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ملك االردن يحذّر من محاوالت إذكاء نار االقتتال يف العراق

محاكمة االنفال :الدفاع لم يحدد موقفه من املقاطعة

عامن ينفي وقوع حرب اهلية ويدعو إىل املصاحلة شاهد يروي تفاصيل نقل االكراد يف شاحنات إىل
اهلاشمي من اّ
صحراء االنبـار ليعدموا ويدفنـوا يف مقابر مجاعية
عمان  /اف ب

اعــرب العــاهل االردنـي امللك
عـ ـب ـ ـ ـ ــد اهلل الـ ـث ـ ـ ـ ــان ــي امـ ـ ــس
االربعـ ــاء عـن"قـلقـه العـمــيق
مـن ت ــزاي ــد وتـي ــرة العـنف يف
العراق" يف الـوقت الذي نفى
فيه نـائب رئيـس اجلمهـوريـة
طــارق الهـاشـمي وقـوع حـرب
اهليــة يف العـراق وافــاد بيـان
صـ ــادر عـن الـ ــدي ـ ــوان امللـكـي
االردني ان امللك اعرب خالل
اس ـتـق ـب ـ ـ ــالـه ن ـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس
اجلـ ـ ـمــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق
الهـاشـمي"عـن قلقه الـعمـيق
مـن ت ــزاي ــد وتـي ــرة العـنف يف
الـع ـ ـ ـ ــراق خـالل االس ـ ـ ـ ــابـ ـيـع
املـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة" مـحـ ـ ـ ـ ــذرا"مـ ــن
احملـاوالت الهـادفة الـى اذكاء
ن ــار االقـتـت ــال ال ــداخلـي بـني
ابـ ـنـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـشـع ــب الـعـ ـ ـ ــراق ــي
الواحد".
وشـدد على ان"امن واستقرار
العــراق هــو مـصلح ــة اردنيــة
مثلما هو مصلحة عراقية".

واع ـ ـ ـ ـ ــرب املـلــك ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــد اهلل
عـ ــن"اس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـمـل ـكـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي جـ ـمـ ـيـع اش ـكـ ـ ـ ــال
الـ ـ ــدعــم واملـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة ال ـتــي
يـحتــاجهــا الـشعـب الع ــراقي
يف هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوق ــت لـ ـتـجـ ـ ـ ــاوز
الـ ـظـ ـ ــروف الـ ــصع ـبـ ـ ــة ال ـتــي
يواجهها".
وبحــسب الـبيــان ،ف ــأن امللك
ونـ ــائـب الـ ــرئـيـ ــس العـ ــراقـي
اس ــتعـ ـ ــرضـ ـ ــا"س ـبـل تعـ ـ ــزيـ ـ ــز
الـتع ــاون الـثـن ــائـي ،وتـفعـيل
االتفــاقيــات املبــرمــة وصــوال
إلـى نتائج ملموسـة يستفيد
منها البلدان".
من جــانبـه ،اطلع الهــاشـمي
العـاهل االردني علـى مجمل
الـت ـطـ ــورات علـ ــى الـ ـسـ ــاحـ ــة
العراقية.
مـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى نـفـ ـ ـ ـ ــى
الهـاشـمي وقـوع حــرب اهليـة
يف العـ ــراق ال ـ ــذي يجـت ـ ــاحه
العــنف م ـ ـش ـ ــددا يف ال ـ ــوقــت

نفسه عـلى ان املـصاحلـة هي
ضـ ــرورة ملح ــة ل ــوقف اراق ــة
الدماء.
وقال الهـاشمي خالل مـؤمتر
صحـايف مــشتــرك مع رئيـس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء االردنـ ــي مـعـ ـ ـ ـ ــروف
الــبخـيـت "ال اعــتقـ ــد ان مـ ــا
يحـدث يف العـراق حـاليـا هـو
حرب اهلية".
واضـاف الهـاشـمي الـذي بـدأ
الـ ـ ـثـالث ـ ـ ـ ـ ـ ــاء زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة لـالردن
تـسـتغــرق يــومـني" ،هنــاك دم
يـسفك وهنـاك تـوتـر طـائفي
ويقـتل العـديــد من االبـريـاء
ولـك ـن ـن ـ ـ ــا لـ ـ ـس ـن ـ ـ ــا يف ح ـ ـ ــرب
اهلية".
وعـنـ ــد س ـ ــؤاله عــن احللـ ــول
الـتـي ميكـن ان تـنهـي اعـمــال
الـعـ ـنـف الـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائـف ــي ق ـ ـ ـ ــال
الهـاشمـي "املصـاحلـة والعـزم
والتصميم".
وقــال "املـهم ــة ليـسـت سهلــة،
املـ ــالكـي مي ــر مبـ ــوقف صعـب

اعتقال 12شخصاً قرب احلدود العراقية الرتكية
زاخو  /الوكاالت
ذ كـ ــر م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف قـ ــوات
ح مــا يــة ا حلــدود يف زا خــو ا مـس
االر ب ــع ـ ـ ـ ــاء إ نـه مت ا عـ ـت ــق ـ ـ ـ ــال 12
شخ صـا قـرب ا حلـدود ال عـراق يـة
ا ل ـتـ ـ ــر ك ـيـ ـ ــة كـ ـ ــا ن ـ ـ ــوا ي حـ ـ ــاو لـ ـ ــون
ال تـوجه ا لـى تــرك يــا ب طــرق غ يـر
رسمية.
وأو ضـح ا مل ـ ـص ـ ـ ــدر ،ا ل ـ ـ ــذي طـلــب
عـدم ذ كـر ا سـمه"،اع تـقلت قـوات
ح مـا يـة ا حلـدود اللي لـة ا ملـاض يـة
12ش خـص ــا ب ــال ق ــرب مـن ج ـس ــر
( بـيـ ـشـ ــوك) ا لـ ــوا قـع ع ل ـ ــى ن هـ ــر
( هـي ــزل) ا ل ــذي ي فــصل ا حل ــدود

بــني اق لـيـم كـ ــرد سـت ـ ــان ال عـ ــراق
وترك يـا ".وقال إن ا ملـعتقلني هم
مــن أ ه ـ ــا لــي م ـنـ ــط ق ـتــي د ه ـ ــوك
وسن جـار وت تـراوح أع مــارهم بني
 20و 26عاما".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ـإل ـ ـ ـ ـ ــى أن" ا ملـع ـ ـتـقـلـ ــني
ـ
ا ع ـت ـ ــر ف ـ ــوا بـ ـ ــدفع م ـ ــا بــني  5و 7
آالف دوالر ل لــم ه ـ ــر بــني م قـ ـ ــابل
إي صـالهم ا لـى أوربا بـطرق غـير
رسمية".
و كـ ــان ش هـ ــر اي ل ــول ا مل ــا ضـي ق ــد
شهد اعتقال نحو ( )60شخصا
حـاو لـوا ا جـت يـاز ا حلــدود ب طـرق
غير رسمية إلى تركيا.

ولكـن اعتقـد انه سـينجح يف
النهاية".
وعـن ــد س ــؤاله فـيـم ــا اذا ك ــان
وجـ ـ ـ ــود الـقـ ـ ـ ــوات مـ ـتـعـ ـ ـ ــددة
اجلنــسيــة بـقيــادة الــواليــات
املتحـدة يف العراق جـزءاً من
املشـاكل التي تـواجه الـعراق،
قـال الهـاشمـي "ذلك يعـتمـد
علــى تـصــرفــاتـهم ق ــد يكــون
جزءا من املـشكلة وقـد يكون
حـال لهـ ـ ــا" .واض ـ ـ ــاف "نحــن
بح ـ ــاج ـ ــة الق ـ ــوات مــتع ـ ــددة
اجلنــسيـة بـاحلـاضــر لكـنهـا
يـنــبغــي ان تخ ـضـع لق ــرارات
السلـطة يف العراق وهذا امر
رمبــا سـيكــون لـه اسبـقيــة يف
محافظة االنبار".
وق ــال "ســيك ــون هـن ــاك ادارة
جــدي ــدة لهــذا املـلف بعــد ان
فـشلـت القــوة العــسكــريــة يف
حفـظ االمن واالسـتقـرار يف
هذه احملافظة.
ومــن ج ـ ــانــب آخ ـ ــر ،اع ـت ـب ـ ــر

اله ـ ــاش ـمــي ان وضع ج ـ ــدول
زمـنـي مـ ـشـ ــروط الن ــسحـ ــاب
الـقوات متـعددة اجلنـسية يف
العراق هو "حاجة ملحة".
وج ـ ـ ــدد الهـ ـ ــاش ـم ــي اته ـ ـ ــامه
جلهات خارجية بالتدخل يف
ش ـ ــؤون العـ ــراق و لـكــنه دعـ ــا
الفـصائل الـعراقيـة املتنـازعة
"إل ـ ــى رؤي ـ ــة اه ـم ـي ـ ــة اع ـ ــداد
جـ ـ ــدول للــتف ـ ــاوض إمـ ـ ــا مع
القــوات الع ــراقيــة او القــوات
االميركية".
وقــال "يكفـينـا مــا سفـك من
دماء وما وقع من عنف".
ومــن جـه ـتـه ،ج ـ ـ ــدد رئ ـي ـ ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء االردنـ ــي مـعـ ـ ـ ـ ــروف
البخـيت دعـم عمــان الكــامل
لـ "الـعملية السياسة وعملية
املصاحلة" يف العراق.
وقـال البخيـت "نريـد ان نرى
كل مقومـات الشعب العراقي
يـ ــصلـ ـ ــون الـ ـ ــى ت ـ ـ ــوافق مبـ ـ ــا
يضمن وحدة العراق ".

استشهاد وإصابة أربعة من مغاوير
الرشطة يف البرصة
البصرة  /الوكاالت
قـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر أم ـنــي مــن شـ ـ ــرطـ ـ ــة
البصـرة امس األربعـاء إن اثنني من
مـغاويـر الشـرطة اسـتشهـدوا الليـلة
قـبل امل ــاضـي ــة فـيـم ــا أصـيـب اثـن ــان
آخـ ـ ـ ـ ــران خـالل ع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة دهـ ــم يف
منطقة الهارثة شمال البصرة.
وأوضح املـصـدر أن"قــوة من مغـاويـر
ال ـش ــرط ــة ق ــامـت اللـيل ــة امل ــاضـي ــة
بعـملية دهم يف مـنطقة الهـارثة إثر
ورود مـعلـ ــومـ ــات بـ ــوجـ ــود ع ـصـ ــابـ ــة
للــسلـب واخلــطف يف اح ــدى ال ــدور

السكنية".
وأض ــاف املـص ــدر"ح ــدثـت م ــواجه ــة
ع ـن ــيف ـ ــة بــني قـ ـ ــوة املغ ـ ــاوي ـ ــر وبــني
العصابة ما تسبب باستشهاد اثنني
من مغـاوير الـشرطـة وإصابـة اثنني
آخرين".
وأشـار إلـى أن الـشـرطـة لم تـستـطع
إلقـ ــاء القـبــض عل ــى أي مـن أف ــراد
العصابة ألنهم متكنوا من الفرار.
ولـم يـك ــشف امل ـصـ ــدر عـمـ ــا إذا كـ ــان
هـنــاك قـتلــى أو جــرحــى بـني أفــراد
العصابة.

بغداد  /املدى والوكاالت
اكـد احـد شهــود االثبـات امـس االربعـاء
للـمحـكمــة اجلنــائيــة العــراقيــة العـليــا
التي حتـاكم صدام بـتهمة ارتكـاب "ابادة
جـمــاعـي ــة" بحق االك ــراد خالل "حـملــة
االنـفال" انه رأى شـاحنـات تنـقل االكراد
الى الصحراء ويعدمون بالنار ويدفنون
هناك.
واضـاف الـشـاهــد انه متكـن من الهـروب
خالل اللـيل واخـتـب ــأ يف اح ــد اخلـن ــادق
الـتي حفــرت خصـيصـا كـمقبــرة تقع يف
حقل كبير.
وه ــذه اول شهــادة حــول قـضـي ــة القـبــور
اجلـمــاعـيــة املـتـعلقــة بــضحــايــا حـملــة
االنفال ضـد االكراد الـتي راح ضحيـتها
نـح ـ ـ ــو  182الـف شـخـ ــص ع ـ ـ ــامــي 1987
و ،1988بحسب املدعي العام.
وحتــدث الـشــاهــد الــذي رفــض الكــشف
عـن اسمه مـن خلف الـستــار عن كـيفيـة
قيــام اجليـش العــراقـي بتــدميــر قــريـته
واعـتقـ ــاله ومـ ــراحل ال ــسجـن الـتـي م ــر
فيها.
ووصف الـشـاهـد كـيف مت نقل رفـاقه يف
املعـتقل بـش ــاحنــات الــى الـصح ــراء من
مـعتقل يف مـدينـة كـركـوك الـى سـاحـات
يف الصحـراء يف محافـظة االنبـار غربي
العراق.
وقــال ان "الـطــريق ك ــان غيــر مـعبــد وان
شـاحنتـنا غـرست بـالرمـال ولم نـستطع
الـتحرك ،وبعـد حلظـات سمعنـا اصوات
اطالقـات نـاريـة وصـراخ ـاً علـى مـسـافـة
بعيدة منا".
واضاف "بعـد ان خيم الليل قـام اجلنود
ب ـ ــاق ـت ـيـ ـ ــاد مج ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن املع ـتـقلــني
ووضعـ ــوهـم امـ ــام الـ ـسـيـ ــارة علـ ــى شـكل
ثالثـة او اربعـة طـوابيـر وتـرجـل السـائق
واطفــأ نــور الــسيــارة االمــامـي واطلقــوا
النار عليهم".
ومن جـانبهـا قـالت شـاهـدة تـدعـى انـوار

الـتـي ك ــانـت بـني املعــتقلـني "لق ــد اديـت
الـ ـ ــشهـ ـ ـ ــادة وته ـيـ ـ ـ ــأت لل ـمـ ـ ـ ــوت يف تلـك
اللحـظــة ،انـه وقت االسـتغفــار لـلنــاس،
وكنا مستعدين للموت".
واضــافـت "انهــا حتــدت احلــراس الــذين
بـ ــدأوا ب ـ ــاطالق الـن ـ ــار عل ـ ــى املعـتـقلـني
ب ـص ــورة جـم ــاعـي ــة وه ــربـت " ح ـسـبـم ــا
افادت للمحكمة.
واوضحت "لقـد هـربت مـن اطالق النـار
وسـق ـ ـطــت يف خ ـن ـ ـ ــدق ك ـ ـ ــان مم ـتـل ـئـ ـ ـ ـاً
بـاجلـثث .وشـاهــدت الكـثيــر من احلفـر
(القبور) والكثير من التالل".
وتـ ــابعـت "لق ــد رأيـت ان ــاسـ ــا مقـت ــولـني
بــالــرصــاص وكــانـت الــصح ــراء ملـيـئــة
بالتالل التي دفنت حتتها الضحايا".
وكــانـت احملكـمــة اجلـنــائـي ــة العلـيــا قــد
استأنفت امس االربعاء محاكمة صدام
وستــة من اعـوانه بـتهمــة ارتكـاب "ابـادة
جـمــاعـي ــة" بحق االك ــراد خالل "حـملــة
االنفال" عام 1988.
ويحـض ــر اجلل ـس ــة جـمـيع املـتهـمـني يف
القـضية الـذين يحاكـمون فيهـا منذ 21
آب امل ـ ــاضــي وهــم يـ ـ ــواجهـ ـ ــون عق ـ ــوب ـ ــة
االعـدام .وتقاطع هيـئة الدفـاع احملكمة
مـن ــذ ال ــشه ــر امل ــاضـي ب ــدع ــوى تـ ــدخل
احلك ــوم ــة يف ش ــؤون احملكـم ــة ،وتعـيـني

قـاض جديـد ،مع ان هذا القـاضي سمح
خـالل جل ـ ـس ـ ــة ال ــثالث ـ ــاء وبـ ــطلــب مــن
سلـطــان هــاشـم بحـضــور فــريق الــدفــاع
اجللسة املقبلة.
واسـتمعـت احملكمـة حتـى اآلن الـى اكثـر
من  45شــاه ــدا من االكــراد بـينـهم عــدد
مـن الـن ـس ــاء الالتـي اش ــرن ال ــى ح ــاالت
اغـتصاب واجهـاض ووالدة وسط ظروف
صعبة للغاية.
ويحـ ـ ــاكــم صـ ـ ــدام واع ـ ـ ــوانه يف قـ ـض ـيـ ـ ــة
حمالت االنفـال التي اسفـرت عام 1988
عـن مقتل نحـو مئـة الف كـردي وتدمـير
ثالثة آالف قرية وتهجير اآلالف.
مـن جهته قـال رئيـس فـريق الـدفـاع عن
صـ ــدام امـ ــس االربع ـ ــاء ان الف ـ ــريق "لـم
يـتخــذ ق ــراراً نهــائـي ـاً ب ــانه ــاء مق ــاطعــة
محكمـة "االنفال" ،مـشيرا الـى "مطالب
قانونية ستتم مناقشتها مع احملكمة".
وقـال احملـامـي خلـيل الــدليـمي لـوكـالـة
ف ــرانــس ب ــرس "سـنج ــري اتـص ــاالت مع
احملكـم ــة ب ــرع ــاي ــة اجل ــانـب االمـي ــركـي
وس ـي ــتح ـ ـ ــدد علـ ـ ــى ضـ ـ ــوء ذلــك انهـ ـ ــاء
التعليق من عدمه".
وقــال الــدلـيـمـي "لـي ـسـت احملكـمــة الـتـي
م ــنع ـت ـنـ ـ ــا مــن احلـ ـضـ ـ ــور وامن ـ ـ ــا نحــن
انسحبنا بناء على احتجاجنا".

جملس الوزراء يوافق عىل انضامم العراق التفاقية طرابلس االستثامرية
بغداد /نصير العوام
نـسب رئـيس الـوزراء نـوري كـامل املــالكي خالل اجلـلسـة االخيـرة جملـلس الـوزراء
ببيـان رأي مجـلس شـورى الـدولـة حـول املـوقف القـانـونـي من شمـول اخملطـوف
بـاألحكـام القـانـونيـة اخلـاصـة بـالـشخـص املفقـود مـن حيـث استحقـاقه الـراتب
التقاعـدي وبقية االمـتيازات األخـرى ذات العالقة .كـما وافق مجلـس الوزراء يف
اجلـلسـة ذاتهـا علـى انـضمـام العـراق الـى اتفـاقيـة املــؤسسـة اإلسالميـة لتـأمني
االستثـمار وائتمان الـصادرات املوقع عليهـا يف طرابلس بليبـيا عام  . 1992حيث
سيعرض املوضوع على مجلس النواب التخاذ ما يلزم بشأنه.

استشهاد وجرح  32عراقياً يف انفجار سيارتني مفخختني

القبض عىل  54ارهابياً ومشتبهاً به وضبط كميات كبرية من املواد شديدة االنفجار يف كركوك ومقتل عرشة جنود امريكيني

بغداد  -احملافظات  /املدى والوكاالت
اسـتــشهــد خـم ـســة عــراقـيـني بـيـنهـم ضــابـط
شـرطـة واصـيب  27آخـرون امـس اثـر انفجـار
سيــارتـني ملغـمتـني وعبــوة نــاسفــة وقــذائف
هاون يف بغـداد وضوحـيها فيـما عثـر على 20
جثة جملهولني ليرتفع عدد اجلثث التي عثر
عليها خالل  24ساعة الى  68جثة .
وقال مصدر امني ان سبعـة مدنيني عراقيني
وأحـد افراد قـوة حمايـة وزارة التعليـم العالي
اصـيـبـ ــوا بج ــروح بـ ــالغ ــة مـن ج ــراء انـفج ــار
سيـارة ملغمة بـالقرب مـن مبنى تـابع للوزارة
منهم ثالث نساء.
وذكـر ان مــدنيــا استـشهـد واصـيب  12آخـرون
بجروح مـتفاوتـة يف انفجـار سيـارة ملغـمة يف
بغ ــداد بعــد مـضـي نحــو نــصف ســاع ــة علــى
االنفجــار االول مـضـيف ــا ان االنفج ــار احلق
اضراراً جسيمة بعشرات احملال التجارية.
وقال بـيان صـادر عن القـيادة العـامة لـلقوات
املـشتـركـة ان ثمـانيـة ارهـابيـني القي القـبض
عـليـهم واعـتقل  22مــشتـبه ـاً بـهم يف قــواطع
العـمليـات اخملـتلفــة خالل االربع والعـشــرين
ساعة املاضية ،واضاف البيان والذي تسلمت
(املـدى) نـسخــة منه ان االرهـابـيني الـثمـانيـة
القــي القـب ــض علــيهـم يف ق ـ ــاطع الـ ــرمـ ــادي
فضالً عن اعـتقال  12مـشتبهـاً به ،ويف قاطع

بغداد (لألمـام معاً) اعـتقل سبعة مـن املشتبه
بهـم فـيـم ــا اعــتقل اثـن ــان آخ ــران وعـث ــر عل ــى
عـب ــوة ن ــاسف ــة مت ابـط ــاله ــا يف قـ ــاطع صالح
ال ــدين وديــالــى وكــركــوك ،واشــار الـبيــان إلــى
اعــتق ــال م ـشـتــبه بـه والعـثـ ــور عل ــى عـب ــوتـني
ن ــاسفـتـني يف ق ــاطع امل ــوصل كـم ــا مت العـث ــور
عل ــى ثالث عـبــوات ن ــاسفــة يف ق ــاطع الفــرات
االوسط واجلنوبي مت ابطالها.
واضـاف ان شرطيـاً عراقيـاً اصيب بجـروح اثر
انفجـار عبـوة نـاسفــة استهـدفـت دوريته شـرق
بغ ــداد فـيـم ــا قـتـل ثالثـ ــة اشخـ ــاص يف بل ــدة
احملمـوديــة جنـوب بغـداد اثـر سقـوط قـذائف
هاون على حي سكني.
وقـال املصــدر ان مسـلحني مجهــولني اغتـالـوا
نقـيب الـشـرطــة عمــاد عبـاس بعـد ان اطلقـوا
وابالً من الـرصـاص علــى سيــارته يف منـطقـة
البلديات بشرقي بغداد .
علـى صـعيــد متـصل قــالت الـشـرطـة ان عـدد
اجلـ ـث ــث الـ ـت ــي عـ ـثـ ـ ـ ــر عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا خـالل االربـع
والعـشــرين سـاعـة املــاضيـة بـلغ  68جثــة عثـر
علـى  48منها يف ضـواح متفرقـة من بغداد يف
حـني عـث ــر عل ــى  20جـث ــة اخ ــرى يف مـنــطق ــة
الهاشميات بني بغداد وبعقوبة.
من جهـة اخـرى قـال اجلـيش االمـريكـي امس
االربعـاء إن عـشـرة مـن جنـوده قـتلـوا وأصـيب

جنـدي آخر بجـراح يف حوادث متفـرقة وقعت
أمس يف العراق.
وذكــر بـي ــان للجـيــش االم ــريكـي أن " جـنــديــا
امــريـكيــا قـتل الـثالثــاء ج ــراء انفج ــار عبــوة
ناسفة استهدفت دوريته".
وأش ــار الـبـي ــان إل ــى أن "أح ــد أف ــراد اجلـيــش
االمريـكي قتل بعد ظهـر يوم الثالثـاء عندما
تعـرضت املـركبـة التـي كان يـستقلهـا النفـجار
عبوة ناسفة شمال بغداد".
وك ــان اجلـيــش االمـ ــريكـي قـ ــد أعلـن يف وقـت
س ــابق ام ــس االربع ــاء إن ت ــسع ــة مـن جـن ــوده
قتلـوا وأصيب آخر بجراح يف حـوادث متفرقة
وقعت أمس الثالثاء يف العراق.
وقــال بـي ــان للجـيــش االم ــريكـي :قـتل ثالثــة
ج ـن ـ ــود أم ـ ــريـك ـيــني ال ــثالث ـ ــاء وأص ـي ــب رابع
بجروح يف محافظة ديالى شمال بغداد.
وقـال البيان إن " ثالثة جنود أمريكيني قتلوا
وأص ـيــب رابـع بجـ ـ ـ ــروح خالل اش ـت ـبـ ـ ـ ــاك مع
(الـعدو) واثنـاء تنفيـذ دورية قتـالية لـلجيش
االمريكي".
وأضـاف الـبيــان أن اجلنـدي املـصــاب مت نقله
الى مستشفى قوات التحالف.
وذكــر بيــان آخــر للـجيـش االمــريـكي أعـلن يف
وقـت س ـ ــابق ام ــس إن " جـنـ ــديـ ــا مـن مـ ـشـ ــاة
الــبح ـ ــري ـ ــة قــتل ي ـ ــوم أمـ ــس االول م ـت ـ ــأث ـ ــرا

انتقد إضراب املعلمني ودعا إلى انتخابات جديدة للنقابة

نائب رئيس جملس حمافظة البرصة :القوات الربيطانية
تعرقل تسلم العراقيني ملف املحافظة االمني
البـصـــرة  /عبــد احلــسني
الغراوي
حـمل نــائـب رئيــس مجلـس
محـافـظــة البـصـرة نـصـيف
جــاسم الـعبـادي مـســؤوليـة
عرقلـة تسليم امللف االمني
يف احملــافـظــة علــى القــوات
البريطانيـة مؤكداً جاهزية
الق ــوى االمـنـي ــة الع ــراقـي ــة
ف ــيه ـ ـ ــا علـ ـ ــى تـ ـ ــسلــم مـلف
احملافظة االمني.
جـ ـ ــاء ذلــك يف معـ ـ ــرض رده
عـلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــؤال (املـ ـ ـ ــدى) يف
امل ـ ــؤمت ـ ــر ال ـصـحفـي ال ـ ــذي
جـ ـ ـ ــرى امـ ـ ــس االربـعـ ـ ـ ــاء يف

مق ـ ــر اجملل ــس واضـ ــاف :ان
اخلـ ــروقـ ــات االمـنـيـ ــة الـتـي
تـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة ف ــضالً عـن
االعـمــال االجــرامـيــة الـتـي
ي ـ ـ ـ ــرت ـكـ ـبـه ـ ـ ـ ــا اجمل ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــون
االره ــابـي ــون تعـيق ت ــسلـيـم
املـلف االمـنـي إلـ ــى الق ــوات
العراقية.
وتطـرق العبـادي يف املـؤمتـر
إل ــى جـمل ــة مـن القـض ــاي ــا
م ــنهـ ـ ــا ان ــتقـ ـ ــاده ل ــنقـ ـ ــابـ ـ ــة
املـعـل ـ ـمـ ــني بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــام
اعـضـ ــائه ــا ب ــاالض ــراب عـن
الـدوام مـدة ثالثـة ايـام دون

اسـتحـصــال امل ــوافقــات مـن
مجلـس احملــافـظــة مـشــدداً
علـ ــى ان اجملل ــس سـيـ ــدعـ ــو
إلـى اعـادة انتخـابـات نقـابـة
املـعـل ـ ـمـ ــني ،وحتـ ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ــن
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اقـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــديـ ـ ــر
الـتربـية يف احملـافظـة حيث
ق ـ ـ ــال :ان ب ـ ـ ــاب ال ـت ـ ـ ــرش ــيح
ملنصب مدير تربية البصرة
مفـتـ ــوح مـنـ ــذ الـيـ ــوم امـ ــام
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـكــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات
اصـ ـ
واخلبرة.
م ــن ج ـ ـ ـ ــان ــب آخ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ــدد
العبـادي يف حديـثه على ان
اجمللس سيتابع املتجاوزين

م ــن اصـحـ ـ ـ ــاب االك ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاك
وستـنفذ حمالت ضدهم يف
االمـاكن التي جتـاوزوا فيها
بعد انتهاء العيد.
واس ـتـع ـ ـ ــرض الـع ـب ـ ـ ــادي يف
معــرض حــديـثه عـن تــردي
م ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوى اخل ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات
بـاحملـافظــة حيث عـزاه إلـى
تـ ــردي خـ ــدمـ ــات الـ ـشـ ــركـ ــة
الكـويتيـة الـتي مت التعـاقـد
معهـا لـتنـظيف املــدينـة مـا
دعـ ـ ـ ــا اجملل ـ ــس إل ـ ـ ــى فـ ـ ــسخ
العقــد املبـرم معهـا واحـالـة
املشروع إلـى مديـرية بلـدية
البصرة.

بجـراحه الـتي اصـيب بهـا جـراء اشـتبـاك مع
(العدو) يف محافظة االنبار".
ويف بيـان منفصل قال اجليش االمريكي إن "
جـنديـا من أفـراد قوة بغـداد قتل صبـاح أمس
الثالثـاء عنـدمـا هـاجم (ارهـابيـون) دوريـتهم
بأسلحة خفيفة شمالي بغداد".
وذكــر بـيــان ثــالـث أن أربعــة مـن جـنــود فــرقــة
بغ ـ ــداد قــتل ـ ــوا صـب ـ ــاح أم ــس االول عـن ـ ــدم ـ ــا
انفجــرت عبـوة نــاسفــة علـى مـركـبتـهم غـرب
بغداد.
ولم تـشــر بيـانــات اجليـش االمــريكي إلـى أيـة
تفاصيل اخرى.
ويف كـركـوك قـال العـميـد سـرحـد قـادر مـديـر
ش ــرط ــة االقـضـي ــة والـن ــواحـي يف ك ــرك ــوك ان
حـمل ــة دهـم وتفـتـيــش يف ق ــري ــة ب ــاي ح ـسـن
الـت ـ ــابع ـ ــة لق ـضـ ــاء دب ــس يف كـ ــركـ ــوك بـ ــدأت
مـنتـصف ظهـر الـثالثـاء املــاضيــة وانتـهت يف
اليـوم نفـسه اسفـرت عـن اعتقـال  24ارهــابيـاً
ومـ ـشـتــبه ـ ـاً به فــضالً عـن ضـبــط  24قــطعـ ــة
كالشـنكـوف وكـميـات كـبيــرة من مـادة TNT
ش ــديـ ــدة االنفج ــار ك ــانـت بح ــوزة املعــتقلـني،
واض ــاف ق ــادر ان ق ــوات ام ــريكـي ــة ش ــاركـت يف
احلملة.
وعلـ ــى نف ــس الــصعـيـ ــد أعلـن م ـص ــدر أمـنـي

مـسـؤول يف مــدينـة كـركـوك امـس االربعـاء إن
ثالث ــة جـن ــود ع ــراقـيـني اسـتــشه ــدوا وأصـيـب
ثالثـة آخـرون بجـراح يف انفجـار عبـوة نـاسفـة
على طريق كركوك -الرياض.
وق ــال مـص ــدر يف ش ــرط ــة ك ــركـ ــوك "انفج ــرت
عـب ــوة ن ــاسف ــة يف س ــاع ــة مـت ــأخ ــرة مـن بع ــد
منتـصف ليلـة لثالثـاء علـى احـدى الـدوريـات
التـابعـة للجـيش العـراقي يف طـريق كـركـوك-
الرياض".

مجموعة من املشتبه بهم يف قبضة قوات االمن العراقية

وزير اخلارجية يتسلم اوراق اعتامد سفريي
الفاتيكان والدانامرك

بغداد  /املدى
اسـتقبل وزير اخلـارجية هـوشيار
زيـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري أم ـ ـ ـ ـ ــس االرب ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
فـ ــرانـ ـسـي ــس أسـي ـ ــزي شلـ ــوكـ ــات
سفيـر الفـاتـيكـان اجلـديـد لـدى
العـراق و بـو ايـريك ويـبيــرسفيـر
الـدامنارك اجلديـد لدى العراق،
كالً علــى ح ــدة ،واللــذيـن قــدمــا
لـل ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـسـخ ـ ـ ـ ــة م ــن أوراق
اعتمادهما.
وقال سفير الفاتيكان انه يود ان
يـنقل رسـالـة مـن البـابــا بنــدكت
الـسادس عـشر فحـواها ان البـابا
ه ــو دوم ـ ـاً مع ال ــشعــب الع ــراقـي
وي ـ ــؤي ـ ــد كـل جه ـ ــود احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـراقيـة يف العمل علـى حتقيق
االم ــن واالسـ ـتـق ـ ـ ـ ــرار وتـق ـ ـ ـ ــدمي

اخلدمات األساسية للمواطنني.
واضـ ـ ــاف ان مه ـم ــته ه ــي الع ــمل
علــى نشـر الـسالم واقـامــة جسـور
احملـبـ ــة بـني الـ ــشعـ ــوب مـتـمـنـي ـ ـاً
النجـاح ملـؤمتـر املصـاحلـة كطـريق
نحـو الـوحــدة واالستقـرار واعـادة
اعمار البالد.
فـيـمـ ــا قـ ــال وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة ان
العـ ــراق مهـتـم ج ــداً بـعالقـتـه مع
الفـاتـيكـان ويــرغب بـتطـويـر هـذه
العالقـة الـتي تـوطــدت بعـد زيـارة
الـوفد الـرسمي الـعراقي حلـاضرة
الفـاتيكان .وشمل اللقـاء التطرق
الــى قضـايـا أخـرى ذات االهـتمـام
املـشترك ومـنها عالقـة العراق مع
دول اجلــوار والـتـطــورات األمـنـيــة
والسياسية.

مــن جهـ ــة اخـ ــرى عـبـ ــر الـ ــسفـيـ ــر
ال ــدمن ــاركـي عـن سـ ــرور حك ــومــته
بق ــرار احلكــوم ــة العــراقـي ــة بفـتح
بعـثــة عــراقـيــة يف كــوبـنهــاكـن مـن
اجل ت ــوطي ــد العالقــات الـثن ــائيــة
بني البلدين يف مختلف اجملاالت.
وذكـر زيبـاري من جـهته ان العـراق
يق ــدر ح ــالـيـ ـاً م ــوقف ال ــدامن ــارك
وغـي ــره ــا مـن ال ــدول الـتـي وقفـت
بـجـ ـ ـ ـ ــانـ ــب الـعـ ـ ـ ـ ــراق يف االوقـ ـ ـ ـ ــات
احلــرجــة وقــدمـت تــضحـيــات مـن
خالل عـملهــا يف القــوات مـتعــددة
اجل ـنـ ـ ـس ـيـ ـ ــة مـ ـض ــيف ـ ـ ـاً :ان قـ ـ ــرار
احلـكومـة العـراقيـة بفتح بعـثة يف
كـ ـ ـ ــوبـ ـنـهـ ـ ـ ــاك ــن يـ ـ ـ ــأت ــي يف سـ ـيـ ـ ـ ــاق
االفـضـلي ــة التـي يعـطـيهــا العــراق
للدول التي ساندته.

باسم عبد احلميد حمودي
بدأ العالمـة د .مصـطفى جـواد جهده
الـثق ــايف يف مجلــة (لغــة العــرب) عــام
 1928الفتـاً اهتـمام االدبـاء واللغـويني
وكان انذاك يف الـرابعة والعـشرين من
عمره ،فقد ولـد عام  1904وانتقل الى
الـ ــدار االخـ ــرة يف الـ ـسـ ــابع عـ ـشـ ــر مـن
كانون االول سنة . 1969
مـن ــذ ب ــداي ــاته ك ــان مـصــطف ــى ج ــواد
باحثاً جاداً يف اللغة العربية وعلومها
م ـنـق ـب ـ ـ ــا ومـحـقـقـ ـ ـ ـاً وم ـت ـث ـب ـت ـ ـ ــا مــن
الـنصـوص اللغـويــة والتــاريخيـة الـتي
تـقع ع ـن ـ ــده ،وق ـ ــد اك ـ ـس ـب ــته ج ـ ــدي ــته
وحسن تـتبعه وقراءته املستلهمة للغة
وألح ــداث الت ــاريخ ذلك املــران شــديــد

االثــر وحـصــافــة الــرأي ودقــة االداء يف
كل املوضوعـات التي خاضهـا حتى عد
واح ــداً مـن اكـب ــر علـم ــاء الع ــربـي ــة يف
زمنه ..ومازال.
والـكتـاب الــذي تقــدمه (املـدى) هـديـة
لقــرائهــا اليـوم يف مـشــروعهـا الـثقـايف
(الـكـتـ ــاب لـلجـمـيـع) يعـ ــد واحـ ــداً مـن
مـدلـوالت ونتـائج ذلك الـسهـر املـتصل
عل ــى ش ــؤون االدب الع ــربـي وشج ــونه،
فق ــد ك ــان العالم ــة مـصــطف ــى يـحقق
كـتـ ــاب (يـ ــاقـ ــوت احلـم ـ ــوي املعـ ــروف بـ
(ارشــادات االريب الـى معـرفــة االديب)
واملعـ ــروف اي ـضـ ــا بـ (مـعجـم االدبـ ــاء)،
وهو يهمش علـى الطبعة التي حققها
امل ـسـت ـش ــرق م ــرغلـي ــوث واص ــدره ــا يف

تـقـل) بـغ ـ ـ ــداد  ،1970وق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا
الكتـاب املعـروف لسـامعـي اذاعة بـغداد
من الـنوادر الـلغويـة التـي كان يقـدمها
د .جـ ـ ـ ـ ــواد مل ـ ـي ـكـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــون االذاعـ ـ ـ ـ ــة يف
الـسـتيـنيـات لـتقـريـب املفــردة اللغـويـة
من املـستمعـني وحتبيب الـلغة وعلـمها
اليهم.
ومـن كتـبه االخ ــرى التـي بلغ املــطبــوع
مـنهـ ــا ثالث ــة وع ـش ــريـن كـت ــاب ــا مـنه ــا
(دراســات يف فلــسفــة الـنحــو والـصــرف
والـلغ ـ ــة وال ـ ــرســم -1968 ،بغ ـ ــداد و(يف
الـتراث العـربي) وهـو يف جزأيـن اشرف
على طبعهما االستاذان محمد جميل
شلــش وعبـد احلـميــد العلــوجي فـيمـا
جـمع د .محـمــد عـبــد املـطلـب الـبكــاء

دراســاته املـتفــرقــة يف اللغ ــة والتـي لم
يحــوهــا كـت ــاب يف مجل ــد بعـنــوان (يف
التراث اللغوي) عام . 1998
سيجـد القـارئ الكـرمي يف كتـاب اليـوم
(الـ ـض ـ ـ ــائع مــن مـعجــم االدبـ ـ ــاء ذلـك
اجلـه ـ ـ ــد الـعـلـ ـم ــي احل ـ ـ ــريـ ــص عـل ـ ـ ــى
الـ ــوصـ ــول ال ـ ــى احلقــيقـ ــة يف الـنــص
اخلـاص بالترجمـة لهؤالء االدباء ويف
اضافات د .جـواد على نصـوص ياقوت
احل ـم ـ ـ ــوي رغــم عـل ـمـه ومـك ـ ـ ــان ـتـه ،اذ
ح ــرص د .ج ــواد عل ــى االح ــاط ــة بـكل
شخصية وتقدميهـا بشكل كامل سواء
وردت عنـد ياقوت نـاقصة املعـلومات او
اضــيفـت مـن قـبـله الـ ــى نــص يـ ــاقـ ــوت
فـاصـبح الكتـاب بـذلك حتفـة نـادرة يف
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فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
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الــــيــــــــــوم مـع (املــــــــــدى)  ..الــــــضــــــــــائـع مــــن مـعـجــــم االدبــــــــــاء
الق ــاه ــرة بج ــزأيـن طـبعـ ـاً سـن ــة 1907
وسـنـ ــة  1910علـ ــى الـتـ ــوالـي  ،فـ ــوجـ ــد
الكثير من التـداخالت بني الصحائف
واالسمــاء عنـد مــرغليـوث ووجــد ستـاً
واربعـني ت ــرجـم ــة الدب ــاء ولغ ــويـني لـم
يـضفـهم يــاقــوت الــى معـجمـه ،فحقق
جـ ـ ـ ــواد لـلـ ـمـحـقـق ولـلـ ـمـ ـ ـ ــؤلـف مـع ـ ـ ـ ـاً
واستـدرك عليهـما واجنـز بذلك كـتابه
هذا الذي تقدمه (املدى) اليوم.
وك ــان مـن فـض ــائـل العالم ــة ج ــواد انه
اصــدر الكـثيــر من مــؤلفــاته اخلــاصــة
بـاللغـة العـربيـة يف مقـارنات جـادة بني
فقـهه ـ ــا وت ـ ــاريـخه ـ ــا وك ـ ــان مــن ك ـت ــبه
املـ ـط ـب ـ ــوع ـ ــة (امل ـب ـ ــاحــث الـلغ ـ ــوي ـ ــة يف
العـ ـ ــراق) القـ ـ ــاهـ ـ ــرة  - 1955و(قل وال

وأضاف " أسفـر االنفجار عن استشهاد ثالثة
مـن أف ــراد ال ــدوري ــة وإص ــابـ ــة ثالث ــة آخ ــريـن
بجراح".
إلــى ذلـك فجــر انـتح ــاري نفــسه يف مـنـطقــة
العزيزية مبحافظة واسط مساء الثالثاء.
واكد شهود عيان لـ (املدى) ان االنتحاري كان
ينـوي تـفجيـر نفـسه يف مكـان مــزدحم ،لـكنه
انفجر من دون احداث اية اصابات.

7170395 - 7170513
فاكس

اصول البحث والتنقيب والشرح ليس
افـضل من د .مـصطـفى جـواد ليعـدها
لـلقـ ــارئ الـكـ ــرمي وقـ ــد فـعل رحــمه اهلل
واعـطى هذه االضـافة اجلادة لـسلسلة
جهـوده الكـبيـرة الـتي بقـي منهـا ثالث
وع ـش ــرون مخـطــوطــة لـم تـظه ــر بعــد
ليكون جهد العالمة جواد ظاهراً لكل
قارئ جاد ،وما (الضائع) الذي تقدمه
(املدى) إال واحداً من هذه اجلهود.
والبـد من االشـارة ختـاما الـى مقـدمة
الــراحل الكــرمي د .عنــاد غــزوان الــذي
اكــد فيهـا علـى اهـميـة هــذا الكتـاب يف
إحياء تـراث االمة ووصف استـاذه بانه
ك ـ ـ ـ ـ ــان رجـالً مبـج ـ ـمـع ومـج ـ ـمـعـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف
رج ـ ــل).

7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع

