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املرصد األمني
بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

مصادرة أسلحة

قــال مصـدر أمـني مـسـؤول ان قــوة من الـشـرطـة وشـرطـة
ال ـط ــوارئ ب ــاشـ ــرت فج ــر أمــس الـثالثـ ــاء بعـملـيـ ــة بحـث
وتفتـيش يف مـنطقـة حي الـواسـطي يف كـركـوك بحثـاً عن
االسلحـة غيـر املــرخصـة لـدى املـواطنـني ،واوضح املصـدر
ان عملية الـتفتيش انتهت يف اليـوم نفسه ومتت مصادرة
كميات من االسلحة غير املرخصة.

العثور على جثة

قـال مصـدر أمني مـسؤول ان قـوات الشـرطة عـثرت بـبلدة
احلـويجة علـى جثة مـواطن بدت عـليها آثـار تعذيب ومت
نـقله ــا إلـ ــى شعـب ــة الـطـب الع ــدلـي مب ـسـت ــشف ــى قـض ــاء
احلويجة.

انفجار عبوتني يف سامراء

قـال مصدر يف الـشرطـة طالبـا عدم الكـشف عن اسمه ان
"دوري ــة للـمغ ــاوي ــر تع ــرضـت الـ ــى انفج ــار عـب ــوة ن ــاسف ــة
بـالقرب مـن مئذنـة امللويـة يف شامـراء اسفرت عن اصـابة
احد افراد الدورية واثنني من املدنيني".
واضــاف "ان الـشــرطــة ف ــرضت طــوقــا امـنيــا حــول مكــان
االنفجــار ،ويف تـلك االثـن ــاء انفجــرت عـبــوة اخــرى علــى
جتمع الشرطة اسفرت عن اصابة اثنني آخرين".

هجوم على قاعدة امريكية

قـال شهـود عيـان إن مـسلـحني مجهـولني هـاجمـوا صبـاح
أمــس الـثالث ــاء ق ــاع ــدة ام ــريكـي ــة يف م ــديـن ــة ال ــرم ــادي،
ووقعت اشتباكات بني املسلحني والقوات االمريكية.
وأضــاف الــشهــود أن مــسلحـني نفــذوا هجــومــا بــواسـطــة
ق ـ ــاذف ـ ــات ار بـي جـي واالسـلح ـ ــة اخلفــيف ـ ــة عل ـ ــى دائ ـ ــرة
اجلنـسيـة واالحـوال املـدنيــة وسط الـرمـادي بـالقـرب من
جـامع الـرمـادي الـكبيـر عنـد السـاعـة الثـامنـة من صبـاح
أمس.
وأشار الشهود الى انهم سمعوا دوي انفجارات يف محيط
دائــرة اجلـن ـسـيــة واألحــوال املــديـنــة ،وشــوهــدت سـيــارات
امـ ــريـكـيـ ــة تـتـجه صـ ــوب املـكـ ــان حـيـث دارت اشـتـبـ ــاكـ ــات
اسـتـمــرت أكـثــر مـن نـصف ســاعــة الذ املــسلح ــون بعــدهــا
بالفرار.

جرح  11شخصاً يف سامراء

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

(املدى) تنشر نصي كلمتي املالكي والبخيت

املالكي :نؤكد تقديرنا العايل الستعداد األردن للتعاون مع العراق
البخيت :نجاح جتربة العراق اثبت عزم العراقيني عىل تأسيس حريتهم
بغداد  /املدى
ال ــتقـ ـ ــى رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــوزراء نـ ـ ــوري
امل ــالكـي نـظـيــره األردنـي معــروف
البـخيت الـذي يـزور العـراق علـى
رأس وف ـ ـ ـ ــد وزاري وج ـ ـ ـ ــرت خـالل
اللقــاء منــاقـشــة الــوضع األمـني
والتعـاون االقـتصــادي والتجـاري
بني البلدين.
وفـيـمـ ــا يـ ــأتـي ن ــص كلـمـ ــة دولـ ــة
رئيس الوزراء نوري املالكي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
نـ ــرحـب اجــمل تـ ــرحـيـب بـ ــدولـ ــة
رئـيس الوزراء يف اململـكة األردنية
الهـ ــاشـمـيـ ــة الـ ــدكـت ـ ــور معـ ــروف
ال ـ ـبـخ ـ ـيـ ــت والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ــوزراء
احملترمني.
انـن ــا نـنـظ ــر ل ــزيـ ــارتكـم ي ــا دول ــة
رئـيــس ال ــوزراء ب ــأهـمـي ــة بـ ــالغ ــة
ونعــتقـ ــد انهـ ــا سـتـ ـشـكل خ ـطـ ــوة
بـالغـة االهـميـة يف طــريق تعـزيـز
العالقـات يف جميع اجملـاالت بني
البلدين الشقيقني.
نــأمل ان تـسـتمــر الــزيــارات علــى
مـخ ـ ـتـلـف امل ـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات بـ ــني
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ــني يف احل ـك ـ ـ ـ ــومـ ـت ــني
العراقيـة واألردنية لتفعيل جلان
الـعـ ـمـل املـ ـ ـشـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــة وتـ ـنـفـ ـي ـ ـ ــذ
اتفـ ـ ــاق ـيـ ـ ــات ال ــتعـ ـ ــاون ال ـتــي مت
الـتـ ــوقـيـع علــيهـ ــا بـني الــبلـ ــديـن
اجل ـ ــاريــن الل ـ ــذيــن ت ـ ــرب ــطه ـم ـ ــا
عالقات اخوية قوية.
نود التأكـيد على تقديرنا العالي
الس ــتعـ ـ ــداد األردن لل ــتعـ ـ ــاون مع
العـراق يف اجملـال األمنـي ملنع كل
مـن يح ــاول ان ي ـسـيء وان يـثـي ــر

املشـاكل بـني البلـدين مع حـرصنـا
الك ــامـل عل ــى اســتق ــرار األمـن يف
األردن ال ـ ـ ـشـقـ ـيـق كـ ـمـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـش ـكـ ـ ـ ــر
احلكـومــة األردنيــة علــى جهـودهـا
يف حل مشاكل العراقيني املقيمني
يف األردن والـ ـ ـ ــذي ــن اض ـ ـطـ ـ ـ ــرتـه ــم
الظروف الصعبة ملغادرة بالدهم.
ان العـراق واألردن حــريصـان علـى
اسـتـتـبـ ــاب األمـن واالســتقـ ــرار يف
عـمـ ــوم املـن ــطق ـ ــة ومهـتـمـ ــان مبـ ــا
يـج ـ ـ ـ ـ ــري يف ل ـ ـب ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــان واألراضـ ــي
الفلسطينية.
جندد الترحيب بزيارة دولة رئيس
الـ ـ ــوزراء األخ الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور معـ ـ ــروف
الـ ـبـخـ ـي ــت والـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــرافـق لـه
ونتمنـى ان حتقق هذه الـزيارة كل
م ـ ــا ه ـ ــو يف مـ ـصـلح ـ ــة ال ــبل ـ ــديــن
الشقيقني.
والـ ـ ـ ـسـالم عـلـ ـي ـك ــم ورحـ ـم ـ ـ ـ ــة اهلل
وبركاته.
نوري كامل املالكي
رئيس وزراء جمهورية العراق
6006/8/15
وفـيـمـ ــا يـ ــأتـي نــص كلـمـ ــة رئـي ــس
الوزراء األردني معروف البخيت
بسم اهلل الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء االكرم
السادة الوزراء
أيها اجلمع الكرمي
السالم عليكم ورحـمة اهلل وبركاته
وبعد
فال ي ــسعـنـي ابـت ــداءً إال ان اع ــرب
ع ــن سعـ ـ ــادتــي والـ ـ ــوفـ ـ ــد االردنــي،
بـ ــوجـ ــودنـ ــا الـي ـ ــوم معـكـم هـنـ ــا يف
بغ ــداد ه ــذه احل ــاض ــرة الع ــربـي ــة،

التي كانت وال تـزال عنوانا لالرادة
الــصلـبـ ــة يف وجه كل الـتح ــدي ــات،
ويسعـدني ان اتقدم اليكم بـالشكر
امل ــوص ــول ،عل ــى م ــا لقـيـن ــاه مـن ــذ
وطـئت اقــدامنــا ارض العــراق ،من
حفـاوة بـالغــة هي جـزء اصـيل من
تقاليد الكرم العراقي املشهور.
دولة االخ
االخوة الوزراء
اتـيـنـ ــا إل ـ ــى بغـ ــداد الـيـ ــوم لـنـنـقل
حت ـيـ ـ ــات جاللـ ـ ــة امللـك ع ـبـ ـ ــد اهلل
الثــاني إلـى العـراق الـشـقيق دولـة
وشعبـاً ونؤكـد على عـمق العالقات
التــاريـخيــة الـتي جتـمع الـشعـبني
األردني والعراقي ،اتـينا إلى بغداد
ل ـن ـ ـشـ ـ ــد علـ ـ ــى ايـ ـ ــدي اشقـ ـ ــائ ـنـ ـ ــا
العـراقيني حكومـة وبرملانـا وقضاء
واجهـزة امنيـة ،وجـميع اخمللـصني
مــن اب ـن ـ ــاء ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراقــي يف
سعـيهم للنهـوض بالعـراق وانقاذه
مــن ن ـي ـ ـ ــران الـف ـت ـن ـ ـ ــة واالره ـ ـ ــاب
والتدمير.
اتـيـن ــا لـنج ــدد الـت ــأكـيـ ــد عل ــى ان
األردن سـيبقـى الـسنـد للعـراقيني،
والت ــأييــد واملـالذ والبــواب ــة االكثــر
امنـا ،الـتي تـصل العـراق بـالعـالم،
وتعينه على إعادة االعمار ،وتسنم
املـك ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـتــي تـل ـيـق ب ـت ـ ـ ــاريـخـه
وح ـ ـضـ ـ ـ ــارتـه وام ـكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات شـعـ ـبـه
العظيمة.
ان جنــاح الـتجــربــة الــسيــاسيــة يف
العــراق ،اثـبت لـلمـجتـمع ال ــدولي
عـزم واصــرار العـراقـيني الـشـرفـاء
علــى تكـريـس حــريتهـم ،والتــأكيـد
علـى ان العـدالة واملـساواة خـيار ال

بغداد /املدى
بـعـ ــث اجملـلـ ـ ـ ــس الـع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
للــسلـم والتـضــامـن بب ــرقيــة
تهـنئــة إلــى الــسيــد مــسعــود
بـ ـ ــارزانــي واعـ ـضـ ـ ــاء املـك ـتــب
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ــي لـلـح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب
الــدميقــراطـي الك ــردست ــاني
بـذكـرى تـأسيـسه وفـيمــا يلي

السالم والتآخي

هجوم ارهابي

تعـرض احـد املـواطـنني يف احلي الـصنـاعـي ببعقـوبـة إلـى
اعـتــداء ارهــابـي ونقل إلــى م ـسـتــشفــى املــديـنــة مـتــأثــراً
باصابات وجروح.

استشهاد ضابط

فجـر ارهــابيــون عبـوة نـاسفـة مــستهـدفـة دوريـة لـشـرطـة
بعقـوبة بـالقـرب من مـرأب النقل ممـا ادى إلى اسـتشـهاد
ضابـط شرطـة برتـبة مـالزم اول واصابـة احد املـارة حيث
مت نقله إلى املستشفى لتلقي العالج.

ارهاب

قـتلت زمـرة ارهـابيـة ضـابط شـرطـة قـرب مــرآب النقل يف
بعقوبة.

تتمة املنشور على ص1

بعـد مـضي شهــر علــى العـربـدة االسـرائـيليـة،
تصرفت اميـركا وكأنها متنـح اسرائيل الفرصة
لتدميـر لبنان ،من هنا لم تـسع يف النهاية الى
اصـ ــدار قـ ــرار ص ـ ــريح بـ ــوقـف اطالق الـن ـ ــار بل
ايقــاف مــا سـمـته بــاالعـمــال العــدوانـيــة ،وهــو
احـدى الـصيـاغــات التجـريـديـة الـتي يـراد بهـا
تغـطيــة األعمـال االجــراميـة الـتي قــامت بهـا
اسـرائيل ضـد اللبنـانيـني االبريـاء والتي تـرقى
الى جرائم االبادة اجلماعية.
عـن أي حل جــذري يـبحـث بــوش إذن إذا كــانـت
إدارته ال حتل امل ـشـكالت الف ــرعـي ــة ،وأكـث ــر مـن
هذا تصبح هي جزءا من املشكلة؟
هل س ــاع ــدت االدارات االمـي ــركـي ــة املــتع ــاقـب ــة
ســوريــا علــى استــرجــاع اجلــوالن من اســرائـيل
بقـدر مـا اتهـمتهـا بـأنهـا دولـة ارهــابيــة؟ اليـس
احــتالل أراضــي الغــي ـ ــر ه ـ ــو م ـ ـشــكل ـ ــة ،وج ـ ــذر
مشكلة؟
بـيد اننا نـرى أن جذر املشكلـة األصلي ليس يف
اجلنوب اللبنانـي وال يف اجلوالن السورية (مع
عــدم استخفـافنـا بـاملـشـكالت املتفـرعـة أو الـتي

نوري املالكي
رئيس الوزراء العراقي

حتـديات جدية تـستوجب ان نكون
واعـني خل ـطـ ــورتهـ ــا ومـ ـســتعـ ــديـن
ملواجهتها بإرادة وعزمية صلبة.
مـ ـ ــا زال العـ ـ ــراق الع ـ ــربــي املـ ــسلــم
املـوحــد يشـكل عمقـاً استـراتـيجيـاً
لـألردن ،عـلـ ـيـه ف ـ ـ ــان دع ــم جـه ـ ـ ــود
بـ ـ ـ ـس ـ ــط األمـ ــن واالس ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــرار يف
الع ـ ــراق ،ي ـن ـ ــسج ــم مع أول ـ ــوي ـ ــات
الــدول ــة األردني ــة التـي عبــر عـنهــا
األردن ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــون خـلـف ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــادتـهـ ــم
الهـاشميـة ،عبـر منبـر البـرملان ويف
املـنـت ــدي ــات وعـب ــر مـن ــاب ــر الـفك ــر
ووسائل االعالم ،فنحن نرى جناح
الـعـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ــني يف حتـق ـ ـيـق األمـ ــن
واالســتقـ ــرار مــن خالل وح ـ ــدتهـم
وال ــتف ـ ـ ــافهــم حـ ـ ــول حـكـ ـ ــوم ــتهــم
وثقتهم بجيشهم وبأجهزة العراق
األمـنيــة ومـن خالل تعــزيــز الــدور
الف ـ ــاعل وامل ـ ـســتقـل للـ ــسل ـط ـتــني
التشريعية والقضائية يف العراق.

ان االرهـاب وبـاء البــد للعــراق من
الـتعايف منه ،يف ظل منـاخ سياسي
يـســوده التـسـامـح واحتـرام حـريـة
الـتعـبـيــر والــرأي اآلخــر ،فـثقــافــة
العـنف والـقتـل والت ــدميــر وسـيلــة
العـاجـزيـن عن احلــوار والتفـكيـر،
واملتــشبـثني بــأوهــام املــاضـي ،وهي
وســيلـ ــة املـ ــارقــني عل ـ ــى القـ ــانـ ــون
وامل ـ ـنـ ـ ـ ـ ـشـقـ ــني عـ ــن اجمل ـ ـت ـ ـمـع ،يف
اكتـســاب سلـطـة اخلـوف والــرعب،
لتحقيق اهداف تناقض املستقبل
الــزاه ــر املنـشــود الطف ــال وشبــاب
االعراق.
دولة الرئيس اجلمع الكرمي:
اج ــدد اعـت ــزازي ب ــوج ــودن ــا مـعكـم
والـشكر اجلزيل علـى طيب اللقاء
وحسن الضيافة.
والـ ـ ـ ـسـالم عـلـ ـي ـك ــم ورحـ ـم ـ ـ ـ ــة اهلل
وبركاته.

نصها:
األس ـت ـ ــاذ مـ ــسع ـ ــود ب ـ ــارزانــي
احملترم ...
ال ـ ـ ـس ـ ـ ــادة أع ـ ـض ـ ـ ــاء املـكـ ـت ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ــي لـلـح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب
الــدميقـراطـي الكــوردستــاني
احملترمون ...
ي ــتق ـ ـ ــدم اجملل ـ ــس العـ ـ ــراقــي

لل ــسلـم والـت ـض ــامـن ب ــأح ــر
الـتهــانـي و الـتـب ــريكــات إلــى
قيـادة احلـزب الــدميقــراطي
الـك ـ ــوردس ـت ـ ــانــي وأعـ ـضـ ـ ــائه
بذكرى تأسيسه اجمليدة .
وبهـذه املناسبـة العزيـزة على
قل ـ ـ ــوب العـ ـ ــراق ـيــني نـ ـ ــؤكـ ـ ــد
تضامننـا مع نهج القيادة يف

دع ــم وتـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة
الـ ــوطـنـيـ ــة ودعـ ــائـم الـ ــسلـم
اإلجتمـاعي على طـريق بناء
الـعـ ـ ـ ـ ــراق الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراطـ ــي
التعددي الفيدرالي املوحد .
هيئة سكرتارية
اجمللس العراقي للسلم
والتضامن

إعادة خارطة إقليم كردستان إىل ما قبل 1994

اغتيال عقيد سابق يف االستخبارات

دعمـا لقـوات الشـرطة يف ديـالى مت تـسليمهـا الف قطـعة
مـن الـ ــدروع الع ــراقـي ــة مـن الق ــوات مـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة
ولل ـسـي ــر ق ــدمـ ـاً يف حتقـيق االمـن واالسـتق ــرار مل ــواطـنـي
محافظة ديالى محافظة السالم والتآخي.

معروف البخيت
رئيس الوزراء االردني

املجلس العراقي للسلم والتضامن هينئ بذكرى تأسيس
احلزب الوطني الكردستاين

قـالـت الشـرطـة إن  11شخصـا بيـنهم ثالثـة مـن الشـرطـة
أصـيبــوا بجــروح بهـجمــات مـتفــرقــة يف م ــدينــة ســامــراء
مبحافظة صالح الدين.
وقـال مصـدر بـالشـرطـة يف سـامـراء صبـاح أمـس الثالثـاء
ان عـب ــوة ن ــاسفـ ــة انفج ــرت عل ــى دوري ــة لق ــوات مغ ــاوي ــر
الــداخليـة عنـد مـنطقـة سـد سـامـراء شمـال املـدينـة ممـا
اسفـر عن جـرح أحـد افـراد املغـاويـر ومـدنـيني اثـنني كـانـا
قرب مكان االنفجار.
وأضـاف انه بعـد فتــرة قليلـة وصلت دوريـة لـلشـرطـة الـى
مكـان احلادث االول وانفجـرت عليهـا عبـوة ناسفـة اخرى
اسفرت عن جرح اثنني من الشرطة ومدني.
وأشار املـصدر الـى أن مديـنة سـامراء شهـدت مسـاء أمس
حــادثـني االول متـثل يف سقــوط صــاروخ كــاتـيــوش ــا علــى
منطقة الـبو رحمن وسط مـدينة سامـراء ولم يتسبب يف
أضرار مادية أو بشرية.
وقــال إنه بعــد أقـل من ســاعــة علــى احلــادث االول ق ــامت
مجمـوعـة مـسلحـة تـستـقل سيـارة مــدنيـة بــاطالق النـار
علــى مــدنـيـني يف ســوق (مــرمي) الــشعـبـي وسـط املــديـنــة
وتسبب يف جـرح خمسـة مواطنني والذ املـسلحون بـالفرار
فيما مت نقل اجلرحى الى مستشفى املدينة.
اغ ـتـ ـ ــال مـ ـ ـسـلحـ ـ ــون مـجهـ ـ ــول ـ ـ ــون عق ـيـ ـ ــداً س ـ ـ ــابق ـ ـ ـاً يف
االستـخبــارات الع ــراقيــة يف محــافـظــة الــدي ــوانيــة ،وذكــر
مصــدر يف الشـرطـة الــوطنيـة يف محـافظـة الـديـوانيـة إن
مــسلحـني مجهــولـني ي ـسـتقلــون سـيــارة حــديـثــة قــامــوا
بـاغتيـال عقيـد يف االسـتخبـارات العـراقيـة السـابقـة بعـد
أن اعـتـ ــرضـ ــوا طـ ــريـقه يف احـ ــد املـن ـ ــاطق الـ ـسـكـنـيـ ــة يف
محـافظـة الديـوانيـة وقامـوا بفتح نـيران أسلحـتهم عليه
واردوه قتيالً يف احلال والذوا بالفرار إلى جهة مجهولة .

رجعــة عنـه ،مهمــا بلغ املـارقـون يف
مـســاعيـهم االرهــابيـة لـلتـشـويـش
عل ــى م ـسـي ــرة الـ ــدميق ــراطـي ــة يف
الع ـ ـ ــراق ،ومه ـمـ ـ ــا بـلغــت األيـ ـ ــدي
اخلفـي ــة مـن ال ــوح ـشـيـ ــة والعـنف
الضـع ـ ـ ـ ــاف امي ـ ـ ـ ــان الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني
بوحدتهم واستقاللهم ،فان األمن
واالستقـرار آتيـان إلــى كل شبـر يف
العـراق ال محـالـة مـا دامـت هنـاك
يد تدافع ويد تبني.
دولـة الرئيس ...الـسادة الوزراء ...
لقـ ــد حـ ــرص األردن بـتـ ــوجــيهـ ــات
جاللـة امللك عـبد اهلل الـثانـي على
اتـخ ـ ـ ــاذ كـل م ـ ـ ــا م ــن ش ـ ـ ــأنـه دع ــم
العالقـات االقـتصـاديــة بني األردن
وبني العـراق ،وتـسخيـر االمكـانـات
املتـوفـرة النـسيـاب الـبضــائع علـى
حــدود البلـديـن ،وتنـسـيق اجلهـود
لــزيــادة الـتبــادل الـتجــاري وصــوالً
إلـ ـ ــى ال ـتـ ـ ــوازن امل ـن ـ ـشـ ـ ــود ،بـ ـ ــرغــم
التحـديـات األمـنيـة الـتي تـزيـدنـا
اصـ ـ ــراراً عل ـ ــى الــبحــث عــن آف ـ ــاق
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـتـحق ــيق املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
املـصـالـح االقتـصـاديـة والـتجـاريـة
املتبادلة.
وال ـي ـ ـ ــوم نـل ـتـقــي وبــني أي ـ ـ ــدي ـن ـ ـ ــا
مواضيع وقضايـا محددة ،نبحثها
مع ـ ـ ـاً ونح ــن واثق ـ ــون مــن ت ـ ــوف ـ ــر
االس ــاس ــات الــصلـب ــة الـتـي نـبـنـي
عليها حواراتـنا ،بهدف تعزيز هذه
العالقــة اكثـر فــاكثـر مبــا ينــسجم
مـع روح االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ومـ ـ ـ ـصـلـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـشعـبني األردنـي والعــراقي ،ومبـا
متلـيه علـينــا مـس ــؤولي ــاتنــا جتــاه
امل ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل ،ومـ ـ ـ ــا ي ـكـ ـتـ ـنـفـه م ــن

رغم تردي االوضاع االمنية  ..جهود طبية حثيثة ملعاجلة جرحى االعمال االرهابية

أربيل /وكاالت
قــررت حكـومــة إقلـيم كــردستــان العـراق
إلغـاء جميع الـوحدات اإلداريـة التي مت
إســتح ـ ــداثه ـ ــا بعـ ــد عـ ــام  1994وإرجـ ــاع
خارطـة اإلقليـم إلى مـا كانـت عليه قبل
هذا التاريخ.
وق ــال بـي ــان أص ــدره الـنـ ــاطق ال ــرسـمـي
إلقـل ـيــم ك ـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان ام ـ ــس ال ـثـالث ـ ـ ــاء

احلكيم يتباحث مع حمافظ
ميسان بشأن فيدرالية اجلنوب

أحكام بالسجن بحق أربعة
متهمني يف واسط

ميسان  /املدى
اعلـن النـاطـق االعالمي بــاسم محــافظــة ميـسـان
بــان رئيـس مـؤسـســة شهيـد احملـراب الـسيــد عمـار
احلـكـيــم عقـ ــد اجـتـمـ ــاعـ ـ ـا ً مغـلق ـ ـاً مـع محـ ــافــظ
مـيـســان واعـض ــاء مجلـس احملــافـظــة تـطــرق فـيه
اجملـتمعـون الــى اهميـة فـدراليـة اجلنـوب وضـرورة
اقرارها.
واضاف املصدر ان اجملتمعني اكدوا ان الفيدرالية
هـي احلل الــوحـيــد لـتــوفـيــر اخلــدمــات واالعـمــار
حملافظات العراق اجلنوبية.
من جـانب آخـر زار احلـكيم عـدداً مـن املسـاجـد يف
العـمـ ــارة والقـ ــى به ــا خ ـطـبـ ـاً حتـث الـنـ ــاس عل ــى
املـط ــالـب ــة ب ــالفـي ــدرالـيـ ــة كحق اق ــر يف ال ــدسـت ــور
العراقي.

واسط  /أصوات العراق
قــال مصــدر قضــائي يف محــافظــة واسط إن احملـكمـة
اجلنـائية املـركزية يف الـكوت أصدرت أحـكاما بـالسجن
بحق أربعـة متهمـني بأعـمال (إرهـابيـة) وعمليـات قتل
وتـسليـب وقعت يف منـطقتي الـوحدة واملـدائن بـواسط
العـام املــاضي .وأضـاف املـصـدر الـذي فـضل عـدم ذكـر
اسمه ان احملكمـة اجلنائيـة املركزيـة يف الكوت أصدرت
أمــس الـثالثـ ــاء حكـم ــا ب ــال ــسجـن امل ــؤب ــد ض ــد أح ــد
املتهمـني فيمـا أدين ثـالثة آخـرون بالـسجن مـدة سبع
سنوات.
وأوضح أن املتهمني األربعة (لم يسمهم) اعترفوا أمام
احملكـمــة بــالـتهـم امل ــوجهــة ضــدهـم وصــدرت بـحقهـم
أحكـام بحـسب طـبيعـة اجلـرائم الـتي نفـذوهـا .وأشـار
الى أن األحكام التي صدرت قابلة للتمييز خالل مدة
شهر من صدورها وبعدها تكتسب الدرجة القطعية.

أن"مـجلـ ــس وزراء االقلـيـم ق ـ ــرر العــمل
علـ ـ ــى تـ ـ ــوح ـيـ ـ ــد عـ ـ ــدد مــن األقـ ـض ـيـ ـ ــة
والـنـ ــواحــي يف إقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان الـتـي
انف ــصلــت عــن م ـ ــرك ـ ــز مح ـ ــاف ـظ ـ ــاته ـ ــا
األصلية عام . 1994
وأشــار البيـان إلـى إلغـاء جـميع الـدوائـر
الـرسـميــة النــاجمــة عن هـذا اإلنقـسـام
وتخيـير الـعامـلني فيهـا الختـيار أمـاكن

نفي نبأ تعرض رئيس الوقف السني
ملحاولة اغتيال
بغداد  /املدى
نفـى املكـتب االعالمـي للقـائـد العــام للقـوات املـسلحـة الـنبـأ
ال ــذي تن ــاقله ع ــدد من وس ــائل االعالم حــول تع ــرض رئيـس
الوقف السـني الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي حملاولة
اغـتيـال مـن قبل مـيليـشيـات تـرتـدي زي مغـاويـر الــداخليـة،
مؤكداً ان النبأ مغاير للحقيقة.
ويف بـيـ ــان صحفـي اصـ ــدره املكـتـب االعالمــي للق ــائ ــد الع ــام
لـلق ــوات املـ ـسـلحـ ــة اوضح فــيه ان احـ ــدى نق ــاط الــتفـتـي ــش
التـابعـة للـشـرطـة الـوطـنيـة يف شــارع القنـاة الــرئيـسي قـرب
بـن ــاي ــة (آف ــاق ع ــربـي ــة) تع ــرضـت الطالق ن ــار مـن م ــسلحـني
يـستقـلون سـيارة مـن نوع (بـاجيـرو) سوداء الـلون ،وتـزامن رد
ال ـشــرط ــة علــى مـصــدر الـنـي ــران مع مــرور مــوكـب الــدكـتــور
الـســام ــرائي .واضــاف الـبيــان ان اف ــراد حمــايــة الـســام ــرائي
فتحـوا النار بـاجتاه نقطـة التفتيش معـتقدين ان عنـاصرها
بادروا إلـى مهاجـمتهم ..واكـد البيـان ان الدكـتور الـسامـرائي
تفهم االمر مؤكداً حصول حالة لبس.

التـف حولـها تـاريخ خـاص) بل يف املكـان الذي
تريـده اسرائـيل أن يضيع عـن الذاكـرة العربـية
وينـســى ،ونـعنـي به فلـسـطـني .ومن املــؤسف أن
بعض العـرب التحقـوا من دون وعي بـالتـواريخ
الفـرعية ،ومبتـابعة املشـكالت اجلديدة املـتولدة
من املشكلة األصلية.
من فلـسطـني التي ظلـت أجسـاد شعبـها تـنهش
وتتقـلب علــى النـار االسـرائـيليـة املــستعـرة بـدأ
جـرح ظل ينكـأ ،وينكأ بـالضمـاد ،باحللـول التي
تظهـر كاحـتيال اسـرائيلي ،بـاتفاقيـات ال تنفذ،
مبفـاوضـات يــراد منهـا الـتيـئيـس والـتضـييع أو
تقــدمي تنــازالت مـسـتحـيلــة .بــدأ هــذا العــذاب
منـذ عـام  ،1948فــإذا بتــاريخ آخــر يغـطـي علـى
الــتـ ـ ــاريخ األول ،ثــم تـك ــيفــت ال ـ ـســيـ ـ ــاسـ ـ ــة ،كل
السيـاسة ،مع الـتاريخ الـثاني1967 :وهـلم جرا.
وسـتــتغـيـ ــر امل ــش ـ ــاريع والـتـ ـسـمـيـ ــات مـع بقـ ــاء
املــشكلــة :اتفــاقيــات أوسلــو تبـدد بـاجـتمـاعـات
الهــدف مـنهــا الـتخــريـب ،وستــولــد خــريـطــة
الـط ــريق مـن لعـب ــة تهــدئــة اخلــواط ــر والعـنف

تف ـ ــرع ه ـ ــذه امل ـ ــرة مــن ال ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة واألوض ـ ــاع
العربـيتني وما يقابلها مـن تالعبات اسرائيلية،
مـن الـي ــأس ،مــن الكـب ــري ــاء ،مـن دمي ــاغ ــوجـي ــة
احلكــام ،من اسـتغالل اسـم فلـسـطني لـتحــويل
ن ــاجت الـتـنـمـي ــة ال ــى دب ــاب ــات وق ـص ــور ،وبـن ــاء
دكتـاتـوريـات سـافــرة تطـلق النـار علـى شعـوبهـا
وتتـوعـد بـاســرائيل ،وتــوجيه أقـسـى الـضـربـات
الــى الــدميق ــراطيــة ومعــاملــة الــدميقــراطـيني
متمردين دائميني ويجب القضاء عليهم.
لقـ ــد كـ ــان حـل الق ـضـيـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة حال
دميقـراطيا يـساعـد على نـضوج الـعالم الـعربي
وانتقاله الى مرحلة جـديدة تصفّى بها مزاعم
احلـكـ ــام أو يف األقل تـ ـسـ ــاعـ ــد علـ ــى ان ــسحـ ــاب
الـدميـاغـوجيـة القـوميــة ملصلحـة شيـوع الـوعي
االجتمـاعي ،واتباع مناهج الـتحديث واحلداثة
علــى نـط ــاق واسع .لكـن هن ــاك مئــات األمـثلــة
ال ـتــي ت ـ ــؤك ـ ــد أن اس ـ ــرائ ـيـل تف ــضل األنـ ـظــم ـ ــة
الـدكتـاتـوريـة علـى أي نظـام دميقـراطـي شعبي،
تفــضل سـم ــاع خ ـطــب حكـ ــام الع ــرب الـن ــاري ــة
ضـ ــدهـ ــا علـ ــى قـيـ ــامهـم بـتـنـمـيـ ــة اقـت ـصـ ــاديـ ــة
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تصدر عن مؤسسة املدى
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فخري كرمي

بوش ..عىل السطح فأين هو من اجلذور؟!
واالس ــتف ـ ــزاز ،بــن ـ ــاء اجلـ ـ ــدار الع ـ ــازل يـ ـص ــنع
مصـدات جـديـدة ومـن ثم تفـرع تـواريخ أخـرى
لـتـضـيـيع امل ـشـكل ــة االصلـيــة يف دروب الـيــأس،
انــسح ــاب من طــرف واحــد واسـتفــزازات يــراد
مـنها قـتل الفلسـطينيـني باجلـملة .عـرفات ال
يـ ـصـلح ش ـ ــريـك ـ ــا ،مي ـ ــوت وال جت ـ ــد اس ـ ــرائــيل
شريكا .واآلن ليـس بني الفلسطـينيني من هو
مـ ــؤهـل للـت ـصـنــيف الـ ـسـيـ ــاسـي االسـ ــرائــيلـي
للثقة .لغتها الوحيدة هي االغتيال السياسي
واالعتقــاالت واالكتـسـاحــات املنـظمـة .عـمليـا
جرى حتطـيم السلطـة الفلسطيـنية ،ومجيء
حمـاس يف االنتخـابـات األخيـرة كـان حتـصيل
حـ ــاصل لـي ــس اال .تفــضل اس ــرائــيل حـم ــاس
عل ــى العلـمــانـيـني ألنهــا بـب ـســاطــة ت ـسـتـطـيع
محـاربتهـا بحقـد أكبـر مبـرر ،مثلـما تـستـطيع
اسـتفــزازهــا ســرا وعـلن ــا .ليــس املقـص ــود هنــا
سـوى تفكـيك اجملتـمع الفلـسـطيـني وحتـويله
الـى مجـموعـة متـنافـرة تتقـاتل بينـها ويـسهل
خداعها.
ولكن يجب أن ال نـنسى هنا ظـهور تاريخ آخر،

نقلهم إليها.
كـم ــاأش ــار الـبـي ــان إل ــى ت ــسلـيـم جـمــيع
ممـتـلك ــات تـلك ال ــدوائ ــر إلـ ــى اجله ــات
املعنية.
وأكــد الـبـيــان ضــرورة تــوحـيــد الــوزارات
األربع الـتي لم يتـم توحيـدها بـعد وهي
الـ ــداخلـيـ ــة ،واملـ ــالـيـ ــة ،والـبـيـ ـشـمـ ــركـ ــة،
والعدل نهاية العام احلالي.

بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
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واجتماعـية متضافرة مع أنـظمة دميقراطية.
أم ــيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــا ال تـقـف بـع ــيـ ـ ـ ــدا ع ــن اخل ــيـ ـ ـ ــارات
االس ـ ــرائــيلــي ـ ــة إذا لــم تـكــن هــي نفـ ــسه ـ ــا مــن
ح ـ ـ ــددته ـ ـ ــا ،فهــي مــنـ ـ ــذ زم ــن بعــيـ ـ ــد فـ ــضلــت
األنـظـمــة العــربـيــة الــرجعـيــة علــى أي تــطلع
دميق ــراطـي شعـبـي ،فــضلـت ال ــدمي ــاغ ــوجـي ــة
الـقـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ــوك الـعـقـالن ــي
للدميقـراطيني ،وسـاعدت التـطرف االسالمي
التقليدي الذي كان يقف ضد الشيوعية لكي
ميتـد ويـصبح فكـرا منـظمـا معـاديـا لكل فكـر،
سواء كان فكرا تقدميا أو وطنيا أو قوميا.
مــا هـي اجلــذور إذا لـم تكـن هــذه هـي اجلــذور
الـتـي امـتـ ــدت وتف ــرعـت وكـب ــرت وطـلعـت له ــا
أج ــنحـ ـ ــة وحلـ ـ ــى وشـ ـ ــوارب وغـ ـطــت ال ــصـ ـ ــورة
احلقـيقـي ــة واألصلـي ــة للـم ـشـكل ــة؟ إن ت ــاريخ
الـت ـس ــويف سـيـظهــر دائـمــا جــزءا مـن تعقـيــد
اضــايف يـهب لـلمــشكلــة عـمقــا مــزيفــا ،وميـنح
التبـرير حللـول غيـر جذريـة ،أو حللول تـظهر
بعد حني مشكلة ،متاما كما هي حلول بوش!
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