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بغداد / املدى
يعقد نحـو 200 زعيم عـشيرة عـراقية
مؤمتراً يف بغداد اليـوم لتوقيع اتفاق
شـــــرف ضــــــد العــملــيـــــات االرهـــــابــيـــــة

والعنف الطائفي .
وقــال شيـوخ عـشـائــر انهم سـيعقـدون
اليـوم االربعـاء يف مــدينـة الكـاظـميـة
ببغداد مؤمتـراً سيشهد توقيع ميثاق
شــــــرف يلــــــزم العــــشـــــائــــــر العـــــراقــيـــــة
بــالتعـاون فـيمـا بـينهــا حلمـايـة ارواح
افـــرادهـــا مــن العــملـيـــات االرهـــابـيـــة
واملـــــســـــــاعـــــــدة يف حتـقــيـق الـــــــوحـــــــدة
الـــوطـنـيـــة ونـبـــذ االحـتــــراب والعـنف

الطائفي .

بغداد / املدى
طـــالـبـت اطـــراف بـــرملـــانـيـــة
بــــاســتحـــــداث وزارة معـنـيــــة
بــــالعالقـــات اخلـــارجـيـــة مع
الـــدول العـــربـيـــة. وتـنـــاقلـت
مـصــادر صحـفيــة مخـتلفــة
انـبــــاء عـن نـيــــة احلـكــــومــــة
اجلـديدة تـشكيـل وزارة دولة
للشؤون اخلـارجية، من دون
ان تـــــــوضـح مـهـــــــام الـــــــوزارة
املـــــســتـحـــــــدثـــــــة وطــبــيـعـــــــة
الـعالقــــة بـيــنهــــا وبـني وزارة

اخلارجية.
ويف اتـصـــال هـــاتفـي اجـــرته

مصدر يف اخلارجية:

املقرتح.. تعيني وزير دولة للشؤون اخلارجية
وليس استحداث وزارة جديدة

اخلـــارجـيـــة، وبـتـــوجــيه مـن
وزير اخلارجية.

وعـــن مهـــــام وزيـــــر الـــــدولـــــة
للــشـــؤون اخلـــارجـيـــة، قـــال
املــصـــدر انـه يعــمل مبـثـــابـــة
مـعـــــــاون لـلـــــــوزيـــــــر، ويـكـلـف
مبهــام حــسـب حــاجــة عـمل
الــوزارة، يف جـمـيع اجملــاالت

االقليمية والدولية.
واكــــــــد املــــصــــــــدر يف خـــتــــــــام
حديثه لـ )املدى( ان تشكيل
وزارة جــــــديــــــدة امــــــر غــيــــــر
مطروح، ويتعارض ومركزية

التمثيل اخلارجي للبلد.

)املــــدى( مع مـصـــدر مــطلع
يف وزارة اخلــارجـيــة، اعـتــذر
عــن نــــشـــــر اســـمه، قـــــال: ان
اخلــــــــارجـــيــــــــة هـــي الــــــــوزارة
املعـنـيـــة بــشـــؤون الـعالقـــات
اخلـــــارجــيـــــة لـلعـــــراق، وهــي
املعنية بتمثيله والدفاع عن
مــــصــــــــاحلـه يف احملـــيــــطـــني

االقليمي والدولي.
ورأى املـصـــدر ان مـــا يجـــري
الـنقــاش بـشــأنه اآلن هــو ان
تعـني احلكـــومـــة وزيـــر دولـــة
للـشــؤون اخلـــارجيـــة، يكــون
عـمـله ودوامه يف اطـــار وزارة

بغداد / اف ب
اعلنـت مصـادر امـنيـة واخـرى طـبيـة عـراقيـة
امـس الثالثــاء مقتل عـشـرة عـراقيـني بيـنهم
قــــاض واصــــابــــة عـــشــــرة آخــــريــن بجــــروح يف
هجمات متفـرقة يف العراق، والعـثور على 12
جثـة بـينهـا ثالث جلنـود عـراقيـني مقطـوعي

الرأس جنوب بغداد.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية رفض الكشف
عـن اســمه "اغـتــــال مـــسـلحــــون مـجهــــولــــون
القـــاضـي مهـيـمـن محـمـــود، احـــد قـضـــاة دار
العدالة يف منطقة االعظمية، لدى مروره يف

منطقة نفق الشرطة بعد ظهر امس".
ويف حـادث منفـصل، قتل احـد عمـال االفـران
يف مــنــــطـقـــــــة الـــــــدورة بــنــيـــــــران مـــــسـلـحــني
مـجهولـني بالقـرب من مـوقع عمله"، بـحسب

استشهاد عرشة اشخاص
يف هجامت بمناطق متفرقة

املصدر نفسه.
وقـال مصـدر يف الشـرطـة ان "جنـديـا عـراقيـا
اصـيــب بجـــروح بـــانـفجـــار عـبـــوة نــــاسفـــة يف

منطقة التاجي لدى مرور دوريته هناك".
من جـهة اخـرى، اغتـال مسلحـون مجهـولون
بعد ظهـر امس مـدنيني شـقيقني يف منـطقة

سبع البور" دون اي تفاصيل عن احلادث .
وكان مـصدر يف الشرطـة قد اعلن عن "مقتل
مدنـيني اثنني واصـابة اربـعة من رجـال قوات
حـمــــايــــة املـنـــشــــأة بــــانـفجــــار عـبــــوة نــــاسفــــة

استهدفت دوريتهم يف منطقة الشعب".
واضـاف "اغتـال مـسلحـون مجهـولـون صبـاح
امـس رعـد الـدليـمي إمـام احـد مـسـاجـد حي

التراث".
تفاصيل اخرى ص2

بغداد / املدى
أكــد الــسفـيــر اإليــرانـي لــدى
العــراق حــسن كــاظـمي قـمي
دعـم بالده للعراقيني حكومة
وشعــبــــــا. وقــــــال يف مــــــؤمتــــــر
صـحـفـــي عـقــــــــده، امــــــس، يف
بغــداد، عقـب لقــائه بـــرئيـس
اجلمهـوريـة جالل طـالبـاني،
وتـقــــــــدميـه أوراق اعـــتـــمــــــــاده
سـفيــرا جــديــدا للجـمهــوريــة
اإلسالمــيـــــــة اإليـــــــرانــيـــــــة يف
الـعــــــــراق "نـحـــن نـعـــتـــبــــــــر ان
تقـدمينا املـساعـدة للعراق يف
الـظــرف الــراهـن يقع ضـمـن
صـمـيـم واجـبـنــــا جتــــاه هــــذا
الـبلـــد" مـضـيفـــا ان "العـــراق

بعد تقدمي اوراق اعتماده إلى رئيس اجلمهورية

السفري االيراين: أمن العراق من أمن الدول املجاورة
اجلــنــــســيـــــات فـــيه، كــمــــــا انه
سيـؤثــر سلبـا علـى عالقــاتنـا
مـعه، بـــاإلضـــافـــة إلـــى كــــونه
سيـتسـبب بهجـرة أبنـائه إلـى

البلدان اجملاورة له". 
وردا علـــــى ســـــؤال عــن ســبــب
اختيار إيران، الوقت احلالي،
لــرفع متثـيلهـا الـدبلـومــاسي
يف العـــــــراق إلـــــــى مـــــســتـــــــوى
سفيـر، قـال قـمي ان "العـراق
يشهـد اليـوم تشـكيل حكـومة
دائــمـــــة وهـــــذا مــن شــــــأنه ان
ميكن احلكـومة اإليرانية من
العمل مع احلكومة العراقية
ملــــا فــيه مــصـلحــــة الــبلــــديـن

اجلارين".

يعيـش اآلن يف محنـة وعـلينـا
تقـــــدمي الـــــدعــم الـكـــــامـل له
وحلـكـــــــومــتـه املــنــتـخــبـــــــة يف
مجـاالت عـديــدة منهــا األمن
واالقتـصــاد واخلــدمــات، إلــى
جـــــانــب مـكــــــافحـــــة اإلرهـــــاب

وإعادة اعمار البالد". 
وشــــــدد قــمـــي علــــــى ضــــــرورة
العـمل علــى استـتبــاب األمن
علـــى احلـــدود بـني الــبلـــديـن
اجلـارين إيـران والعـراق وقـال
ان "أمـن العـــراق هـــومـن أمـن
الـدول اجملــاورة له وان عـراقـًا
غـــيــــــــر آمـــن ســـيــــــــوفــــــــر املـالذ
لإلرهـابيـني وسيبــرر استمـرار
بـقــــــــــاء الـقــــــــــوات املــــتـعــــــــــددة

زعامء نحو 200 عشرية يوّقعون ميثاق رشف لنبذ االحرتاب الداخيل

اربيل / املدى
أعلـن فلك الــدين كــاكــائي وزيــر الـثقــافــة يف تــشكـيلــة حكــومــة
إقلـيـم كــردسـتــان املــوحــدة:"إن أعــضـــاء احلكــومــة اجلــديــدة
سيعقـدون اجـتمــاعهم األول يـوم غـد اخلـميـس". وقـال كـاكـائي
امـس الثالثـاء: "إن احلكـومـة اجلـديـدة ستبـاشـر أعمـالهـا بـدءا
مـن يــوم االثـنـني أو الـثالثــاء املقـبلـني". وتـطــرق كــاكــائـي إلــى
منهـاج عمل وزارته واهم برامجه قائالً: "سـأعمل إليجاد اآللية
املـنــاسـبــة للـتــواصل بـني القـنــوات اإلعالمـيـــة الكــردسـتــانـيــة

وحكومة االقليم". 
وأضاف:"سأقدم مقتـرحًا باسم الوزرة إلـى مجلس الوزراء والى
برملان كردستان يرمي إلى تعديل بعض فقرات القانون القدمي
القــاضيــة بـحبـس الـصحفـيني واسـتبــدالهــا بــالغــرامــة املــاليــة

فحسب مثلما هو احلال يف العديد من الدول األوربية". 
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غدا  جتتمع حكومة اقليم كردستان

لندن / املدى
ـــــــــــــوزراء قـــــــــــــال رئـــــيــــــــــس ال
البــريطــاني تـونـي بليـر انه
مـــن املـــتـــــــــوقـع ان تـــــصـــــــــدر
بـــريــطـــانـيــــا اعالنـــا بــشـــأن
خفــــض حجــم قــــــواتهـــــا يف
الـعـــــــراق خـالل االســـــــابــيـع

القليلة القادمة.
وقـــــــال بـلـــيـــــــر يف مـــــــؤمتـــــــر
صـحـفـــي ردا عـلـــــــى ســـــــؤال
حـــــــــــــول حــجـــــم الــقـــــــــــــوات
الــبـــــريـــطـــــانــيــــــة "الغـــــرض
أســــاســــا هــــو انه يـنــبغـي ان
تكـون هنـاك عمليـة متكنـنا
مـــن خـفـــــض قـــــــــواتـــنـــــــــا يف
الـــوقـت الـــذي تـتـــولـــى فـيه
القـــوات العـــراقـيـــة نــشـــاط

اقرار االمن".
واضــــــــاف: "اعـــتـقــــــــد انــكـــم
ســــتــــــــــــرون يف االســــــــــــابــــيـع
الـقـلـــيـلــــــــة الـقــــــــادمــــــــة انـه
ســيـكــــــون لــــــديــنــــــا اشــيــــــاء
نقـولهـا بشـأن ذلك وهـو ما
قد يعطي النـاس قدرا اكبر
مـــــن الـــــتـــــيـقـــــن بــــــــــشــــــــــــأن

املستقبل."
وقــــال بلـيــــر انه حتــــدث مع
ــــــــــــس وزراء الــعــــــــــــــــراق رئــــــي
اجلــــــديــــــد نــــــوري املــــــالـكــي
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البنتاغون يتخلى عن فكرة ارسال املزيد من القوات 

بريطانيا حتسم أمر وجودها
يف العراق خالل أسابيع

املدى / وكاالت
بـدأت كوريـا اجلنـوبيـة امس سحـب 1000 من جنـودها املـتبقني

يف العراق وعددهم 3200 جندي. 
وكانت كوريا اجلنوبية قد نشرت 3600 جندي يف العراق يف عام
2004 يف عرض التأييـد للواليات املتحـدة أوثق حليف عسكري
لهـا رغم معارضـة بني الرأي العـام وداخل احلزب احلـاكم الذي

ينتمي اليه الرئيس روه مو هيون.
وتتمـركز القوات الكـورية اجلنوبيـة يف منطقة أربـيل بكردستان
العــــراق حـيــث تقــــوم بعــملـيــــات حلفــظ الـــسالم ومـــشــــروعــــات

لإلعمار. 
ووافق البـرملان يف نهـاية 2005 علـى متديـد ثان ملـدة عام لـوجود
تلـك القــــوات لـكـن مـع سحـب 1000 جـنــــدي مـــشـيــــرا الــــى أن

احلكومة قالت ان تقدما حتقق يف مهمتهم. 
وقال مسؤول بهيئة االركان املشتركة للقوات املسلحة ان عملية

سحب االلف جندي من املقرر ان تكتمل مع نهاية العام.

كوريا اجلنوبية تبدأ سحب 1000
جندي من العراق  

جنيف / رويترز
قال مسـؤول اميركي ان الـواليات املتحـدة قدمت الـى احملاكمـة أكثر
من 100 من أفراد قواتها املسلحة اتهموا باساءة معاملة سجناء يف
افغـــانــسـتـــان والعـــراق أي ضـعفــي العـــدد الـــذي أوردته جـمـــاعـــات
حقـوقيـة. ومـدافعـا عن الـسيـاسـة االميـركيـة امـام جلنـة منــاهضـة
الـتعـذيـب التــابعــة لالمم املـتحـدة وقـال تـشـارلــز ستـيمـسـون نــائب
مساعـد وزير الدفـاع االميركـي ان جميع االتهامـات باساءة مـعاملة

املعتقلني يجري التحقيق فيها.
واضـاف أن االرقـام الـتي قـدمـتهــا منـظمــة هيـومــان رايتـس ووتـش
حلقوق االنـسان التـي مقرهـا الواليـات املتحـدة الى اللجـنة عن 54
محـاكمـة عـسكـريـة عن اسـاءة معـاملـة الـسجنـاء وأحكـام بـالـسجن
علــى 40 من أفـراد القـوات املـسلحـة "هـي ببـسـاطـة خــاطئـة". وقـال
ستـيمـســون انه عقــدت 103 محــاكمــات عــسكــريــة وان 89 مـســؤوال
ادينــوا بيـنهم 19 صــدرت عليـهم أحكـام بـالـسجن ملـدة عــام أو أكثـر.
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واشنطن:  100 عسكري امام املحكمة
بغداد / املدىبتهمة إساءة معاملة السجناء

أعلـن مجلـس الــوزراء عـن اكمـــال اعمــال
تطويـر وتاهيل أكـادميية زاخـو العسكـرية
يف كرـدستاـن العرـاق بكلفة )5.8( مليـون

دوالر.
وقــــال بـيــــان صــــادر مـن مـجلـــس الــــوزراء
أمـــس انه أجنــــزت خالل األيــــام الـقلــيلــــة
املـــــاضــيـــــة أعــمـــــال الــتجـــــديـــــد والــبــنـــــاء
ألكـادمييـة زاخـو العـسكـريـة يف محــافظـة
دهــوك، واضــاف: تـضـمـن العـمل جتــديــد
خمـسـة مبـان قـدميـة وإنـشـاء )16( مـبنـى
جدــــــيدــــــا ـبكـلـفة ـ)5.8( ملــيــــــون دوالر.
وأوضح أن تطوير االكادميية سيساهم يف
زيـــــــادة القــــــدرات الــتــــــدريــبــيــــــة لـلقــــــوات
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إنجاز أعامل تأهيل وتطوير أكاديمية زاخو العسكرية
العـــــراقــيـــــة وإعـــــداد )500( مــتـــــدرب مــن
الــطـالب العـــسـكـــــريـني اجلـــــدد، وتقـــــدمي
تدريبـات عاليـة املستـوى وتخريـج ضباط
أكفــــــاء يخـــــدمــــــون يف صفـــــوف اجلــيــــش

العراقي.
من جــانب آخــر حــدد مـصــدر مـســؤول يف
وزارة الــــدفــــاع مــــواعـيــــد الــتحـــــاق طالب
دورات األكادميـيات العـسكريـة يف العراق.
وبـني املصــدر إن التحــاق الطـالب سيكـون
كــــــاآلتــي: األكــــــادميــيـــــــة العــــسـكــــــريــــــة يف
الـــسلـيـمـــانـيـــة ســيكـــون يـــوم 2006/5/18
واألكــادمييـة العـسكـريـة يف زاخـو سـيكـون
يـوم 2006/6/15 واألكــادمييــة العـسكـريـة

يف الرستمية سيكون يوم 2006/7/6 .

حرب االبادة االعالمية مستعرة بني طهران وتل ابيب
البيت االبيض ال يرى جديداً يف الرسالة االيرانية

الــى تـبــديـــد االمل بــالـتـــوصل الـــى حل
تفـــاوضـي لالزمـــة الـنـــوويـــة االيـــرانـيـــة
باعالنه ان رسـالة جناد الـى جورج بوش
ال تـتـضـمـن اي شـيء يــدفع الــى اقــامــة

حوار تاريخي.
ولم يحـتج البـيت االبـيض اال لـسـاعـات
قـلـــيـلـــــــة لـــيـقـــــــرر ان "ال شـــيء يف هـــــــذه
الـــــرســـــالــــــة يعــطــي ردا علـــــى املــــشــــــاكل
القـــائمـــة بني ايــران واالســرة الـــدوليــة"
واضـــــاف ان الـــــرســـــالــــــة تعـــــرض "رؤيـــــة
تاريخيـة وفلسفية واسعة" للتصريحات
االخـيـــرة الـتـي صـــدرت يف ايـــران حـــول
حق امـتالك بــرنــامج نــووي ولكـنهـــا لم
تقــدم تـنـــازالت علــى مــا قــال املـتحــدث
باسـم مجلس االمـن القومـي فريـدريك

جونز.

وكـان الرئيـس االيراني محمـود احمدي
جنـاد قــد اقتـرح علـى نـظيــره االميــركي
جــورج بــوش يف الــرســالــة الـتـي وجههــا
اليه االثـنني العـودة الـى احتـرام مبـادئ

الدين العادة الثقة بني البلدين.
وسـأل الرئيس االيراني يف هذه الرسالة
الواقعـة يف 18 صفحـة واملكـتوبـة بالـلغة

االنكليزية "اال تقبلون بهذه الدعوة".
واضـــــــافــت الـــــــرســـــــالـــــــة الــتــي تـــــــزخـــــــر
باالستشهادات الدينـية وتتضمن مآخذ
طهـران علـى واشـنطن "هـذا يعني عـودة
فعلـيــة الـــى تعــالـيـم االنـبـيــاء واالميــان
بــاله واحــد وبــالعــدالــة لـلحفــاظ علــى
الكـــرامـــة الـبــشـــريـــة والـتـــسلـيـم بقـــدرة

اخلالق".
من جهته سـارع البـيت االبيـض االثنني

العواصم / املدى والوكاالت
تلـمح الـتهــديــدات الـتـي اطـلقهــا نــائـب
رئيس الوزراء االسرائيلي شيمون بيريز
امــس الثالثـاء ازاء ايـران، الـى احـتمـال
قــيـــــام اســـــرائــيل بـــــرد ســــــاحق يف حـــــال
تعرضت اراضيها لهجوم نووي ايراني.

وادراكـا مـنه ان تصـريحـاته الـتي حتـدث
فيهـا عن "ابـادة" ايــران سيكـون لهـا وقع
مـدو، صـرح بيـريـز لالذاعـة االسـرائيليـة
العــــــامـــــــة "قلـــت فقـــط، انــتـــبهــــــوا الــــــى

تهديداتكم، ان من يهدد مهدد".
ويف تكــرار للعبـارات نفـسهـا الـتي تـلفظ
بهــــا االثـنـني يف تــصــــريـح للـتـلفــــزيــــون
االســرائـيلـي العــام قـــال بيــريــز "قـلت ان
الــذين يهـددون بـاالبـادة قــد يتعـرضـون

لالبادة".

كتب محرر الشؤون السياسية
مــن املــتـــــــوقـع ان تــبـــــــدأ الــيـــــــوم
االربـعــــــــاء عـــمـلـــيــــــــة تــــــســـمـــيــــــــة
املـــــــرشـحــني لـــــشـغـل احلـقـــــــائــب
الــوزاريــة، بعــد ان قـطعـت الكـتل
الـنـيـــابـيـــة شـــوطـــاً مـتقـــدمـــاً يف
طـــــريق تــــوزيـع احلقــــائــب علــــى

الكتل.
يــأتـي ذلـك بعـــد ان اعلـن رئـيــس
الــــــــوزراء املــكـلـف نــــــــوري كــــــــامـل
املالكي امس الـثالثاء ان تشكيل
احلكــومــة اجلــديــدة قــد يـنجــز
"رمبـا اليـوم او غـدا" مـوضحـا ان
وزارتــي الـــــــدفـــــــاع والـــــــداخـلــيـــــــة
ستـذهبـان الــى "مسـتقلني لـيس

لديهما ميليشيات".
وقـال املــالكي يف مـؤمتــر صحفي
عقده امـس وحضرته )املدى( ان
"تـــشكـيلــــة احلكـــومـــة سـتعـــرض
علــــى مجلــس الـنـــواب االسـبـــوع

احلالي".
وتــابع "اعــطيـت مهلــة الخـــواني
يف بقيـة الكتل السيـاسية النهاء
مـــــا تــبقـــــى مــن هـــــذه الــنــــســبـــــة

القليلة من الوزارات".
واعـتبـر املـالكـي ان "هنـاك حـالـة
من الـتنــافـس الـشـــريف القـــائم
علـــــى اســـــاس وطــنــي حـــــول مــن

الدباغ: االتفاق على ان يكون زيباري وزيراً للخارجية

اسامء الوزراء عىل اجندة املالكي الختيار اعضاء حكومته
الــتخــطـيــط لـكــتلــــة الـتـــــوافق"،
مـــؤكـــداً ان الـــوزارات االخـــرى مت
االتـفـــــــــاق بـــــــشـــــــــأنـهـــــــــا مـــن دون

اخلوض يف التفاصيل.
ورداً علــى ســؤال حــول تــرشـيحه
لشغل حقيبـة املالية قـال الدباغ
"ال اســتـــطــيـع ان انفــي أو اؤكــــــد
هذه املعلـومات، هنـاك مرشحون
عـــدة، ولـــرئـيــس الـــوزراء حـــريـــة
االخــتــيــــــــار بحـــــســب احملـــــــددات

املعروفة".
واكـــــــد سـالم الـــــــزوبـعـــي عــــضـــــــو
مـجلــس الـنـــواب مــــرشح جـبهـــة
التـوافق لنيابـة رئيس الوزراء ان
اجلبهـة ستطـالب بـرفع الـسقف
للـــوزارات الـتـي سـتــطـــالـب بهـــا،
وقـــال الـــزوبعـي لـ )املـــدى( امــس
يف اتـصــال هــاتفـي ان رفع سقف
املـــطـــــالــب جــــــاء بعـــــد اجــتــمـــــاع
لـلجــبهــــة، مــضــيفــــاً ان اجلــبهــــة
تــرغـب بــوزارات الــدفـــاع والعــدل
والتربـية والثقافـة ووزارة الدولة
لـــشــــؤون اجملـتــمع املــــدنـي ووزارة
الدولـة لشؤون اآلثار والـسياحة،
مــــــشـــيــــــــراً إلــــــــى ان مـــن ضـــمـــن
الـــوزارات الـتـي قـــد نـطـــالـب بهـــا
اجلبهة هي الـزراعة أو الصـناعة

أو التجارة.

الـفــــضــيـلـــــــة )احـــــــد مـكـــــــونـــــــات
االئتالف( الــدكتــور علي الـدبـاغ
"ان املشاورات مسـتمرة يف طريق
الـتــــوافق علـــى تـــوزيع املـنـــاصـب
الـوزاريـة علـى الـكتل الـنيــابيـة"،
مــؤكــداً "ان الكـتل حتــرز تقــدمــاً

واضحاً يف هذا الطريق".
الــدبــاغ الــذي كـــان يجـيـب علــى
اسئلـة )املــدى( عبـر الهــاتف من
مكتـبه ببغـداد اكـد التـوصل إلـى
اتفــــاق بـني الـكـتـل علــــى تـــــوزيع
الـــوزارات، لكـنه اعـتبــر انـه ليـس
اتفــاقــاً نهـــائيــاً، مــشيــراً إلــى ان

ذلك يحتاج اليام قالئل.
وبـــشــــأن تفــــاصـيـل االتفــــاق بـني
املكـونـات الـنيـابيـة كـشف الـدبـاغ
ان وزارة اخلـارجيـة حـسم امـرهـا
امــــــس بــــــــان اصـــبـحـــت لــكـــتـلــــــــة
التحالف الكـردستاني وحتـديداً
سيكـون وزيرهـا االستاذ هـوشيار

زيباري.
امـــــا بــــشـــــأن الـــــوزارات االخـــــرى
فقـال: "االمـر لـيس نهـائيـاً، لكن
مـبـــدئـيـــاً فـــان الـــدفـــاع اصـبحـت
لكــتلــــة العـــراقـيـــة، والــــداخلـيـــة
والــنـفــــط واملـــــــالــيـــــــة لـالئــتـالف
العــراقي املـوحــد، يف حني يـسيـر
االمــــــــــــر بــــــــــــاجتــــــــــــاه مــــنـح وزارة

سيتولى هذه او تلك".
ووعـد املــالكي بـتشـكيل "حكـومـة
قـويــة فيهـا وزراء اكفــاء حكـومـة
وحــدة وطـنيــة جهـــد االمكــان ال

تستثني احدا".
ورفض املـالكي تـوضيح الـوزارات
التي مت البت بهـا، وقال "ال اريد
ان اعـطـي اسمـاء اآلن امنـا اريـد
ان نـكـــــشف عــن هـــــذه االســمـــــاء
دفعة واحدة يف الوقت املناسب".
وحول وزارتي الـدفاع والـداخلية
قـال "انهـا خـارج دائـرة الـتنـافـس
بـــني الــكـــتـل والـــتـــــــــوجـه الـــــــــذي
اعتمـدناه واعـتمده معنـا االخوة
قــــادة الكـتل الــسـيـــاسـيـــة هـــو ان
يكون مـن يشغل هذين املنصبني
مــــســتـقالن وغــيــــــر مــــــرتــبـــطــني
بـحـــــــــــزب ولــــيــــــــس لـــــــــــديـهــــمـــــــــــا

ميليشيات".
وردا على سـؤال حول املـتبقي يف
تــشكـيل احلكــومــة، قــال املــالـكي
"هـنـــاك حـــديـث مـــا زال قـــائـمـــا
حـــــــــــول وزارة الــــنـفــــــط والــــنـقـل
والتجارة رمبـا يحسم هـذا اليوم

)امس(".
ويف سيـاق املـشـاورات الـسيــاسيـة
حــول تــوزيع احلقـــائب الــوزاريــة
اكـــد نـــائـب االمـني العـــام حلـــزب

واشــار مـتحــدث يف املــؤســســة الــى ان
املـــــؤمتـــــر ســيــــشهـــــد حــضـــــور زعــمـــــاء
ورؤســـــــاء الـعــــــشـــــــائـــــــر مـــن مـخـــتـلـف
االنــتــمـــــــاءات العــــــربــيــــــة والـكــــــرديــــــة

والتركمانية  .
واوضح املتحـدث ان املؤمتـر سينـاقش
االوضــــــاع الـــــســيــــــاســيــــــة واالمــنــيــــــة
واالجتماعية يف البالد واالتفاق على
خـطط تعاون للوقـوف ضد العمليات
االرهابية التي تستهدف املواطنني .

واشــار الــى ان مـيثــاق شــرف حملــاربــة
االرهـــاب ونـبـــذ االحـتـــراب الـطـــائفـي
سيكون علـى راس النتائج التي يؤمل
ـــــــــــــــؤمتـــــــــــــــر .  ـان يــخـــــــــــــــرج بــهـــــــــــــــا امل ـ ـ ـ

وتـنــظـم املـــــؤمتـــــر مـــــؤســـســـــة احلـــــوار
االنـــســــانـي الـتـي يـتــــرأسهــــا الـــسـيــــد
حـسـني اسمـاعـيل الـصـدر وهـو الـذي
يـتخـــذ من مـــدينــة الكــاظـميــة مقــرا
لـنشاطـاته ويحظى بـدعم من املرجع

الديني السيد علي السيستاني.
وقال شـيوخ ورؤساء عدد من العشائر
انـه من املــؤمـل ان تنـبثـق عن املــؤمتــر
جلـنــــة الخـتـيــــار ممــثلــي العـــشــــائــــر
لـلمشـاركة يف مـؤمتر الـوفاق الـوطني
املــزمع عقــده يف العــاشـــر من الــشهــر
املـقبل كمـا من املتـوقع ان تقـدم ورقـة
املــيــثــــــاق الــتــي ســيــــــوقـعهــــــا رؤســــــاء

العشائر الى مؤمتر الوفاق. 

الـقــــصـــيــــــــر عـلــــــــى الـعــــــــدد
احلــالي للقـوات االميـركيـة
املـنـتــشـــرة يف العــراق الــذي

يقدر بنحو 133 الفا".
ولــن يـكـــــــون لهـــــــذا القــــــرار
تـــأثيــر فــوري بـسـبب نـظــام

التداول املعقد. 
وكـان قـائـد قـوات التحـالف
يف العــراق اجلـنــرال جــورج
كـــايــسـي قــــد اعلـن الــسـنـــة
املـــــــاضــيـــــــة انـه يـعــتـــــــزم ان
يوصـي ب"خفض جـوهري"

خالل عام .2006 
ويف نهـاية نـيسـان اعتـبر ان
تـعــــيــــني رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء
العـــــراقــي اجلـــــديـــــد نـــــوري
املـــــالـكــي يــــشــكل مــــــرحلـــــة
مـهــمـــــــة يف هـــــــذا الــــصـــــــدد
مــــؤكــــدا "نـنـتــظــــر تـــشـكــيل
احلــكــــــــومــــــــة لـــنــــــــرى كـــيـف
سـتتحـرك. لكـنني مـا زالت
واثـقــــــــا مـــن املـهـلــــــــة الـــتـــي

حددتها". 
وافــــــــــادت وســــــــــائـل االعـالم
االمـيــركـيــة ان الـبـنـتــاغــون
يامل يف سحب ثالثني الف
جنــدي من العــراق عنـدمـا
تكـــون الــشـــروط املـيـــدانـيـــة

مالئمة.

ويتــوقع ان تبـدأ محـادثـات
حــــــــول مـــــصـــيــــــــر الـقــــــــوات
االجـنـبـيــــة الـتــي تقــــودهــــا
الــــــــــواليــــــــــات املـــتـحــــــــــدة يف
العــــــراق عــنــــــدمــــــا يــنـــتهــي
املـــــــــــالــكــــي مــــن تـــــــــشــكــــيـل

حكومته.
وقــال بلـيــر "انـنـي آمل الــى
درجــــــــة كـــبـــيــــــــرة انـه خـالل
االسـبـــــوع القــــادم او االيــــام
العـــشـــــرة املقــبلــــة سـيـكــــون
لــدينـا حكـومــة منــاسبـة يف
ـــــــــــــد ذلـــك الــعـــــــــــــراق. وعـــــن
سنجلـس ونحــدد معهم مـا
الـــــــــذي ميــكـــن ان يـحـــــــــدث
للقــوة املتعــددة اجلنـسيـات

يف املستقبل."
وكـــــــــــانــــت وزارة الـــــــــــدفـــــــــــاع
االمــــريكـيـــة قــــد اعلـنـت يف
بيــان "ان اللـــواء الثـــاني يف
فــرقــة املــشــاة االولــى الـتـي
تــتـخـــــــذ مــن شـفــيــنـفـــــــارت
)املـانيـا( مقـرا لهـا لن تبـدا
انتـشارهـا يف العـراق مطلع
ايـار/مـايـو كمـا كـان مقـررا"
دون املزيد من التفاصيل. 
واوضحـت الوزارة ان الـقرار
يخص "نـحو 3500 جـندي"
لكـنه "لن يـؤثـر علـى املـدى

ـ ـ

العريش / ا ف ب
افـــــــادت مــــصـــــــادر امــنــيـــــــة ان
الـشرطـة املصـرية قـتلت امس
الــثالثـــــاء زعــيــم اجملــمـــــوعـــــة
االسالمـيــــة الـتـي يـــشـتــبه يف
انهــا نفــذت االعتـداءات الـتي
استهدفت منتجعات سياحية
يف شـبه جـزيـرة سـينــاء خالل
االشهــر الـ 18 االخـيــرة.وقــال
مــســـؤول امـنـي طـــالـبـــا عـــدم
كـــــشـف هـــــــويــتـه ان "نـــــــاصـــــــر
خميـس املالحي العقل املـدبر
للـــمجــمــــــوعــــــة قـــتل صــبــــــاح
الــثالثــــاء يف مـــــواجهــــات بـني

الرشطة املرصية تقتل )العقل املدبر( العتداءات سيناء
الــــى مجـمــــوعــــة "الـتــــوحـيــــد

واجلهاد".
وقـتـل 19 شخــصـــــا يف ثالثـــــة
اعـــــتـــــــــــــداءات يف دهـــــب يف 24

نيسان. 
وذكــــرت الـــشــــرطــــة املــصــــريــــة
االحــــد انهــــا تـنـتــظــــر نـتــــائج
فحـــــوص احلــمـــض الـــــريــبــي
النــووي قـبل ان تعـلن رسـميــا
هـــويـــة عـطـــا اهلل الــســـويـــركـي
ومحـمـــد عـبـــد العـــزيـــز نـــافع
اللــذيـن عـثـــر علــى راسـيهـمــا
قـــــرب مـكـــــان االعــتـــــداءات يف

دهب.

الـــــشـــــــرطـــــــة وعــنـــــــاصـــــــر مــن
اجملـــمــــــــوعــــــــة".ووقـع تـــبــــــــادل
الطــالق الـــــــنــــــــــــــــــار يف جـــــــبــل
العريـش شمال سيـناء بعد ان
حــاصــرت الـشــرطــة املنـطقــة.
واضـــاف املــســــؤول ان املالحـي
قــــتـل يف حــــني اعــــتـقـل ذراعـه
االميــــن مـحــــمــــــــــد عــــبــــــــــداهلل

عليان.
ويـنتـمي الـرجالن، اللـذان ورد
اسمـاهمـا علـى الئحـة من 25
اسـمـــا ملــشـتــبه بهــم مالحقـني
يف اطـــــار سلــــسلــــة اعـتــــداءات
ضــربـت شـبه جــزيــرة سـيـنــاء،

لندن / ا ف ب
افــادت دراســة نـشـــرت نتـــائجهــا امـس الـثالثــاء
مــنـــظــمـــــة "ســــــايف ذي تـــــشلـــــدرن" اخلــيـــــريـــــة
البـريطـانيـة ان مليـوني رضـيع يتـوفـون سنـويـاً

لدى والدتهم يف الدول النامية.
وكـشـفت الــدراســة ان خمـس االطفــال العـشــرة
ماليـني الــــذيـن يـتــــوفــــون سـنــــويــــا قـبـل بلــــوغ
اخلـامـســة من الـعمـر ال يـعيـشــون اكثــر من 24
ساعـة، يف حني تسجل وفاة مليون رضيع خالل
االسـبـــــوع االول مـن حـيـــــاتهــم واربعـــــة ماليـني

خالل الشهر االول بعد الوالدة.
وقـــــالــت املــنـــظــمـــــة ان هـــــذه االرقـــــام ميـكــن ان
تخفـض بنـسبـة 70% بـاعـتمـاد وسـائل بـسـيطـة
ورخـيــصــــة مــثل تـلقــيح الـنـــســــاء ضــــد الـكــــزاز

وفاة مليوين رضيع سنوياً يف دول العامل الثالث
واالستعانة بقابلة لدى الوالدة.

وذكــرت رئيـســة املنـظمـة جـاسـمني ويـتبـريـد ان
"الـسـاعـات وااليـام وحتـى االســابيع االولـى من

حياة الرضيع حاسمة".
واضـافت ان "ابـسط التـدابيـر الصحيـة ميكـنها

ان تنقذ من املوت".
وجـــاء يف الـــدراســـة بعـنـــوان "تقـــريـــر عـــام 2006
حــــول اوضــــاع االمهــــات يف العــــالــم" ان تفــــادي
مـعظـم وفيـات الــرضع النــاجمــة خصـوصــا عن
االلــتهــــابــــات ومــضـــــاعفــــات مـــــا بعــــد الــــوالدة

واملشاكل املتعلقة بالوزن، كان ممكنا.
وتقـول املنـظمـة ان وفـاة هـذا العـدد الهــائل من
الــرضع  "هــو مـن اكثــر املـشــاكل الـتي تـتعــرض

لالهمال يف العالم".

وبدأ احلصاد...


