بارزاين يلغي زيارته اىل الصني

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

أربيل  /املدى

ألغـى مـسعـود بـارزاني رئـيس إقـليم كـردستـان العـراق زيـارته املقـررة
الــى الـصـني وعــاد بعــد ظهــر أمــس الــى أربـيل بعــد زيــارته لــدولــة
الكويت والتي استغرقت يومني.
وقــال الــدكتــور فــؤاد حـسـني رئيـس ديــوان رئــاســة اقلـيم كــردستــان
العـراق يف مـؤمتــر صحفي عقـده مبطـار أربيل الـدولـي عقب عـودة
بـارزاني إن" رئيـس إقليم كـردستـان العـراق ألغـى زيـارته الـى الـصني
لعدم تطـابق البرنامج الذي تسلمه من السفير الصيني يف العراق
مع البرنامج الذي تسلمه من السفير الصيني يف الكويت".
وأضاف " عندمـا استقبل بارزاني الـسفير الصينـى يف أربيل مؤخرا
وعده ببـرنامج مكثف ولقـاءات مع القيادات السـياسية واحلـكومية
يف الـصني  ،ولكن عنـد وصولنـا إلى الكـويت تسلـمنا بـرنامجـا آخر
ولـم يكـن مطـابقـا لـوعـود الــسفيــر الصـينـي يف أربيل  ،ومـن ثم مت
تأجيل الزيارة .
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استشهاد  33غالبيتهم من املدنيني
واصابة أكثر من  70يف هجامت بمناطق متفرقة
بغداد/املدى
اعلـن اجليــش االمي ــركي يف
بيــان له أمـس االحــد ان 14
م ــدنيــا ع ــراقي ــا استــشهــدوا
واصيب سـتة آخـرون عنـدما
فج ــر انـتح ــاري ــان سـي ــارتـني
مفـخخ ـتــني ب ـ ـ ــالقـ ـ ــرب مــن
قــاع ــدة للقــوات االمـيــركـيــة
الـ ــى جـ ــانـب م ـط ـ ــار بغـ ــداد
الدولي.
وق ــال اجليــش االمي ــركي يف
البيـان ان املعلـومات االولـية
تشير الى ان ارهابيني اثنني
فجـرا نفسيـهما يف سـيارتني
م ـف ـخ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــني يف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآب
للسيـارات شرق قاعدة تابعة
لقوات التحالف ما ادى الى
استـشهـاد  14مـدنيـا عـراقيـا

واصابة ستة آخرين.
واوضح الـبي ــان ان "الهجــوم
لم يـكن يــستهـدف القـاعـدة
بل مـواطنني عـراقيني كـانوا
متجمعني يف سـاحة انـتظار
للـسيـارات" ،مـشيـرا الـى انه
"مت اخالء اجلـ ـ ــرحـ ـ ــى الـ ـ ــى
مستشفيات".
واك ـ ـ ـ ــد ان "احل ـ ـ ـ ــادث قـ ـي ـ ـ ـ ــد
التحقيق من قبل السلطات
االمنية العراقية".
ويف الـسيـاق نفسه اسـتشـهد
 19شخـص ـاً بيـنهم عــدد من
رجـال الشرطـة واصيب اكثر
مــن ســبعــني آخ ـ ــريــن أمـ ــس
االح ــد يف انفجــار عــدد مـن
الـعبوات الـناسفـة باالضـافة
ال ـ ـ ــى س ـي ـ ـ ــارة مـفـخـخ ـ ـ ــة يف

بغداد ومـناطق مـتفرقـة من
العراق.
وقال مصـدر يف وزارة الدفاع
ان "خ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـيـ ــني
اس ـتـ ــشه ـ ــدوا وجـ ـ ــرح اربع ـ ــة
آخ ـ ــرون ب ـيــنهــم اث ـن ـ ــان مــن
عـناصـر الشـرطة يف انـفجار
عـبـ ــوة ن ـ ــاسفـ ــة اســتهـ ــدفـت
دوري ـ ــة للـ ـشـ ــرطـ ــة يف شـ ــارع
فلسطني".
من جهة اخرى ،افاد املصدر
ذاته ان "خـمـ ـس ـ ــة م ـ ــدنـيـني
اصـيبـوا بجـروح اثـر انفجـار
ع ـب ـ ـ ــوة اس ــته ـ ـ ــدفــت دوري ـ ـ ــة
للشرطـة يف ساحـة الطيران
وسط بغداد".
كـمـ ــا اكـ ــد م ـصـ ــدر طـبـي يف
مـ ـسـتـ ــشفـ ــى الـيـ ــرمـ ــوك يف

بغـداد ان  18جـريحـا بيـنهم
ثالث ـ ــة اطفـ ــال نـقلـ ــوا الـ ــى
املسـتشفـى اثـر سقـوط عـدد
مــن ق ـ ــذائـف الهـ ـ ــاون عل ـ ــى
مطـار بغـداد الـدولـي صبـاح
أمس االحد.
واسـتشهد ثالثة من عناصر
الشـرطـة واصيب  13آخـرون
ب ـي ــنه ــم ثالثـ ـ ــة مــن رجـ ـ ــال
ال ـش ــرط ــة يف انفج ــار عـب ــوة
ناسفـة على دوريـة للشـرطة
يف منطقة االعظمية.
ويف مـنــطق ــة ال ــزعف ــرانـي ــة،
أسـت ــشه ـ ــد ثالثـ ــة مـ ــدنـيـني
وجـرح  15آخـرون يف انفجـار
ع ـب ـ ـ ــوة ن ـ ـ ــاس ـف ـ ـ ــة يف س ـ ـ ــوق
شعبي.
تفاصيل موسعة ص2

تظاهرة للمطالبة بحقوق التدريسيني

االئتالف تتحدث عن تشكيلة جزئية والتوافق تعترض

شكّل جلنة ملتابعة شؤون املهجرين قسراً

التعقيد يفرض نفسه عىل مشاورات تشكيل احلكومة

جملس النواب يستأنف جلساته االربعاء للتصويت عىل نظامه الداخيل

كتب محرر الشؤون السياسية :
دخلـت عــملـيـ ــة تـ ـشـكــيل احلـكـ ــومـ ــة
مرحلة حرجـة بحسب املعنيني ،بعد
ان اخـتلـطـت االوراق واصبـح التـنبـؤ
مبوعد النهاية أمراً معقداً.
ويبـدو ان سقـوف املطـالـب املتحـركـة
قـد جـعلت مـن التـوصل الـى صفقـة
نه ــائيــة يف تــوزيـع املن ــاصب غــايــة ال
ميـكــن ادراكه ـ ــا يف ظل الــتجـ ــاذبـ ــات
الـتـي ت ــشهـ ــدهـ ــا كـ ــوالـي ــس عــملـيـ ــة
التشاور.
وبــالــرغـم من تــوقع اط ــراف ني ــابيــة
امكــانيــة ان يعـلن املـالـكي تــشكـيلـته
الـوزارية التـي طال انتظـارها وان لم
تستكـمل ،فان اطرافـاً اخرى اكدت لـ
(املـ ــدى) أم ــس ان املـ ـشـ ــاروات بـ ــدأت
بـاالصـطــدام بعـقبــات ليــست هـينـة،
وباتت الوفود املفـاوضة تلتقي كثيراً
من دون ان حترز نتائج معقولة.
ويف سيــاق الـسقــوف املـتحــركــة جــاء
ت ـ ـص ـ ـ ــريـح رئـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء املـكـلـف
االستـاذ نـوري كـامل املـالكـي ليـشيـر
مـن طـ ــرف خفـي الـ ــى االزمـ ــة الـتـي
تشهدها املشاورات النيابية.
إذ نـ ـسـب بـي ـ ــان للـمـجلـ ــس األعل ـ ــى
للثـورة اإلسالميـة إلـى املــالكي قـوله
أمــس" :أن عـملـيــة ت ــوزيع احلقــائـب
ال ــوزاري ــة سـت ــشه ــد حت ــريـك بعــض
الوزارات من قائمة إلى أخرى".
وقـال الـبيـان الـذي حـصلت (املـدى)
علـى نسخة مـنه":إن املالكي قلل من

أهـميــة بعض املـسـائل العـالقـة الـتي
تــتعـلق بـ ــاحـتـ ـسـ ــاب وزارات دولـ ــة أو
وزارات ميـكــن أن ت ـن ـتـقـل مــن ه ـ ـ ــذه
القائمة إلى أخرى".
وبـني":أن رئيـس الــوزراء املكلف أشـار
إل ــى أن وزارتـي ال ــدف ــاع وال ــداخلـي ــة
هـمـ ــا مـن الـ ــوزارات الـتـي يـنــبغـي أن
يحــصل علـيهـمــا تــوافـق لكـي تكــون
أك ـثـ ـ ــر ان ـ ــسجـ ـ ــام ـ ـ ــا مع احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
والــشعـب العــراقـي"ممــا ي ـشـيــر الــى
ع ــدم ح ـســم ملف ه ــاتـني ال ــوزارتـني
حتـى اآلن .وأعـرب املـالـكي عـن أمله
يف ":أن تك ــون ال ـص ــورة واخل ــري ـط ــة
الـنهــائـيــة لـتــشكـيل ــة احلكــومــة قــد
اكـتــملـت يف الـيـ ــومــني املقــبلـني وان
يـكـ ـ ــون ال ـت ـ ـشـك ــيل الـ ـ ــوزاري ض ـمــن
الفترة احملددة يف الدستور.
كمـا اكـد حــزب الفـضـيلـة االسـالمي
الــذي يـنـتـمـي الــى االئـتالف االحــد
ان قــرار االنــسحــاب مـن مفــاوضــات
ت ـ ـشـكــيل احلـك ـ ــوم ـ ــة "قـ ـ ــرار نه ـ ــائــي
والرجــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـنــه" ح ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اذا مت
اعطاؤهم حقيبة وزارة النفط.
وقـ ــال صـبـ ــاح الـ ـسـ ــاعـ ــدي الـن ـ ــاطق
ال ــرسـمـي ب ــاسـم احل ــزب يف م ــؤمت ــر
صحـ ـ ــايف "نحــن م ـ ــاض ـ ــون يف ق ـ ــرار
االنسحاب الى آخر املشوار وهو قرار
نه ـ ــائــي الرجع ـ ــة عــنه ح ـت ـ ــى اذا مت
اع ـطـ ــاؤنـ ــا وزارة الــنفــط فـ ــأنـنـ ــا لـن
نعود".
ويف ه ـ ــذا االفق املـ ــشحـ ــون يـبـ ــدو ان

شهود الدفاع يدلون بأقواهلم
يف حماكمة صدام واعوانه اليوم

بغداد  /املدى
قـ ـ ــال االدعـ ـ ــاء والـ ـ ــدفـ ـ ــاع يف
محاكـمة صدام إن من املقرر
استـئنـاف محـاكمـته وسبعـة
مـ ـتـهـ ـم ــني آخ ـ ـ ــري ــن الـ ـي ـ ـ ــوم
االثـنني بـادالء شهـود الـنفي
بـ ـ ــأق ـ ـ ــوالهــم ف ـي ـمـ ـ ــا ي ــتعـلق
مبقـتل  148مــواطن ـاً بقــريــة
الدجيل يف الثمانينيات.
ومــن ن ـ ــاح ـي ـ ــة أخ ـ ــرى ق ـ ــال
االدع ــاء انه اسـتكـمل اعــداد
القـضيـة يف محــاكمـة ثــانيـة
لنظر اتهامـات بارتكاب ابادة
ج ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة لالكـ ـ ــراد وقـ ـ ــدم

القـضيـة الــى احملكمـة .ومن
املـمـكـن أن تـبـ ــدأ اجللـ ـسـ ــات
خالل نحو شهرين.
واكـد املدعي العام للمحكمة
اجلـنـ ــائـيـ ــة الـعلـيـ ــا جـعفـ ــر
امل ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ان "احمل ـكـ ـم ـ ـ ـ ــة
س ـتـ ـ ـس ـت ــمع خـالل جلـ ـ ـسـ ـ ــة
الـيـ ــوم الـ ــى عـ ــدد كـبـيـ ــر مـن
شهـ ــود الـ ــدفـ ــاع" الـ ــذيـن لـم
يحدد عددهم بدقة.
واكـد ان " احملكمة من حقها
حتـديـد عـدد الـشهـود الـذين
سـي ـسـتـمع الـيهـم" يف اش ــارة
الــى احـتمــال تقـليـص عــدد

خ ـطـ ـاً ب ــدأ يـتــبلـ ــور داخل االئــتالف
الع ـ ــراقــي امل ـ ــوحـ ـ ــد جله ـ ــة ت ـ ـشـكــيل
احلكــوم ــة من دون االخــذ مبـط ــالب
ع ــدد مــن الكــتل وصفـت مـط ــالـبه ــا
بالكبيرة.
وق ـ ـ ــال عـ ـض ـ ـ ــو االئ ـتـالف الع ـ ـ ــراقــي
امل ــوح ــد به ــاء االع ــرجـي يف م ــؤمت ــر
صـحـفـ ــي أمـ ـ ـ ــس ان عـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـك ـ ـتـل
البـرملــانيـة ان تـسـتجيـب لالتفـاقـات
الـتي اب ــرمت مـسـبق ـاً خالل ي ــومني،
وإال سنقــوم بتـشكـيل احلكـومـة دون
االخذ بطلباتهم.
كـ ـمـ ـ ـ ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــار االعـ ـ ـ ـ ــرج ــي الـ ـ ـ ـ ــى ان
"احلكـومـة قــد تتـشكل بــدون وزارتي
ال ــدف ــاع والـ ــداخلـي ــة" ،مـ ــوضح ــا ان
الـ ــوزارتـني قـ ــد يـعهـ ــد بهـمـ ــا لـ ــوزراء
"بالوكالة".
واض ـ ــاف "رمبـ ـ ــا بع ـ ــد اس ـب ـ ــوعــني او
ثالثــة سيجــد رئيـس الــوزراء املكلف
نوري املـالكي الـوقت الكـايف الختـيار
الـ ــوزيـ ــريـن الـ ــذيـن سـيـتـ ــوالن هـ ــذه
احلقيبتني".
واوضح االعــرجـي ان "هنــاك اسمــاء
ك ـث ـي ـ ـ ــرة لـكــن لــم ي ـتــم ح ـت ـ ـ ــى اآلن
حتديد اي منها".
الــى ذلـك اعتــرضت جـبهــة التــوافق
الع ــراقـي ــة ب ـش ــدة عل ــى فك ــرة إعالن
تـشكيل احلكـومة وان يتـولى املـالكي
وزارتـي الـ ــداخلـي ــة وال ــدف ــاع وك ــال ــة
ريـثمـا تـتفق الـكتل الـسيــاسيـة علـى
حـل ملشكلـة الوزارتـني .وقال الـناطق

شـهـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ــذي ــن
سيــدلــون بـشهــاداتهـم خالل
اجللسة.
وك ــان القــاضـي رؤوف رشـيــد
عـ ـب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرحـ ـم ــن رئـ ـي ـ ـ ــس
احملـكـمـ ــة قـ ــد قـ ــرر تـ ــأجــيل
جلسـات احملـاكمـة يف  24من
ن ـيـ ـ ـس ـ ـ ــان بعـ ـ ــد االس ـت ـمـ ـ ــاع
ل ـتـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر خ ـب ـ ـ ــراء االدل ـ ـ ــة
اجلـن ــائـي ــة ال ــذي اش ــار ال ــى
مـطــابقــة تــواقـيع وهــوامـش
وكـتـ ــابـ ــات جـمــيع املــتهـمـني
مـ ـ ــاعـ ـ ــدا مـ ـ ــزهـ ـ ــر ع ـبـ ـ ــد اهلل
الرويد.

الـرسمي يف اجلبهة ظافر العاني :ال
ميكـن أن يح ــدث ذلك فـنحـن نــريــد
تـسميـة كل الـوزارات مبـا فيهـا وزارتـا
الدفاع والداخلية".
ع ـض ــو مـجل ــس الـن ــواب عـن جــبه ــة
التـوافق الشيخ خلف العـليان قال لـ
(املـدى) ان عمليـة تشـكيل احلكـومـة
تـ ـسـيـ ــر بـبــطء ،واضـ ــاف ان الـ ــوفـ ــد
املفـاوض عن جبهـة التـوافق يحـضر
جلسات املفاوضات ويعود يومياً دون
تق ـ ــدم ،م ـ ـش ـي ـ ــراً ال ـ ــى ان االط ـ ــراف
االخرى تصر على ان يتولى شخص
مـن خ ــارج جـبه ــة الـتـ ــوافق حقـيـب ــة
الــدفــاع وهــو ايـض ـاً مـن احمل ـســوبـني
على احلكومتني السابقتني.
ازاء ذلـك ق ـ ــال إب ـ ــراه ـيــم اجل ـن ـ ــابــي
عـضــو مجلــس النـواب عـن القــائمـة
الع ــراقـي ــة":إن م ـش ــاوراتـن ــا م ــازالـت
مـستمـرة بشـأن احلصـول علـى وزارة
الدفـاع على الـرغم من االعتـراضات
ال ـتــي ن ـ ـ ــواجـهـه ـ ـ ــا مــن ق ـبـل بـعـ ــض
القوائم".
وأضـاف" :ان بعـضهم يجـد اننـا غيـر
مـ ـ ـسـ ـتـقـل ــني عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ــم م ــن ان
الق ــائم ــة متثـل ابنــاء الـشـعب كــافــة
ولـي ـسـت لـن ــا انـتـم ــاءات اال لـلع ــراق
وحده".
وأفـاد اجلنابي":لم نتلق اي رد بشأن
وزارة الــدفــاع او الـتخــطيـط بعــد ان
حـسـمت وزارة اخلــارجيــة للـتحــالف
الكردستاني من دون منازع".

بغداد  /املدى
قـ ــرر مجلــس الـن ــواب ت ــأجــيل جل ـسـته
املنعقـدة أمس الـى يوم االربعـاء املقبل
م ــن اجل ال ـتـ ـص ـ ــوي ــت عل ـ ــى م ـ ـس ـ ــودة
النظام الداخلي له .
ويف جـل ـ ـ ـس ـ ـ ــة االمـ ـ ــس تـل ــت الـلـجـ ـن ـ ـ ــة
القـانــونيــة يف مجلـس النـواب القـراءة
الثـانية ملسودة الـنظام الداخلي وجرى
نقــاش بني االعـضــاء يف اجمللـس حـول
فقــرات املســودة حيث قـدم العـديـد من
االعـضــاء مـقتــرحــاتهـم ومالحـظــاتـهم
حولهـا إال ان رئيـس مجلس الـنواب د.
محمـود املـشهــداني دعــا االعضـاء الـى

حل االمانة العامة حلزب الفضيلة يف البرصة مقتل سعوديني من أنصار القاعدة يف العراق
البصرة  /اصوات العراق
قـال عضـو مجلـس النـواب ونـائـب االمني العـام حلـزب الفـضيلـة
ج ــاب ــر خلـيف ــة ج ــابـ ــر أنه مت حل األم ــان ــة حل ــزب الفـضـيل ــة يف
البصرة متهيداً الجراء انتخاب امانة عامة جديدة للحزب.
واوضح نائب االمني العام حلـزب الفضيلة أمس ان "حل االمانة
العامة هو اجراء اعتيادي وممـارسة دميقراطية ميارسها احلزب
الميانه باملنهج الدميقراطي".
واضاف ان اجـراء انتخابات الخـتيار امانـة عامة جـديدة للحزب
ال يعـنـي او يـ ـشـيـ ــر ال ـ ــى انقـ ـسـ ــام ـ ــات او خالف ـ ــات داخل حـ ــزب
الفضيلة ،مشـيراً الى ان احلزب اجرى انتخـابات مماثلة يف عدد
من احملافظات.
ولم يشـر املصدر الـى احملافظـات التي اجـريت فيـها االنتخـابات،
كما لم يوضح موعد اجراء االنتخابات يف البصرة.
وكان حـزب الفضيلـة قد اعلـن يوم اجلمعـة املاضي انـسحابه من
تـشكـيلــة احلكـومــة العــراقيــة املقـبلـة احـتجـاج ـاً علـى مــا سمـاه
"الـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـتـحـ ـك ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة يف تـ ـ ـ ـ ـشـ ـك ـ ـيـل احلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــة".

بدء أعامل حفر بئر نفطية يف كويسنجق
اربيل  /املدى
بدأت شركة كندية-تركية مشتركة بالتنسيق
مع م ــؤس ـس ــة امل ـشـ ــاريع اخل ــاص ــة الـتـ ــابع ــة
حلكـومة اقليم كردستـان أمس االحد عملية
حفــر بـئ ــر نفـطـيــة يف مـنــطقــة كــوي ـســنجق
الواقعة بني مدينتي السليمانية وأربيل.
وح ـضـ ــر افـتـتـ ــاح املـ ـشـ ــروع رئـي ــس حـكـ ــومـ ــة
االقلـيم نـيجيـرفـان بــارزاني وعـدد كـبيــر من
املسؤولني احملليني وكبار رجال األعمال.
وقال دلـشاد عـبد الـرحمـن مسـؤول املشـاريع
اخلـاصـة يف حكـومـة االقليـم للصـحفيني ان
"املشــروع يتكـون من حفـر ثالث آبـار نفـطيـة
يتـوقع أن يبـلغ حجم انتـاجهـا نحـو عشـرين
ألف برميل نفط يوميا خالل العام القادم".
وأضـاف أن "القـدرة االنتـاجيـة للـمشـروع قـد
ت ــرتـفع بع ــد ع ــام لـتـصــبح  200ألف ب ــرمـيل

كتـابـة تلـك املقتـرحـات وتقـدميهـا الـى
ممـثلــني يف اللجـن ــة الـتـي اع ــدت ه ــذه
املـسودة قبل يومني من انعقاد اجللسة
القادمة لكي يتم االنتهاء من الصيغة
الـنه ــائيــة وعــرضهــا علــى اجمللــس من
اجل املـصـادقـة عـليهــا والتـصـويـت من
قبل اجمللس لتقر بشكل نهائي.
جل ـســة الـبــرملــان أمــس متخـض عـنهــا
تـشـكيـل جلنــة ملتــابعــة شــؤون العــوائل
الـتــي هج ــرت مـن مـن ــاطـقه ــا وضـمـت
ه ــذه اللجـنــة عــدداً مـن الــشخـصـيــات
املـهمــة واملــؤث ــرة داخل مجلــس النــواب
علــى ان تقــدم تقــاريــر ح ــول اعمــالهــا

الــى اجمللـس مـن اجل اتخــاذ القـرارات
املناسبة.
وكــان رئـيــس مجلــس الـن ــواب محـمــود
املـشهداني قـد منع أمس االحـد دخول
م ـ ـ ــرافـقــي أع ـ ـض ـ ـ ــاء اجملـل ـ ــس وأف ـ ـ ــراد
ح ـمـ ـ ــاي ــتهــم امل ـ ـسـلحــني إلـ ـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــة
االجتماعات أو التواجد يف محيطها.
وعـلـق ــت إشـع ـ ـ ـ ــارات عـل ـ ـ ـ ــى اجل ـ ـ ـ ــدران
احمليـطة مبدخل قصـر املؤمترات حيث
قـ ــاعـ ــة اجـتـمـ ــاعـ ــات اجملل ــس وعلــيهـ ــا
ت ــوقـيع رئـيــس اجمللــس ت ــؤك ــد ض ــرورة
االلتزام بهذه التعليمات.

يوميا".
واوضـح عبــد الــرحمـن ان "الغــايــة مـن حفــر
هذه اآلبار هـو سد فراغ املـتطلبات الـداخلية
مـن امل ـشـتق ــات الـنفـطـي ــة" ،م ـشـي ــرا ال ــى ان
"الـنفـط اخل ــام امل ـسـتخ ــرج مـن ه ــذه اآلب ــار
سـينقل الـى مصفـاة كـويـة املعـروفـة مبصفـاة
شيواشوك الواقعة قرب قضاء كويسنجق".
مــن ج ـ ــانــبه ،اك ـ ــد رئ ـيـ ــس حـك ـ ــومـ ـ ــة اقل ـيــم
كـردستـان نـيجيـرفـان بــارزاني أن "حفـر هـذه
اآلبــار يعـتبـر اجنـازا كـبيــرا للـشعـب الكـردي
ولألجيال القادمة".
ويع ــد ه ــذا امل ـش ــروع ه ــو امل ـش ــروع الـنف ـطـي
الثــاني يف هــذه املنـطقــة بعــد حفــر اول بئــر
نفـطـيــة يف االقلـيـم يف مـنـطقــة زاخــو يف 29
تـ ـ ـش ـ ـ ــريــن ال ـث ـ ـ ــانــي  2005مــن ق ــبل اح ـ ـ ــدى
الشركات النروجية.

باريس  /أ ف ب
اعلـنـت مجـم ــوع ــات م ــسلح ــة
تــزعـم انـتـمــاءهــا الــى تـنـظـيـم
الق ــاع ــدة يف ش ــريــط فـي ــدي ــو
عـ ـ ــرض عل ـ ــى م ـ ــوقـع اسالمــي
علـى االنترنت مقتل سعوديني
يف العراق قـالت انهمـا عضوان
يف فـ ــرع تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة يف
السعودية.
وع ـ ـ ــرض امل ـ ـ ــوقـع ال ـ ـ ــذي ي ـبــث
بـيـ ــان ـ ــات القـ ــاعـ ــدة صـ ــورتـني
للسعوديني املـطلوبني من قبل
سل ـطـ ــات الـ ــريـ ــاض .وهـي اول
مـ ــرة يـتـم فــيهـ ــا عـ ــرض صـ ــور

ملـطل ــوبني.ويف حــزيــران ،2005
نـشــرت الــسلـطــات الــسعــوديــة
قــائمـة تـضـم  36اسمـا ملـشـتبه
بهــم ب ـ ــارتـك ـ ــاب اع ـم ـ ــال عــنف
دامـيـ ــة يف املــملـكـ ــة مـنـ ــذ ايـ ــار
 2003تبناها انصار القاعدة.
ويـ ــظهـ ـ ــر ال ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــان ق ــبل
مقـتلـهمــا يف الـشــريـط بــوجه
مكـشــوف وحــولـهمــا ملـثمــون
مسلحون.
وميــثل ال ــسعـ ــوديـ ــون  %12مـن
املـقـ ـ ـ ــاتـل ــني يف الـعـ ـ ـ ــراق بـعـ ـ ـ ــد
اجلزائـريني ( )%20والسـوريون
(.)% 18

إرجاء زيارة وزير اخلارجية االيراني الى بغداد

اخلارجية تنفي نبأ تعرض زيباري ملحاولة اغتيال
بغداد  -طهران  /املدى
نفـت وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة ام ــس
نـبــأ تعــرض الــوزيــر هــوشـيــار
زيباري حملاولة اغتيال.
وقـ ــالـت اخلـ ــارجـيـ ــة يف بـيـ ــان
تـلقــت (امل ـ ــدى) نـ ــسخ ـ ــة مــنه
أمــس ان نـب ــأ تعــرض زيـبــاري
حمل ـ ــاول ـ ــة اغ ـت ـي ـ ــال ع ـ ــار عــن
الصحة ،موضحاً ان ما حدث
هو انـفجار عـبوة نـاسفة عـند
مرور عـدد من السـيارات التي
تقل افــراداً مـن حمــايــة وزيــر
اخلارجيـة يف منطقة حمرين
شـم ــال بغ ــداد ،مم ــا ادى ال ــى
اسـت ــشهـ ــاد ثالثـ ــة مـن افـ ــراد
احلماية.

واكـ ــد الـبـيـ ــان ان زيـبـ ــاري لـم
يـكــن م ـ ــوج ـ ــوداً يف م ـنـ ــطق ـ ــة
احلادث بل كان يف بغداد.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر افـ ــاد بـيـ ــان
لـوزارة اخلارجـية أمـس االحد
انـه مت ت ـ ـ ــأج ـيـل زي ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر
اخلـارجيـة االيـرانـي منـوشهـر
مــتقـي الـتـي ك ــانـت مـ ــرتقـب ــة
االثـنني الــى مــا بعــد تــشكـيل
احلكومة.
واوضـحـ ــت اخلـ ـ ـ ـ ــارج ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة يف
الـبـي ــان ان "وزي ــر اخل ــارجـي ــة
هوشـيار زيـباري نـاقش صـباح
(االحد) يف اتصال هاتفي مع
ن ـظـيـ ــره االيـ ــرانـي الـعالقـ ــات
ال ـث ـن ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة بــني ال ـبـل ـ ـ ــديــن

والـزيارة املـرتقـبة ملـعالـي وزير
خـ ــارجـيـ ــة جــمهـ ــوريـ ــة ايـ ــران
االس ــالمـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
بغ ـ ــداد".واض ـ ــاف ال ـب ـي ـ ــان ان
"الـوزيــرين اتفقـا علـى مـوعـد
ل ــزي ــارة ال ــوزي ــر بع ــد الـث ــانـي
والعشرين من الـشهر احلالي
اي بـع ـ ـ ـ ــد اكـ ـم ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـش ـكـ ـيـل
احلكومة".
وك ـ ــان املــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم وزارة
اخل ــارجيــة االي ــرانيــة حـميــد
رضا آصفـي قد صـرح يف وقت
سابق من يـوم أمس االحد ان
وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة مـن ـ ــوشهـ ــر
مــتقـي سـيـ ــزور بغـ ــداد الـيـ ــوم
االثنني.

