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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

بعد لقائهم الرئيس طالباني

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

بغداد/املدى
أكــد أعـض ــاء يف جلنــة القــوات
امل ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ــة يف الــكـ ـ ـ ــونـغـ ـ ـ ــرس
األم ـ ـ ـ ــريــك ــي ،ان ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
املـتحــدة م ـسـتـمــرة يف دعـمهــا
ل ــشعــب و حك ــومـ ــة الع ــراق ،و
أعرب أعـضاء وفد الـكونغرس،
عــق ـ ــب لــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــه ـ ــم رئ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــس
اجلمهورية جـالل طالباني يف
مقر رئـاسة اجلـمهوريـة امس
ال ـ ـ ـ ـ ــس ـ ــب ـ ــت ع ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروره ـ ــم
ل ـ ــوج ـ ــوده ــم يف الع ـ ــراق ،و يف
ه ـ ــذا الــي ـ ــوم ب ـ ــال ـ ــذات ،ال ـ ــذي
سيـشهـد تـشكـيل أول حكـومـة
عـراقيـة تـستنـد إلـى الـدستـور
الـ ـ ــدائــم الـ ـ ــذي صّ ـ ـ ــوت عل ــيه
العراقيون.
وق ـ ــال ج ـيــم س ـ ــاكـ ــس ـ ــون ،عــن
احلـزب اجلمهـوري يف اللجنـة
"لقـ ــد حتـ ــدثــت مع الـ ــرئـي ــس
طالباني و أخبرته بأنني حني
أعـ ـ ـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ـ ــى بـالدي ،و حـ ــني

تـنــتهـي حـيـ ــاتـي الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
سـ ـ ــأك ـتــب يف مـ ـ ــذكـ ـ ــراتــي عــن
عظمـة هذا اليوم الـذي يشهد
انعــط ــاف ـ ـاً مهـمـ ـاً ل ــشعـبـن ــا ،و
الـ ــذي أتـ ــى مـن خـالل العــمل
ال ـ ــدؤوب و اجلهـ ــود املـتـمـيـ ــزة
الـتي بــذلهــا الـشعـب العــراقي
ال ـ ــذي يـ ــشهـ ـ ــد له ب ـ ــالـ ـصــب ـ ــر
واملثابرة".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ــتـ ـ ـيـف ازريـل ،ع ـ ــن
احل ـ ــزب الـ ـ ــدميق ـ ــراطــي "ق ـ ــد
يكــون ل ــدين ــا خالف يف بعـض
الق ــض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـســي ـ ــاســيـ ـ ــة مع
احل ـ ــزب اجلــمه ـ ــوري ،لـك ـنــن ـ ــا
جئنـا إلى العـراق متحدين يف
مـ ـ ــوقفــنـ ـ ــا الـ ـ ــداع ــم لل ـ ــشعــب
العراقي و احلكـومة العـراقية،
و ح ــني نـع ـ ـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى بـالدن ـ ـ ـ ــا
س ــنحــث ال ـ ــشعــب األم ـ ــريـكــي
عل ــى املثــاب ــرة يف دعم الـشـعب
الـع ـ ـ ــراق ــي خـالل الـ ـ ـشـه ـ ـ ــور و
السنوات املقبلة".

مـن جـ ــانــبهـ ــا ،وصفـت عــضـ ــو
الـ ــوفـ ــد ثــيلـم ـ ــا بالك ،الـيـ ــوم
الذي سيـشهد والدة احلكـومة
الع ــراقيــة اجلــديــدة بــأنه يــوم
عظيم ،و أضافت "إن الواليات
املــتحـ ــدة سـتـقف دائـم ـ ـاً إلـ ــى
ج ـ ـ ــانــب الـع ـ ـ ــراق االحت ـ ـ ــادي"
مـشـددة يف الــوقت نفـسه علـى
"إن الـطــريـق ليــس سهالً أمــام
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ــيـ ـ ــني يف بـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ــدميق ـ ــراطــي ـ ــة ،لـك ـنــن ـ ــا يف
الــواليــات املـتحــدة نــطمــأنـهم
ب ــأنـن ــا سـنـقف إل ــى ج ــانــبهـم
أع ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وف ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـجـلـ ـ ـ ـ ــس
الكــونغــرس األم ــريكـي ،أكــدوا
أيـضـ ـاً "ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة
األمـريكيـة تقـف شريـكاً كـامالً
مـع الـع ـ ـ ـ ــراق ،و ه ـ ـ ـ ــذا يـع ــن ــي
االستمـرار يف دعم العـراقيني،
و الـت ـطـلع لـ ــرؤيـ ــة احلـكـ ــومـ ــة
العـراقيــة املقبلـة شـريكـاً قـويـاً
للواليات املتحدة األمريكية".

موسكو تنتظر موافقة حكومة بغداد

خمططات عام  2000كانت تتوقع إرسال ما يصل اىل

عىل فتح قنصليتني يف العراق

 500ألف جندي أمريكي الحتالل العراق

بغداد /اف ب
اعلن سيرجي كيربيشنكو املبعوث
الروسـي لشـؤون املهـمات اخلـاصة
يف العــراق امــس ال ـسـبـت ان بالده
ت ـن ـتـ ـظـ ـ ــر م ـ ـ ــوافقـ ـ ــة احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
العراقـية علـى فتح قنـصليتني يف
العراق.
ونـقـل بـ ـيـ ـ ـ ــان مل ـكـ ـت ــب الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس
العـ ـ ــراق ــي جالل طـ ـ ــال ـبـ ـ ــانــي عــن
كـي ــربـي ـشــنك ــو ق ــولـه بعـ ــد لقـ ــائه
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
ال ــصالت يف اجملـ ــاالت الــثقـ ــافـيـ ــة
والعلـميـة واالنـسـانيـة الـى جـانب
تقدمي اخلدمات القنصلية".
واكد كيـربيشنكـو ان "روسيا الغت
 %90مــن دي ـ ـ ــون الـع ـ ـ ــراق وك ـ ـ ــانــت
سـب ــاق ــة بـني ال ــدول االخ ــرى ال ــى

الغ ـ ــاء ه ـ ــذه ال ـ ــدي ـ ــون مــن ح ـيــث
احلجم والنسبة املئوية".
مـن جه ــة اخ ــرى ،اع ــرب امل ـس ــؤول
الروسي عن سـروره لتوصل الكتل
الــسي ــاسيــة الع ــراقيــة إلــى اتفــاق
بـشــأن تــوزيع املـنــاصـب العلـيــا يف
الدولة.
وقـال "اطـلعنـا الــرئيـس طــالبــاني
علـى آخـر املـستجـدات يف السـاحـة
السياسيـة العراقية ونحن سعداء
ب ــاالتفــاق الــذي مت ب ـشــأن ت ــوزيع
املـنـ ــاصــب يف القـيـ ــادة اجلـ ــديـ ــدة
للعراق".
واعـتبــر ان هــذا االم ــر "من شــأنه
تعـزيـز تقـدم العـراق نحـو الـسالم
واسـتـتـبــاب االمـن يف كل األراضـي
العراقية".
وزار وزي ـ ــر اخل ـ ــارج ـيـ ـ ــة الع ـ ــراقــي
هوشيار زيباري موسكو يف تشرين
الـثــانـي املــاضـي مـن اجل ت ـس ــريع
الـتعـاون مـع روسيـا العــادة اعمـار
العراق.

لوس اجنليس/اف ب
اعـل ــن اجلـ ـنـ ـ ـ ــرال االمـ ـيـ ـ ـ ــرك ــي
املــتقـ ــاعـ ــد ان ـطـ ــونـي زيـنـي ان
اخمل ـ ـط ـ ـطـ ـ ـ ــات الـع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
الحــتالل الع ــراق ك ــانـت تفـي ــد
يف الـع ـ ـ ــام  2000ب ـ ـ ــأن اح ـتـالل
الـ ـبـالد سـ ـيـ ـتـ ـ ـطـل ــب  500الـف
ع ـ ـسـكـ ـ ــري اي اك ـثـ ـ ــر ب ــثالثـ ـ ــة
اضع ــاف مم ــا مت ارسـ ــاله بع ــد
ثالث سنوات .وقـال زيني قـائد
الـقي ــادة االمي ــركيــة الــوسـطــى
الـتي تـشمـل خصـوصـا الـشـرق
االوس ـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ـ ــني  1997و 2000
"اخملططات التي تـركتها كانت
تـذكر انه يلزم ما بني  380الفا
و  500الـف جـ ـن ـ ـ ــدي لـلـقـ ـي ـ ـ ــام
به ـ ــذه العــملـيـ ــة" .وزيـنـي ،اول
مسـؤول عسكـري كبيـر يطـالب
بـ ـ ــاس ــتقـ ـ ــالـ ـ ــة وزيـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع
االمي ــركي دونــالــد رامــسفـيلــد
اعـتبــارا من ايـار  ،2004قـال ان
ه ـ ــذا العـ ــديـ ــد "لـم يـكـن ذلـك
ال ـ ـ ــذي نـح ــن بـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة الـ ـيـه

للـت ــوجه ال ــى بغ ــداد السقــاط
ال ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــام وه ـ ـ ـ ـ ــزم احل ـ ـ ـ ـ ــرس
اجل ـمـه ـ ـ ــوري وامن ـ ـ ــا لـلـق ـي ـ ـ ــام
باحتالل كامل للعراق".
واض ـ ـ ـ ــاف زيـ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان
ي ـشــارك يف مـنـتــدى جملـمــوعــة
االبحـ ـ ــاث تـ ـ ــاون هـ ـ ــول لـ ـ ــوس
اجنلـي ــس "كـن ـ ــا نعــتقـ ــد انـنـ ــا
س ـنـكـ ـ ــون بح ـ ــاج ـ ــة لــكل ه ـ ــذا
الع ــدد مـن اجلـنـ ــود للـحف ــاظ
علــى االمن والـنظـام ومــراقبـة
احلـدود وتـامني جـو آمـن يتيح
ع ـمـل ـي ـ ـ ــة اع ـ ـ ــادة االع ـم ـ ـ ــار يف
اجمل ـ ـ ـ ـ ــاالت االق ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة
والــسيــاسيـة واالجـتمــاعيـة يف
الـع ـ ـ ــراق".واك ـ ـ ــد الـع ـ ـ ـسـك ـ ـ ــري
الـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــق ان مـ ـ ـثــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
اخملـطـط ــات يــضعه ــا اجلـيــش
االميــركي بــشكل اعـتيـادي وال
تع ـن ــي ان الق ـ ــرار ال ـ ـس ـي ـ ــاســي
مبهـ ــاجـم ـ ــة العـ ــراق كـ ــان قـ ــد
اتخذ يف تلك احلقبة .واضاف
"كنـا نعتقـد ،وذلك كان نـتيجة

عـش ــر سن ــوات من الـتخــطيـط
يف الـقـ ـيـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـطـ ـ ـ ــى ان
املــشكلــة تكـمن يف مــرحلــة مــا
بعــد احلــرب" .وعـبــر اجلـنــرال
زيني عـن اسفه الن رامسفـيلد
لــم يـ ـ ــاخـ ـ ــذ يف االع ـت ـب ـ ـ ــار "كل
العـمل الــذي ق ــام به" اجلـيــش
االمـ ـيـ ـ ـ ــرك ــي خـالل اجـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــاح
الـع ـ ـ ـ ـ ــراق يف اذار . 2003وق ـ ـ ـ ـ ــد
شـارك حــوالي  90الـف جنـدي
اميركي يف العملية فيما وصل
عـددهم علـى االرض بعـد ذلك
الــى ح ــوالي  160الـف جنــدي.
وي ـ ـط ـ ـ ــال ــب سـ ـت ـ ـ ــة جـ ـن ـ ـ ــراالت
متقاعـدين بينـهم من خدم يف
العـراق ،بــاستقـالـة رامــسفيلـد
ويـتهـم ــونه ب ــانه م ـس ــؤول عـن
االخ ـ ـط ـ ـ ــاء الـ ـت ــي ارتـكـ ـب ــت يف
الـع ـ ـ ـ ــراق.وخ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـ ـ ــرئـ ـي ـ ـ ــس
االمـي ــركـي ال ـسـ ــابق جـي ــرال ــد
فـ ــورد ( 92عـ ــامـ ــا) عـن صـمــته
اجل ـ ـمـع ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـي ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدي دع ـ ـمـه
لرامسفيلد بقوة.

القبض على مجموعة من منتسبي شرطة النجف بتهمة التسليب وعلى ثالث عصابات يف املثنى

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

بغــداد  -احملــافـظــات /مـنــدوبــو
ومراسلو املدى  -وكاالت
اعلـنـت مـص ــادر امـنـي ــة امــس ال ـسـبـت
مقـتل  13شخـصــا واصــابــة عــدد آخــر
بج ــروح يف اعـم ــال عـنف مـتف ــرق ــة يف
البالد.
وق ــال مـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة الع ــراقـي ــة
طـل ــب ع ـ ـ ـ ــدم ال ـك ـ ـ ـشـف ع ــن اسـ ـمـه ان
"مــدنـيــا عــراقـيــا قـتل ب ــانفجــار 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 ب ــالقــرب مـن
مكـ ــان االنفج ــار االول بع ــدم ــا جتـمع
فـريق اإلطفـاء والنــاس للمـسـاعـدة يف
اطفاء احلريق".

ومـن جه ــة اخ ــرى  ،اصـيـب ثالث ــة مـن
عناصـر الشرطـة بانفجـار عبوة نـاسفة
انـفـجـ ـ ـ ــرت لـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ــرور دوريـ ـتـه ــم يف
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
م ـسـلح ــون مـجه ــول ــون امــس ال ـسـبـت
ضـابـطـا يف الـشـرطــة العــراقيـة بــرتبـة
مالزم واصابوا والـده الذي كان معه يف
حي املفـرق غرب بعقوبة" ،حـسبما افاد
به مصدر يف الشرطة.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــدر ان "م ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
مجهـولني اغتالـوا معاون مديـر بيطرة
ديالى الطبيب ستار عاكول يف املنطقة
الصناعية جنوب غرب املدينة".
وتـابع املصـدر ان "احد املـدنيني قتل يف

مسؤول سابق يف "سي.آي.ايه" :
الوكالة أكدت لبوش قبل احلرب
إن العراق ال يملك أسلحة دمار شامل
واشنطن /ا ف ب
ق ـ ــال مـ ـس ـ ــؤول س ـ ــابق يف وك ـ ــال ـ ــة االســتخـب ـ ــارات
املـركزيـة (سي آي ايه) ان الـوكالـة حذرت الـرئيس
ج ـ ــورج ب ـ ــوش قــبل فـت ـ ــرة مـن شـن احل ـ ــرب عل ـ ــى
العــراق من انهـا متـلك معلـومـات مـوثـوقـة تـؤكـد
عدم وجود اسلحة دمار شامل يف هذا البلد.
واكــد ت ــايل ــر دراملــر لـتلفــزيــون "سـي.بـي.اس" ان
كبار املـسؤولني يف البيـت االبيض قالـوا يف حينها
انهـم "غـي ــر مهـتـمـني" مبـثل ه ــذه املعل ــوم ــات 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 غ ــزو العــراق يف آذار ،2003وتـبـني الحقــا
انها غير موجودة.
وكــان الـبـيـت االبـيـض ق ــد نفــى ب ـشــدة يف  12مـن
الـشهر اجلـاري معلومـات صحافـية احملـت الى ان
ال ــرئيـس بــوش جتــاهـل معلــوم ــات تنـفي مــا كــان
يعتبـره دليـال على ان صـدام حسـني ينتج اسـلحة
دمار شامل.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت صـح ـ ـي ــف ـ ـ ـ ـ ــة "واش ـ ـن ـ ـ ـطـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــوسـ ــت" ان
ـ
االسـتخـب ــارات االمـي ــركـي ــة ك ــانـت عل ــى علـم ب ــأن
ش ــاحـنـتـني عـثـ ــر علـيهـمـ ــا يف الع ــراق لــم تك ــون ــا
مخـتبــرات متـنقلــة النتــاج اسلحـة جـرثــوميـة يف
حني كان بوش يؤكد عكس ذلك يف ايار2003.
وقد حتدث املـسؤولون االميركـيون طويال على ان
ال ـشــاحـنـتـني اللـتـني اكـتــشفـتــا يف نـي ـســان ،2003
تـ ـشـكالن الـ ــدلـيـل علـ ــى ان صـ ــدام حـ ـسـني يـنــتج
اسـلحـ ــة دمـ ــار شـ ــامل وهــي احلجـ ــة الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة
للرئيس بوش لشن احلرب.
وكـ ــان بـ ــوش قـ ــد اعلـن يف  29ايـ ــار 2003ان االدارة
متتلك اخيرا الدليل وان ادلة اخرى ستظهر.

حـي الـي ــرم ــوك ب ــرص ــاص مـجه ــولـني
تركوه يف سيارته والذوا بالفرار".
ومـن ج ــانـب آخـ ــر اعلـن م ـص ــدر امـنـي
"مقـتل احــد ضبــاط اجليـش العــراقي
بــرتـب ــة مالزم وابـن عـمه (مـنـت ـسـب) يف
اجلـيــش العــراقـي عـنــدمــا هــاجـمهـمــا
م ــسلح ــون ب ــالق ــرب مـن مـن ــزلهـم ــا يف
قرية ابو نخل يف قضاء اخلالص" .ويف
املوصل لقي ثالثة مواطنني مصرعهم
صباح امس اثـر اصطدام عجلتهم نوع
كــاب ــرس دولفـني بعـم ــود كهــربــاء قــرب
سـيطـرة بغـداد نـتيجـة انـزالقهـا مبـادة
الك ــاز املـن ــسكـب مـن صه ــريج ش ــاحـن ــة
وقود كـانت قـد انقلبـت يف وقت متـأخر
مــن ل ـيـل ـ ـ ــة ام ـ ــس بـ ـ ـس ـبــب ع ـ ـطــب يف
اطــاراتهــا .وق ــال النــاطق اإلعـالمي يف
قيادة شرطة محـافظة نينوى ان سائق
الـش ــاحن ــة لم يــصب بــأذى فـيمــا تــويف

سـ ــائق سـيـ ــارة الك ــاب ــرس الـتـي ك ــانـت
مـتـجه ــة الـ ــى بغ ــداد وي ــدع ــى سـمـي ــر
محمد واثنان من الركاب.
ويف صالح الـ ــديـن أصـيـب مـ ــا ال يـقل
عــن ثالث ــة جـن ــود أمـ ــريكـيــني بج ــراح
ام ــس الـ ـسـبـت إثـ ــر انـفجـ ــار عـبـ ــوتـني
نـ ـ ـ ــاسـفـ ـت ــني اسـ ـتـهـ ـ ـ ــدف ــتـ ـ ـ ــا دوريـ ـت ــني
أم ـ ـ ــريـك ـي ـتــني ف ـ ـ ــى كـل مــن تـك ـ ـ ــريــت
والـ ــضل ـ ــوع ـيـ ـ ــة يف مح ـ ــافـ ـظـ ـ ــة صالح
الدين.
وقـال مصــدر يف الشـرطـة العـراقيـة إن
عبوتني ناسفتني انفجرتا صباح امس
يف كـل م ــن تــكـ ـ ـ ــري ــت وال ـ ـضـلـ ـ ـ ــوع ــيـ ـ ـ ــة
واسـتهدفتـا دوريات للقـوات األمريـكية
ح ـيــث انـفج ـ ـ ــرت الع ـبـ ـ ــوة األولـ ـ ــى يف
السـاعة العـاشرة مـن صباح امـس عند
جـسـر الـضلــوعيـة" .وذكـر شهــود عيـان
من أفـراد اجلـيش العـراقي كـانـوا قـرب
مـك ـ ــان االنـفج ـ ــار ان إح ـ ــدى ع ـ ــرب ـ ــات
ال ــدوري ــة أصـيـبـت ب ـشـكل مـب ــاش ــر وان
ثالثـة جنود أمـريكيني أصيـبوا بجروح
وقـامت طـائــرات طبيـة أمــريكيــة بنقل
اجلـ ــرحـ ــى مـن مـكـ ــان احلـ ــادث .وقـ ــال
املـص ــدر ف ــى ال ـش ــرط ــة الع ــراقـي ــة "يف
أعـق ـ ـ ــاب االنـفـج ـ ـ ــار ق ـ ـ ــامــت الـق ـ ـ ــوات
االمــريكيـة بـقطـع الطـرق املـؤديـة الـى
مـك ـ ــان احل ـ ــادث ".وأض ـ ــاف"انـفج ـ ــرت
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
الـ ـشـ ــرطـ ــة واجلـيـ ــش العـ ــراقـيـني مـن
االقتـراب ولم تعـرف بعــد اخلسـائـر يف
صف ـ ــوف ال ـ ــدوري ـ ــة األم ـ ــريـك ـي ـ ــة .ويف
احل ــويجــة اغـتـيل صـبــاح امــس اثـنــان
من منتسـبي دائرة بلديـة احلويجة يف
احلي الـصنــاعي وسـط املــدينـة .وقـال
مـ ـصـ ـ ــدر ام ـنــي يف احل ـ ـ ــويجـ ـ ــة امـ ــس
الــسبـت":ان ثالثــة مــسلـحني مـلثـمني
اطـلقـ ــوا الـنـ ــاريف الـ ـسـ ــاعـ ــة العـ ــاشـ ــرة
واربعــني دقــيق ـ ــة ص ـب ـ ــاح أم ـ ــس عل ـ ــى
احـم ـ ــد العـكـيـكـي مـن اه ـ ــالـي ق ـ ــري ـ ــة

الـعكـيكــات يف احل ــويجــة وب ـس ــام مكـي
وهـمــا م ــوظف ــان يف بلــديــة احل ــويجــة
واردوهـ ــمـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـت ـ ـيـلـ ــني" .ويف ال ـ ـنـجـف
االش ــرف القـت م ــدي ــري ــة املعل ــوم ــات و
الـتـحقــيقـ ــات الـ ــوطـنـيـ ــة يف املـ ــديـنـ ــة
القبـض علــى مجمـوعــة من مـنتـسـبي
شـرطـة مكـافحـة االجـرام يف احملـافظـة
كـانت تقـوم بتـسليـب السيـارات و بيـعها
بـص ــورة غيــر قــان ــونيــة بــاالضــافــة الــى
القـيـ ــام بـ ــالـن ـصـب و االحـتـي ـ ــال علـ ــى
املـ ــواطـنــني بغـي ـ ــة تعـيـيــنهــم يف سلـك
ال ـش ــرط ــة" .و ق ــال مـص ــدر يف ش ــرط ــة
ال ـ ـنـجـف امـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــت":ان هـ ـ ـ ـ ــذه
اجملمـوعـة كــانت تعـمل حتت مـسـميـات
وهميـة و قـد متت احـالتهـا الـى قـاضي
الــتحقـيق اخملـتــص للـبـت يف أم ــره ــا".
الـى ذلـك اغتـال مـسلحــون مجهـولـون
م ـ ــرافق الـعقـيـ ــد مـ ــديـ ــر اســتخـبـ ــارات
محــافـظــة املـثـنــى أمــام داره يف قـضــاء
الـرميثـة .وقال شهـود عيان ان الـشهيد
عقــيل شـعالن فـ ــرج املـ ــوسـ ــوي اغـتــيل
الساعة الثامنة مساء حني كان جالساً
أمـام داره يف مـنطقـة احلفـار ،وهــاجمه
مسلحـون ملثـمون نـزلوا مـن دراجتهم
الـ ـبـخـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة وأمـ ــطـ ـ ـ ــروه بـعـ ـ ـ ــدد م ــن
االطالقـات من بنـدقيـة كالشنكـوف ثم
رمــوا جثـته يف شـط الــرمـيثــة .وقــامت
مـديريـة الشـرطة أثـر احلادث بتـطويق
املنطقة واالنتـشار املكثف ملنتسبيها يف
ال ـ ـشـ ـ ــوارع الـ ـ ــرئ ـي ـ ـس ـيـ ـ ــة لل ــبحــث عــن
امل ــته ـمــني .ويف س ـيـ ـ ــاق م ـتـ ـصـل القــت
مديـرية شـرطة الـرميـثة الـقبض عـلى
ثـالث عصـابـات متــارس التـسلـيب علـى
الـ ـط ـ ــرق اخل ـ ــارج ـي ـ ــة وب ــيع احل ـب ـ ــوب
اخمل ـ ــدرة وال ـنـ ـصــب واالح ـت ـيـ ـ ــال عل ـ ــى
املـواطنني يف محـافظـة املثنـى .واوضح
املالزم االول احـم ــد ن ــاص ــر احل ـس ــانـي
ضــابــط االستـخبــارات :ان مـصــادمــات
مسلحة استمرت اكثر من ساعتني بني
الشرطة والـسالبة على طريق الرميثة
احلمــزة انتـهت بــالقـاء الـقبـض علـىثالثــة منهـم مع سيـارة نـوع بـيكب وقـد
مت ت ـ ــسل ـي ــمهــم ال ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز ش ـ ــرط ـ ــة

احلـمــزة .وأضــاف :كـم ــا القـي القـبـض
علـ ــى ع ـصـ ــابـ ــة م ـ ــؤلفـ ــة مـن خـمـ ـسـ ــة
اشخــاص وبحــوزتهـم اكثــر من  3كـيلــو
غ ـ ــرام مــن احل ـب ـ ــوب اخمل ـ ــدرة ق ـ ــام ـ ــوا
بجلبها من احملافظات االخرى لبيعها
يف الـرمـيثـة ،فـيمــا القـي القبـض علـى
عـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــة اخـ ـ ــرى قـ ـ ــامــت بـ ـ ــال ـنـ ـصــب
واالحتـيال علـى املتقـدمني للتـطوع يف
سلك الشرطة حيث تسلموا مبلغ 700
دوالر عــن كل مــتقـ ــدم للـت ـط ــوع .وأك ــد
احلسـاني ان دوريـات الشـرطـة ضـبطت
كـمـيـ ــة مـن االسـلحـ ــة (ق ـ ــذائف هـ ــاون
وصواريخ راجمة) يف منطقتي اململحة
وآل غـامن بـالقــرب من نــاحيـة الـوركـاء
وأبـ ــطلــت مــن ق ــبل فـ ـ ــرقـ ـ ــة معـ ـ ــاجلـ ـ ــة
القـن ــابل غـي ــر املـنـفلق ــة .ويف الـبـص ــرة
متـكنت قـوة من دائـرة األدلـة اجلنـائيـة
من ابطـال مفعـول ثالثـة صواريـخ نوع
ك ــاتيــوش ــا يف منـطق ــة حي احلــسني يف
البـصــرة ،بيـنمـا وجـدت جـثتــان صبـاح
امـس الـسـبت مــرمـيتـني يف نهــر كــرمــة
عـلي يف ن ــاحي ــة الكــرمــة .وقــال املقــدم

عبـد الكـرمي الـزيـدي مـسـؤول االعالم
والعالق ــات يف قيــادة شــرط ــة البـصــرة
امس السـبت  ":ان ثالثة صـواريخ كان
مـ ـسـلحـ ــون مـجهـ ــولـ ــون قـ ــد أعـ ــدوهـ ــا
لـ ـض ـ ــرب اح ـ ــد األم ـ ــاكــن امله ـم ـ ــة  ،مت
اب ـطـ ــالهـ ــا بف ـضـل تع ــاون امل ــواطـنـني ،
حيث مت اخـبار دائـرة األدلة اجلـنائـية
بــذلـك  ،كمــا متـكنـت القــوة ذاته ــا من
ابطـال مفعـول  150قنبلـة مدفع عـيار
 130ملـم عـث ـ ــرت علــيهـ ــا لــيلـ ــة أم ــس
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 واخـب ـ ــروا الـ ـش ـ ــرط ـ ــة الـتـي
ه ــرعـت ال ــى املك ــان وانـتــشلـتهـم ــا مـن
الـنهـر ،وقـد وجـدتـا مـقيـدتـي اليــدين
وعلى رأسيهمـا اطالقات نارية" .واشار
الـ ــى ان اجلـثـتــني أرسلـتـ ــا الـ ــى دائـ ــرة
ال ـطـب الع ــدلـي يف الع ـشـ ــار للـتع ــرف

اكتشاف كميات كبرية من األسلحة يف حي العدل
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 الــسكـنـي ــة وبعــد أن متـت مــداهـمــة املـنــزل اكـتــشفــوا ان
االرهـابيني قـد استخـدمـوا الـدار مخـزنـاً لالسلحـة حـيث احتـوت علـى
كـميــات كـبيــرة مـن االعتــدة اخملـتلفــة اضــافــة الــى اسلح ــة 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.

يف معهد املكفوفني أطفال عراقيون يبحثون عن النور وسط عنف أعمى
بغداد /اف ب
يبـحث عـشــرات االطف ــال ممن
فق ـ ــدوا نع ـم ـ ــة ال ـب ـص ـ ــر ج ـ ــراء
االنـفجـ ـ ــارات واع ـمـ ـ ــال الع ــنف
التـي جتتـاح العـراق ،عـن النـور
واالمل والـعلم يف احــد معـاهـد
بغ ـ ـ ــداد معـ ـ ــزولــني ع ــن بق ـيـ ـ ــة
العالم اخلارجي.
وي ـ ـ ــدرس ه ـ ـ ــؤالء االطـف ـ ـ ــال يف
"مـعه ــد الـن ــور" الـ ــواقع يف حـي
الــسالم وسـط اهـتـمــام ورعــايــة
مـعلـمـني ومـعلـمـ ــات يح ــاول ــون
مـســاعــدتهـم للـتعــرف علــى مــا
يدور حولهم.
وتقــول الـطفلــة صــابــرين عـلي
( 8اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام) الـ ـ ـت ـ ــي اصـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــت
ب ــالعـم ــى جـ ــراء انفج ــار عـب ــوة
ناسفـة على مقـربة من منـزلها
"افرح كثـيرا عنـدما احضـر الى
املـ ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة وادرس مـع بـق ــي ـ ـ ـ ــة
اصدقـائي النـي اشعر بـأني ارى
العـ ـ ــالــم م ــن خالل ه ـمـ ـ ـسـ ـ ــات
معلمتي".
وت ـ ــروي ال ـطـفل ـ ــة ال ـتــي ك ـ ــانــت
تــرتــدي قـميـصــا بــالــوان زاهيــة
وحتـمـل حقـيـبــتهـ ــا ال ــصغـيـ ــرة
الـتـي حتــتفــظ فــيهـ ــا بـكـتــبهـ ــا
الـتـي تق ــرأه ــا بلـمــس ان ــامله ــا
البــريئــة ،كـيف فقــدت بـصــرهــا
قـائلــة "كنـت ذاهبـة مع والــدتي
الــى ال ـســوق عـنــدم ــا انفجــرت
القنبلة ولم اعـد ارى النور بعد
ذلك".
ام ــا محـم ــد خ ــال ــد (12ع ــام ــا)
الـ ــذي اصـيـب بـ ــالعـمـ ــى جـ ــراء
عمـليات القـصف اثناء اجـتياح
العـ ـ ــراق يف اذار ،2003ف ـ ـ ــوصف
حـزنـه الشـديـد النه ال يـرى وال
يـسـتطـيع اللـعب مع اصـدقــائه
الذين اعـتاد علـى اللعب معهم
قـبل ان يـصـبح ض ــري ــرا .وق ــال

"اشـع ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان ـ ــي مـع ـ ـ ـ ـ ـ ــزول ع ـ ــن
اصدقـائي منـذ اصبحت اعـمى
حتــى اهلـي ال يتحـدثــون معي
كثيرا".
واع ـ ـ ــرب ع ــن امـلـه يف ان ي ـ ـ ــرى
النــور مـن خالل دراسـته .وقــال
مـحمــد الــذي يــرتــدي قـميـص
املدرسة االبيـض وسرواال انيقا
"اشعـر بـرغبــة كبيـرة يف الـتعلم
بـ ــالـ ــرغـم مـن كـ ــونـي ال ارى اي
شـيء النــي ابحـث عــن العـ ــالـم
مـن خالل كتـبي ومـا اتعلـم من
اشياء يف معهدي".
م ــن جه ــتهـ ـ ــا قـ ـ ــالــت مـعل ـمـ ـ ــة
االطـفـ ـ ـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـ ـطـل ــك
(28عامـا) التي ولـدت مكفـوفة
ودرســت وتخ ــرجـت مـن املـعه ــد
نفـسه الـذي تـدرس فـيه اليـوم،
ان "تعـليـم االطفــال املكفــوفني
اسمى واهم رغم صعوباته النه
ينقل االنسـان من ظالم دامس
الــى بعــض النــور ،وك ــوني احــد
فاقدي هذا النور اشعر باهمية
ما اقدمه لهم".
وت ـضــيف املـعلـمـ ــة الـتــي تهـتـم
بتعلـيم عشـرة طالب مكفـوفني
ان "تـدريـس املكفـوفني ومعـرفـة
مـ ـسـت ـ ــوى ذك ـ ــائهـم يـك ـ ــون مـن
خالل سرعة تـقبلهم وتعاملهم
مع الـكلمـات الـتي نقـشت علـى
صفحات الكتب".
من جـانبهـا ،قالـت الطفـلة نـبأ
ف ـ ـ ــاضـل (س ـبـع ـ ـ ــة اع ـ ـ ــوام) "لــم
ي ـنـفج ـ ــر شــيء ق ـ ــربــي ولـك ـنــي
ول ــدت عـمـي ــاء ولـم ار اي شـيء
حـتــى امـي وابـي اع ــرفهـمــا مـن
مل ـ ـسـ ـ ــاته ـم ـ ــا وكـالمه ـمـ ـ ــا معــي،
واعرف ابي من صوته".
واكـدت نبـأ ان والديهـا همـا من
اح ـض ـ ــراه ـ ــا لـتـتـعلــم الق ـ ــراءة
والكتـابـة .وقـالـت ان "امي وابي

جلـب ــانـي ال ــى هـن ــا وشجع ــانـي
التعـلم القـراءة مع صـديقــاتي
يف املـعـه ـ ـ ــد" قـ ـبـل ان تـ ـت ـ ـ ــوقـف
وتـب ــدأ ب ــذرف ال ــدم ــوع ب ـشـكل
مفاجىء.
واضـافـت "لم احـضــر قبل ايـام
الـى املعهــد وتغيـبت اربعـة ايـام
بـ ـسـبـب اشـتـبـ ــاك ـ ــات وقعـت يف
منطقة االعظمية".
مـن جــانـبه ،قــال مــدرس مــادة
الـ ــرسـم لـالطفـ ــال املـكفـ ــوفـني
عــادل زيــدان (36عــامــا) "افــرح
واشعــر بـسعــادة كـبيــرة عنــدمــا
ارى رسـومـا بـسـيطــة لالطفـال
وهـم يحــاول ــون وضع خـطــوط

الشج ـ ــار وط ـ ــرق وم ـن ـ ــازل الن
ذلك يـســاعــدهـم علــى معــرفــة
العالم وما يدور حولهم".
واوضـح زي ـ ـ ــدان ال ـ ـ ــذي يـق ـ ـ ــوم
بـ ـت ـ ـ ــدري ـ ــس ال ـ ـ ــرس ــم جلـ ـمـ ـيـع
تالم ــذة املعهــد الــذيـن تـتــرواح
اعمــارهم بـني ستـة و 14عـامـا،
"يجب ان يكـون تدريـس الرسم
للـمـكف ــوفـني عـب ــارة عـن وحـي
وشعـور يحاكـي انامـل االطفال
وهم يالمـسون صفحـات تظهر
وتبرز من خاللها االشياء".
واكـ ــد ان "اخلـ ــوف مـن اعـمـ ــال
ال ـع ـ ـ ـنــف واالرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يــالحــق
املـكفـ ــوفـني وي ــظه ـ ــر جلـيـ ــا يف

رسـ ـ ــوم ـ ـ ــاتهــم امـ ـ ــا ل ـ ـس ـيـ ـ ــارات
محـتـ ــرقـ ــة او عـبـ ــوات نـ ــاسفـ ــة
حفرت شوارع املدينة".
وقــالـت امل رس ــول جعفــر (42
ع ــام ــا) م ــدي ــرة املـعه ــد ال ــذي
تــاســس عــام 1949والـتـي تهـتـم
بـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــؤون  106مـ ــن ال ـ ـ ـطـالب
والـطــالـب ــات ،ان "معهــدنــا هــو
واح ـ ــد مــن اربع ـ ــة مع ـ ــاه ـ ــد يف
ع ـم ـ ـ ــوم الع ـ ـ ــراق ونح ــن نع ــمل
بـدعـم احلكـومـة العــراقيــة من
خـالل وزارة الع ــمل وال ـ ـشـ ـ ــؤون
االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة واملـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
اخلـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة م ــن مـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــرع ــني
عراقيني".
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