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الـــــــتــقـــــــت املــــــــــــــســــــــــــــــــؤولـــــــني يف بــغــــــــــــــــــداد واربـــــــيــل

رايـس تــؤكــد دعـم بالدهـــا للعــراق وإجــراء املــزيــد مـن احلــوارات إلنجــاح مـرشوع املـصــاحلــة

بغداد  -اربيل  /املدى والوكاالت

عـ ـ ـ ــرض رئ ــيـ ـ ــس اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة جـالل
ط ـ ـ ــالــب ـ ـ ــان ــي خالل اس ــتقــبـ ـ ـ ــاله وزي ـ ـ ــرة
اخلارجية االمـريكية كونـدليزا رايس يف
بغ ــداد آخ ــر الـتـط ــورات الـتـي تــشه ــده ــا
الـبالد مــشيــداً ب ــدور عمـليــة املـصــاحلــة
الــوطنيـة واالتفـاقـات الـتي متت مـؤخـراً
يف اطار دعم العملية السياسية.
وق ـ ــال ط ـ ــالــب ـ ــانــي يف م ـ ــؤمت ـ ــر صـحفــي
مشـترك مع رايـس التي وصلـت يف زيارة
مف ــاجئــة إلــى بغــداد يــوم اخلـميــس انه
ركــز يف حــديـثه مع الــوزيــرة االمــريـكيــة
علــى نقطـتني جـوهـريتـني همـا االتفـاق
املـب ــرم بــني الكـتل ال ـسـي ــاسـي ــة وت ــوقـيع
وث ــيقـ ـ ــة الـعهـ ـ ــد مــن اجـل حقــن الـ ـ ــدم
العـ ــراقــي وتعـ ــاون ع ــشـ ــائـ ــر االنـبـ ــار مع
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة يف م ـ ـ ــواجـه ـ ـ ــة ومـالحـق ـ ـ ــة
االرهابيني.
وك ــانـت رايــس قـ ــد وصلـت صـب ــاح امــس
اجلـمعة إلـى اربيل واجـتمعت مـع رئيس
اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واعربت وزيـرة اخلارجيـة األمريكـية عن
احتــرامهــا للـقيــادة الع ــراقيــة مــشيــدة
بـدور رئيـس اجلمهـوريـة ورئيـس الـوزراء
ن ـ ـ ــوري امل ـ ـ ــالـكــي لــت ـ ـ ــدع ـي ــم الع ــملــي ـ ـ ــة
الـدميقراطية و بناء دولـة القانون .كما
أكدت على ضرورة القضاء على اإلرهاب
و ج ـ ــددت الــت ـ ــزام حـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتحــدة مبـســاعــدة الع ــراقيـني يف بنــاء
دول ــتهــم و إعـ ـ ــادة االعــمـ ـ ــار يف العـ ـ ــراق،
مـشيـرة إلـى أهـم املنجـزات الـتي حققهـا
العــراقيــون و املتـمثلــة يف االنتخـابـات و
كـت ــاب ــة ال ــدسـتـ ــور الع ــراقـي ،و تـ ــشكــيل
احلكــومــة احل ــاليــة ،مــؤكــدة أن الـشـعب
األميركي ينظر إليها بكل إعجاب.
وقــال بيـان ملـكتـب رئيــس اجلمهـوريـة ان
وزي ــرة اخل ــارجـي ــة األمـي ــركـي ــة حـض ــرت
مـأدبة إفطـار أقامها الـرئيس الطـالباني
بحضـور نــائب رئيـس اجلمهـوريـة طـارق
اله ـ ــاش ـمــي ورئــيـ ــس مـجلـ ــس الــن ـ ــواب،
محمـود املـشهـداني والـسفيـر االمــريكي
وعدد من املسؤولني.
وتبــادل رئيـس الـوزراء نـوري املـالـكي يف

مـك ـت ـبـه عـ ــص ـ ـ ــر اخل ـمــي ـ ــس مـع وزي ـ ـ ــرة
اخلــارجيــة األميــركيـة كـونــداليـزا رايـس
وجه ــات الـنـظ ــر يف ع ــدد مـن القـض ــاي ــا
التي تهم البلدين.
وقال رئـيس الـوزراء إن مبـادرة املصـاحلة
واحلــوار الــوطـنـي حتــولـت إل ــى محــرك
سيـاسي حلل مشـاكل صعبـة يف عدد من
احمل ـ ــاف ــظـ ـ ــات الع ـ ــراقــي ـ ــة مــثل األنــب ـ ــار
وديالى.
وأشار إلـى مؤمتـري العـشائـر ومنظـمات
اجملـتـمع املــدنـي إلــى جــانـب االسـتعــداد
لعقد مـؤمتر ثـالث للقـوى السيـاسية يف
احلــادي والعـشـريـن من الـشهـر اجلـاري
ومـؤمتر مكـة لعلمـاء الديـن ،مشيـراً إلى
اإلتـف ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـ ــذي وقـع ــت عـلـ ـيـه ال ـكـ ـتـل
الـسيـاسيـة الـذي نص علـى إيقـاف نـزف
الدم العراقي .مؤكدا عزم احلكومة على
التصـدي لإلرهابيـني بكل قوة من خالل
ت ــطـ ـ ــويـ ـ ــر ق ـ ـ ــدرات األجهـ ـ ــزة األم ـنــيـ ـ ــة
والعسـكريـة مشـيراً إلـى ضرورة أن يـكون
ال ــسالح بـيـ ــد احلك ــومـ ــة فقــط والعــمل
على احتواء قضية امليليشيات.
وق ـ ـ ــال رئــي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء إن احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
العــراقيــة مـصـممــة علــى إقــامــة أحــسن
الـعالقـ ــات مع دول اجلـ ــوار عل ــى أس ــاس
املصـالح املـشتـركـة وأن العــراق لن يكـون
ممـراً إلحلـاق الضـرر بـأيـة دولـة من دول
اجلـ ــوار اإلقلـيـمـي مع ت ــأكـيـ ــده عل ــى أن
سيـادة العـراق لن تكـون محل نقـاش مع
أية جهة.
مـن جـ ــانــبهـ ــا أكـ ــدت وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة
األميـركية كـونداليـزا رايس علـى ضرورة
اس ـتــمـ ـ ــرار ال ــتعـ ـ ــاون بــني ال ــبلـ ـ ــديــن يف
اجملــاالت اخملـتلفــة واسـتعــداد الــواليــات
املتحــدة األميــركيــة لتقــدمي شتـى أنـواع
الدعم لـلحكومـة العراقـية حلل املـشاكل
التي تواجهها.
وقـ ــالـت رايـ ــس ان العــنف الــط ـ ــائفـي يف
العراق يشكل "تهديداً استراتيجيا".
واض ــافت "بـني جمـيع الـتهــديــدات الـتي
يـ ــواجـههـ ــا العـ ــراق ،مـتـمـ ــردو القـ ــاعـ ــدة
والعـنف الـطــائـفي ،يــشكل ه ــذا االخيــر
تهديـدا استـراتيجيـا ويجب العثـور على

حل لذلك".
مــن جهــته ،قـ ــال املــتحـ ــدث بـ ــاسـم وزارة
اخل ــارجـي ــة شـ ــون مك ــورم ــاك ان ال ــوف ــد
االمـي ــركـي "الحــظ تغـيـي ــرا مـن ج ــانـب
بعـض الــشخــصيــات الــسي ــاسيــة فـهم ال
يعتبرون ان الواليات املتحدة عدوهم بل
املـتـط ــرف ــون ،ال ــذيـن يعـتـب ــرونهـم سـبـب ــا
لـلمـشــاكـل وليـس الــواليــات املـتحــدة .ان
االمر يتعلق بتغيير ايجابي".
وقــد شــددت رايــس خالل اجـتـمــاع ــاتهــا
علــى "ثالثــة اســس رئيــسيــة لالسـتقــرار
وهــي امل ــصـ ـ ــاحلـ ـ ــة واالمــن وال ـت ـن ـمــيـ ـ ــة
االقتصادية".
وحـضت رايس علـى وقف العنف ،مـؤكدة
ان "ال وقت لــديـهم لـنقــاشــات ال تـنتـهي
حول هذه املسالة".
وقـالت للصحافيني الـذين يرافقونها يف
ج ــولــته ــا الـ ـش ــرق اوس ـطـيـ ــة عل ــى مـنت
الطـائرة "من الـواضح ان الوضع االمني
ال ميكـن حتـمـله كـم ــا ان م ـس ــاعـ ــدته ال
تكـون عبـر اجلمـود الـسيـاسـي ( )...فهم
ال ميلكـون الوقت لنقاش ال ينتهي حول
هذه املسالة".
واضافت انها سـتدعو الطبقة السياسية
العــراقيـة الـى العـمل معـا لـوقف الـعنف
الطائفي اآلخذ بالتصاعد.
واوضحـت يف هـ ــذا الــصـ ــدد "دورنـ ــا هـ ــو
م ـس ــاع ــدة جـمـيع االط ــراف ويف ال ــواقع
الضـغط علـيهم لـلعمل بهـذا االجتـاه يف
احلال".
وت ــابعـت "اعـتقــد ان هــذه هـي الــرســالــة
الـتي يـريــد رئيـس الـوزراء نـوري املـالـكي
تــوجيههـا وهي رسـالـة نحـاول تــوجيههـا
نحـن ايضـا .يجب ان يكـون من الـواضح
ج ــدا لـلجـمـيع وخ ـص ــوصـ ــا للـحك ــوم ــة
العراقية ان هذه االمور مسائل ملحة".
والــتقــت يف وقــت الحق رئــيـ ــس ال ـ ــوزراء
نــوري املــالـكي لـفتــرة قــصيــرة يف مـكتـبه
داخـل املنـطقـة اخلـضـراء قـبل االنـتقـال
ال ــى ال ــسف ــارة االمـي ــركـي ــة لـلق ــاء ق ــادة
آخرين.
واشــادت بـ "الـقيــادة املـمتــازة" لـلمــالـكي،
مــؤكــدة ان الــواليــات املـتحــدة "سـتـبقــى

طالباني مع رايس يف احد اللقاءات

صديقا ملتزما للعراق".
واضــافـت "انهــا اوق ــات صعـب ــة دون شك
بالنسبة للعراقيني لكنهم اقوياء".
كـم ــا الـتقـت يف ال ــسف ــارة ن ــائـب رئـيــس
اجلــمهـ ــوريـ ــة طـ ــارق الهـ ــاشـمـي ونـ ــائـب
رئـيــس الـ ــوزراء سالم الـ ــزوبعـي ورئـيــس
البرملان محمود املشهداني وزعيم جبهة
التوافق البرملانية عدنان الدليمي.
ث ــم عـ ـ ـ ـ ــادت والـ ـتـق ــت نـ ـ ـ ـ ــائ ــب رئ ــي ـ ـ ــس
اجلـمهــوريــة عــادل عـبــد املهــدي وزعـيـم
االئـتالف املــوحــد الــسي ــد عبــد العــزيــز

احلكيم.
إل ـ ـ ـ ــى ذلــك دع ــت راي ـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ــادة اقـلـ ـي ــم
كـردستان امـس اجلمعة الـى التعاون مع
بغـداد القامـة عراق دميـوقراطي مـوحد،
والى تقاسم الثروة النفطية.
ووصـلت رايس الـى اربيل آتـية مـن بغداد
يف خـت ـ ــام زي ـ ــارته ـ ــا املف ـ ــاجـئ ـ ــة الج ـ ــراء
مح ــادث ــات مع رئـي ــس االقلـيـم م ــسع ــود
بارزاني.
وقـالت يف ختـام اجتمـاع ثنـائي استغـرق
 45دقـ ـيـقـ ـ ـ ــة مـع بـ ـ ـ ــارزان ــي ان "ال ـ ـ ـشـع ــب

كـربالء :تسلم القـائد السـابق للواء الـذيب قيادة رشطـة املدينـة ال يعني وجود ازمـة امنية
كربالء  /املدى
قـال محـافظ كــربالء د .عقيل اخلـزعلي إن
تسلـم (أبو الـوليـد) قيـادة شرطـة املديـنة ال
يعني إن الـوضع يف احملافظة مـتأزم ومثلما
تؤكـد إن جهاز الـشرطـة يف احملافـظة يـشكو
مــن قلـ ــة الـ ــدعــم املق ـ ــدم له مـن نـ ــاحـيـتـي
ال ـت ـ ــسل ــيح واآلل ـي ـ ــات ام ـ ــا اجل ـ ــرائــم ال ـتــي
حـصلـت يف كــربالء ال متـثل وجــود مـشـكلــة
حقيقية يف احملافظة.
وقال احملـافظ يف مـؤمتر صحفـي عقده مع
رئيـس مجلـس"احملــافظـة بـالـوكـالـة ومـديـر
شـرطـة كــربالء اجلـديــد اللــواء محمـد أبـو
الـوليـد (آمـر لـواء الـذيب) سـابقـاً اخلمـيس
املـاضي مبنـاسبـة تـسلم أبـو الـوليـد منـصبه
اجلــديــد ان عــدد جــرائـم القـتل العـمــد يف
احملافـظة هـو  144جرميـة منـذ بدايـة العام
احل ــالـي حـت ــى نه ــاي ــة ايل ــول امل ــاضـي وق ــد
اكتشف منها  44جرمية..

وأضـ ـ ــاف :لق ـ ــد حـ ــصلــت يف ك ـ ــربـالء خالل
العـام احلالي أكثر مـن  1392عملية اكتشف
منهــا  1255منهـا عـمليـات الـشـروع بـالـقتل
كـ ــانـت  28واملـكـت ــشف  21وعــملـيـ ــات القــتل
اخلطــأ  3واملكتـشف  3واإليــذاء العمـد 103
واملكـتــشف  101واالغـتـص ــاب والل ــواط ــة 23
وامل ـكـ ــت ـ ـ ـ ـشـف  23ع ـ ـمـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــات اخل ـ ـ ـطـف 19
وامل ـك ــت ـ ـ ـشـف  16وانـ ـتـحـ ـ ـ ــال شـخ ـ ـص ــيـ ـ ـ ــة 1
واملكـت ــشف  1واالحـتـيـ ــال  74واملكـت ــشف 64
واالغتياالت  11لم يكتشف منها والسرقات
 771واملـكتــشف  863وعمــاليــات التـفجيـر 4
لم تعرف مصادرها..
وأشــار اخلــزعـلي إلــى إن هــذه األرقــام تـبني
حجـم العمل الـذي قـامت به أجهـزة شـرطـة
كــربالء خالل الـفتــرة املــاضيــة علــى الــرغم
مـن قلـ ــة اإلمك ــان ــات ألنـنـ ــا وضعـن ــا خ ـط ــة
ب ـ ــديل ـ ــة جنحـنـ ــا فــيهـ ــا وهـن ـ ــاك تغـيـيـ ــرات
سـتحـصل إلع ــادة انتـشــار القــوة واخلـطـط

األمـنيــة..وتــابع أن اللــواء أبــو الــوليــد جــاء
بـأمــر من وزارة الــداخليـة وهــذا ال يعـني إن
الوضع يف كربالء غير جيد أو متأزم.
مـن جــانـبـه أوضح اللــواء أبــو الــولـيــد انـنـي
جئـت إلى كـربالء لـغرض الـعمل فيـها ألنـها
مــديـن ــة مقــدســة ولـيــس كـمــا أشـيع مـن إن
هنــاك تــأزم ـاً يف الــوضع األمـني ..مـضـيفــا:
لقـد نـاقــشنــا منـذ الـصبــاح البـاكـر اخلـطـة
األم ـنــي ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مـع امل ـ ــس ـ ـ ــؤولــني يف
احملـافظـة وسوف تعـرض خالل أسبـوع على
مجلس احملافظة.
واض ــاف :إن ه ــدفـن ــا ال ــرئـيــس ه ــو تـنفـي ــذ
القانـون ولن نسمح ألي مـظهر من مـظاهر
الـتسلح يف املـدينـة وقد أخـذنا تعهـدات من
املـكاتـب احلوزويـة والسـياسـية بـالتعـاون مع
الشـرطـة السـتتبـاب األمن يف كل احملـافظـة
ولن تكـون هنـاك مـيليـشيـات يف املـدينـة وان
مجيئنا إلى كربالء ألننا جنود نعمل يف كل

مكـان تراه احلكـومة وهـذا العمل هـو العمل
ال ــوطـنـي ال ــذي ن ــسع ــى إلـيـه ..واوضح اب ــو
الـ ــولـي ـ ــد انه ســيقـ ــوم بـتـ ــدريـب الـ ـشـ ــرطـ ــة
م ـن ـت ـ ـس ـبــني وض ـب ـ ــاط ـ ــا لـكــي يعــمل ـ ــوا وفق
القــانــون ..مـضـيفــا :طلـبت مـنهـم أن يكــون
والؤهم للـوطن وليـس إلى احلـزب أو التـيار
والذي يريد أن يعمل لوالئه عليه أن يختار
العــمل بـ ــواحـ ــدة إم ـ ــا للـ ــوطــن أو للـ ــوالء..
مـوضحـا انـه سيقـوم بـإلقــاء القبـض علـى
العـصــاب ــات والتـص ــدي لكل عـمل تخــريـبي
ولـن نـ ـســمح ألي إرهـ ــابـي بـ ــالـ ــدخـ ــول إلـ ــى
امل ــدين ــة مثـلمــا نــسعــى إلــى إلقــاء الـقبـض
علـ ـ ــى الع ـن ـ ــاص ـ ــر اإلج ـ ــرام ـي ـ ــة قــبل وق ـ ــوع
اجلـرميـة .واسـتطـرد ..خالل أسبـوع سـأقـوم
بـعمـلي ــة التــدريـب لكل مـنتـسـبي الـشــرطــة
لـيك ــون الق ــان ــون ه ــو املعـي ــار يف العـمل مـن
خالل فتح دورات قانـونية وإداريـة والتعامل
مع حقوق اإلنسان.

خالل حفل تسلم وزارة اخلارجية االمريكية ملف االعمار يف ديالى من القوات العسكرية

خليلزاد :تفاؤل بنجاح املصاحلة والعمل عىل تـطوير قدرات القوات االمنية وتنمية برامج االعامر
ديالى  /عمر الدليمي
اكــد الــسفـيــر االم ــريكـي زملــاي
خـلـ ـيـلـ ـ ـ ــزاد حـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراق
حلكـومـات مـحليـة نـشـيطـة يف
احملــافـظــات واالقــالـيـم لـيكــون
تعـاونهـا مع احلكـومـة املـركـزيـة
متحداً يف بناء العراق.
جـاء ذلك خالل حضـوره حفالً
ت ــسلـمـت فـيه وزارة اخل ــارجـي ــة
االمـ ــريـكـيـ ــة مـلف االعـمـ ــار يف
احمل ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
العسكرية العاملة ضمن نطاق
القوات متعددة اجلنسية.
واوضح الــسفـيــر االم ــريكـي ان
جناح العراق يعتمد على اربعة
عــوامـل ،هي املـصــاحلــة والقــوة
العـ ـسـكـ ــريـ ــة وحـكـ ــومـ ــة قـ ــويـ ــة
وقــانــون فــاعل ش ــرط ان يكــون
هـنـ ــاك منـ ــو اقـت ـصـ ــادي جـيـ ــد
وقـادر علـى تــوفيــر عيـش كـرمي
البنــاء الـشـعب مــشيــراً إلــى ان
فـرق اعادة االعـمار قـد صممت
ل ــرف ــد كل ه ــذه االه ــداف وهـي
تعـبـيـ ــر عـن الـتـ ــزام الـ ــواليـ ــات
املــتحـ ــدة االمـ ــريـكـيـ ــة بــنجـ ــاح
العراق.
وشــدد الـسـفيــر يف كـلمـته علــى
دعــم جهـ ــود امل ـصـ ــاحلـ ــة الـتـي
تسعـى إليهـا احلكومـة املركـزية

واحلكــومــة احملـليــة يف ديــالــى
وتطـويـر جلــان حل النـزاعـات
وتقــريـب وجهــات الـنـظــر بـني
اجل ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـتــي عـل ـيـه ـ ـ ــا
التفـاوض مـؤكــداً دعم سـلطـة
الق ــانـ ــون وتق ــدمي امل ـس ــاع ــدة
لـلجه ــاز القـض ــائـي الداء دوره

والـطـلب مـن اجلهــات املعـنيــة
اطالق س ـ ــراح امل ـ ــوق ـ ــوفــني يف
اطار من جهود املصاحلة.
مـشــدداً علــى ان هــذا الـطلـب
يـأتـي متـرادفـاً مع اجلـديـة يف
مـحـ ـ ـ ــاربـ ـ ـ ــة االرهـ ـ ـ ــاب وعـ ـ ـ ــدم
التساهل معه.

واش ـ ـ ــار زاد خـالل االح ـتـف ـ ـ ــال
الـذي اقـيم اخلـميـس يف مقـر
القــوات االمــريـكيــة يف قــاعــدة
املـطــار وحـضــره قــائــد القــوات
االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـيـ ـ ـ ــة يف املـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
ومحـ ـ ــاف ــظ ديـ ـ ــالـ ـ ــى ورئ ـيـ ــس
مـجل ــس احملـ ــاف ـظ ـ ــة والقـ ــادة

االمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى ان فـ ـ ـ ــريـق
االعمـار سيعمل بـالتـعاون مع
مـجلــس احمل ــاف ـظـ ــة وإدارته ــا
لـبن ــاء االقتـص ــاد يف املنـطقــة
وإنـشـاء مـركـز جتـاري ومـركـز
لـت ـصـنــيع الـتـمـ ــور بـ ــاشـ ــراف
ال ــدوائ ــر ال ــزراعـي ــة وامل ــراك ــز
البحثية يف جامعة ديالى.
وت ـ ــابـع :ان الفـ ــشل والــنج ـ ــاح
يـعـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــدان عـل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــرارات
العــراقـيـني م ـشـيــراً ان هـنــاك
أخـ ـطـ ـ ــاءً قـ ـ ــد ارتـك ـب ــت خالل
الـفتــرة امل ــاضيــة علــى ال ــرغم
ممـ ـ ــا وصفـه بح ـ ـســن ال ـن ـيـ ـ ــة
وم ـ ــؤك ـ ــداً ان ه ـ ــذه االخ ـط ـ ــاء
ســيجـ ــري جتـ ــاوزه ـ ــا والعــمل
علـى الـنجــاح بتـصمـيم كـبيـر
مـبـيـنـ ـ ـاً ان الفـتـ ــرة املـ ــاضـيـ ــة
شه ــدت استـثمــار  735مـليــون
دوالر يف مشاريع اعمـار ديالى
وان هـن ــاك م ـش ــاريع ج ــدي ــدة
لتحـسني الـطاقـة الكهـربائـية
وم ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع املـ ـ ـ ــاء واجملـ ـ ـ ــاري
وانـ ـشـ ــاء جـ ـسـ ــر سـتـ ــراتــيجـي
واالرتقـاء مبفـاصل اخلـدمـات
كـافـة مـؤكـداً ان جنـاح عـمليـة
االعـمـ ــار واسـتـبـ ــاب االمـن يف
ديـالـى عـنصــر مهم بــالنــسبـة
لنجاح العراق.

وعبـر الـسفيــر زاد عقب لقـائه
مـح ـ ـ ــافـ ــظ دي ـ ـ ــال ـ ـ ــى ورئ ـي ـ ــس
مجلــسهــا عـن تفــاؤله بـنجــاح
جهود املـصاحلة مـؤكداً العمل
علــى تـطــويــر ق ــدرات القــوات
االمـنـيـ ــة وتـنـمـيـ ــة ق ـ ــابلـيـ ــات
احلكـومة احملليـة على تطـوير
برامج االعمار والتنمية.
من جــانـبه وصف رع ــد رشيــد
املال ج ـ ــواد محـ ــافــظ ديـ ــالـ ــى
الـلقاء بـااليجابـي مشيـراً إلى
انـه بحــث مع ال ـضـيـف كل م ــا
يـتعلق بـاحملــافظـة يف ميـادين
االمـن واالقـت ـصـ ــاد واالعـمـ ــار
ومت االتفـاق على دعـم القوات
االمنية يف احملافظة وتشجيع
جه ــود امل ـص ــاحل ــة اســتع ــداداً
لالنتخـابات القادمة يف ديالى
بعــد تــشكـيل الهـيـئ ــة العــامــة
لالنـتخ ــاب ــات م ـشـي ــراً إل ــى ان
زي ــارة الــسفـي ــر زاد ق ــد ج ــاءت
ب ـن ـ ـ ــاء علـ ـ ــى دعـ ـ ــوة س ـ ـ ــابقـ ـ ــة
مـ ـ ــوضحـ ـ ـاً ان ه ـن ـ ــاك نـ ـظ ـ ــرة
طـ ـم ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى االدارة يف
احملــافـظــة للـنهــوض بـعمـليــة
االعـمـ ــار يف كل اجملـ ــاالت وانه
وضـع ت ـ ـصـ ـ ـ ــوراتـه تـلــك امـ ـ ـ ــام
فريق االعمار.

الكــردي سـيكــون بحــال افـضل اذا ك ــانت
بغـ ــداد واملـن ـ ــاطق احملـيــطـ ــة مـ ـســتقـ ــرة
ودميوقراطية".
واضـافت خالل مـؤمتر صحـايف مشـترك
مع رئـيــس االقلـيـم "اجــريـن ــا محــادثــات
جيـدة حـول عـمليــة املصـاحلـة الـوطـنيـة
والـ ـ ــرؤيـ ـ ــة اخلـ ـ ــاص ـ ـ ــة بعـ ـ ــراق مـ ـ ــوحـ ـ ــد
دميوقـراطي مستـقر مسـالم وعلى سالم
مع جيرانه".
ومـن جهـته ،قــال ب ــارزاني "ان ك ــردستــان
وكأي امة اخرى يحق لها تقرير املصير"

مضيفـا ان "برملـان كردسـتان اقـر النـظام
الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرال ـ ــي ض ـ ــم ـ ــن اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
دميوقراطي".
كـمــا هــدفـت احملــادثــات الــى اقـنــاع قــادة
االقليم بـدعم قـانون يـنص علـى تقـاسم
ثـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـبـالد ال ـ ـنـفـ ـ ــطـ ــيـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني كـل
العراقيني.
وقـ ـ ــالــت راي ـ ــس للـ ــصحـ ـ ــاف ـيــني الـ ـ ــذيــن
يــرافقــونهــا "نعـتقــد ان الـنفـط يـجب ان
يكــون مــوردا لـكل العــراقـيـني .ويجـب ان
يستفيد منه اجلميع".

نفــي مقــتـله وتـــــأكــيـــــد اعــتقـــــال ســـــائـقه

إجــــــــراء فـحــــص احلـــمــــض الـــنــــــــووي
للتأكد من مصري زعيم القاعدة يف العراق
بغداد  /املدى والوكاالت
قــال مـتحــدث بــاسـم اجلـيــش
االمـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـكـ ــي يف الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق ان
فحــوصــا طـبـيــة جت ــري علــى
جـثـث أحـ ــد القــتلـ ــى يف غـ ــارة
أمـ ــريكـي ــة لـتح ــدي ــد م ـصـي ــر
زع ـيــم ت ـنـ ـظ ـي ــم الق ـ ــاع ـ ــدة يف
الع ـ ــراق أب ـ ــو أي ـ ــوب امل ـص ـ ــري،
الذي يعرف كذلك بأبو حمزة
املهاجر.
واسـتـبع ــدت مـص ــادر اجلـيــش
االمـريكي أن يكون املهـاجر قد
ق ـتـل ،ولـك ـنـه ـ ـ ــا أش ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــى
ض ـ ـ ــرورة انـ ـت ـ ـظ ـ ـ ــار الـفـحـ ــص
للتأكد.
وقـال الـعقيـد بـاري جـونـسـون
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ب ـ ـ ـ ــاس ــم الـق ـ ـ ـ ــوات
األم ــريكـي ــة يف العــراق":قـمـنــا
بـشـن غــارة ،واعـتقــدنــا أن أبــو
أيـ ــوب امل ـصـ ــري كـ ــان مـن بـني
القتلى فيها".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـ ـ ـتـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث
العـسكــري":اننـا ال نـزال نقـوم
بـفحــص احلـ ــامــض الـنـ ــووي،
ولـك ـن ـن ـ ــا ال نعــتق ـ ــد أن ق ـ ــوات
التحالف قتلت املصري".
وق ـ ــال ج ـ ــون ـ ـسـ ـ ــون ان الغ ـ ــارة
وقـع ــت قـ ـبـل ي ـ ـ ــوم ــني ،ولـكـ ـنـه
أح ـجـ ـ ــم عـ ـ ــن اعـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أي
تفاصيل أخرى بشأنها.
وك ــانـت تق ــاري ــر صحفـي ــة ق ــد
نـسـبت إلــى مـســؤول حك ــومي
ع ـ ـ ــراق ــي الـق ـ ـ ــول أن الـق ـ ـ ــوات
األمريكية قتلت املصري.
وقــال مصـدر حكــومي لـوكـالـة
رويـتـ ــرز لألنـبـ ــاء ان امله ــاج ــر،
وثالثـ ــة مـن رف ـ ــاقه قــتلـ ــوا يف
غ ـ ـ ــارة علـ ـ ــى حـ ـ ــدي ـثـ ـ ــة غـ ـ ــرب
العــراق ،بعــد أن شنـت القـوات
األمريكيـة هجوما بريا وجويا
على أحـد البيوت اآلمـنة التي
يستخدمها أعضاء القاعدة.
واملـصري تولى زعامة القاعدة
يف العـ ــراق يف شهـ ــر حـ ــزيـ ــران
املــاضـي ،بعــد مـصــرع زعيـمهــا
الـسابق أبو مـصعب الزرقاوي.
واليع ــرف عـن امل ـص ــري س ــوى
الـقلـيـل ،فق ــد ول ــد يف م ـص ــر،
وتــدرب يف أفغـانــستــان قبل أن
يتـولى زعامـة تنظيم الـقاعدة
يف العراق.

وكـانت احلكـومة العـراقيـة قد
أعلـنـت قــبل أي ـ ــام أنه ـ ــا علـ ــى
وشك الـقبـض علــى املـصــري،
ووزعـت شــريـط فـيــدي ــو ظهــر
فيه ألول مرة.
وك ــان اجلـيــش االمـي ــركـي ق ــد
اعلـن اخلـمـي ــس انـه يقـتـ ــرب
اكثـر فاكثـر من زعيم القـاعدة
يف العــراق ابــو ايــوب املـصــري،
لـكنه نفـى تقـاريـر اشـارت الـى
مقتله.
وقــال املتحـدث بـاسـم اجليـش
ال ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـيــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
جـونـسـون"نـسـتمـر بــاالقتـراب
اكثـر فاكثر من هذا الشخص،
نريد القبض عليه".
واض ــاف ج ــون ـس ــون ان"بعـض
املسلحني املرتبطني بالقاعدة
قتلــوا خالل االسبـوع احلــالي
يف عـملـي ــة ع ــسك ــري ــة بقـي ــادة
قــوات التحــالف يف محــافظـة
االنبار".
واوضح"ك ــانـت هـن ــاك عـملـي ــة
ش ــنهـ ـ ــا اجل ـي ـ ــش االم ـيـ ـ ــركــي
خالل االيـ ــام االخـيـ ــرة ،بـنـ ــاء
علـى معـلومـات استخـباراتـية،
اســتهـ ــدفــت خلـيـ ــة لـتـن ـظـيـم
القــاعــدة واسفــرت عـن مقـتل
عدد من االرهابيني".
وتـ ــشه ـ ــد محـ ــاف ـظـ ــة االنـبـ ــار
مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــة م ــن الـعـ ـنـف حـ ـي ــث
ي ـسـيـط ــر عل ــى اج ــزاء كـبـي ــرة
مـنه ــا م ــسلح ــون م ــرتـبـط ــون
بتنظيم القاعدة.
ويف االس ــابـيع االخـي ــرة ،ازداد
تفـ ـ ــاؤل الق ـ ــادة االم ـي ـ ــرك ـيــني
والـع ـ ـ ــراق ـيــني ح ـي ـ ـ ــال اع ـ ـ ــادة
السـيطرة علـى هذه احملـافظة
بع ــد تعه ــد شيــوخ عـشــائــرهــا
ب ـطـ ــرد العـن ــاص ــر االجـنـبـي ــة
واملـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــرف ــني املـ ـ ـ ــرتـ ـب ـ ـط ــني
بالقاعدة.
واكدت تـقاريـر مقتل عـدد من
املق ــاتلـني االج ــانـب عل ــى ي ــد
ابـن ــاء الع ـشــائــر ،فـيـمــا تــزداد
اعــداد املتـطــوعـني يف صفــوف
اجلـي ــش والـ ـشـ ــرطـ ــة يف هـ ــذه
احملـ ــاف ـظـ ــة ،يف وقـت تـعهـ ــدت
فــيه حـكـ ــومـ ــة نـ ــوري املـ ــالـكـي
ب ـ ـ ــالـق ـبـ ــض عـل ـ ـ ــى امل ـ ـص ـ ـ ــري
املع ــروف اي ـض ــا ب ــابـي حـم ــزة
املهاجر قريبا.

وكـان مسـتشـار االمن الـوطني
م ـ ــوفق الـ ــربــيعـي قـ ــد تـ ــوعـ ــد
االح ـ ـ ــد امل ـ ـ ــاضــي اب ـ ـ ــو اي ـ ـ ــوب
املـصــري خلـيفــة ابــو مـصـعب
الـ ــزرقـ ــاوي لـ ــدى بـث شـ ــريــط
فيـديـو يتـضمـن لقطـات حـول
قيــام املـص ــري بتــدريـب بعـض
العناصر علـى طريقة تفخيخ
السيارات.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـيـعـ ــي ان"هـ ـ ـ ـ ــذا
االرهـابي وخالل فتـرة قصـيرة
ج ـ ــدا ( )...ام ـ ــا يـك ـ ــون ج ـث ـ ــة
ه ـ ـ ــامـ ـ ـ ــدة او مق ـي ـ ـ ــد االي ـ ـ ــدي
ل ـي ـمــثل امـ ـ ــام القـ ـض ـ ــاء ()...
استـطيع ان اقـول اننـا نقتـرب
اكثر فـاكثر من املصري ونقول
لــه ان ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــك اص ـ ـ ـب ـحـ ـ ــت
معدودة".
واجلـمعــة املــاضيــة ،بث مــوقع
اسالمي رسـالـة من ابـو حمـزة
املهاجـر يدعـو فيهـا منـاصريه
الـ ــى شـن حـ ــرب"جـ ــرثـ ــومـيـ ــة"
علــى الق ــوات االمي ــركي ــة كمــا
دع ـ ــاهــم ال ـ ــى خ ــطف رع ـ ــاي ـ ــا
غ ــربيـني يف الع ــراق ملب ــادلتـهم
بــرجـل دين مـصــري مــسجــون
يف الواليات املتحدة.
وقـد كــشف اجليـش االميــركي
هويـة املصري يف متوز املاضي،
اي بعـد شهـر من مقـتل سلفه
االردني الزرقاوي.
وت ــظه ـ ــر يف الـ ـش ـ ــريــط ص ـ ــور
م ـتـفج ـ ــرات مم ـ ــوه ـ ــة ويـعل ـ ــو
ص ـ ـ ـ ـ ــوت شـخـ ـ ــص ي ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدث
ب ـ ــاللـهجـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة قــبل ان
يظهر وجه املصري.
مـن ج ــانـب آخـ ــر ،أعلـن بـي ــان
لـلقـ ــوات مــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــة
اخلـ ـمـ ـي ـ ـ ــس امل ـ ـ ـ ــاض ــي أنـه مت
اعـتقــال ســائق املـصــري يف 28
أيلول املاضي يف بغداد.
وأضــاف البيــان أن املعتقل هـو
ثــانـي شخـص مقــرب مـن أبــو
أي ــوب امل ـص ــري يـتـم اعـتقـ ــاله
خالل الـ ـ ــشهـ ـ ــر املـ ـ ــاضــي ،وأن
املـعلـ ــومـ ــات االســتخـبـ ــاراتـيـ ــة
تـفيــد مبـش ــاركتـه يف عمـليــات
ال ـتـفج ـيـ ـ ــر ال ـتــي حـ ـ ــدثــت يف
فنـدقي الـشيـراتـون واحلمـراء
يف بغداد عام  2005والتي قتل
فـيهـ ــا  16شخ ـص ــا وج ــرح 65
آخرون.

علــــــى خـلفــيـــــــة تقــــــريــــــر االمم املـــتحــــــدة

جلــــــــــان حتـقــــيـقــــيــــــــــة ملــــتــــــــــابـعــــــــــة شــــــــــؤون املـعــــتـقـلــــني يف وزارة الــــــــــداخـلــــيــــــــــة
بغداد  /هشام الركابي
اكـد املتحدث بـاسم وزارة الداخلـية العمـيد عبـد الكرمي خلف
ان االس ــابـيـع املقـبل ــة سـت ــشه ــد اضـمـحالالً جلـمـيع امل ـظ ــاه ــر
املسلحة يف العراق وسحب البساط من حتت امليليشيات.
وق ــال يف م ــؤمتـ ــر صحفـي عق ــده اخلـمـيــس امل ــاضـي ان تـ ــوجه
احلك ــومـ ــة يقـ ــوم اآلن علـ ــى سحـب الـب ـس ــاط مــن امللـي ـشـي ــات
املـسلحـة مـوضحـا بقـوله" ان احلكـومـة تـعمل علـى زيـادة قـدرة
القـوات االمنيـة لغرض اسقـاط احلجج عن الـذين يقـولون ان
احلكومة ضعيـفة مما يضطرهم الـى حمل السالح للدفاع عن

انفسهم"
وتابع" ان الـوزارة وضمن هذا التـوجه احلكومي ستـقوم ببسط
سيـطرتها يف ايـة بقعة تقع ضـمن مسؤولـياتها لفـرض سيطرة
ال ــدول ــة بـ ــالك ــامل" مـبـيـن ــا ان وزارة ال ــداخلـي ــة سـتعــمل عل ــى
مواجهة املظاهر املسلحة بصورة حازمة وقوية.
وبشأن تـداعيات حـادثة اختـطاف ستـة وعشريـن عامالً يف حي
العامل قبل عدة ايام قال العميد خلف ان وزير الداخلية امر
باحـتجاز العنـاصر االمنـية املسـؤولة وال يـزال التحقيق جـارياً
معهـم ومت سحـب الق ــوات املتــورطــة يف ه ــذا االختــراق االمـني

الــى ثـكنــاتهــا وحـلت قــوات امـنيــة اخــرى بــديال عـنهــا حلفـظ
االمـن يف املنطقة املذكـورة .مؤكدا ان هذا االجـراء سيشمل اية
ق ــوة يف وزارة الـ ــداخلـي ــة يـثـبـت ف ــشلهـ ــا او تقـصـي ــره ــا يف اداء
واجـبــاتهــا رغـم اإلمكــانــات املـتــوفــرة لهــذه الق ــوة يف أي مكــان
مسؤولة عنها وزارة الداخلية.
من ج ــانب آخــر اشــار املـتحــدث ب ــاسم الــداخـليــة الــى ان وزيــر
الداخلية امـر بتشكيل جلان حتقيقيـة ملتابعة شؤون املعتقلني
ي ــرتبـط بعـضهــا بــالــوزي ــر مبــاشــرة ،وي ــأتي هــذا االجــراء علــى
خلفـية صـدور تقريـر االمم املتحـدة املتعلق بـالسجـون التـابعة

للــداخـلي ــة .مبـينــا ان الــوزارة اتخــذت اجــراء آخــر يقــوم علــى
وضع عـدد من ضبـاطهـا ومنتـسبيهـا يف املـراقبـة والـتحقيق يف
ج ــرائم ي ــرتبـط بعـضهــا بــاالره ــاب والتــزويــر وســوء اسـتخــدام
السلطة.
من جهـة اخـرى كـشف العـميــد عبــد الكــرمي خلف عـن تكـليف
الـداخليـة ضــابطـاً كـبيـراً بـرتبـة لـواء ركن وبـصالحيـات كـاملـة
لدعـم جهاز الـشرطـة يف االنبـار واعادة تـأهيله يف ظل محـاربة
العشائر للجماعات التكفيرية.

