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العثور على اعتدة
عثرت مديرية ازالة املتفجرات يف محافظة النجف
علــــى مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن االعـتـــدة والـــذخـــائـــر

واملتفجرات يف مناطق متفرقة من احملافظة.
وقـال مصـدر مخـول يف مـديـريـة ازالــة املتفجـرات لـ
)املدى(: عثـرت مفارز مـديريتـنا علـى اربع صواريخ
مـضادة للـدروع مع )62( اطالقة مقـاومة طـائرات و
)60( قنبلـة هاون عيـار )60( ملم قرب مـركز شـرطة

املشخاب. 
ويف الــسـيــــاق ذاته عـثــــرت مفـــارز املـــديـــريــــة علـــى 3
قذائف مقاومة طائرات يف منطقة احلزام االخضر

وسط النجف.

مقتل جندي امريكي
اعلـن اجلـيــش االمـــريكـي اخلـمـيــس ان جـنـــديـــاً يف
الــبحــــريــــة االمــــريـكـيــــة قــتل"يف عــمل عــــدائـي" يف
محـــــافــظـــــة االنــبــــــار، واوضحــت ان اجلــنـــــدي قــتل
االربعــــاء، وبــــذلـك يـــصل عـــــدد ضحــــايــــا اجلـيـــش
االمـــريكـي يف العـــراق مـنـــذ 2003 الـــى 2455 طـبقـــا

ألرقام وزارة الدفاع االمريكية. 

حتطم مروحية امريكية
اعلـن اجليـش االمـريكـي يف بيـان صحـفي له تـلقت
)املــدى( نـسخـه منـه عن حتـطم طــائــرة هـليــوكـبتــر
نوع أباتشي ذي القوس الطويل   AH-64Dتابعة
للفـرقة متعـددة اجلنسيـة، وقال البـيان ان الطـائرة

حتطمت يف  جنوب غرب مدينة بغداد. 
واضــاف: ان املـــروحيــة كــانـت تقــوم بــدوريـــة قتـــاليــة
جويـة ولم يـوضح البيـان اسبـاب سقـوط الطـائرة .
مـشيـراً الـى  أن طـاقـم الطـائـرة املكـون مـن طيـارين
قـــــد جنــيـــــا مــن هـــــذا احلــــــادث ومت نقـلهــمـــــا الـــــى

مستوصف طبي يف معسكر التاجي. 

إعطاب آلية أمريكية 
قــال شهــود عيــان إن عبــوة نــاسفــة إنفجــرت صبــاح
أمــس اجلـمعــة مــسـتهــدفـــة رتال أمـــريكـيــا يف )حـي
األنـدلـس( مبــدينـة الفلـوجـة،ممـا أدى إلــى إعطـاب

آلية عسكرية أمريكية. 
وأوضح الـــشهـــود لـــوكـــالـــة أنـبـــاء )أصـــوات العـــراق(
املستقلة أن عـبوة ناسفة إنفجرت عـند السابعة من
صباح أمس بـالقرب من جسـر الوحدة غـرب مدينة
الفلـوجـة، مـستهـدفـة رتال للقـوات األميـريكيـة كـان

مير يف املنطقة. 
وأضـافوا أن اإلنفجار أدى إلى إعطـاب آلية أميركية
من نــوع )همــر(، يف حني لـم يتـضح وجـود خـسـائـر
بـني اجلنـود بـسـبب فــرض القـوة األمـريـكيـة طـوقـا
أمـنيــا حــول مكــان اإلنفجــار.. وأغلـق جنــود مـشــاة
البحرية )املارينز( جميع الطرق املؤدية إلى املكان.

العثور على ثالث جثث
أعلـن مــصـــدر مـن شـــرطـــة مـــديـنـــة كـــركـــوك أمــس
اجلمعـة عن العـثور علـى جثتني مقـطوعـتي الرأس
تعـــودان ملـنـتــسـبـني يف اجلـيـــش العـــراقـي مبـنــطقـــة
)الـــــرشـــــاد( وجــثـــــة ثـــــالــثــــــة علـــــى طــــــريق )أربــيل-
كــركــوك(،فـيمــا خــطف مجهــولــون عــامـلي نـظــافــة

وسط املدينة.
وقـــال الـنقـيـب عـبـــاس جـــابـــر مـن شـــرطـــة كـــركـــوك
لوكـالة أنباء )أصوات العراق( املـستقلة"عثرت قوات
شرطة )ناحية تـازة( على جثتني مقطوعتي الرأس

قرب قرية )تل اجلول( التابعة لناحية الرشاد."
وتــــابع" تـبــني أنهـمــــا تعــــودان لـكل مــن: رابح نــــوري

خزعل.. وهو منتسب يف اجليش العراقي،
واجلثــة الثــانيــة لعبـداهلل هــوبي خــزعل.. املنـسـوب
إلـى قــوة حمـايــة مقـر جتـمع العـشـائــر العــربيـة يف

كركوك،ومت نقل اجلثتني إلى الطب العدلي." 
وأضـاف املـصــدر األمنـي" كمــا عثـر مــواطنــون علـى
جـثــــة ملقـــاة علـــى طـــريق )كـــركـــوك - أربـيل( قـــرب
مـنــطقـــة )ســـى كـــانـيـــان(، وتـــوجهـت دوريـــات مـــركـــز
شرطـة )رحيماوه( مع عجلـة اإلسعاف.. حيث تبني
أنهـا تعـود لـشخـص مجهـول الهـويـة، يتـراوح عمـره

بني )30- 35 سنة(."
وأشـار إلـى أن اجلثـة الثـالثـة" كـانـت مقيـدة األيـدي
وعلــيهـــــا آثـــــار إطالق نـــــار،ومت نقـلهـــــا إلـــــى الــطـب

العدلي." 
ــــــــاق األمـــنـــي ذاتـه، قــــــــال املـــــصــــــــدر إن ــــــســـي ويف ال
مجهـولني"قاموا مسـاء اخلميس بخطف إثنني من
ـــــــة كـــــــركـــــــوك يف شـــــــارع ـــــــدي عـــمـــــــال تـــنــــظـــيـف بـل

)اجلمهورية(،هما: علي رمضان وأحمد محمد."
وأوضح أن اخلـاطـفني اجملهــولني" كـانـوا يـسـتقلـون
عجلة نوع )نيسان - دبل قمارة( بيضاء اللون بدون
لــوحــات،ومت تـعمـيم أوصــافهــا علـــى جمـيع املــراكــز

والسيطرات."
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اربيل / املدى 
أكــــــد رئــيــــس اجلـــمهــــــوريــــــة
جـالل طـــــــــالـــبـــــــــانـــي رفـــــض
العراق "الـتجاوزات الـتركـية
وااليرانية للحدود العراقية
يف اقلـيـم كــردسـتـــان بحجــة
مـالحقــــــة مــــسـلحــي حــــــزب
العمال الكـردستاني املعادي

بــاسـم احلكــومــة أننــا لــسنــا
ملتــزمني بــاالتفـاقـات الـتي
عقــدت بـني حكــومــة صــدام
حـسـني واحلكـومــة التــركيـة
يف مـــا يــتعلـق بحق إجـتـيـــاز
احلـــدود" مـضـيفـــا أن "هـــذه
االتـفـــــــاقــيـــــــات نـعــتــبـــــــرهـــــــا

الغية". 

لـتـــركـيـــا". وقـــال طـــالـبـــانـي
للـصحــافيـني ان "احلكـومـة
املــركــزيــة اعتــرضـت وكلـفنــا
وزيــــر اخلــــارجـيــــة أو وكـيـله
بـــــاســتـــــدعـــــاء الــــسفــيـــــريــن
االيـراني والتركي يف العراق
وابـالغـهـــمــــــــا بــــــــاعـــتــــــــراض
العــراق". وقــال "انـنـي أعلـن

رئيس اجلمهورية: نرفض التجاوزات الرتكية
وااليرانية عىل احلدود العراقية 

بغداد / هشام الركابي والوكاالت
اجـتمع مجلـس النـواب يف جلسـته التي
خصصهـا ملنـاقشـة تردي الـوضع االمني
يف بـغـــــــــداد وازديـــــــــاد مـــــــــوجـــــــــة الـعـــنـف

بغــــــداد - الــــســمــــــاوة -
واشنطن / املدى 

تـــسلـمـت محـــافـظـــة املـثـنـــى
املـلـف األمــنــي مــن الـقـــــــوات
متعـددة اجلنسيـة اخلميس،
وقــــال رئـيـــس الــــوزراء نــــوري
املـالكي خالل حفل الـتسليم
"انه يـوم تــاريخي وجـاء بعـد
جهــــد وعــمل ومتــــاسـك بـني
اهل املــدينـة الــذين يـديـرون
االمــــور فــيهــــا"، واضــــاف "ان
هــــذه اخلــطــــوة الـتـي تــــرنــــو
الـيهـــا عيـــوننــا وقلـــوبنـــا هي
امــــــــــــانــــــــــــة يف اعـــــنــــــــــــاقـــكـــــم
وســتــــــوفقــــــون بحــمـــــايـــتهـــــا
واجنـاحهــا وستكـون سلـسلـة
اخلطـوات االخـرى مـتتــاليـة
ومـــتــكــــــــــامـلــــــــــة واذا حـــــصـل
تفــريـط وعــدم اهـتـمــام فــان
ذلـك سيــؤدي الــى انـتكــاســة
كـبيــرة وخـيبـــة أمل علــى كل

املسيرة التي نعمل عليها".
ودعا رئيـس الوزراء الـى بذل
اقــصــــى درجــــات االنــــسجــــام

السابق.
وعلـــى نفــس الـصعـيــد رحـب
الـــــسفــيـــــر الــبـــــريـــطـــــانــي يف
العـراق ويليـام بيـتي بعـمليـة
تـــــسلــيــم املـلف االمــنــي الـــــى
القــــوات العــــراقـيــــة وعــــدهــــا
خـطــــوة مهـمــــة علـــى طــــريق
تـــــسلــم العـــــراقــيــني لـــــزمـــــام
املسؤوليـات االمنية كاملة يف
عــمـــــوم العـــــراق، واضـــــاف يف
بــيـــــان صـــــادر عــن الـــــسفـــــارة
الـبريـطانـية تـسلمـت )املدى(
نــــسخـــــة مــنه "ان قـــــرار نـقل
املسؤوليات يعتمد على توفر
الـــــظـــــــــروف احملـلـــيـــــــــة مـــثـل
اضطـراب الـنظـام علـى نحـو
جدي وكذلك مـدى استعداد
الـقـــــــــوات االمـــنـــيـــــــــة عـلـــــــــى
التعامل مع املشاكل التي قد
حتــــــــدث"، وقــــــــال "يف ضــــــــوء
تــطـلعــــاتـنــــا، نـــــأمل ان نــــرى
املــزيــد مـن احملــافـظــات يـتـم
تـــسلـيــمهــــا الــــى الـــسـيــطــــرة
الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة يف االشـهـــــــــــر

القادمة". 
ولقـي تـــسلـيـم املـلف األمـنـي
يف محـافظة املثـنى صدى يف
الكـونغـرس االمـريـكي، وقـال
زعيـم االغلـبيــة اجلـمهــوريــة
يف مـجلـــــس الـــــشــيـــــــوخ بـــيل
فـريـست "انهـا مـرحلـة مهمـة
يف تـسلـسل االحـداث املـؤديـة
الــــــــــى عــــــــــراق قــــــــــادر عـلــــــــــى
االعتماد كليا على نفسه". 

واعـتـبـــــر الـــسـيـنـــــاتـــــور ســـــام
بــراونبــاك انه "رغم اسـتمـرار
وجـــــود صعــــوبــــات كـبــــرى يف
العـــراق اعـتقـــد ان االحـــداث
تـــــســيـــــــر يف صـــــــاحلــنـــــــا وان
العــراقيـني يتـطلعــون بـنفــاد
صبر الـى تولي زمـام امورهم
بانفسهم والتكفل بأمنهم". 

الجناحها.
وجــرى التــوقـيع علــى تـسـلم
وتـــــسـلــيــم املـلـف األمــنــي يف
املــدينــة بني محــافظ املـثنـى
مـحــمـــــــد عـلــي احلـــــســـــــانــي
والعقـيد بـروان قائـد القوات
الــبـــــــريــــطـــــــانــيـــــــة واطـلـقــت
حـمــامــات الــسالم يف سـمــاء
املـلعـب االوملـبـي بــــالـــسـمــــاوة
حيث جرى االحتفال، وشكر
احلــســـانــي احلكـــومــــة علـــى
هـــــــذه الـــثقـــــــة وقـــــــال "انــنـــــــا
ســنــــضحــي لـــتعــــــزيــــــز هــــــذه
التجـربـة ونـسحـب البـسـاط
مـــن حتـــت اقـــــــــدام الـــــــــذيـــن
يـــدعـــون مقـــاومـــة االحـتالل
وهي منـاسبـة للـمسـتثمـرين
لـتـنفـيـــذ مــشــــاريع تــطـــويـــر
احملـــــــافــــظـــــــة، واســـتـعـــــــرض
اجلـنــرال كــوبــر قــائــد قــوات
جنــوب شــرق العــراق الــدعم
ــــــــــــذي قــــــــــــدم لـلـجـــــيــــــــــش ال
والــشــرطــة، واملــشـــاريع الـتـي
نفــذت منــذ سقــوط النـظـام
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والـــــتــعـــــــــــــاون الـــكـــــــــــــامــل يف
احملــــافــظــــة بـني املـــســــؤولـني
ومـنـظـمـــات اجملـتـمع املـــدنـي
والعـــشــــائـــــر وبقـيــــة شـــــرائح
اجملــــتــــمـع والـعــــمـل عـلــــــــــــى
احـتــضـــــان هـــــذه الــتجـــــربـــــة
مـؤكـداً "ان الــذين اليـريـدون
تسلـم امللف االمني فـانهم ال
يــــــدخــــــرون جهــــــداً مـــن اجل
تخــريب هــذه اخلطــوة حتـى
ال تـأتي اخلطـوات الالحقة"،
واضــــاف "لـكـن بـتـمــــاسـكـكـم
وارادتـكــم كــمـــــا احــتـــضــنــتــم
املـدينـة واألمن سـتحتضـنون
التجربـة التي ستكـون نقطة
ارتـكــــــاز يف تــــــاريـخ العــــــراق".
وحـذر املــالكـي من محـاوالت
افـــــســـــــاد "الـفـــــــرحـــــــة وهـــــــذه
املـنـــاسـبـــة" ســــواء بعــملـيـــات
ارهـــابيــة داخل احملــافـظــة او
تشـويه لـلملف األمنـي. ودعا
االجهـزة االمـنيـة والـشـرطـة
واجليـش الى اعـطاء احلـالة
االمنيـة اهتمـامـاً اسـتثنـائيـاً
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عدّ يوم تسليم امللف األمني يف السماوة يوماً تاريخياً 

املالكي: ستكون سلسلة اخلطوات االخرى متتالية ومتكاملة 

اربيل / املدى
وجه رئيس كوردستان مسعود بارزاني برقية
تعـــزيـــة الـــى محـــافــظ صالح الـــديـن حـمـــد
حمــود الكـشـطي بعــد استـشهــاد عقيـلته يف

حادث ارهابي.
وجاء يف البـرقية: "االخ العـزيز حمـد حمود
الــشكـطـي محــافـظ صالح الــديـن احملـتــرم،
بــبـــــــالغ مــن احلــــــزن واالســــــى تـلقــيــت نــبــــــأ
استـشهاد قـرينتكـم الكرميـة رحمهـا اهلل اثر

تعـــرضهــا حلــادث ارهــابـي وبهــذه املـنــاسـبــة
االليـمة اتقـدم باحـر التعـازي واملواسـاة الى

شخصكم الكرمي ولعائلتكم.
ســـــــائالً الــبــــــاري عـــــــز وجل ان ان يـــتغــمــــــد
الفقـيـــدة بـــرحـمـته الـــواسعــــة وان يلهــمكـم
الـــصــبــــــر والــــــسلــــــوان. وانــــــا هلل وانــــــا الـــيه

راجعون.
مسعود بارزاني 
رئيس اقليم كوردستان 

رئيس اقليم كوردستان يعّزي حمافظ صالح الدين
بوفاة عقيلته اثر حادث ارهايب

اعتبر اتفاقيات حكومة صدام الغية 

ومـكاشفـة ، حملاولـة الوصـول إلى نـتائج
حقــيقـيـــــة علــــى األرض." وزاد " تـــطلـب
الــــوضـع نقــــاشــــا لقــضــــايــــا حـــســــاســــة..
ومكـــاشفـــة لـبعـض األمـــور، والميكـن أن
تــنــــشــــــر يف اإلعالم.. نـــظـــــرا لـفعـــــالــيـــــة
وجــديـــة )احلل األمـنـي(، وإلعـطـــاء حل
عمـلي وواقعـي ألهلنـا الـذيـن ينـتظـرون
كـل خــيـــــــر." وأشـــــــار إلـــــــى مـــــــا يـعـــــــانــيـه
العـــراقيـــون من ســوء األوضــاع األمـنيــة
ومـحـــــــاوالت " إبـــــــادتـهــم مــن الـعـــــــراق"،
بـالقـول "شـعبنـا يـذبح مـن كل أطيـافه..
شـيعـــة وسنــة أبــريــاء ،أنــاس يــريــدون أن
يحيــوا حيـاة كـرميــة.. كلهـم يتعـرضـون
إلــى القـتل ،وإلـى مـا ال يــستـطـيعـون أن
يــوقفــوه مـن تيــارات )تعـمل( بــاجتــاه أن

يبادوا من أرض العراق."
واصـــاف مكــي إنه يلـمــس "وجــود نــوايــا
جـدية حملاولة عالج املـوقف" ،متمنيا أن

تتحقق
"خطوات عملية بإجتاه احلل."

وصـــوتـت غـــالـبـيـــة مـن أعـضــــاء مجلــس
النـواب علـى جعل اجلـلسـة سـريـة ، بعـد
أن شـــرع وزيـــر الـــدفـــاع يف احلـــديـث عـن

اخلطط األمنية لبغداد .

العـراقيـة طـه اللهيـبي ان اجمللـس امهل
وزيـري الـدفـاع والـدخـليـة مــدة شهــرين
ملــراقـبـــة ادائهـمــا مـــوضحـــا "ان اجمللــس
اسـتـمع  خـالل اجللــســـة  الـــى اجـــابـــات
الوزيرين عن االسـئلة التي وجهت لهما
من قـبل اعـضــاء البــرملــان"، واضــاف ان"
اعــضــــاء الـبــــرملــــان مــن مخـتـلف الـكــتل
عـــبـــــــــروا عـــن عـــــــــدم رضـــــــــاهـــم عـــن اداء
الـــوزارتـني وقــــد امهلـــوا الـــوزيـــريـن مـــدة
شهـرين ملـراقبـة ادائهمـا وانـتشـال البلـد
ممـا هـو فـيه وبعكـسـه سيعــاد النـظـر يف

تسنمهما املنصبني".
يف حـني أوضح عضو مجلس النواب عن
جـبهــة الـتـــوافق الــدكـتــور عـالء مكـي أن
اجللسة "تضمنت مناقشات ومصارحات
لـتــدارك الـــوضع األمـنـي.. وهــو مــا أدى

إلى جعلها جلسة مغلقة."
ووصف مـكي ،يف مــؤمتــر صحفـي عقــده
علـــى هـــامـــش جلــســـة مـجلــس الـنـــواب
،مجرى األمـور يف اجللسـة بأنهـا "سارت
بجـديـة " ،وقـال " كـانـت هنــاك منـاقـشـة
بـروح أخـويـة ووضـوح ،لـذلك صـارهنـاك
ضـرورة بـأن تكــون جلسـة مغلقـة.. حتـى
يــتـــــســنـــــــى عالج املـــــســـــــائل بـــصــــــراحــــــة

اسـبــاب ازديــاد اعـمـــال العـنف وقــال "ان
االتهـــام املـــوجه للـملـيــشـيـــات هـــو اتهـــام
خــــــاطــــــىء جــــــدا" مـــــــوضحــــــا ان اعــــــداد
املليـشيـات كـبيـرة ولـو كـانـت متـورطـة يف
مـثل هـــذه االعـمـــال ملـــا بقـي احـــد علـــى

قيد احلياة . 
واعـتـــرف وزيـــر الـــدفـــاع الـــذي دعـــا بـــأن
تـكــــون اجللـــســــة مغـلقــــة مـن اجـل ابالغ
النواب بقضـايا ومعلومـات مهمة تتعلق
باالمـن " الوضع فـعال تفاقـم يف بغداد "
ملقـيـــاً اللـــوم علـــى املـتـطـــرفـني مـن كال
اجلـــــانــبــني. مــــــوضحــــــا بقــــــوله "هــنـــــاك
مـتــطــــرفـــــون يقــــومـــــون بقــتل الـــشــيعــــة
ومتطـرفون يقـومون بقـتل السـنة خالل
فترات زمـنية متـقاربة ممـا يجعل مهمة

وقف هذه االعمال صعبة".
من جــانـبه اشــار عـضــو مجلــس النــواب
مـحـــمــــــــــود عـــثـــمــــــــــان عـــن الـــتـحــــــــــالـف
الكــردستــاني الـى ان وزيـر الـدفـاع شـدد
خـالل اجلـلــــــــســــــــــة املـغـلـقــــــــــة عـلــــــــــى ان
االرهابيني هـم التحدي الرئيسي وليس
املليــشيــات ويقــوم البعـض بعـمليــات ثم
ينـسبهـا اليهـا علـى غيـر احلقيقـة . الى
ذلك قـــال الـنـــائـب عـن جـبهـــة الـتــــوافق

الـطــائـفي فـيه بحـضــور وزيــري الــدفــاع
والداخلية. 

وخالل اجللـسة اوضح وزير الـدفاع عبد
القـــادر محـمــد جــاسـم  لـنـــواب اجمللــس

خالل تضييفه وزيري الداخلية والدفاع 

الربملان يّطلع عىل تطورات امللف األمني والدفاع تستبعد تورط املليشيات يف موجة العنف الطائفي 

بغداد / املدى 
وجه املـمثل اخلــاص لألمني
الـعـــــــــام لـألمم املـــتـحـــــــــدة يف
العـــراق أشـــرف قـــاضـي إلـــى
الـشـعب العـراقـي واحلكـومـة
العـراقيـة  التهـاني مبـناسـبة
حلول العـيد الوطني وذكرى
ثــــــــــورة  14 متــــــــــوز، واعــــــــــرب

قايض هينئ العراقيني بالعيد الوطني 

بعقوبة / عمر الدليمي 
بـــاشـــر مــصـــرف الـــرافـــديـن مـن
خـالل فـــــــــــروعـه يف بـعـقـــــــــــوبـــــــــــة
واالقــضـيـــة والـنـــواحـي تـــسلــيف
مــــــوظفــي الـــــدولـــــة املــتـــــزوجــني
حــديثـاً اعـتبــاراً من يـوم االثـنني
القــــادم بــــواقـع ملـيــــون وخـمـــس
مــئـــــة الف ديــنـــــار للــمـــســتفــيـــــد

الواحد. 
اعلـن ذلك عـدنـان صـايف مهـدي
مــــديــــر مــصــــرف الــــرافــــديـن يف
بعقـوبـة مـضيفـاً بـأن املـشمـولني
بهـــــده الــــسلــطـــــة هــم مــــــوظفـــــو

واشنطن / وكاالت 
اظـهــــــــر تـقــــــــريــــــــر نــــــشــــــــره
الـكـــــــونـغـــــــرس االمـــــــريـكـــي
اخلـمـيــس ان كلفــة احلــرب
علــــــى العـــــراق الــتــي بـلغــت
حتـى اآلن 290 ملـيار دوالر،
قــــــد تــــــزيــــــد 202 الــــــى 406
مليارات دوالر اضافية وفقا
لـلفتـرة الـتي سـيبقــى فيهـا
ـــــــــركــــي يف اجلــــيــــــــش االمــــي

العراق.
وعـمـل مكـتـب املـيـــزانـيـــة يف
ــــــــــــــى الـــكــــــــــــــونــغــــــــــــــرس عــل
سـيـنـــاريـــوهـني اقـتـــرحهـمـــا
الدميـوقراطي جـون سبرات
املــســـؤول الـثـــانـي يف جلـنـــة
امليـزانيـة يف مجلس الـنواب
ــــــــســـــــــــاب الـــكـلـفـــــــــــة الحـــــت

املستقبلية للحرب.
وقــــــد احــتــــســب املـكــتــب ان
الـكلفـــة سـتــــرتفع الـــى 202
ملــيـــــار دوالر اذا اعــتــبـــــر ان
عــديـــد القــوات االمـيــركـيــة
املنتشرة حـاليا "خفض من
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ــــــــاك خـالل عــــــــام 2007 هـــن
ــــــــــى 40 الـف واالبـقــــــــــاء عـل
عـنصر بني نهـاية عام 2010
و.2016 وهـــذا الــسـيـنـــاريـــو
يتـطلب اعتمـادات عسكـرية
تـصل الــى 368 مـليــار دوالر
وسـيــــرفع الـكـلفــــة قــــدامــــى
املقــاتلني بـثمـانيــة مليـارات
دوالر وتـــبـقــــــــى الــكـلـفــــــــات

االخرى هي ذاتها.
ويقــــدر املـكـتــب 432 ملـيــــار
دوالر مجـمــوع االعـتـمــادات
التـي خصـصهـا الكـونغـرس
حتـى االن  لتمويل "احلرب
علـــى االرهـــاب" الـتـي بـــدأت
بعـد هجمـات احلادي عـشر

من ايلول .2001
وهــذه الـتقــديــرات ممــاثلــة
تقريـبا لـتلك التي تـوصلت
الـيهـــا هـيـئـــة أخـــرى تـــابعـــة
لــلــــكـــــــــــــــــونــغـــــــــــــــــرس وهـــــــي
"كــــونغــــريـــشــنل ريـــســــرتـــش
ســيــــــرفــيـــــس" )438 ملــيــــــار

دوالر(.
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190 الف عنـصر حـاليـا الى
140 الف عــنـــصـــــر يف 2007
ــــــــة اخلـفـــــض مـع مــــــــواصـل
الـــــســــــريـع للــتـــــــوصل الــــــى
سـحـــــب كـل الـقـــــــــــوات مـــــن
مـسـرح العـمليـات العـراقيـة

بحلول نهاية عام 2009".
ويـــــشــمـل هـــــــذا املــبـلـغ 166
ملــيـــــار دوالر لالعــتــمـــــادات
العسكـرية بني 2007 و2016
و15 مـليــار دوالر اعـتمــادات
للقــوى االمـنـيـــة العــراقـيــة
فـــضال عــن 15 ملـيــــار دوالر
للنـشـاطـات الــدبلـومــاسيـة
واملــســـاعـــدة الـــرسـمـيـــة مـن
دون احتـساب سـتة ملـيارات
دوالر وهـــــي اعـــــتـــــمـــــــــــــادات
ضـــــروريـــــة لـــــوزارة قـــــدامـــــى

املقاتلني.
ويف سـينـاريـو آخـر ال يحـدد
املكـتـب اي مـــوعـــد النـتهـــاء
املهمة العسكـرية االميركية
يف العــــراق ويـــسـتـنــــد الــــى
ــــــــدي ابـقــــــــاء 170 الـف جـــن

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

محـاسـبي الـدوائـر الـى مـراجعـة
فـروع مصـرف الـرافـدين لغـرض
تــــسلــم االســتــمـــــارات اخلـــــاصـــــة

بالتسليف.
ووصف عـــــدنـــــان صـــــايف مهـــــدي
مــــــديــــــر مـــصــــــرف الــــــرافــــــديــن
اجـراءات السلفـة بانهـا مبسـطة
وتتــضمـن تعهــداً من قـبل دائــرة
املستفيد بـاستعدادها للـتسديد
يف حـــــــال حـــصـــــــول مـــتغــيـــــــر يف
مـــوقف مـنـتــسـبهـــا كـــالفــصل او
تـــــرك العــمل فـــضالً عــن تـعهـــــد

شخصي لطالب السلفة.

امـــا الفـئـــة الـثـــالـثـــة فهـي الـتـي
تـــزيـــد مـــدة خـــدمـــة املــشـمـــولـني
فــيهـــا عـن خـمـــس عـــشـــرة سـنـــة
ويجــري تـسلـيفهــا مبـبلغ ثالثــة

ماليني.
وقـــــد حـــــدد املــصـــــرف الفـــــائـــــدة
املفــروضـــة علــى هــذه الـــسلف بـ
10% واشــــــــار مــــــــديــــــــر مــــصــــــــرف
الــــــرافــــــديــن الــــــى ان الـــصــــــرف
واملـراجعة يجريـان حسب مواقع
حــــســـــابـــــات الـــــدوائـــــر ذلـك الن
املعــــــامالت جتـــــري ابــتـــــداء مــن
دائــرة املــوظف املــستـفيـــد داعيــا

مـــصــــــرف الــــــرافــــــديــن وفــــــروعه
سـيـبــــاشــــر بـتــــسلــيف مـــــوظفـي
الــــدولــــة بـــسـلف اعـتـيــــاديــــة مع
مـــطـلع االســبـــــــوع القــــــادم اذ مت
حتـديـد املـشمــولني بـثالث فئـات
شـملت االولـى: املـوظفني الـذين
لـــديهـم خـــدمـــة تـتـــراوح مـــا بـني
سـنـــة الـــى عــشـــر سـنـــوات حـيـث
خـــصـــص مـــبلـغ ملــيـــــون ديــنـــــار
سقفــاً شـملـت املــوظفـني الــذيـن
لــــديهـم خــــدمــــة عـــشــــر سـنــــوات
ولغـايـة خمـس عشـرة سنـة ويتم
تـسلـيفهــا مبـبلغ مـليــونـي دينــار

الـــــــدولـــــــة ممـــن اجـــــــروا عـقـــــــود
زيجـــــاتهـم بـتـــــاريخ 2005/7/21
صعــوداً وان الــسلفــة مــشـمــولــة

بفائدة مخفضة مقدارها %4. 
ويـتـــرتـب علـــى طـــالـب الـــسلفـــة
ابراز عقـد الزواج واملـستمـسكات
اخلاصـة باثبـات الشخـصية وان
املعــــــاملـــــة جتــــــري داخل دوائـــــر
املستفيدين انفسهم لتحال من
ثم الـى املصـارف املعنـية لـصرف
الـــسـلفــــة بعـــد اخـــذ املــــوافقـــات

االصولية.
واضـاف مهدي يف تصـريحه بأن

مـــرصف الـــــرافـــــديــن يــبـــــارش تــــسلــيف املــــــوظفــني 

تقرير امريكي:  406 مليارات دوالر تكاليف إضافية للحرب عىل العراق

لهم  إلعـادة تأكـيد متـسكهم
بسالمة وحيوية العراق، وأن
يتخـذوا مـن العيـد الـوطـني
منـاسبـة للـتركـيز عـلى مـبدأ
احلوار الـوطني ونـبذ العنف
كـي يحظـوا مبـسـتقبل يـنعم
ــــــــــــــالــــــــــــســالم و االزدهــــــــــــــار ب

املشترك.
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قـــاضي عـن أمله بــأن يــشكل
العـيــــد الــــوطـنــي الفــــرصــــة
جلـــمـــيـع أبـــنــــــــــاء الـــــــشـعـــب
العــــراقـي لـتــــوطـيــــد أواصــــر
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة. داعـيـــا
العـــراقـيـني الـــى الـتـمــــاسك
وان تكـون  الظـروف الصـعبة
التي ميـر بهـا العـراق حـافـزا


