
لالســـتفــــــادة مــن
هـــــــــــذه املــــبـــــــــــادرة
ملـعــــــــاجلــــــــة اصـل
املــــــشــكـلـــــــــة وهـــي
الــنــــــزاع العــــــربــي
االســــــــــــــرائـــــيــلـــــــي
ومـبــــادرة الــــسالم
العــربـيــة. كـــذلك
اعـادة االمـور إلـى
مسـارها وسيـاقها

الطبيعي والعمل علـى االنضباط من قبل الدول
وعدم التصـرف بشكل منفـرد مما يلحق االضرار

مبصالح الدول والشعوب العربية. 
وكــانـت قــد صـــدرت أربعــة قــرارات عـن االجـتـمــاع

الطارئ لوزراء اخلارجية العرب وهي:
القرار 6656 بشأن ادانة العدوان االسرائيلي على
االراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة واســتهــــداف املــــدنـيـني
وتــدميـر الـبنــى التحـتيــة وكل اجـراءات احلـصـار

واملطالبة بوقف هذه االجراءات فوراً.
والقـــرار 6657 حـــول ادانـــة العـــدوان االســـرائـيلـي
علـــى لـبـنـــان والـــذي يـتعــــارض مع كـل القـــرارات

والقوانني واالعراف الدولية.
والقرار 6658 بشأن ادانة االعتداءات االسرائيلية
املـسـتـمــرة علــى لـبـنــان واالراضـي الفلـسـطـيـنـيــة
احملـتلــة ودعــوة اجملتـمع الــدولـي ومجلــس االمن
بصفـة خـاصـة إلـى حتمـل مسـؤوليـاته والتحـرك
الفــوري ملطــالبـة اســرائيل بــالتــوقف الكــامل عن

عملياتها العسكرية.
والقـرار 6659 حـول االعـراب عـن التقـديـر لـدعـوة
الــرئيـس الـيمــاني عقــد قمـة عــربيــة غيـر عـاديـة
لـبحـث القـضــايـــا العـــاجلـــة وامللحــة اجلــاريــة يف

املنطقة ومتابعة املشاورات الالزمة لعقدها.
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وفاة جندي بريطاني
اعلنت وزارة الـدفاع الـبريـطانـية أمـس االحد ان جـنديـا بريـطانـيا كـان اصيب بجـروح خالل

عملية على املدخل الشمالي للبصرة تويف متأثرا بجروحه.
وقالت متحـدثة باسم الوزارة "نـؤكد وفاة جندي مـتأثرا بجروح اصيـب بها". واضافت الوزارة

ان حياة جندي اخر اصيب يف العملية نفسها، ليست يف خطر.
وكــانت العـمليـة نفـذت صبـاح أمـس االحــد العتقـال اشخـاص يـشـتبـه بظلــوعهم يف انـشطـة

ارهابية. وقالت الوزارة ان شخصني اوقفا.

العثور على جثة 
عثـرت مفــارز الشـرطـة الــوطنيـة علـى جثـة  احـد جنـود احلـرس الــوطني يف مـنطقـة زراعيـة
بـالديـوانية، وقـد ذكر مصـدر امني يف الشـرطة الـوطنيـة يف املدينـة: ان عددًا مـن املزارعني يف
منطقـة الثروة احليـوانية قـاموا بـابالغنا عـن موقع اجلثـة التي تبـينت فيمـا بعد انهـا الحد
جـنــود احلــرس الــوطـنـي يف الــديــوانـيـــة االربعــة الــذيـن خـطفــوا قـبل اربعــة ايــام مـن مــرآب

الديوانية العام، وذكر املصدر ان جثة اجلندي بانت عليها آثار التعذيب بشكل ملحوظ.

استشهاد أربعة مدنيني
قـالـت مصــادر أمنيـة يف محـافظـة ديـالـى أن ثالثـة مـدنـيني استـشهـدوا بيـنهم امـرأة وإصـابـة
اثنني باعتداء إرهابي مسلح استهدف عددًا من املدنيني يف منطقة السوق مبدينة املقدادية
أمـس األحد، وأضافت املصـادر أن أحد أفراد حمـاية املنشآت اسـتشهد باعتـداء إرهابي مسلح

يف بلدة أبي صيدا من دون ذكر تفاصيل أوسع.

اغتيال مدنيني ومقتل 3 مسلحني
اغتال مسـلحون مجهولون بعد ظهـر السبت اثنني من اصحاب احملـال التجارية يف الساحل
االيـســر من مــدينـة املـوصل وقـال ضـابـط يف قيـادة شـرطـة نـينـوى لـ)املــدى( ان سيـد هــاشم
االعـرجـي واحمـد االعــرجي فـارقــا احليـاة علـى الفـور بعـد تعــرضهمـا الطالقـات نـاريــة من

اسلحة رشاشة يف منطقة حي اجلزائر من دون معرفة الدوافع.
ويف السـاحل االمين من املـدينـة وحتديـدا يف منطقـة حي الـيرمـوك اطلق مسـلحون قـذيفة
صــاروخيـة بـاجتـاه مـدرعـة امـريـكيـة نــوع ستــرايكـر وقـال شهــود عيـان لـ)املــدى( ان الصـاروخ
اصاب املـدرعة بـشكل مبـاشر ممـا أدى إلى احـتراقهـا ولم تعـرف تفاصـيل اخرى عـن احلادث
كمـا هاجم مـسلحون دوريـة للجيـش العراقـي يف منطقـة حي التـنك  مسـتخدمـني االسلحة
اخلفـيفـــة واعلـنـت مـصـــادر اجلـيــش العـــراقـي ان االشـتـبـــاكـــات اسفـــرت عـن قــتل ثالثـــة مـن

املهاجمني.

العثور على جثة
عثــرت قــوات الـشــرطــة علــى إحــدى اجلثـث تعــود ملــواطن يــسكـن منـطقــة اللـطيـفيــة. وقــال
املتحدث اإلعالمي باسم دائرة صحـة كربالء ان الطبابة العدليـة تسلمت صباح أمس األحد
جثـة املواطـن فيصل عبـود حسني الـذي يبلغ من العمـر 41 عامـا مشيـرا إلى إن اجلثـة كانت
مـقيدة اليـدين وعليهـا آثار إطالق نـار يف الرأس وقـد وجدت مـرمية يف سـاحة لكـرة القدم يف

احد أحياء مدينة كربالء.

مقتل جندي أمريكي
اعلـنت القوة مـتعددة اجلنـسيات يف الـعراق أمس ان احـد جنودهـا قتل نتيجـة انفجار قـنبلة

قرب دوريته جنوبي بغداد.
وذكر بيان للقوة متعددة اجلنـسيات ان جنديا من الفرقـة )متعددة اجلنسيات - بغداد( قتل

عندما تعرضت مركبته النفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

استشهاد ثالثة مدنيني 
قـال مصـدر بـالشـرطـة أمس االحـد إن ثالثـة مـدنيني اسـتشهـدوا يف هجــومني منفـصلني يف

كركوك وقضاء احلويجة.
وأوضح العقيـد يـادركـار محمــد املسـؤول يف شـرطـة كـركــوك أن مسـلحني مجهـولني هـاجمـوا
الـشقـيقني وسـام كــاظم جــاسم، ومـازن كــاظم جـاسـم يف منـطقــة حي الـنصـر قـرب القـنطـرة

واطلقوا عليهما النيران وأردوهما قتيلني يف احلال، ومت نقل اجلثتني إلى الطب العدلي.
وأضـاف أن مسـحلني اخريـن يستـقلون سيـارة اختطفـوا ناظم يـاسني التـورجني من منـطقة
احلي الصناعي يف قضاء احلويجة )60 كم جنوب غربى كركوك(، وعثر على جثته يف طريق

بيجي - الرياض قرب قرية زيدان العجاج صباح أمس ومت نقلها إلى الطب العدلي.

قصف معسكر ايكو 
قــال شهــود عيــان ان معـسكــر )ايكـو( الـذي تـتخــذه القـوات مـتعــددة اجلنــسيــة مقــرا لهـا يف

محافظة الديوانية تعرض لقصف صاروخي الليلة املاضية.
وأوضح أحـد الشهـود أمس االحـد ان معسكـر ايكو )5 كـم جنوب الـديوانـية( تعـرض "لقصف

بثالثة صواريخ كاتيوشا، وسمع دوي انفجارات قوية داخل املعسكر."
وأضــاف أن الـطــائــرات املـــروحيـــة التــابعـــة للقــوات مـتعـــددة اجلنــسيــة حلـقت اثــر القـصف

بارتفاعات منخفضة فوق املناطق القريبة من املعسكر.
يــذكــر أن هــذه هـي املــرة الـثــانـيــة الـتـي يـتعــرض فـيهـــا املعــسكــر إلـــى القـصـف خالل االربع

والعشرين ساعة املاضية. ولم يتسن على الفور معرفة اخلسائر الناجمة عن القصف.

مصرع عضو سابق بالبعث
قال مـصدر امـني مسـؤول ان أربعة أشـخاص بيـنهم مسـؤول سابق بحـزب البعـث وجنله لقوا
مصرعهم واصيب اثنان آخران يف هجومني منفصلني وقعا أمس االحد يف قضاء املقدادية.
وأوضح املـصــدر يف تـصـــريح لــوكــالــة انـبــاء )أصـــوات العــراق( املــسـتقلــة "هــاجـم مــسلحــون
يـسـتقلــون سيـارة صــايف اجلبـوري املـسـؤول الـسـابق بحــزب البعـث املنحـل وابنه فــارس وسط
سـوق املقداديـة واطلقـوا عليهمـا النـار مما اسفـر عن مقتلهـما علـى الفور. وأضـاف أن امرأة

كانت قرب املكان توفيت جراء الهجوم واصيب مدنيان آخران.
وأشار إلى أن الصايف كـان يشغل منصب عضو فرع بتنظيمات حزب البعث مبحافظة ديإلى.
مـضيفـًا أن أحـد افــراد حمـايــة املنـشــآت استـشهـد يف هجـوم مـسلح آخــر بنــاحيـة ابـي صيـدا

التابعة لقضاء املقدادية.

إصابة ضابطني 
ذكــر مـصــدر أمـنـي مـســؤول أمـس االحــد أن ضــابـطــا كـبـيــرا بــاجلـيــش العــراقـي واثـنـني مـن
مـرافقيه أصيـبوا نتـيجة إنفجـار عبوة نـاسفة يف كـركوك، فـيما أصـيب مسـؤول عسكـري آخر

وشقيقه خالل هجوم مسلح باملدينة.
وقال املـصدر، الذي فضل عـدم ذكر اسمه،لوكـالة أنباء)أصـوات العراق( املستقلـة إن " العميد
الــركن ريـاض الـدانـوك بــاجليـش العـراقـي وإثنـني من مـرافـقيه أصـيبـوا بجـراح إثـر انفجـار
عبوة ناسفـة استهدفت مـوكب املسؤول العـسكري على طـريق كركوك / الـرياض. واضاف انه

مت نقل الضابط ومرافقيه إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العالج.
وعلى الصعيد االمنـي أيضا، قال مصدر يف شرطة كـركوك إنه مت حترير أسرة من االحتجاز

من قبل أحد املسلحني شارك يف هجوم على ضابط باجليش وشقيقه يف كركوك.
وأوضح املـصــدر " هــاجـم ثالثــة مــسلحـني سيــارة الــرائــد كمــال رؤوف آمــر ســريــة يف اجليـش
وشقـيقه يف شــارع الكــورنيـش بكـركـوك ممـا أدى إلـى إصـابـتهمــا بجــراح،وأثنـاء فــرار اجلنـاة

انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها واجتهوا إلى مدينة األلعاب املقابلة ملوقع الهجوم."
وأشار إلى أن "دوريات الشـرطة وقوات التحالف قـامت بتطويق املكان ومـداهمته وقتلوا احد
املــسلحني فـيمـا فــر الثـانـي ملنـطقـة األسـرى واملفقــودين القــريبـة وقـام بـاالخـتبـاء يف إحـدى
الدور الـسكنـية بعـد أن أصاب صـاحب الـدار بعيـارات ناريـة وقام بـاحتجـاز الزوجـة واألطفال

كرهائن بالقرب من دائرة الكهرباء فيما فر شخص ثالث من املكان."
وأضاف " قـامت قـوة مشـتركـة من دوريـات الشـرطة وقـوات التحـالف بتطـويق الدار وداهـموه
فـأصيب الـشخص املسلـح بجراح ومت القبـض عليه فيمـا مت حتريـر األطفال والـزوجة ونقل

صاحب الدار إلى املستشفى لتلقي العالج.

ثالث حاالت قتل 
قالت الشرطـة وشهود عيان أمس االحد ان ثالثة مـدنيني بينهم امرأة لقوا حتفهم يف ثالث

هجمات متفرقة يف البصرة.
وقـال مصـدر من شـرطـة طـوارى الـبصـرة "فتح مـسلحـون مجهـولـون يـستقلـون دراجـة نـاريـة
النـار على حـسن اخلليفـة وهو صـاحب مقهـى مبنـطقة اجلـمهوريـة يف البصـرة واردوه قتيال
والذوا بــالفــرار." وأضــاف املـســؤول يف تـصــريح لــوكــالــة أنبــاء )أصــوات العــراق( املـسـتقلــة ان
مسلحني آخرين قتلوا قرب مديرية تسجيل مرور البصرة مبنطقة اجلمهورية عضواً سابقًا
يف حـــزب الـبعـث املــنحل.وقـــال شـــاهـــد عـيـــان يف وقـت ســـابق أمــس ان مـــسلحــني مجهـــولـني

اقتحموا بيت امرأة يف منطقة مطيحة وقتلوها أمام ابنتها.

انفجار عبوتني 
ذكـر مصـدر أمنـي يف شرطـة نيـنوى أمـس االحد أن عـبوتـني ناسـفتني انفجـرتا علـى دوريتني
للقـوات االمـريكيـة دون أن تـلحق بهمــا أي خسـائــر، فيمـا استـشهـد بقـال بعـد إصـابـته بعيـار

ناري أطلقه مسلحون مجهولون.
وقـال مصدر مـسؤول يف غرفـة العمليـات بقيادة شـرطة نينـوى لوكالـة أنباء )أصـوات العراق(
املستقلة إن " عـبوتني إنفجرتا صبـاح أمس بعد مرور دوريتني أمـريكيتني دون أن تلحق بهما
أي أضرار." وأوضح " إنفجرت العبوة االولى يف منطقـة كراج الشمال بوسط اجلانب االيسر
مـن مديـنة املـوصل بعـد مرور الـدوريةاالمـريكيـة بوقـت قصيـر مما أسـفر عـن حتطيـم زجاج
سيـارة أحد املواطنني."وأضاف " انفجرت العـبوة الثانية على دوريـة أخرى للقوات االمريكية

قرب بدالة أبو متام باملوصل دون أن تلحق بها أي أضرار أيضا."
علـى صعيد آخر، قال مسؤول أمني إن " مسلحني مجهولني قاموا بإطالق النار على نصرت
بهجت تـوفيق صاحب محـل بقالة يف حي الـوحدة بجنوب شـرق مدينة املـوصل فأردوه قتيال

دون أن تعرف أسباب الهجوم."

العكايشي النجف/ عامر 
زار نــائـب رئيـس اجلـمهــوريــة
عــــادل عـبــــد املهــــدي مــــديـنــــة

لـــــوزراء واحلـكـــــومـــــة رئــيــــس ا
الـتي تقـرر وتقـدر اإلجـراءات

الصحيحة".
)املـدى( حـول مـا ويف سـؤال لـ
نـــاقــش املــســـألـــة إذا كـــان قـــد 
اللـبـنـــانـيـــة مع املـــراجع قـــال
نـــــائــب رئــيــــس اجلــمهـــــوريـــــة:
"هنـاك غـضب وانـزعـاج كـبيـر
يف العــراق ولــدى املــرجـعيــات
واحلكـومـة مـن أعمـال الـقتل
والهـــــــدم وتخــــــريــب الــبــنــيــــــة
ــــــــــة وهــــــــــذه أمــــــــــور لــــتـحــــتــــي ا
مـــرفـــوضـــة تــصـيـب أهلـنـــا يف

لبنان وفلسطني".

ـ ـ ـ

ــــــــــــة حـل نـحـــــن مـع مـــــــــســــــــــــأل
امليليشيات".

وأضـــــــاف يف معــــــرض رده عــن
ســؤال هـل ستــوفـــر احلكــومــة
الدعم واحلماية التي طلبها
السيـد مقتـدى الصـدر لبـناء
املـــرقـــديـن يف ســـامـــراء قـــال:
"نحن مع دور األمـة والـشعب
يف تقــــريــــر مــصـيــــره وشــــؤون
الـــبـالد وهــــــــو أمــــــــر يـجـــب أن
بــنــــظـــــــر يـــــــأخـــــــذه املـــــســـــــؤول 
االعـتبار ويـسعى إلـى تقنينه
إلـى الـوجهــة الصـحيحـة أمـا
التفـاصيل األخرى فهي شأن

ـ ـ ـ املـلـف األمــــنــــي وإيـقـــــــــاف أي
تــدهــور أو انــزالق يف الـتــوتــر
لـــــــى لــــطـــــــائـفــي ويـــــــدعـــــــون إ ا
االســـتـقــــــــرار وبـحـــث جـــمـــيـع
اإلمــكــــــــانــــــــات ســــــــواء كــــــــانـــت
ئـــيــــــــة أو تـعـــبــــــــويــــــــة أو إجــــــــرا
خـطـــابـيـــة لـتحــسـني احلـــالـــة

األمنية".
وفـيـمـــــا يخــص مـــســــألـــــة حل
املـيلـيــشـيـــات قـــال: "اجلـمـيع
ســــــــواء كــــــــانــــــــوا مــــــســــــــؤولـــني
حكوميني أو غيرهم متفقون
علـى عـدم قبـولهم للـمظـاهـر
املـــسـلحــــة غـيــــر املـنــضـبــطــــة،
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بـــــاملــــــراجع الــنـجف والــتقـــــى 
الدينـية إلطالعهم علـى آخر
ــــــــوضـع األمـــنـــي ل تـــــطــــــــورات ا
وعــــرض مـــشــــروع املــصــــاحلــــة
ومـنــــاقـــشــــة آخــــر الـتــطــــورات

على الساحة اللبنانية.
وقـــــال عــبــــــد املهـــــدي: "نـــــزور
الــنـجف األشـــــرف ونــتــــشـــــرف
بـــــزيـــــارة املــــــراجع إلطـالعهــم
لـــتــــطــــــــورات يف عـلــــــــى آخــــــــر ا
ــــــــــســــــــــــــاحــــــــــــــة األمــــــنــــــيــــــــــــــة ل ا
واخلـدمـاتيــة.. وهم مهـتمـون
ً بهـمـــوم املـــواطـنـني ومـــا جـــدا
تقـــوم بـه احلكـــومـــة يف تقـــدم

ـ ـ
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عبــد املهــدي: نحـن مع حل مـســألــة امليـليــشيــات
زار النجف والتقى باملرجعيات

بغداد/ هشام الركابي
نــــاشــــد مـجلـــس الـنــــواب يف
بيـان اصــدره امس وتـسلـمت
)املــدى( نــسخـــة منـه جمـيع
املــــنـــــظــــمــــــــــات الــــــــــدولــــيــــــــــة
واإلقلـيـمـيـــة وعلــى األخـصّ
مـجـلــــــــس األمــــن الــــــــــدولــــي
والـــدول الـثـمـــانـي واالحتـــاد
األوروبي للتـدخل يف إيقـاف
العـــدوان االســـرائـيلـي علـــى
لبنـان  وإثبات مـصداقيـة ما
يـرفعــون من شعـارات. وجـاء
يف نـــص الــبــيــــــان " يـــــشعــــــر
مـجلــــس الــنــــــواب العـــــراقــي
بقلق بــالغ وهـــو يتــابع آخــر
حــلــقـــــــــــــــة مــــــن حــلــقـــــــــــــــات
االعـتــــداءات الـــصهـيــــونـيــــة
اإلجرامـية علـى أبنـاء أمّتـنا
وخـــصـــــوصــــــاً يف فلــــســـطــني

ولبنان.
كــمــــــا وجه رئــيــــس مـجلــــس
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يقــتـــضــي تــــــدخال ســــــريعـــــا
وعـــــاجال وحــــازمــــا مـن قــبل
جـــــامعـــــة الـــــدول العـــــربــيـــــة
ومجلـس االمن ودول العالم
ملــمــــــارســــــة الــــضغــــط علــــــى
اســــرائــيل لـــــوقف عـــــدوانهــــا
والـــــتـــــمـــكـــــن مـــــن تـقــــــــــــدمي
املـــــــســـــــــاعـــــــــدات الـــــطـــبـــيـــــــــة
واالقـتــصـــــاديـــــة العـــــاجلـــــة.
واتقــــــدم بخـــــالـــص عـــــزائــي
ومواساتي ملعاليكم وللشعب
اللـبنـانـي الستـشهـاد وجـرح
عـدد كـبيــر من االبـريــاء من
مـــواطـنــيكـم جـــراء القــصف
واالعـتـــداءات االســـرائـيلـيـــة
االخـيرة... معـربا عـن ثقتي
الكـبـيــرة بـصـمــود وانـتـصــار
الــشعـب اللـبنـــاني وقــدرتـهم
علــــى افـــشـــــال مخــطــطــــات
اعـــــــدائهــم الــــــرامــيــــــة إلــــــى
تفــتــيــت وضـــــرب وحــــــدتهــم

الوطنية. 
وخـتـم املـــشهـــدانـي رســـالــته
بــالقــول: "اســأل اهلل تعــإلــى
ان يحفـظ لـبنـان الـشقـيقـة
حكــومـــة وشعـبــا وارضــا مـن
كل ســـوء ويـــسكـن الــشهـــداء
فــسـيح جـنـــاته ويـنعـم علـــى
اجلـرحـى بـالـشفـاء العـاجل
وتقــبلـــــوا صـــــاحــب املعـــــالــي

فائق احترامي وتقديري".
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النــواب مـحمــود املــشهـــداني
رسـالـة إلـى نـظيـره اللـبنـاني
نـبـيه بـــري أعـــرب فـيهـــا عـن
تــــــضـــــــــــامــــنـه مـع الــــــــشـعــــب

اللبناني يف محنته.
وقال املشهدانـي يف الرسالة:
"يف الـــــــــــوقــــت الـــــــــــذي اديــــن
واســــتــــنــكــــــــــر فــــيـه بـــــــشــــــــــدة
االعـــتـــــــداءات والـعـــمـلـــيـــــــات
العـــسـكــــريــــة االســــرائــيلـيــــة
العـــــدوانـيـــــة علـــــى االراضـي
اللـبـنــــانـيـــــة وعلــــى الــــشعـب
اللـبـنــــانـي الــــشقــيق، اعــــرب
ونيـابـة عن الـشعب العـراقي
عن تضـامننـا وتعـاطفنـا مع
الـــشعـب اللـبـنـــانـي ودعـمـنـــا
جلهــــــودكــم الــــــرامــيــــــة إلــــــى
الـــدفـــاع عـن سـيـــادة ووحـــدة
واسـتـقالل لـبـنـــان وحـمـــايـــة
مـــــواطــنــيـكــم عــبـــــر احلـــــوار
والقـنــــوات الــــدبلــــومــــاسـيــــة
وطــلـــــــب دعـــــــم االشــقــــــــــــــــــاء

واجملتمع الدولي". 
وأضـــــــــــــــــــاف ان الــعـــــــــــــــــــدوان
االســــرائــيلـي يـــشـكل خــــرقــــا
فــــــــاضـحــــــــا لـلـــمـعــــــــاهــــــــدات
واملــواثـيق الــدولـيــة ومـيـثــاق
االمم املــتـحـــــــدة وتـهـــــــديـــــــدا
كـبـيــــرا الســتقــــرار مـنـــطقــــة
الــــــشــــــــرق االوســــط ويـــنــــــــذر
بـتــــداعـيــــات خــطــــرة... ممــــا

ـ
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جملس النواب يناشد جملس األمن التدخل
إليقاف العدوان عىل لبنان

عادل عبد املهدي

محمود املشهداني

PUK /القاهرة
أكــد وزيــر اخلــارجيــة هــوشيــار زيبــاري ان هنــاك
حــاجــة إلـــى انقــاذ لـبـنــان مـن هــذه االزمــة إلــى
جـانب ضـرورة العمل علـى عــودة عمليــة السالم.
وقــال زيبــاري يف تـصـــريح صحفـي علــى هــامـش
االجـتـمـــاع الــطـــارئ لـــوزراء اخلـــارجـيــــة العـــرب
الــسـبـت الــــذي عقــــد يف مقـــر االمـــانــــة العـــامـــة
جلــامعـة الــدول العــربيــة:  ان العـراق يــدعم  اي
تـوجه عـربي واسالمـي ودولي الحالل الـسالم يف
املنـطقة محـذرًا من مغبـة  تدهـور االوضاع فـيها
والعـودة إلـى قـرارات الشـرعيـة الـدوليـة ومـجلس

االمن الدولي حلل القضية حالً دبلوماسياً.
واضــــاف زيـبــــاري: ان االخـــــوة اصحـــــاب املعــــالـي
والــسمــو قــد نــاقـشــوا الــوضع الـــراهن يف لـبنــان
وفلــســطـني  بـحكـمـــة عـــالـيـــة وتــــوصل اجلـمـيع
بــــاتفـــاق اآلراء والـتــصـــورات إلـــى الـــرجـــوع إلـــى
مجلـس االمن الــدولي لـكي ميــارس صالحيـاتـة
القـــانـــونـيـــة بـــالــضغــط علـــى اســـرائــيل لــــوقف
الـهجـمــــات علـــى لـبـنــــان  والعـــودة إلـــى طـــاولـــة
املفـــــاوضـــــات واحلـــــوار املــنـــطقــي النه الــطـــــريق
السـليم للـجميع بـداًل مـن االقتتـال الـذي يـؤدي
إلـى املزيـد من القـتل والدمـار ويؤدي كـذلك إلى

عدم االستقرار  يف منطقة الشرق االوسط. 
واشـار وزيـر اخلــارجيـة إلــى نتـائج اجـتمـاع وزراء
اخلارجية العرب الطارئ عقب اختتام االجتماع
املـــــذكـــــور مــبـــــاشـــــرة الـــــذي حـــضـــــره وكــيل وزارة
اخلـارجيـة العــراقي واالستـاذ سعـد محمـد رضـا
القـائم بـاعمـال الـسفـارة العـراقيـة يف القـاهـرة و
الـدكتور رعد اآللـوسي سفير العـراق الدائم لدى
اجلـامعة العربيـة.. ووصفها بانها كـانت ايجابية
وخلــصهـــا بـــالـــدعـــوة إلــــى وقف القـتـــال وايـضـــا
التفـاعل مع مبـادرة االمم املتحدة الرسـال فريق

زيباري: العراق يدعم اّي 
توجه إلحالل السالم يف املنطقة

صنعاء - اف ب
حـكمـت محـكمـة يف صـنعـاء
ـــــــــــــســـــــبـــــــت أمـــــــــــــس األول ال
بــالــسجـن الكـثــر مـن ثالثــة
اعــوام ضــد 19 مـن اصل 23
ميــنــيـــــا مــتهــمــني بــتـــــزويـــــر
وثــائق لـلتــوجه الــى العـراق
واالنـــضــمــــــام الــــــى حــــــركــــــة
الـتـمـــــرد وبحـيــــازة اسـلحــــة
ومـسـاعـدة اشخـاص يـشـتبه
يف انهـم اعـضــاء يف تـنـظـيـم
القــاعــدة، كمــا افــاد مــراسل

ـ ـ

القــــاعـــــدة" بحـــسـب وكــــالــــة
االنباء اليمنية )سبأ(.

وكــــان معــظـم املــتهـمـني قــــد
اعــتـقلــــــوا يف ســــــوريــــــا قـــبل
الـتـمـكـن مـن الـتـــسـلل الــــى
العراق ثم مت تسـليمهم الى
الــيــمـــن، بحـــــســب مـــصــــــادر

قضائية.
واجملـمـــوعـــة مـتهـمـــة ايـضـــا
بـاملـسـاعـدة يف تـامـني ملجـأ
لعـنــــاصــــر يـــشـتـبـه يف انهـم
اعضاء يف تنظيم القاعدة.

علـيهـمــا بــالــسجـن للفـتــرة
الـتي كـانـا قـد امـضيـاهـا يف

االعتقال.
ولـــدى بـــدء محـــاكـمـتهـم يف
الثالث من حـزيران املاضي،
ــــــــــــــدعــــــي الــعــــــــــــــام اتــهــــــم امل
املـشبــوهني بـ"تـزويـر هـويـات
ووثـــــــــــائـق سـفـــــــــــر بـغـــــــــــرض
الـذهـاب إلـى العـراق ملقـاتلـة
األميـركـيني وحيـازة أسلحـة
ومـتفجـــرات والتــستــر علــى
فــاريـن مـن أعـضــاء تـنـظـيـم

ـ ـ

لوكالة فرانس برس.
وقـضـــى احلكـم الــذي صــدر
عـــن محـكــمـــــــة الــبـــــــدايـــــــات
اجلزائية يف صنعاء، بحبس
اثــنــني مــن املـــتهــمــني مــــــدة
ثالثـــة اعــــوام واربعــــة اشهـــر
و17 آخـرين بـاحلبـس ثالثـة
اعــــــــوام وشـهــــــــريـــن يف حـــني
بـــــــرأت احملـكــمـــــــة مـــتهــمــني
اثــــــنــــــني وافــــــــــــــــرجــــــت عــــــن
العـــضــــــويــن االخــيــــــريــن يف
اجملـمـــوعــــة بعـــدمــــا حكـمـت

ـ

السجن ثالثة أعوام لـ19 يمنياً حاولوا التوجه إىل العراق
العمارة/ ا ف ب

تـظاهـر نحو ألف شـخص السـبت يف مديـنة العـمارة استـنكاراً
"للعدوان اإلسرائيلي" على لبنان.

ورفع املتظـاهرون الـذين جتـمعوا أمـام مبـنى احملـافظـة وسط
مـدينـة العـمارة الفـتات كـتب عليـها "عـشائـر العمـارة تقف مع
أبنــاء جلــدتهــا يف لـبنــان العــروبــة"، ولـبنـــان أسيــرة يــا عــرب"
وأخــرى "عــوائل الــشهــداء العـــراقيــة تقف إلــى جـــانب عــوائل
الشهداء اللبنانيني". ومن جانبه قال أبو مرمي اجلابري أحد
مـنـظـمـي الـتـظــاهــرة أن "مــسـيــرتـنــا الـيــوم هـي للـتعـبـيــر عـن
اسـتـنكــارنـــا للعــدوان اإلســرائـيلـي ونـطــالـب "بـــوقفــة عــربـيــة

شجاعة من إيقاف هذا العدوان الغاشم".

يف العامرة تظاهرة للمطالبة بوقف
العدوان اإلرسائييل عىل لبنان

بغداد/ املدى 
تخــرج سـبعــة وثالثــون ضــابـطـــاً من دورة الــضبــاط
االقدمني يف كليـة األركان بالـرستمية املـدعومة من
قـبل الـنــاتــو.. وقــال بـيــان لـبعـثــة الـنــاتــو لـتــدريـب
العـراق:  "وفـرت الـدورة الـتي بـدأت يف أيلـول  2005
إلــى الـطالب الــذيـن تتـــراوح رتبـهم مـن مقــدم إلــى
عـميــد فـهمــاً لـلعالقــات الـــدوليــة و األمـن القـــومي
وسـيــاســة الــدفـــاع و القـيـــادة و القــانــون اإلنــســانـي
والـــدولـي".. واضـــاف الـبـيـــان الـــذي تـلقـت )املـــدى(
نـــسـخه مــنه: تــضـمـنـت الـــــدورة أيــضـــــا تخــطـيــط
الـعمـليــات  واسـتخــدام احلـــاسبـــة و التــدريـب علــى
اللغــة اإلنكـليــزيــة.. وقــد حـضــر وزيــر الــدفــاع عبــد
القـادر جــاسم العـبيـدي حفـل التخـرج إضـافـة إلـى
رئيـس أركــان اجليـش الفــريق بــابكــر زيبــاري وشكـر
العبيدي بعثة الناتو للتدريب يف العراق ملساهمتها
والسـتمــرار أعـضــائهــا  بـتقــدمي أفـضل خــدمــة إلــى
قــوات األمـن العـــراقيــة.. وقــال  إن الــطالب حققــوا
مقــاييـس عــاليــة و سيقـومـون اآلن بـشـغل منــاصب
رئـيـــسـيــــة يف قــــوات األمــن العــــراقـيــــة و ســــاهـمــــوا
مساهمة حقيقيـة يف صيانة امن الشعب العراقي..
و قــــال الفــــريق يف اجلـيـــش األمــــريـكـي مــــارتـني أي
دميـسي قـائـد بعثـة النـاتـو للتـدريب خالل مـراسيم
الـتخــرج  "هــؤالء الــطالب قــد تــدربـــوا علــى أيــدي

أفضل الضباط العراقيني".
يذكر ان  كلية األركان يف الرستمية افتتحت  يف 25
أيلـول على يد كل من السكرتـير العام حللف الناتو
جـــاب دي هـــوب سـتــشفـــر ورئـيــس الـــوزراء الــســـابق

إبراهيم اجلعفري.

خترج 87 ضابطاً 
من كلية األركان بغداد / املدى

اكدت هيئـة علماء املسلمني
تعــــرض مقـــرهـــا الــــواقع يف
جـامع ام القـرى إلــى قصف
بقذائف الهـاون مساء امس

االول اوقع عدة اصابات.
وقــالـت الهـيـئــة يف تـصـــريح
ـــــت إلــــــــــــــى صــحــفـــــي، وصــل
)املــــدى( نـــسخــــة مــنه عـبــــر
البـريد االلكتروني، "تعرض
جـامع ام القرى ومقـر هيئة
علـمــاء املــسلـمـني يف بغــداد
العــــتـــــــــداء آثــــم بـقـــــــــذائـف
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الـقـــــــذائـف مـــن مـــــــوقـعـهـــم
ــــــاجتــــــاه اجلــــــامـع ومـقــــــر ب

الهيئة".
لكـن الـبـيـــان لـم يــشـــر إلـــى
ــــــة رصــــــد الـــــشـهــــــود كــيـفــي
وامكـانيـة حتـديــدهم املكـان
ـــــــــوجـهــــت نـحـــــــــوه ـــــــــذي ت ال

القذائف.
وحـملـت الهـيئــة مـســـؤوليــة
"هــــــذا العـــــدوان االرهـــــابــي
للـجهـــــات الــتــي تـقف وراءه

وحترض عليه".

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الـهــــــاون اسـفــــــر عــن وقــــــوع
ــــــــات بـــني االهــــــــالـــي اصــــــــاب
ـــــى لـــــسقــــــوط بعــــضهــــــا عل
ــــــة مــن ـــــــازلهـــم القــــــريــب مــن
اجلـامع"، مـوضحـاً ان "احـد
حــــــراس اجلــــــامـع مـــن بـــني

املصابني".
ونـــسـب الـبـيـــان إلــــى شهـــود
عـيـــان قــــولهـم "ان عـنـــاصـــر
احـــــدى نقـــــاط الـــتفــتــيــــش
الـتـــابعـــة لـــوزارة الـــداخلـيـــة
ــــــة مـــن اجلــــــامـع والـقــــــريـــب
شـوهدوا وهـم يطلقـون هذه
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اهليئة: استهداف جامع ام القرى بقذائف اهلاون

أحد ضحايا تفجيرات بغداد.. أمس.

هوشيار زيباري


