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صفحة

دينارا

رايـس حتــدد اسـس االسـتقــرار يف العـــراق  :االمن  ..املـصــاحلــة ..الـتنـميـــة االقتـصــاديــة
توزع على شكل صكوك مع البطاقة التموينية

هــــــــــديــــــــــة الـعــــيــــــــــد  ..عــــــــرشة آالف ديــــنــــــــــار لــكـل مــــــــــواطــــن
بغداد  /نصير العوام
قـررت احلكـومة الـعراقـية صـرف مبلغ
عـ ـ ـشـ ـ ــرة االف دي ـنـ ـ ــار لــكل مـ ـ ــواطــن
مبناسبة عيد الفطر املبارك.
وقال النـاطق الرسمي بـاسم احلكومة
ال ـ ـ ــدكـ ـت ـ ـ ــور عـل ــي ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــاغ أن املـ ـبـلـغ
سـيـصــرف عل ــى شكـل صكــوك تعـطــى
مع الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة وتصـرف من
البـنوك .واضـاف الدبـاغ خالل مـؤمتر
صحفي عـقده اخلمـيس عقب جلـسة
مجلـس الوزراء ان القـرار بحاجـة الى
مصـادقـة مجلـس النــواب لتـخصـيص
املـيـ ــزانـيـ ــة  .مـ ـشـيـ ــراال ـ ــى ان العـ ــراق
بحـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـ ــى امـ ـ ــوال الن املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
الع ــراقيــة تعـتمــد فقـط علــى الـنفـط
والي ـ ــوجـ ـ ــد اي دخل اض ـ ــايف ك ـمـ ـ ــا انه
بـسبـب الظــروف التي ميـر بهـا العـراق
فـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادرات الـ ـنـفـ ــط مـحـ ـ ـ ــدودة .
واوضح ال ـ ــدب ـ ــاغ أنه ب ـ ــال ـ ــرغـم مـن ان
العراق يحتاج الـى الدول املانحة فانه
مي ـتـلـك امـك ـ ـ ــان ـ ـ ــات اخ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــائـل ـ ـ ــة
واحـتيــاطيـا نفـطيـا كـبيـرا لـذلك فـان
الـ ــدول مـ ــدعـ ــوة ملـ ـسـ ــاع ـ ــدته يف هـ ــذه
الظـروف .مـعلنـا عـن تفعـيل القـرض
اليـاباني الـبالغ  3مليـارات وخمسـمئة
مل ـي ـ ــون دوالر مــن قــبل وزارة امل ـ ــال ـي ـ ــة
خالل االيـام القليلة املقبلـة .مبينا ان
وزارة املـ ــالـيـ ــة هــي اجلهـ ــة الـ ــوحـيـ ــدة
املسؤولـة عن التفاوض والتـوقيع على
القــروض الــدوليــة الــسيــاديــة للعــراق
كـمـ ــا أن وزارة الــتخ ـطـيــط والــتعـ ــاون
االمنائي هي اجلهة املـسؤولة واخملولة
عن التفـاوض عن احلكـومـة العـراقيـة

الكـتل السيـاسيـة ورئيس الـوزراء قال:
كان من املفروض ان يتم عقد اجتماع
يـوم (امـس) اال انه اجل السبـاب فنيـة
ون ــأمل ان يـتـم عقــد االجـتـم ــاع خالل
االيـ ــام املقــبل ــة مــن اجل تـفعــيل ه ــذه
امل ـب ـ ـ ــادرة ووضـعـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى االرض وان
تأخـذ اللجان عملها ملساعدة االجهزة
االم ـن ـيـ ـ ــة وتـقل ــيل حـ ـ ــدة االح ــتقـ ـ ــان
الطائفي .
وتــوقع الــدبــاغ ان يحـمل مــؤمتــر مكــة
للـقيــادات الــديـنيــة رســالــة تـفيــد بــان
م ـ ــايج ـ ــري يف العـ ــراق هـ ــو لـي ــس مـن
االسالم وهـذا القتـل ليس مقـاومة بل
هو قتل االنسـان العراقي وتهديد لكل
الدول االسالمية وقيم االسالم.
ومت ـن ـ ــى ال ـ ــدبـ ـ ــاغ ان يخ ـ ــرج امل ـ ــؤمت ـ ــر
بـ ــوثــيقـ ــة عهـ ــد لـكل أئـمـ ــة وخ ـطـبـ ــاء
امل ـس ــاجـ ــد يف الع ــالـم ب ــان ي ـس ــاع ــدوا
الع ــراقـيـني وان ال ي ـطـلقـ ــوا الفـت ــاوى
الـتي تــدعــو الــى االنـتح ــار اجلم ــاعي
وقــتل الع ــراقـيـني ب ــأي م ـسـم ــى ك ــان .
وعـن املليـشيـات وحلهـا قـال الـدبـاغ ان
ق ــرار حل املـيلـي ـشـي ــات يك ــون بـت ــوافق
سيـاسي واحلـكومـة حتاول مـنذ بـداية
تسلمها حل هذا املوضوع .
م ـضــيفـ ــا ان امل ـ ــدة املقــبلـ ــة سـتـ ــشهـ ــد
م ـنـ ـ ــاقـ ـ ـش ـ ـ ــات واسعـ ـ ــة بــني االطـ ـ ــراف
السياسية حلل هذا املوضوع
واشـار الدباغ الـى ان هناك ميلـيشيات
غيـر مـعلنــة وهنـاك مـيليــشيــات حتت
االرض وهـي سـبـب فـيـمـ ــا يجـ ــري مـن
اعمـال الـعنف وسـيتـم التعــامل معهـا
بالطريقة املناسبة.

.
وردا على سؤال (املدى) بـشأن امكانية
اج ــراء تع ــديل وزاري قــال الــدبــاغ :ان
التعـديل الـوزاري يكـون بقـرار سيـاسي
بني الكـتل النيـابيـة .ولم يتم حتـديد
عــدد الــوزارات املــشمــولــة ولكـن هنــاك
رغـب ــة مــن احلك ــوم ــة يف حت ـسـني اداء
وزاراتـهـ ـ ـ ــا وتـقـ ـ ـ ــدمي خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة اف ـ ـضـل
للمواطن .
واعلــن  :ان العـ ــراق قـ ــرر فـتـح بعـثـ ــات
دبلــومــاسيــة جــديــدة يف  15دولــة هي:
ه ـنـغ ـ ـ ــاري ـ ـ ــا وال ـن ـ ـ ــرويـج وال ـ ـ ــدمن ـ ـ ــارك
واوك ــرانيــا ســويـســرا وص ــربيــا وكــوريــا
اجل ـن ـ ــوب ـيـ ـ ــة وسل ـ ــوف ـ ــاك ـي ـ ــا والـفل ـبــني
وسـ ـ ــريالنـك ـ ــا وال ـ ـســنغ ـ ــال ونــيج ـ ــري ـ ــا
وموريتانيا واالرجنتني. .
كـم ــا وافـق مجلــس ال ــوزراء عل ــى فـتح
مكـتـب ثقــايف ايــرانـي يف بغ ــداد فقـط
مــن خالل م ـ ــذكـ ـ ــرة تف ـ ــاهــم ت ـت ــطلــب
التـوقيـع مع اجلانـب االيرانـي على ان
تتم املعاملـة باملثل اي يتم فتح مكتب
ثقـايف عــراقي يف العــاصمـة االيــرانيـة
طهـران والـعمل علـى تعـزيـز العالقـات
الثقافية والفنية بني البلدين .
واوضح :متت املـوافقـة خالل اجللـسة
ايضا على قانون تعديل قانون املوازنة
الفـ ــدرالـيـ ــة رقـم  1لـ ـسـنـ ــة  2006وهـ ــو
تفــويـض مجلـس الــوزراء لـلمـصــادقــة
واعتمـاد التـبرعـات من املـانحني وغـير
املـانـحني بنـاء علـى اقتـراح اجلهـة من
مؤسسات الدولة
وبـشـأن تـطبـيق وثيقـة العهـد الـتي مت
التــوقـيع علـيهــا قبـل اسبــوع من قـبل

ليلة رمضانية يف كردستان  ..تفاصيل ص2

مكتب رئيس اجلمهورية ينفي ما جاء يف ترصحيات
أحد حمامي صدام عن نسيان كارثة حلبجة

وصلت العراق والتقت املسؤولني يف بغداد وكردستان

رايس جتدد دعم بالدها العملية السياسية وتدعو اىل تقاسم الثروة النفطية بني العراقيني

بغداد -اربيل  /املدى
عرض رئيس اجلـمهورية جالل
طالـباني خالل استقباله وزيرة
اخلارجية االمريـكية كونداليزا
رايـس يف بغـداد آخـر الـتطـورات
الـتـي تــشهــدهــا الـبالد مـشـيــداً
بدور عملية املصـاحلة الوطنية

واالتفــاق ــات التـي متت مــؤخــراً
يف اط ـ ـ ـ ـ ـ ــار دع ـ ــم الـعـ ـ ـمـلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السياسية.
وق ـ ــال ط ـ ــال ـب ـ ــانــي يف م ـ ــؤمت ـ ــر
صـحفــي م ـ ـش ـتـ ـ ــرك مع رايـ ــس
الـتـي وصلـت ال ــى بغ ــداد امــس
االول يف زيـارة مفـاجئـة انه ركـز

يف ح ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـثـه مـع ال ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــرة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى نقـ ـط ـتــني
جوهـريتني هـما االتـفاق املـبرم
بـني الكـتل الــسيــاسيـة وتـوقـيع
وثــيق ــة الـعه ــد مـن اجـل حقـن
الــدم العــراقـي وتعــاون عـشــائــر
االنـ ـبـ ـ ـ ـ ــار مـع احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة يف
مواجهة ومالحقة االرهابيني.
وكـانـت رايس قـد وصـلت صبـاح
أمـ ـ ــس اجلـ ـمـعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى اربـ ـيـل
واج ـت ــمع ــت مع رئ ـي ـ ــس اقل ـيــم
ك ـ ــردس ـت ـ ــان مـ ــسع ـ ــود ب ـ ــارزانــي
ودع ــت ق ـ ـ ــادة االق ـ ـ ــالـ ـي ــم ال ـ ـ ــى
الــتع ـ ــاون مـع بغ ـ ــداد الق ـ ــام ـ ــة
عـراق دميقــراطي مـوحـد والـى
تقــاسم الثـروة النفـطيــة ،فيمـا
اكد بارزاني ان "برملان كردستان
اق ــر النـظــام الـفي ــدرالي ضـمن
اطـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ــراق دميـقـ ـ ـ ــراط ــي" ،
وه ــدفـت احمل ــاث ــات ال ــى اقـن ــاع
ق ــادة االق ــالـيـم ب ــدعـم ق ــان ــون
ي ـنـ ــص عل ـ ـ ــى تقـ ـ ــاســم ثـ ـ ــروات

جــنــــــدي أمــــــريـكـــي يعــرتف بــــــدوره
يف مقــتل عــــراقـي ويــــشهـــــد عىل زمـالئه
لوس اجنليس /رويترز
قـ ــال مح ــامـي جـن ــدي يف الـبح ــري ــة
االمـ ــريكـي ــة إن م ــوكـله املـتهـم بقـتل
عــراقـي يف بلــدة احلـمــدانـيــة سـيقــر
بتهـم أخف منـسـوبـة الـيه مقـابل ان
يـ ــشه ـ ــد علـ ــى زمـالئه الـ ـســبعـ ــة مـن
م ـ ـش ـ ــاة ال ــبح ـ ــري ـ ــة االم ـ ــريـك ـي ـ ــة يف
القضية.
وقــال جيــرميـا ســوليفـان إن ضــابط
الصف مـيلسـون بيكـوس تـوصل الـى
اتف ــاق مع االدع ــاء ب ــاسق ــاط تهـم ــة
القتل املوجهة إليه مقابل شهادته.
واتـهم بـيكــوس وهــو مــسعف وسـبعــة
من أفـراد مشـاة البحـرية االمـريكـية
الـ ــذيـن رافـقهـم يف دوريـ ــة بـ ــاقـتـيـ ــاد
هاشم ابراهيم عواد ( 52عاما) عنوة

اطلب مع العدد
كراس وبوسرت
ّ

(نتحد لوقف نزيف الدم)
الصادر عن التحالف
املــدني لـالنتخـابـات
احلــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ـ

مـن منــزله يف نيـسـان املــاضي وقـتله
بـالرصاص ثـم وضع سالح الى جوار
جـثته العطـاء االنطبـاع بأنـه مسلح
يزرع قنبلة على جانب الطريق.
وقـال ســوليفـان "غـدا سـيبـرأ مــوكلي
من تهمة القتل وهي تهـمة عقوبتها
بــالقـطع االعــدام .سـيقــول انـه غيــر
مـ ــذنــب بهـ ــذه الــتهـمـ ــة وسـيـ ــسقــط
االتهام.
و"سـيـنــاقــش احلق ــائق يف القـضـيــة.
وسيــرد علــى أسـئلــة الق ــاضي فـيمــا
يتعلق باحلادث بكل صدق ونزاهة".
وقال اثنـان من املتهمني مـع بيكوس
يف القضيـة انهما غيـر مذنبـني فيما
ي ــتعـلق ب ــته ـم ـت ــي الق ــتل واخلـ ــطف
والـتهـم االخ ــرى املـ ــوجه ــة إلـيهـم ــا.

ال ـ ـبـالد ال ـ ـنـفـ ـ ـط ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني كـل
العراقيني.
وجددت رايـس التزام حكـومتها
مب ـســاع ــدة العــراقـيـني يف بـنــاء
دولـتهـم واع ــادة اعـم ــار الع ــراق
مشيرة الـى ان العنف الطائفي
ي ـشـكل ته ــدي ــداً اسـت ــراتـيجـيـ ـاً
واضـ ــافــت "انه مـن بـني جـمــيع
الــتهـ ــديـ ــدات الـتـي يـ ــواجـههـ ــا
العـ ـ ــراق م ـت ـم ـ ـ ــردو القـ ـ ــاعـ ـ ــدة
والـعـ ـنـف ال ـ ـطـ ـ ـ ــائـف ــي ..يـج ــب
العثـور على حل لذلك" ،وقالت
ان هنـاك ثالثـة اسـس رئيـسيـة
لالســتق ـ ــرار وهــي املـ ـص ـ ــاحل ـ ــة
واالمن والتنمية االقتصادية.
والتـقت رايـس بــرئيـس الــوزراء
نـوري املالكي واشـادت بـ"القيادة
املمـتازة" له مـؤكدة ان الـواليات
املــتح ـ ــدة "س ـتــبق ـ ــى صـ ـ ــديقـ ـ ـاً
ملتزمـاً للعراق" واضـافت "انها
اوقات صعـبة دون شك بالنسبة
لـلع ـ ــراق ـيــني لـكــنهــم اق ـ ــوي ـ ــاء"

مـب ــدي ــة اســتعـ ــداد حك ــومــته ــا
لــتقـ ــدمي شـتـ ــى انـ ــواع الـ ــدعـم
لـلحكــومــة وحل املـشــاكل الـتي
تواجهها.
مـن ج ــانـبه اك ــد امل ــالكـي خالل
الـلق ـ ــاء علـ ــى عـ ــزم احلـكـ ــومـ ــة
للـتصـدي لالرهـابيـني بكل قـوة
م ــن خـالل ت ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــدرات
االجهــزة االمـنيــة والعــسكــريــة
م ـشـي ــراً ال ــى ضـ ــرورة ان يك ــون
ال ــسالح بـيـ ــد احلك ــومـ ــة فقـط
والعـمـل عل ــى احـت ــواء ق ـضـي ــة
املـيليـشيـات ،وقـال ان احلكـومـة
العـراقيــة مصـممـة علـى اقـامـة
احـ ـ ـ ـ ـسـ ــن الـعـالق ـ ـ ـ ـ ــات مـع دول
اجلـ ــوار عل ــى اس ــاس امل ـصـ ــالح
املـشتـركـة وان العــراق لن يكـون
ممراً إلحلـاق الضـرر بأيـة دولة
مـن دول اجلـ ــوار االقلـيـمــي مع
تــأكيــده علــى ان سيــادة العـراق
لـن تكــون مـحل نق ــاش مع ايــة
جهة.

اجليــش االسالمـي يف العــراق يعـلن اسـتعــداده للـتفــاوض مع أمــريكــا
بغداد  /املدى والوكاالت
اعلـنت إحــدى اجلمـاعـات املـسلحـة يف
العـ ـ ــراق ،تـ ــطلـق عل ـ ـ ــى نف ـ ــسهـ ـ ــا اســم
"اجلـ ـي ـ ــش اإلسـالم ــي" اسـ ـتـع ـ ـ ــداده ـ ـ ــا
لل ــتف ـ ـ ــاوض مع الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
األمـ ــريكـي ــة ،مـن أجل وقـف العـنف يف
العراق.
وجــاء يف تــسجـيل ص ــوتي بـثت احــدى
الـقنــوات الفـض ــائيــة مـقتـطفــات مـنه،
ن ـسـب إل ــى اب ــراهـيـم ال ـشـم ــري ال ــذي
وصف بـ ــأنه مــتح ــدث ب ــاسـم اجلـي ــش
اإلسالمــي يف العـ ـ ــراق ،إنه "م ـ ـســتع ـ ــد
للـبـ ــدء مبفـ ــاوضـ ــات سـ ــريـ ــة كـ ــانـت أو
علنية".
وجـاء يف التــسجيل ،الــذي أذيع صبـاح
اجلـمعــة امل ــاضيــة ،ولـم يتـسـن التــأكــد
م ــن صـحـ ـتـه ،أن اجلـ ـيـ ـ ــش اإلسـالم ــي
م ـسـتعــد ألي نــوع مـن املفــاوض ــات مع

واشـنطن ،وال ميـانع يف وجود "وسـطاء
ذوي صدقية دولية" ،على حد تعبيره.
غـيــر أن الـتــسجـيل اشـت ــرط أن تلـتــزم
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة ،قــبل الــتفـ ــاوض،
ب ـ ـ ـ ـسـحـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــواتـه ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن الـع ـ ـ ـ ـ ــراق،
وبــاالعـتــراف مبــا يـسـمــى بـ "املقــاومــة
العراقـية ممثالً شرعيـاً وحيداً للشعب
الع ــراقـي".ووجه الـتــسجـيل انـتق ــادات
حـادة إلى الشخصيات العـربية السنية
الـتي تشـارك يف العمليـة السيـاسية يف
العراق ،مـشيراً إلى أنها لم تفعل شيئاً
س ــوى "ت ــدفـئـ ــة الك ــراسـي" ،عل ــى ح ــد
قوله.
ويعـ ــد "اجلـيـ ــش االسالمـي" مـن ابـ ــرز
اجلمــاعــات املــسلح ــة التـي تنـشـط يف
مـنـ ــاطق الـت ــوتـ ــر مبح ــاف ـظ ــة االنـب ــار
واجزاء من ديالى.
ويقــول مـتتـبع ــون الخب ــار اجلمــاعــات

وكيل السيستاين يف كربالء يرحب بوثيقة عهد وقف الدم
كربالء /اف ب
رحــب ال ـ ـش ــيخ اح ـم ـ ــد الـ ـص ـ ــايف
الـ ـ ــوك ــيل الـ ـ ـشـ ـ ــرع ــي لل ـم ـ ـ ــرجع
الـديني آية اهلل علي الـسيستاني
يف كـربالء أمس اجلمعـة بوثـيقة
الـتعهـد الـتي وقع عـليهــا القـادة
الــسيــاسيــون لــوقف نــزيف الــدم
العــراقـي ،لكـنه اعـتبــرهــا فــاقــدة
لبعض "املقومات".
وقال الـصايف امـام آالف املصلني
يف مـ ــرقـ ــد االمـ ــام احلـ ـسـني (ع)
"وقعت الـكتل الـسيــاسيــة وثيقـة
ال ـتـعه ـ ــد وه ـ ــو ام ـ ــر م ـ ــرحــب به
ون ــسعـ ــى له جـمــيعـ ــا ( )...لكــنه

بغداد  /املدى
نفـ ــى مكـتـب رئـيــس اجلـمه ــوري ــة جالل
طــالبــاني مـا جــاء علـى لـسـان احملــامي
ب ــديع عــارف عــزت ،احــد اعـضــاء ف ــريق
ال ـ ــدف ـ ــاع عــن ص ـ ــدام واع ـ ــوانه ،ك ـ ــون ان
رئ ـيـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة قـ ـ ــد حتـ ـ ــدث عــن
"نـسيـان" حـلبجـة وقـال مكـتب الــرئيـس
يف بـيـ ــان تلقـت (امل ــدى) نــسخ ــة مـنه ان
قنـاة اجلـزيــرة الفـضــائيــة بثـت ،بتــاريخ
 2006/9/30مقــابلــة مع احملــامي بــديع
ع ـ ـ ـ ــارف ع ـ ـ ـ ــزت ،تـ ـ ـضـ ـمـ ـن ــت ع ـ ـ ـ ــددا م ــن
املغــالطـات واألكــاذيب الـسـافـرة ،إضـافـة
إلـ ــى أنهـ ــا تـ ـشـكل خـ ــروجـ ــا عـن أعـ ــراف
اللياقة واألصول.
واضــاف الـبيــان "كــان فخــامــة ال ــرئيـس
جالل طــالـبــانـي ،الــذي يــؤكــد دومــا أن
ب ـي ـتـه مف ـتـ ـ ــوح لـكـل العـ ـ ــراق ـيــني ،قـ ـ ــد
اســتقــبل احملـ ــامـي ب ـ ــديع عـ ــارف عـ ــزت،
واستـمع مـنه إلــى مــا يحـملـه من آراء و
ت ـ ـظـلـ ـم ـ ـ ــات ،وش ـ ـ ــدد عـل ـ ـ ــى أن الـع ـ ـ ــراق
اجل ـ ــديـ ـ ــد ،خالف ـ ــا لـعه ـ ــود االس ـت ـب ـ ــداد

يحتـاج الــى مجمـوعـة مقـومـات
اولهـ ــا ان نك ــون ص ــادقـني فـيـم ــا
نـك ـتــب ونـك ـ ـ ــون مق ـت ــنعــني بـ ـ ــان
االتفاق ملزم".
واض ـ ــاف ال ـص ـ ــايف "ام ـ ــا ان اوقع
بالنهـار واحنث باللـيل فال قيمة
لـه ـ ـ ــذا االل ـت ـ ـ ــزام" مـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــا عــن
خــشيـته ان "يكــون هــذا االتفــاق
عـبـ ــارة عـن خ ـ ــديع ـ ــة ( )...فقـ ــد
اعتدنا على الكتابة الروتينية".
وتـابع ان "التـوقيع خـطوة مهـمة
لـكــنهـ ــا لـن ت ـ ــوقف ن ـ ــزيف الـ ــدم
( )...فما يـوقفه هو االميـان مبا
نـكتـبه ( )...ف ــالت ــاريخ يح ــدثنــا

عـن مع ــاه ــدات ك ــانـت يف ال ــواقع
مـ ـ ــؤامـ ـ ــرات او اري ـ ـ ــد لهـ ـ ــا شــيء
فحدث شيء آخر".
وقـ ــال ال ـصـ ــايف "هـنـ ــاك مـيـ ــدان
واضـح السـ ـتـع ـ ـ ــراض الـع ـ ـضـالت
وهـ ــو املـيـ ــدان الـ ـسـيـ ــاســي فقــط
وبـالوسـائل الـسلميـة ليثـبت من
خاللها من هو االفضل".
وتـطـرق الـى "الـدعــوات الكـثيـرة
حلـل امليـليــشيــات ( )...ال بــد ان
جنعـل لل ــدول ــة هـيـب ــة م ـص ــان ــة
ومـحفـ ـ ــوظـ ـ ــة وي ــبقـ ـ ــى الـ ـ ــسالح
بـي ــده ــا وه ــذا املــطلـب يجـنـبـن ــا
الفوضى".

املــسلحــة يف العــراق ان ق ــوام "اجليـش
االسالمـي" ي ـشـكله ضـبــاط عــراقـيــون
كبـار يف اجليش السـابق ،لديهم صالت
وثيقة بجماعات سلفية عراقية.
واعـلـ ــن اجل ـ ـي ـ ـ ــش االسـالمـ ــي ،م ـ ـنـ ـ ـ ـ ــذ
االعـالن ع ــن ت ـ ـ ـشـكـ ـيـلـه اواسـ ــط ع ـ ـ ــام
 ،2004م ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤولـ ـيـ ـتـه ع ــن ع ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرات
العــمل ـي ـ ــات الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة يف م ـن ـ ــاطق
متفرقة.
ويـؤكــد اخلبــراء واحملللــون ان اجليـش
االسالمي ال يتمتع بعالقات طيبة مع
تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة يف العـ ــراق بـ ـسـبـب
خالف آيديولوجي ولوجستي.
وي ـ ـش ـيـ ـ ــر اخل ـبـ ـ ــراء الـ ـ ــى ان اجل ـيـ ــش
االسالمـي أنـ ـشـئ (كــمعـ ــادل مـ ــوضعـي
ع ــراقـي) لـتـن ـظـيـم الق ــاعـ ــدة ،بع ــد ان
استحـوذ االخيـر علـى سـاحـة الـنشـاط
املسلح يف العراق.

جملس النواب يستنكر
اغتيال احد اعضائه

املـاضية ،حـريص على حقـوق اإلنسان و
عل ــى ن ــزاه ــة القـض ــاء و اســتقاللـيـته".
م ــؤكـ ــداً "أن مكـتـب رئـيــس اجلـمه ــوري ــة
يـنفي بـشــدة أن يكــون فخـامـة الــرئيـس
قـد حتـدث عن "نـسيــان" حلبجــة ،فتلك
املــأســاة غــدت جــرحــا ال يـن ــدمل ،لـيــس
فق ــط يف نف ـ ــوس الـكـ ـ ــرد و الع ـ ــراق ـيــني
عـامــة ،بل انهـا تــركت نـدوبــا يف ضمـائـر
قـ ــادة الـ ــدول و ممــثلـي ال ـ ــرأي العـ ــام ،و
خصوصا أولئك الذين التزموا الصمت
و لم يحـركهم مـشهـد األطفـال الـرضع،
ال ــذيـن قـض ــوا ب ــاملـ ــواد الكـيـمـي ــاوي ــة يف
أحـ ـضـ ـ ــان أمهـ ـ ــاتهــم يف ش ـ ــوارع الــبل ـ ــدة
العراقية الشهيدة يف كردستان".
وخلـص الـبيــان الــى القــول "إن ح ــديث
الـ ـسـي ــد بـ ــديع ع ــارف عـ ــزت ال يج ــانـب
احلـقيقــة ،و ينـايف الـواقع فقـط ،بل انه
غ ــدا م ــدع ــاة للـتـفكـي ــر يف ح ــرفـي ــة مـن
يـت ـصـ ــدى ملهـن ــة احمل ــام ــاة وش ــرف ه ــذه
املهنـة الــذي يقتـضي األمـانــة والصـدق
واملوضوعية".

بغداد  /املدى
اس ـت ـنـك ـ ــر مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب
عمـليــة اغـتي ــال النــائـب عن
التحالف الكردستاني ممثل
محـ ــاف ـظـ ــة الـ ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة
محمد رضا محمد.
وقال اجمللس يف نعي اصدره
أمــس انه " يف ال ــوقـت ال ــذي
يـ ـسـتـنـكـ ــر مـجل ــس الـنـ ــواب
الع ـ ـ ــراقــي هـ ـ ـ ــذه الع ــمل ـي ـ ـ ــة
االرهــابـيــة اجلـبــانــة يـتقــدم
اجمللـس بـأحــر التعـازي الـى
عـ ـ ــائل ـ ــة الـفق ـي ـ ــد والـ ــشعــب
العراقي".
مــن جهــته ق ـ ــال م ـص ـ ــدر يف
اجملـلـ ـ ـ ــس ان مـج ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة
مــسلحــة اخـتـطفـت الـنــائـب
محـمد بعـد مراجعـته ديوان
الـوقف السنـي يف بغداد وانه
مت الـعثــور عل ــى جثـته قــرب
م ــسج ــد وب ــدت آث ــار اعـي ــرة
ناريـة يف انحـاء من جـسده.

كاييس :األشهر الستة القادمة حتدد مستقبل العراق
بغــــــداد  -وارشــــــو  /املــــــدى
والوكاالت
اعـل ــن ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد الـق ـ ـ ــوة مـ ـتـع ـ ـ ــددة
اجلـنـ ـسـي ـ ــة يف العـ ــراق اجلـنـ ــرال
االم ـيـ ـ ــركــي جـ ـ ــورج كـ ـ ــايـ ـ ـســي ان
االشه ــر ال ـسـت ــة املقـبل ــة ســتك ــون
"حاسمة" ملستقبل العراق.
وق ــال اجلن ــرال يف بي ــان يف ختــام
مــؤمتــر دولي مـغلق يف العــاصمــة
الب ــولنــديــة وارشــو"سـتك ــون فتــرة
ح ــاسـمـ ــة للجـمـيع والـكل يع ــرف
ذلـك .واالشهـ ــر الـ ـسـت ـ ــة املقــبلـ ــة
سـتكــون فـتــرة حــاسـمــة سـتحــدد
مستقبل العراق".
وضـم املـ ــؤمتـ ــر الـ ــذي دام يـ ــومـني
مسـؤولني عـسكـريني من  36دولـة
بينها العراق.
وعـب ــر م ـسـت ـش ــار االمـن الق ــومـي
م ــوفق ال ــربـيعـي بح ـسـب الـبـي ــان

نفـسه عن امتـنانه لـلمشـاركني يف
املـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر "عل ـ ـ ــى كل مـ ـ ــا ق ـ ـ ــام به
الــتحـ ــالـف يف العـ ــراق لــتحـ ــريـ ــر
االمـة واستـقرار الـبالد واملسـاعدة
على اعادة االعمار".
وق ــال "لق ــد س ــاهـمـتـم يف تغـيـي ــر
االمة العراقية كلها ،ونهضتم بها
من االطالل واعـطيـتمـوهــا حيـاة
جديدة".
ويـرى مــراقبــون ان الفتـرات الـتي
يحــددهــا املـســؤولــون الع ــراقيــون
واالمــريكيـون لتحـسن الـوضع يف
العراق تبدو متقاربة.
وقبل يــومني اعلـن رئيـس الـوزراء
نـوري املــالكـي ان االشهـر الـثالثـة
املقـبلة سـتشكل حتـوال يف الوضع
الع ــراقـي ،معـتـبـ ــراً ان احلك ــوم ــة
اآلن يف آخ ـ ـ ــر اط ـ ـ ــوار املـ ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة
االمنية.

اعتقال احد قادة القاعدة يف كركوك وآخر خطط لعمليات ارهابية يف النجف
النجف -اربيل  /الوكاالت
اعلـن م ـص ـ ــدر يف ش ـ ــرط ـ ــة الـنـجف
أمــس اجلـمع ــة ان دائـ ــرة مك ــافح ــة
االرهـاب القت الـقبض علـى عنـصر
مـن تنــظيـم القــاعــدة كــان يخـطـط
لـلق ـي ـ ـ ــام بع ــمل ـيـ ـ ــات ارهـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة يف
املدينة.
وق ـ ــال املالزم جنـ ــاح جـبـ ــر مـ ــوسـ ــى
"القـينــا الـقبـض علــى شخــص من
ت ـنـ ـظ ـي ــم القـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يع ــمل ض ـمــن
تنـظـيمــات هـيثـم البــدري املـســؤول
عــن تـفج ـي ـ ــرات ض ـ ــريح االم ـ ــامــني
العـ ـسـكـ ــريــني علــيهـمـ ــا الـ ــسالم يف
سامراء يف شباط املاضي".

واضــاف "متـت العـملـيــة بــالـتعــاون
مع مـن ـظـ ــومـ ــة امـن واســتخـبـ ــارات
الـنجف" مـشيـرا الـى ان "الـشـخص
املتهـم كان يف طـور جمع املعلـومات
يف ال ـنـجف اس ــتع ـ ـ ــدادا لع ــمل ـيـ ـ ــات
اجرامية".
وتــابع الـضـابـط ان "هـذا الـشخـص
اعـت ـ ــرف يف الـتـحقــيق ـ ــات االولـي ـ ــة
ب ـتــنف ـي ـ ــذه عــمل ـي ـ ــات اره ـ ــاب ـي ـ ــة يف
سامراء قبل انتقاله الى هنا".
كـم ــا اعلـنـت شــرطــة كــوكــوك أمــس
انهـا متكـنت مـن اعتقـال احـد قـادة
تنـظيم الـقاعـدة خالل عمليـة دهم
يف مدينة كركوك شمالي العراق .

وق ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر ش ـ ــرط ـ ــة األقـ ـض ـي ـ ــة
وال ـن ـ ــواحــي يف ك ـ ــركـ ـ ــوك الع ـم ـي ـ ــد
سرحد قادر ان قوات شرطة كركوك
متـك ـنــت ب ـ ـ ــال ـتـع ـ ـ ــاون مـع الـق ـ ـ ــوات
مــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــة مـن اعــتقـ ــال
املـطلــوب رشيـد مـصلح وهـو شـقيق
أح ــد م ـس ــاع ــدي ال ــزعـيـم ال ـس ــابق
لـتـنـظـيـم الق ــاع ــدة يف الع ــراق أب ــو
م ــصعـب الـ ــزرقـ ــاوي الـ ــذي قــتل يف
قصف أمريكي مبحافظة ديالى.
يـذكـر أن القـوات متعـددة اجلنـسيـة
أعلـنت عـن مكـافــأة بقـيمــة  25ألف
دوالر ملــن يـ ـ ــدلــي مبـعلـ ـ ــومـ ـ ــات عــن
االرهابي رشيد مصلح.

