـاب
احلقـيقيـة الـتي ادت الـى حتـطم املــروحيـة
البـريـطــانيـة الــسبـت يف البـصـرة مــا اسفـر
عـن مقتل خـمسـة جنـود بـريطــانيني كـانـوا

على متنها.
وقال الكومنـدان سبستيان مـونتز املتحدث
بـاسـم اجليـش البــريطـاني يف الـبصـرة وردا
علــى ســؤال حــول االوضـــاع يف البـصــرة: ان
املـدينـة هـادئـة نـوعـا مـا علـى الــرغم من ان
"اجلنــود اصـبحــوا هــدفــا الطالق نـــار غيــر
مباشر"، يف اشـارة الى سقوط قذائف هاون

.
واضاف انه "امر اعتدنا عليه".

ولـم تعــرف حتــى اآلن االسبـاب احلـقيـقيـة
لتحطم املروحية البريطانية.

من جـهتهــا وافقت الـسـلطـات العــراقيـة يف
البصرة على استئناف العالقات رسميا مع

اجليش البريطاني. 
وقــد مت التــوصل الــى القــرار بعـد اجـتمـاع

فريق  للتحقيق يف سقوط املروحية 
وسلطات البرصة تستأنف عالقتها مع الربيطانيني

بغداد/املدى
وافق رئيس اجلمهوريـة جالل طالباني علـى عقد مؤمتر
الــوفــاق العـــراقي يف الـشهــر املقـبل. وقـــال بيــان لــرئــاســة
اجلـمهوريـة امس تلـقت )املدى(  نـسخة مـنه أن طالـباني
ثـمن جهـود اجلـامعـة العـربيـة الـراميـة إلـى عقـد مـؤمتـر
الوفاق العـراقي يف الفترة من 10- 11 من الشهر املقبل .
وأضـــاف أن رئيـس اجلـمهــوريــة أعــرب يف اتـصــال هــاتـفي
تلقــاه أمــس من األمـني العــام للجــامعــة العــربيــة عمــرو
مــوســى، عـن شكـــره للـمــســاعـي الـتـي تـبـــذلهــا اجلـــامعــة
العـربية بهـذا الشأن . وأوضـح: إن األمني العام للجـامعة
العـــربـيـــة أشـــاد بـــالـتــطـــورات الـتـي تـــشهـــدهــــا العـملـيـــة

السياسية يف العراق.

الرئيس يوافق عىل عقد مؤمتر الوفاق  الشهر املقبل

بغــــداد- احملــــافــظــــات /
املدى والوكاالت

اعلنت مصادر امنية واخرى
طــــبــــيــــــــــــة أمـــــــــس االثــــنــــني
استشهـاد 13 عراقيا واصابة
33 آخــــــــــريـــن يف هـجـــمــــــــــات
مـتفـــرقـــة يف العـــراق بـيـنهـــا
انـفـجـــــــــــار ثـالث ســــيـــــــــــارات
مفـخخـــــة يف  بغــــداد فـيـمــــا
عــثــــــر علـــــى تـــــسع جــثــث يف

بغداد وجنوبها.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــــــــدر يف وزارة
الــداخليــة "استـشهـد عـشـرة
عـراقيـني واصيب 18 آخـرون
يف هجـومني منفـصلني بـعد

ظهر اليوم" االثنني.
واوضح ان "سـيــارة مــركــونــة
علـــى جـــانـب الـطـــريق قـــرب

ـ ـ

الداخلية: اشتباكات عنيفة يف االعظمية

استشهاد وإصابة العرشات يف أعامل عنف بمناطق متفرقة

مستمرئاً هذا الدور!
لقد حـرص السيـد )النقيـب( على أن
تكـــون الـنـــسخـــة األولـــى املعـطـــاة مـن
بـيـــانه املـــرتـبك، لـــوزارة الـثقـــافـــة، وال
نــــســتـــطـــيع إال أن نــــــربـــط بــني هــــــذه
)احلـميــة( والـغيـــرة التـي استـنهــضت
)الـــنقــيـــب( فجــــــأة مـــن أجل الــــــوزارة،
وبـني مـــا نــشـــر يـــوم أمــس حـــول نـيـــة
)النقـابة( إقامة )احتفـالية تكرميية(
للسيـد وزير الثـقافة واملـدراء العامني
يف الـــوزارة الـيـــوم الــثالثـــاء يف ديـــوان
الــوزارة نفــسهــا.. ولـكن هــذه طــريقــة
فجة ومفـضوحـة يف تقدمي اخلـدمات
)غـير املـطلوبـة رمبا( وإبـداء الوالءات
القــــابلــــة للـتغـيـيـــر حــسـب مقـتــضـــى

احلال!
واحلــــديـث عـن الــــوالءات يــــا حــضــــرة

)النقيب( ذو شؤون وشجون وصلة!

ويجهل السيـد )النقيب(، مثالً أيضاً،
إن أكثـر من ثالثة من املـدراء العامني
يف الـــوزارة قـــد جـــرت دعــــوتهـم لـيـــس
ألنهم مـدراء عـامــون يف وزارة ثقـافـة،
ولـكــن اعــتـــــــزازاً بـــــــدورهــم الـــثقـــــــايف.
وحضـر مـنهم مـن حضـر، واعتـذر من
اعــتـــــذر، بـال عقـــــد أو حــــســـــاســيـــــات..
ويجهل السيـد )النقيب(، مثالً ايضاً،
ان رئـــيــــــس احتــــــــاد األدبــــــــاء ونـقـــيـــب
املسـرحيـني، حاضـران يف أسبـوع املدى
بصفتهما الثقافـية وليست النقابية.
ولـكن أن يـفتــرض )الـنقـيب( أن عــدم
دعــــــوتـه شخـــصــيــــــاً يــــشــكل خــــســــــارة
لألسـبــــوع ولفعـــالـيــــاته، فهـــذا أمـــر ال
يسـتسـاغ إال بـوصـفه نكتـة، ولـو كـانت
سـمجـــة، جـــاءت مـن فـم واش رخـيـص
كـــــان قـــــد بـــــاع كـــــرامـــته وبـــــاع رفــــــاقه
جلــــــــزاري شـــبــــــــاط 1963، واســـتـــمــــــــر

العمل النقابي املهني.. هذه مسلّمات
البــــد مـن االنـــطالق مــنهــــا واالتفــــاق
علـــيهـــــا، قــبـل أن يجــــــرؤ شخـــص مـــــا

للتصدي ملهام )نقيب( الصحفيني.
ولـكــن، أنـــــــى للــــســيــــــد )الـــنقــيــب( أن
يتفـهم مثل هـذه البـديهيـات الـتي لم
تعـــد تخفــى علــى املــواطـن العــادي...
أنـــــى له أن يــــدرك الــطـبــيعـــــة احلقــــة
لعمل نقـابة، كـان قد اسـتحوذ علـيها،
حني كــان كل شـيء مبــاحــاً للـصــوص

واجلهلة والرعاع.
يجـهل الـــسـيــــد )الــنقـيـب(، مــثالً، أن
فـــــرقـــــاً فــنــيـــــة كــبــيـــــرة يف عـــطــــــائهـــــا
ومـرتـبطـة إداريـاً بــوزارة الثقـافـة، قـد
شــاركـت بحـيــويــة يف أنــشـطــة أسـبــوع
ـــــــــدى، ولــــم تــكــــن ثــــمـــــــــة عـقـــــــــد أو امل
حـــســــاسـيــــات، تــتحـكـم بــــدعــــوة هــــذه
الفـرق أو بعـملهـا الــرائع يف األسبـوع،
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الـتـخلــص مـن طـبـــــائع االسـتـبــــداد..
ولـكــنه ال ميــتلـك احلـق يف أن يقـــســــر
ــــــــــــوع وروح ــــــــــــى اخلـــــن اآلخــــــــــــريـــــن عـل

االستخذاء والتملق.
الــسـيـــد )الـنقـيـب( ال يكـتفـي بفــضح
جهله بطبيعة عمل الوزارة التي تبرع
ليـتحــدث بــاسـمهــا، أو جــرى تــوريـطه
مبثل هـذا الدور، ولكنه يـفضح بشكل
سافـر جهله بقـانون الـنقابـة وطبـيعة
مهمـاتهـا، كـتكــوين مهـني يف مجـتمع
دميقــراطي، وبــالتـالـي فهي مـسـؤولـة
عن تعـزيز احلريـات واستقاللية عمل
املـــؤســســـات ذات الــصلـــة، مبـــا يـضـمـن
عـدم تــدخل احلكـومــة )ممثلـة بـوزارة
الــثقــــافــــة أو ســــواهــــا( يف األنـــشــطــــة
واملـمـــارســـات الـثقـــافـيـــة وغـيـــرهـــا مـن

أنشطة اجملتمع املدني.
هــــذه بــــديهـيــــات ملـن يــــريــــد احـتــــراف
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يتحدث باسمها، وبقانون النقابة.
ففي العـراق اجلديـد، وليـس يف عراق
صــدام حــسـني يــا حـضــرة )الـنقـيـب(،
لـيـــس للــــوزارة أيــــة وصــــايــــة علــــى أي
نـــــشـــــــاط ثـقـــــــايف أو إعـالمــي تـقــيــمـه
املــــؤســـســــات واجلهــــات اخلــــاصــــة، وال
نعـتقـــد أن الـــوزارة قـــد طـــالـبـت علـنـــاً
مبثل هـذا الـدور يف مـواجهـة عـشـرات
الفعــاليـات واألنــشطـة الـتي شهـدتهـا
البـالد. وحتــى إذا مــا طــالـبت الــوزارة
مبــثل هــــذا الــــدور، فــــإن مــن مهـمــــات
املثـقفني ومـؤسـســاتهم مـواجهـة هـذه
املــطـــالـبـــة، مبـــا يــضـمـن اسـتـقاللـيـــة

وحرية العمل الثقايف.
لـ)الــنقـيـب( احلــــريــــة يف أن يحــتفــظ
بـــوالئه ملـمـــارســـات الــسلـطـــة املـنهـــارة
ولكن يف بـيته، وليـس يف النـقابـة، وله
)العــذر( يف أن ال يــستـطـيع بــسهــولــة

عقـــد بـني الـــسلـطـــات احمللـيـــة يف املـــديـنـــة
ودبلـومـاسـيني بــريطـانـيني وكــذلك ضبـاط

يف اجليش البريطاني. 
وكـانـت العالقــات بني اجلـانـبني قـد قـطعت
منــذ عــدة اســابـيع اثــر سلــسلـــة من الـشــد

واجلذب بينهما. 
ويف الــــــــــوقــــت ذاتـه اســــتــــــــــأنـفــــت الـقــــــــــوات
البــريـطـــانيــة الــطيــران فـــوق البـصــرة مــرة
اخـرى ولكن بـسرعـة اكبـر وعلى ارتـفاع اقل

لتكون اقل عرضة الي هجوم. 
واشـــار املـــراسل العـــسكـــري لـبـي بـي سـي يف
الــــبــــــصــــــــــرة بــــــــــول وود الــــــــــى ان الـقــــــــــوات
البـريطـانيـة تبـدي حذرا ملحـوظا، ويـظهر
املــواطنـون العــراقيـون يف الـبصـرة تعـاطفـا
مع تلك القـوات خالل الدوريات التي تقوم

بها. 
وقـال "بعض االشخـاص ال يـريـدون بقـاءنـا
هنــا، والـبعـض اآلخــر يــستـفيــد مــاديـــا من
بـقـــــــائــنـــــــا، وهــنـــــــاك ايــــضـــــــا خـلــيــــط مــن
االشخـــــاص وهـــم اقلــيــــــة علـــــى اســـتعـــــداد

للتعامل معنا بطريقة عنيفة".

االنتحارية وعمليات اخلطف
بــــــــاالضــــــــافــــــــة إلــــــــى اعــــــــداد

املتفجرات".
واضـاف ان "االرهــابي املـذكـور
ســــافــــر إلــــى افغــــانـــسـتــــان يف
1986 وبقـي فــيهـــــا اكـثـــــر مـن
عـشرة اعـوام وعاد إلـى العراق
يف 1998 وسجـن ثالثــة اشهــر
لـتــزويــره وثـــائق ومــسـتـنــدات
غــــــادر بعــــــدهــــــا إلــــــى شــمــــــال
الـعــــــــراق يف 2001 لـــتــــــــدريـــب
االرهابيني من جمـاعة انصار
االسـالم عـلـــــــــى االســـــــــالـــيـــب
االرهـــــــــابـــيـــــــــة واملـــتـفـجـــــــــرات

واستخدام االسلحة". 
واشــــــــــــار الــــبــــيــــــــــــان إلــــــــــــى ان
"االرهــــابــي املقـتــــول كــــان قــــد
ادعـــــــى مـع مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
اعـــضــــــاء انـــصـــــــار االسالم يف
2002 بقــيـــــــامهــم بــتـــصــنـــيع
قـنـــــابل حتـتـــــوي علــــى مــــواد
كـيـمـيـــائـيـــة ســـامـــة يف شـمـــال

العراق".

برلني/ا ف ب
اعلـن الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج
بـوش يف مقـابلـة نـشـرتهـا صـحيفـة
"بيلـد" االملـانيـة يف عـددهــا الصـادر
أمـــــــــــــــــــــس االثـــــــــــنـــــــــــني ان "االســــالم

احلقيقي دين سلمي".
وبعـد ان اقر بـان بعض تـصريـحاته
"اثــــــــــــارت مـخــــــــــــاوف يف الـعــــــــــــالـــــم
االسـالمـــي"، قــــــــال بــــــــوش انـه "مـــن
جهــــة اخــــرى يــــشعــــر بــــارتـيــــاح الن
االسـالم احلقــيقـي ديـــانــــة سلـمـيـــة
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بوش: اإلسالم احلقيقي ديانة سلمية

بغداد / املدى
قـررت رومـانيـا بـاالتفـاق مع احلكـومـة
العــراقيـة فـتح دورات تـدريـبيـة الفـراد
الـشـرطـة العــراقيـة  خـاصـة يف مجـال
مـكـــــــافـحـــــــة االرهـــــــاب والــتـحـقــيـق يف
اجلـــرائم االرهـــابيــة. جـــاء ذلك خالل
استـقبــال وزيــر الــدخـليــة  بــاقـــر جبــر
الـــزبـيـــدي الــسـيـــد مـيهـــاي شـتـيفـــان

ويحــتـــــــرم املــــــسلــمـــــــون قــيــم غــيـــــــر
املسلمني".

واضــاف "هنــاك قـيم مــشتــركــة بني
الـديـانـات الـسمـاويـة الـثالث. يجب
اال نـسمح ملـتطـرفني إسـالميني بـان
يـلـــــــطـخــــــــــــوا صــــــــــــورة االسـالم وان

يتخذوا قرارات بشأن طابعه".
وتابع "اننا بحاجة إلى تفاهم اكبر
بـني العالم االسـالمي والغرب )...(
علـينـا ان جنـد سـبال لقيـام تـواصل
افــــــضـل بــــني مـخــــتـلـف االفـــــــــــراد".
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 دورات للرشطة العراقية يف رومانيا
ستـوبـارو الـسفيـر الـرومــاني يف بغـداد

والوفد املرافق له. 
وجـــرى خـالل اللقـــاء بحــث العالقـــات
الـثـنـــائـيـــة بـني الـبلـــديـن الـصـــديقـني
وســــبـل تـعــــــــــزيــــــــــزهــــــــــا مبــــــــــا يـخــــــــــدم
مــصـــــاحلهـمـــــا، والعـمـل علــــى تـفعــيل
وحتــــديــث االتفــــاقـيــــات املـبــــرمــــة بـني

البلدين.

كتب محرر الشؤون السياسية
يــتــــــوقع أن تـــصل الــيـــــوم الــثالثـــــاء
املـــشــــاورات الـــسـيــــاسـيــــة لـتـــشـكــيل
احلكــومـــة محـطـتهــا األخـيـــرة، مع
اسـتعـــداد الكـتل الـبــرملــانـيـــة للقــاء
األخيـر الـذي يـسـبق إعالن املـالـكي
عـن أسمـاء الـوزراء الــذين يـشكلـون
قـــوام حكــومـته يف الــسـنـــوات األربع

املقبلة.
وأكد عضـو مجلس النواب عن كتلة
التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد
معصـوم أن "اليـوم الثالثـاء سيكـون
مــن أيـــــــام احلـــــســـم علــــــــى صعــيـــــــد

مشاورات تشكيل احلكومة".
وقـــــــال مـعــــصـــــــوم لـ)املـــــــدى( أمـــــس
ــــــــــــــــوقــع أن يــلــــــتــقــــــي الــقــــــــــــــــادة "أت
الـسيــاسيــون اليــوم الثالثـاء لـوضع
اللـمــســـات الـنهـــائـيـــة علــــى صفقـــة

متكاملة لتشكيل احلكومة".
د. معصـوم الـذي اكـد متـسك كـتلته
بــاالستـاذ هــوشيــار زيبـاري مـرشحـاً
لـشغل حقـيبـة اخلــارجيـة أوضح أن
اجــتــمـــــاع الــيـــــوم "ســيــــشهـــــد إعالن
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اليوم.. اجتامع حاسم لوضع اللمسات النهائية
عىل صفقة تشكيل احلكومة

العراقي فـأكد أن اخلالفات التي ما
زالـت محـط نقــاش وحـــوار من قـبل
قـــــادة الـكـــتل الــــســيـــــاســيـــــة تـــتعـلق
بـحقــيــبــتــي الــــــداخلــيـــــة والـــــدفـــــاع
واألشخاص الذين سيمثلون هاتني
الــوزارتـني االثنـتني. وقــال الـبيـــاتي
يف تـصريح لـ)املـدى( أن اآلليـة التي
ســتحــــســم املــــســـــألـــــة هــي اخــتــيـــــار
وحتــــديــــد الــــشخــصـيـتـني إمــــا مـن
داخـل القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة أو مــن
خـارجهـا. معـربـاً عن تفـائله بـإنهـاء
هـــذه اخلالفـــات خالل الـ48 ســـاعـــة

القادمة.
إزاء ذلك أكـد عضـو مجلس الـنواب
عـــن القــــــائــمـــــــة العــــــراقــيــــــة عــــــزت
الــشـــابـنـــدر أن القـــائـمـــة العـــراقـيـــة
مــاضـيــة يف املــشــاركـــة يف احلكــومــة
خــصـــــوصــــــاً بعـــــد أن مت مــنـحهـــــا 4
حقائب وزارية لكنه استدرك قائالً:
أن العـراقيـة تطـالب بـوزارة خامـسة
بــــــدالً عــن مــنـــصــب نــــــائــب رئــيــــس
الـوزراء الـذي تـخلت عـنه العــراقيـة

لصالح القوى السياسية األخرى.

"اعـتقــد ان الـطــريق امــامه مـفتــوح
الى حد كبير".

ومــن جـــــانــبه، قـــــال بـــــاســم شـــــريف
عــضـــــو الئحــــة االئـتـالف العــــراقـي
املــوحــد ان "هـنــاك قـضــايــا عـــالقــة
وخـصـوصـا فـيمـا يـتعلق بـالـوزارات
االمــنــيـــــــة )حقــيــبــتــي الـــــــداخلــيــــــة
والدفاع( واذا مت حلها اليوم او غدا
فــأنه سـيـتـم االعالن عـن احلكــومــة

اجلديدة".
وتــتحـــــدث املــصـــــادر القـــــريــبـــــة مــن
املـــــشـــــــاورات عــن تـــــــرشـــيح حـــــــاجــم
احلـسني رئـيس اجلـمعيـة الــوطنيـة
العــراقيـة املـنحلـة وعـضــو القــائمـة
الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة ملـنـصـب وزيـــر

الدفاع.
كـمـــا تـتحـــدث املـصـــادر عـن تـــرشـيح
وزيـر الــداخليـة احلـالـي بيــان جبـر
صـــوالغ وقـــاسـم داود العـضـــويـن يف
الئحـــة االئــتالف العـــراقـي املـــوحـــد

ملنصب وزير الداخلية.
أمـــا عبــاس الـبيـــاتي عـضــو مجلـس
الـــنــــــــواب عـــن قــــــــائـــمــــــــة االئـــتـالف

التحــالف الكــردستــاني أمـام الـكتل
مطالبته بـوزارة اخلارجية ليشغلها
زيبـاري"، مــوضحــاً أن اللقـاء الـذي
جـــــــــرى أمـــــــس يف مـــنـــــــــزل رئـــيـــــــس
اجلــمهـــوريــــة جالل طـــالـبـــانـي بـني
كبـار الساسـة العراقيني جـاء بدعوة
من طـالبـاني تكـرمياً جلـهود رئـيس
الـــوزراء املـنـتهـيـــة واليـته الـــدكـتـــور
إبــراهـيـم اجلعفــري، ولـم جتــر فـيه
أي مشاورات سـياسية بـشأن تشكيل

احلكومة.
وكـــــان نـــــائــب رئــيــــس اجلــمهـــــوريـــــة
الـدكتـور عـادل عبـد املهـدي قـد قـال
أمــــس  ان "رئــيــــس الــــــوزراء املـكـلف
نـــوري املــــالكــي يكـــاد يـنجــــز مهـمـــة

تشكيل احلكومة اجلديدة".
واضــاف "لقــد اجــرى املــالـكي كــافــة
املفـــاوضــــات الالزمــــة وتعــــرف علـــى
وجهــــــات الــنـــظــــــر كــمــــــا ان هــنــــــاك
اتـفـــــــاقـــــــات تـــــســمـح لـه بــتـــــشـكــيـل
احلـكـــــومـــــة خالل االيـــــام الـقلــيلـــــة

القادمة".
وخلــص عـبــــد املهــــدي الــــى القــــول

االثـنني ان اشتباكـات عنيفة
انـــــــــدلـعـــت بـــني مــــــسـلـحـــني
وقـــــوات األمــن يف مــنــــطقـــــة

االعظمية.
واوضح املـــصــــــدر الــــــذي لــم
يعط تفـاصيل فيـما اذا وقع
ضحـايــا خالل االشتبـاك ان
"قـــــــوات االمــن الـعـــــــراقــيـــــــة
تـــطـــــوق املــنــــطقـــــة بـــصـــــورة

كاملة".
ونـقل مــــــراسل )املـــــدى( عــن
شهــــــود عــيــــــان قـــــــولهــم "إن
املـنـــطقـــــة شهــــدت انـتـــشــــاراً
ملـــــسـلحــني مـجهــــــولــني مــن
جـهـــــــة وقـــــــوات الـــــشـــــــرطـــــــة
واجلــيـــــش العــــــراقــيــني مــن

جهة أخرى.
تفاصيل أخرى ص2

نفسها".
إلـــى ذلـك، اعلـن مــصـــدر يف
شـرطـة االسـكنـدريــة العثـور
علــى كـــدس اسلحــة يـضـم "
300 صـاروخ كــاتيـوشـا و 200
قـنبلـة هـاون بـاالضـافـة إلـى
250 مــدفعــاً عيــار 120 ملم"
كـــــــانـــت مخـــــــزونــــــــة ومعـــــــدة
بطريقـة يسهل استخـدامها
مــــــــن قــــــــبــل مــــــــــــــســلــحــــــــني
مجهـــولـني قـــامـــوا بـــدورهـم
مبهــاجمــة اجليـش العــراقي
واجليش االميـركي بسـلسلة
مــن قـــــذائـف الهـــــاون عــنـــــد
اخـالئهــم لهــــذه االسـلحــــة"،

بحسب املصدر نفسه.
الــــى ذلـك اعلـن مــصــــدر يف
وزارة الــــــــــداخـلــــيــــــــــة أمــــــــس

ـ

سـيــــارة مفـخخـــة، حــسـبـمـــا
افــــــــــــــاد مــــــــصــــــــــــــدر يف وزارة

الداخلية.
مـن جهة اخرى، افـاد مصدر
وزارة الـــــــداخلــيــــــة ان قــــــوات
االمــن "عــثـــــرت مــن مــــســـــاء
االحــد وحـتــى صـبــاح امــس
)االثـنــني( علــــى سـت جـثـث
مجهـولـة الهـويـة يف منـاطق

متفرقة من بغداد".
ويف احملـــاويـل اعلـن مــصـــدر
يف الــشـــرطـــة "العـثـــور علـــى
ثالث جـثــث ملغــــاويــــر قــــوات
الـــــــــداخـلـــيـــــــــة مـقـــتـــــــــولـــني
بـــــالـــــرصـــــاص، كـــــانـــــوا قـــــد
اخـتــطفـــوا قــبل ثالثـــة ايـــام
مــــــــن قــــــــبــل مــــــــــــــســلــحــــــــني
مـجـهــــــــولـــني يف املـــنــــطـقــــــــة

ـ ـ

ـ

مـتنـزه الـزوراء وسـط بغـداد
انـفـجـــــــــــرت مـــــــــــا ادى إلـــــــــــى
استـشهــاد خمـسـة اشخـاص
واصــــــابــــــة عــــشــــــرة اخــــــريــن
بـجــــــــــروح، جــــمــــيـعـهــــم مــــن

املدنيني".
واضـــــاف "سقــطـت قـــــذيفــــة
هــــاون يف مـنـــطقــــة ســــاحــــة
الـطـيــــران، املكـتـظـــة بـــاملـــارة
املـــــــــدنـــيـــني، مـــــــــا ادى إلـــــــــى
استــشهـــاد خمـســة مــدنـيني
واصـــابـــة ثـمـــانـيـــة مـــدنـيـني

بجروح".
كمـا اصيـب عشـرة اشخـاص
بجــــروح بـيــنهــم ثالثــــة مـن
رجــــــــال الــــــشــــــــرطــــــــة أمــــــس
االثــنــني يف انـفجــــــار عــبــــــوة
نــــــاسفــــــة اعقـــبهـــــا انـفجـــــار

وإال...


