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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

تعهدات خليجية بدعم مشروع املصاحلة

املالكي :قانون مكافحة االرهاب سيالحق الفضائيات التي تتالعب بمقدرات الشعب العراقي
العثور على اعتدة
عثـرت مديـرية ازالـة املتفـجرات يف محـافظـة النجف علـى مجمـوعة
من االعتـدة والذخائـر يف مناطق متفـرقة يف احملافظـة .وقال مصدر
مخـول يف املديـرية لـ(املـدى) :بعـد ورود معـلومـات دقيقـة عثـرنا عـلى
ذنب قـنبـرة هـاون ومخــازن عتـاد عــدد ( )7ومجمـوعــة من الـرمـانـات
الـي ــدوي ــة الـص ــوتـي ــة وص ــواريخ ق ــاذف ــة ع ــدد( )4يف ط ــرف احل ــويــش
بـاملدينـة القدميـة وعثرنـا كذلك علـى عبوة نـاسفة محليـة الصنع يف
قضاء الكوفة حي ميثم التمار.
مهاجمة مركز للشرطة
هــاجم مـسلحــون مجهـولـون أمـس مـركـز شـرطــة بالط الـشهـداء يف
منطقـة الدورة التـي تشهد تـوترا امنـيا متصـاعدا وانتشـارا للعشرات
من املسلحني يف العديد من ازقتها.
وقال مـصدر امني يف وزارة الداخلـية ان مسلحني مجهـولني هاجموا
مـركز شـرطة بالط الـشهداء يف حـي الدورة وفتـحوا نيـران اسلحتهم
على حراس املركز ما تسبب باصابة عدد منهم بجروح.
وذكر ان مديـر املركز الـعقيد محمـد شهاب اصيب بجـروح خطرة من
جراء الهجوم مت نقله إلى املستشفى النقاذه.
أنباء متضاربة حول سقوط مروحية
قال شهـود عيان يف قـضاء املقـدادية إن مـروحية أمـريكيـة سقطت يف
منطقة
قريـبة من القـضاء،فيمـا نفى متحـدث من القوات مـتعددة اجلنـسية
سقوط الطائرة.
وذكر أحـد الشـهود لـوكالـة أنبـاء (أصوات الـعراق) املـستقـلة "سـقطت
مروحيـة أمريـكية إثـر تعرضهـا الطالق نار يف إحـدى القرى القـريبة
من قضاء املقدادية".
وأش ــار ع ــدد مـن أه ــالـي املق ــدادي ــة إل ــى أن الـط ــائ ــرة وهـي مـن ط ــراز
أبــات ـشـي سقـطـت مبـنــطقــة عــرب اجلـبــور ب ــالقــرب مـن مـنــزل أحــد
املدنيني.
وقــالــوا إن هــذه املنـطقــة تـشهــد عمـليــات عــسكــريــة من قـبل القــوات
العــراقيــة واالمــريـكيــة بـحثــا عن مـســؤول بحــزب البـعث املـنحل هــو
رشيد طعان كاظم املتهم بتمويل اجلماعات املسلحة.
من جـانبه ،قال متحـدث من القوات متـعددة اجلنسيـة يف تصريح له
إنه اطـلع عل ــى تقــاري ــر صحفـيــة تـتحــدث عـن سقــوط مــروحـيــة يف
املق ــدادي ــة إال أنـه بع ــد الـبحـث والـت ــدقـيق وج ــد انـه الصحـ ــة له ــذه
املعلومات.
مطالبة بإطالق سراح معتقلني
طــالـب مجلــس محــافـظ ــة البـصــرة اجلــانـب البــريـط ــاني ب ــااللتــزام
بحقــوق اإلن ـســان واالسـتجــابــة ال ـس ــريع ــة إلطالق س ــراح املعـتقلـني
العراقيني ممن لم تثبت إدانتهم.
وذكــر بيـان أصــدره اجمللــس ،أن "مجلـس احملـافـظـة يـطــالب بــإطالق
سـراح من لم تـثبت إدانـته من املعـتقلني وحتـويل ملفـات من لـم يبت
يف قضاياهم إلى القضاء العراقي وحتديد فترة زمنية لذلك".
وأشــار الـبيــان إلــى "ضــرورة إعالن ذلك رسـميــا أمــام املـعتـصمـني من
أهــالي املـعتقلـني يف الطـريق املـؤديـة إلــى القنـصليــة البــريطــانيـة يف
البصرة".
وناشـد البيـان " احلكومـة شمـول املعتقلني لـدى القوات الـبريـطانـية
مبشروع املصاحلة الوطنية أسوة باآلخرين".
يـذكــر أن عشـائـر وعـوائـل  80معتقال لـدى القـوات البـريطـانيـة تنفـذ
اعتصـاما منـذ أيام يف الـطريق املـؤدي إلى القنـصلية الـبريطـانية يف
الـبصرة يف محـاولة للضـغط على القـوات البريـطانيـة إلطالق سراح
أبنائهم.
سقوط قذائف هاون
ذكـر شهـود عيـان يف املـدائن أن عـددا من املـدنـيني استـشهـدوا نـتيجـة
سـقوط قـذائف هـاون مجـهولـة املصـدر علـى عدد مـن الدور الـسكنـية
يف املدينة.
وق ــال ش ــاه ــد عـي ــان إن " ع ــددا مـن االشخ ــاص اسـتــشه ــدوا نـتـيج ــة
تـسـاقـط قــذائف الهــاون علـى عــدد من الـدور الـسكـنيــة" غيــر أنه لم
يحدد عدد الضحايا.
وأشار إلـى أن "احملال الـتجاريـة أغلقـت أبوابهـا فيـما تـوقفت احلـركة
متاما يف وسط املدينة".
مهاجمة قاعدتني بريطانيتني
قــالت النـاطقـة اإلعالميـة بـاسم القـوات البـريطـانيـة يف اجلنـوب إن
القـاعـدة البـريطـانيـة الـواقعـة يف القصـور الـرئـاسيـة بـالـبصـرة ومقـر
هذه القوات يف وسط املـدينة تعرضا لهجومني صاروخيني لم يسفرا
عن وقوع أضرار.
وأوضحـت الـنقـيـب كلـي ج ــوردال أن "هجــومــا بـصــاروخـي كــاتـيــوشــا
اسـتهـ ــدف الق ــاع ــدة الـب ــري ـط ــانـي ــة لـم ي ــسف ــر عـن اي ــة اض ــرار وان
الصواريخ سقطت خارج القاعدة".
وأشــارت إل ــى أن " هجــوم ــا بق ــذائف الهــاون اسـته ــدف مق ــر القــوات
الـبريطـانية يف منـطقة الطـويسة قـرب اجلسر األحـمر وسط املـدينة
لم يسفر أيضا عن أي أضرار".
ولم حتــدد النــاطقــة اإلعـالميــة عــدد القــذائف الـتي اسـتخــدمت يف
الهجوم.
انفجار عبوة
ادى انفجار عـبوة ناسفـة كانت مـزروعة امام مـكتب احلزب االسالمي
يف النـاصريـة فجر أمـس اجلمعـة إلى حـدوث اضرار طفـيفة بـاملكتب
وعـطب احـدى الـسيـارات من دون ان يـسفـر احلـادث عن وقـوع اضـرار
بشرية.
وقال خفيف حاجم البدري مسؤول املكتب لـ(املدى):
هــذه هـي املــرة الـثــالـثــة الـتـي يـتعــرض فـيه ــا املكـتـب لالعـتــداء فقــد
تعرض لـلحريـق عقب تفجيـرات سامـراء وللمـداهمـة من قبل شعـبة
مكــافحـة االرهـاب مـطلع الـشهـر املــاضي وقــد تعـرض مـكتـبنــا فجـر
أمس (اجلمعة) للتفجير.
وحمل الـبدري محافظ ذي قار ومـسؤولي االجهزة االمنيـة مسؤولية
ما يحدث.
ومن جـانب آخــر متكن خـبيــر املتفجـرات يف مـديـريـة شـرطـة ذي قـار
مـن ابطــال مفعــول عبـوة نـاسفـة كــانت مـزروعـة علــى كتـف الطـريق
املـؤديـة إلـى قـاعــدة علي اجلـويـة الـتي تــستخـدمهـا القــوات متعـددة
اجلنسية.
تفكيك عبوة ناسفة
عثر اهالي حي الصدر يف مدينة الديوانية على عبوة ناسفة مزروعة
يف ش ــارع رئيــس يف احلي و ق ــامت الـشــرطــة الــوطـنيــة يف احملــافـظــة
بتفكـيكها بعـد االبالغ عنهـا من قبل ابنـاء احلي ،وقد افـاد مصدر يف
الشـرطة الـوطنـية يف محـافظـة الديـوانيـة :بان عـدداً من اهـالي حي
الصدر وسـواق السيارات ابلغـوا عن وجود جسم غـريب مزروع بجانب
شـارع الفـرات احــد اكبـر الـشـوارع يف حـي الصـدر وعلـى الفـور حتـرك
فـريق من وحـدة القـنابـر يف الشـرطة الـوطنيـة وقام بـإبطـال مفـعول
تلك العبوة التي قطع بسببها الطريق الكثر من ساعتني.
هجوم صاروخي
قــال مصـدر مـسـؤول يف الـشـرطـة أمـس اجلمعـة إن القـاعـدة اجلـويـة
الـتي تتخـذها الـقوات األمـريكـية مـقرا لـها مبـدينـة كركـوك تعـرضت
إلـى هجوم صـاروخي الليلـة قبل املـاضيـة ،فيمـا أصيـب أحد املـدنيني
باطالق نار قرب منزل قائد اجليش العراقي يف كركوك.
وقال املصدر " تعـرضت القاعدة اجلـويةالعسكـرية التي تتمـركز فيها
القــوات األمــريـكيــة إلــى هجــوم بـصــاروخ ك ــاتيــوشــا إنـطلـق من أحــد
األحياء شرق املدينة".
وأضــاف" أطلق مـسلحــون مجهـولـون صـاروخ كــاتيـوشـا مـن منـطقـة
العروبة بـإجتاه القاعـدة ولم تعرف حجم خـسائر الهـجوم الذي وقع
يف ساعة متاخرة من ليلة اخلميس".
من نــاحيـة أخـرى ،قـال املـصــدر "وردت معلـومـات أمـنيـة حـول وجـود
مـصاب داخل مسـتشفى كـركوك العـام يدعى (احـمد احسـان حسني)
منتـسب إلـى اجليـش العـراقي (مقـر اللـواء) إثـر تعـرضه إلـى إطالق
نار من قبـل أحد أفراد حـماية قـائد اجليـش العراقي يف كـركوك قرب
منزله".
وأش ــار املـص ــدر إل ــى أن" حتقـيق ــا يج ــرى ح ــالـي ــا ملع ــرف ــة مالب ـس ــات
احلادث".

بغداد/نصير العوام
ق ــال رئـيــس ال ــوزراء ن ــوري املـ ــالكـي ان
دول االم ـ ـ ــارات الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة والـك ـ ـ ــويــت
واملـملكــة الع ــربيــة الـسعــوديــة تعهــدت
مب ـس ــان ــدة ودعـم م ـش ــروع امل ـص ــاحل ــة
واحلـ ــوار الـ ــوطـنـي .واضـ ــاف املـ ــالـكـي
خالل مؤمتر صحفـي حضرته (املدى)
عقـب أجـتـم ـ ــاع جملل ــس ال ـ ــوزراء بعـ ــد
ع ــودته مـن اجل ــول ــة اخللـيجـي ــة الـتـي
استمرت خمسـة ايام قائالً :اتفقنا مع
ه ـ ــذة ال ـ ــدول عل ـ ــى ت ـب ـ ــادل الـ ــسف ـ ــراء
وتـبادل الزيـارات بني الوزراء ومـشاركة
ه ــذة الـ ــدول يف كل الـن ـش ــاط ــات الـتـي
تخـدم عمليـة استقـرار العراق .مـشيرا
إلى وجود رغبـة لدى تلك الدول لبناء
منــظمــومــة دول االقـليـم للعــراق يـتم
مـن خـالله ـ ــا حفــظ االمــن والق ـضـ ــاء
عل ـ ــى االره ـ ــاب .م ـ ــؤك ـ ــدا ان اجل ـ ــول ـ ــة
ن ـ ــوقـ ــش ف ــيهـ ـ ــا ثالثـ ـ ــة ابع ـ ــاد ال ــبع ـ ــد
ال ـ ـس ـي ـ ــاســي واالم ـنــي واالق ـتـ ـص ـ ــادي.
واوضح املـالكـي ان البعـدين الـسيـاسي
واالمـ ـن ــي ك ـ ـ ــان لـهـ ـم ـ ـ ــا دور كـ ـبـ ـي ـ ـ ــر يف
املـب ــاحـث ــات ق ــائال "وج ــدت رغـب ــة مـن
تلك الـدول يف التعـاون معنـا لـلقضـاء
علـ ــى االرهـ ــاب وقـ ــد متـت مـنـ ــاقـ ـشـ ــة
العـديد من اال فكـار كما طـرحت افكار
جـ ــديـ ــدة يف كــيفـي ـ ــة الق ـض ـ ــاء علـ ــى
االرهـ ـ ـ ــاب" .وفـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا يـخـ ــص الـ ـبـعـ ـ ـ ــد
االق ـتـ ـصـ ـ ــادي قـ ـ ــال " :حتـ ـ ــدث ـنـ ـ ــا عــن

طموحـات وخطط احلكـومة العـراقية
يف النهـوض بالواقع االقتصادي وعلى
اس ــاسه سـتقـ ــوم احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة
بـت ـش ــريع ق ــان ــون ج ــدي ــد لالسـتـثـم ــار
يـنـ ــاسـب مـن يـ ــرغـب بـ ــاالسـتـثـمـ ــار يف
العـ ــراق ويخـفف مــن مخـ ــاطـ ــر رؤوس
االموال احملليـة واالجنبيـة" ،واضاف:
وجـ ــدنـ ــا رغـبـ ــة مـن قــبل الـكـثـيـ ــر مـن
الشركات وغرف التجارة تريد املشاركة
يف عـملـي ــة اعـم ــار الع ــراق" .وردا عل ــى
سـؤال مـراسل (املـدى) حـول تفعيل مـا
اتـفـق عـل ـيـه س ـ ـ ــواء عـل ـ ـ ــى املـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى
ال ـسـي ــاسـي او االمـنـي او االقـت ـص ــادي
وتشكيل جلنة مشتركة مع هذه الدول
الثالث .أجـاب املــالكي "مت االتفـاق مع
هــذه الــدول علــى تــشكـيل جلــان عـليــا
مــشتــركــة لـتفعـيل القـضــايــا الـتي مت
احلـ ــديـث عــنهـ ــا خالل الـ ــزيـ ــارة علـ ــى
م ـ ـس ـت ـ ـ ــوى االبعـ ـ ــاد ال ــثالثـ ـ ــة" .وقـ ـ ــال
"نـ ــاقـ ـشـنـ ــا مـ ــوضـ ــوع هـ ــذه الـلجـ ــان يف
جل ـ ـس ـ ــة مـجلـ ــس ال ـ ــوزراء وس ـت ـ ـشــكل
الـلج ـن ـ ــة يف أس ـ ــرع وقــت ممـكــن" .مــن
ج ــانـب اخ ــر أعلـن املـ ــالكـي عـن الـب ــدء
بـتـ ــوريـ ــد الـبـ ــانـ ــزيـن مــن دول اخللــيج
للعــراق مــؤكــدا وقـف عمـليــة تــوريــده
من تركيا السباب لم يعلن عنها.
وفيمـا يخص الـشأن الـداخلي للـعراق
قـ ــرر مـجل ــس الـ ــوزراء مــنع تـ ــداول أي
نشاط سياسي حزبي داخل اجلامعات

ومــنع جـمــيع الــنقـ ــابـ ــات واالحتـ ــادات
التي تثير الفتنة الطائفية من العمل
داخـل اجلـ ـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ـ ــة .وم ـ ـنـع الـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــور
والـ ــشع ـ ــارات املـثـي ـ ــرة للـخالف ـ ــات بـني
الـطلبـة واالسـاتــذة ،كمـا قـرر اجمللـس
تـ ـشـكــيل جلـنـ ــة مـن وزراء الـ ــداخلـيـ ــة
والـ ــدفـ ــاع واالمـن الـ ــوطـنـي مــن اجل
أعــادة النـظــر ومعــاجلــة جهــاز شــرطــة
FPSوقا ل املالكي يف املؤمتر ذاته ان
هذا اجلهاز لم يؤد دوره بشكل صحيح
بحيث حتـول بعض العـاملني فـيه إلى
شركـاء يف عمليات القتل واالختطاف،
واض ــاف ح ــدثـت هـن ــاك الع ــدي ــد مـن
عمليات القتل واالختطاف امام مرأى
ومسمع بعض منـتسبي جهاز (.)FBS
م ــؤك ــدا ان احلك ــوم ــة ال ت ـســمح له ــذه
اجلهات اوالشركـات االمنية ان تتحول
إلـ ــى مــيلـ ـشـيـ ــات .واوضح املـ ــالـكـي ان
مجلـس الـوزراء نـاقـش مــايتعـرض له
االســاتــذة واالطبــاء مـن عمـليــات قـتل
وخ ــطف مــن اجـل اتخ ـ ــاذ االج ـ ــراءات
الالزمـ ــة مـن حـيـث تـ ــوفـيـ ــر الـ ـسـكـن
واحلمـاية الكـافيـة لهم .كمـا اعلن عن
اطـالق االمـ ـ ـ ــوال اجملـ ـمـ ـ ـ ــدة الكـ ـمـ ـ ـ ــال
امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع املـ ـتـ ـ ـ ــوقـفـ ـ ـ ــة يف مـخـ ـتـلـف
محافظات العراق .مؤكداً على ضرورة
تـسـجيل الـسيـارات الـتي دخلـت البالد
ولم يتـم تسجيلهـا لدى مـديريـة املرور

ممثل السيستاين :احلكومة ملزمة بإطالق رساح
األبرياء ومعاقبة املجرمني
كربالء /املدى
أكـ ــد ممــثل آي ـ ــة اهلل الع ـظـمـ ــى
علـي الـ ـسـيـ ـسـتـ ــانـي يف كـ ــربالء
احـم ــد ال ـص ــايف إن امل ـص ــاحل ــة
الــوطـني ــة التـي أطلقه ــا رئيـس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بـح ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــة لـ ـتـفـعـ ـيـل
حـ ـق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـقـ ـ ـ ـ ــي وأال تـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
مجـتـ ــزأة..وأضـ ــاف ال ـصـ ــايف يف
خ ـطـبـ ــة اجلــمعـ ــة يف ال ــصحـن
احلــسيـني الـش ــريف إن مفهــوم
املصـاحلـة الـوطنيـة غيـر واضح
ويحـتـ ــاج إلـ ــى إي ـضـ ــاح الن مـ ــا
يفهم منها إنها إشراك مكونات
الــشعـب العــراقـي يف احلكــومــة
وان يـشارك اجلميع يف العملية
الـسيــاسيـة وهــذه خطــوة جيـدة
وإن املبــادرة أفــرزت حــالــة فـيهــا
نية صـاحلة إال إنها حتـتاج إلى
مـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـت ـف ـع ـ ـ ـيــل
املعادلة..وهي إطالق سراح غير

امل ــذنـبـني وه ــذه الـنقـط ــة فـيه ــا
ف ـ ـ ـ ـ ــراغ يـجـ ــب أن ميـأل ح ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــى
تـكـتـمـل مقـ ــومـ ــات امل ـصـ ــاحلـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة..وه ـ ــذا الفـ ــراغ هـ ــو
الـس ــؤال هل إطالق س ــراح غيــر
امل ـ ــذن ـبــني ه ـ ــو مــن صالح ـي ـ ــات
رئيـس الوزراء أم مـن صالحيات
القضـاء؟ إن رئيـس الـوزراء قـام
ب ــأم ــره وه ــذا يح ـسـب لـه ولكـن
هنـاك نقطـة مـشتـركـة وهي انه
مت إطالق س ــراح مـن لـم تـثـبـت
إدانـته وهنــاك من ثـبتـت إدانته
فـلمــاذا ال يعـمل القـضــاء علــى
إنــزال أقسـى العقـوبــات بحقهم
وهي اإلعــدام ألن هــؤالء قـتلــوا
ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراقــي..ف ـ ــإذا ك ـ ــان
إطـالق سـ ـ ـ ــراح األبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء م ــن
صالحيات رئيـس الوزراء فعليه
أن ينــزل أقسـى العقـوبـات بحق
مـن ارتكب جرميـة بحق الشعب

الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــي فـل ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الـتفكـيك..وتـسـاءل الـصـايف إن
ال ـ ــدس ـتـ ـ ــور كفـل حق امل ـ ــواطــن
واحلف ــاظ عل ــى ح ــريـته وع ــدم
سجــنه إال بق ــرار قـض ــائـي ف ــإذا
كــان إطالق ســراح من لـم تثـبت
إدانـ ـتـه ــم فـلـ ـمـ ـ ـ ــاذا ل ــم ي ـ ـطـلـق
سـ ـ ــراحهــم ومــن امل ـ ـسـ ـ ــؤول عــن
بقــائهم يف الـسجن..إن الـشعب
العـراقي شعب مـوتـور وان عينه
علـى القضـاء وعلـى الـدولـة أن
تكون قـوية يف إطالق سـراح من
لـم تثبـت أدانته وان تكـون قـويـة
يف إنـزال أقسـى العـقوبـات بحق
م ــن ثـ ـبـ ـت ــت أدانـ ـتـه ــم..حـ ـتـ ـ ـ ــى
تـكـتـمـل مقـ ــومـ ــات امل ـصـ ــاحلـ ــة
الــوطـنيــة الـتي يــراد لهــا تكــون
قـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة وإال تـف ـ ـ ـ ـشـل وعـلـ ـ ـ ـ ــى
احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة أن تـ ـت ـ ـ ـ ــوازن ب ـكـل
مفاصلها.

بحث آليات إنجاز املشاريع يف حمافظة كركوك
أربيل  /املدى
بـحث رئيـس حكـومـة اقـليم كـوردستـان نـيجيـرفـان
بـ ــارزانـي مـع محـ ــافــظ كـ ــركـ ــوك عـبـ ــد الـ ــرحـمـن
مصطفى يف مبنى رئاسة مجلس الوزراء يف اربيل
االوضـ ــاع االمـنـيـ ــة يف املـ ــديـنـ ــة واملـ ـشـكالت الـتـي
تعـانـي منهـا احملــافظـة والـتي تـشكـل عقبـة كـبيـرة
بـوجه املشـاريع اخلدمـية ومـشاريـع التنمـية فـيها،
كـذلك مت بـحث وضع آليـة منـاسبـة لالستـمرار يف

اجنــاز املـشــاريع املـتبـقيــة مبـســاعــدة مـن حكــومــة
اقلـيـم ك ــوردسـت ــان واالهـتـم ــام ب ــاملـنـ ــاطق االكـث ــر
احـتيــاج ـاً لـتلك املـشــاريـع ،كم ــا عب ــر نيـجيــرفــان
بـارزانـي خالل اللقـاء عـن دعم ومـسـانــدة حكـومـة
االقلـيم حملــافظ كـركــوك وملطــالب سكـان املــدينـة،
مؤكداً بان حكومة االقليم لن تتخلى عن كركوك
وستظل مسـاندة ومسـاعدة لـلمدينـة وحل جميع
مشكالتها.

نائب إيراين :واشنطن بحاجة لطهران
من أجل األمن يف العراق
فيينا-كونا
أك ـ ــد ال ـن ـ ــائــب يف ال ـب ـ ــرمل ـ ــان
االي ـ ـ ـ ـ ــرانـ ــي ح ـ ـ ـ ـسـ ــني ش ـ ـيـخ
ـ
االســالم ان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـ ــن تـ ـ ـنـجـح يف
املـ ـ ـت ـ
حتقــيق االمـن واالســتقـ ــرار
يف العـراق مـن دون مسـاعـدة
طه ـ ــران م ـ ـس ـت ــبع ـ ــدا ق ـي ـ ــام
الـواليــات املتحـدة بــشن أيـة
ضربة عسكرية ضد بالده.
وقال عضو البرملان االيراني
عقـب مـ ـشـ ــاركــته يف اعـمـ ــال
املؤمتـر الدولي الذي أقامته
جلنـة األمم املتحـدة املـعنيـة
ـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـع ـ ــب
مب ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الفلـسـطـينـي حلقــوقـه غيــر
الق ــابل ــة للـتـص ــرف انه "اذا
قامت الواليـات املتحدة باي
عـمل عــسكــري ضــد طهــران
فان اسعار النفط يف السوق
العـ ــاملـيـ ــة سـتــصل إلـ ــى 100
دوالر للبرميل يف اليوم".
واوضح ق ـ ـ ــائـال "ان طه ـ ـ ــران
تـ ــدرك حـ ـسـ ــاسـيـ ــة ال ـ ــوضع

الــراهـن يف املنـطق ــة وهي ال
تــري ــد تعقـيــد ال ــوضع اكـثــر
ممـ ـ ــا ه ـ ـ ــو عل ــيه يف الـ ـ ــوقــت
احلـاضـر اال انه اذا تعـرضت
م ـصـ ــاحلهـ ــا لـلخ ـطـ ــر فـمـن
حقهـا ان تــدافع عن نفـسهـا
بكل الوسائل املتاحة".
واسـ ـتـ ـب ــع ـ ـ ـ ــد شـ ـيـخ االسـالم
رفــض حكــومــة بالده اجــراء
حـوار او مفـاوضـات مبـاشـرة
مع األمـريكـيني واألوروبـيني
اال انه اس ـتـ ـ ــدرك ق ـ ـ ــائال ان
"مــن امل ـ ـس ــتح ــيل ان تـ ـ ــوافق
احلـكومـة االيرانـية عـلى أي
ش ــروط مـ ـســبق ــة تـن ــدرج يف
اطــار االمـالءات التـي تفقــد
ـاوض ـ ـ ـ ــات ق ـ ـي ـ ـم ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
امل ــف ـ ـ ـ ـ ـ
احلقيقية".
وش ـ ـ ـ ــدد ع ــل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــا وصـفـه
ـ
بـالثـوابت الـتي تقــوم عليهـا
الــسيــاســة االي ــرانيــة ب ــدعم
احلـقوق الـوطنيـة املشـروعة
للـ ــشعـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي ويف
طلــيعــته ـ ــا حقـه يف تقـ ــريـ ــر

امل ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــر واقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة دولـ ـتـه
املـ ـ ـس ـتـقـل ـ ـ ــة وع ـ ـ ــاص ـم ـتـه ـ ـ ــا
القـ ـ ــدس وع ـ ـ ــودة الالج ـئــني
الفلسطينيني إلى وطنهم.
وح ـ ـ ـ ــول ـم ـ ـ ـ ــوقـف بـالده م ــن
ـ
ـارك ـ ـ ـ ــة اكـ ـ ـ ـ ــادمي ـ ـيـ ــني
ـش ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـ ـ ـ
اس ــرائيـليـني يف اعمــال هــذا
ـؤمت ـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ــانـ ــب
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
فـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـيــني وأوروب ـيــني
لـلـ ـبـح ــث يف سـ ـبـل مـعـ ـ ـ ــاودة
اط ــالق امل ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االســرائيـليــة الفلـسـطيـنيـة
اوضح ال ـن ـ ــائــب ال ـب ـ ــرمل ـ ــانــي
االي ــرانـي انه ــا لـي ـسـت امل ــرة
االول ــى الـتـي ت ـش ــارك فـيه ــا
بالده يف مثل هذه املـؤمترات
ـال ـ ـ ـ ـ ــداعـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة لـلـق ـ ـ ـضـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة بحـ ـضـ ـ ــور
ب ــرمل ــانـيـني اس ــرائــيلـيــني بل
سبق لـطهـران أن شــاركت يف
م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــرات واج ـت ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
ممـاثلـة مبقـر األمم املتـحدة
ـوي ـ ـ ـ ـ ــورك وج ـ ـن ـ ـيـف
يف نـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وفيينا.

العامة .هـذا وطالب املالـكي يف املؤمتر
وسائل االعالم وبـاالخص الفضـائيات
االب ـتـع ـ ـ ــاد عــن ع ـمـل ـي ـ ـ ــات ال ـت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــر
والتـالعب مبقـدرات الـشـعب العــراقي.
وقــال :قــانــون االرهــاب سـيالحق هــذه
الف ـضـ ــائـيـ ــات يف حـ ــالـ ــة اسـتـمـ ــرارهـ ــا
وتالعبها مبقدرات الشعب.
وحـول الكـيفيــة التـي يتـم من خاللهـا
مـالحقـ ـ ــة ال( )41املـ ــطلـ ـ ــوبــني ح ـيــث
يتـواجــد بعـضهم يف دول اجلـوار قـال:
"ان هؤال ءعلـيهم مؤشرات بـاشتراكهم
يف دعــم االرهـ ـ ــاب وهــم م ـ ـش ـمـ ـ ــولـ ـ ــون
بـ ــاحـكـ ــام قـ ــانـ ــون مـكـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب
ويجـب ان تــتخـ ــذ بحـقهـم االج ــراءات
القانـونية،امـا مسـالة مـتابعتـهم فهذه
ام ــور فـنـي ــة سـتع ــالج ح ـسـب طـبـيع ــة
الـعالق ـ ــات واالتف ـ ــاق ـ ــات ب ـي ـن ـن ـ ــا وبــني
الـ ـ ــدول ال ـتــي يـ ـ ــوجـ ـ ــد ف ــيهـ ـ ــا هـ ـ ــؤالء
املطلوبون.
وق ــال :املـ ــالكـي ان ح ــادث احملـم ــودي ــة
واالخـطــاء االخــرى الـتـي ارتكـبـت مـن
قبل افـراد القـوات متعـددة اجلنـسيـات
تـثـيـ ــر احـ ــزان وآالم واسـتـنـكـ ــار أبـنـ ــاء
الشعب العراقي،وانهـا اصبحت مسالة
غيـر مقـبولـة،واحلل سيكـون مبراجـعة
احلـصــانــة املـمنــوحــة لهــذه القــوات او
م ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــة اصـل ان تـك ـ ـ ــون الـلـج ـ ـ ــان
ال ـتـحق ــيق ـيـ ـ ــة مب ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة عـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة
حقيـقية،وسـنفاحت املـسؤولـني عن هذه

الـق ـ ـ ــوات ل ـ ـ ــوضـع ال ـ ـض ـ ـ ــوابـ ــط النـهــم
ي ـشـت ــرك ــون معـن ــا ب ــان ه ــذه احل ــوادث
اعمـال اجراميـة وان شعبنـا الميكن ان
يتحمل املزيد من هذه اجلرائم.
ويف معــرض اجــابـته علــى ســؤال حــول
مـ ــامت حتقــيقـه بخ ـص ــوص دي ــون دول
اخللـيج الـتي زارهــا اوضح املــالـكي :ان
هـذه واحـد من االمـور التي نـاقـشنـاهـا
مع االشقــاء وكــان م ــوقفهـم ايجــابـيــا
ووع ــدون ــا خـي ــراً س ــواء عل ــى م ـسـت ــوى
الـ ــديـ ــون او الـ ــدعـم الـالزم للـتـنـمـيـ ــة
واالعماريف العراق.

افتتاح قنصلية العراق يف اسطنبول

زيباري يناقش مع رئيس الوزراء اليوناين التطورات
السياسية واألمنية واالقتصادية يف العراق

أثينا  -اسطنبول  /املدى والوكاالت
عـرض وزيـر اخلـارجيـة هـوشيـار زيبـاري تطـورات
ال ـ ــوضع الـ ـسـيـ ــاسـي واالمـنـي واالقـت ـصـ ــادي يف
العـراق ومبــادرة املصـاحلـة الـوطـنيـة وشـدد علـى
حـ ــاجـ ــة حـكـ ــومـ ــة الـ ــوحـ ــدة الـ ــوطـنـيـ ــة للـ ــدعـم
واملـساندة من قبل اليونان واالسرة الدولية ،جاء
ذلـك خـالل لقـ ـ ــائـه مع رئ ـيـ ــس وزراء الــيـ ـ ــونـ ـ ــان
كــارلــوس بــابــولـيــاس يف أثـيـنــا أمـس األول نـقله
بيان عن اخلـارجية تـسلمت (املدى) نـسخة منه،
وأضـاف الـبيـان أن اجلـانـبني بـحثـا سـبل تقـويـة
العالقــات التــاريخيـة الـثنــائيـة بـني البلــدين يف
مجاالت التعـاون العسكري ،والطـاقة ،والتجاري
والثقايف.
واكـد رئيـس الوزراء الـيونـاني علـى دعم حكـومته
جلهــود حكـومـة الــسيـد املـالـكي لـتحقـيق االمن
واالستـقرار للـشعب العـراقي واستمـرار حكـومته
يف االنـفتــاح علــى احلكــومــة الع ــراقي ــة لتــوسـيع
افاق التعاون الثنائي.
من جهـة أخرى استقـبلت دورا باكـويانـيس وزيرة
اخلــارجـيــة الـيــونــانـيــة زيـبــاري واكــد اجلــانـبــان
ح ــرصهـم ــا لـتـط ــويـ ــر العالق ــات الـثـن ــائـي ــة بـني
الـبل ــديـن يف اجملـ ــاالت الع ــسك ــري ــة والـتج ــاري ــة
والثقافـية وتوفير فـرص تدريبية للـدبلوماسيني
الع ــراقـيـني ،كـم ــا ج ــرى بحـث حت ــدي ــات وف ــرص
احلكومة العراقيـة يف التصدي لالرهاب االعمى
وت ــوفـي ــر اخل ــدم ــات وبـن ــاء امل ــؤس ـس ــات وحتقـيق
املصاحلة والوفاق الوطني.
كما بحث اجلانبان عدداً من القضايا االقليمية
وكـ ــذلـك مــطلــب العـ ــراق مـن االسـ ــرة الـ ــدولـيـ ــة
لـت ــشكــيل مجـمــوع ــة العهــد الــدولـيــة لـتـنـظـيـم
الــدعم الــسيـاسـي واالقتـصـادي الـدولـي للعـراق
خالل الـفتــرة القــادمــة ورحب اجلــانـب العــراقي

بـ ــالـ ــدعـم الـ ـسـيـ ــاسـي واالنـ ـسـ ــانــي والعـ ـسـكـ ــري
اليـونـانـي للعـراق ورحـب ايضـاً بــدور اليـونـان يف
االحتاد االوربي حلـشد الـدعم والتـأييد لـلشعب
العراقي.
مـن جهـة اخـرى حــذر العـراق تــركيــا من الـقيـام
بـ ــأي ت ـ ــوغل عـ ـسـك ـ ــري داخل مـن ــطقـ ــة حـ ــدوده
الــشم ــاليــة حملــاربــة مـسلـحني أكــراد يـتمــركــزون
هنـاك .وأشـار هــوشيــار زيبـاري وزيـر اخلــارجيـة،
خالل زيـارة الثـينـا إلـى أنـه لم يحـدث اي تــوغل
تركي حتى االن.
وقال زيباري ،عقب لقـائه نظيرته اليـونانية دورا
باكوياني (اذا حـدث هذا يف املستقبل فسيختلف
مـوقفنـا .سيطـالب العـراق بعـدم انتهـاك حدوده
وبعدم تدخل أي دولة يف شؤونه الداخلية).
وأع ــرب عـن مع ــارضـته احلـل الع ــسك ــري ض ــده،
معلنـاً أن الطـرق الـسيـاسيـة والـدبلـومـاسيـة هي
يف صـالح تـركيـا ملعـاجلـة تلك القـضيـة ،وقـال أن
حزب العمـال الكردسـتاني التـركي قد خـطا عدة
خـطـوات يف هـذا اإلجتـاه عـقب إعـتقــال عبـداهلل
أوجالن ،لكنها لم تسفر عن شيء.
والنقــرة قــوات خــاصــة ق ــوامه ــا نحــو  1500فــرد
علـى احلـدود مع العــراق منــذ التـسعيـنيــات ملنع
تــسلل مقــاتـلي حــزب الـعمــال الكــردستــاني إلــى
جـنوب شرق تركيا .ويف وقت سابق من هذا العام
عززت انقـرة حدودهـا اجلنـوبيـة الشـرقيـة بقوات
ق ـ ــوامه ـ ــا  40الف فـ ــرد ،اضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  220الفـ ــا
يرابـطون هنـاك بالفـعل .من جهة أخـرى افتتح
زيباري القنصلية العراقية العامة يف اسطنبول،
وقال ان القنصلية هي يف خدمة ورعاية مصالح
العـراقيـني وتلبيـة احتيـاجـاتهم معـربـاً من جهـة
اخــرى عـن تفــاؤله بــالتـطــور الكـبيــر بــالعالقــات
الثنائية بني العراق وتركيا.

اسرتاليا :جنودنا ترصفوا وفق
قواعد االشتباك يف حادث وزير
التجارة العراقي
كانبيرا  /رويترز
ق ــال ق ــائ ــد ق ــوة ال ــدف ــاع اجن ــوس ه ــوسـت ــون أمــس
اجلمعـة :ان حتقيق اجليـش االسترالي بـرأ القوات
االستـراليـة يف العـراق من ارتكـاب أيـة أخطـاء بعـد
ان فــتحـ ــوا الـن ـ ــار علـ ــى احلـ ــرس اخلـ ــاص لـ ــوزيـ ــر
التجارة العراقي.
واستـشهــد اثنـان أحــدهمـا حــارس شخـصي لـوزيـر
الـتج ــارة (فالح ال ـســودانـي) عـنــدم ــا أطلقـت قــوات
االمــن االس ـت ـ ــرال ـيـ ـ ــة يف بغ ـ ــداد ال ـ ــرصـ ـ ــاص عل ـ ــى
س ـي ـ ـ ــارتهــم وه ــي تق ـتـ ـ ــرب مــن ق ـ ـ ــافل ــتهــم يـ ـ ــوم 21
حزيران.
وقال هوستون ان القـوات تصرفت بطريقة مناسبة
مـعتقدة ان الـسيارة تـضم مسـلحني وكانـت تتحرك
بـطــريقــة ممــاثلــة لـلتـكتـيكــات الـتي يـسـتخــدمهــا
املسلحون ومفجرو السيارات امللغومة.
وق ــال للــصحفـيـني "اعـتق ــادا مـنهـم ب ــأن مخ ــاط ــر
هجــوم اصبـحت وشـيكــة اطلـق االستــراليــون النــار
علـيهــا (ال ـسـيــارة) إلــى ان اصـبحـت لـم تعــد متـثل
تهديدا".
وقـال "هذا التحقيق وجـد ان افرادنا تصـرفوا وفقا
لقواعد االشتباك.
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فخري كرمي
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مرصد احلريات الصحفية يدين االعتداء عىل إعالمي يف ديإىل
بغداد/املدى
ادان مرصـد احلريـات الصحفـية
يف بـيـ ــان صـحفـي تـلقـت (املـ ــدى)
نـسخــة مـنه مــاتعــرض له املـصــور
ال ـصـحفـي لـيـث حـمـيـ ــد العـ ــامل
لدى قـناة البغـدادية مـن انتهاك
علـ ــى أيـ ــدي اثـنـني مـن عـنـ ــاصـ ــر
ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة املـكـلف ــني بح ـمـ ـ ــايـ ـ ــة
مجلس محافظة ديإلى.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ـ ــي ـ ـ ـ ــان أن اث ـ ـنـ ــني مـ ــن
ـ

الـضـب ــاط املـن ـس ــوبـني إل ــى ق ــوات
شــرطــة ديــالــى قــامــا بــاالعـتــداء
علــى الـصحفـي ليـث العــامل دون
وجود اسباب مقنعة تذكر.
واضـ ــاف الـبـيـ ــان ان ال ـضـ ــاب ـطـني
ع ـم ـ ـ ــدا إل ـ ـ ــى ط ـ ـ ــرحـه ارضـ ـ ـ ـاً مـع
اعـ ـطـ ـ ــاء االوامـ ـ ــر مل ـ ـ ــرافق ــيه ـمـ ـ ــا
بتـوجيه االسلحـة نحـوه ،وعنـدما
حـاول بعـض الصحفـيني التـدخل
ملع ـ ــرف ـ ــة اس ـب ـ ــاب مـ ـ ــا يجـ ـ ــري مع

زمـيـلهـم صـ ــرخ بـ ــوجـههــم املقـ ــدم
ـذك ـ ـ ـ ـ ــوران م ـ ـتـه ـ ـمـ ــني
واملـالزم ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـصحفيني جميعا بـانهم " خونة
اض ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى
ـه ـ ـ ـ ــذا الـ ـب ــل ـ ـ ـ ــد " ـ
اطـالقه ـم ـ ــا س ــيالً مــن الــكل ـم ـ ــات
البـذيئة دون ادنـى احترام ملعـايير
احلـ ـ ــري ـ ـ ــات العـ ـ ــامـ ـ ــة واخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
واحـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــرام ح ــق ـ ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــان
مخـتـ ــرقــني بهـ ــذا مـ ــا ن ــص علــيه
الدستور العراقي.

وط ــالـب امل ــرص ــد يف بـيـ ــانه وزي ــر
الـدخلـية االسـتاذ جـواد البـوالني
بفـتـح حتقــيق ف ـ ــوري للـن ـظـ ــر يف
ح ـ ــال ـ ــة االع ـت ـ ــداء ،ك ـم ـ ــا ط ـ ــالــب
مجلـس محـافـظـة ديـإلـى بـادانـة
واستنكار تـصرفات القـوة االمنية
املكلفــة بحمـايـة مقـرهم ،خـاصـة
ان حــادث االعـت ــداء علــى املـصــور
ل ـيــث ح ـم ـيـ ـ ــد وقع ام ـ ــام انـ ـظ ـ ــار
اعضاء اجمللس وداخل بنايتهم.

7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع

