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بغداد: مقتل وإصابة أكثر من 79 في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مصرفًا حكوميًا

بغداد � وكاالت: في هجوم هو الثاني الذي يس���تهدف مصرفا حكوميا 
خالل اسبوع، لقي قرابة 26 ش���خصا مصرعهم واصيب نحو 53 آخرين 
بجراح امس في انفجار س���يارتني مفخختني يقودهما انتحاريان استهدفا 

»البنك العراقي للتجارة« في غرب بغداد.
وقالت مصادر امنية ان »ما ال يقل عن 26 شخصا قتلوا واصيب نحو 53 
آخرين بجراح في انفجار سيارتني مفخختني امام املصرف العراقي للتجارة 
في »املأمون« التابع حلي املنصور في ناحية الكرخ في غرب بغداد«، كما 

تضررت دوائر اجلنسية واجلوازات واملرور املجاورة.
واكدت قي���ادة عمليات بغداد في بيان ان »تقاري���ر خبراء املتفجرات 
اكدت ان االنفجارين في منطقة املنصور كانا بواسطة انتحاريني يستقالن 

سيارتني مفخختني«.
واضافت ان »كل سيارة كانت ملغمة ب� 80 كلغ من مادة نترات االمونيوم«، 

مشيرة الى ان »االنفجارين حدثا في وقت واحد«.
واكدت املصادر وجود »نساء بني املصابني«. من جهته، اكد مصدر طبي 
في مستشفى اليرموك القريب من موقع االنفجار »تلقي 15 جثة و48 جريحا 

بينهم نساء واطفال ورجال شرطة«.
وقالت مصادر مصرفية ان البنك املس���تهدف يشكل العصب التجاري 
للحكومة التي تدفع من خالله التزاماتها للمستثمرين الذين يجب عليهم 

انهاء معامالتهم في هذا املصرف لكي يستطيعوا العمل في العراق.
يذك���ر ان مجموعة مس���لحة اقتحمت قبل اس���بوع بالضبط املصرف 

املركزي في وسط بغداد.

وتبنت »دولة العراق االسالمية«، وهو حتالف يضم عددا من التنظيمات 
بقيادة القاعدة،  الهجوم الذي اس���تهدف مجمع ابنية البنك املركزي االحد 

املاضي واسفر عن مقتل 18 شخصا واصابة 55 آخرين بجراح.
واوضحت في بيان ان العملية »اس���تهدفت ركنا من اركان املش���روع 
الصفوي � الصليبي وحكومته في املنطقة اخلضراء ضمن غزوة االسير«، 
في اش���ارة الى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة 

اخلارجية في اغسطس املاضي.
ويسود لغط اليزال مستمرا حول اقتحام املصرف والهدف من ورائه. 
وق���د اكدت مصادر امنية »احتراق العديد من امللفات املهمة وعدم حصول 

سرقة اموال وامنا قد تكون احترقت بفعل املواجهات«.
واشارت الى ان »الدافع وراء العملية هو اثبات الوجود وحتدي الدولة 

عبر اقتحام احد رموزها املهمة، وليس السرقة«.
الى ذلك، جددت قائمة »العراقية« متسكها بتشكيل احلكومة العراقية 
املقبلة كونها صاحبة االكثرية البرملانية وال ميكن ألي جهة منعها من حتقيق 
مكتسبها الدستوري في تش���كيل احلكومة. وقالت النائبة عالية نصيف 
عضو قائمة »العراقية«: »نحن متمس���كون بحقنا الدستوري ألننا حققنا 
االغلبية باحلصول على 91 مقعدا في البرملان، وبالتالي فإن »العراقية« هي 

من ستكلف بتشكيل احلكومة واي كالم غير هذا فهو غير دستوري«.
وأضافت »لدينا اآلن مفاوضات مع جهات عديدة ومنها قائمة ائتالف دولة 

القانون بعضها حقق نتائج متقدمة لكن مازال امامنا الكثير الجنازه«.
وأوضحت نصيف أن »العراقية« متماسكة »رغم املغريات التي عرضت 

على العديد من اعضائها وهذا التماسك يعكس قوتها واستعدادها لقيادة 
احلكومة اجلديدة بثبات النهاء معاناة املواطنني«.

من جهة اخ���رى، أعلن النائب علي االديب القي���ادي البارز في حزب 
الدعوة االسالمية بزعامة رئيس احلكومة العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكي عضو دولة القانون »عن وجود خطة بديلة الختيار مرشح رئاسة 
احلكومة في حال لم يتم التوافق على املرشحني الثالثة وهم نوري املالكي 

وعادل عبداملهدي وابراهيم اجلعفري«.
وقال االديب لصحيفة »الصباح«: »في حال لم يتم التوافق على املرشحني 
الثالثة نوري املالكي وعادل عبداملهدي وابراهيم اجلعفري فسيتم اللجوء 

الى اختيار مرشح تسوية وفق آليات وأسس«.
من جانبه، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكي: الوضع في العراق يسير في اجتاه تشكيل حكومة شراكة وطنية 

بني جميع الكتل الفائزة في االنتخابات األخيرة.
واعرب صادق الركابي املستشار السياسي للمالكي عن ثقته في قدرة 
العراقيني على التوصل إلى »اتفاق مرض جلميع األطراف لتشكيل حكومة 

قوية تعكس مختلف القوى العراقية وال تستثني أحدا«.
لكن الركابي اس���تدرك بالقول إن »تش���كيل احلكومة بحاجة ملزيد من 
الوقت«. واوضح ان »اخلالف بني الكتل البرملانية ال يقف عند حدود منصب 
رئيس الوزراء فقط وإمنا ميتد ملناصب اخرى كرئاس���ة الدولة ورئاس���ة 
البرملان«، مشيرا إلى أن تشكيل احلكومة يرتبط بتسوية كل هذه األمور 

العالقة حزمة واحدة وفي إطار اتفاق واحد.

»العراقية« تتمسك بتشكيل الحكومة والتحالف الوطني قد يلجأ إلى مرشح تسوية

)أ.ف.پ( جثث وأشالء ضحايا االنفجار املزدوج الذي ضرب املصرف احلكومي في بغداد أمس  

)رويترز( متظاهرة تركية تصرخ بعبارات منددة بحزب العمال الكردستاني في إسطنبول أمس  

سجال بين المالكي وعالوي
حول استخدام المطارات

بغ��داد � أ.ف.پ: يدور س��جال ال يخلو م��ن اتهامات حول 
اس��تخدام املطار العس��كري بني ابرز خصمني متنافسني على 
منص��ب رئيس ال��وزراء في العراق، في ظل اس��تمرار املأزق 
السياس��ي ف��ي البالد رغم م��رور ثالثة اش��هر ونصف على 

االنتخابات التشريعية.
وقال علي املوس��وي املستش��ار االعالمي لرئيس الوزراء 
املنتهية واليته نوري املالكي ان »منع استخدام املطار العسكري 
ال يستهدف احدا«، مؤكدا ان جميع املسؤولني مبن فيهم املالكي 

يستخدمون املطارات املدنية.
واضاف ان »املطار العسكري مخصص لالغراض العسكرية 

ولم يخصص للشخصيات السياسية«.
وكانت الس��لطات العراقي��ة منعت قبل ثالث��ة ايام هبوط 
طائرة تقل رئيس الوزراء االس��بق اياد عالوي في مطار املثنى 
العس��كري، االمر الذي اعتبره عالوي انه يدخل ضمن مخطط 

الغتياله.
وقال عالوي للصحافيني ان »القوات املتعددة اجلنس��يات 
تدخلت في االمر وس��هلت مهم��ة هبوط الطائ��رة التي كانت 
تقل��ه«. واكد زعيم الكتلة »العراقي��ة« وجود محاوالت الغتياله 
بعد حتذيرات تس��لمها من »القوات املتعددة اجلنسيات ووزير 
الدفاع العراقي وبعض الدول االقليمية«، وندد مبوقف احلكومة 
العراقية التي اتهمها بأنها لم تتخذ اي اجراء حلمايته او ابالغه 

مبخطط االغتيال.
وأوضح انه تس��لم قبل ش��هرين من االنتخابات البرملانية 
في مارس املاضي »رس��التني من القوات املتعددة اجلنس��يات 
اعقبتها رس��الة من وزير الدفاع العراقي )عبدالقادر العبيدي( 
ودول صديقة وش��قيقة محتواها ان هناك محاوالت الغتيالي 

بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية«.
وكان مكت��ب املالك��ي اعلن اجلمعة ان ق��رار منع الطائرات 
املدنية من الهبوط في املطار العسكري يأتي بعد معلومات عن 
»خ��روج ركاب طائرات مدنية خاصة في املطارات العس��كرية 
من دون املرور باالجراءات الرسمية السيادية املعروفة في كل 

مطارات العالم«.
واكد عالوي ان مطار املثنى العس��كري مخصص لس��بع 

شخصيات هو واحد منها.
لكن املوسوي نفى ذلك قائال ان »هذا الكالم عار عن الصحة. 
فجميع املس��ؤولني مبا فيهم رئيس الوزراء يستخدمون املطار 

املدني وهو خاضع الجراءات امنية اكثر«.
وتابع »يجب على اجلميع ان مير وفق االجراءات السيادية 
املعمول بها في جميع انحاء العالم، واذا تركنا املطار العسكري 
مفتوحا، س��وف ال نعرف من الذي مير دون تأشيرات دخول 

رسمية، لذلك منعنا الطائرات املدنية من الهبوط«.
وش��دد املوسوي على ان »هذا االجراء يسري على اجلميع 

وعلى جميع الشخصيات«.
وح��ول تزامن ق��رار املنع مع املعلوم��ات املتعلقة مبخطط 
اغتيال عالوي، اجاب ان »املعلومات تأتي باس��تمرار من اجهزة 
االستخبارات حول جميع الشخصيات، والكل يعرف ان تنظيم 

القاعدة يستهدف الناس العزل، قبل الشخصيات«.
اال انه اس��تدرك قائال »ال نريد ان نقلل من مسألة التهديد، 
لذا صدرت اوامر مش��ددة الى جميع الق��وات بضرورة اتخاذ 
اج��راءات مش��ددة حلماية جميع املس��ؤولني خصوصا الكبار 

منهم دون استثناء«.

»العمال الكردستاني« يهدد 
بنقل العمليات العسكرية إلى المدن التركية

عواص���م � وكاالت: هدد حزب العمال الكردس���تاني احملظور في 
تركي���ا اول من امس بنقل عملياته العس���كرية الى املدن التركية اذا 
واصلت انقرة هجماتها على مقرات���ه، داعيا في الوقت ذاته الى حل 

سلمي للمسألة الكردية.
ونقلت وكالة االنباء الفرنس���ية عن أحمد دنيز مسؤول العالقات 
اخلارجية في احل���زب قوله »قمنا خالل الفت���رة املنصرمة بتوزيع 
عناصرنا على جميع املناطق التركي���ة وهم موجودون هناك حاليا 
واذا واصلت انقرة الهجمات ضدنا فسنعمم نشاطاتنا العسكرية في 

جميع املدن التركية ألننا مضطرون الى الدفاع عن انفسنا«.
ودعا من مقره في منطقة جبل قنديل الوعرة الواقعة على املثلث 
احلدودي بني العراق وايران وتركي���ا الى »حل القضية الكردية في 
تركيا بالطرق الس���لمية«، واضاف »لذا، نكررها مرة اخرى، ان هذه 
املس���ألة لن تعالج اال بالطرق الس���لمية والدميوقراطية وقلنا مرارا 

وتكرارا إن العمليات العسكرية لن تعالج املشكلة«.

الثمن الضروري

بدوره، تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالقضاء 
على حزب العمال الكردستاني الذي وصفه باجلماعة االرهابية، اذ قال 

إن »قتالنا سيتواصل حتى القضاء على )هذه( املنظمة االرهابية«.
وندد أردوغان بالهجوم ال���ذي وصفه ب� »اجلبان«، مؤكدا انه لن 
يزعزع تصميم البالد على التصدي للمتمردين االكراد »حتى النهاية« 
فتركيا »مس���تعدة لدفع الثمن« الضروري ل���� »القضاء« على حزب 

العمال الكردستاني.
وجاء ذلك في رسالة تعزية الى القائد العام للقوات املسلحة بعد 
وفاة 11 جنديا في هجمتني منفصلتني حلزب العمال الكردستاني اول 

من امس قرب احلدود مع العراق.
ويشير بيان نشر على موقع رئاسة أركان اجليش التركي الى ان 
مسلحي حزب العمال الكردستاني قد بدأوا القتال بالهجوم على وحدة 
حدودية في اجليش التركي حوالي الساعة الثانية فجر اول من امس، 
ما أدى الى مقتل تسعة جنود وجرح 14 آخرين في الهجوم، كما قتل 

جنديان آخران في انفجارات ألغام ارضية.
وقال اجليش في بيانه إنه رد بهجمات بطائرات الهليكوبتر على 
»املتمردين« ما أس���فر ع���ن مقتل ما ال يقل ع���ن 12 منهم، كما قامت 
الطائرات املقاتلة التركية بشن غارات على مواقع حزب العمال الكردي 

داخل االراضي العراقية.

تصاعد العنف

وفي وقت الحق، أعلن مصدر أمني في اقليم كردس���تان ان »قوة 
تركية توغلت بعمق عشرة كيلومترات مساء اول من امس في شمال 
العراق في منطقة شمرش���ة التابعة ملنطقة س���يده كان في محافظة 

اربيل«.
واضاف ان »املواجهات بدأت العاشرة مساء واوقعت ثالثة قتلى«. 

إال انه لم يوضح ما اذا كانوا من املتمردين.
وكان دنيز قال إن »قوة عس���كرية تركية تضم حوالي 80 عنصرا 
دخلت مساء اجلمعة األراضي العراقية وفي الثانية فجرا قامت قواتنا 
بضربها وقتلت منهم نحو 20 ش���خصا واستولت على كمية كبيرة 

من الذخيرة«.
وقد تصاعدت حدة العنف بني اجليش التركي واالنفصاليني األكراد 
بشكل كبير في االشهر االخيرة. ويقول اجليش التركي إنه قتل حوالي 

120 متمردا منذ شهر مارس.

الپولنديون 
انتخبوا رئيسهم

وارس���و � يو.بي.آي: انتخب 
الپولنديون امس رئيسا جديدا 
للبالد خلفا للرئيس الراحل ليخ 
كاتشينسكي الذي قضى في حادث 
حتطم طائرته فوق روسيا في 

أبريل املاضي.
وقد أدلى املرشح ياروسالف 
كاتشينسكي األخ التوأم للرئيس 
الراحل بصوته ترافقه ابنة شقيقه 

مارتا وزوجها وأوالدها.
التصويت  واستمرت عملية 
حتى الس���اعة 8 من مساء امس 
في وقت يبلغ فيه عدد الناخبني 

نحو 30 مليونا.
وتنافس في الدورة األولى من 
االنتخابات 10 مرش���حني بينهم 
رئيس مجلس النواب برونيسالف 
كوموروفس���كي وياروس���الف 

كاتشينسكي.
كما ش���هدت پولن���دا امس 
انتخابات ملجلس الش���يوخ في 
بعض املقاطع���ات بعد مقتل 3 
أعضاء في املجل���س في حادث 

الطائرة.
وفي ح���ال لم ين���ل أي من 
املرشحني غالبية مطلقة في هذه 
الدورة، فس���يتنافس املرشحان 
احلائزان على أعلى نس���بة من 
األصوات في الدورة االنتخابية 

الثانية في 4 يوليو املقبل.
يشار إلى ان الرئيس الپولندي 
لي���خ كاتشينس���كي وزوجته 
وعشرات املسؤولني السياسيني 
والعس���كريني قضوا في حادث 
حتطم الطائرة التي كانت تقلهم 
في 10 أبريل املاضي إلى روسيا 
للمشاركة في إحياء ذكرى حوالي 
20 ألف پولندي قتلتهم الشرطة 
السرية السوفييتية في مجزرة 

كاتني.
ال���ى ذل���ك، ذك���رت تقارير 
إعالمية امس إن برونيس���الف 
كوموروسكي قال إنه سيسحب 
القوات الپولندية من أفغانستان 

إذا اختير رئيسا للبالد.
ونقلت شبكة »تي.ڤي.بي 2« 
عن كوموروسكي القول عن حزب 
املنتدى املدني الذي ينتمي له »لقد 
تعهدنا قبل االنتخابات )البرملانية 
لعام 2007( أننا سننسحب من 
العراق بعد االنتخابات وفعلنا 

ذلك«.

كاميرون: دعم قواتنا في أفغانستان 
مسؤولية كل بريطاني

بريطانيا: نصب كاميرات متطورة
ترصد األحاديث لتحديد »الخطر« منها

لندن � يو.بي.آي � أ.ش.أ: في حني أظهرت بيانات 
حديثة أن ما حتمله دافعو الضرائب في بريطانيا من 
املعارك وجهود االعمار والديبلوماسية في أفغانستان 
والعراق منذ أحداث11 سبتمبر جتاوز 20 مليار جنيه 
اس����ترليني، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كامي����رون اجلمهور البريطاني إلى بذل املزيد لدعم 

عشرة آالف جندي ينتشرون في افغانستان.
وكتب كاميرون في مقال بصحيفة صنداي تلغراف 
امس »أن لدى كل شخص في بريطانيا واجب دعم 
القوات البريطانية التي تخاطر بحياة جنودها في 
افغانستان كما يتعني على األمة بأسرها وضع اجلنود 

في قلب ومركز حياتنا الوطنية«.
وقال رئيس الوزراء البريطاني »إن دعم قواتنا 
املسلحة ليس مجرد مسؤولية حكومية بل مسؤولية 

اجتماعية وعلينا كبلد أن نقوم بواجبنا حيالها«.
واعلن كاميرون أن حكومته س����تعيد النظر في 
العهد العسكري املبرم بني القوات املسلحة واحلكومة 
لتقدمي املزيد من الدعم ألسر اجلنود البريطانيني وتعهد 
بتوفير أفضل عالج للجنود البريطانيني السابقني 

الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.
ودعا البريطانيني إلى املشاركة في االحتفاالت التي 
ستقام السبت املقبل مبناسبة عيد القوات املسلحة. 
وعودة الى بيانات االنفاق البريطاني في حربي العراق 

وافغانستان، أوضحت البيانات الرسمية الصادرة 
ع����ن احلكومة البريطانية أن هن����اك 9.24 مليارات 
أنفق����ت في العراق 11.1 مليار جنيه اس����ترليني في 
أفغانس����تان وأن من بني هذه األموال18 مليار جنيه 
استرليني للعمليات العسكرية أضيفت الى امليزانية 
الدفاعية العادية بخالف مئات املاليني التي خصصت 

للمعونات وأمن املسؤولني البريطانيني.
لكن تلك التكلفة التي تغطى فترة ما بني إبريل 
2001 ومارس 2010 لم تتضمن الرواتب الثابتة للجنود 
أو الرعاية طويلة األجل للمصابني بجروح خطيرة 

مما قد يجعل التكلفة اإلجمالية أعلى بكثير.
وأدان منتقدو احلربني تلك التكاليف واعتبروا أن 
املشاركة العسكرية البريطانية فى حرب أفغانستان 
التزال باهظة في وقت تقوم فيه احلكومة البريطانية 
بخفض مليارات اجلنيهات االسترلينية من اإلنفاق 

العام.
وقال كني ليفينغس����تون عمدة لندن السابق إن 
ميزانية احلربني تعد مس����اوية تقريبا للمصاريف 

الدراسية في إجنلترا على مدى 10 سنوات.
من جانبه، وصف بوب كراو الس����كرتير العام 
الحتاد عم����ال النقل في بريطاني����ا احلربني بأنهما 
غير قانونيتني وكانت لهما األولوية على حس����اب 

مشروعات اقتصادية أخرى مهمة كثيرة.

لندن ـ عاصم علي
بدأت بريطانيا باستخدام جيل جديد من الكاميرات 
املتطورة املزودة بجهاز يرصد األحاديث في الشوارع 
لتحديد الصرخات أو لهجة التهديد النذار الشرطة 
مبكرا بوجود خطر.  ونشرت السلطات البريطانية 
مجموعة من هذه األجهزة الهولندية الصنع واملسماة 
»سيغادرد« في مدينة كوفنتري حيث وقع عدد كبير 
من حوادث الطعن على أيدي رجال ثملني. وسبق أن 
أجرت الشرطة جتارب ناجحة على هذه األجهزة في 
مدن لندن ومانشستر وبرمنغهام وغالسكو )شمال( 
حيث استطاعت تسليط عدساتها على مواقع علت 

فيها صرخات أو خرج منها كالم يحوي تهديدا. 

لكن الس����لطات لم تتخذ بعد قرارا باس����تخدام 
هذه األجهزة املتطورة في تلك املدن في شكل دائم. 
كما أن هناك أجهزة مراقبة أخرى خضعت لتجارب 
وأثبتت قدرتها على رصد حتركات مشبوهة وغير 
معتادة تؤش����ر الى احتمال وق����وع جرمية، وبينها 
كاميرا مراقبة مثبتة في كرسي الطائرة ويزعم أن 
في امكانها التقاط مالمح متوترة على وجه ارهابيني 

مشتبه بهم. 
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات شديدة الى 
جلوء الشرطة الس����تخدام هذه األجهزة، واعتبرت 
اخلطوة دليال اضافيا على حتول بريطانيا الى مجتمع 

تخضع كل حركة فيه للمراقبة.

لندن أنفقت 20 مليار إسترليني على حربي أفغانستان والعراق

أجهزة جديدة أحدها يرصد اإلرهابيين على الطائرات من معالم وجوههم


