
العدد	)			 						(	السنة	الثانية	االربعاء)					(	كانون	االول								

رئيس	مجلس	االدارة	رئيس	التحرير
فخري كرمي 

														)						(ذي	القعدة										
2004 28022

250جريدة سياسية يومية  16

http ://www.almadapaper.com

E.Mail - almada119@Hotmail.com 

	دينارا 				 صفحة

91425

ببالغ احلزن واالسى تتقدم رشكة آسياسيل لالتصاالت
بتعازهيا القلبية اىل وزارة االتصاالت العراقية واىل

عائلة الفقيد املهندس د. قاسم مهاوي الطائي 
املدير العام للرشكة العامة لالتصاالت والربيد رمحه

اهلل واسكنه فسيح جناته 
وألهله وذويه الصرب والسلوان انّا هلل وانّا اليه

راجعون

بغداد/ ستار احلسيني
وصـل الـــــــــى بـغـــــــــداد رئـــيـــــــس الـــــــــوزراء
البريـطاني توني بليـر صباح امس على
منت طائـرة للقوات اجلوية الـبريطانية

يف زيارة خاطفة لم يعلن عنها.
وفـور وصــوله الــى بغــداد حلق بـطـائـرة
مــن نـــــوع هــيلـكـــــوبــتـــــر الـــــى املــنـــطقـــــة
اخلـــضــــــراء حــيـــث مقــــــار الـــــسفــــــارتــني
الـبــــريــطــــانـيــــة واالمــــريـكـيــــة ومـبـنــــى

احلكومة.
واطلـع  خالل زيــــــارتـه علــــــى قــــــائــمــــــة
الـكـيــــانــــات واالئــتالفــــات الـــسـيــــاسـيــــة
املـصــدقــة يف مـبـنـــى املفــوضـيـــة العلـيــا
املـستقلــة لالنتخـابـات بـرفقـة  رئيـسهـا

الدكتور عبد احلسني الهنداوي.
وقــد اعــرب بـليـــر اثنــاء لقــائه بـــرئيـس
ومـنتــسبـي املفــوضيــة العـليـا املـسـتقلـة
لالنـتخـــابـــات عـن ســـروره ملــشـــاركـــة كل
اطــيـــــــاف الــــــشعـــب العـــــــراقــي يف هـــــــذه
املـمــــارســــة الـــــدميقــــراطـيــــة وخــــاصــــة
الطـائفـة الـسـنيـة الـتي عـدّ مـشــاركتهـا
حتـطـيمـــاًَ  لكل اخملـطـطــات االرهـــابيــة
الـتي ال تـريـد للــشعب العـراقـي العيـش

بسعادة وامان.
بعــــــد ذلـك الـــتقــــــى بــــــرئــيــــس الــــــوزراء
الـــدكتــور إيــاد عـالوي عنــدمــا اسـتقـبله
بحـضــور عــدد من الــوزراء بــإسـتعــراض
حرس الـشرف ألول مـرة يف زيارات كـبار

املسؤولني يف احلكومة اجلديدة.
واجــــرى بلـيــــر محــــادثــــات مع نــظـيــــره
العـراقي بـعدهـا عقـدا مؤمتـراً صحفـياً
يف مبـنى  مجلـس الوزراء تـطرق خالله
بليـر الـى اهـداف الـزيـارة واصفـاً ايـاهـا
بــــأنهــــا تعـمـيـق لعــــرى الــصــــداقــــة بـني
اململكـة املتـحدة والـعراق الـدميقـراطي،
منـوهاً بأن بـريطانيـا تبذل جهـدها من
اجل عراق حـر يرفل بـاحلريـة وينتخب

شعبه حكومته دميقراطياً.

بلــري يف بغـــــداد وجيــتــمع بـعالوي 

الـبــــريــطــــانــي يف العــــراق ادورد شــــابلـن
وقــــائـــــد القــــوة املــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات

اجلنرال جورد كاسي.
وكــان بـليــر قــد وصل الــى عمــان مـســاء
االثـنـني املـــاضــي لكـن رحلـته احـيــطـت

بسرية تامة.
وكان يف استقبال بلـير عند وصوله الى
بغــــداد اجلـنــــرال جــــون كـيـــســي اعلــــى

ضابط بريطاني يف العراق.

الـطــريق علـى الــذين يحـاولــون ايقـاف
مسيرة  العراق اجلديد.

ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان زيـارة بليـر هي
االولـى الى بغداد بعد تشكيل احلكومة
اجلــــديــــدة وهـي الــــزيــــارة الـثــــالـثــــة اذ

سبقتها زيارتان الى مدينة البصرة.
وقــــــــد بـحـــث بـلـــيــــــــر يف االســـتـعــــــــدادات
لالنـــتخـــــابــــــات املقـــبلــــــة مع الـــــسفــيـــــر

ووصف رئــيــــس الـــــوزراء الــبـــــريـــطـــــانــي
القائمني علـى االنتخاب بأنهم )ابطال
العــــراق اجلــــديـــــد( ألنهــم يخــــاطــــرون
بــأرواحهم مـن اجل دفع عجلــة التقـدم
الى امـام واجناح العملـية السيـاسية يف
ظل ظــــــروف الـــتحــــــدي االمــنــي الــتــي
حتـــاول الـنـيل مـنهـم، مـتـمـنـيـــاً اجـــراء
االنتخـابـات يف مـوعـدهـا احملـدد لـقطع

بغداد/ املدى
كــشف قـيــادي يف حــركــة الــوفــاق الــوطـنـي
العــــراقــي عــن أن جتــمع الـــــدميقــــراطــيــني
املـسـتقلـني يجــري مفــاوضــات مع احلــركــة

لكي يدخل يف قائمتها االنتخابية.
وذكر القيـادي الذي فضل عـدم الكشف عن
هـــــويــته لـ)املــــــدى( أن املفـــــاوضـــــات كـــــانــت
مستمـرة إلى يوم االثـنني املاضي، ولكن من

دون الوصول إلى نتيجة.
غـيــــر إن سعـــد عـبـــد الــــرزاق، القـيـــادي يف
جتـمع الدميقـراطيني املـستقلني، نفـى هذه
األنبـاء وقال يف تـصريح لـ)املـدى( أن قائـمة
ـــالـتـــزامــن مع قـــائـمـــة الــتجــمع أجنـــزت ب
احلـــــركـــــة، وإن الــتجــمع أجنـــــز الــنــــسخـــــة

املنقحة منها يوم االثنني املاضي.
وذكر إن آخـر لقاء بـني الدكتـور إياد عالوي،
األمـني العــام حلــركــة الــوفــاق، والــدكـتــور
عــــــــدنــــــــان الــبــــــــاجـه جــي رئــيــــــس جتــمـع
الدميقـراطيني املـستقلني، قـد مت قبل أكـثر
مـن أسـبــوع، وإن كـــان مخـصـصـــاً للـتــشــاور
حــول سيـر العـمليـة الـسيــاسيـة يف العـراق.
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قيادي يف الوفاق: 
حزب الباجه جي يفاوضنا

لكي يدخل  قائمتنا
وسعد عبد الرزاق ينفي

النجف/ فاضل اخلفاجي
اعلــن اللــــواء غــــالـب اجلــــزائــــري مــــديــــر
شـــــرطـــــة الــنـجف،  ان ســيــــــارة مفـخخـــــة

جديدة دخلت الى النجف.
وقـــــال يف تـــصــــــريح خـــــاص لـ )املـــــدى( ان
هنـاك معلومات استخبـارية عن ان سيارة
مـفخخــة جــديــدة حتــاول الــدخــول الــى
مـركـز مـدينــة النجف، بعـد الـسيــارة التي
انفجــرت عصـر الـسـبت املــاضي وادت الـى

مقتل اكثر من )50( شخصاًُ.
وقال ان الشرطة تبحث عن هذه السيارة،
وانهــا اغلـقت جـميـع املنــافــذ املــؤديــة الــى
املنـطقــة القـدميــة من الـنجف بــالكــامل،
وانهـــــــا تفــتــــش عـــنهــــــا اآلن يف االحــيــــــاء

الشمالية واجلنوبية.
وذكـر اجلـزائـري ان شـرطــة النجـف القت
الـقبـض علــى مـنفـــذي عمـليــة الـتفـجيــر
االخيــرة واعتــرفــوا بـتنـفيــذهـم للـعمـليــة
وقــــــال انهــم كـــــانـــــوا قـــــد حـــصلــــــوا علـــــى

مدير شرطة النجف لـ )املدى(:

سيارة مفخخة جديدة يف النجف 
ومنفذو تفجري االثنني تلقوا تدريباً من املخابرات االيرانية والسورية

معلومـات من شخـص القت عليه شـرطة
الــنـجـف الـقــبــــض قــبـل عـــــــدة ايـــــــام مــن
الـتـفجـيــــر، وان هــــذا الـــشخــص االخـيــــر

على صلة باخملابرات االيرانية.
واكد ان شـرطة النجف اخذت احتياطات
امـنيــة كـــافيــة بعــد حـصــولهــا علــى هــذه
املعـلومـات االستخـباريـة، ولكـن انشـغالـها
بـتـــوفـيـــر االمـن لـتــشـيـيع الــشـيخ حـــامت
احلـــسـن، احــــد الـــشـيـــــوخ العـــشــــائــــريـني
الـبــــارزيـن يف الـنـجف، هــــو الــــذي احــــدث

فجوة امنية استغلها منفذو العملية.
وذكــر اجلــزائـــري ان ثالثـــة اشخــاص هـم
الــذيـن نفــذوا الـعمـليــة، احــدهمــا جنـفي
القــت علــيه الــــشـــــرطــــــة القــبـــض قــبل 3
دقــــــائق مـــن العـــملــيــــــة بعـــــد ان رصــــــدته
يــسـتعــد لـتـصــويــرهــا، وقـــال انه يـنـتـمـي
ألجهـزة البعـث املنحل وقـد تلقـى تـدريبـاً
من اجهـزة اخملابرات االيرانيـة والسورية،
امـا االثنـان البـاقيـان فهمـا من الـبصـرة.

املفوضية هتيئ سبعة آالف مركز انتخايب 
الـسياسية حـزبية او فردية )109(
واالئتالفات )9( وفق االرقام التي
ربـحتهـا يف عـمليـة الــسحب. وقـد
بلغ عددهـا 118 قائـمة تضـم اكثر
مــــن 7 االف مـــــــــــرشـح لــــن يـــــــــــرى

الناخب اسم اي منهم.
ومــن بــني االئــتالفـــــات الــتـــــسعـــــة
حتـتل املــرتـبــة االولــى بــرقـم 130
قـــائـمـــة الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
)تـــضـــم الفـــصـــيلــني الـــــرئــيــــســني
احلــــزب الــــوطـنـي الـكــــردسـتــــانـي
)جـالل طـــــــــالـــبـــــــــانـــي( واحلـــــــــزب
الــــدميــــوقــــراطـي الـكــــردسـتــــانـي

)مسعود البارزاني(.
تلـيهــا قـــائمــة االئـتالف العـــراقي
املــوحــد الـتـي حـــازت علــى الــرقـم
169 وهي الالئحة التي تضم ابرز
االحــــــزاب الــــشـــيعــيــــــة وحـــظــيــت
مبـبــاركــة املــرجـع الكـبـيــر ايــة اهلل

علي السيستاني.
وتـاتي يف املـرتبـة الثـالثـة القائـمة
العـــراقـيـــة الـتـي يقـــودهـــا رئـيــس
احلـكــــومــــة املــــؤقـتــــة ايـــــاد عالوي
والتي حملت رقـم 285 يف تسلسل

القوائم.
امـا املرتبـة الرابعـة مع الرقم 324
فكـانـت من نـصيـب ائتالف احتـاد
الـــشعـب الــــذي ميــثل خــصــــوصًــــا

احلزب الشيوعي العراقي.
امــــا ابــــرز االحــــزاب الـتـي حــملـت
قـــوائــمهـــا اســمهــــا الفــــردي فقـــد
تــــــــسـلــــــــسـلــــت كـــــــــــاالتــــي: جتــــمـع
الـــــدميـــــوقـــــراطــيــني املــــســتـقلــني
)عـــدنـــان الـبـــاجه جـي( رقـم 158،
االئتالف الـوطني الـدميوقـراطي
)مــالك دوهـان احلـسـن( رقم 250
عـــــراقـيـــــون )الـــــرئـيــــس العـــــراقـي
الشـيخ غازي اليـاور( 255، احلزب
االسالمي العـراقي )محـسن عـبد

احلميد( رقم .351

االنتخـابـيني بـالـوجـود يف مـراكـز
االقـتــــراع ملــــا لــــذلـك مـن اهـمـيــــة
قـصــوى ملـصــداقـيــة االنـتخــابــات

وشفافيتها".
وبـاعتمـاد ارقام كـرات احلظ التي
مت سحـبهـــا مـن علـبـــة زجـــاجـيـــة
شفـافـة حـددت املفـوضيــة، العليـا
املـسـتقلـة لـالنتخـابـات يف العـراق
تـسـلل القـــوائم االنـتخـــابيـــة كمــا
ستـظهــر علـى ورقــة االقتـراع يـوم

30 كانون الثاني.
وشـــملــت عـــملــيــــــة الـــــسحــب 256
كيـانــا سيــاسيـا مـستقـال وائتالفـا
تــــشـــــــارك يف مخــتـلف عـــملــيــــــات
الـتــصــــويـت الـتـي ســتجــــرى يــــوم
االنـــتخـــــــاب: اجمللـــــس الــــــوطــنــي
االنتقالي، برملان اقليم كردستان،

ومجالس احملافظات.
ولـم يبــدا التـرقـيم بـالــرقم واحـد
وامنـا ب101، وهـو عــدد من ثالثـة
ارقــام يتـســاوى به تــسلل القــوائم

وصوال الى .256
واوضح عـبــد احلــسـني الهـنــداوي
رئيـس املفــوضيـة ان اعـتمـاد هـذا
التـرقـيم جــاء "حتــى تتـسـاوى كل
القـــوائـم الـتـي سـتـــرد علـــى ورقـــة
االقــتـــــــراع بعـــــــدد ثالثـــي يخـفف

تاثير الرقم على الناخب".
وشـــــدد الهـنـــــداوي علــــى اهـمـيــــة
الـــــرقــم الــتـــــسلـــــسلــي يف حـــمالت
الـدعـايــة االنتخــابيـة الـتي بـدات
مـنــــذ ايــــام وتـتــــوقف قــبل 48 مـن

بدء عمليات التصويت.
وقـال: "الـرقـم التـسلـسلي عـنصـر
اســاسي يف الـدعـايـة االنـتخــابيـة
بــسـبـب تــشــــابه شعـــارات واسـمـــاء

القوائم".
وستــضم ورقـــة االقتــراع الخـتيــار
اعـضــاء اجمللـس الـــوطنـي البــالغ
275 عــــــضــــــــــوا كـل الــكــــيــــــــــانــــــــــات

والكردية".
مـن جهــة اخــرى، حتـــدث النــاطق
الــــرسـمـي بــــاســم املفــــوضـيــــة عـن
املـــــســـــــاعـــــــدة الــتــي ســـتقـــــــدم ملــن
يحتـاجـونهـا يف عـمليـة االقتـراع.
وقــــــال ان "مــن ال يــــســتـــطـــيعــــــون
تـــأشيــر ورقـــة االقتــراع مبفـــردهم
مثل املكفـوفني او املعـوقني الـذين
يحتـاجـون الـى مـسـاعـدة لالدالء
بـــاصــــواتهـم، سـيــسـمح لـــشخــص
واحــــــــد فقـــط مبــــــــرافقـــتهــم وراء
ستـارة الـتصــويت لـصيـانـة سـريـة

االقتراع".
واوضح ان "هــذا الــشخــص ميكـن
ان يكـون صديقا او فردا من افراد
عـائلــة النـاخـب او ميكـن ان يكـون
مــــوظفـــا انـتخـــابـيـــا"، مـــؤكـــدا ان
"اخليــار سـيتــرك لـلنــاخـب نفـسه
لكـن سـيـتـم حتـــديـــد عـــدد املـــرات
الـتي يــستـطـيع فـيهــا اي شخـص
ان يــســـاعـــد آخـــريـن علـــى االدالء

بأصواتهم".
وبــــشـــــأن نـــــوع احلــبــــــر املفـــــروض
استعماله للحصول على بصمات
اصــــابع الـنـــاخـبـني لـلحـــؤول مـن
دون التصـويت اكثـر من مـرة، قال
ايـار انه "مت اخـتيـار احلبـر املـرئي
الـــــــذي هـــــــواالسـهـل اســـتـعـــمـــــــاال
ويــــسهــم يف شفـــــافــيـــــة العــملــيـــــة

ومصداقيتها".
امـــــــا عـــمـلـــيـــــــات فـــــــرز االصـــــــوات
فــســتجـــرى "يف مـــراكـــز االقـتـــراع
وميــكـــن ان تـــنـجـــــــــز يف غـــــضـــــــــون
سـاعــات قليلـة مـن انتهـاء عـمليـة
االقــتـــــراع وهــي بـــــالــتـــــالــي اســـــرع
بكثـير مـن عمليـة نقل الصـناديق

الى محطات فرز مركزية".
واكـد النـاطق بــاسم املفـوضيـة ان
هــــذه الهـيـئــــة "سـتـــســمح لــــوكالء
الـكيــانــات الــسيـــاسيــة واملــراقـبني

النجف / املدى
صـــــرح مـــصــــــدر مقـــــرب مــن
مـكتـب سمــاحــة الــسيــد آيــة
اهلل علــي الـــــســيـــــســتــــــانــي لـ
)املدى( بـأن قائـمة االئتالف
الـعـــــــراقــي املـــــــوحـــــــد والــتــي
حتمل الــرقم )169( حتـظـى
بــــــرضــــــى ودعــم املـــــــرجعــيــــــة

العليا.

بغداد / املدى
شهـــد شـــارع حــيفــــا نهـــار يـــوم أمــس الــثالثـــاء عــملـيـــة
مــداهـمــات واسعــة اشـتــركـت فـيهــا عـنــاصــر مـن احلــرس
الــوطـنـي والقــوات مـتعــددة اجلـنــسـيــة.وقــد كــان هــدف
العـملـيــة إلقــاء القـبــض علــى املــسلحـني الــذيـن نفــذوا
عمـليـة اغـتيــال ثالثـة مــوظفـني يف املفــوضيـة املـسـتقلـة
لالنـتخــابــات.وقــد ذكــرت مـصــادر مــطلعــة أنه مت إلقــاء
القبـض على مرتاب بهم بتنفيـذ العملية، كما مت العثور

على عدة مخابئ لألسلحة.
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مدامهات واسعة يف شارع حيفا

واشنطن /اف ب
اعـلــن الــبــنـك الــــــدولــي العــــــادة االعــمــــــار
والـتـنـمـيـــة امـــس ان العـــراق ســـدد جـمــيع
املـتــأخــرات املــسـتـحقـــة للـبــنك مــا يـجعـله
مخــوال لعـملـيــات مــالـيــة جــديــدة.واضــاف
الـبــنك يف بـيــان ان قـيـمــة هــذه املـتــأخــرات
وصلت الـى نحــو 110 مليــون دوالرمنهـا 53
مليـونا من الـدفعات الـرئيسيـة التي سددت

يف 16 كانون االول.
وتــابع الـبيــان ان )تـســديــد هــذه املتــأخــرات
يـشكل مـرحلـة جـديـدة محـوريـة يف عـمليـة
ـــتـعــــــــــاش االقـــتـــــصــــــــــادي واالصـالح يف االن
جمهـوريـة العـراق التـي حتظـى بـدعم قـوي
من البنك الدولي وشركاء ماليني آخرين(.
والبـنك الــدولي العــادة االعمــار والـتنـميــة
من املـؤسـســات اخلمـس الـتي تـشكل الـبنك
الــدولي وهــدفه احلــد مـن الفقــر يف الــدول
الـفقـيــرة عـبـــر تقــدمي قــروض وضـمــانــات
وخــدمــات استـشــاريــة.وقــال الـبيــان ان هــذا
التـسـديــد سيـسـمح للعـراق بـزيـادة مـردوده
ـــيـــــــــون الـــــصـــــــــايف يف 2005 بـــنـحـــــــــو 74 مـل
ــيــــــــان دوالر.واعـلــن الــبــنــك الــــــــدولــي يف ب
مــنفــصل نــشـــر يف الـــوقــت نفـــسه انـه وقع
االثـنـني مـع احلكــومـــة العــراقـيــة املــوقـتــة
اتفـاقــا لتقـدمي مـسـاعـدات بقـيمـة عـشـرين
ملـيــون دوالر ملــد املـنــاطق الــريفـيــة بــاملـيــاه
بفـضل حتــسني شـبكــات التــوزيع والـتنـقيــة

والري.
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العراق يسدد متاخراته املستحقة
للبنك الدويل

املنامة/ اف ب
اعـرب قــادة مجلــس التعـاون اخلـليجـي يف ختــام قمـتهم
أمـس الـثالثــاء يف املنــامــة عـن املـهم مبـشــاركــة "جمـيع
فئــات الــشعـب العــراقي" يف االنـتخــابــات املقـبلــة وحثــوا
الرئيس االميركي جورج بوش على اعطاء قضية الشرق
االوسـط "اولــويــة قـصــوى" يف واليـته الـثــانـيــة.وجــاء يف
الـبيــان اخلتــامـي للـقمــة: "عبــر اجمللـس عـن امله يف ان
تعــمل االدارة االمـــريكـيــة بـفعــالـيـــة مع االمم املــتحــدة
واجملـتــمع الــدولــي يف كل مــا مـن شــانـه متكـني الــشعـب
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العـراقي بجميع فئاته لالسهام يف العـملية السياسية يف
العـراق املتـمثلـة يف اجـراء االنتخـابـات والـتي من شـانهـا
ان تــــؤدي الــــى متـكــني الـــشعــب العــــراقــي مــن حتــــديــــد
مـــســتقــبـله الـــســيـــــاســي واالقــتــصــــــادي".ودان اجمللـــس
"التفجيرات واالعمـال االرهابية التي تـستهدف املدنيني
واملــؤســســات االنــســانـيــة والــديـنـيــة وخــطف االبــريــاء

والتنكيل بهم".
تفاصيل موسعة ص4
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القمة اخلليجية حتث العراقيني عىل املشاركة باالنتخابات

املوصل/وكاالت
نقلت وسـائل االعالم االميـركيـة عن
مـسؤولني يف وزارة الـدفاع االميـركية
مـــســــاء أمـــس الــثالثــــاء ان نحــــو 22
شخصا على االقل قتلوا وجرح اكثر
من خمـسني آخــرين يف انفجـار وقع
عـنـــد الــظهـــر يف قـــاعـــدة عـــسكـــريـــة

اميركية يف مدينة املوصل. 
وافـــــــــــــــادت شــــــبــــكـــــــــــــــة )فـــــــــــــــوكـــــــــــس
نـيــوز(االخـبــاريـــة ان ثالثــة صـــواريخ
سقـــطـــت علـــــى قـــــاعـــــة الــــطعـــــام يف
القاعدة خالل وقـت الغداء مما ادى

الى وقوع عدة اصابات.
وقـالت شبكـة )سي ان ان( االخبـارية
ان مـن بني القتلـى جنـودا اميـركيني
وعــنـــــاصـــــر مــن القــــــوات العـــــراقــيـــــة

وموظفني يف القاعدة.  
ويف بغـــداد اكـــد اجلـيــش االمـيـــركـي
وقــــوع االنـفجـــــار اال انه لـم يـكــــشف

ـ ـ ـ ـ

هجوم عىل معسكر أمريكي يف املوصل
يوقع 22 قتيال و أكثر من 50 جرحيا

عـن عـــــدد القــتلـــــى او اي تفــــاصــيل
اخرى. 

ويف تــطـــــور الحـق اعلــنــت جــمـــــاعـــــة
)جـيــش انــصـــار الــسـنـــة( املـــرتـبــطـــة
بتنظيم القاعدة يف بيان على موقع
اسالمي عـلى االنـترنـت، مسـؤوليتـها
عن الهجوم،وقالت اجلماعة يف بيان
ان الـهجـــــوم كـــــان نــتــيجـــــة عــملــيـــــة

)استشهادية(.   
واوضح الـبـيــان أن احـــد )مجــاهــدي
جيــش انصـار الـسنـة( نفـذ العـمليـة
يف الـساعـة الثـانيـة عشـرة من ظـهرا
أمــــس الــثالثـــــاء يف مـــطعــم لقـــــوات
االحــتالل األمــــريـكـيـــــة يف معـــسـكــــر

الغزالني يف املوصل. 
واضـاف الـبيـان:"ان طـائــرتي اسعـاف
شـــــوهـــــدتـــــا تــنـقالن جــثــث القــتلـــــى
واجلـــــرحـــــى"، مــــــوضحــــــا انه "جـــــرى

تصوير هذه العملية ". 

مصدر مقرب من
السيستاين لـ)املدى(:

القائمة 169 حتظى
بمباركتنا

من دون اعالن مسبق 

احلــــــرائق التـــــزال تــــشــتـعل

ــــــــــــــــــــي ـنـــــــع

باريس /اف ب
اكـد املتحدث بـاسم اخلارجيـة الفرنـسية هـيرفيه
ــــــرس انه مت االفـــــراج أمـــس الدســــــو لفـــــرانـــس ب
الثالثاء عـن الصحفيني الفـرنسيـني احملتجزين
يف العــراق وأنـهمــا سـيعــودان اليــوم االربعــاء الــى
بلــدهمـا. وكـانـت قنـاة )اجلـزيــرة(الفـضــائيـة قـد
نقلـت مسـاء أمـس الثالثـاء عـن جمـاعـة اجلـيش

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

   وجاء يف الـبيان انه مت االفـراج عن الصـحافيني
"بعــد ثـبــوت عــدم جتــســسهـمــا حلــســاب القــوات
االميـركيـة واستجـابـة لنـداءات ومطـالـب هيئـات
ومؤسـسات اسالمية ومـوقف احلكومة الفـرنسية
من القـضيـة العـراقيـة ومـوقـف الصحـافيـني من
القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيــــة"، بحــسـب مـــا أوردت

اجلزيرة. 

ـ
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االسالمي يف العراق انها افرجت عن الصحفيني
الفـــرنــسـيـني احملــتجـــزيــن يف العـــراق مـنـــذ اب

املاضي.
واضـافت القنـاة ان جمـاعة اجلـيش االسالمي يف
العـــراق قـــالـت يف بـيــــان لهــــا انهـــا افـــرجـت عـن
الـصحفـيني كـريـسـتيـان شـينـو وجـورج مـالبـرونـو
وانهـا سلمتهما الـى السفارة الفرنـسية يف بغداد.

ـ ـ ـ ـ ـ
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االفراج عن الصحفيني الفرنسيني املحتجزين يف العراق 

املدى/وكاالت
اكـدت املفـوضيــة العليـا املــستقلـة
لالنـتخـابـات امـس الـثالثــاء انهـا
سـتهيـئ لالنتخـابـات التـشــريعيـة
سـبعــة االف مــركــز اقـتـــراع تعـمل
علـــــى مـــــدى عــــشـــــر ســـــاعـــــات يف
الثالثني من كانون الثاني املقبل.
وقـال فـريـد ايـار النـاطق الـرسمي
بــاسم املفــوضيــة يف بيـان  اصـدره
امس ان "االقتـراع سيستمـر عشر
ســـاعـــات وسـيـبـــدأ يف الــســـاعـــة 7
صبـاحا بالتـوقيت احمللي وينتهي

يف الساعة 5 مساء.
واضـــــــاف انه ســيــتـــم خالل مــــــدة
الـتـصــويـت "الـتــدقـيق يف هــويــات
جـمــيع الـنــــاخـبــني يف كل مــــركــــز
لالقــتــــــراع"، مــــــؤكــــــدا ان "جــمـــيع
النـاخبـني سيتـمكنـون من االدالء
باصواتهم خالل ساعات النهار".

امـــــا املــــــوظفـــــون االنــتخـــــابــيـــــون
"فــسـيـتعـني ان يكــونــوا يف مــراكــز
االقتــراع قـبل الـســاعــة الـســابعــة
وان يـــبقــــــوا بعــــــد مــــــوعــــــد اغالق

املراكز لفرز االصوات".
واوضـح ايــــــــار ان اوراق االقـــتــــــــراع
التي حتـمل اسم املفوضيـة العليا
املـسـتقلـة لـالنتخـابـات يف العـراق
وشعــارهــا "سـتتــضمـن معلــومــات
عــــديــــدة مــنهــــا االنــتخــــاب الــــذى
تــسـتخـــدم فـيه هـــذه االوراق"، اي
اعــضـــاء اجلــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة او
اعـضـــاء مجــالــس احملــافـظــات او
اعــــــضــــــــــاء اجملـلــــــــس الــــــــــوطــــنــــي

الكردستاني.
وتـابع ان "اوراق االقتراع اخلـاصة
بــانتخـابـات مجـالـس احملــافظـات
واجمللــس الــوطـنـي الكــردسـتــانـي
واجلمعـية الوطـنية ستـطبع على
خـلـفــيـــــــة ذات الـــــــوان مـخــتـلـفـــــــة
بـــاللغـتـني الــرسـمـيـتـني العــربـيــة

أكبر عملية ضد القوات األمريكية يف العراق


