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بغداد / املدى 
وجه رئــيــــس اجلــمهـــــوريـــــة
جالل طــالبـانـي بيـانــاً عبـر
فـــيـه عـــن غــــضـــبـه وادانـــتـه
لــــظــــــــاهــــــــرة االغـــتـــيــــــــاالت

والقتل على الهوية. 
وقـــــــال الــبــيـــــــان: "نـــــشـعـــــــر
ــــــــالـــــصــــــــدمــــــــة واحلــــــــزن ب
والغـــضــب لـــــدى مــتــــــابعـــــة
تقــاريــر تكــاد تكــون يــوميــة
عـــن العــثـــــــور علــــــى جــثــث
مجهـولــة الهـويـة، و أخـرى
ألشـخـــــــاص قــتـلـــــــوا عـلـــــــى
الهـويـة، وغــالبـاً مـا تـسجل
الــتقــــاريــــر حــــاالت متـثــيل
باجلثـث وتعرض الضحـايا
إلــــى تعــــذيـب وحـــشـي قــبل
تـصفيـتهم. وهـذه اجلــرائم
البـشعــة تــسجل عــادة ضــد
مـجهــــــولــني مـــــــا يعــنــي أن
مــــــرتـكــبـــيهــــــا يـــــــواصلــــــون
اقـتـــراف آثـــامهـم املـنـــافـيـــة
لـلـــــشـــــــرائـع الـــــســمـــــــاويـــــــة
والـقــــــــوانـــني الــــــــوضـعـــيــــــــة
ـــــــــــــة لــألخــالق واجملـــــــــــــافـــــي

واألعراف واإلنسانية.
و اظهـر آخر تقريـر تلقيناه
مـن معهــد الـطـب العــدلـي
عـن الـــوفـيـــات العـنفـيـــة يف
بغداد وحدهـا مصرع 1091
مـــــواطـنـــــا ً يف الفـتـــــرة مـن
األول  حـتـــى الـثالثـني مـن

شهر نيسان املاضي".
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طالباني دان ظاهرة االغتياالت والقتل على الهوية

بيان رئايس: مرصع 1091 عراقياً خالل
نيسان املايض يف بغداد

بغداد / املدى
حتـت شعــار )العـشــائــر العـــراقيــة يــد واحـــدة من
اجل عــــراق مــــوحــــد( نــظـمـت مــــؤســـســــة احلــــوار
االنسـاني بـأشراف ورعـاية الـسيـد حسـني السـيد
اسمــاعـيل الـصــدر مــؤمتــر )االخــوة العـشــائــري(
الذي حـضرته نخـبة من عـشائـر العراق العـربية

والكردية  من كل احملافظات. 
واســتهل املـــؤمتـــر بـتالوة آي مـن الـــذكــــر احلكـيـم
ألقى بعدها الـسيد آية اهلل السيد حسني الصدر
كلمـة رحب يف مقـدمتهـا مبشـايخ العـراق الكـرام
مــشيــراً الــى ان انعقــاد هــذا املــؤمتــر يهــدف الــى
تـفعـيـل دور العـــشــــائــــر يف احلفــــاظ علــــى وحــــدة

غسلوا أيديهم مباء زمزم استذكاراً حللف الفضول

زعامء عشائر يدعون اىل وحدة الصف يف مؤمتر بالكاظمية
الواحدة.

وتعـبيــراً عـن روح التـضـــامن واالخــوة قـــام شيــوخ
العشائـر بغسل ايديـهم )مباء زمزم( استـذكاراً ملا
فعلته قـريش والقـبائل العـربيـة بحلف الفـضول
الــذي بــاركـه النـبي مـحمــد صلــى اهلل علـيه وآله

وصحبه وسلم. 
وصـــدرت عـن الـبـيـــان عـــدة تـــوصـيـــات تــضـمـنهـــا
الـبيــان اخلتــامي أكــدت علــى نبــذ كل تـصــرف او
قــول ينـايف مفـاهـيم الـوحـدة الـوطـنيـة وتــرسيخ
روح املواطنـة لدى االنسـان العراقي ونـشر ثقـافة
التعايش والتسامح املذهبي والقومي والديني. 

التفاصيل يف العدد القادم...

العـراق وتـرسـيخ قيـم احملبـة بـني ابنـائه وافـشـال
كل اخملططات الرامية الى متزيق صفه.

وقـال : ان العراق اكبـر من املذهبيـة وكل النعرات
الـطائـفية او الـقوميـة وهذا هـو املعنـى احلقيقي
للـوطـنيــة فمـطلــوب منــا جمـيعــاً ان نعـمل علـى
تـرسيخ املفـاهيم الـتي تصب بـاجتاه وطن مـوحد

وان نعمل حلاضر سعيد ومستقبل مشرق. 
بعــدهــا القــى عــدد مـن شيــوخ العـشــائــر كـلمــات
اكـدوا فيها علـى متسكهم بـالوحـدة الوطـنية وان
يـعملــوا علـى افـشــال كل احملـاوالت الــراميـة الـى
متــــزيق وحــــدة شعـب العـــراق بـكل اطـيـــافـه وحل
الــنـــــزاعـــــات الــتــي قـــــد حتـــصل بــــــروح العــــــائلـــــة

اجلــرائـم الـبــشعــة أيــاً كــان
مــرتكبـوهـا، كمـا بـات مهمـاً
أن يـنـبــــري رجــــال الــــديـن،
مــــــسلــمــني ومـــــســـيحــيــني،
شـيعـــة وسـنـــة ومـن جـمـيع
الــــطــــــــوائـف إلــــــــى إصــــــــدار
فــتــــــاوى تـــــســتــنـكــــــر هــــــذه
األفعال وتـدين مقـترفـيها.
ويـــــنـــــبـغـــــي أن تـــــــضـــــــطـلـع
مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي
ووسـائل اإلعالم بـدورهـا يف
خلق بيـئة رافضـة للجرائم
ومــسـتــنكـــرة ألي ذرائع قـــد

تساق لتبريرها".
وقـال طــالبــاني يف الـبيـان:
"أهـيب بــأخـــواتي وأخـــواني
املـــــــواطــنــني الــتـعـــــــاون مـع
أجهزة الدولـة ملواجهة هذه
املـوجـة اإلجـراميـة العـاتيـة
الــتــي تــــســتهـــــدف الـــــوطــن
واملــــــــــــــــواطــــــن، ويــــــــــــــــرمــــــي
مــــرتكـبـــوهـــا إلـــى تـصــــديع
مجـتمعنـا وإعـاقـة الـعمليـة
الــــســيـــــاســيـــــة وإذكـــــاء نـــــار

الفتنة واالقتتال". 
وختـم بقوله: "إن كل قطرة
دم بـريء تـراق، إمنـا تـسقي
حقـول الـشــر و تنـمي بـذور
الفـرقـة، و لـذا فـان واجـبنـا
جمـيعــاً أن نعـمل يـــداً بيــد
لصــون أرواح أهلنـا وتعـزيـز
الوحـدة العراقـية والـضرب

على األيادي األثيمة".

ـ ـ

جـــمـــيـعــــــــاً أمــــــــور ال ميــكـــن
الـقبــول بهــا أو الـتهــاون يف

التصدي لها".
وذكـــــر الــبــيـــــان: "إن ضـعف
مـؤسسـات الـدولـة و التلكـؤ
يف اسـتـكـمــــال مـكــــونـــــاتهــــا
يخـلق ثغــرات تـسـتـثـمــرهــا
ـــــــــــات اإلرهـــــــــــاب عـــــــصـــــــــــاب
واجلـــرميـــة الــســـاعـيـــة إلـــى
إثـارة الفنت و تأجـيج نيران
االحـــــتــــــــــــراب. وال شـــك أن
اجنـاز العـمليـة الـسيــاسيـة
وتــشكـيل حكــومــة الــوحــدة
الــــوطـنـيــــة و شـــــروعهــــا يف
تـــنفــيــــــذ الــبـــــــرامج املــتـفق
عليها سـوف تساهم يف سد
تلك الثغـرات وإرساء أسس
حملــــاربــــة مــظــــاهــــر العــنف

واإلجرام".
مـؤكــداً "أن خطـورة الـوضع
تقـتــضـي حتــــركــــاً ســــريعــــاً
وحـازمـاً من أجهـزة الـدولـة
خـــــاصـــــة األمــنــيـــــة مـــنهـــــا
للـتـصــــدي لهـــذه اجلـــرائـم
وكــــــشـف الــــظــــــــروف الـــتـــي
أتاحـت انتشـارها علـى هذا
الـنـطــاق الـــواسع والقـبـض
علــى الــزمــر املـــرتكـبـــة لهــا

وإحالتها إلى القضاء".
ــــــــى ان ــــــــان ال واشــــــــار الـــبـــي
"املــــطـلـــــــوب مــن األحـــــــزاب
الـسيــاسيـة أن تــدين بـشـدة
وصــــــراحــــــة ووضـــــــوح تلـك

ـ ـ ـ
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واوضـح "إذا أضـفــنـــــــا إلـــــــى
ذلك عـــدد اجلثـث التـي لم
يـــتـــم الـعـــثــــــــور عـلـــيـهــــــــا أو
اجلـرائـم املمـاثلـة املـرتـكبـة
يف احملـافـظـات، فــان العـدد
اإلجمـالـي للضحـايـا يغـدو
مـــثـــيــــــــراً لـلـقـلـق الـعـــمـــيـق
والغــضب الـشــديــد، و يــدل
علــى أنـنــا نــواجه حــالــة ال
تـقل خـــطـــــورة عــن ســـــائـــــر
األعمال االرهـابية املمـاثلة
يف الـــــســيـــــــارات املـفـخـخـــــــة
والـتـفجـيــــرات الغـــادرة بـني
املـــدنـيـني األبـــريـــاء. وهـــذا
يقـتضـي من جـميع أجهـزة
الـــدولـــة و ممـثلـي الـــشعـب
ــــــــة ــــــــاســـي والـقــــــــوى الــــــســـي
الـتحرك فـوراً لوقـف نزيف
الــــــدم، إذ أن كل قــتــيل هـــــو
مـــواطـن وإنــســـان حـــرم اهلل
والقـــــوانــني إيـــــذاءه، و وراء
كل جـثة يـقال إنهـا جملهول
أم ثـكلــــى أو طـفل يـتـيـم أو
والــــــــد مـفـجــــــــوع أو زوجــــــــة

مبتالة".
وتابع البيان "إلى ذلك فان
هـذه اجلــرائم الـتي تــرتكب
كل يـــــوم، تخـلق بـيـئــــة مـن
االرتيــاب و الــشك املـتبــادل
بـني أبنــاء الـــوطن الــواحــد
وتـؤدي إلى زعـزعة الـوحدة
الوطنية و النيل من حلمة
الـنـــســيج اجملـتــمعـي، وهـي

ـ ـ ـ

بغداد / املدى 
رفـع رئيــس مجلــس النــواب مـحمــود
املـــشهــــدانـي أمـــس االربعــــاء جلـــســــة
مـجلــس الـنـــواب الـــى االحــــد املقـبل
بعـد جلسة مت خاللهـا االستماع الى
قــــــراءة اولــيـــــــة للــنـــظــــــام الـــــــداخلــي

للمجلس. 
وبعـــد االنــتهـــاء مـن قـــراءة الـنــظـــام
الداخلي قرر املشهداني رفع اجللسة
الــى يــوم االحـــد املقـبل حـيـث سـيـتـم
االسـتـمــاع الــى مـــداخالت االعـضــاء
حـــــول رأيهـم يف الـنــظـــــام الـــــداخلـي
لغـــرض اجـــراء الـتعــــديالت الالزمـــة

قبيل اقراره.
وتــتـــــــألـف جلــنـــــــة اعـــــــداد الــنــــظـــــــام
الداخلي من 11 نائبا برئاسة حسني
الــشهـــرستـــاني مـن الئحــة االئـتالف

العراقي املوحد.

رفع اجللسات الى االحد القادم بعد متديد عمل مفوضية االنتخابات

جملس النواب يستمع اىل قراءة أولية لنظامه الداخيل
ومـــنـع جـلـــب الـــــــسـالح حتـــت قـــبـــــــــة
الــبـــــــرملـــــــان ، وقـــــــال "هــنـــــــاك رجـــــــال
مــسـلحــــون النعـــرف انـتـمــــاءاتهـم او

هوياتهم وهناك اسلحة منتشرة".
وبعــد تـــوقف اجللــســة لـنحــو نـصف
ســـاعـــة بــسـبـب هـــذا احلـــادث تـــدخل
عـدد من اعضاء اجمللس السـتئنافها
حـيث مت االسـتمـاع الـى قــراءة اوليـة
لـلنـظــام الــداخلـي للـمجلــس املكــون

من 20 فصال و152 مادة.
كمـا وافق مجلـس النـواب يف جلـسته
أمس علـى قرار يقضي بتمديد عمل
املـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا املــــــســـتـقـلــــــــة
لالنـتخـابـات الـذي انـتهـى الــى حني
انتهـاء اللجنة القـانونيـة التي احيل
اليهـا املـوضــوع من تقـدمي تقـريـرهـا
بـــشــــأن ذلـك. وصــــوت لــصــــالح هــــذا

القرار 153 من اصل 157 . 

مرافقيها.
وقـــــــــــالــــت غـفـــــــــــران الــــــــســـــــــــاعـــــــــــدي
للـــصحــــافـيــني بعــــد خـــــروجهــــا مـن
اجللسـة "قبل ايام انهـال رجال قـالوا
نحـن حـمـــــايـــــة املــــشهـــــدانـي رئـيـــس
مـجلــــس الــنـــــواب بـــــالـــضــــــرب علـــــى
مـرافقي اخلـاص بـسبب رنـة الهـاتف
النقـال". واضــافت "لقـد رن املـوبـايل
وفوجئت بـشخص جاء مسـرعا وقال
ملـــــــرافقــي اخلــــــاص اسـكـــت الهـــــــاتف

فالرئيس عنده لقاء مباشر".
واكــدت ان "املـــرافق لـم يـــرد علـيه ثـم
رن الهـاتف مـرة اخـرى فـانهـال عـليه

الرجال بالضرب".
وطـالبـت النـائبـة بـاجــراء حتقيق يف
املوضوع واحالة املسؤولني للقضاء.

مـن جــــانــبه طــــالـب الـنــــائـب مـثــــال
اآللـــوسـي بفـتـح حتقـيق يف احلـــادث

وافـتتـح مجلــس النـــواب املنـبثـق عن
االنتخـابــات التـشــريعيـة الـتي جـرت
يف 15 كـــــانـــــون االول املـــــاضــي، عــنـــــد
الـساعـة 11 من صـباح أمـس االربعاء
جلــســـة العـمل الـثــانـيـــة له بحـضــور

175 نائبا من اصل .275
وشهـدت اجللسـة مشـادة كالميـة بني

رئيس اجمللس واحدى النائبات.
فقـد غـادر املـشهــداني قـاعــة البـرملـان
بعـد نـصف سـاعــة من بــدء اجللـسـة
علـى اثــر مشـادة كالميـة مع النـائبـة
غفـــــران الــــســـــاعـــــدي الــتـــي اتهــمــت
حـراسه الشخـصيني بـاالعتـداء على

احد مرافقيها.
وجـرت املـشـادة بـسـبب اتهــام النــائبـة
وهـي مـن قــائـمــة االئـتالف العــراقـي
املوحـد حراس املـشهدانـي باالعـتداء
بــــــالـــضــــــرب قـــبل ايـــــــام علــــــى احــــــد

السليمانية / املدى
اعلــن اجلــيــــش االمــيـــــركــي أمــــس
االربعــــــاء ان خــمــــســـــــة معــتـقلــني
عـراقيني متهمني بـاالرهاب هربوا
مــن معــتقـل يف اقلـيـم كــــردسـتــــان

العراق يوم الثالثاء املاضي.
وقــــال الكـــولـــونـيـل ديفـيـــد غـــراي
قـــائـــد الفـــوج الـثـــانـي يف الفـــرقـــة
101 احملمـولـة جـوا واملسـؤولـة عن
كــركــوك والــسلـيمـــانيــة ان "اربعــة
مـن اخطـر االرهـابـيني املــرتبـطني
بتـنظـيم القـاعـدة الــذي يتــزعمه
ابـو مـصعب الـزرقـاوي هـربــوا من
سجن قلعـة سـوسـة" الـواقع  علـى
مــــســــــافـــــــة 30 كلــم شــمــــــال غــــــرب

السليمانية.

اجليش االمريكي: هروب أربعة من أخطر اإلرهابيني من سجن سوسة

ـات/املدى بغـداد-احملافظ
والوكاالت

اعلـنـت مـصـــادر امـنـيـــة أمــس
االربعاء استشهاد 16 شخصا
يف اعـمــال عـنف مـتفــرقــة يف

العراق.
وقــــــال مــــصــــــدر يف شــــــرطــــــة
بعقوبة "استـشهد 12 شخصا
واصيب خمـسة آخرون بينهم
رجل شرطة بجروح يف هجوم
مـــسـلح تـبـعه انـفجــــار عـبــــوة

ناسفة شمال بعقوبة".
واوضـــح ان "مـــــــــــــــــســـلـــحــــــــني
ــــــــاح أمــــــس هــــــــاجـــمــــــــوا صـــب
ــــــــــاصــــــــــا يـقـل )االربـعــــــــــاء( ب
مــوظفـني يعـملـون يف مـصـنع
للمنتـوجات الكهـربائيـة على
الــطــــريق الــــرئـيـــسـي شـمــــال
ــــاركــني الــــشهــــداء ــــة ت املــــديــن

واجلرحى داخل الباص".
وتــابع املـصــدر انه "بعــد فتـرة
وجـيزة وصلت دورية الـشرطة
ـــــد ـــــا، وعــن الخالء الــــضحـــــاي
اقـتــراب رجــال الــشــرطــة مـن
الـباص انفجـرت قنبلـة زرعها

املسلحون يف الباص".
ويف حـــــادث مـــنفـــصـل، اعلــن
مصدر يف الشرطة يف بعقوبة
"اسـتشهـاد ثالثـة من عنـاصر
اسـتخبـارات الـشـرطــة بيـنهم
معــــاون مــــديــــر اســتخـبــــارات
الشـرطـة يف بعقـوبـة علـى يـد
ــــى مـــسـلحـني مـجهــــولــني عل
الــطــــريـق العــــام بــني بلــــدتـي

بعقوبة واخلالص.
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القبض على منفذي اعتداءات براثا 

استشهاد 16 يف هجامت متفرقة
وارتفاع ضحايا عملية تلعفر اىل 24؟

بابل / وكاالت 
اكــدت مسـؤولـة أمـس االربعـاء
ان آثـار مــدينـة بــابل اآلثـاريـة
تعرضت الضـرار كبيرة نتيجة
التــواجــد العــسكــري الـســابق
لـلـقـــــــــــــوات االمـــــيـــــــــــــركـــــيـــــــــــــة

والبولندية.
وقــالـت مــرمي عـمــران مــديــرة
دائــرة آثــار محــافـظــة بــابل ان
"واقع مـــديـنـــة بـــابل اآلثـــاريـــة
احلــالـي يـبعــدهــا عـن قــائـمــة
املــــــدن ذات الــتـــــــراث العــــــاملــي
بـسـبب االضـرار الكـبيـرة الـتي
حلـقــــت بـهــــــــــا قــــبـل احلــــــــــرب
االخــــيـــــــــــرة عـلـــــــــــى الـعـــــــــــراق

وبعدها".
واضـــــافــت ان "هـــــذه االضـــــرار
بدأت ابـان حكم صدام عـندما
بـــدأ بـــانــشـــاء قــصـــور وابـنـيـــة

بسبب اتخاذها معسكرات للقوات االجنبية

آثــــار بـــــابل تــتعــــرض ألرضار كـبـرية
كمـا اكــد املتـحف البـريـطــاني
يف 16 كــانـــون الثـــاني 2005 ان
وجــــــود القـــــوات االمــيـــــركــيـــــة
والـبــــولـنــــديــــة احلق "اضــــرارا
جـسيمـة" مبـوقع مـدينـة بـابل

اآلثارية.
وكــــان الـلفـتـنــــانـت كــــولــــونــيل
سـتــيف بـــــويالن مـن اجلـيـــش
االميــركـي يف العــراق قــد اكــد
يف وقـــت ســـــــابـق ان "حـــــــوالـــي
الفـي جـنـــدي عـملـــوا يف هـــذا
املـعـــــسـكـــــــر" الـــــــذي انـــــشـــــــأتـه
الــواليــات املـتحـــدة يف نيـســان
2003 ثم سلم الى البولنديني

يف ايلول من السنة نفسها.
وقال كـورتيس ان وجود هؤالء
العـسكـريني ادى الـى "تغـطيـة
عــــدد كـبـيــــر مــن القــطــــاعــــات

حول املوقع باحلصى .

الداخلي للمدينة".
يــــذكــــر ان بــــابل الـتـي عــــرفـت
بحــــــدائـقهـــــــا املعـلقــــــة، الــتــي
تعـتـبـــر مـن عجـــائـب الـــدنـيـــا
الـــسـبـع القـــــدميـــــة، بـنـيـت يف
عهـد نبـوخــذ نصـر )562-604

قبل امليالد(.
وكــــان مــــديــــر عــــام مـنــظـمــــة
اليـونسكـو كويـشيـرو ماتـسورا
قــــد دعــــا يف 22 مـن حــــزيــــران
2005 الـــــــــــــــى "حـــــــــــشـــــــــــــــد كــل
الـــــطــــــــاقــــــــات" لــــــــوضـع حــــــــد
"لعـــملــيـــــات الــتـــنقــيــب غــيـــــر
الشـرعيـة" يف املـواقع اآلثـاريـة
العـــراقـيـــة معـــربـــا عـن الـقلق
الشـديد من "االضـرار التي ال
ميـــكـــــن اصـالحـهـــــــــــــا" الـــــتـــــي
يسببهـا وجود قواعد عسكرية

يف موقعي بابل واحلضر.

وبحيرات يف املدينة".
واوضـــحـــــــــت ان "الـــقـــــــــــــــــــــــوات
االجـنـبـيـــة الـتـي متـــركـــزت يف
املــديـنـــة بعــد احـتالل العــراق
قـــامـت بعـمل ســـواتـــر تـــرابـيـــة
ملــداخل املــدينــة من اجلــوانب
الـــــشـــــــرقــيـــــــة والـــــشــمـــــــالــيـــــــة
واجلنــوبيـة مـستخـدمـة تـراب
املـدينة، بـاالضافـة الى تسـوية
طـــرقــــاتهـــا واكــســــائهـــا مبـــادة
احلـصـــى واسـتخـــدام املعـــدات
الـــثقـــيلـــــة الــتــي هــــشــمـــت كل
اآلثــار املــوجــودة حتـت االرض

والقريبة منها".
واضــافـت عـمــران ان "تــواجــد
الـقــــــــوات وحــــــــركـــتـهــــــــا داخـل
املدنـية اآلثاريـة ادى الى وقوع
اضرار مـادية واضـحة مبعـابد
نـنمـاخ وعـشتـار ونـابـو والـسـور

الكـشف عـن اسمـه ان "سيـارة
مفـخخة من طـراز )بيك اب(
ـــــــة مبـــــــادة الــــطـحـــني مـحـــمـل
انـفجـــرت يف ســــوق شعـبـي يف
ـــــدة ـــــوحـــــدة وســــط بل حــي ال
تلعفـر مـا ادى الــى استـشهـاد
ـــــــــة الـعـــــــــديـــــــــد مــــن واصـــــــــاب

املدنيني".
ـــــة ازاء ذلــك أوضحـــت الهــيــئ
الـتحقـيقيــة القـضــائيـة بــأنه
مت تـــنـفـــيـــــــذ أمـــــــر الـقـــبــــض
الصـادر بحق املـتهمني الـذين
قــامــوا بــأعـمــال الـتفجـيــرات
التي حصلت يف جـامع براثا.
حـيث اعترف هـؤالء املتهمون
عــــنـــــــــــد الــــتـحـقــــيـق مـعـهــــم
بالعديد من اجلرائم املرتكبة
وصـــدقـت اقـــوالهـم قـضـــائـيـــاً
ومتت احـــالتـهم الــى احملـــاكم
اخملـتـصـــة وبـــانـتـظـــار صـــدور

قرار احملاكم. 
من جـانب آخر عثـرجنود من
الفــــوج الـثــــالـث الـتــــابع الــــى
اللواء األول الفـرقة العـراقية
الــــســــادســــة واملــتجـحفـل مع
اللـواء الـرابع العـراقي )أسـود
الصحـراء( على ستـة مخابئ
لألسلحة يف مـنطقة الـرشيد
جنوب بغداد يوم امس. وجاء
يف بيــان اصــدره اللــواء "هــذه
هي املــرة الثــانيــة الـتي يـعثــر
فــيهــــا الفــــوج الـثــــالــث علــــى
مخــابـئ كـبـيــرة لـألسلحــة يف
مـنــاطق جـنــوب بغــداد خالل

األسبوعني األخيرين".
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ويف بغــــداد، اكــــد مـــصــــدر يف
ـــــــدفـــــــاع الـعـــــــراقـــيـــــــة وزارة ال
اسـتـــشهــــاد محـمـــد مــصحـب
العـامـري مـديــر العالقـات يف
ــــوزارة علــــى يــــد مـــسـلحـني ال
مجهــولـني أمــس االربعــاء يف

بغداد.
مـــن جـهـــتـه اعـلـــن اجلـــيــــــش
االميركي والـشرطة العـراقية
أمــس االربعــاء ان احلـصـيلــة
اجلديدة للعملية االنتحارية
التي اسـتهدفـت سوقـا شعبـيا
يف بلــدة تلعفــر علــى احلــدود
العــراقـيــة-الـســوريـــة ارتفعـت
الــــــــــــــى 24 شــهـــــيــــــــــــــدا وً 134

جريحا.
وقــــال مــصــــدر يف الـــشــــرطــــة
العـراقيــة فضل عـدم الكـشف
عـن اســمه ان "عــــدد القــتلــــى
ارتـفع الـــى 24 تـــوزعــــوا علـــى
مستشفيات تلعفر واملوصل".
ومــن جــــانـــبه، اكــــد اجلــيــــش
ــــيــــــــــــان ان االمــــيــــــــــــركــــي يف ب
"حـصـيلــة اجلــرحـــى ارتفعـت
الــى 134 جــريحـــا حيـث متت
معاجلة اكثر من ستني منهم
ـــــابع مــن قـــبل فـــــريق طــبــي ت

للجيش االميركي".
واوضح ان "24 مـن اجلــرحــى
كـانـوا يف حـالـة خـطيـرة جـدا
مت نقلهم بـواسطة املروحيات
العـسكـريـة الـى مـستــشفيـات
ـــــة يف ــــــة تخـــصـــصــي جـــــراحــي

مدينتي املوصل وتكريت".
وقال املـصدر الذي طلب عدم
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والفــــــرق اخلــــــاصـــــــة للـــبحــث عــن
الـهــــــــــاربــــني وكــــــــــذلــك بــــــــــاشــــــــــرت
بـــــــالــتـحـقــيـق لــتـقــــصــي كــيـفــيـــــــة
الهــــروب" مـــشـيــــرا الــــى ان "صــــور
الــــــسجــنــــــاء وزعـــت علــــــى جــمـــيع
مـفـــــــــارز الـــــــشـــــــــرطـــــــــة واألمـــن يف

االقليم".
واضــــــاف ان الـــــسجــن يـقع "حتــت
اشـراف القوات االميـركية" مـؤكدا
ان "هـذه احلـادثــة هي االولــى من

نوعها".
واسـتـنــــاداً الــــى مـنــظـمــــات غـيــــر
حكوميـة يوجـد نحو 1300 سجني
يف سجــن قـلعــــــة ســــــوســــــة الــــــذي
انـشـىء بعـد سقــوط نظـام صـدام

عام 2003 يف اقليم كردستان.

واضــــاف غـــــراي للـــصحــــافـيـني ان
"هـؤالء مـن اخطـر االرهـابـيني وال
نعــرف حتــى اآلن كيـفيـة هـروبـهم
لـكننـا شكلنـا جلنـة حتقـيق كبيـرة
وفــوريــة الــى جــانـب قيــام وحــدات
من القـوات اخلـاصــة والبـشمـركـة
واجلــيـــــش الـعـــــــراقــي بـعــمـلــيـــــــات

للبحث عنهم".
واكــــد مــصــــدر امـنـي كـــــردي طلـب
عدم الكشف عن اسمه ان "خمسة
مــعــــــتــقــلــــــني وجــــــمــــــيــعــهــــــم مــــــن
الـعـــــــراقـــيـــني الـعـــــــرب واملـــتـهـــمـــني
بجـــرائـم االرهـــاب هـــربـــوا صـبـــاح

الثالثاء من معتقل سوسة".
واضـــاف املـصـــدر ان "قـــوات األمـن
الكرديـة شكلت العديـد من املفارز

باريس / املدى 
اعلـنت منـظمــة "صحفيـون بال حـدود" أمـس االربعـاء ان خـمسـة
اعالميـني قتلـوا يف اقل مـن اسبـوع يف العـراق، ممـا يـرفع الـى 18
عـــدد العـــاملـني يف اجملــال الـصحــايف الــذيـن قـتلــوا مـنــذ بــدايــة
الـسنـة. وقــالت املنـظمـة يف بيـان "قتل خـمسـة عـاملني يف اجملـال
االعالمـي منــذ االول من ايـار .2006 تخــوننــا العبـارات لـلتعـبيـر
عن حزننا الشديد امام املـاساة التي تعيشها الصحافة العراقية،
فقـد قتل 93 عـامال يف اجملــال االعالمي منـذ بـدايـة احلـرب علـى
العــراق و 18 منـذ بـدايـة الــسنـة". وتـذكــر املنـظمــة اسمــاء: عبـد
اجملـيــــد محـمــــداوي وهــــو صحــــايف مــتعــــاقــــد وجــــد مقـتــــوال يف
اخلامس من ايار يف بغـداد، وسعود مزاحم احلديثي مراسل قناة
"البغـدادية" الـذي وجد مـقتوال يف اليـوم ذاته، واسماعـيل محمد
خـلف من صـحيفـة "الـصبـاح" الــذي قتل يف الـســابع من ايـار يف
انفجــار سيــارة مفخخــة، ومعــزز احمـد بـارود الـصحــايف يف قنـاة
"النهـرين" وليث الـدليمي الـذي يعمل فنـياً يف اتـصاالت احملـطة

ذاتها واللذين عثر على جثتيهما يف منطقة الوحدة. 
وذكرت مـنظمة "صحافيون بال حـدود" بان الصحافييني رمي زيد
ومروان خزعل مـن قناة "السومـرية" وموظف وكالـة فرانس برس
يف بغداد صالح الغراوي "ما زالوا محتجزين كرهائن يف البالد".

صحفيون بال حدود: مقتل 18 صحفياً 
يف العراق منذ بداية السنة

نيويورك / ا ف ب 
اعلــنــت وزيــــــرة اخلــــــارجــيــــــة
االميـركيـة كـونـدوليــزا رايس
أمـــــس االربـعـــــــاء ان الـقـــــــوى
الغــربـيــة سـتـنـتـظــر "بـضعــة
اســــابــيع" قــبل الــــسعـي الــــى
حتـرك حــاسم ضـد ايـران يف
االمم املتحـدة كمـا ستـعرض
حـوافـز جـديـدة علـى طهـران
للــتـخلــي عــن انـــــشـــطـــتهــــــا

النووية.
وجــــاءت تــصــــريحــــات رايـــس
لتلفـزيـون "ايه بـي سي" بعـد
يـومني من املـشاورات املكـثفة

قالت ان االوربيني سيقدمون عرضاً لطهران عن برنامج مدني

رايس: بضعة أسابيع قبل اختاذ قرار حاسم ضد ايران
تــــوجــيه رســــالــــة قــــويــــة الــــى
ايــــران بـــــانهــــا ال تـــسـتــطــيع
مـــــواصلـــــة حتـــــدي اجملـتــمع
الدولي. وهذا ما سنفعله". 

وتـابعت "شـعرنـا ان االنتـظار
لبـضعـة اســابيع هـو الـسـبيل
لـــــســبــــــر كــــــافــــــة اخلــيــــــارات

الدبلوماسية". 
وقـللــت رايــــــس مجــــــددا مــن
اهـميــة الــرســالــة الـتي بـعث
بـهـــــــا الـــــــرئـــيـــــس االيـــــــرانـــي
مـحمـــود احمــدي جنــاد الــى
نـــظــيـــــره االمــيـــــركــي جـــــورج

بوش.

لاليــــرانـيـني يــــوضـح لهـم ان
لــــديهـم خـيــــارا يـــسـمـح لهـم
بـــــامـــتالك بـــــرنــــــامج نـــــووي
مــدني".  اال ان رايـس قــالت:
ان واشـنــطـن لـم تـتـخل عـن
جهـودهـا من اجل اسـتصـدار
قــــــرار حــــــاســم مــن مـجلــــس
األمـن الــــدولـي حــــول ايــــران
رغم معـارضة روسيا والصني
الـــــشـــــــديـــــــدة الي اجـــــــراءات

عقابية ضد ايران. 
واوضــحــــــت رايـــــــــــس "نــحــــــن
جـمــيعـــا مـتـفقــــون علــــى انه
يـتعـني علـــى مـجلــس األمـن

بني الــدول دائمــة العـضـويـة
يف مجلس االمن - الـواليات
املـــتحـــــدة، روســيـــــا، الـــصــني،
بــــــريـــطــــــانــيــــــا، فــــــرنـــــســــــا -
باالضـافة الـى املانيـا التخاذ
مـوقف مـوحـد حـول انـشطـة

طهران النووية. 
وقـــالـت رايــس "لقـــد اتفقـنـــا
علـــى اننـــا سنــواصل الـسـعي
من اجل احلـصول علـى قرار
مـن مجلــس األمـن الــدولـي،
ولـكـنـنــــا سـنـنـتــظــــر بـــضعــــة
اســـــــابــيـع يــــصـــــــوغ خـاللـهـــــــا
ــــــــــــــون عــــــــــــــرضــــــــــــــا ـاالوروبـــــي ـ ـ

عمان / اف ب 
اعلن املتحـدث باسـم احلكومـة االردنية أمـس االربعاء انه
مت القـــــاء القــبـــض علـــــى 20 شخــصـــــا وضــبــط صـــــواريخ
كــاتيـوشـا ايــرانيـة الـصنع يف اطـار قـضيــة االسلحـة الـتي

تتهم حركة حماس بتخزينها يف االردن.
وقـــال نـــاصـــر جـــودة يف مـــؤمتــــر صحـــايف "مت اعــتقـــال 20
شخـصــا" يف قــضيــة تهــريـب االسلحـــة من طـــرف حمــاس،
مـشيـرا إلـى ان من بني هـذه االسلحـة "مت ضبط صـواريخ

كاتيوشا من صنع ايران".
واكــد جــودة "كــانـت هـنــالـك محــاوالت لـتجـنـيــد عـنــاصــر
لــيعــملـــــوا لــصـــــالح احلـــــركـــــة علـــــى الـــســـــاحـــــة االردنــيـــــة
واســتقـــطـــــاب عــنـــــاصـــــر تــــــابعـــــة لـلحـــــركـــــة مــن االراضــي
الـفلـــســطـيـنـيــــة الرســــالهـم لـتـلقــي الـتــــدريـب يف ســــوريــــا

وايران".

القبض عىل 20 شخصاً يف األردن 
يف قضية أسلحة محاس املهربة

يف مؤمتر الوحدة امس... دعاء من اجل العراق

اكثر من مليون طالب يف االمتحانات الوزارية
بغداد/نينا

يـتوجه مليـون ومئتان وتـسعون ألف طـالب وطالبـة من املراحل
الــدراسـيــة كــافــة/االبـتــدائـيــة، املـتــوســطــة، اإلعــداديــة/ألداء
االمـتحــانــات الــوزاريــة لهــذا العــام. وقــال غـســان عبــد احلـميــد
معاون املديـر العام للتقومي واالمتحانات يف وزارة التربية أمس
األربعاء:"إن هذه األرقام موزعة بواقع مئة وستني ألفا للدراسة
اإلعــداديــة، وأربع مـئـــة ألف للــدراســة املـتــوسـطــة، وسـبع مـئــة
وخمـسني ألفـاً للـدراســة االبتــدائيـة قـابلـة لـلتغـييـر إذا حــدثت
مـستـجدات". يـذكر إن مـواعيـد االمتـحانـات الوزاريـة للصـفوف
املنتهية"البكلوريا"الـدور األول ستبدأ يوم 27-5-2006 للمرحلة
االبتـدائيـة يف حـني ستكـون امتحـانـات الـدراسـة املتـوسطـة يـوم
10-6-2006 وامتحـانات املـرحلة اإلعـدادية بفـروعها كـافة تـبدأ

يوم2006-6-11".
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