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خالل  المصلين  من  آالف  أمام  الكربالئي  وقال   
الحسين  اإلمام  صحن  في  الجمعة  صالة  خطبة 
الحكومية  التشكيلة  إعالن  »بعد  كربالء:  وسط 
تكن  لــم  التشكيلة  ــذه  ه ــإن  ف الــــوزارات  لغالبية 
العراقي،  المواطن  إليه  يطمح  الذي  بالمستوى 
ـــاف:  ــع«. وأض ــوق ــت ــم ــم تــكــن بــالــمــســتــوى ال ــل ل ب
السياسية  الكتل  بالذات  و  الجميع  أن  »تعلمون 
معينة  معايير  اعتماد  ضــرورة  على  تؤكد  كانت 
مثل  الــوزاريــة  للمناصب  ــاص  ــخ األش لترشيح 
الــمــهــام  أداء  ــى  ــل ع ـــدرة  ـــق وال ــرة  ــب ــخ وال ــاءة  ــف ــك ال
المنشود،  الهدف  إلــى  الــوصــول  بهدف  الموكلة 
من  اعــتــمــد  ـــذي  ال الــمــعــيــار  أن  حــصــل  ـــذي  ال لــكــن 
المسئولية  هــذه  تتحمل  التي  السياسية  الكتل 
على  الــحــرص  هــو  ســتــحــصــل  ــي  ــت ال ــات  ــع ــب ــت وال
أن  ــل  ــي ــدل ب الــســيــاســيــة  ــل  ــت ــك ال ــي  ــادي ــي ق إرضــــاء 
شغلها  المهمة  الـــوزارات  في  الـــوزراء  من  الكثير 

الوزارات  تضع  بأن  وطالب  الكتل«.  في  قياديون 
المهام،  ألداء  زمنيًا  وسقفًا  واضحًا  وزاريًا  منهاجًا 
تحقيق  في  نجاحهم  مدى  على  الوزراء  ويحاسب 

المهام.  هذه 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــرح  ص آخـــر،  جــانــب  ــن  م  
مجلس  أن  أمس  شعالن  سعدون  األنبار،  محافظة 
اللواء  األنبار،  شرطة  قائد  إقالة  قرر  المحافظة 
بالوكالة  عنه  بداًل  وتعيين  الكرخي  بهاء  الركن 
لوكالة  شعالن  وقال   . أرزيج  هادي  الركن  العميد 
األنبار  محافظة  مجلس  إن   - األلمانية  األنــبــاء 
لمناقشة  كــرســت  جلسة  الماضية  الليلة  عقد 
المنصب  بهذا  عين  الذي  الكرخي  إقالة  موضوع 
ــوري  ن الــحــكــومــة،  رئــيــس  ــن  م بتكليف  ــام  ع قــبــل 
ــة الــتــي  ــي ــن ــاًل عــن الــخــروقــات األم ــض ــي ف ــك ــال ــم ال
الركن،  العميد  تكليف  وتم  مؤخراً  المدينة  شهدتها 
هادي أرزيج بمهمة قيادة شرطة المدينة بالوكالة 

هذا  شغل  في  للراغبين  الترشيح  بــاب  فتح  فيما 
المنصب«. 

في  ـــل  األق عــلــى  ــاص  ــخ أش سبعة  قــتــل  ــًا،  ــي ــن أم   
منها  واحـــد  أودى  ــراق،  ــع ال ــي  ف متفرقة  هجمات 
تفجير  في  أطفال  ثالثة  بينهم  منهم  خمسة  بحياة 
جنوب  ــة  ــع ــواق ال الــعــصــريــة  الــقــريــة  ــي  ف منزلين 
لوكالة  الحلة  شــرطــة  فــي  مسئول  وقـــال  ــداد.  ــغ ب
أطفال  وثالثة  ورجــاًل  »امـــرأة  إن  ــرس«  ب »فــرانــس 
أحدهم ال يتجاوز عمره عامًا واحداً قتلوا في تفجير 

منزلين في القرية العصرية«.
وطفلين  وشـــابـــًا  أخـــرى  »امـــــرأة  أن  ــــاف  وأض
إلى  مــشــيــراً  التفجيرين«،  ــر  إث بــجــروح  أصــيــبــوا 
الــواحــدة  الــســاعــة  عند  ــع  وق األول  »التفجير  أن 
عند  والثاني  ــغ(،  ت  20,00( اليل  منتصف  بعد 

الجمعة«. فجر  تغ(   2,00( الخامسة 
ناسفة  ــوات  ــب ع ـــوا  زرع »المسلحين  أن  وأكـــد 
الكامل  شبه  انهيارها  إلــى  أدى  ما  المنازل  حــول 

ساكنيها«. على 
مقتل  العراقية  الشرطة  أعلنت  سامراء،  وفي   
مسلحون  نصبه  كمين  في  عناصرها  من  اثنين 
محافظة  في  سامراء  مدينة  في  الجمعة  صباح 

بغداد(. )شمال  الدين  صالح 

حرق  على  ــوا  ــدم أق »المسلحين  أن  ـــاف  وأض  
أحد  جثة  واحــتــرقــت  يستقلونها  الــتــي  العجلة 

بداخلها«. العنصرين 
بــغــداد(،  ــرق  ش )شــمــال  ديــإلــى  محافظة  ــي  وف  
تقل  ــارة  ــي س مـــرور  عــنــد  نــاســفــة  ــوة  ــب ع ــرت  ــج ــف ان
ــة  ــدادي ــق ــم ــوة فـــي ال ــح ــص ــر ال ــاص ــن خــمــســة مـــن ع
منهم  أربعة  إصابة  عن  أسفر  ما  بعقوبة(،  )شرق 
حسبما  الجبوري،  خالد  القيادي  بينهم  بجروح 

بعقوبة. عمليات  قيادة  في  مصدر  أعلن 
مصدر  أكد  بغداد(،  شرق  )جنوب  الكوت  وفي 
بليغة  بجروح  أصيب  »مسلحًا  أن  الشرطة  في 
في  مــنــزلــه  ـــل  داخ نــاســفــة  عــبــوة  صناعته  ــاء  ــن أث

الفالحيات«. منطقة 
ونقل  كفيه  بتر  إلى  أدى  »االنفجار  أن  وأوضح 

للمستشفى«. إثرها  على 
بإسناد  عراقية  قــوة  تمكنت  أخـــرى،  جهة  مــن 
في  وذلك  بهم،  مشتبه  ثمانية  اعتقال  من  أميركي 
مدينة  شمال  »القاعدة«  عناصر  استهدفت  عملية 
أبًا  أن  أمس  العراقية  الشرطة  أعلنت  كما  الحلة.  
تنظيم  قبل  من  تجنيدها  لثبوت  ابنته  قتل  عراقيًا 
مدينة  ــي  ف تفجير  بعمليات  للقيام  ــدة«  ــاع ــق »ال

بعقوبة.
معتمد المرجعية الشيعية العليا في كربالءالشيخ عبد المهدي الكربالئي 

7 قتلى بينهم 3 أطفال في هجمات متفرقة 

المرجعية في العراق: الحكومة الجديدة » ضعيفة ودون المستوى«
§ كربالء) العراق( - د ب أ، أ ف ب 

أمس  الكربالئي  المهدي  عبد  كربالء،  في  العليا  الشيعية  المرجعية  معتمد  وجه   [
جديدة  عراقية  حكومة  بتشكيل  لقيامها  السياسية  الكتل  إلى  الذعة  انتقادات  )الجمعة( 

»ضعيفة ودون المستوى المطلوب«. 

أحمدي نجاد يشدد على »األهمية 
الكبرى« للمفاوضات في اسطنبول

§ اسطنبول- أ ف ب، د ب أ

أحمدي  محمود  اإليراني،  الرئيس  أعلن   [
اسطنبول  في  )الخميس(  األول  أمــس  نجاد 
كانون  يناير/  في  المقبلة  المفاوضات  أن 
 »1+5« مجموعة  مع  اسطنبول  في  الثاني 
الممكن  من  كان  إذا  ما  ستظهر  الست(  )الدول 
النووي  البرنامج  بشأن  للخالف  حل  إيجاد 

الدبلوماسية. عبر  اإليراني 
صحافي  مؤتمر  خالل  نجاد  أحمدي  وقال 
الــتــعــاون  منظمة  قــمــة  فــي  مــشــاركــتــه  بــعــد 
المفاوضات  هــذه  أن  »نعتقد  ــادي  ــص ــت االق
الرئيس  وأضاف  األهمية«.  غاية  في  ستكون 
بأنه  العظمى  القوى  تشتبه  الــذي  اإليــرانــي 
إيران  أن  النووي  السالح  اقتناء  إلى  يسعى 
المواجهة  سياسة  استبدال  يتم  »أن  اقترحت 
»لمصلحة  وذلــك  اسطنبول  في  بالتعاون« 

المعنيين. األطراف«  جميع 
استأنفت  الــتــوقــف،  مــن  شــهــراً   14 وبــعــد 
ــات  ــوالي )ال  »1+5« مجموعة  ودول  ـــران  إي
ــا وروســيــا  ــي ــان ــط ــري ــا وب ــس ــرن ــدة وف ــح ــت ــم ال
الملف  بــشــأن  ــوار  ــح ال وألــمــانــيــا(  والــصــيــن 
اسطنبول  ــي  ف ــاع  ــم ــت االج وقــــررت  الــنــووي 
ــــال الــرئــيــس  ــة الـــمـــفـــاوضـــات. وق ــل ــواص ــم ل
ــاون ســتــكــون في  ــع ــت ــة ال ــاس ــي ـــي »س ـــران اإلي
ــل أو  ــش ــاك ف ــن ــون ه ــك ــح الــجــمــيــع لـــن ي ــال ص

خسارة ألي من األطراف«.
التي  االقتصادي  التعاون  منظمة  وترمي 
العام  في  وباكستان  وإيــران  تركيا  أنشأتها 
1985 إلى تعزيز التعاون االقتصادي وتضم 
اليوم عشر دول من بينها أفغانستان وغيرها 
من دول آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز، 

على غرار أذربيجان وتركمانستان.
إسرائيلية  مصادر  أعربت  آخر،  سياق  في 
احتمال  إزاء  قلقها  عن  المحتلة  القدس  في 
على  الثاني  عبداهلل  الملك  األردن،  ملك  موافقة 
محمود  اإليراني،  الرئيس  إليه  وجهها  دعوة 
إذاعــة  ونقلت  طــهــران.  لــزيــارة  نجاد  أحمدي 
اإلليكتروني  موقعها  ــي  ف إســرائــيــل  ــوت  ص
بقلق  تتابع  إسرائيل  إن  قولها  المصادر  عن 

توثيق العالقات بين األردن وإيران.
وزارة  في  مصادر  قالت  آخر  صعيد  وعلى 
الخارجية اإلسرائيلية إن عّمان لم تعين بعد 
للسفير  خلفًا  إسرائيل  لدى  لها  جديداً  سفيراً 
اإلعالم،  وزير  منصب  تولى  الذي  العايد  علي 
ــل«.  ــي ــرائ إٍس »صـــوت  ــــة  إذاع ــت  ــال ق حسبما 
من  خطية  رسالة  تسلم  قد  األردن  ملك  وكان 
في  نجاد  أحمدي  محمود  اإليــرانــي،  الرئيس 
13 ديسمبر/ كانون األول تتعلق بالعالقات 
والدولية  اإلقليمية  ــاع  واألوض البلدين  بين 

فضاًل عن دعوة لزيارة إيران.

»إيكواس« تهدد باستخدام القوة لإلطاحة بغباغبو
أمس  )إيكواس(  إفريقيا  غرب  مجموعة  دول  هددت   [
غباغبو  لــــوران  ــة  ــاح إلط ــوة  ــق ال بــاســتــخــدام  )الــجــمــعــة( 
البيان  في  جاء  كما  العاج،  ساحل  في  بالحكم  المتشبث 

أبوجا. في  المجتمعين  األعضاء  الدول  قادة  لقمة  النهائي 
الكبير  للعدد  يــأســف  »الــمــؤتــمــر  أن  الــبــيــان  ــي  ف وجـــاء 
ديسمبر/  من  السابع  منذ  المسجلة  البشرية  للخسائر 
بأنهم  األعمال  هذه  عن  المسئولين  ويحذر  األول،  كانون 
انتهاكات  ــاب  ــك الرت الــدولــيــة  المحاكم  أمــام  سيالحقون 

لحقوق اإلنسان في أسرع وقت ممكن«.
ـــدان غــــرب إفــريــقــيــا  ـــل ـــن قــــادة ب ــت نــيــجــيــريــا م ــب ــل  وط
ساحل  ــة  أزم لبحث  االستثنائية  القمة  فــي  المجتمعين 
والمطالبة  غباغبو  لوران  مع  تسوية  أي  استبعاد  العاج، 

الرئاسة. عن  بتنحيه 
أجوموغوبيا  أودين  النيجيري،  الخارجية  وزير  وقال 
لبلدان  االقتصادية  المجموعة  دول  قادة  قمة  افتتاح  قبل 
على  مطروحًا  ليس  التسوية  موضوع  »إن  إفريقيا  غرب 

السلطة. عن  يتنحى  أن  غباغبو  وعلى  األعمال«  جدول 
غباغبو  نظام  ضد  عقوبات  بحث  على  القمة  ركزت  كما 
لعديد  واشنطن،  مع  بشأنه  التباحث  تم  محتمل،  وتعزيز 

قوة األمم المتحدة في ساحل العاج. 
أن  ــس  أم الهولندية  ــاع  ــدف ال وزارة  أعلنت  ــاء  ــن األث فــي 
العاج  ساحل  قبالة  ستكون  للبحرية  تابعة  إمداد  بارجة 
بالمؤن  فرنسية  سفن  ـــداد  إلم ــاري  ــج ال الــعــام  نهاية  مــع 

والمحروقات.

مقتل 11 جنديًا و24 متمردًا في شمال غرب باكستان
شنوا  »طالبان«  حركة  متمردي  إن  مسئولون  قــال   [
هجمات منسقة على 5 مواقع للقوات الخاصة الباكستانية 
في جنوب غرب باكستان أمس )الجمعة( أسفرت عن مقتل 

أحد عشر جنديًا و24 متمرداً.
في  خــان،  علي  أمجد  مهمند،  إقليم  إدارة  رئيس  وقــال 
الواقع  اإلقليم  هذا  مدن  كبرى  غاالناي،  في  صحافي  مؤتمر 
 11« إن  السلطة،  سيطرة  عن  الخارجة  القبلية  المنطقة  في 
وكان  آخرون«.   12 وجرح  استشهدوا  رجالنا  من  األقل  على 
في  ــل  األق على  جنود  ثالثة  مقتل  عــن  أواًل  تحدث  مسئول 
الهجوم. وقال خان إن 24 ناشطًا قتلوا عندما »صد الجنود 

مع  ــدود  ــح ال قــرب  للمراقبة  ــز  ــراك م خمسة  ــي  ف الــهــجــوم« 
قاذفة  مروحيات  أرسل  »الجيش  أن  وأوضح  أفغانستان. 
مسئول  وكان  لطالبان«.  مخابئ  أنها  يعتقد  مواقع  وقصف 
هاجموا  طالبان  من  مسلحًا   150 »نحو  إن  قال  كبير  أمني 
بيدنامي«  قرية  في  الحدود  لحرس  للمراقبة  مراكز  خمسة 
تطوق  الشرطة  أن  وأضــاف  أفغانستان.  مع  الحدود  قرب 
تعزيزات  أرسلت  بينما  فروا  ناشطين  عن  وتبحث  المنطقة 
مسئولون  وأكد  للهجوم.  تعرضت  التي  المراقبة  نقاط  إلى 
وحصيلة  الهجوم  الخاصة  والــقــوات  المحلية  اإلدارة  في 

القتلى. محققون يعاينون مخلفات هجوم للمتمردين    )رويترز(

قتيل و10 جرحى في صدامات بين 
متظاهرين والشرطة في تونس

محمد  التونسية،  الثانوي  التعليم  نقابة  في  النقابي  المسئول  أفاد   [
متظاهرين  بين  )الجمعة(  أمس  حصلت  عنيفة  مواجهات  بأن  فاضل 
والشرطة في مدينة منزل بوزيان في والية سيدي بوزيد في وسط غرب 

تونس وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح.
وقال فاضل، إن القتيل والجرحى أصيبوا بالرصاص في منزل بوزيان 
اضطرابات  تشهد  التي  بوزيد  سيدي  مدينة  عن  كلم  نحو60  تبعد  التي 
اجتماعية منذ عدة أيام. وأضاف أن المتظاهر القتيل، محمد عماري يبلغ 

من العمر 18 عامًا وأنه توفي إثر إصابته برصاصة في صدره.
وصفها  التي  التظاهرة  في  بوزيان  منزل  سكان  من  ألفين  نحو  وشارك 

المسئول نفسه بأنها كانت »عنيفة«.


