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قرويون يتجمعون حول أحد أفراد الجيش 
الباكستاني خالل توزيعه المساعدات 

اإلنسانية عليهم أمس )أ.پ(

 كراكاس � رويترز: س���خر الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز امس االول من 
ش���ائعات عن اصابته بالسرطان وقال انها امنية اعدائه »االقذار«.  وقالت بعض 
وسائل االعالم احمللية هذا االسبوع ان تشاڤيز ) 56 عاما( رمبا يعاني من سرطان 
في جتويفه االنفي وعدم ظهوره يوم االربعاء � وهو اول يوم في حملة االنتخابات 
البرملانية املقررة يوم 26 من س���بتمبر � عززت الش���كوك حول هذا االمر.  وقال 
تش���اڤيز في حفل لتخريج دفعة من طالب الطب في ك���راكاس »االقذار يريدون 
قتلي.. االن يزعمون اصابتي بالسرطان واني احتضر وهذا ما يتمنونه«.  ووصل 

تشاڤيز � اجلندي السابق الذي ارتدى عباءة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بانتقاده 
الالذع للواليات املتحدة األميركية � الى احلكم عام 1999 وهو يعتزم خوض سباق 
االنتخابات الرئاسية في ڤنزويال عام 2012.  وقال تشاڤيز انه امضى خمس ساعات 
سعيدة في العاصمة الكوبية هافانا ناقش خاللها القضايا السياسية الدولية مع 
الزعيم فيدل كاسترو الذي عاود الظهور علنا في االسابيع االخيرة بعد أن دفعته 
ظروفه الصحية الصعبة إلى التنازل عن الرئاس���ة في عام 2008، وقال تشاڤيز 

»هو جيد للغاية ويبدو حيويا ويتمتع بالطاقة والنشاط«.

تشاڤيز: إصابتي بالسرطان شائعات  وهي أمنية ألعدائي

تقرير أمني يحذّر بريطانيا من موجة هجمات إرهابية جديدةالقذافي يقترح إخالء البحار الداخلية من األساطيل األجنبية

نتنياهو لبوتين: ال تبيعوا الصواريخ لسوريةباكستان تأمر بإخالء رابع مدينة خالل يومين
غ����زة � كونا: كش����فت صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية امس ان رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
طلب من نظيره الروسي فالدميير 
التي  بوتني ع����دم تنفيذ الصفق����ة 
ستبيع روسيا مبوجبها صواريخ 
»كروز« مطورة لس����ورية. وذكرت 
الصحيفة ان نتنياهو اوضح لبوتني 
في سياق مكاملة هاتفية اجراها معه 
ان »الصواريخ التي قامت روس����يا 
بامداد سورية بها في املاضي نقلت 
الى حزب اهلل في لبنان واستخدمت 
ملهاجمة اسرائيل«. واشارت الصحيفة 
الى ان هذا املوضوع سيكون في صلب 
املباحثات التي سيجريها وزير الدفاع 
االسرائيلي ايهود باراك مع نظيره 
الروسي خالل زيارته املرتقبة ملوسكو 

بعد اسبوع.
املذكور  واضافت ان »الصاروخ 
يش����كل تهديدا ملموسا على سفن 
البحرية االس����رائيلية ف����ي البحر 
املتوسط كما ان الصفقة تثير قلقا 
اسرائيليا شديدا«. ونقلت »هارتس« 
عن مسؤول اسرائيلي كبير رفض ذكر 
اسمه ان »اسرائيل وروسيا جتريان 
في السنة االخيرة حوارا هادئا بشأن 
صفقة االسلحة املرتقبة بني موسكو 

ودمشق«.
واض����اف املص����در نفس����ه ان 
»االتصاالت االسرائيلية مع موسكو 
لم تؤد الى النتائج التي ترغب بها 
اس����رائيل وبناء على ذلك فقد تقرر 
ان يش����ارك فيها اعلى املس����تويات 
السياسية«. توصف هذه الصواريخ 
بأنها متطورة جدا وعلى مس����توى 
عال من الدقة ويصل مداها الى 300 
كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس 
متفجرة بزنة 200 كيلوغرام. ويتميز 
الصاروخ بقدرته على االنطالق على 
ارتفاع امتار قليلة فوق سطح املاء، 
االمر الذي يصعب محاوالت اعتراضه 

او اكتشافه بواسطة الرادار.

طرابلس � يو.بي.آي: دعا الزعيم الليبي 
معمر القذافي العالم إلى ضرورة العمل على 
االتفاق على عدم وجود أساطيل حربية في 
البحار الداخلية وكذلك اخللجان باستثناء 

أساطيل الدول املطلة عليها.
وحدد القذافي في مقال له نش���ره عبر 
موقعه على شبكة االنترنت »القذافي يتحدث« 
هذه البحار ب� »البحر املتوسط والبحر األسود 
البلطيق والبح���ر األحمر واخلليج  وبحر 

الفارسي - العربي«.
وش���دد في هذا الصدد على ضرورة أن 

تتبنى األمم املتحدة مقترحه هذا. داعيا كافة 
الهيئات التي ق���ال عنها انها »متثل ضمير 
العالم وتهمها سالمة البشرية« إلى أن تفرض 
هذا االقتراح على القوى التي وصفها بأنها 
الش���عوب  املكترثة والطاغية عدوة  »غير 

واملهددة للسالم«.
وطالب القذافي تلك املنظمات بأن تتخذ من 
طرفها كل »اإلجراءات ملنع تواجد األساطيل 
األجنبي���ة في البح���ار الداخلية حتى يتم 

االعتراف بذلك«.
وقال »إذا كنا جادين في حفظ الس���الم 

العاملي وفي جتنب احلروب وجتنيب الشعوب 
ويالتها فإن هناك خطوات عملية يجب على 
العالم االتفاق عليها كلها والبدء في تنفيذها 
وفي مقدمتها التخلص الكلي من أس���لحة 

الدمار الشامل«.
وأضاف »ما ل���م يتم تبني هذا االقتراح 
رسميا فعلى القوة احملبة للسالم أن تكون 
مضطرة إل���ى إغالق مضي���ق جبل طارق 
والدردنيل وباب املندب ومضيق هرمز وبحر 
أمام األساطيل احلربية األجنبية  البلطيق 

عدا أساطيل الدول املطلة عليها«.

لندن � وكاالت: حذر تقرير 
أفص���ح عن���ه معه���د خدمات 
السجون في بريطانيا امس أن 
اململكة املتحدة تواجه مخاطر 
التع���رض ملوج���ة جديدة من 
الهجمات »اإلرهابية« أش���به، 
التي ضربت  التفجيرات  بتلك 
العاصمة لندن في السابع من 
يوليو 2005 وأسفرت عن مقتل 
52 شخصا وإصابة العشرات. 
التقري���ر أن ه���ذه  وأك���د 

الهجمات قد ينفذها »أشخاص 
مدربون تدريبا ضعيفا ولكنهم 
متحمس���ون ملا يقومون به«، 
مؤك���دا أن »الفك���ر اجلهادي« 
ينتشر في السجون البريطانية 
مبع���دالت عالي���ة، وأن »كل 
الظ���روف مهي���أة لهجمات قد 

حتدث في أي حلظة«.
وبحسب التقرير فانه سيكون 
من الصعب على األجهزة األمنية 
في بريطانيا حتديد اإلرهابيني 

احملتملني ألنهم يعملون بشكل 
فردي وليس���وا عل���ى عالقة 

بالتنظيمات اإلرهابية. 
ويقول مدي���ر املعهد وأحد 
التقري���ر ان حتويل  مع���دي 
السجناء الى متشددين يجري 
بوتيرة سريعة في السجون، 
خاصة في الس���جون مشددة 
احلراسة التي يوجد بها مدانون 
باالره���اب.اال ان وزارة العدل 
تنفي ازدياد وتيرة التشدد في 

السجون.
وترفع بريطانيا مس���توى 
اخلطر م���ن التهديد الى ثاني 
أعلى مستوى وهو »حاد« مما 
يعني ان من احملتمل بشكل كبير 
التعرض لهجوم ارهابي، ويقول 
امللكي للخدمات  تقرير املعهد 
املتح���دة ان بريطانيا لديها ما 
يدعوها للخوف اكثر من الدول 
الغربية االخ���رى من االرهاب 

احمللي.

عواص����م � وكاالت: تتواص����ل األزم����ة 
االنسانية باكس����تان في التفاقم اذ امرت 
السلطات امس باخالء رابع مدينة جنوبية 
خالل يومني بسبب الفيضانات املدمرة التي 
تضرب البالد منذ نحو شهر، ومبوجب امر 
االخالء ينبغي على 300 الف نسمة اخالء 
ممتلكاتهم باجتاه اماك����ن اكثر امانا فيما 
يحتدم التنافس بني احلكومة املدعومة من 
واشنطن وبني احلركات االسالمية على كسب 

تأييد املنكوبني عبر اغاثتهم. 
وقال املسؤول الكبير في احلكومة احمللية 
منصور ش����يخ لوكالة فرانس برس »لقد 
امرنا سكان مدينة ثاتا ليل اخلميس )امس 
االول( بالذهاب الى اماكن اكثر امانا بعد ان 
احدثت الفيضانات ثغرة في سد اقيم في 

قرية فقير جوغوث«.
 واشار الى ان 70% على االقل من سكان 
املدينة انتقلوا الى مناطق اكثر امانا. واضاف 

ان مهندسي اجليش يحاولون اصالح السد 
في موقع يبعد بضعة كيلومترات ش����رق 

املدينة.
 وقال شيخ »نأمل ان يتمكن املهندسون 
)العسكريون( من اصالح الثغرة في السد 

واال ستجتاح الفيضانات مدينة ثاتا«.
 واعلن ان قرى سوجوال وميربور باثورو 
ودارو املجاورة مت اخالؤها، واحلقت الكارثة 
التي سببتها االمطار املوسمية الضرر باكثر 
من 17 مليون شخص في باكستان وخلفت 8 
ماليني منكوب يعتمدون على املساعدات.

 واك����دت احلكومة الباكس����تانية وفاة 
1600 ش����خص وج����رح 2366 آخرين كما 
حذر مسؤولون رس����ميون من ان ماليني 
االشخاص يواجهون خطر تفشي االوبئة 

ونقص املواد الغذائية.
وتدعم واشنطن حكومة باكستان باملال 
والسالح ملقاتلة حركة طالبان املنتشرة على 

طول احلدود احملاذية الفغانستان.
وقال مسؤول أميركي كبير إن الواليات 
املتحدة ش����هدت ادلة على أن متش����ددين 
باكستانيني وجمعيات خيرية لها صالت بهم 
يعززون دورهم في االغاثة من الفيضانات 

في إطار سعيهم لكسب الدعم الشعبي.
 وقال املس����ؤول الذي طل����ب عدم ذكر 
اسمه إن املتشددين يوزعون حتى االموال 

على املنكوبني.
 وزادت الفيضان����ات من كرم الواليات 
املتحدة لباكستان ملنع االسالميني الناشطني 
بقوة في اعمال االغاثة من كس����ب التأييد 

الشعبي على حساب احلكومة. 
ورفعت واش����نطن مس����اعداتها املالية 
لباكس����تان لتصل الى 200 مليون دوالر 
بعدم����ا قررت حتويل 50 مليون دوالر من 
املساعدات الطويلة االجل التي كانت مقررة 

لهذا البلد الى مساعدات فورية.

خطة سالم أميركية: اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني
بعد عام والتنفيذ خالل 10 أعوام

تل ابيب � يو..بي.آي: ذكر تقرير إسرائيلي 
أن اإلدارة األميركية ستمارس ضغوطا على 
إسرائيل والفلسطينيني للتوقيع على »اتفاقية 
إطارية« لتسوية دائمة يتم التوصل إليها في 
غضون عام من املفاوضات املباشرة املكثفة يتم 
تنفيذها خالل 10 أعوام، وأن الرئيس األميركي 
باراك أوباما س����يزور إس����رائيل واألراضي 

الفلسطينية خالل عام منذ اآلن.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت امس 
إنها حصلت على محضر محادثة أجراها ثالثة 
مسؤولني أميركيني مع قادة املنظمة اليهودية 
في الواليات املتحدة تضمن بعض تفاصيل 

خطة السالم األميركية.
واملسؤولون األميركيون الثالثة هم مستشار 
الرئيس دنيس روس ومسؤول ملف الشرق 
األوسط في مجلس األمن القومي دان شابيرو 
وديڤيد هيل نائب املبعوث األميركي اخلاص 

إلى الشرق األوسط جورج ميتشل.
كذلك فإن ش����ابيرو أبلغ ق����ادة املنظمات 
اليهودية بأن أوباما يعتزم زيارة إس����رائيل 
والضفة الغربية خالل عام من اآلن واستغالل 
هذه الزيارة من أجل إقناع الش����عبني بتأييد 

»تسوية مؤملة« لتحقيق السالم.
ووفق����ا حملضر احملادثة بني املس����ؤولني 
اليهودية والذي  األميركيني وقادة املنظمات 
قالت الصحيفة إنه مت����ت كتابته في البيت 
األبيض فإن طاقمي املفاوضات اإلس����رائيلي 
والفلسطيني سيجريان محادثات مكثفة بهدف 
التوصل إلى اتفاقية إطارية حول احلل الدائم 

في غضون عام.
وس����تجري احملادثات املكثفة في مواقع 
منعزلة ليتمكن طاقما املفاوضات من البحث 
بهدوء في قضايا احلل الدائم التي ستش����مل 

القدس واحلدود واملستوطنات والالجئني.

وسيطالب رئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بااللتق����اء في فت����رات متقاربة حلل القضايا 

العالقة ودفع مراحل املفاوضات.
وفي خت����ام عام من املفاوض����ات املكثفة 
سيوقع اجلانبان على اتفاقية إطارية إلنهاء 
الصراع واالنتقال إلى تطبيق االتفاق تدريجيا 

وسيستمر ذلك لعدة سنوات.
وقدر روس »س����يحاول الكثيرون عرقلة 
احملادثات والتحدي بالنسبة لنا سيكون ضمان 
جناحها« وحذر من أنه »يحظر املوافقة على 
وضع يتحدث فيه اجلانبان بشكل معني داخل 

الغرفة وبشكل مختلف خارجها«.
وقال هيل إن نتنياهو وعد بأنه قادر على 
التوصل إلى سالم دائم مع الفلسطينيني »ونحن 

نرى فيه شريكا قويا وملتزما بالعملية«.
لكن األمور على أرض الواقع ال تبدو وردية 
بهذه الصورة وقالت مصادر سياسية ليديعوت 
أحرونوت إن نتنياهو لم يقرر حتى اآلن موقفا 
قبيل انطالق املفاوضات املباشرة كما أنه ال 
توجد في احلكومة اإلسرائيلية موافقة على 
مس����ار اخلطة األميركية إلى جانب معارضة 
واس����عة داخل احلكومة اإلسرائيلية ملطلب 
جتميد االستيطان الذي يهدد رفض إسرائيل 

له بنسف املفاوضات.
كذلك فإن عضو هيئة »السباعية« الوزارية 
اإلسرائيلية دان مريدور يحاول في هذه األثناء 
إقناع روس وشابيرو باملوافقة على اقتراح 
يقضي باستئناف البناء االستيطاني في الكتل 
االستيطانية الكبرى بحلول نهاية مدة تعليق 
البناء في 26 س����بتمبر املقبل وجتميده في 
املستوطنات املعزولة علما أن معظم وزراء 
»السباعية« وباس����تثناء وزير الدفاع ايهود 

باراك يرفضون اقتراح مريدور.

واشنطن: جماعات موالية إليران تسببت في ربع خسائرنا بالعراق
بغداد � وكاالت: أعرب السفير األميركي 
اجلديد في العراق جيمس جيفري عن اعتقاده 
أن اجلماعات املسلحة املدعومة من قبل إيران 
قد تس���ببت في ربع اخلس���ائر العسكرية 
األميركية خالل حرب العراق، والتي  يقدر 

عددها بنحو 4400 جندي منذ عام 2003.
وأض���اف جيفري أن إيران س���عت إلى 
استخدام جماعة عراقية لزعزعة استقرار 
العراق وجعله مكانا غي���ر مريح للقوات 

األجنبية.
وسيعلن اجليش األميركي رسميا انهاء 
عملياته القتالية في العراق يوم 31 اجلاري 
مع سعي الرئيس باراك أوباما للوفاء بوعده 
للناخبني األميركيني بانهاء احلرب على الرغم 
من استمرار انعدام االمن وانعدام االستقرار 

السياسي في العراق.
ونقل راديو »سوا« األميركي امس عن 
جيفري قوله إن طهران لم تتمكن من التأثير 
عل���ى نتيجة احملادثات بني الكتل العراقية 
لتشكيل احلكومة عقب االنتخابات األخيرة 
في م���ارس املاضي على الرغم من االعتقاد 

السائد بأن إيران متكنت من توسيع نفوذها 
في العراق عقب سقوط نظام املقبور صدام 

حسني.
وأعرب السفير األميركي عن قلق واشنطن 
البالغ إزاء أزمة تشكيل احلكومة، وفي تعليقه 
على الهجمات التي وقعت في العراق األربعاء 
املاضي وأسفرت عن مقتل العشرات أعرب 
جيفري عن اعتقاده بأن جماعات مرتبطة 

بتنظيم القاعدة نفذتها.
وعلى الرغم م���ن املخاوف إزاء تصاعد 
أعمال العنف، إال أن جيفري ش���دد على أن 
مستوى هذه األعمال قد انخفض في العامني 
املاضيني. من جانبها، استبعدت اخلارجية 
االميركية زيادة النفوذ االيراني في العراق 
بعد إنهاء املهام القتالية للقوات االميركية 

هناك نهاية هذا الشهر.
وقال املتحدث الرسمي باسم اخلارجية 
فيليب كراولي »إن الناس الذين يقلقون من 
نفوذ إيران في العراق يخطئون في احلساب 
بالنس���بة لتصميم العراق وقادته وشعبه 

على رسم مستقبل مساره اخلاص«.

قبل أيام من إعالن الجيش األميركي رسمياً انتهاء عملياته

مصدر في الخارجية األميركية لـ »األنباء«: بدء المفاوضات مع طهران الشهر المقبل

أخو  صدام: قادته حرّضوه على احتالل الخليج حتى البحرين

واشنطن ـ احمد عبداهلل
 قال مصدر في وزارة اخلارجية االميركية 
ل� »األنباء« ان هناك مؤش����رات جادة تدعو 
الى االعتقاد باحتمال اس����تئناف مفاوضات 
مجموعة 5 + 1 التي تضم االعضاء الدائمني 
في مجلس االمن باالضافة الى املانيا مع ايران 

خالل الشهر املقبل.
وقال املصدر الذي طلب عدم نشر اسمه 
ان املفاوضات قد تبدأ على مسارين االول بني 
ايران ومجموعة ڤيينا التي تضم واشنطن 
وموس����كو وباريس والثاني هو مفاوضات 

املجموعة الدولية مع االيرانيني. 
وتابع »اعتقد ان هن����اك عناصر جديدة 

تستحق املتابعة ظهرت في االسابيع االخيرة 
الس����يما في مفاوضات املفوضة االوروبية 
للش����ؤون اخلارجية مع االيرانيني كاثرين 

آشتون«.
وكانت تقارير اميركية قد افادت بان طهران 
ابدت قدرا من املرونة في موقفها في اآلونة 
االخي����رة على نحو انع����ش اآلمال باحتمال 
التوص����ل الى حل ما يتيح ب����دء مفاوضات 
بناءة حول مس����ار البرنامج النووي. وقال 
املس����ؤول االميركي ان هناك بالفعل »مادة 
مثيرة لالهتمام ظهرت مؤخرا تدعو الى البدء 
بتشكيلها نحو حل يسمح ببدء املفاوضات« 

حسب قوله. 

وكان تقرير بثته محطة االذاعة القومية 
العامة )ان. بي. آر( من واش����نطن قد اشار 
ال����ى ان التقييم العام داخ����ل ادارة الرئيس 
باراك اوباما ملوقف طهران الذي ابلغ ملفوضة 
العالقات اخلارجية باالحتاد االوروبي كاثرين 
آشتون ينحو الى االيجابية. بيد ان التقرير 

لم يوضح تفصيالت ذلك املوقف.
وكانت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون قد بعثت بتهنئة الى نظيرها الروسي 
سيرجي بافلوف بعد قيام موسكو بتسليم 
ش����حنة الوقود النووي االولى الى القائمني 
على مفاعل بوشهر املخصص لتوليد الطاقة 

الكهربية في 21 من الشهر اجلاري.

وقالت محطة االذاعة االميركية في تقريرها 
ان االقتراح االيراني مبش����اركة روسيا في 
عمليات تخصيب اليورانيوم االيرانية يلقى 
اهتماما في واشنطن وان االيام املقبلة ستشهد 
حتركا واسع النطاق يستند على ذلك االقتراح 
وعلى مجموعة اخرى من الرؤى التي تهدف 

الى ايجاد مخرج ديبلوماسي.
فضال عن ذلك فقد اش����ار التقرير الى ان 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
قد بذل جه����ودا كبيرة العادة االيرانيني الى 
مسار التعاطي باحللول املقترحة وذلك عقب 
جولة الوساطة االولى التي قام بها مع الرئيس 

البرازيلي سيلفا دي لوال.

انعقاد جلس���ة احملكمة  ل���دى  إيالف: 
اجلنائي���ة العراقية العليا في بغداد امس 
حملاكمة مجموعة من رموز النظام البائد 
اتهم  الديني���ة،  بتهمة تصفي���ة االحزاب 
سبعاوي إبراهيم احلسن أخ املقبور صدام 
حسني ومدير األمن العام السابق أعضاء 
السابقة  القيادتني احلزبية والسياس���ية 
باملشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي 
تهم السياسة العامة الداخلية واخلارجية، 
مؤكدا ان صدام لم يكن مسؤوال وحده عنها 
وان الق���ادة حرضوه ليس على »احتالل« 
الكويت وحدها امنا الزحف إلى البحرين 

»الحتاللها«.

وقال سبعاوي اثناء احملاكمة إنه استمع 
الى أقوال هؤالء املتهمني الذين كانوا أعضاء 
في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية 
حلزب البعث رافضا حتميلهم املقبور صدام 
وحده مسؤولية كل القرارات التي كانت تتخذ 
في زمن النظام البائد، مشيرا الى انه كانت 
تعقد اجتماعات ألعضاء القيادة القطرية 
ومجلس الثورة وتتم خاللها املناقش���ات 
حول القرارات التي يعد التخاذها وبحضور 

املقبور ثم تصدر بإجماع احلاضرين.
وضرب مثال لواحد من هذه االجتماعات 
التي جرت ملناقشة »احتالل« الكويت في 
اغسطس عام 1990 واوضح أنه حني طرح 

املقبور صدام النية ل�»احتالل« الكويت قال 
احد االعضاء ان ذلك سيعرض العراق حلرب 
مع الواليات املتحدة االميركية، لكن عضوا 
آخر رد عليه بالقول: من هي هذه اميركا. 
انا ال اعرفه���ا وال اعرف من هي. فيما دعا 
ثالث صدام الى عدم االكتفاء ب� »احتالل« 
الكويت وامنا الزح���ف إلى اخلليج حتى 

»احتالل« البحرين.
وقال ان االجهزة االمنية ليست وحدها 
املس���ؤولة عن اتخاذ وتنفي���ذ االجراءات 
االمني���ة امنا هذه كانت تص���در اليها من 

اعضاء القيادتني.
واوضح ان قرار مجلس قيادة الثورة 

املرق���م 461 في ع���ام 1980 والذي يقضي 
بإعدام كل شخص ينتمي الى حزب الدعوة 
االسالمية )بقيادة رئيس الوزراء العراقي 
حالي���ا نوري املالكي( ل���م يتخذه املقبور 
صدام وحده امنا اش���ترك فيه القياديون 
السياس���يون واحلزبيون وصدر في زمن 
مدير االمن العام السابق فاضل البراك )نفذ 

فيه املقبور االعدام الحقا(.
ودافع سبعاوي عن نفسه قائال انه لم 
يكن مس���ؤوال وحده ع���ن تنفيذ واجبات 
مديرية االمن العام بصفته مديرا عاما لها 
امنا كان هو ينفذ ما يصدر اليه من القيادة 

احلزبية والسياسية. 

واش���ار الى انه يرفض اته���ام القادة 
السابقني الذين يحاكمون اآلن للمقبور صدام 
باملس���ؤولية عن كل ما ارتكب خالل فترة 
النظام البائد، واوضح انه تخلى عن منصبه 
عام 1995 واعتزل سياسيا ووظيفيا حتى 

حرب عام 2003 التي اسقطت النظام.
واوض���ح ان القيادة القطرية ومجلس 
قيادة الثورة ميثالن السلطة التشريعية 
في البالد ومسؤوالن عن جميع القرارات 
التي اتخذت آن���ذاك. وقال ان ادعاء القادة 
الس���ابقني اآلن أن دورهم لم يكن التخاذ 
القرارات امنا كان تنظيميا وتعبويا غير 

سبعاوي إبراهيم احلسنصحيح وغير منصف.


