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بغــداد - احملــافـظــات/ مـنــدوبــو
ومراسلو املدى - وكاالت

اعلـنـت مـصـــادر امـنـيـــة امــس الــسـبـت
مقـتل 13 شخـصــا واصــابــة عــدد آخــر
بجـــروح يف اعـمـــال عـنف مـتفـــرقـــة يف

البالد.
وقـــال مـصـــدر يف الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة
طـلـــب عــــــــدم الــكــــــشـف عـــن اســـمـه ان
"مــدنـيــا عــراقـيــا قـتل بـــانفجــار عـبــوة
ناسفة كانت موضوعة امام محل لبيع
مـواد الـبنـاء يف سـوق املقـداديــة صبـاح
امس اسفر عن اضرام النار يف احملل".
واضــاف "ان احــد رجــال االطفــاء قـتل
واصيب عـشرة آخـرون يف انفجار عـبوة
اخــرى كــانـت مــوضــوعــة بـــالقــرب مـن
مكــــان االنفجـــار االول بعـــدمـــا جتـمع
فـريق اإلطفـاء والنــاس للمـسـاعـدة يف

اطفاء احلريق".
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عبـد الكـرمي الـزيـدي مـسـؤول االعالم
والعالقـــات يف قيــادة شــرطـــة البـصــرة
امس السـبت :" ان ثالثة صـواريخ كان
مـــسـلحــــون مـجهــــولــــون قــــد أعــــدوهــــا
لـــضـــــرب احـــــد األمـــــاكــن املهــمـــــة ، مت
ابــطــــالهــــا بفــضـل تعـــاون املـــواطـنـني ،
حيث مت اخـبار دائـرة األدلة اجلـنائـية
بــذلـك ، كمــا متـكنـت القــوة ذاتهـــا من
ابطـال مفعـول 150 قنبلـة مدفع عـيار
130 ملـم عـثـــــرت علــيهــــا لــيلــــة أمـــس
األول اجلـمعــة يف منـطقــة كتـيبــان يف
قضاء شط العـرب" . واضاف :"وجدت
صبــاح امس الـسبـت جثتـان طــافيتـان
مـرميتني يف نهـر كرمـة علي يف نـاحية
الـهارثـة". وقال :"ان مـواطنـني يف احد
الزوارق الـبخاريـة يف املنـطقة شـاهدوا
اجلـثـتـني واخـبـــــروا الـــشـــــرطـــــة الـتـي
هـــرعـت الـــى املكـــان وانـتــشلـتهـمـــا مـن
الـنهـر، وقـد وجـدتـا مـقيـدتـي اليــدين
وعلى رأسيهمـا اطالقات نارية". واشار
الــــى ان اجلـثـتــني أرسلـتــــا الــــى دائــــرة
الــطـب العـــدلـي يف العــشــــار للـتعـــرف

احلـمــزة. وأضــاف: كـمـــا القـي القـبـض
علــــى عــصــــابــــة مـــــؤلفــــة مـن خـمـــســــة
اشخــاص وبحــوزتهـم اكثــر من 3 كـيلــو
غـــــرام مــن احلــبـــــوب اخملـــــدرة قـــــامـــــوا
بجلبها من احملافظات االخرى لبيعها
يف الـرمـيثـة، فـيمــا القـي القبـض علـى
عـــصــــــابــــــة اخــــــرى قــــــامــت بــــــالــنـــصــب
واالحتـيال علـى املتقـدمني للتـطوع يف
سلك الشرطة حيث تسلموا مبلغ 700
دوالر عــن كل مــتقــــدم للـتــطـــوع. وأكـــد
احلسـاني ان دوريـات الشـرطـة ضـبطت
كـمـيــــة مـن االسـلحــــة )قـــــذائف هــــاون
وصواريخ راجمة( يف منطقتي اململحة
وآل غـامن بـالقــرب من نــاحيـة الـوركـاء
وأبــــطلــت مــن قـــبل فــــــرقــــــة معــــــاجلــــــة
القـنـــابل غـيـــر املـنـفلقـــة. ويف الـبـصـــرة
متـكنت قـوة من دائـرة األدلـة اجلنـائيـة
من ابطـال مفعـول ثالثـة صواريـخ نوع
كـــاتيــوشـــا يف منـطقـــة حي احلــسني يف
البـصــرة، بيـنمـا وجـدت جـثتــان صبـاح
امـس الـسـبت مــرمـيتـني يف نهــر كــرمــة
عـلي يف نـــاحيـــة الكــرمــة. وقــال املقــدم

الـعكـيكــات يف احلـــويجــة وبــســـام مكـي
وهـمــا مـــوظفـــان يف بلــديــة احلـــويجــة
واردوهــــمـــــــــا قــــتــــيـلــــني".  ويف الــــنـجـف
االشـــرف القـت مـــديـــريـــة املعلـــومـــات و
الـتـحقــيقــــات الــــوطـنـيــــة يف املــــديـنــــة
القبـض علــى مجمـوعــة من مـنتـسـبي
شـرطـة مكـافحـة االجـرام يف احملـافظـة
كـانت تقـوم بتـسليـب السيـارات و بيـعها
بـصـــورة غيــر قــانـــونيــة بــاالضــافــة الــى
القـيــــام بــــالـنــصـب و االحـتـيـــــال علــــى
املــــواطـنــني بغـيـــــة تعـيـيــنهــم يف سلـك
الــشـــرطـــة". و قـــال مـصـــدر يف شـــرطـــة
ـــــــســــبــــت:"ان هـــــــــذه الــــنـجـف امـــــــس ال
اجملمـوعـة كــانت تعـمل حتت مـسـميـات
وهميـة و قـد متت احـالتهـا الـى قـاضي
الــتحقـيق اخملـتــص للـبـت يف أمـــرهـــا".
الـى ذلـك اغتـال مـسلحــون مجهـولـون
مـــــرافق الـعقـيــــد مــــديــــر اســتخـبــــارات
محــافـظــة املـثـنــى أمــام داره يف قـضــاء
الـرميثـة. وقال شهـود عيان ان الـشهيد
عقــيل شـعالن فــــرج املــــوســــوي اغـتــيل
الساعة الثامنة مساء حني كان جالساً
أمـام داره يف مـنطقـة احلفـار، وهــاجمه
مسلحـون ملثـمون نـزلوا مـن دراجتهم
ـــــــة وأمــــطـــــــروه بـعـــــــدد مـــن الـــبـخـــــــاري
االطالقـات من بنـدقيـة كالشنكـوف ثم
رمــوا جثـته يف شـط الــرمـيثــة. وقــامت
مـديريـة الشـرطة أثـر احلادث بتـطويق
املنطقة واالنتـشار املكثف ملنتسبيها يف
الــــشــــــوارع الــــــرئــيــــســيــــــة للـــبحــث عــن
املـــتهــمــني. ويف ســيــــــاق مــتـــصـل القــت
مديـرية شـرطة الـرميـثة الـقبض عـلى
ثـالث عصـابـات متــارس التـسلـيب علـى
الـــطـــــرق اخلـــــارجــيـــــة وبـــيع احلــبـــــوب
اخملـــــدرة والــنـــصــب واالحــتــيــــــال علـــــى
املـواطنني يف محـافظـة املثنـى. واوضح
املالزم االول احـمـــد نـــاصـــر احلــســـانـي
ضــابــط االستـخبــارات: ان مـصــادمــات
مسلحة استمرت اكثر من ساعتني بني
الشرطة والـسالبة على طريق الرميثة
-احلمــزة انتـهت بــالقـاء الـقبـض علـى
ثالثــة منهـم مع سيـارة نـوع بـيكب وقـد
مت تـــــسلــيـــمهــم الـــــى مـــــركـــــز شـــــرطـــــة
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ســــائق سـيــــارة الكـــابـــرس الـتـي كـــانـت
مـتـجهـــة الــــى بغـــداد ويـــدعـــى سـمـيـــر

محمد واثنان من الركاب.
ويف صالح الــــديـن أصـيـب مــــا ال يـقل
عــن ثالثـــة جـنـــود أمــــريكـيــني بجـــراح
امـــس الـــسـبـت إثــــر انـفجــــار عـبــــوتـني
ـــــــا دوريـــتـــني ـــــــاسـفـــتـــني اســـتـهـــــــدفـــت ن
أمــــــريـكــيــتــني فــــــى كـل مــن تـكــــــريــت
والــــضلـــــوعــيــــــة يف محـــــافـــظــــــة صالح

الدين.
وقـال مصــدر يف الشـرطـة العـراقيـة إن
عبوتني ناسفتني انفجرتا صباح امس
ـــــــة ـــــــوعـــي يف كـل مـــن تــكـــــــريـــت والــــضـل
واسـتهدفتـا دوريات للقـوات األمريـكية
حــيــث انـفجــــــرت العــبــــــوة األولــــــى يف
السـاعة العـاشرة مـن صباح امـس عند
جـسـر الـضلــوعيـة". وذكـر شهــود عيـان
من أفـراد اجلـيش العـراقي كـانـوا قـرب
مـكـــــان االنـفجـــــار ان إحـــــدى عـــــربـــــات
الـــدوريـــة أصـيـبـت بــشـكل مـبـــاشـــر وان
ثالثـة جنود أمـريكيني أصيـبوا بجروح
وقـامت طـائــرات طبيـة أمــريكيــة بنقل
اجلــــرحــــى مـن مـكــــان احلــــادث. وقــــال
املـصـــدر فـــى الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة "يف
أعـقــــــاب االنـفـجــــــار قــــــامــت الـقــــــوات
االمــريكيـة بـقطـع الطـرق املـؤديـة الـى
مـكـــــان احلـــــادث." وأضـــــاف"انـفجـــــرت
العبوة الثانية يف حي القادسية شمال
تكـريـت صبـاح امـس مـستهـدفـة دوريـة

أمريكية مقابل املعارض يف املدينة."
وقــال املصـدر: ردت القـوات األمـريـكيـة
بعـشــوائيــة يف مكــان االنفجـار ومـنعت
الـــشــــرطــــة واجلـيــــش العــــراقـيـني مـن
االقتـراب ولم تعـرف بعــد اخلسـائـر يف
صفـــــوف الـــــدوريـــــة األمـــــريـكــيـــــة. ويف
احلـــويجــة اغـتـيل صـبــاح امــس اثـنــان
من منتسـبي دائرة بلديـة احلويجة يف
احلي الـصنــاعي وسـط املــدينـة. وقـال
مـــصــــــدر امــنــي يف احلــــــويجــــــة امــــس
الــسبـت:"ان ثالثــة مــسلـحني مـلثـمني
اطـلقــــوا الـنــــاريف الـــســــاعــــة العــــاشــــرة
واربعــني دقــيقـــــة صــبـــــاح أمـــــس علـــــى
احـمـــــد العـكـيـكـي مـن اهـــــالـي قـــــريـــــة
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حـي الـيـــرمـــوك بـــرصـــاص مـجهـــولـني
تركوه يف سيارته والذوا بالفرار".

ومـن جـــانـب آخــــر اعلـن مــصـــدر امـنـي
"مقـتل احــد ضبــاط اجليـش العــراقي
بــرتـبـــة مالزم وابـن عـمه )مـنـتــسـب( يف
اجلـيــش العــراقـي عـنــدمــا هــاجـمهـمــا
مـــسلحـــون بـــالقـــرب مـن مـنـــزلهـمـــا يف
قرية ابو نخل يف قضاء اخلالص". ويف
املوصل لقي ثالثة مواطنني مصرعهم
صباح امس اثـر اصطدام عجلتهم نوع
كــابـــرس دولفـني بعـمـــود كهــربــاء قــرب
سـيطـرة بغـداد نـتيجـة انـزالقهـا مبـادة
الكـــاز املـنـــسكـب مـن صهـــريج شـــاحـنـــة
وقود كـانت قـد انقلبـت يف وقت متـأخر
ــــــة امـــــس بـــــســبــب عــــطــب يف مــن لــيـل
اطــاراتهــا. وقـــال النــاطق اإلعـالمي يف
قيادة شرطة محـافظة نينوى ان سائق
الـشـــاحنـــة لم يــصب بــأذى فـيمــا تــويف

ـ

ومـن جهـــة اخـــرى ، اصـيـب ثالثـــة مـن
عناصـر الشرطـة بانفجـار عبوة نـاسفة
ـــــــدى مـــــــرور دوريـــتـهـــم يف انـفـجـــــــرت ل
منـطقـة زيـونـة شـرقـي بغـداد حـسـبمـا

افاد به مصدر يف وزارة الداخلية .
واضـاف ان "الشـرطـة عثـرت علـى جثـة
مجهولة الهـوية مصابة بطلق ناري يف
املنطقـة ذاتهـا".  ومن جـانب آخـر، قتل
مــسـلحـــون مـجهـــولـــون امــس الــسـبـت
ضـابـطـا يف الـشـرطــة العــراقيـة بــرتبـة
مالزم واصابوا والـده الذي كان معه يف
حي املفـرق غرب بعقوبة" ،حـسبما افاد

به مصدر يف الشرطة.
واضــــــــــاف املــــــصــــــــــدر ان "مـــــــسـلـحــــني
مجهـولني اغتالـوا معاون مديـر بيطرة
ديالى الطبيب ستار عاكول يف املنطقة

الصناعية جنوب غرب املدينة".
وتـابع املصـدر ان "احد املـدنيني قتل يف
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القبض على مجموعة من منتسبي شرطة النجف بتهمة التسليب وعلى ثالث عصابات يف املثنى

مقتل 13 عراقياً يف حوادث متفرقة وإبطال مفعول ثالثة صواريخ كاتيوشا يف البرصة 

بغداد/املدى 
أكــد أعـضــاء يف جلنــة القــوات
املـــــسـلـحـــــــة يف الــكـــــــونـغـــــــرس
األمــــــــريــكــي، ان الــــــــواليــــــــات
املـتحــدة مــسـتـمــرة يف دعـمهــا
لــشعــب و حكــومـــة العــراق، و
أعرب أعـضاء وفد الـكونغرس،
ــــيــــــــــس عــقــــب لــقـــــــــــــائــهــــم رئ
اجلمهورية جـالل طالباني يف
مقر رئـاسة اجلـمهوريـة  امس
الــــــــــســــبــــت عــــن ســـــــــــــرورهــــم
لــــوجــــودهــم يف العــــراق، و يف
ــــالــــذات، الــــذي هــــذا الــيــــوم ب
سيـشهـد تـشكـيل أول حكـومـة
عـراقيـة تـستنـد إلـى الـدستـور
ــــــوت علــيه الـــــدائــم الـــــذي صّ

العراقيون.
وقــــال جــيــم ســــاكـــســــون، عــن
احلـزب اجلمهـوري يف اللجنـة
"لقـــد حتـــدثــت مع الـــرئـيــس
طالباني و أخبرته بأنني حني
أعـــــــــــود إلـــــــــــى بـالدي، و حـــني
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بعد لقائهم الرئيس طالباني

وفد الكونغرس : سنحث الشعب األمريكي عىل املثابرة 
يف دعم الشعب العراقي

مـن جـــانــبهـــا، وصفـت عــضـــو
الـــوفـــد ثــيلـمــــا بالك، الـيـــوم
الذي سيـشهد والدة احلكـومة
العــراقيــة اجلــديــدة بــأنه يــوم
عظيم، و أضافت "إن الواليات
املــتحـــدة سـتـقف دائـمـــاً إلـــى
جــــــانــب الـعــــــراق االحتــــــادي"
مـشـددة يف الــوقت نفـسه علـى
"إن الـطــريـق ليــس سهالً أمــام
ـــــنــــــــــــــــاء الــعــــــــــــــــراقـــــيـــــني يف ب
الـــــدميقــــراطــيــــة، لـكــنــنــــا يف
الــواليــات املـتحــدة نــطمــأنـهم
بــأنـنــا سـنـقف إلــى جــانــبهـم
أعــــــضــــــــــــاء وفــــــــــــد مـجـلـــــــــس
الكــونغــرس األمــريكـي، أكــدوا
أيـضــاً "ان الــواليــات املـتحــدة
األمـريكيـة تقـف شريـكاً كـامالً
مـع الـعــــــــراق، و هــــــــذا يـعــنــي
االستمـرار يف دعم العـراقيني،
و الـتــطـلع لـــرؤيـــة احلـكـــومـــة
العـراقيــة املقبلـة شـريكـاً قـويـاً
للواليات املتحدة األمريكية".
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تـنــتهـي حـيـــاتـي الــسـيـــاسـيـــة
ســـــأكــتــب يف مـــــذكـــــراتــي عــن
عظمـة هذا اليوم الـذي يشهد
انعــطــافـــاً مهـمــاً لــشعـبـنــا، و
الـــذي أتـــى مـن خـالل العــمل
الــــدؤوب و اجلهـــود املـتـمـيـــزة
الـتي بــذلهــا الـشعـب العــراقي
ــــالــصــبــــر الــــذي يـــشهـــــد له ب

واملثابرة".
وقــــــــــــال ســــتــــيـف ازريـل، عــــن
احلــــزب الـــــدميقــــراطــي "قــــد
يكــون لــدينــا خالف يف بعـض
القــضــــايــــا الـــســيــــاســيـــــة مع
احلــــزب اجلــمهــــوري، لـكــنــنــــا
جئنـا إلى العـراق متحدين يف
ــــشعــب مـــــوقفــنـــــا الـــــداعــم لل
العراقي و احلكـومة العـراقية،
و حــني نـعــــــــود إلــــــــى بـالدنــــــــا
ســنحــث الــــشعــب األمــــريـكــي
علــى املثــابــرة يف دعم الـشـعب
الـعــــــراقــي خـالل الــــشـهــــــور و

السنوات املقبلة".
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بغداد /اف ب
اعلن سيرجي كيربيشنكو املبعوث
الروسـي لشـؤون املهـمات اخلـاصة
يف العــراق امــس الــسـبـت ان بالده
تــنــتـــظــــــر مـــــــوافقــــــة احلـكــــــومــــــة
العراقـية علـى فتح قنـصليتني يف

العراق.
ونـقـل بـــيــــــــان ملــكـــتـــب الــــــــرئـــيــــــس
العــــــراقـــي جالل طــــــالــبــــــانــي عــن
كـيـــربـيــشــنكـــو قـــولـه بعــــد لقــــائه
طــالبـانـي "نحن نـنتـظـر املــوافقـة
الــرسميـة من احلكـومـة العـراقيـة
على فتح قنصليتني يف العراق".

واوضح ان "الـصـالحيــات اخملــولــة
للقنـصليـتني هي نـفسهـا املعـمول
بهـا يف بقيـة الـدول ومنهـا تـوثيق
الـــصالت يف اجملــــاالت الــثقــــافـيــــة
والعلـميـة واالنـسـانيـة الـى جـانب

تقدمي اخلدمات القنصلية".
واكد كيـربيشنكـو ان "روسيا الغت
90% مــن ديـــــــون الـعـــــــراق وكـــــــانــت
سـبـــاقـــة بـني الـــدول االخـــرى الـــى

موسكو تنتظر موافقة حكومة بغداد 
عىل فتح قنصليتني يف العراق

الغـــــاء هـــــذه الـــــديـــــون مــن حــيــث
احلجم والنسبة املئوية".

مـن جهـــة اخـــرى، اعـــرب املــســـؤول
الروسي عن سـروره لتوصل الكتل
الــسيـــاسيــة العـــراقيــة إلــى اتفــاق
بـشــأن تــوزيع املـنــاصـب العلـيــا يف

الدولة.
وقـال "اطـلعنـا الــرئيـس طــالبــاني
علـى آخـر املـستجـدات يف السـاحـة
السياسيـة العراقية ونحن سعداء
بـــاالتفــاق الــذي مت بــشــأن تـــوزيع
املـنــــاصــب يف القـيــــادة اجلــــديــــدة

للعراق". 
واعـتبــر ان هــذا االمـــر "من شــأنه
تعـزيـز تقـدم العـراق نحـو الـسالم
واسـتـتـبــاب االمـن يف كل األراضـي

العراقية".
وزار وزيـــــر اخلـــــارجــيــــــة العـــــراقــي
هوشيار زيباري موسكو يف تشرين
الـثــانـي املــاضـي مـن اجل تــســـريع
الـتعـاون مـع روسيـا العــادة اعمـار

العراق.

لوس اجنليس/اف ب
اعـلـــن اجلـــنــــــــرال االمـــيــــــــركـــي
املــتقــــاعــــد انــطــــونـي زيـنـي ان
اخملــــطــــطــــــــات الـعــــــســكــــــــريــــــــة
الحــتالل العـــراق كـــانـت تفـيـــد
يف الـعـــــــام 2000 بـــــــأن احــتـالل
الـــبـالد ســـيـــتـــــطـلـــب 500 الـف
عــــسـكــــــري اي اكــثــــــر بـــثالثــــــة
اضعـــاف ممـــا مت ارســــاله بعـــد
ثالث سنوات. وقـال زيني قـائد
الـقيـــادة االميـــركيــة الــوسـطــى
الـتي تـشمـل خصـوصـا الـشـرق
االوســـــــــــط بـــــــني 1997 و 2000
"اخملططات التي تـركتها كانت
تـذكر انه يلزم ما بني 380 الفا
و 500 الـف جـــنـــــــدي لـلـقـــيـــــــام
بهـــــذه العــملـيــــة". وزيـنـي، اول
مسـؤول عسكـري كبيـر يطـالب
بــــــاســـتقــــــالــــــة وزيــــــر الــــــدفــــــاع
االميـــركي دونــالــد رامــسفـيلــد
اعـتبــارا من ايـار 2004، قـال ان
هـــــذا العــــديــــد "لـم يـكـن ذلـك
الـــــــذي نـحـــن بـحـــــــاجـــــــة الـــيـه

عـشـــر سنـــوات من الـتخــطيـط
يف الـقـــيــــــــادة الــــــــوســـــطــــــــى ان
املــشكلــة تكـمن يف مــرحلــة مــا
بعــد احلــرب". وعـبــر اجلـنــرال
زيني عـن اسفه الن رامسفـيلد
لــم يــــــاخــــــذ يف االعــتــبـــــــار "كل
العـمل الــذي قـــام به" اجلـيــش
االمـــيــــــــركـــي خـالل اجـــتـــيــــــــاح
الـعـــــــــــراق يف اذار2003 . وقـــــــــــد
شـارك حــوالي 90 الـف جنـدي
اميركي يف العملية فيما وصل
عـددهم علـى االرض بعـد ذلك
الــى حـــوالي 160 الـف جنــدي.
ويــــطـــــــالـــب ســـتـــــــة جـــنـــــــراالت
متقاعـدين بينـهم من خدم يف
العـراق، بــاستقـالـة رامــسفيلـد
ويـتهـمـــونه بـــانه مــســـؤول عـن
االخــــطـــــــاء الـــتـــي ارتـكـــبـــت يف
الـعـــــــــراق.وخـــــــــرج الـــــــــرئـــيـــــــس
االمـيـــركـي الــســــابق جـيـــرالـــد
فــــورد )92 عــــامــــا( عـن صـمــته
اجلــــمـعـــــــــــة لــــيــــبـــــــــــدي دعــــمـه

لرامسفيلد بقوة.

للـتـــوجه الـــى بغـــداد السقــاط
الــــنــــــظـــــــــــام وهـــــــــــزم احلـــــــــــرس
اجلــمـهـــــــوري وامنـــــــا لـلـقــيـــــــام

باحتالل كامل للعراق".
واضـــــــــاف زيـــنـــي الـــــــــذي كـــــــــان
يــشــارك يف مـنـتــدى جملـمــوعــة
االبحــــــاث تــــــاون هــــــول لــــــوس
اجنلـيـــس "كـنـــــا نعــتقــــد انـنــــا
ســنـكــــــون بحـــــاجـــــة لــكل هـــــذا
العـــدد مـن اجلـنــــود للـحفـــاظ
علــى االمن والـنظـام ومــراقبـة
احلـدود وتـامني جـو آمـن يتيح
عــمـلــيـــــــة اعـــــــادة االعــمـــــــار يف
اجملـــــــــــاالت االقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
والــسيــاسيـة واالجـتمــاعيـة يف
الـعـــــــراق".واكـــــــد الـعــــــسـكـــــــري
الــــــــــســـــــــــــابــق ان مـــــثــل هـــــــــــــذه
اخملـطـطـــات يــضعهـــا اجلـيــش
االميــركي بــشكل اعـتيـادي وال
تعــنـــي ان القـــــرار الــــســيـــــاســي
مبهــــاجـمـــــة العــــراق كــــان قــــد
اتخذ يف تلك احلقبة. واضاف
"كنـا نعتقـد، وذلك كان نـتيجة
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خمططات عام 2000 كانت تتوقع إرسال ما يصل اىل
500 ألف جندي أمريكي الحتالل العراق

واشنطن/ ا ف ب
قـــــال مـــســـــؤول ســـــابق يف وكـــــالـــــة االســتخـبـــــارات
املـركزيـة )سي آي ايه( ان الـوكالـة حذرت الـرئيس
جـــــورج بـــــوش قــبل فـتـــــرة مـن شـن احلـــــرب علـــــى
العــراق من انهـا متـلك معلـومـات مـوثـوقـة تـؤكـد

عدم وجود اسلحة دمار شامل يف هذا البلد.
واكــد تـــايلـــر دراملــر لـتلفــزيــون "سـي.بـي.اس" ان
كبار املـسؤولني يف البيـت االبيض قالـوا يف حينها
انهـم "غـيـــر مهـتـمـني" مبـثل هـــذه املعلـــومـــات وان
قــرارا اتخـذ بـشـأن الــسيـاسـة الــواجب انـتهــاجهـا

حيال نظام صدام حسني.
وسـتبـث املقــابلــة الـتي اجــريـت مع دراملــر، الــذي
كــان ضــابـط ارتبــاط كـبيــرا يف الــوكــالــة يف اوروبــا
قبل حـرب العــراق، مسـاء االحـد يف اطـار بـرنـامج

)ستون دقيقة(.
وكــانت تـرسـانــة اسلحـة الـدمـار الـشــامل احلجـة
الـرئيـسيـة التي تـذرعت بهـا احلكـومـة االميـركيـة
لـتـبــريــر غـــزو العــراق يف آذار2003، وتـبـني الحقــا

انها غير موجودة.
وكــان الـبـيـت االبـيـض قـــد نفــى بــشــدة يف 12 مـن
الـشهر اجلـاري معلومـات صحافـية احملـت الى ان
الـــرئيـس بــوش جتــاهـل معلــومـــات تنـفي مــا كــان
يعتبـره دليـال على ان صـدام حسـني ينتج اسـلحة

دمار شامل.
ــــــــــوســــت" ان وذكــــــــــرت صـحــــيـفــــــــــة "واشــــنــــــطــــن ب
االسـتخـبـــارات االمـيـــركـيـــة كـــانـت علـــى علـم بـــأن
شـــاحـنـتـني عـثــــر علـيهـمــــا يف العـــراق لــم تكـــونـــا
مخـتبــرات متـنقلــة النتــاج اسلحـة جـرثــوميـة يف

حني كان بوش يؤكد عكس ذلك يف ايار.2003
وقد حتدث املـسؤولون االميركـيون طويال على ان
الــشــاحـنـتـني اللـتـني اكـتــشفـتــا يف نـيــســان 2003،
تـــشـكالن الــــدلـيـل علــــى ان صــــدام حـــسـني يـنــتج
اسـلحــــة دمــــار شــــامل وهــي احلجــــة الــــرئـيـــسـيــــة

للرئيس بوش لشن احلرب.
وكــــان بــــوش قــــد اعلـن يف 29 ايــــار2003 ان االدارة

متتلك اخيرا الدليل وان ادلة اخرى ستظهر.
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مسؤول سابق يف "سي.آي.ايه" :

الوكالة أكدت لبوش  قبل احلرب 
إن العراق ال يملك أسلحة دمار شامل

بغداد/املدى
قـال آمــر اللــواء االول التــابع لـلجيـش العــراقي العـميـد الــركن جـليل
خلف شـويل ان قـواته متكـنت من اكـتشـاف مخـزون كبيـر لالسلحـة يف
مـنطقـة حي العـدل ببغـداد، واضـاف شـويل ان العـمليـة جـاءت بعـد ان
قـام املـواطنـون بـأخبـار قـوى االمـن عن وجـود اشخـاص يتـرددون علـى
احــدى الــدور الــسكـنـيـــة وبعــد أن متـت مــداهـمــة املـنــزل اكـتــشفــوا ان
االرهـابيني قـد استخـدمـوا الـدار مخـزنـاً لالسلحـة حـيث احتـوت علـى
كـميــات كـبيــرة مـن االعتــدة اخملـتلفــة اضــافــة الــى اسلحـــة متــوسـطــة

شملت قاذفات آربي جي ومدافع هاون مختلفة االحجام.
ودعـا آمـر اللـواء االول املـواطـنني الـى تــوثيق عالقـتهم بـاجهــزة االمن
عن طــريق االخبـار عـن اجلمـاعـات االرهــابيـة الـتي حتــاول ان تتـستـر
وحتتـمي بـالـدور الـسكـنيــة للمـواطـنني مـشــدداً علــى ان النـصــر علـى

االرهاب ال يتحقق من دون التعاون بني املواطن ورجل االمن.

اكتشاف كميات كبرية من األسلحة يف حي العدل

بغداد /اف ب
يبـحث عـشــرات االطفـــال ممن
فقـــــدوا نعــمـــــة الــبــصـــــر جـــــراء
االنـفجــــــارات واعــمــــــال العـــنف
التـي جتتـاح العـراق، عـن النـور
واالمل والـعلم يف احــد معـاهـد
بغـــــــداد معــــــزولــني عـــن بقــيــــــة

العالم اخلارجي.
ويـــــــدرس هـــــــؤالء االطـفـــــــال يف
"مـعهـــد الـنـــور" الــــواقع يف حـي
الــسالم وسـط اهـتـمــام ورعــايــة
مـعلـمـني ومـعلـمــــات يحـــاولـــون
مـســاعــدتهـم للـتعــرف علــى مــا

يدور حولهم.
وتقــول الـطفلــة صــابــرين عـلي
)8 اعــــــــــــوام( الـــــتـــــي اصـــــيـــــبـــــت
بـــالعـمـــى جــــراء انفجـــار عـبـــوة
ناسفـة على مقـربة من منـزلها
"افرح كثـيرا عنـدما احضـر الى
ــــــــة ــــــــدرســــــــة وادرس مـع بـقـــي امل
اصدقـائي النـي اشعر بـأني ارى
العــــــالــم مـــن خالل هــمـــــســــــات

معلمتي".
وتـــــروي الــطـفلـــــة الــتــي كـــــانــت
تــرتــدي قـميـصــا بــالــوان زاهيــة
وحتـمـل حقـيـبــتهــــا الـــصغـيــــرة
الـتـي حتــتفــظ فــيهــــا بـكـتــبهــــا
الـتـي تقـــرأهـــا بلـمــس انـــاملهـــا
البــريئــة، كـيف فقــدت بـصــرهــا
قـائلــة "كنـت ذاهبـة مع والــدتي
الــى الــســوق عـنــدمـــا انفجــرت
القنبلة ولم اعـد ارى النور بعد

ذلك".
امـــا محـمـــد خـــالـــد )12عـــامـــا(
الــــذي اصـيـب بــــالعـمــــى جــــراء
عمـليات القـصف اثناء اجـتياح
العــــــراق يف اذار2003، فـــــــوصف
حـزنـه الشـديـد النه ال يـرى وال
يـسـتطـيع اللـعب مع اصـدقــائه
الذين اعـتاد علـى اللعب معهم
قـبل ان يـصـبح ضـــريـــرا. وقـــال
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يف معهد املكفوفني أطفال عراقيون يبحثون عن النور وسط عنف أعمى
رســــــومـــــــاتهــم امــــــا لــــســيــــــارات
محـتــــرقــــة او عـبــــوات نــــاسفــــة

حفرت شوارع املدينة".
وقــالـت امل رســـول جعفــر )42
عـــامـــا( مـــديـــرة املـعهـــد الـــذي
تــاســس عــام 1949والـتـي تهـتـم
بــــــــشــــــــــؤون 106 مــــن الــــــطـالب
والـطــالـبـــات، ان "معهــدنــا هــو
واحـــــد مــن اربعـــــة معـــــاهـــــد يف
عــمـــــــوم العـــــــراق ونحـــن نعـــمل
بـدعـم احلكـومـة العــراقيــة من
خـالل وزارة العـــمل والــــشــــــؤون
االجــتــمــــــاعــيــــــة واملـــــســــــاعــــــدة
اخلـــيــــــــريــــــــة مـــن مـــتـــبــــــــرعـــني

عراقيني".
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الشجـــــار وطـــــرق ومــنـــــازل الن
ذلك يـســاعــدهـم علــى معــرفــة

العالم وما يدور حولهم".
واوضـح زيـــــــدان الـــــــذي يـقـــــــوم
بـــتـــــــدريـــــس الـــــــرســـم جلـــمـــيـع
تالمـــذة املعهــد الــذيـن تـتــرواح
اعمــارهم بـني ستـة و14 عـامـا،
"يجب ان يكـون تدريـس الرسم
للـمـكفـــوفـني عـبـــارة عـن وحـي
وشعـور يحاكـي انامـل االطفال
وهم يالمـسون صفحـات تظهر

وتبرز من خاللها االشياء".
واكــــد ان "اخلــــوف مـن اعـمــــال
الــعــــــنــف واالرهـــــــــــــــاب يــالحــق
املـكفــــوفـني ويـــظهـــــر جلـيــــا يف

ـ

جلـبـــانـي الـــى هـنـــا وشجعـــانـي
التعـلم القـراءة مع صـديقــاتي
يف املـعـهـــــــد" قـــبـل ان تـــتـــــــوقـف
وتـبـــدأ بـــذرف الـــدمـــوع بــشـكل

مفاجىء.
واضـافـت "لم احـضــر قبل ايـام
الـى املعهــد وتغيـبت اربعـة ايـام
بـــسـبـب اشـتـبــــاكـــــات وقعـت يف

منطقة االعظمية".
مـن جــانـبه، قــال مــدرس مــادة
الــــرسـم لـالطفــــال املـكفــــوفـني
عــادل زيــدان )36عــامــا( "افــرح
واشعــر بـسعــادة كـبيــرة عنــدمــا
ارى رسـومـا بـسـيطــة لالطفـال
وهـم يحــاولـــون وضع خـطــوط

"اشـعــــــــــــر انـــــي مـعــــــــــــزول عـــــن
اصدقـائي منـذ اصبحت اعـمى
حتــى اهلـي ال يتحـدثــون معي

كثيرا".
واعـــــــرب عـــن امـلـه يف ان يـــــــرى
النــور مـن خالل دراسـته. وقــال
مـحمــد الــذي يــرتــدي قـميـص
املدرسة االبيـض وسرواال انيقا
"اشعـر بـرغبــة كبيـرة يف الـتعلم
بــــالــــرغـم مـن كــــونـي ال ارى اي
شـيء النــي ابحـث عــن العــــالـم
مـن خالل كتـبي ومـا اتعلـم من

اشياء يف معهدي".
مـــن جهـــتهــــــا قــــــالــت مـعلــمــــــة
االطـفـــــــــــال اســـــــــــراء مــــــطـلـــك
)28عامـا( التي ولـدت مكفـوفة
ودرســت وتخـــرجـت مـن املـعهـــد
نفـسه الـذي تـدرس فـيه اليـوم،
ان "تعـليـم االطفــال املكفــوفني
اسمى واهم رغم صعوباته النه
ينقل االنسـان من ظالم دامس
الــى بعــض النــور، وكـــوني احــد
فاقدي هذا النور اشعر باهمية

ما اقدمه لهم".
وتــضــيف املـعلـمــــة الـتــي تهـتـم
بتعلـيم عشـرة طالب مكفـوفني
ان "تـدريـس املكفـوفني ومعـرفـة
مـــسـتـــــوى ذكـــــائهـم يـكـــــون مـن
خالل سرعة تـقبلهم وتعاملهم
مع الـكلمـات الـتي نقـشت علـى

صفحات الكتب".
من جـانبهـا، قالـت الطفـلة نـبأ
فـــــــاضـل )ســبـعـــــــة اعـــــــوام( "لــم
يــنـفجـــــر شــيء قـــــربــي ولـكــنــي
ولـــدت عـمـيـــاء ولـم ار اي شـيء
حـتــى امـي وابـي اعـــرفهـمــا مـن
ملــــســــــاتهــمـــــا وكـالمهــمــــــا معــي،

واعرف ابي من صوته".
واكـدت نبـأ ان والديهـا همـا من
احــضـــــراهـــــا لـتـتـعلــم القـــــراءة
والكتـابـة. وقـالـت ان "امي وابي
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