
2

بغـداد - شـارع ابـو نــؤاس محلـة
102- زقــــاق 13- بـنــــاء 141

بيـروت احلمرا- شـارع ليون - بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول 

7170395 - 7170513

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
7175943

*

*

فاكس

  issued by: Al- Mada Esta-
blishmentfor Mass Media,

Culture & Art 

AL- Mada

ـهـاتف

جريدة يومية سياسية 
تصدر عن مؤسسة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون 

7178859 - 7177985

توزيع وكالة
املدى للتوزيع

 يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

ص.ب 8272 او 7366
تلفون: 2322275 - 2322276

فاكس :2322289

تـلفــــــاكــــس 752617-752616

NO. (649) Sat. (22) April
العدد )649( السبت )22( نيسان 2006

بغـداد - احملافـظات/ منـدوبو ومـراسلو
املدى - وكاالت

ـــــــة ـــــــداخـلـــي اعـلـــن مــــصـــــــدر يف وزارة ال
العـراقيـة امـس اجلمعـة اصـابـة 11 من
عنـاصـر الـشـرطـة بجـروح مخـتلفـة يف
انفجـار عبـوتني نـاسفـتني علـى اثـنتني

من دورياتهم يف بغداد.
وقـال املصـدر الـذي طلب عـدم الكـشف
ــــــاصــــــر عــن اســمـه ان "ثـالثــــــة مــن عــن
الشرطة اصيبوا بجروح بانفجار عبوة
نـــــاسفــــة لــــدى مــــرور دوريــتهـم يف حـي

القادسية  صباح امس اجلمعة".
واضاف ان "ثمانيـة آخرين من عناصر
الشرطة اصيبـوا بجروح بينهم ضابط
يف انفجـار عبـوة ثـانيـة اثنـاء تـوجههم
الـــــى مــــــوقع االنـفجـــــار االول الجـــــراء

التحقيق".
ومــن جهــــة اخـــــرى، اعلـن مـــســــؤول يف
اجليش العراقي امس اجلمعة اعتقال
20 مــشـتـبهـــا به ومـصــادرة كـمـيــات مـن
االسلحـة يف عمليـة دهم شنهـا اجليش
العـــــراقــي يف حــي الـــتحـــــريـــــر جــنـــــوب

بعقوبة.
ومــن جــــــانــب آخــــــر، اكــــــد مــــصــــــدر يف
الـشرطـة العراقـية العـثور علـى جثتني
مـجهــــــولــتـــي الهــــــويــــــة يف مــنــــطقــتــي
الـطـوبـجي والـدورة بـدت عـليـهمـا آثـار

التعذيب ومقيدتي االيدي واالرجل.
ويف بـابـل أبطل قـسـم الهنـدسـة التـابع
الـــى شـــرطـــة محـــافـظـــة بـــابـل مفعـــول
عــبـــــوتــني نــــــاسفــتــني كـــــان إرهـــــابــيـــــون
مجهـولـون  قـد زرعــوهمــا علـى جــانب
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انفجار )5( عبوات ناسفة وابطال مفعول )6(

إصابة )11( رشطياً والعثور عىل جثتني جمهولتي اهلوية واعتقال )20( مشتبهاً به
املقـــداديـــة. وأضـــاف: إن العـبـــوة كـــانـت
مـزروعـة مقـابل إعـداديـة الـصنـاعـة يف
مـنــطقــة احلـي العــسكــري وهـي عـبــارة
عن قــذيفـة مــدفع. وأشـار املـصـدر إلـى
عــــدم وقــــوع خـــســــائــــر خـالل معــــاجلــــة
العــبــــــوة. ويف كــــــركــــــوك أعلــن مـــصــــــدر
مسـؤول يف الشرطـة العراقيـة، أن عبوة
نــاسفــة انفجــرت صبـاح امــس اجلمعـة
مـسـتهــدفــة دوريــة للـشــرطــة العــراقيــة
وسـط املــدينـة، فـيمـا قــامت مـجمـوعـة
مكــونــة مـن شخـصـني بتـسـليـب سيــارة
تــــــابعـــــة لـــــرئـــــاســـــة أركـــــان اجلــيــــش يف
الــــسلـيـمــــانـيـــــة علــــى طـــــريق كــــركــــوك

املوصل.
وقــــال املــصـــــدر "ان العـبــــوة الـنـــــاسفــــة
انفجـرت يف منطـقة طـريق بغـداد أمام
رئـاسـة اجلـامعــة، وأن االنفجـار تـسـبب
بـــإحلـــاق أضـــرار بــسـيـــارة شـــرطـــة دون
تعرض أحد من أفرادها إلى إصابات."
ـــــــوجـــــــة هـــــــاجـــم مــــــسـلـحـــــــون ويف الـفـل
ــــــة ــــــدال ــــــاح امــــــس ب ــــــون صـــب مـجـهــــــول
الــصـقالويـــــة غـــــرب الـفلـــــوجـــــة. وقـــــال
مـــصــــــدر يف الــــشــــــرطــــــة: ان عــــــددا مــن
املـــسـلحــني يـــســتـقلـــــون ثالث ســيـــــارات
هـــاجـمـــوا يف الــســـاعـــة الــســـادســـة مـن
صـباح امس الـبدالة الـواقعة يف مـدينة
الصـقالوية وقـاموا بـنسـفها". يـذكر ان
ـــــــــداالت االتـــــصـــــــــاالت يف عـــــــــددا مـــن ب
محـافظـة االنبـار تعـرضت مـؤخـرا الـى
هـجمــات من قـبل مــسلحـني مجهــولني
ادت الـى تــدميـر معـظمهـا كـان اخـرهـا

بدالة الفلوجة.
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إلـى مستـشفى اخلـالص العـام". وعلى
صـعيــد متـصل قــال املـصــدر: إن خـبيــر
املـتـفجــــرات يف شــــرطــــة ديــــالــــى أبــطل
مـفعـــــول عـبـــــوة نـــــاسفـــــة يف الـــســـــاعـــــة
احلـادية عـشرة وخـمس وأربعني دقـيقة
ــــــــة ـقـــبـل ظـهــــــــر امــــــس وســـــط مــــــــديـــن ـ ـ ـ

مــن ثالثــــة أشخــــاص وتـــسـتـقل سـيــــارة
حـديثـة أطلق أفـرادهـا النـار علـى احـد
أفـراد الـشـرطــة واردوه قتـيال، كمــا قتل
يف احلـادث نفسـه مدنـي كان قـريبـا من
ــــــذي جــــــرى فـــيـه الـهـجــــــوم. املـكــــــان ال
وأضــاف: إن الـشــرطـــة نقلـت القـتيـلني
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مناطق متفرقة من مدينة املوصل.
ويف بـعقــــــوبــــــة هــــــاجــمـــت مجــمــــــوعــــــة
مـــسلحــة احــد أفــراد الــشــرطــة وسـط
مــــديـنــــة اخلــــالــص. وقــــال مــصــــدر يف
قيــادة شــرطــة محــافـظــة ديــالــى امـس
اجلـمعــة: "إن اجملمــوعــة كــانت تـتكــون

طريق رئيسي قرب مدينة احللة 
وقــد ســارعـت الــشــرطـــة العــراقـيــة الــى
ـــــــارات تــــطـــــــويـق املــكـــــــان ومـــنـع الــــــســـي
واملــواطـنني مـن االقتــراب خــوفــا ً علــى
حـيــــاتهـم فـيـمــــا قــــام قـــســم الهـنــــدســــة

بتفكيك العبوتني.
ويف املـــــوصل انـفجـــــرت امـــس اجلــمعـــــة
عـبــوتــان نـــاسفـتــان اسـتهــدفـت األولــى
دوريـة للجيش الـعراقي والـثانيـة دورية
للـــنجــــــدة، ذهـــب ضحــيـــتهــمــــــا عــــشــــــرة
أشخــــــاص بــني قــتـــيل وجــــــريح. وقــــــال
الــنــــــاطـق اإلعالمـــي لقــيــــــادة شــــــرطــــــة
محــافـظــة نـيـنـــوى: "إن العـبــوة األولــى
انفجـرت يف الساعة العـاشرة من صباح
امـس يف حي الـزهـور بـاجلــانب األيـسـر
ــــــة علــــــى دوريــــــة لـلجــيـــــش مــن املــــــديــن
العــراقي". وأضـاف:"إن االنفجـار أسفـر
عـن إصـــابـــة ثالثـــة مـن أفـــراد الـــدوريـــة

بينهم مدني واحد".
وأفـــــاد املـــصــــــدر:"إن العــبـــــوة الــثـــــانــيـــــة
انفجـــرت يف الــســـاعـــة احلـــاديـــة عــشـــرة
والـنـــصف قـبـل ظهــــر امـــس يف ســــاحــــة
سيــدتي اجلـميلــة يف احلي نفـسه علـى
دوريـة لـلنجـدة كــانت مــرابطــة هنـاك".
وأوضح: إن هــــذا االنـفجـــــار أسفــــر عـن
مقـتل خـمــســـة مـن مـنـتــسـبـي الـــدوريـــة
بيـنهم مـدنـي مجهـول الهـويـة وإصـابـة
اثــنــني آخـــــريــن مــن أفـــــرادهــــــا". وعلـــــى
صعيـد منـفصل قــال املصـدر:"إن خـبيـر
املـتـفجــــرات يف قـيــــادة شــــرطــــة نـيـنــــوى
أبـطل يف الـسـاعـة الـواحـدة مـن اللـيلـة
املاضـية مفعـول ثالث عبوات نـاسفة يف
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بغداد/ اف ب
اعلـن مـــســــؤول يف الــــديــــوان امللـكـي االردنـي
لــوكــالــة فــرانـس بــرس اخلـميـس املـــاضي ان
الـرئيـس العــراقي جالل طـالبــاني طلـب من
العـــــــاهل االردنـــي امللـك عــبــــــد اهلل الــثــــــانــي
تــأجيل مـؤمتــر القيـادات الـديـنيـة العــراقيـة
الـــذي كـــان مقــــررا انعقـــاده يف عـمـــان الـيـــوم

السبت.
وقــال املـســؤول ان طــالبــاني "اجــرى اتـصــاال
هـاتفيـا بـالعـاهل االردني طـالبـا منه تـأجيل
املـؤمتـر بـضعـة اســابيـع نظـرا النـشغـال عـدد
كبيـر من القـادة العـراقيني بـاجتمـاع يعـقده
الـبــــرملــــان" الـيــــوم الـــسـبـت حــــول املـنــــاصـب

السيادية.
واضاف ان امللك "وافق على تاجيل املؤمتر".
واشــار الــى ان "الـــرئيـس اشــاد بــدور العــاهل
االردنـي مـثـمـنــا دوره ومـــا يقـــوم به مـن اجل

احلوار بني الطوائف يف العراق".
ويف بغــداد، اكــد طـــالبــانـي انه طـلب تــأجـيل
املـؤمتـر مـدة شهـر بـسبب "انـشغـال القيـادات
العـــراقـيـــة بـــاملــشـــاورات املــتعـلقـــة بـتـــشكــيل

احلكومة".
وقـال طــالبــاني يف مـؤمتـر صحـايف "اتـصلت
بـــــالعـــــاهل االردنــي امللـك عـبــــد اهلل الـثــــانـي
راجيــا منه تــأجيل املـؤمتــر الننــا منـشغلـون
بتـشـكيل الـرئـاسـات الـثالث، مجلـس النـواب

واجلمهورية واحلكومة".
واضـاف "نـأمل انعقـاد املـؤمتـر بعـد شهـر من

تأجيل مؤمتر عامن للقيادات الدينية العراقية
بطلب من طالباين

اآلن ان شاء اهلل".
واعـــــرب طـــــالــبـــــانــي عــن شـكــــــره وتقـــــديـــــره
"لـلجهـــود الهـــائلــة الـتـي قـــدمهــا االخــوة يف

االردن من اجل اجناح هذا املؤمتر".
وكـــان مـن املـتــــوقع مــشـــاركـــة اكـثـــر مـن 200
شخــصـيـــة ديـنـيـــة وعـــشـــائـــريـــة يف مـــؤمتـــر
"الـــوفـــاق االسالمـي العـــراقـي"الـــذي يهـــدف

الى نزع فتيل التوتر بني الطوائف.
وقــد اعلـن املتحـدث الـرسـمي بــاسم املـؤمتـر
عـبـــد الـــسالم العـبـــادي، مــسـتــشــــار العــــاهل
االردني للشؤون الديـنية ورئيس جامعة "آل
الـبـيـت للـفكــــر االسالمـي"، ان االردن يعـــول
علـى جنـاح املـؤمتــر متهيــدا النعقـاد مـؤمتـر
املصاحلة الـوطنية يف العراق خالل حزيران

املقبل برعاية اجلامعة العربية.
ورعـت اجلـــامعـــة العـــربـيـــة نهـــايـــة تــشـــريـن
الـثـــانـي املـــاضـي اجـتـمـــاعـــا حتــضـيـــريـــا يف
القـــــاهـــــرة لــتـــــذلــيل الـعقــبـــــات بــني القـــــوى

السياسية االساسية العراقية.
وكــان الـعبــادي قــد قـــال االسبــوع املـــاضي ان
"املـؤمتـر يـسعـى الـى معـاجلـة البعـد الــديني
ملـا يحدث يف العـراق الن اي حل سيـاسي لن

ينجح من دون حل البعد الديني".
واضــاف ان املــؤمتــر يهــدف الــى نــزع الـفتـيل
الــديـنـي مـن اجل عــدم اسـتخـــدامه يف نــزاع
طــائـفي بـني العــراقـيني، ال بـــد من عــزل اي
فـكــــر مـتــطــــرف يعـمـل علــــى اثــــارة الفـتـنــــة

الطائفية يف العراق.

الديوانية/ املدى
اصــدرت مـحكـمــة جـنــايــات
الـديوانية أحكاماً باإلعدام
شـــنقـــــا حــتـــــى املـــــوت بـحق
خـمـــســــة مجــــرمـني اديـنــــوا
بــــالـتـــسـبــب مبقــتل 13 مـن
افــراد الــشــرطـــة العــراقـيــة

قبل عامني.
وذكــــر مــصــــدر مـــســــؤول يف
مــديــريــة اجلـــرائم الـكبــرى
بــــــشــــــــرطــــــــة مـحــــــــافــــظــــــــة
الــــديــــوانـيــــة: ان اجملــــرمـني
اخلـمــســـة  اعـتـــرفـــوا خالل
الـتـحقــيق مـعهـم بــتقــــدمي
مـعلــــومــــات جملـمــــوعــــة مـن

حمكمة جنايات الديوانية تصدر حكامً باإلعدام 
عىل مخسة جمرمني

قــامـت مبحــاولــة اختـطــاف
احـد املــواطنني  ظهـر امس
االول، وقــــد اعـتــــرف افــــراد
العـصــابـــة بقـيـــامهـم بعــدة
عـــملــيـــــات تـــــسلــيــب وقـــتل،
واشــار املصـدر، إلــى ان تلك
العصـابة كـانت تنـوي طلب
فــــديــــة مــن اهل اخملـتـــطف
ولـكــن الـعــمـلــيـــــــة لــم تــتــم
بـسبب قـيام دوريـة الشـرطة
بــــتـحــــــــــــريــــــــــــر اخملــــتـــــــطـف
ــــــــــــــى تــلـــك والــقــــــبــــــــض عــل
الـعــــصــــــــابــــــــة الـــتـــي عـــثــــــــر
بحـــــــوزتهـــــــا علــــــى اسـلحــــــة

متوسطة وثقيلة.
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اإلرهــــابـيـني عـن حتــــركــــات
أفراد فـوج التدخـل السريع
يف شرطـة احملافـظة الـذين
كـانـوا ضحيـة لـكمني نـصب
لـهـــم يف طــــــــــريـقـهـــم الــــــــــى
منـطقـة )أبـو غــريب( غـرب
بغـــــــداد لــتــــــسلــم ســيـــــــارات
جــــــديــــــدة ممــــــا تــــســبــب يف
سقــــــوط 13 مـــنهــم وجــــــرح

عدد آخر منهم.
وعلـــى صعـيــد مـتــصل ذكــر
املصدر ان مـديرية اجلرائم
الـكـبــــرى قــــامـت بــــالقـبــض
علـى عصـابـة تـسليـب وقتل
متكـونــة من ستـة اشخـاص

واشنطن/ ا ف ب
افــــاد مــصــــدر يف سالح الـبــــر
االمـــيـــــــــركـــي انـه طـلـــب مـــن
جـنـــــرال امـيـــــركـي مـــــرتـبــط
بفضيحة سجن )ابو غريب(
االدالء بـــــشهـــــــادته يف اطــــــار
محـاكمة ضـابط صف متهم
بـــاســتخــــدام كلـب لـتـــرهـيـب

السجناء تبدأ يف ايار.
وقـــال مـتحـــدث بـــاسـم سالح
البـر بـول بـويـس: ان قــاضيـا
عـــسكـــريـــا هــــو اللفـتـنـــانـت-
كــولــونـيل بــول مــاكــونل قــرر
خـالل جلـــــســـــــة متهــيــــــديــــــة
"اسـتدعـاء اجلنـرال جيـفري
مـــيـلــــــــر لـالدالء بــــــشـهــــــــادتـه
الـــــــشـهـــــــــر املـقـــبـل يف اطـــــــــار
مـحـــــــاكــمـــــــة )الـــــســـــــرجــنــت
ســـــانــتـــــوس كـــــاردونـــــا( امـــــام

محكمة عسكرية".
وهـي املرة االولـى التي يـرغم
فــيهــــا جـنـــــرال علــــى االدالء
بشـهادته امـام القضـاء حول
االسـالـيب االميـركيـة املثيـرة
لــلــجــــــــــــــدل الســــــتــجــــــــــــــواب

السجناء.
وكـان اجلنـرال ميلـر، القـائـد
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــابـــق يف ســـجــــــــن ال
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التـسـليــة كـــانت الــدافع وراء
افـعاله يف حـني اكد محـاموه
انـه كـــــــان يـلـــتـــــــزم بـــــــأوامـــــــر
الـقيــادات العــسكــريــة جلعل
الـسجنـاء اكثـر تعـاونـا اثنـاء

االستجواب.
وقــــد يــتعــــرض الـــســــرجـنـت
سانتوس كاردونا للسجن 16
عـــــامـــــا يف حـــــال إدانــتـه النه
اســـتـخــــــــدم كـلـــبــــــــا يف )ابــــــــو
غــــــريــب( الرهـــــــاب سجــنــــــاء
كــــانــت لهـم مــــراكــــز مهـمــــة.
وكــان احــد هــؤالء الـسـجنــاء
جنـراالً عراقيـاً وآخر نـاشطاً
يف تــــنــــــظــــيــــم الـقـــــــــــاعـــــــــــدة

االرهابي.
ونـــــشـــــــرت عـــــــام 2004 يف كـل
انحـــاء العـــالـم صـــور تــظهـــر
جـنــودا امـيــركـيـني يــسـيـئــون
معـاملـة سجـناء عـراقيني يف
)ابو غـريب(، مما اثـار موجة

استياء دولية.
وادت فـضـيحــة )ابــو غـــريب(
الــى ادانــة عــدد مـن اجلـنــود
لــكــــن كــــبــــــــــار املـــــــســــــــــؤولــــني
العـــسـكــــريـني واملــــدنـيـني يف
ادارة بــــــــــــوش افـلــــتــــــــــــوا مــــن

العقاب.

غــــوانـتــــانــــامــــو، قــــد زار )ابــــو
غـــــريــب( يف اب وايلـــــول2003
يف مهـمـــة اسـتــشـــاريـــة حـــول
تـنـظـيـم املعــتقل واسـتخـــدام
تقنيات االستجواب املعتمدة
يف غـــــوانــتـــــانـــــامـــــو النــتـــــزاع

معلومات من املعتقلني.
ويف آذار، خـالل مـحــــــــاكـــمــــــــة
الــســـرجـنـت مـــايـكل سـمـيـث
املتهم ايـضا بـاستخـدام كلب
الرهـــــــاب سـجـــنـــــــاء يف )ابـــــــو
غـريب(، رفض اجلنرال ميلر
االجابـة على اسـئلة القـضاء
الـعــــــســكــــــــري الــــــــذي اراد ان
يـعـــــــــــــرف مـــــــــــــا اذا اوصـــــــــــــى
بـــاسـتخـــدام الـكالب الرهـــاب
املعـتـقلـني يف )ابــــو غــــريـب(.
وتـــــذرع حــيــنــــــذاك بحـقه يف

عدم كشف معلومات.
ــــــــــــــــــش ويف اذار عـــلـــق اجلـــــــــي
االميـركي اجـراء احالـته الى
الـتقـــاعـــد بـــانـتـظـــار انـتهـــاء

محاكمة ضابطي الصف.
ويف 22 مـن الـــشهــــر املــــاضـي
حكـمـت مـحكـمـــة عـــسكـــريـــة
علـــــى الــــســـــرجــنــت مـــــايــكل
سمـيث بالـسجن ستـة اشهر.
واخــــــــذ علـــيه االدعـــــــاء بـــــــان
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إرغام جنرال أمريكي عىل اإلدالء بشهادته يف إطار حماكمة
بغداد/ املدىضابط صف يف فضيحة )ابو غريب(

اعلـن مصـدر مـسـؤول يف وزارة الــداخليــة عن
تـرقيـة اكثـر من 1000 ضـابط مـن املتضـررين
الــسـيــاسـيـني يف زمـن الـنـظــام الــســـابق اســوة

باقرانهم. 
وقــال: انه متت تـرقيـة اعـداد كـبيـرة مـن رتبـة
مالزم أو مالزم أول إلــى رتـبــة عـمـيــد أو لــواء
اســـــوة بـــــاقــــــرانهــم بعــــــد تقـــــدمي مـــــا يــثــبــت

استحقاقاتهم إلى اللجنة االدارية.

ترقية اكثر من 1000 ضابط يف الداخلية
وأضـــاف: ان التـــرقيــة متـت علــى اربـع وجبــات
وشملت الضـباط املتضـررين السيـاسيني بعد
احـتـــســــاب مــــدة تــــرك الــــوظــيفــــة مـن تــــاريخ
الـفصل إلـى تـأريخ االعـادة إلـى اخلـدمـة بعـد
سقوط النظام. واشـار إلى ان الوزارة يف صدد
تـرقيـة املنتـسبني مـن الشـرطـة إلـى مفـوضني
وإصــــــدار وجــبــــــات جــــــديــــــدة مــن الـــضــبــــــاط
املـتضـررين الـسيـاسـيني الـذيـن متت اعــادتهم

إلى اخلدمة.

نيويورك/ اف ب
مـثلـت 18 جـــدة امـيـــركـيـــة نــظـمـن
تـظـــاهـــرة ضـــد احلـــرب يف العـــراق،
اخلـمـيـــس املــــاضـي امــــام محـكـمــــة
نيـويـورك بـتهمــة التحـريـض علـى

االخالل بالنظام.
ودافعـت اجلـــدات اللـــواتـي تـتـــراوح
اعـمــــارهـن بـني 50 و91 عــــامــــا عـن

براءتهن. 
وقـــالـت مـــاري رونـيـــون )91 عـــامـــا(
عـلى درج قصـر العدل "املثـول امام
هــــذه احملـكـمــــة الـــســــاقــطــــة لـيـــس
بـشيء مقـارنـة مبـا يـواجهه النـاس

جّدات أمريكيات يمثلن أمام القضاء ملشاركتهن 
يف تظاهرة ضد احلرب يف العراق

وقــــــال وكــيـلهــن احملــــــامــي نــــــورمــن
ـــــــــدافـع املـعـــــــــروف عـــن ســـيـغـــيـل امل
احلقـــوق املـــدنـيــــة "يجـب ان نهـنـئ
هــــــــــــــــــــؤالء اجلــــــــــــــــــــدات ولــــــــيـــــــــــــــس

مالحقتهن".
يـشـار الـى ان ايـا مـن احفــادهن ال
يقــــــاتـل يف العــــــراق. ولـكــن جــــــوان
ويلي )74 عـامـا( قـالت ان االمـر ال
يــتـعلـق بهــن شخـــصــيـــــا واضـــــافــت
"نحـن هـنـــا مـن اجل هــــدف اوسع.
لقــــد حتــطــم قلـبـنــــا امــــام هــــؤالء
الــشـبـــان االمـيـــركـيـني والعـــراقـيـني

الذين ميوتون يف هذه احلرب".

ـ ـ
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يف العراق".
وكــــــانــت هــــــذه الــنــــســـــــاء اللــــــواتــي
يــنــتــمــني الــــــى "كــتــيــبــــــة اجلــــــدات
للــــسالم"قـــــد تقــــدمـن يف تـــشــــريـن
االول 2005 إلى مركـز التطويع يف
تـاميز سـكويـر يف محاولـة للتـطوع
يف القـوات االميركيـة وذلك كبادرة

احتجاج على احلرب يف العراق.
وقــد اعـتقـلتـهن الـشــرطــة ووجـهت
الــيهــن تهـمــــة "الــتحــــريـــض علــــى
االخالل بـــالـنــظــــام"النهـن رفــضـن
االنــصيــاع الوامــر رجــال الـشــرطــة

واالبتعاد عن باب املركز.

لندن / اف ب
ذكــــرت صحــيفــــة "الغــــارديــــان"اللـنــــدنـيــــة ان رجال
يـشـتبه بـانـتمـائه الـى تـنظـيم القـاعـدة مـعتقال يف
تركـيا اكـد انه كان مـن افراد اجملـموعـة التي قـامت
بخــطف املهـنــدس الـبــريـطــانـي كـيـنـيـث بـيغلـي يف
العراق وقطع رأسه. واكـد لؤي السقـا الذي يحمل
اجلـنسـية الـسوريـة انه عضـو يف تنظـيم االسالمي
االردني ابـو مـصعب الـزرقـاوي املـســؤول عن الفـرع
العــراقـي للقــاعــدة، وانه تــرأس "محــاكمــة"بـيغـلي.
وكـان كينيث بيغلـي )62 عاما( قـد خطف يف ايلول
2004 مع امـيــــركـيـني، ثـم قــطع رأسـه بعــــد ثالثــــة
اسابيـع من ذلك، ولم يعثـر على جثـته حتى اآلن.
امـــــا االمــيـــــركــيــــــان فقـــــد قــتال يف االيـــــام االولـــــى

معتقل سوري يف تركيا يؤكد انه شارك
يف خطف وقتل مهندس بريطاين يف العراق

الســـرهـمـــا. وذكـــرت الــصحـيفـــة ان اجلـــرائـم الـتـي
"اديـن"املهـنـــدس الـبـــريـطـــانـي بـــارتكـــابهـــا، لـيــسـت
واضحة مشيرة الى ان السقا لم يتمكن حتى اآلن
من كـشف مكان جثته مع انه علـى علم به على ما
يـبــدو. مـن جهــة اخــرى، اكـــد املعـتقل الــســوري ان
الـــزرقـــاوي امـــر بـــإعـــدام بـيـغلـي عـنـــدمـــا ادرك ان
بـــريـطـــانـيـــا لـن تلـبـي طلـبه االفـــراج عـن الـنــســـاء
املعـتقالت يف العـراق لـدى قــوات التحـالـف بقيـادة
االمـيــركـيـني. وكــان لــؤي الــسقــا قــد اعـتقل يف آب
2005 وسيحـاكم الشهـر املقبل. وهـو متهم بـتمويل
نـشـاطـات ارهــابيـة يف تــركيـا. وقــد استجـوب حـول
دوره يف الهـجمات االنـتحاريـة التي وقعت يف 2003

يف اسطنبول وقتل فيها 63 شخصا.

العمارة/ نينا
لقـي احــد الــسجـنــاء يف مــديـنــة العـمــارة - هــرب مـن سجــانـيه -
مـصــــرعه بعـــد ان غـــرق يف نهـــر دجلـــة. وقـــال شهـــود عـيـــان امــس
اجلــمعــــة: "أن الــــسجـني واســمه عــــادل اسـمــــر حـــســن الغـنــــامـي
)21سنــة( تــوجه إلــى نهــر دجلــة وألقــى بـنفـسه فـيه بــالــرغـم من
وجود القيود يف يديه، األمر الذي أدى إلى غرقه". واوضح مصدر
يف الشـرطـة: "أن املـتهم مت تـوقيفه بـتهمـة سـرقته دراجـة بخـاريـة

رغم ان أصحاب الدراجة تنازلوا يف احملكمة عن الدعوى.

غرق سجني يف العامرة بعد هروبه من الرشطة

بغداد/ املدى
بحث السيـد هوشيـار زيباري
وزيــر اخلـــارجيــة امـس االول
يف ديـوان الـوزارة مع الـسفيـر
الـــتــــــــــركـــي احـــمــــــــــد اونــــــــــال
جـيفيكـوز مـوضـوع العالقـات

العراقية - التركية.
وعـبــــر الـــسـيــــد الــــوزيــــر عـن
استعـداد احلكـومة الـعراقـية
البــــداء جـمــيع الـتــــسهــيالت
الالزمــة ملبــاشــرة الـقنـصـليــة
التـــركيــة يف مـــدينــة املــوصل
اعمــالهــا لتقـدمي خـدمــاتهـا

الــــى املــــواطـنـني، مبـــــا يعــــزز
الـعالقــــــات الــثــنــــــائــيــــــة بــني

البلدين اجلارين.
واسـتعـــرض الــسـيـــد الـــوزيـــر
آخــر مـسـتجــدات املبــاحثــات
السياسيـة بني قيادات الكتل
الـبــــرملــــانـيــــة لـعقــــد جلـــســــة
مـجلـــس الــنـــــواب القـــــادمـــــة
للـشــروع بتـشكـيل احلكـومـة
العـــراقـيـــة اجلـــديـــدة. الـــذي
بــات مـطلـبــاً وطـنـيــاً ودولـيــاً
وملنع حدوث فراغ سياسي يف

البالد.

هتديدات جديدة لألطباء يف مدينة املوصل تطالبهم بمغادرة املدينة أو املوتوزير اخلارجية يستقبل السفري الرتكي
املوصل/ باسل طاقة

تلقى العديد من االطباء يف مدينة املوصل خالل
االيـــام املـــاضـيـــة تهـــديـــدات مـن جهــــات مجهـــولـــة
تـطــالبـتهـم مبغــادرة املــدينــة او املــوت وقــال رئيـس
مجلـــس محـــافـظـــة نـيـنـــوى اللـــواء ســـالـم احلـــاج
عيسى خالل اجللسة االربعني للمجلس ان هناك
مخـططــا تنفـذه مــافيـات مـرتـبطـة بـالـصهيــونيـة
الفــــراغ الــبلــــد مـن الـعلـمــــاء واالطـبــــاء واســــاتــــذة
اجلـــــامعـــــات علــــى حــــد وصـفه مــضــيفـــــا ان علــــى
ااالجهـــزة االمـنـيــــة العـــراقـيـــة تـــوفـيـــر احلـمـــايـــة
الالزمـــة لـتـلك الـكفـــاءات ومـالحقـــة اجلـمـــاعـــات
االجـراميـة التـي تقف وراء تلـك التهـديـدات الـتي
تهـــدف إلـــى نــشـــر الفـــوضـــى وعـــدم االسـتقـــرار يف
البلـد. من جهته ابـدى قائـد شرطـة نينـوى اللواء
واثق احلمداني  استعـداد قيادته لتوفـير احلماية
املـمـكـنـــــة جلـمــيع االطـبـــــاء والـكفـــــاءات االخـــــرى
بـاملدينـة موضحـا ان قيادة الـشرطـة متكنت خالل
االيام املاضيـة من القاء القبض على افراد احدى
الـعصابـات  املتخصصـة بأبـتزاز االطبـاء وارهابهم

داخل مدينة املوصل.
وعلـمت )املـدى( مـن مصـدر يف مجلـس احملــافظـة

املـالح ومحـمــــد صــــالح عـبــــداهلل ورامـي احلـيــــالـي
وجـمـــال شـــريـف مال علـي مـن دون أن تعـــرف ردود

أفعالهم إزاء تلك التهديدات.

ومـن مــصــــادر امـنـيــــة مــطـلعــــة بــــان الــتهــــديــــدات
ــــــــــاء ــــــــــى عــــــــــدد مــــن االطــــب ــــــــــرة وجـهــــت إل االخــــي
االختصـاصيني منهم  صميم احمد الدباغ وعامر
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بعد تشديد االجراءات االمنية اجلميع يخضعون للتفتيش 
مفرزة للجيش العراقي على جسر السنك يف بغداد .. امس.


