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أمريكا تساورها شكوك بشأن عرض إيران إجراء
حمادثات حول العراق

وزير الدفاع البريطاني :اإلرهاب يريد الفراغ

اجلامعة العربية تطالب القوى السياسية العراقية ببناء
مؤسسات الدولة ومبارك يدعو اىل حتمل املسؤوليات

بغداد  /القاهرة  /الوكاالت
حـذر وزير الدفاع الـبريطاني
جــون ريــد أمـس الــسبـت من
أن تــأخيـر تـشكـيل احلكـومـة
العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة أكــثـ ـ ــر مــن ذلـك
سـ ــيـ ـ ـ ــس ـ ـمـح لـلـ ــم ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
ب ـ ــاسـتـغالل االزم ـ ــة وي ـ ــدعـم
حمـلتـهم لــزعــزعــة اسـتقــرار
البالد.
وقــال ري ــد للــصحفـيـني قـبل
عــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ســل ـ ـ ـ ـ ـ ـســل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن
االجـتـم ــاع ــات مع ال ــزعـم ــاء
الـ ـ ـســي ـ ـ ــاس ـيــني يف الـع ـ ـ ــراق:
"االرهاب يريد الفراغ".
لـك ــنه اضـ ـ ــاف ان ال ــتحـ ـ ــرك
بسـرعـة زائـدة ميكن أن يـأتي
بـنتـيجــة عكــسيــة يف العــراق
حـ ــيـ ــث يـهـ ـ ـ ـ ــدد كـل حتـ ـ ـ ـ ــرك
سيــاسـي بت ــأجيـج التــوتــرات
الطائفية التي دفعت العراق
الى حافة حرب أهلية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال "ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن
االسـتعجال وتشكيل حكومة
غير مناسبة".
وقــال ريــد "مبــرور االســابـيع
والـ ــشهـ ــور وجـ ــدن ـ ــا  ..انه يف
جـمــيع املـنـ ــاطق االخ ــرى يف
العــالم مبــا فيهـا حـالـتنـا يف
ايـ ــرلـنـ ــدا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة  ..ان
الفـ ـ ــراغ الـ ـ ـســيـ ـ ــاســي ي ـت ــيح
الصحــاب الـنـيــات ال ـشــريــرة
ومـ ـ ــن ي ـلــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأون ل ـلــع ـ ـ ـنــف
واالرهــاب الفـرصــة مللء هـذا
الفراغ".
وس ـئـل ري ـ ـ ــد ال ـ ـ ــى أي م ـ ـ ــدى
بـريطـانيـا مسـتعدة لـلضغط

علـ ــى احلـكـ ــومـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
لـتحـسـني سجلهــا يف مجــال
حقـوق االنـسـان؟ فـرد قــائال
انــه يـ ـ ــن ـ ـ ـبــغـ ـ ــي الـ ـ ــنـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مبـ ـ ــوضـ ـ ــوعــيـ ـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه
القضية احلساسة.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف انــه ال ي ـ ــنـ ـ ـبــغ ـ ــي
املـق ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ــة ب ــني م ـ ـ ـ ــاوصـفـه
بحـ ـ ــاالت إس ـ ـ ــاءة مع ـ ـ ــاملـ ـ ــة
فـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة عـق ــب احلـ ـ ـ ــرب يف
العـراق والقمع يف ظل نـظام
صدام.
وقـال ريــد "العـالـم ال يتـغيـر
بـني عـ ـشـيـ ــة وضحـ ــاهـ ــا مـن
فـساد وحشي شديـد كما كان
احلـ ــال يف عه ــد ص ــدام ال ــى
(سـجـل) رائـع وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــن
الشوائب حلقوق االنسان".
وتــابع "يف عهـد صـدام كــانت
الـ ـ ــدول ـ ـ ــة تغـ ـط ــي عل ـ ـ ــى كل
ح ـ ــاالت انــته ـ ــاك ـ ــات حق ـ ــوق
االن ـســان .اآلن يـتـم الكــشف
عنها".
مـن جــانـبه طــالـب الــرئـيـس
حـسنـي مبـارك أمـس جـميع
القــوى اإلقليـميـة والــدوليـة
بـتحـمل مـســؤوليــاتهــا جتــاه
ضـ ـ ــرورة اعـ ـ ــادة االس ــتقـ ـ ــرار
لـلع ــراق وت ــوفـي ــر احلـم ــاي ــة
للشعب العراقي وابعاد شبح
احلـرب األهليـة الـذي يلحق
ال ــضـ ـ ــرر مب ــص ـ ـ ــالح ج ـم ــيع
األطراف.
واعتـبر مبارك "ان ما يحدث
علـى السـاحـة العـراقيـة االن
يؤكد احلاجة املاسة لضرورة

التكريل يتربع
لصندوق التنمية
الثقافية
تلقــى صنـدوق الـتنـميـة
الــثقـ ــافـيـ ــة مــبلـغ ألفـي
دوالر م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي
املعـ ــروف االسـتـ ــاذ فـ ــؤاد
التكرلي.
ادارة ال ـصـن ــدوق تـتق ــدم
بـالشكر والتقـدير ملبادرة
االستاذ التكرلي يف دعم
ص ــن ـ ـ ـ ــدوق الـ ـتـ ـنـ ـم ــي ـ ـ ـ ــة
الـثقافيـة وتعزيـز جهوده
وامكاناته.

اعـادة احلـسـابــات من جــانب
الــواليــات املـتحــدة ومخـتلف
القوى السياسية بالعراق".
وقــال ان "اخلــاســر الــوحـيــد
من اسـتمـرار املـوقف الــراهن
هو الشعب العـراقي وسيادته
ووحدة اراضيه".
إلـ ــى ذلـك طـ ــالـبـت جـ ــامعـ ــة
الـدول العــربيـة أمـس القـوى
والـقــي ـ ـ ــادات الـ ـ ـســي ـ ـ ــاســي ـ ـ ــة
الع ــراقيــة ب ــالبــدء فــى وضع
واع ــداد م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
العـادة االمـن واالستقـرار يف
العـراق وذلـك مبنــاسبـة بـدء
انـعق ـ ــاد جل ــسـ ــات الـبـ ــرملـ ــان
الع ــراق ــى بع ــد ثالث ــة اشه ــر
على اجراء االنتخابات.
واعتـبر االمني العام املـساعد
لـلـ ـ ــشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــاس ــيـ ـ ـ ــة
بـاجلـامعـة العــربيـة الـسفيـر
احمـد بـن حلي فـى تـصــريح
لـوكـالــة االنبـاء الكـويـتيـة ان
انـعقـ ــاد الـبـ ــرمل ـ ــان العـ ــراقـي
خ ــطـ ـ ــوة يجــب ان ي ــتل ـ ــوه ـ ــا
خطـوات اخرى مـنها تـشكيل
احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة وبـن ــاء
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة لـتعـي ــد
االمـن واالستقـرار يف العـراق
.
واكــد يف هــذا االطــار اهـميــة
اجنـ ــاز امل ــش ـ ــاريع الـ ــواردة يف
البيـان اخلتـامي الصـادر عن
االجتماع التحضيري ملؤمتر
الـ ــوفـ ــاق الـ ــوطـنــي العـ ــراقـي
الــذي عقــد مبقــر اجلــامعــة
الع ــربـيـ ــة يف الفـت ــرة مـن 19

حتى  21نوفمبر 2005.
وشــدد بـن حلـي عل ــى ان من
بني اخلـطــوات املـهمــة ايـضــا
الــتح ـضـيـ ــر لـعقـ ــد املـ ــؤمتـ ــر
امل ــوسع للــوفــاق واملـصــاحلــة
الع ــراقيــة يف بغــداد يف شهــر
يونيو املقبل.
واعـتبــر ان يف الفتــرة املقبلـة
حتـى انعقـاد مـؤمتـر الـوفـاق
الع ـ ــراقــي س ـتـكـ ـ ــون القــم ـ ــة
العـربيـة فـى الـسـودان يـومي
 28و  29م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس اجل ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
اح ـ ـ ــدى احمل ــطـ ـ ـ ــات املهــم ـ ـ ــة
للتعامل مع تطورات الوضع
يف العــراق واخلــروج مبــوقف
عربي داعم للعراق.
وقـامت قوات وزارة الـداخلية
املـتـمــثلـ ــة ب ـ ــالفـ ــوج الـثـ ــانـي
والفـ ــوج الـثـ ــالـث وفـ ــوج مـن
مقـ ــر ل ـ ــواء املغـ ــاويـ ــر االول-
الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وبـ ـ ــاالشــتـ ـ ــراك مـع القـ ـ ــوات
متعــددة اجلنـسيــة واجليـش
مب ــنـ ـ ـطـقـ ـ ـ ــة اجلـالم ،واملـلـح،
والــب ـ ـ ــو خ ـ ـ ــدو يف م ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة
سـامراء ،بـتفتيـش ومداهـمة
اوكـ ـ ــار امل ـ ـسـلحــني ح ـيــث مت
العثـور على مخبـأ لالسلحة
اخلـفـ ـيـفـ ـ ـ ــة وامل ــتـ ـ ـ ــوسـ ــطـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــة حت ــت االرض
(سـرداب) وشـملت (صـواريخ
ســت ـ ــرال ع ـ ــدد  ،12صـ ـ ــواريخ
كــاتـيــوشــا عــدد  ،25رمــانــات
يـدويـة عـدد  ،50قنـابل هـاون
عـ ــدد  ،455عـبـ ــوات ن ـ ــاسفـ ــة
عدد  ،20كـبسـولة هـاون عدد

 ،300ح ــاوي ــات عـت ــاد رش ــاش
عـ ــدد  ،20مـ ــادة TNT 300
كغـم ،الغــام ضــد االشخــاص
والـ ـ ــدروع عـ ـ ــدد  ،30قـ ـ ــاذفـ ـ ــة
 RBG7ع ـ ـ ـ ـ ــدد  ،7رش ـ ـ ـ ـ ــاش
BKCعــدد  ،2مــدفع هــاون
عـدد  ،4نــواظيـر قـاذفـة عـدد
 ،12كــاميــرة تـصــويــر عــدد ،1
نـواظيـر لـيليـة عـدد  ،2جهـاز
شينـاو عدد  ،5اجهـزة اتصال
ه ــوكي ت ــوكي عــدد  ،6اجهــزة
اتصـال سينـاو عـدد  ،2سيـارة
نـوع كيـا عـدد  ، 2سيـارة فـورد
ع ـ ــدد  ، 1عـجل ـ ــة الن ـ ــدك ـ ــروز
مفـخخ ـ ـ ــة ،صه ـ ـ ــريج وقـ ـ ــود
ي ـسـتخــدم لـتـم ــويل سـيــارات
امل ـسـلحـني ب ــال ــوق ــود ،ورش ــة
لتفـخيخ الـسيـارات) وقــامت
ب ـتـفـجــي ـ ـ ــر ثـالث ـ ـ ــة مـق ـ ـ ــرات
للمسلحني.
وعلـى صعيـد متصـل متكنت
القـ ــوات مــن القـ ــاء القـبــض
عـل ـ ـ ـ ــى ( )4م ــن املـ ـ ـ ـسـلـح ــني
اخلـطــريـن وبح ــوزتهـم كـتـب
ت ـسـتخ ــدم لـتـعلـيـم ت ـصـنـيع
الـعب ــوات النــاسف ــة وتفخـيخ
الــسيــارات اضــافــة الــى كـتب
تعود الـى تنظيم الـقاعدة يف
افغانستان.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زالـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات وزارة
الـداخليـة تـواصل عـمليـاتهـا
االم ـنــيـ ـ ــة بـ ـ ــاالشــت ـ ـ ــراك مع
القـوات االمـريـكيــة لتـطهيـر
املـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـط ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن
املسلحني.

واشنطن  /بغداد  /الوكاالت
ابــدى سـتيـفن ه ــادلي مــستـش ــار االمن
القـ ــومـي بـ ــالـبـيـت االبـيــض شـكه ازاء
ع ـ ــرض اي ـ ــران اجـ ـ ــراء مح ـ ــادثـ ـ ــات مع
الواليـات املتحـدة بشـان العراق بـقوله:
انه رمب ـ ــا يـكـ ـ ــون مح ـ ــاول ـ ــة ل ــتحـ ـ ــويل
الــضغ ــوط فـيـم ــا يــتعـلق ب ـطـم ــوح ــات
طهران النووية.
وقال هـادلي جملمـوعة مـن الصحفيني:
ان مخ ــاوفـه تكـمــن يف ان يك ــون ع ــرض
اي ـ ــران "مجـ ــرد وســيلـ ــة يـ ـســتخ ـ ــدمهـ ــا
االي ــرانـي ــون لـتح ــويل الــضغ ــوط الـتـي
يشعـرون بهـا يف نيـويورك" حـيث ينـظر
مجلس األمن الـتابع لالمم املتحدة يف
اخملـاوف الــدوليـة بـشـأن بـرنـامج ايـران
النووي.
وكـانت إيـران قـد رفـضت يف بـادئ االمـر
عرضا أمريكيـا الجراء محادثات بشأن
جـ ــارهـ ــا العـ ــراق .لـكــن طهـ ــران غـيـ ــرت
م ــوقـفه ــا ي ــوم اخلـمـيــس وق ــالــت إنه ــا
مـ ـســتع ـ ــدة لفــتح ح ـ ــوار مع الـ ــواليـ ــات
املتحدة بشأن العراق.
وقـ ــال هـ ــادلـي :إن الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
التـزال مـستعـدة الجـراء محـادثـات مع
ايـ ــران ولكـنه ــا سـتقـت ـصـ ــر علـ ــى بحـث
اخملـاوف االمــريكيــة من أن إيـران تـثيـر
اض ـط ــرابـ ــات يف الع ــراق مـثل قـيـ ــامه ــا
بتقـدمي مكونـات قنـابل محليـة الصنع
ت ـ ـس ــتخـ ـ ــدم ضـ ـ ــد أهـ ـ ــداف أمـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة
وعراقية.
وسـيكــون الـسـفيــر االمــريـكي بــالعــراق
زمل ـ ــاي خلــيلـ ــزاد هـ ــو املـ ـسـ ــؤول اخملـ ــول
بـ ــاحلـ ــديــث مع ايـ ــران بـ ـشـ ــأن ق ـضـ ــايـ ــا
تـتعلق بــالعــراق يف أي محـادثــات بهـذا
الشأن.
وقـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ـ ــادل ــي :إن إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ـ ـ ـ ــإعـالن
اسـتعــداده ــا لفـتح ح ــوار مع واشـنـطـن
تــب ـ ـ ــدو انهـ ـ ــا "حت ـ ـ ــاول دق اسفــني بــني
الــواليــات املـتحــدة" وحلفــائه ــا يف وقت
ي ــسع ــى فـيه اجملـتـمع ال ــدولـي للـبق ــاء
مـتحــدا يف مـسع ــى إلجبــار إيــران علــى
التخلي عن برنامجها النووي.

وتابـع قائال إن واشـنطن وحـلفاءهـا لن
يسمحوا بحدوث هذا.
وتعتقـد دول الغـرب أن بـرنـامج طهـران
الـنـ ــووي مج ــرد سـت ــار النـتـ ــاج اسلح ــة
ن ــوويـ ــة ولكـن ايـ ــران تقـ ــول انهـ ــا تق ــوم
بتـطــويــر طــاقــة نــوويــة السـتخــدامــات
مدنية.
وقـ ــد اتهـم مـ ـسـ ــؤولـ ــون امـ ــريـكـيـ ــون يف
العـراق يوم اجلمعـة ايران بـالتدخل يف
الـ ـشـ ــؤون الـ ــداخلـيـ ــة لـلجـ ــار العـ ــراقـي
وقـالوا :ان اجلمهـورية االسالميـة تقوم
"بأنشطة غير معاونة" هناك.
وق ــال بـيـ ــان لل ــسف ــارة االمـ ــريكـي ــة :ان
واش ـنـ ـطــن "قـلق ـ ــة ب ـ ـش ـ ــأن االن ـ ـشـ ـط ـ ــة
االيـ ــرانـيـ ــة غـيـ ــر املعـ ــاونـ ــة يف العـ ــراق.
واسبــاب القلق هـذه معـروفـة وحتــدثنـا
بشأنها".
وصدر البيـان بعد يـوم واحد من اعالن
ايــران انهــا قـبلـت اقتــراحــا لبــدء حــوار
مع الواليات املتحدة بشأن العراق.
وق ــالـت وزي ــرة اخل ــارجـي ــة االمـ ــريكـي ــة
كــون ــدوليــزا رايـس يــوم اخلـميــس انهــا
تعتقـد ان محـادثـات الـواليـات املتحـدة
مع ايــران بـشــأن اشــاعــة االسـتقــرار يف
العراق ستكون "مفيدة".
ويف تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي اجـ ــاز الـ ــرئـي ــس
األمـ ــريـكـي جـ ــورج بـ ــوش لـ ــسفـيـ ــره يف
العراق إجراء محـادثات مع إيران فيما
سيعد اتصاال غير عادي بني البلدين.
وق ـ ـ ـ ــال اش ـ ـ ـ ــرف ق ـ ـ ـ ــاض ــي ممـ ـثـل األمم
املـتحــدة اخلــاص بــالع ــراق ان لكـل من
إيــران والــواليــات املـتحــدة مـصلحــة يف
نتاج العملية اجلارية بالعراق.
وق ــال بع ــد أن الق ــى كلـمــة ام ــام معهــد
الـسالم بـواشنـطن "هـذه مبـادرة يجـري
االعــداد له ــا منــذ بعـض ال ــوقت وانـني
سع ـي ـ ــد ج ـ ــدا ان ارى رد اي ـ ــران ب ـ ـشــكل
ايجـابـي الن كال من الـواليــات املتحـدة
وايران ..له مصلحة يف نتيجة العملية
اجلارية.
وقال مسؤولون ايرانيون يف السابق :ان
طهـ ــران غـي ـ ــر مهـتـمـ ــة بـ ــالـ ــدخـ ــول يف

محـ ـ ــادثـ ـ ــات ق ــبل انـ ـ ــسح ـ ـ ــاب القـ ـ ــوات
االمريكية من العراق.
وقـ ـ ــال عل ــي الريج ـ ــانــي امــني مـجلـ ــس
االم ــن الق ـ ــومــي االي ـ ــران ــي أن طه ـ ــران
قــبلـت "االقـت ـ ــراح للـمـ ـسـ ــاع ـ ــدة يف حل
املـ ـشـ ــاكـل يف العـ ــراق واقـ ــامـ ــة حـكـ ــومـ ــة
مستقلة هناك".
لكـن بيان السفـارة االمريكيـة الذي يرد
علـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـت ــص ـ ـ ــريحـ ـ ــات قـ ـ ــال :ان
"مـسـتقـبل العــراق لـن تقــرره الــواليــات
املــتحـ ــدة أو ايـ ــران أو أي دولـ ــة اخـ ــرى.
العـ ـ ــراقــيـ ـ ــون هــم الـ ـ ــذيــن س ــيقـ ـ ــررون
مستقبل العراق".
داخلـي ـاً ابــدت هـيـئ ــة علـمــاء املــسلـمـني
"امتعاضا واستيـاء شديدين" ازاء دعوة
زعيم اجملـلس االعلى للثورة االسالمية
عـب ــد العــزي ــز احلكـيـم ايــران الــى فـتح
حـ ـ ـ ــوار مـع واشـ ـن ـ ـط ــن ووصـفـ ـتـه ب ـ ـ ــانـه
"محاولة لشرعنة التدخل االيراني".
وافـاد بيان للهيئة بأنها "تلقت باستياء
وام ــتعـ ـ ــاض شـ ـ ــديـ ـ ــدي ــن طل ــب جهـ ـ ــات
سي ــاسي ــة من دولــة ايــران الــدخــول مع
قـ ــوات االحـتـالل يف مفـ ــاوضـ ــات حـ ــول
العـراق واالستجـابــة السـريعـة من هـذه
الدولة لها".
وكـ ـ ــان احلـك ـيــم قـ ـ ــد صـ ـ ــرح" :اطـ ـ ــالــب
القــيـ ـ ــادة احلـك ـيــمـ ـ ــة يف اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة
االسالميـة يف ايـران بـفتح حـوار واضح
مع امـيــركــا وان تـتفــاهـم (معهــا) علــى
النقاط اخملتلف عليها حول العراق".
وتـ ـ ـ ـ ــابـع احل ـك ـ ـيـ ــم "نـحـ ــن ال نـق ـ ـبـل ان
يتحـول العراق الـى قاعـدة للتآمـر على
الـدول احمليطـة كمـا اننـا نطـالب بخلـو
العــراق من اجملمـوعـات االرهـابيــة التي
لها مشاكل مع الدول احمليطة".
واعـتبـرت الهـيئـة ان "التـدخل االيـراني
يف الـشــأن العــراقـي ليـس جــديــدا وقــد
بلغ الذروة يف االذى لـكن اجلديـد سعي
هــذه اجلهـة الـى شــرعنـة هــذا التــدخل
ومـنـحه غ ـطـ ــاء دولـيـ ــا يف جت ـ ــاهل تـ ــام
ل ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة واالرادة
العراقيتني".

هتديدات توقف سواق الشاحنات عن العمل اجليش األمريكي :القوات العراقية تكتسب مزيداً من السيطرة

سعدون الدليمي  :العمليات األخرية ليست هلا عالقة بسامراء

يف املوصل

املوصل  /مكتب املدى
أدى تـوزيع مـنشـورات من قـبل جمـاعـات
مسلحة يف مكاتب النقل العام باملوصل
إلـى امـتنـاع سـواق الـشــاحنـات عـن نقل
احلموالت خارج محافظة نينوى .
وجـاء يف تلك املنـشورات تهـديد الـسواق
ومكـاتب النقل بـالتصفـية اذا هم قـاموا
بـنقل الـبضـائع خـارج احملــافظـة ،وجـاء
ذلك متـزامنـا مع اعمـال تـصفيـة تقـوم
به ــا جـم ــاعـ ــات مجه ــول ــة بـحق الع ــرب
الـسنــة يف منـاطق مـختلفــة من العـراق
بحـ ـسـب م ـ ــا اف ـ ــاد به ع ـ ــدد مـن اولـئـك
السواق .
ويقـ ــول اح ـ ــد اصحـ ــاب املـكـ ــاتـب الـ ــذي
رف ــض الـك ـ ــشف عــن اس ــمه  :ق ــبل اي ـ ــام
وجـدنا اوراقا مـوزعة يف مكـاتبنا تـهددنا
بـاملـوت يف حـال تنـظيـم شحن الـبضـائع
خـارج احملافـظة ،وعلـى أثر ذلك اغلـقنا
املكاتب وجلسنا يف بيوتنا ننتظر .

ومـن اجل ــدي ــر ب ــال ــذكـ ــر ان مهـن ــة نـقل
الـبضـائع يف املـوصل كــانت قـد تعــرضت
إلى تهـديد مـستمـر من قبل اجلمـاعات
املــسلحــة حـيث مـنعـت تلـك اجلمــاعــات
مـن نقـل البـضــائـع للقــوات االمــريـكيــة
واجليــش الع ــراقي والــوزارات الع ــراقيــة
مبا فيها اقليم كردستان .
وقد لقـي اكثر من سـائق حتفه علـى يد
تلـك اجلمــاعــات بعــد تهــديــد جمــاعي،
لكـن متـطـلبــات احليــاة اليــوميـة تــدفع
السواق إلى اخملاطرة .
ومـؤخـرا قـتل سـائـق من مــدينــة تلعفـر
العـراقيـة عنـد حـدود مـدينـة الطـارميـة
قـبل بغــداد علـى يـد مـسلـحني ،وتـشهـد
املـنـ ــاطق احملـ ــاذيـ ــة لـلعـ ــاصـمـ ــة بغـ ــداد
انتـشار عـصابـات تسليـب وقتل مسـتغلة
الـط ــرق البــديل ــة الت ــرابي ــة التـي يلجــأ
ال ـيـه ـ ـ ــا الـ ـ ـس ـ ـ ــواق ،ح ـيــث تـك ـمــن تـلـك
العصابات فيها وتنفذ عملياتها فيها.

بغداد  /املدى والوكاالت
نف ــى وزي ــر ال ــدف ــاع سع ــدون
الــدلـيمـي ان تكــون الـعمـليــة
العــسكــريــة الـتـي تق ــوم بهــا
القوات العـراقية واالمريكية
قرب سامراء من اكبر واقوى
العـملـيــات العــسكــريــة مـنــذ
سقـ ــوط الـنــظـ ــام ال ــس ـ ــابق،
وقــال الــدلـيـمـي يف تـص ــريح
خـ ــص بـه (امل ـ ـ ــدى) ان ه ـ ـ ــذه
الـعمليـة جزء مـن العملـيات
الـ ـت ــي جتـ ـ ـ ــري يـ ـ ـ ــوم ــيـ ـ ـ ــا يف
العـديـد مـن منــاطق العـراق
اخملتلفة.
واش ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدل ـي ـمــي ال ـ ـ ــى ان
الع ــملــيـ ـ ــة لــي ـ ـس ــت لهـ ـ ــا اي
عالقــة مب ــدينــة ســامــراء بل
وقعـت بني مـدينـتي سـامـراء

والـ ــدور ،مـبـيـن ـ ــا ان القـ ــوات
القـت القبـض علــى العـديـد
مـ ــن املـ ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني ال ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن
يحملـون جنـسيـات مختـلفة
فــضال عـن االسـتـيـالء علـ ــى
( )17مخبأً لالسلحة.
مــن جـ ـ ــان ــبه قـ ـ ــال اجلــيـ ــش
االمـ ـ ـ ـ ــريــكـ ــي :إن الـهـجـ ـ ـ ـ ــوم
املـشتـرك للقـوات االمـريكيـة
والعـ ـ ــراقــيـ ـ ــة علـ ـ ــى أهـ ـ ــداف
يـشـتبه بـأنهـا ملـسلحني قـرب
بلـدة سامـراء بشمـال العراق
مـثل تغـي ــرا يف القـتــال ضــد
املـسلحـني واثبـت ان اجليـش
العــراقـي اصبـح اكثــر كفــاءة
وي ـك ــتـ ـ ـ ـس ــب مـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــدا م ــن
السيطرة.
ويـت ــوقف ان ــسح ــاب الق ــوات

االمـريـكيــة من العـراق علـى
قـدرة اجليـش العراقـي الذي
حـلته الـسـلطـات االمـريـكيـة
يف عـ ـ ــام  2003ويع ـ ــاد بــن ـ ــاؤه
ب ـ ـ ـش ـكـل سـ ـ ـ ــريـع االن عـلـ ـ ـ ــى
مـ ــواجه ــة عــنف مـت ـص ــاع ــد
وتـص ــاع ــد يف ج ــرائـم القـتل
الطائفي.
وقال اللفتنانت جنرال بيتر
شيــاريـلي الــرجـل الث ــاني يف
القيادة االمريكية يف العراق
ان ه ـ ـ ــذه الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ــة "متـ ـثـل
تغيرا ومتثل تطورا".
واضـاف ان القـوات العـراقيـة
ستــسيـطــر علــى نحــو  75يف
املئة من العراق بحلول وقت
الحـق م ــن الـعـ ـ ـ ــام اجلـ ـ ـ ــاري
مقـ ـ ــابل م ـ ــا يـقل عــن  50يف

املئة االن .
واردف قـ ـ ــائـال للـ ـصـحف ـيــني
"اعــتق ـ ــد ان عــملــي ـ ــات مــثل
(االجـتـي ـ ــاح) هـي عــملـي ـ ــات
ســتـ ـ ــرون املـ ـ ــزيـ ـ ــد واملـ ـ ــزيـ ـ ــد
مـنهــا..مع تـسـليـمنــا مــزيــدا
مـن مـنــاطق املــدن الــواسعــة
للقوات العراقية.
"لـو كنـا حاولـنا اجنـاز مهـمة
كهــذه قـبل  11شه ــرا لكــانـت
الـق ـ ـ ــوات االم ـ ـ ــريـكــي ـ ـ ــة هــي
االسـ ـ ـ ـ ــاس .ول ـك ــن يف هـ ـ ـ ـ ــذه
احلالـة ..لدينـا أساسـا قوات
عراقية".
وقـال مـسـؤولـون عـسكـريـون
امـريـكيـون يـوم اخلـميـس ان
الـعمـليـة الـتي شــاركت فـيهـا
 50طـائـرة هـليكـوبتـر و1500

جنـدي امريكي وعـراقي تعد
أكـب ـ ــر "هجـ ــوم جـ ــوي" مـنـ ــذ
عــملـيـ ــة مم ـ ــاثلـ ــة جـ ــرت يف
العـراق بعـد احلـرب مبـاشـرة
يف أواخر نيسان عام 2003.
وقـ ــال اجلـي ــش ان العــملـيـ ــة
ت ـ ـش ـمـل تف ـتــيـ ــش م ـن ــطق ـ ــة
مـســاحـتهــا  16كـيلــومتــرا يف
 16ك ــيل ـ ــومــتـ ـ ــرا بحــث ـ ــا عــن
مسلحني .
وشـنـت ه ــذه العـملـي ــة قـبـيل
حل ـ ــول ال ـ ــذك ـ ــرى الــث ـ ــالــث ـ ــة
لـالح ـ ـتـالل الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــادتـه
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة واطـ ــاح
ب ــصـ ـ ــدام حـ ـ ـســني  .ومـ ـ ــازال
للـواليــات املتحـدة نحـو 130
ألــف ج ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي يف
العراق.

قاعدة عسكرية أمريكية قرب الرمادي تتعرض لقصف بالهاونات

انفجار سيارة مفخخة يف بغداد والقبض عىل مشتبه هبم بينهم أردين يف بعقوبة
بغداد  /املدى
اعلن مـصـدر يف وزارة الــداخليـة أمـس الـسـبت
مقتل شخص يف انفجار وتعرض زوار العتبات
ال ـ ـ ــى هج ـمـ ـ ــات يف طـ ـ ــريـقهــم الـ ـ ــى ك ـ ـ ــربالء،
باالضـافة الـى انفجار عـبوات استهـدفت رجال
امن.
وأوضح م ـصـ ــدر امـنـي ان مـ ــدنـي ـ ـاً قــتل أم ــس
الــسبـت يف انفجــار عبـوة نــاسفـة واصـيب آخـر
بجروح يف شارع الصناعة يف جنوب بغداد.
وقــال املـصــدر ذاته ان انفجــار سيــارة مفخخــة
ادى الـى اصـابــة شخــصني بجــروح يف منـطقـة
الكرادة.
من جهـة اخـرى قــال املصـدر الــذي طلب عـدم

الـكشف عـن اسمه ان "خمـسة مـن الزوار كـانوا
متــوجـهني ضـمن م ــوكب حـسـينـي سيــرا علــى
االقــدام الــى ك ــربالء الحـيــاء ذك ــرى اربعـيـنـيــة
األمام احلـسني اصيبـوا بجروح بـانفجار عـبوة
ناسفة يف منطقة اليرموك".
واكـد ان اربعــة من زوار العـتبــات قتلـوا واصـيب
اكثــر مـن  20بجــروح خالل هـجمــات بــواسـطــة
عبوات ناسفة او اطالق نار.
مــن جهـ ــة اخـ ــرى ،اصـيـب خـمـ ـسـ ــة جـنـ ــود يف
انفجــار عـبــوة نــاسفــة اسـتهــدفـت دوريـتهـم يف
حي املستنصرية وفق املصدر ذاته.
ويف حـي زيــونــة ،افــاد املـصــدر ب ــأن "ثالثــة مـن
رجال الـشرطـة اصيـبوا بـجروح بـانفـجار عـبوة

ناسفة بدوريتهم صباح أمس".
ويف البـصرة ،اعتقلت القوات البريطانية أمس
سبعـة اشخاص "يـشتبه بتـورطهم يف نشـاطات
اجرامية وارهابية".
وقــال الق ــومنــدان مــارتـن ثيــرسـك ان "عمـليــة
اعتقـال استهـدفت اشـخاصـا يشـتبه بتـورطهم
يف اعمـال اجــراميـة ونـشـاطـات ارهــابيـة وقـال:
"ان الق ــوات الـب ــري ـط ــانـي ــة التـ ــزال تعـتـقل 43
شخصا بينهم  13من عناصر الشرطة.
واك ــد :مت العـث ــور عل ــى مخ ــابــئ اسلح ــة ق ــرب
البصرة.
وعلــى صعيـد متـصل اعلـن مصـدر يف اجليـش
العــراقي أمـس الــسبـت مقـتل مـسلـحني اثـنني

واصابـة آخر بجـروح والقبـض على  18اخـرين
بـينهـم اردني اجلنـسيـة يف عـمليـة عـسكـريـة يف
منطقة بعقوبة.
وقـال العـميـد سـامـان طــالبــاني قـائـد وحـدات
اجلـيش يف محـافظـة ديالـى ان "قوات اجلـيش
شـنـت عـملـي ــات دهـم وتفـتـيــش فج ــر امــس يف
منطـقة جـبينـات ،اسفـرت عن مقتل مـسلحني
واصـابة اخـر واعتـقال  18آخـرين بيـنهم اردني
اجلنسية".
واوضح ان "اشـتـبــاكــات عـنـيفــة حـصلـت خالل
دهـم مـن ــزل م ـشـتـبـه به يف املـنــطق ــة ادت ال ــى
اصــاب ــة جنــدي" مــؤكــدا الـعثــور "داخـل املنــزل
عل ــى اق ــراص مـ ــدمجـ ــة لعــملـي ــات قـتـل وذبح
وفـتـ ــاوى تـ ــدعـ ــو الـ ــى قــتل عـنـ ــاصـ ــر اجلـي ــش
والشرطة".
كــذلك عثـر علـى "اسلحــة خفيفــة ومتــوسطـة
واسالك تفجيـر وجهاز (جي بي اس) لـتحديد
املوقع واجهزة توقيت للعبوات الناسفة".
ويف بعقوبة سمعت صباح أمس السبت اصوات
انفجـارات اعـقبـتهــا اطالقـات نـاريـة يف امــاكن
متفرقة من املدينة .
وذك ـ ـ ــر شهـ ـ ــود ع ـيـ ـ ــان":ان االنـفج ـ ـ ــارات وقعــت
ب ــالق ــرب مـن سـيـط ــرة تفـتـي ــش لل ـش ــرط ــة يف
اجلهة اجلنوبية ملنطقة الكاطون".
ويف سـي ـ ــاق ذي صلـ ــة قـ ــال م ـصـ ــدر يف مـكـتـب
الـتنسـيق املشتـرك للمعلـومات يف املقـدادية ان
عبوة ناسفة انفجرت وسط املدينة.
وذكـر املـصـدر" :ان الـعبـوة كــانت مـزروعـة قـرب
مصـرف الرافـدين وسط املـقداديـة ،استهـدفت
دوريــة للـشــرطــة ،واعقـب االنفجــار اطالق نــار
بشكل عشوائي حتسبـا لوقوع هجمات اخرى".
وقال مصدر طبي يف مستشفى املقدادية العام
"ان عـدد اجلـرحـى اثـر انفجــار العبـوة ( )4من
اف ـ ــراد ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة و( )3مــن امل ـ ــدن ـيــني ك ـ ــانــت
اصاباتهم متفاوتة".
من جـانب آخـر  ،شوهـد انتـشار سـريع للـقوات
االمـريـكيـة وقــوات االمن ونـصـبت الــسيـطـرات
ونق ــاط الـتفـتـيــش داخل وخ ــارج امل ــديـن ــة ومت
اغالق جميع منـافذهـا حتسبـا لوقـوع هجمات
مسلحة.
ويف ال ــرم ــادي تع ــرضـت الق ــاع ــدة الع ــسك ــري ــة
األمريـكية غرب املـدينة فجر أمـس السبت إلى

قصف بقـذائف الـهاون .وقـال شهـود عيـان من
اه ــالـي امل ــديـن ــة" :إن خـمــس قـ ــذائف سقـطـت
علــى القــاعــدة قــرابــة الـســاعــة اخلــامـســة من
فجــر امــس" .وأضــاف الــشهــود":سـمعـنــا دوي
انفجــارات قــويــة هــزت أرجــاء املــديـنــة قــامـت
بعــدهــا القــوات األمــريـكيــة بــإطالق صفــارات
اإلنذار والقنابل املضيئة يف السماء".
وعلـى صعيـد مـتصل شهـدت مـدينـة الـرمـادي
ظهـر أمـس االول اشـتبـاكـات مــسلحــة بعـد أن
هـاجم مـسلحـون القـوات األمــريكيــة يف مبنـى
احمل ــاف ـظ ــة .وق ــال م ـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة" :إن
االشتباكات استمرت ألكثر من نصف ساعة ".
وأض ـ ــاف":إن القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة اسـتـ ــدعـت
املروحـيات الـتي حلقـت بارتـفاعـات منخفـضة
وأطلقت نيـران أسلحتهـا الرشـاشة ممـا أسفر
عن إصـابـة عـدد مـن املنـازل القــريبـة بـأضـرار
مــاديــة" .وأشــار املـصــدر إلــى":إن هــدوءاً حــذرا
ساد املـدينة صباح أمس بعـد االشتباكات التي
حصلت وشهـدت شوارع املـدينـة انتشـارا كثـيفا
للقوات األمريكيـة والعراقية حتـسبا لهجمات
أخرى ".
ويف الفلـوجـة ادى انفجــار عبـوة نـاسفـة كــانت
مــزروعــة علــى جــانـب الـطــريق الــرئـيــس الــى
اصــاب ــة آليــة امــريـكيــة بــاضــرار بــالغ ــة صبــاح
أمس .
وقال مـصدر يف الـشرطـة" :ان العبـوة انفجرت
يف حــدود الـســاعــة الـســابعــة مـن صبــاح امـس
السبت".
واضـاف ":ان االنفجـار اسفــر عن اصـابـة عـدد
مـن اجلنـود االمـريكـان  ،وكــذلك آليـتهم الـتي
كانوا يستقلونها وهي من نوع (همر)".
واشار املصدر الى ان "القوات االمريكية قامت
بقـطع الطـريق الكثـر من سـاعـة  ،كمـا طـوقت
مكان احلادث ومنعت االقتراب منه".
ويف مـيـ ـسـ ــان عـث ـ ــر علـ ــى  31ق ـ ــذيفـ ــة م ـ ــدفع
مختلف العيارات واألشكال.
وقــال ليلـو سعــدون احملمـداوي مـديـر الـدفـاع
املـدنـي يف ميـسـان" :إن فـرق معـاجلــة القنـابل
غيـر املنفلقـة يف مديـرية الـدفاع املـدني عـثرت
خالل جوالتها امليدانية على  31قذيفة مدفع
أب ـ ـ ـطـلـ ــت مـفـع ـ ـ ـ ـ ــولـه ـ ـ ـ ـ ــا يف احل ـ ـ ـ ـ ــال ض ـ ـمـ ــن
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكــن إتالف االعـتـ ــدة واخملـلفـ ــات
احلربية".
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فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
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هــاتف

7178859 - 7177985
7170395 - 7170513
فاكس 7175943

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

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
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