غدا جتتمع حكومة اقليم كردستان

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

اربيل  /املدى

أعلـن فلك الــدين كــاكــائي وزيــر الـثقــافــة يف تــشكـيلــة حكــومــة
إقلـيـم ك ــردسـت ــان امل ــوح ــدة":إن أعــضـ ــاء احلك ــوم ــة اجل ــدي ــدة
سيعقـدون اجـتمــاعهم األول يـوم غـد اخلـميـس" .وقـال كـاكـائي
امـس الثالثـاء" :إن احلكـومـة اجلـديـدة ستبـاشـر أعمـالهـا بـدءا
مـن ي ــوم االثـنـني أو الـثالث ــاء املقـبلـني" .وتـط ــرق ك ــاك ــائـي إل ــى
منهـاج عمل وزارته واهم برامجه قائالً" :سـأعمل إليجاد اآللية
املـن ــاسـب ــة للـت ــواصل بـني القـن ــوات اإلعالمـي ــة الك ــردسـت ــانـي ــة
وحكومة االقليم".
وأضاف":سأقدم مقتـرح ًا 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".

العدد (  )664السنة الثالثة االربعاء()10أيار
()12ربيع الثاني 1427
2006

http ://www.almadapaper.com
E.Mail - almada@almadapaper.com

جريدة سياسية يومية

16
صفحة

250
دينارا

الدباغ :االتفاق على ان يكون زيباري وزيراً للخارجية

اسامء الوزراء عىل اجندة املالكي الختيار اعضاء حكومته

كتب محرر الشؤون السياسية
مــن امل ـت ـ ـ ــوقـع ان ت ـب ـ ـ ــدأ ال ـي ـ ـ ــوم
االربـعـ ـ ـ ــاء عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـسـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة
امل ـ ـ ــرشـحــني لـ ـ ـشـغـل احلـق ـ ـ ــائــب
الــوزاريــة ،بعــد ان قـطعـت الكـتل
الـنـي ــابـي ــة ش ــوطـ ـاً مـتق ــدمـ ـاً يف
ط ـ ــريق تـ ــوزيـع احلقـ ــائــب علـ ــى
الكتل.
يــأتـي ذلـك بع ــد ان اعلـن رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء امل ـكـلـف نـ ـ ـ ــوري كـ ـ ـ ــامـل
املالكي امس الـثالثاء ان تشكيل
احلكــومــة اجلــديــدة قــد يـنجــز
"رمبـا اليـوم او غـدا" مـوضحـا ان
وزارتــي ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع وال ـ ـ ــداخـل ـي ـ ـ ــة
ستـذهبـان الــى "مسـتقلني لـيس
لديهما ميليشيات".
وقـال املــالكي يف مـؤمتــر صحفي
عقده امـس وحضرته (املدى) ان
"ت ــشكـيلـ ــة احلك ــوم ــة سـتع ــرض
علـ ــى مجلــس الـن ــواب االسـب ــوع
احلالي".
وتــابع "اعــطيـت مهلــة الخ ــواني
يف بقيـة الكتل السيـاسية النهاء
م ـ ــا تــبق ـ ــى مــن ه ـ ــذه ال ـن ـ ـس ـب ـ ــة
القليلة من الوزارات".
واعـتبـر املـالكـي ان "هنـاك حـالـة
من الـتنــافـس الـش ــريف الق ــائم
عل ـ ــى اس ـ ــاس وط ـنــي ح ـ ــول مــن

سيتولى هذه او تلك".
ووعـد املــالكي بـتشـكيل "حكـومـة
قـويــة فيهـا وزراء اكفــاء حكـومـة
وحــدة وطـنيــة جه ــد االمكــان ال
تستثني احدا".
ورفض املـالكي تـوضيح الـوزارات
التي مت البت بهـا ،وقال "ال اريد
ان اعـطـي اسمـاء اآلن امنـا اريـد
ان نـك ـ ــشف عــن ه ـ ــذه االس ـم ـ ــاء
دفعة واحدة يف الوقت املناسب".
وحول وزارتي الـدفاع والـداخلية
قـال "انهـا خـارج دائـرة الـتنـافـس
ب ــني ال ـكـ ـتـل والـ ـت ـ ـ ـ ــوجـه ال ـ ـ ـ ــذي
اعتمـدناه واعـتمده معنـا االخوة
قـ ــادة الكـتل ال ـسـي ــاسـي ــة ه ــو ان
يكون مـن يشغل هذين املنصبني
م ـ ـس ـتـقالن وغ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــرت ـبـ ـطــني
بـح ـ ـ ـ ـ ــزب ول ـ ـيـ ـ ـ ــس ل ـ ـ ـ ـ ــديـه ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا
ميليشيات".
وردا على سـؤال حول املـتبقي يف
تــشكـيل احلكــومــة ،قــال املــالـكي
"هـن ــاك ح ــديـث م ــا زال ق ــائـم ــا
ح ـ ـ ـ ـ ــول وزارة ال ـ ـنـفـ ـ ــط وال ـ ـنـقـل
والتجارة رمبـا يحسم هـذا اليوم
(امس)".
ويف سيـاق املـشـاورات الـسيــاسيـة
حــول تــوزيع احلق ــائب الــوزاريــة
اك ــد ن ــائـب االمـني الع ــام حل ــزب

الـف ـ ـض ـيـل ـ ـ ــة (اح ـ ـ ــد مـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات
االئتالف) الــدكتــور علي الـدبـاغ
"ان املشاورات مسـتمرة يف طريق
الـتـ ــوافق عل ــى ت ــوزيع املـن ــاصـب
الـوزاريـة علـى الـكتل الـنيــابيـة"،
مــؤكــداً "ان الكـتل حتــرز تقــدم ـاً
واضحاً يف هذا الطريق".
الــدبــاغ الــذي ك ــان يجـيـب علــى
اسئلـة (املــدى) عبـر الهــاتف من
مكتـبه ببغـداد اكـد التـوصل إلـى
اتفـ ــاق بـني الـكـتـل علـ ــى ت ـ ــوزيع
ال ــوزارات ،لكـنه اعـتبــر انـه ليـس
اتفــاق ـاً نه ــائي ـاً ،مــشيــراً إلــى ان
ذلك يحتاج اليام قالئل.
وبـ ـشـ ــأن تفـ ــاصـيـل االتفـ ــاق بـني
املكـونـات الـنيـابيـة كـشف الـدبـاغ
ان وزارة اخلـارجيـة حـسم امـرهـا
امـ ـ ــس بـ ـ ـ ــان اصـ ـبـح ــت ل ـكـ ـتـلـ ـ ـ ــة
التحالف الكـردستاني وحتـديداً
سيكـون وزيرهـا االستاذ هـوشيار
زيباري.
ام ـ ــا ب ـ ـش ـ ــأن ال ـ ــوزارات االخ ـ ــرى
فقـال" :االمـر لـيس نهـائيـاً ،لكن
مـب ــدئـيـ ـاً ف ــان ال ــدف ــاع اصـبحـت
لكــتلـ ــة الع ــراقـي ــة ،والـ ــداخلـي ــة
وال ـنـفـ ــط وامل ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة لـالئ ـتـالف
العــراقي املـوحــد ،يف حني يـسيـر
االمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــاجتـ ـ ـ ـ ـ ــاه م ـ ـنـح وزارة

السفري االيراين :أمن العراق من أمن الدول املجاورة
بغداد  /املدى
أكــد الــسفـيــر اإليــرانـي لــدى
العــراق حــسن كــاظـمي قـمي
دعـم بالده للعراقيني حكومة
وشع ـبـ ـ ــا .وقـ ـ ــال يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
صـحـف ــي عـقـ ـ ـ ــده ،امـ ـ ــس ،يف
بغــداد ،عقـب لقــائه ب ــرئيـس
اجلمهـوريـة جالل طـالبـاني،
وتـقـ ـ ـ ــدميـه أوراق اعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاده
سـفيــرا جــديــدا للجـمهــوريــة
اإلسالم ـي ـ ـ ــة اإلي ـ ـ ــران ـي ـ ـ ــة يف
الـعـ ـ ـ ــراق "نـح ــن نـعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر ان
تقـدمينا املـساعـدة للعراق يف
الـظــرف الــراهـن يقع ضـمـن
صـمـيـم واجـبـنـ ــا جتـ ــاه هـ ــذا
الـبل ــد" مـضـيف ــا ان "الع ــراق

يعيـش اآلن يف محنـة وعـلينـا
تق ـ ــدمي ال ـ ــدعــم الـك ـ ــامـل له
وحلـك ـ ـ ــوم ـتـه امل ـن ـتـخ ـب ـ ـ ــة يف
مجـاالت عـديــدة منهــا األمن
واالقتـصــاد واخلــدمــات ،إلــى
ج ـ ــانــب مـكـ ـ ــافح ـ ــة اإلره ـ ــاب
وإعادة اعمار البالد".
وشـ ـ ــدد ق ـم ــي علـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
العـمل علــى استـتبــاب األمن
عل ــى احل ــدود بـني الــبل ــديـن
اجلـارين إيـران والعـراق وقـال
ان "أمـن الع ــراق ه ــومـن أمـن
الـدول اجملــاورة له وان عـراقـ ًا
غـ ـيـ ـ ـ ــر آم ــن سـ ـيـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر املـالذ
لإلرهـابيـني وسيبــرر استمـرار
بـقـ ـ ـ ـ ــاء الـقـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــددة

واشنطن 100 :عسكري امام املحكمة
بتهمة إساءة معاملة السجناء
جنيف  /رويترز

قال مسـؤول اميركي ان الـواليات املتحـدة قدمت الـى احملاكمـة أكثر
من  100من أفراد قواتها املسلحة اتهموا باساءة معاملة سجناء يف
افغـ ــانـ ـسـتـ ــان والعـ ــراق أي ضـعفــي العـ ــدد الـ ــذي أوردته جـمـ ــاعـ ــات
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  40من أفـراد القـوات املـسلحـة "هـي ببـسـاطـة خــاطئـة" .وقـال
ستـيمـس ــون انه عقــدت  103مح ــاكمــات عــسكــريــة وان  89مـســؤوال
ادينــوا بيـنهم  19صــدرت عليـهم أحكـام بـالـسجن ملـدة عــام أو أكثـر.

بغداد  /املدى
أعلـن مجلـس الــوزراء عـن اكم ــال اعمــال
تطويـر وتاهيل أكـادميية زاخـو العسكـرية
يف ـ كرـدستاـن ـ العرـاق ـ بكلفة ـ( )5.8مليـون
دوالر.
وقـ ــال بـيـ ــان صـ ــادر مـن مـجل ــس الـ ــوزراء
أم ــس انه أجنـ ــزت خالل األيـ ــام الـقلــيلـ ــة
امل ـ ــاض ـي ـ ــة أع ـم ـ ــال الــتج ـ ــدي ـ ــد وال ـب ـن ـ ــاء
ألكـادمييـة زاخـو العـسكـريـة يف محــافظـة
دهــوك ،واضــاف :تـضـمـن العـمل جتــديــد
خمـسـة مبـان قـدميـة وإنـشـاء ( )16مـبنـى
جدـ ـ ــيدـ ـ ــا ـ ـبكـلـفة ـ ـ( )5.8مل ـيـ ـ ــون دوالر.
وأوضح أن تطوير االكادميية سيساهم يف
زي ـ ـ ــادة القـ ـ ــدرات ال ـتـ ـ ــدري ـب ـيـ ـ ــة لـلقـ ـ ــوات

بريطانيا حتسم أمر وجودها
يف العراق خالل أسابيع
لندن  /املدى
ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البــريطــاني تـونـي بليـر انه
م ــن املـ ـت ـ ـ ـ ــوقـع ان تـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر
ب ــري ـط ــانـيـ ــا اعالن ــا ب ـش ــأن
خفـ ــض حجــم قـ ـ ــواته ـ ــا يف
الـع ـ ـ ــراق خـالل االس ـ ـ ــاب ـيـع
القليلة القادمة.
وق ـ ـ ــال بـلـ ـي ـ ـ ــر يف م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر
صـحـف ــي ردا عـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــؤال
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـج ـ ــم الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
ـ
ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــان ـيـ ـ ــة "الغ ـ ــرض
أسـ ــاسـ ــا هـ ــو انه يـنــبغـي ان
تكـون هنـاك عمليـة متكنـنا
م ــن خـف ـ ــض ق ـ ـ ـ ــواتـ ـن ـ ـ ـ ــا يف
ال ــوقـت ال ــذي تـت ــول ــى فـيه
الق ــوات الع ــراقـي ــة ن ـش ــاط
اقرار االمن".
واضـ ـ ـ ــاف" :اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد ان ـك ــم
س ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرون يف االسـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـيـع
الـقـلـ ـيـلـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة انـه
س ـيـكـ ـ ــون لـ ـ ــدي ـنـ ـ ــا اش ـيـ ـ ــاء
نقـولهـا بشـأن ذلك وهـو ما
قد يعطي النـاس قدرا اكبر
م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـيـق ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
املستقبل".
وقـ ــال بلـيـ ــر انه حتـ ــدث مع
رئـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وزراء الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
اجلـ ـ ــديـ ـ ــد نـ ـ ــوري املـ ـ ــالـكــي

بغداد  /اف ب
اعلنـت مصـادر امـنيـة واخـرى طـبيـة عـراقيـة
امـس الثالثــاء مقتل عـشـرة عـراقيـني بيـنهم
قـ ــاض واصـ ــابـ ــة عـ ـشـ ــرة آخـ ــريــن بجـ ــروح 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 "اغـتـ ــال مـ ـسـلحـ ــون مـجهـ ــولـ ــون
الق ــاضـي مهـيـمـن محـم ــود ،اح ــد قـض ــاة دار
العدالة يف منطقة االعظمية ،لدى مروره يف
منطقة نفق الشرطة بعد ظهر امس".
ويف حـادث منفـصل ،قتل احـد عمـال االفـران
يف م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدورة ب ـن ـي ـ ـ ــران مـ ـ ـسـلـحــني
مـجهولـني بالقـرب من مـوقع عمله" ،بـحسب

الـق ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ــى الـعـ ـ ـ ــدد
احلــالي للقـوات االميـركيـة
املـنـت ـش ــرة يف العــراق الــذي
يقدر بنحو  133الفا".
ولــن يـك ـ ـ ــون له ـ ـ ــذا القـ ـ ــرار
ت ــأثيــر فــوري بـسـبب نـظــام
التداول املعقد.
وكـان قـائـد قـوات التحـالف
يف العــراق اجلـنــرال جــورج
ك ــاي ـسـي قـ ــد اعلـن ال ـسـن ــة
امل ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة انـه يـع ـت ـ ـ ــزم ان
يوصـي ب"خفض جـوهري"
خالل عام 2006.
ويف نهـاية نـيسـان اعتـبر ان
تـع ـ ـيـ ــني رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الع ـ ــراقــي اجل ـ ــدي ـ ــد ن ـ ــوري
امل ـ ــالـكــي ي ـ ـشــكل مـ ـ ــرحل ـ ــة
مـه ـم ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ـ ــدد
مـ ــؤكـ ــدا "نـنـت ـظـ ــر تـ ـشـكــيل
احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة لـ ـنـ ـ ـ ــرى كـ ـيـف
سـتتحـرك .لكـنني مـا زالت
واثـقـ ـ ـ ــا م ــن املـهـلـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
حددتها".
وافـ ـ ـ ـ ــادت وسـ ـ ـ ـ ــائـل االعـالم
االمـيــركـيــة ان الـبـنـتــاغــون
يامل يف سحب ثالثني الف
جنــدي من العــراق عنـدمـا
تك ــون ال ـش ــروط املـي ــدانـي ــة
مالئمة.

مصدر يف اخلارجية:

املصدر نفسه.
وقـال مصـدر يف الشـرطـة ان "جنـديـا عـراقيـا
اصـيــب بج ــروح ب ــانـفج ــار عـب ــوة نـ ــاسف ــة 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
حـمـ ــايـ ــة املـنـ ـشـ ــأة بـ ــانـفجـ ــار عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة
استهدفت دوريتهم يف منطقة الشعب".
واضـاف "اغتـال مـسلحـون مجهـولـون صبـاح
امـس رعـد الـدليـمي إمـام احـد مـسـاجـد حي
التراث".
تفاصيل اخرى ص2

إنجاز أعامل تأهيل وتطوير أكاديمية زاخو العسكرية

البنتاغون يتخلى عن فكرة ارسال املزيد من القوات

ويتــوقع ان تبـدأ محـادثـات
حـ ـ ـ ــول مـ ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوات
االجـنـبـيـ ــة الـتــي تقـ ــودهـ ــا
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة يف
العـ ـ ــراق ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ي ـن ــتهــي
امل ـ ـ ـ ـ ــال ـكـ ــي مـ ــن تـ ـ ـ ـ ـش ـك ـ ـيـل
حكومته.
وقــال بلـيــر "انـنـي آمل الــى
درجـ ـ ـ ــة كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة انـه خـالل
االسـب ـ ــوع القـ ــادم او االيـ ــام
العـ ـش ـ ــرة املقــبلـ ــة سـيـكـ ــون
لــدينـا حكـومــة منــاسبـة يف
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق .وع ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذل ــك
سنجلـس ونحــدد معهم مـا
ال ـ ـ ـ ــذي مي ـك ــن ان يـح ـ ـ ـ ــدث
للقــوة املتعــددة اجلنـسيـات
يف املستقبل".
وك ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت وزارة ال ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ــاع
االمـ ــريكـي ــة قـ ــد اعلـنـت يف
بيــان "ان الل ــواء الث ــاني يف
فــرقــة امل ـشــاة االولــى الـتـي
ت ـتـخ ـ ـ ــذ مــن شـف ـي ـنـف ـ ـ ــارت
(املـانيـا) مقـرا لهـا لن تبـدا
انتـشارهـا يف العـراق مطلع
ايـار/مـايـو كمـا كـان مقـررا"
دون املزيد من التفاصيل.
واوضحـت الوزارة ان الـقرار
يخص "نـحو  3500جـندي"
لكـنه "لن يـؤثـر علـى املـدى

وبدأ احلصاد...

استشهاد عرشة اشخاص
يف هجامت بمناطق متفرقة

بعد تقدمي اوراق اعتماده إلى رئيس اجلمهورية

اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــات ف ــيه ،ك ـمـ ـ ــا انه
سيـؤثــر سلبـا علـى عالقــاتنـا
مـعه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى كـ ــونه
سيـتسـبب بهجـرة أبنـائه إلـى
البلدان اجملاورة له".
وردا عل ـ ــى س ـ ــؤال عــن س ـبــب
اختيار إيران ،الوقت احلالي،
لــرفع متثـيلهـا الـدبلـومــاسي
يف الع ـ ـ ــراق إل ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى
سفيـر ،قـال قـمي ان "العـراق
يشهـد اليـوم تشـكيل حكـومة
دائ ـم ـ ــة وه ـ ــذا مــن شـ ـ ــأنه ان
ميكن احلكـومة اإليرانية من
العمل مع احلكومة العراقية
ملـ ــا فــيه م ـصـلحـ ــة الــبلـ ــديـن
اجلارين".

الــتخ ـطـيــط لـكــتلـ ــة الـت ـ ــوافق"،
م ــؤك ــداً ان ال ــوزارات االخ ــرى مت
االتـف ـ ـ ـ ــاق بـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأنـه ـ ـ ـ ــا م ــن دون
اخلوض يف التفاصيل.
ورداً علــى ســؤال حــول تــرشـيحه
لشغل حقيبـة املالية قـال الدباغ
"ال اس ـتـ ـط ـيـع ان انفــي أو اؤكـ ـ ــد
هذه املعلـومات ،هنـاك مرشحون
ع ــدة ،ول ــرئـيــس ال ــوزراء ح ــري ــة
االخ ـت ـيـ ـ ـ ــار بحـ ـ ـســب احمل ـ ـ ــددات
املعروفة".
واك ـ ـ ــد سـالم ال ـ ـ ــزوبـع ــي ع ـ ـض ـ ـ ــو
مـجلــس الـن ــواب مـ ــرشح جـبه ــة
التـوافق لنيابـة رئيس الوزراء ان
اجلبهـة ستطـالب بـرفع الـسقف
لل ــوزارات الـتـي سـت ـط ــالـب به ــا،
وق ــال ال ــزوبعـي لـ (امل ــدى) امــس
يف اتـصــال هــاتفـي ان رفع سقف
املـ ـط ـ ــالــب جـ ـ ــاء بع ـ ــد اج ـت ـم ـ ــاع
لـلجــبهـ ــة ،م ـضــيف ـ ـاً ان اجلــبهـ ــة
تــرغـب بــوزارات الــدف ــاع والعــدل
والتربـية والثقافـة ووزارة الدولة
لـ ـشـ ــؤون اجملـتــمع املـ ــدنـي ووزارة
الدولـة لشؤون اآلثار والـسياحة،
م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــراً إلـ ـ ـ ــى ان م ــن ضـ ـم ــن
ال ــوزارات الـتـي ق ــد نـط ــالـب به ــا
اجلبهة هي الـزراعة أو الصـناعة
أو التجارة.

الع ـ ــراق ـي ـ ــة وإع ـ ــداد ( )500م ـت ـ ــدرب مــن
ال ـطـالب العـ ـسـك ـ ــريـني اجل ـ ــدد ،وتق ـ ــدمي
تدريبـات عاليـة املستـوى وتخريـج ضباط
أكفـ ـ ــاء يخ ـ ــدمـ ـ ــون يف صف ـ ــوف اجل ـيـ ــش
العراقي.
من جــانب آخــر حــدد مـصــدر مـســؤول يف
وزارة الـ ــدفـ ــاع مـ ــواعـيـ ــد الــتح ـ ــاق طالب
دورات األكادميـيات العـسكريـة يف العراق.
وبـني املصــدر إن التحــاق الطـالب سيكـون
كـ ـ ــاآلتــي :األكـ ـ ــادمي ـي ـ ـ ــة الع ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة يف
ال ــسلـيـم ــانـي ــة ســيك ــون ي ــوم 2006/5/18
واألكــادمييـة العـسكـريـة يف زاخـو سـيكـون
يـوم  2006/6/15واألكــادمييــة العـسكـريـة
يف الرستمية سيكون يوم . 2006/7/6

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

بغداد  /املدى
ط ــالـبـت اط ــراف ب ــرمل ــانـي ــة
بـ ــاســتح ـ ــداث وزارة معـنـيـ ــة
بـ ــالعالق ــات اخل ــارجـي ــة مع
ال ــدول الع ــربـي ــة .وتـن ــاقلـت
مـصــادر صحـفيــة مخـتلفــة
انـبـ ــاء عـن نـيـ ــة احلـكـ ــومـ ــة
اجلـديدة تـشكيـل وزارة دولة
للشؤون اخلـارجية ،من دون
ان ت ـ ـ ــوضـح مـه ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوزارة
املـ ـ ـس ـتـح ـ ـ ــدث ـ ـ ــة وط ـب ـيـع ـ ـ ــة
الـعالقـ ــة بـيــنهـ ــا وبـني وزارة
اخلارجية.
ويف اتـص ــال ه ــاتفـي اج ــرته

زعامء نحو  200عشرية يو ّقعون ميثاق رشف لنبذ االحرتاب الداخيل
بغداد  /املدى
يعقد نحـو  200زعيم عـشيرة عـراقية
مؤمتراً يف بغداد اليـوم لتوقيع اتفاق
ش ـ ــرف ضـ ـ ــد العــمل ـي ـ ــات االره ـ ــاب ـي ـ ــة
والعنف الطائفي .
وقــال شيـوخ عـشـائــر انهم سـيعقـدون
اليـوم االربعـاء يف مــدينـة الكـاظـميـة
ببغداد مؤمتـراً سيشهد توقيع ميثاق
شـ ـ ــرف يلـ ـ ــزم الع ـ ـش ـ ــائـ ـ ــر الع ـ ــراق ـي ـ ــة
بــالتعـاون فـيمـا بـينهــا حلمـايـة ارواح
اف ــراده ــا مــن العــملـي ــات االره ــابـي ــة
واملـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف حتـق ـيـق ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة
ال ــوطـنـي ــة ونـب ــذ االحـتـ ــراب والعـنف
الطائفي .

الرشطة املرصية تقتل (العقل املدبر) العتداءات سيناء
العريش  /ا ف ب
اف ـ ـ ــادت م ـ ـص ـ ـ ــادر ام ـن ـي ـ ـ ــة ان
الـشرطـة املصـرية قـتلت امس
الــثالث ـ ــاء زع ـيــم اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
االسالمـيـ ــة الـتـي يـ ـشـتــبه يف
انهــا نفــذت االعتـداءات الـتي
استهدفت منتجعات سياحية
يف شـبه جـزيـرة سـينــاء خالل
االشهــر الـ  18االخـيــرة.وقــال
م ـس ــؤول امـنـي ط ــالـب ــا ع ــدم
كـ ـ ـشـف ه ـ ـ ــوي ـتـه ان "ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
خميـس املالحي العقل املـدبر
لل ــمج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ق ــتل ص ـبـ ـ ــاح
الــثالثـ ــاء يف م ـ ــواجهـ ــات بـني

الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة وع ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر مــن
اجملـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة".ووقـع تـ ـبـ ـ ـ ــادل
الطــالق الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف جـ ـ ـ ـبــل
العريـش شمال سيـناء بعد ان
حــاصــرت الـشــرطــة املنـطقــة.
واض ــاف امل ـسـ ــؤول ان املالحـي
ق ـ ـتـل يف حـ ــني اع ـ ـتـقـل ذراعـه
االميـ ــن مـح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــداهلل
عليان.
ويـنتـمي الـرجالن ،اللـذان ورد
اسمـاهمـا علـى الئحـة من 25
اسـم ــا مل ـشـتــبه بهــم مالحقـني
يف اط ـ ــار سلـ ــسلـ ــة اعـتـ ــداءات
ضــربـت شـبه جــزيــرة سـيـنــاء،

كوريا اجلنوبية تبدأ سحب 1000
جندي من العراق
املدى  /وكاالت
بـدأت كوريـا اجلنـوبيـة امس سحـب  1000من جنـودها املـتبقني
يف العراق وعددهم  3200جندي.
وكانت كوريا اجلنوبية قد نشرت  3600جندي يف العراق يف عام
 2004يف 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
العـ ــراق حـيــث تقـ ــوم بعــملـيـ ــات حلفــظ ال ــسالم ومـ ـشـ ــروعـ ــات
لإلعمار.
ووافق البـرملان يف نهـاية  2005علـى متديـد ثان ملـدة عام لـوجود
تلـك القـ ــوات لـكـن مـع سحـب  1000جـنـ ــدي مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى 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.

(املـ ــدى) مع مـص ــدر مــطلع
يف وزارة اخلــارجـيــة ،اعـتــذر
عــن ن ـ ـش ـ ــر اس ــمه ،ق ـ ــال :ان
اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة ه ــي الـ ـ ـ ــوزارة
املعـنـي ــة ب ـش ــؤون الـعالق ــات
اخل ـ ــارج ـي ـ ــة لـلع ـ ــراق ،وهــي
املعنية بتمثيله والدفاع عن
م ـ ـصـ ـ ـ ــاحلـه يف احملـ ـي ـ ـط ــني
االقليمي والدولي.
ورأى املـص ــدر ان م ــا يج ــري
الـنقــاش بـشــأنه اآلن هــو ان
تعـني احلك ــوم ــة وزي ــر دول ــة
للـشــؤون اخل ــارجي ــة ،يكــون
عـمـله ودوامه يف اط ــار وزارة

اخل ــارجـي ــة ،وبـت ــوجــيه مـن
وزير اخلارجية.
وع ــن مه ـ ــام وزي ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
لل ـش ــؤون اخل ــارجـي ــة ،ق ــال
امل ـص ــدر انـه يعــمل مبـث ــاب ــة
مـع ـ ـ ــاون لـل ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،ويـكـلـف
مبهــام ح ـسـب حــاجــة عـمل
الــوزارة ،يف جـمـيع اجملــاالت
االقليمية والدولية.
واكـ ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ـ ـ ــدر يف خـ ـتـ ـ ـ ــام
حديثه لـ (املدى) ان تشكيل
وزارة جـ ـ ــديـ ـ ــدة امـ ـ ــر غ ـيـ ـ ــر
مطروح ،ويتعارض ومركزية
التمثيل اخلارجي للبلد.

الـ ــى مجـمـ ــوعـ ــة "الـتـ ــوحـيـ ــد
واجلهاد".
وقـتـل  19شخ ـص ـ ــا يف ثالث ـ ــة
اعـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــداءات يف ده ـ ــب يف 24
نيسان.
وذكـ ــرت الـ ـشـ ــرطـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة
االحـ ــد انهـ ــا تـنـت ـظـ ــر نـتـ ــائج
فح ـ ــوص احل ـم ــض ال ـ ــري ـبــي
النــووي قـبل ان تعـلن رسـميــا
ه ــوي ــة عـط ــا اهلل ال ـس ــوي ــركـي
ومحـم ــد عـب ــد الع ــزي ــز ن ــافع
اللــذيـن عـث ــر علــى راسـيهـمــا
ق ـ ــرب مـك ـ ــان االع ـت ـ ــداءات يف
دهب.

وتـن ـظـم امل ـ ــؤمت ـ ــر م ـ ــؤسـ ـس ـ ــة احل ـ ــوار
االنـ ـسـ ــانـي الـتـي يـتـ ــرأسهـ ــا الـ ـسـيـ ــد
حـسـني اسمـاعـيل الـصـدر وهـو الـذي
يـتخ ــذ من م ــدينــة الكــاظـميــة مقــرا
لـنشاطـاته ويحظى بـدعم من املرجع
الديني السيد علي السيستاني.
وقال شـيوخ ورؤساء عدد من العشائر
انـه من املــؤمـل ان تنـبثـق عن املــؤمتــر
جلـنـ ــة الخـتـيـ ــار ممــثلــي العـ ـشـ ــائـ ــر
لـلمشـاركة يف مـؤمتر الـوفاق الـوطني
املــزمع عقــده يف العــاش ــر من الــشهــر
املـقبل كمـا من املتـوقع ان تقـدم ورقـة
امل ـي ـثـ ـ ــاق ال ـتــي س ـيـ ـ ــوقـعهـ ـ ــا رؤسـ ـ ــاء
العشائر الى مؤمتر الوفاق.

واشــار مـتحــدث يف املــؤس ـســة الــى ان
امل ـ ــؤمت ـ ــر س ـيـ ــشه ـ ــد ح ـض ـ ــور زع ـم ـ ــاء
ورؤس ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـ ـ ــر م ــن مـخـ ـتـلـف
االن ـت ـم ـ ـ ــاءات العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة والـكـ ـ ــرديـ ـ ــة
والتركمانية .
واوضح املتحـدث ان املؤمتـر سينـاقش
االوضـ ـ ــاع الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة واالم ـن ـيـ ـ ــة
واالجتماعية يف البالد واالتفاق على
خـطط تعاون للوقـوف ضد العمليات
االرهابية التي تستهدف املواطنني .
واشــار الــى ان مـيثــاق شــرف حملــاربــة
االره ــاب ونـب ــذ االحـت ــراب الـط ــائفـي
سيكون علـى راس النتائج التي يؤمل
ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج بـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .
ان يـ ـ

وفاة مليوين رضيع سنوياً يف دول العامل الثالث
لندن  /ا ف ب
افــادت دراســة نـش ــرت نت ــائجهــا امـس الـثالثــاء
م ـنـ ـظ ـم ـ ــة "سـ ـ ــايف ذي ت ـ ــشل ـ ــدرن" اخل ـي ـ ــري ـ ــة
البـريطـانيـة ان مليـوني رضـيع يتـوفـون سنـويـاً
لدى والدتهم يف الدول النامية.
وكـشـفت الــدراســة ان خمـس االطفــال العـشــرة
ماليـني الـ ــذيـن يـتـ ــوفـ ــون سـنـ ــويـ ــا قـبـل بلـ ــوغ
اخلـامـســة من الـعمـر ال يـعيـشــون اكثــر من 24
ساعـة ،يف حني تسجل وفاة مليون رضيع خالل
االسـب ـ ــوع االول مـن حـي ـ ــاتهــم واربع ـ ــة ماليـني
خالل الشهر االول بعد الوالدة.
وق ـ ــالــت امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة ان ه ـ ــذه االرق ـ ــام ميـكــن ان
تخفـض بنـسبـة  %70بـاعـتمـاد وسـائل بـسـيطـة
ورخـي ـصـ ــة مــثل تـلقــيح الـنـ ـسـ ــاء ضـ ــد الـكـ ــزاز

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".
وج ــاء يف ال ــدراس ــة بعـن ــوان "تق ــري ــر ع ــام 2006
حـ ــول اوضـ ــاع االمهـ ــات يف العـ ــالــم" ان تفـ ــادي
مـعظـم وفيـات الــرضع النــاجمــة خصـوصــا عن
االلــتهـ ــابـ ــات وم ـض ـ ــاعفـ ــات م ـ ــا بعـ ــد الـ ــوالدة
واملشاكل املتعلقة بالوزن ،كان ممكنا.
وتقـول املنـظمـة ان وفـاة هـذا العـدد الهــائل من
الــرضع "هــو مـن اكثــر املـشــاكل الـتي تـتعــرض
لالهمال يف العالم".

البيت االبيض ال يرى جديداً يف الرسالة االيرانية

حرب االبادة االعالمية مستعرة بني طهران وتل ابيب
العواصم  /املدى والوكاالت
تلـمح الـتهــديــدات الـتـي اطـلقهــا نــائـب
رئيس الوزراء االسرائيلي شيمون بيريز
امــس الثالثـاء ازاء ايـران ،الـى احـتمـال
ق ـي ـ ــام اس ـ ــرائــيل ب ـ ــرد سـ ـ ــاحق يف ح ـ ــال
تعرضت اراضيها لهجوم نووي ايراني.
وادراكـا مـنه ان تصـريحـاته الـتي حتـدث
فيهـا عن "ابـادة" ايــران سيكـون لهـا وقع
مـدو ،صـرح بيـريـز لالذاعـة االسـرائيليـة
العـ ـ ــام ـ ـ ــة "قل ــت فق ــط ،ان ـت ــبهـ ـ ــوا الـ ـ ــى
تهديداتكم ،ان من يهدد مهدد".
ويف تكــرار للعبـارات نفـسهـا الـتي تـلفظ
بهـ ــا االثـنـني يف ت ـصـ ــريـح للـتـلفـ ــزيـ ــون
االســرائـيلـي العــام ق ــال بيــريــز "قـلت ان
الــذين يهـددون بـاالبـادة قــد يتعـرضـون
لالبادة".

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  18صفحـة واملكـتوبـة بالـلغة
االنكليزية "اال تقبلون بهذه الدعوة".
واض ـ ـ ــافــت ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـتــي ت ـ ـ ــزخ ـ ـ ــر
باالستشهادات الدينـية وتتضمن مآخذ
طهـران علـى واشـنطن "هـذا يعني عـودة
فعلـيــة ال ــى تعــالـيـم االنـبـيــاء واالميــان
بــاله واحــد وبــالعــدالــة لـلحفــاظ علــى
الك ــرام ــة الـب ـش ــري ــة والـت ــسلـيـم بق ــدرة
اخلالق".
من جهته سـارع البـيت االبيـض االثنني

الــى تـبــدي ــد االمل بــالـت ــوصل ال ــى حل
تف ــاوضـي لالزم ــة الـن ــووي ــة االي ــرانـي ــة
باعالنه ان رسـالة جناد الـى جورج بوش
ال تـتـضـمـن اي شـيء يــدفع الــى اقــامــة
حوار تاريخي.
ولم يحـتج البـيت االبـيض اال لـسـاعـات
قـلـ ـيـل ـ ـ ــة لـ ـيـق ـ ـ ــرر ان "ال ش ــيء يف ه ـ ـ ــذه
ال ـ ــرس ـ ــالـ ـ ــة يع ـطــي ردا عل ـ ــى امل ـ ـشـ ـ ــاكل
الق ــائم ــة بني ايــران واالســرة ال ــدوليــة"
واض ـ ــاف ان ال ـ ــرس ـ ــالـ ـ ــة تع ـ ــرض "رؤي ـ ــة
تاريخيـة وفلسفية واسعة" للتصريحات
االخـي ــرة الـتـي ص ــدرت يف اي ــران ح ــول
حق امـتالك بــرنــامج نــووي ولكـنه ــا لم
تقــدم تـن ــازالت علــى مــا قــال املـتحــدث
باسـم مجلس االمـن القومـي فريـدريك
جونز.

