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بـاريـس )اف ب( - اكـد وزيـر اخلـارجيـة
الرتكي عبـداهلل غول معـارضته لتقـسيم
العــراق يف حـــديث نـشـــرته صحـيفــة
لـوفيغارو الفـرنسيـة أمس اجلمعـة.وقال
غول )ان كل بلـد له خصـوصيـاته وجيب
االخـذ باالعتبـار هذا االمـر. لكن جيب ان
ال نفتـح الطـريق امـام تقـسـيم العـراق،
فـنحن نعـارض بقـوة ذلك(، مـذكـرا بـان
قـرار االمـم املتحـدة االخري يـشـدد علـى
وحدة العـراق السياسيـة ووحدة وسالمة
اراضـيه.واضاف الـوزير الرتكـي )يعود اىل
الـشعب العـراقي بـاكمله تـقريـر النـظام
املؤسـساتـي الذي يـرغبـون العيـش فيه.

وسنحرتم خياره(.

احملافظات / املدى / الوكاالت
قتل مائة شخص وأصيب مئات آخرون
يف سلـسلــة من اهلـجمــات اإلرهــابيــة
املنــسقــة يف عــدة مــدن ويعــد يــوم
اخلميس أسوأ األيـام اليت شهدها العراق
منـذ انتهاء احلرب واالعنف منذ إعالن
موعد تسليم السلطة للعراقيني وصدر
بيان علـى موقع سعـودي بالنيـابة عن
اإلرهابـي )أبو مصعب الـزرقاوي( يعلن
مـســـؤوليـته عـن تنـفيــذ عـــدد من
اهلجمات اليت طالـت الشرطة واملدنيني
اآلمـنني فـيمـا حــذر أكثــر من مـرة
مسـؤولون عـراقيون وأمـريكان من أن
وتـرية اهلجـمـــات علـــى قـــوات األمـن
ستتـصاعـد مع اقرتاب مـوعد تـسليم
السلطـة للحكومة االنتقالية برئاسة د.

أياد عالوي.
ففي كـركـوك فـرضت حـالـة التـأهب
الـقصوى يف صفـوف قوات األمن ختـوفًا
من اعتـداءات مماثلـة لتلك اليت وقعت

أمس األول كما أعلن مدير الشرطة.
وقـال العميـد تورهـان يوسـف )لديـنا
معلـومـات حــول تنـفيــذ اعتـداءات
إرهـابيـة حمتمـلة صـباح الـسبت عـلى

مراكز للشرطة أو مسؤولني حمليني(.
وأضـاف )هـذا االحـتمــال تعــزز بعـد
االعتداءات اليت وقعت اخلميس يف مدن

غري بعيدة عن كركوك(.
وأكـد يوسف )لذلك نشـرنا مخسة آالف
عنـصــر من قــوات األمن يف الـنقــاط
احلـساسـة يف املدينـة السيمـا يف األحياء

اليت تشهد هجمات متكررة(.
ويـذكـر أن الـرئـيس غـازي اليـاور زار
كـركــوك قبل ثالثـة أيـام وأكـد خالل

إرتفعت نـسبـة الـدم العــراقي بعـد أحـداث أمـس األول يف املـوصل وبعقـوبه
والـرمادي إىل عشرين عراقيـا مقابل نصف أمريكي يف النـاتج الدموي لعمليات
العنف اليت شهدتها الساحة العراقية خالل األسابيع املاضية. الشرطة العراقية
اليت يفرتض أن حتـل حمل الدوريـات األمريكـية، كـانت اهلـدف األول لعملـيات
الـزرقاوي. وقـد استـخدم اإلرهـابيـون كل تـرسانـتهم من مـدافع و رشـاشات
متوسـطة وثقيلـة وسيارات مفخخـة لضرب هـذا اجلهاز الـوليد الـذي أريد به
تـاكيد فعل سيـادة يقول بـأن العراقيـني شرطة وجـيشا  قـادرون على حتقيق
أمن مـواطنيـهم ودولتهم القـادمة وال حـاجة لـوجود الـدبابـات األمريـكية يف

الشوارع. 
وتـأتي هـذه اجملـزرة بعــد أن كسـبت أجهـزة األمن العـراقيـة ثقـة املــواطنني
الطاحمني لإلستقالل. ففـي آخر استفتاء للـرأي ابدى معظم العـراقيني الذين
مشلهم االستفـتاء ثقتهم بـقدرة قوات اجليـش والشرطـة العراقيـة على حفظ
األمن يف حـال انسحـاب القوات األمـريكية. ولـذلك خيطئ مـن يعتقد بـأن هذه
املذحبة رسـالة حتد مـوجهة حلكـومة عالوي. إنهـا، قبل ذلك، موجهـة للقوات
العراقيـة اجلديدة، رسالة تقول بأن الشـوارع، وبالتحديد الشوارع اخللفية اليت
عجزت القوات األمـريكية عن دخـوهلا، ستبـقى ملكا لقـوى العنف اليت تتحكم
مبصري املـواطن يف غياب الدولـة وستفرض قانـونها، قانـون العنف واملوت الذي
يتطلب عبـودية املواطن. تريد الرسالة أن متنع املواطن العراقي من التطوع يف
هـذه املهمة الـنبيلة اليت تـساوى الفداء يف هـذه األيام الصعـبة، وتريـد أن حتيد

هذا اجلهاز جبعل املهمة شكلية وغري فاعلة. 
وهي رسالة موجهـة للمواطن العراقي الذي عجزت القـوات األمريكية املشغولة
حبمـايـة ذاتهـا عن تـوفري أمنه اخلـاص، فرتكته عـاريـا أمـام عصـابـات القتل
واخلـطف والسرقـة، تريد أن تـريه أن أحدا لن يـستطيع أن حيمـيه، وإن قانون
الـدولة ودولة القانـون جمرد كلمات، ال مغـزى هلا يف دولة حيكمهـا امللثمون، وها
هم رجال الـدولة الذين عـول عليهم يتسـاقطون بـاجلملة بـالعبوات الـناسفة.
مطلوب من املـواطن إذن أن يكون عبدا لإلرهـاب الفالت كما كـان باألمس عبدا

لدولة القائد.
وبرغم اإلدعـاء بطرد اإلحتالل،  لكن  بـاستهداف هذه األجهـزة، أراد الفاعلون
أو مل يريدوا، أن يقولـوا ان العراقيني عجزوا عن حفظ أمنهم، ولذلك البد من

بقاء اجلنود األمريكان فبدونهم سندخل نفق الدم الذي ال خمرج منه. 
ويهمين هـنا اإلشارة إىل املوقف الـعربي واإلسالمي من محام الـدم هذا. فالقاتل
يف املوصـل و الفلوجـة و بعقوبـة وبغداد هـو نفس القـاتل يف الريـاض وجدة،
واألداة هي نفسها )القنبلة والسيارة املفخخة (، والضحية مسلمة وعربية، ومع

ذلك فاملوقف مما حدث أمس متفاوت ومعكوس.. 
كـل الدول العـربيـة وجامعـتها، ورجـال دينهـا جتمعـوا من كل صـوب إلصدار
فتـاوى واستـنكارات ملـا حدث يف الـسعوديـة، يف حني اعتـصمت هـذه األصوات

بالصمت إزاء ما حدث يف العراق. 
والقـتلة يتـدفقون علـينا من جـرياننا العـرب واملسلمني عـرب حدود مفتـوحة
لـلخروج مغلقـة على الـدخول، بل إن تـطويع االنتـحاريني إىل العـراق يف بعض
دول اجلوار صـار وسيلة خلوض املعـارك يف اخلارج يف هذا البلـد املنذور للخراب
بدال من أن يكـون مثاال حلكم التعددية، وصار العراق جلريانه العرب واملسلمني
ساحـة لتصفيـة احلسابـات ومنفى إلرهـاب الداخل،  بل  جتـاهلت الفضـائيات
الـعربية، مبـا يف ذلك الفضائيـة اليت متوهلا الـسعودية، الـدم العراقي، واعتربت
العمـليات نوعـا من مقاومـة احملتل حتى وان كـان الدم عراقيـا ومسلما أراد أن

يعبد اخلطوة األوىل للسيادة.  

زهري اجلزائري 

يوم الدم
يوم الشرطة العراقيــــة 

يف )                (

حضر التجوال يف املوصل والرمادي
وإعالن الطوارئ يف كركوك وجتدد االشتباكات بالفلوجة

مـن جهة أخـرى وقع تبـادل إطالق نار
صبـاح أمـس اجلـمعــة بني مـسلـحني
وجنود املـارينز يف شـرق الفلوجـة مما
أدى إىل سقوط قـتيلني وإصـابة سـبعة
عــراقيني جبـروح، حبـسب مـستـشفـى

املدينة. 
وقال أحـد موظفي املـستشفـى العام يف
الفلـوجة اليت شهـدت اخلميـس معارك
عنيفـة بني جنـود املارينـز واملسلحني
)هنـاك قتيالن وسبعة جـرحى(، لكنه
رفـض القـول مـا إذا كـان الـقتلــى من

املدنيني أو املقاتلني.
وذكــر بعض الـسكـان أن تبـادل إطالق

النار تكثف يف شرق املدينة.
وانـدلع بعـد منـتصـف الليل وتـواصل

بشكل متقطع حتى صباح أمس.
وقـــد مسـع دوي انفجــــارات وحتلـيق

الطريان األمريكي فوق املدينة.
وإن االنـفجــــارات مل تـتـــــوقف لــياًل
مـؤكديـن أن تبادل إطـالق النار وقع يف
أحيـاء العسكـري واملنطقـة الصنـاعية

القريبة من طريق بغداد - عمان.
ويف بعقــوبــة اكــد االهـــالي ورجــال
الشـرطة فـيها وجـود مقاتلـني اجانب
علـى وجه اخلصـوص يف هـذه املـدينـة
الـيت شهدت اخلميس اشتبـاكات عنيفة
بني القـوات االمـريـكيـة والـشـرطـة
العراقية . من جهه ومقاتلني مسلحني

من جهة اخرى .
وصرح اللـواء وليد خـالد قائـد شرطة
حمافظـة دياىل ان هناك مقـاتلني عربا
يساندهم متطرفون عراقيون يقومون
بشن هجمات منـظمة تستـهدف مراكز
الــشــرطـــة علـــى وجه اخلـصــوص .

الزيارة أن جنـاح احلكومة املؤقتة يكمن
يف حل املـشــاكل وتعـزيــز االستقـرار
ووصف كـركوك بـأنها مـدينة الـتآخي
والتعايـش السلمـي وهي منوذج لـدولة
العراق الكبري وأن أخطاء النظام السابق
ال ميـكن معــاجلتهـا بــأخطـاء أخـرى
واجلميع سـوف يعيـش يف هذه املـدينة

ولن جنرب أحدًا على الرحيل عنها.
)تفاصيل موسعة ص4(
ويف املــوصل اعلـنت حـالـة الـطـوارئ
ملـواجهـة أية أعـمال إرهـابيـة حمتمـلة
بعـــد يـــوم دام شهـــد العـــديـــد مـن

االنفجارات واملواجهات.
وأعلن مسؤول رفيع املستوى بأن حظر
الـتجــوال سـيـبــدأ ابـتــداءًا مـن يــوم

اخلميس..
وأغلقـت الطـرق اخلــارجيـة املـؤديـة
للمـدن اجملــاورة للمـدينـة وانتـشـرت
قوات الدفـاع املدني والشـرطة والقوات
األمريكـية متأهـبة ملواجهـة أية أعمال
عنف كاليت حـدثت يوم اخلميس وراح
ضـحيـتهــا العـشـــرات من الـشــرطــة

واملدنيني.
ويف الـرمـادي اجـتمع قـائــد الشـرطـة
واجليـش وشيـوخ الـعشـائـر مـع هيئـة
علماء املسلمني وتدارسوا الوضع األمين
وتنـسيق العـمل بني ضبـاط الشـرطة
وقوات الـدفاع املـدني مـن جهة وأبـناء
العشائر بإشـراف رجال الدين من جهة
أخرى للـحفاظ علـى مؤسـسات الـدولة
من الفـوضى احملتملة واتفق اجملتمعون
علـى فرض حـضر التجـوال ابتداءًا من
يـوم غد األحـد ولغـاية حتـسن الـوضع

األمين.

بغــــداد )اف ب(- اعلـن مــســـؤولـــون
امريكيـون وعـراقيـون ان ثالثـة أفـراد
شرطـة عراقـيني اصيـبوا جبـروح اثر
انفجـار عبـوة يف بغداد يف حـني تعرض
مطار سابق يف العـاصمة الطالق قذائف

هاون مل يؤد اىل سقوط اصابات.
وقال ناطق عسـكري امريكي ان عناصر
الـشـرطــة الثالثـة اصـيبـوا بـاحـدى

العبوات الثالث اليت انفجرت ليال.
من جهـة اخرى اطلق املـسلحون صـباح
أمـس اجلمـعة ثـالث قذائـف هاون عـلى
مـطار املثنـى القديم الـذي يضم حـاليا

مكاتب اجليش العراقي اجلديد. 
وقال ضابط يف الشرطة كان قرب املكان
ان القذائف اطلقت من حديقة حيوانات
جمـاورة وسقـطت علـى ارض خالء ومل

تسبب اي اذى للجنود.
واعلن مصـدر يف دائرة كهـرباء بعقـوبة
أمـس اجلمعـة ان عـائلـة عبـد اللـطيف
ابـراهـيم العلـو مـديـر دائـرة كهـربـاء
بعقـوبـة املكـونـة مـن سبعـة اشخـاص
قتلت امس األول خالل االشتباكات اليت

مقتل وجرح 15 عراقياً حبوادث
متفرقة يف بغداد وبعقوبة

وقعت بني القـوات االمريكية والـشرطة
من جهة ومسلحني من جهة اخرى.

وقــال حممـد سعـدون املـوظف يف هـذه
الدائرة ان )عبد اللـطيف ابراهيم العلو
حـاول امـس األول اخـراج عـائلـته من
بعقــوبــة لـيكــونــوا يف مــأمـن بعــد
االشتبـاكات اليت حـصلت عنـدما اطلق
جمهـولـون النـار علـى سيـارته ممـا ادى
اىل اشتعـاهلـا ومـقتل زوجـته واطفـاله

الستة واصابته جبروح(.
من جـهة أخـرى قتل ثـالثة مـن رجال
الـشـرطـة واصـيب رابع جبـروح مـسـاء
امس األول لدى سقـوط قذيفـة مضادة
للـدبـابـات علـى مـركـز للـشـرطـة يف

بعقوبة.
وقـال الطـبيب نـاصر كـاظم جـواد من
الـطب العدلي الـتابع ملسـتشفى بعـقوبة
العـام ان )ثالثــة من رجـال الـشـرطـة
بينـهم ضابـط برتـبة مالزم اول قـتلوا
واصيب ضـابط اخـر جبــروح خمتلفـة
لدى سقوط قذيفة )ار.بي.جي( مضادة

للدبابات على احد مراكز الشرطة(.

النجف )اف ب(- الـغيت الصالة يف مرقد
االمـام علي يف مـدينـة النجـف الشيعـية
العراقية املقدسة أمس اجلمعة لالسبوع

الثالث على التوالي.
فـقد منع انـصار مقـتدى الصـدر االمام
الشيخ خـالد النعماني من اقامة الصالة
متمـسكني بان ال حق له يف احللول حمل
االمـام الـسيـد صـدر الـديـن القبـاجني

املكلف من املرجعية باقامة الصالة.
وقال الشيخ امحـد الشيباني املقرب من
الصـدر، )لقـد اتـصلت بـالـسيـد حممـد
رضـا الـسيـستــاني )جنل آيــة اهلل علي
السـيستاني( االسبوع املاضي وابلغين ان
مسـاحة السيد )علي السيستاني( اعطى
ختويال للسـيد القباجني باقامة الصالة،

ومل يعط ختويال الي شخص آخر(.
واضاف ان الصالة مل تقم )بـسبب عدم

الغاء صالة اجلمعة يف مرقد
االمام علي لالسبوع الثالث

حـضور الـسيـد صدر الـدين القبـاجني
وارسـال الـشيخ خـالـد الـنعمـاني بـدال
عنه(، االمـر الـذي استـتبـعه احتجـاج

مجاعة مقتدى الصدر.
وبـدأ اخلالف حـول هـذا املـوضـوع قبل
اسبـوعني عـندمـا منع انـصار الـصدر
الـقبـــاجني الـــذي ينـتمـي اىل اجمللـس
االعلى لـلثورة االسالمية املنـافس لتيار
الصــدر، من اقـامـة الـصالة يف مـرقـد

االمام علي.
ويأخـذ انصـار الصـدر علـى القبـاجني
دعوته اىل انـسحاب عـناصـر ميـليشـيا

)جيش املهدي( من النجف.
وقـال الشيباني اجلمـعة املاضي )سنمنع
اي شخص من القـاء خطـبة اجلـمعة اذا
مل يكن حـاصال على اذن من املـرجعية

الشيعية.(

بغداد / سعدي السبع
قرر جملـس الوزراء إعـادة ارتبـاط دائرة
إصالح األحـداث بـوزارة العمـل والشـؤون
االجتماعية بـداًل من وزارة العدل.وقالت
الـسيدة لـيلى عبـد اللطيف حممـد وزيرة
العمـل والشؤون االجـتماعيـة أن األحداث
نــزالء دور اإلصالح حبـاجــة للـرعـايـة

إعادة دائرة إصالح األحداث إىل وزارة العمل

بغداد / رياض القره غولي
أعـلنت وزارة الـزراعـة عن إجنـاز حصـاد
مـليــون و)940( ألفــًا و)584( دومنـــًا من
حمـصــول احلنـطـة مـن أصل املـسـاحـة
املـزروعة به والبـالغة )6( ماليني و)741(
ألفـــًا و)754( دومنــــًا علـــى مــسـتـــوى
العراق.وقـالت وزيرة الـزراعة الـدكتورة
سـوسن علي ماجـد لقد مت حصـاد مليون
و)72(الفــًا و)53( دومنــًا مـن حمـصــول
الـشـعري مـن أصل املـســاحــة املــزروعــة
والـبالـغة )3( ماليـني و)246( ألفًا و)735(

حصاد أكثر من ثالثة ماليني طن من حمصولي
احلنطة والشعري

 البصرة / قاسم علوان
أستدعـي خرباء إبطال املتفجـرات ملعاجلة
سيــارة مفخخـة تــركت جبـوار الـسيـاج
اخلـارجي للمـستشفـى التعليمـي األسبوع
املـاضي، وتركت الـسيارة املعبـأة مبا يصل
اىل 300 كغم من املتفجـرات يف مكانها على
اجلسر احملـاذي لسياج املستشفى يف حوالي

ابطال عبوة ناسفة
يف سيارة قرب مستشفى البصرة التعليمي

الكــويت )اف ب(- اعـلن مـتحــدث بــاسم
القوات الربيطانيـة ان اجلنود الربيطانيني
الـثمـانيـة الـذيـن اطلق اجليـش االيـراني
ســراحهم امـس األول بعـد ان اعتـقلهم يف
املياه االقليمية االيرانية، وصلوا اىل العراق

أمس اجلمعة بعد توقف قصري يف دبي.
واوضح الكابنت هشـام حالوي )لقد وصلوا

وصـول البحـارة الـربيطـانيـني الثمـانيـة إىل العـراق

انقـرة )اف ب(- اعلن الرئـيس االمريكي جـورج بوش أمس
اجلمعـة انه يـامل يف ان يـوافق حلف مشـال االطلـسي علـى
املـشاركة يف تدريب اجليش العـراقي اجلديد لكنه اكد انه ال
يتـوقع احلـصول عـلى املـوافقـة لنـشر جـنود اضـافيني يف

العراق من الدول االعضاء يف احللف.
ويف حـديث مع شبكـة ان.تي.يف الـتلفزيـونيـة الرتكيـة من
واشنـطن، صـرح بــوش ان رئيـس الـوزراء العــراقي ايـاد
)عالوي طـلب من احللف االطـلسي املـساعـدة على تـدريب
الشـرطة والعـسكريـني بهدف ارسـاء االستقـرار يف البالد(،
مضيفـا )اعتقد انه بـاالمكان القيـام مبهمة تـدريبية، آمل

ذلك(.

بوش يدعو األطلسي إىل املساعدة يف تدريب اجليش العراقي

واشـنطن )اف ب(- اعلن اجلنرال االمريكي
جـورج كـايـسي الـذي عني قـائـدا للقـوة
املتعـددة اجلنسيـات يف العراق، امس األول
يف الكونغرس ان القوات االمريكية ستبقى
مـتمـتعــة حبـصــانــة ضـــد املالحقــات
القضائيـة العراقيـة بعد نقل الـسلطة اىل

العراقيني.

كـايـسي: القـوات األمـريكيـة ستتـمتع بـاحلصـانـة بعـد نقل الـسيـادة للعـراقيني
حلمـايــة بعثـة االمـم املتحــدة املكلفـة

بتنظيم االنتخابات.
وقال ايـضا ان مهمته تقضي ب)العمل مع
السلطـات العراقيـة على تصفـية اإلرهاب
وتـشكيل القـوات العـراقيـة( وهي مهمـة
ميكن ان يلعب فـيها احلـلف االطلسي دورا

مهما كما قال.

كــايــسي ان اخلـطـط يف الــوقت الــراهن
تتضمن )االبقاء على املستوى احلالي حتى

التبديل املقبل( للقوات.
واشــار اجلنـرال كـايـسي الــذي يبـدو ان
تثـبيـته من قـبل جملـس الـشيـوخ امـر
حمتم، ان احـدى اولـويــاته ستكـون بـان
يـرسل احللف االطلسـي كتيبـة اىل العراق

املـواجهات ( يف العـراق اليت )تتلقـى دعما
من اخلارج(. ولكـنه قال يف وقت الحق ان
)املتطرفني االجانب ميثلون نسبة زهيدة

نوعا ما( من املسلحني.
وردا على سؤال حول مستوى القوات اليت
يتوقعها البنتاغون يف املرحلة املمتدة من
سنـة اىل مخــس سنـوات، قــال اجلنـرال

وقـال امام جلنة القـوات املسلحة يف جملس
الشيوخ يف اطار تثبـيت تعيينه يف مركزه
اجلديـد خلفا للجنـرال ريكاردو سـانشيز
)لقـد تـوصلنـا اىل اتفـاق مبـدئي يعـطي
القوات نفـس احلمايـة بعد 30 حـزيران(

ضد اجراءات قضائية حملية.
واوضح انه )فـــوجـــىء مبـــدى اتــســـاع

أكد أن من أولوياته تصفية اإلرهاب املدعوم من اخلارج 

املـسـتمـرة لغـرض تـأهـيلهـم ودجمهم يف
اجملـتـمع وحتـصـيـنهـم ضـــد اإلجـــرام
واجملــرمني وذلك يــدخل ضمـن مهمـات
الوزارة االجتماعية.وأشارت إىل أن الوزارة
قد أعدت دراسـة رفعت إىل جملس الوزراء
لشمول األحداث يف دور اإلصالح بالرعاية

والتعليم وتأهيلهم اجتماعيًا مهنيًا.

دومنًا.وقد مت تسويق احلاصل الزراعي إىل
ســايلــوات وزارة الـتجــارة والــذي بلــــغ
مليـونني  و)652( ألفـًا و)538( طنـًا فيـما
سوق الفـالحون واملزارعـون )46612( طنًا
إىل األسواق احمللية.وذكرت وزيرة الزراعة
أن النسـب املتحققـة يف حصـاد حمصـولي
احلنـطة والـشعري هي لغـاية الـعاشـر من
الشهر احلالي.وأشارت إىل أن محلة احلصاد
قد بدأت يف حمـافظة بغـداد يف الثالث من
الشـهر املـاضي فيـما سـبقتهـا حمافـظات

العراق بفرتة وجيزة.

الـساعـة الثـانيـة والنـصف من منـتصف
النهـار، وقد قـام أحد املـواطنـني بأخـبار
الشـرطة العراقيـة بعد أن شاهـد أشخاصًا
مشبـوهني يرتكـون السيـارة يف مكـانهـــا

ذاك،
وقد مت تفجـري الشحنة يف مـوضعها بدون

أية خسائر.

بل ان امـريكا ستقف اىل جـانب االصالحيني والـذين قرروا
العمل من اجل التحديث يف بلدانهم(.

واضـاف انه من املفيد التشـديد على )ان تركـيا كبلد مسلم
مينح احلريات والفرص واالمل(.

وشدد بـوش من جـهة اخـرى علـى )ان عالقـات شخصـية
جيــدة( جتـمعه بـــرئيـس الـــوزراء الرتكـي رجب طـيب
اردوغان، كـما ابرز )اهمية( العالقـات بني الواليات املتحدة

وتركيا.
واوضح انه سـيتـطــرق مع القــادة االتــراك يف انقــرة اىل
)االقتصاد واالرهـاب الدولي وحميط( تركيا ال سيما قربص

والعراق.

لكـنه اضاف )لست متأكدا من اننـا سنحصل على املزيد من
اجلنـود من اي بلـد عضـو يف احللف االطلـسي. واعتقـد ان
معظم الدول االعضاء يف االطلسي اليت شاركت جبنودها قد

بلغت حدودها(.
واضـاف بوش )ان احلل الـوحيـد على املـدى البعيـد هو ان

يتمكن الشعب العراقي من ضمان امن بالده(.
وردا علـى سـؤال حــول مبــادرته الـيت اطلق عـليهــا اسم
)الشرق االوسـط الكبري( لتشجيع الدميوقراطية يف املنطقة
ومشال افـريقيا، قـال بوش ان االمـر ال يتعلـق حبمل الدول

على اخلضوع للسيطرة االمريكية.
وقـال ان املسـالة ال تتلخـص يف )ان تقول امريكـا +جتمعوا+،

وقـد مـنع الصحـافيـون مـن التكلـم معهم
وتصـويــرهم اال ان الكــابنت حالوي قـال
انهم )حبـالـة جيـدة( مـضيفـا انـه مل يتم

)استجوابهم(.
وكـان احد جنود مـشاة البحريـة قال )لقد
عــومـلنــا بــشكـل جيـــد وبكـل احرتام(.

على منت طـائرة تـابعة لـشركـة اخلطوط
اجلـويـة االمـاراتيـة قـادمـني من دبي ومت
نقلهـم مبـاشـرة اىل طـائـرة عـسكـريـة يف
قاعدة عبداهلل املبارك القريبة من املطار(.
ولــدى نــزوهلـم مـن الـطــائــرة كــان يف
استقبـاهلم عدد من املسـؤولني العسكريني

الربيطانيني.

واشنطن )اف ب(
اظهـرت وثيقـة نشـرتها صحـيفة )نـيويـورك تاميـز( أمس ان
اجهـزة االسـتخبـارات العـراقيـة اتـصلت بـاسـامـة بن الدن يف
التـسعينيات للتعـاون ضد السعوديـة لكن بغداد رفضت يف وقت
الحق املشاركـة يف عمليات ضـد القوات االمـريكية املتـمركزة يف
اململكـة.وحبسـب هذه الـوثيقـة اليت عثـر عليهـا قبل اشـهر يف
العـراق وحتقق مـن صحتهـا خرباء احلكـومــة االمريكيـة، فـان
االتصـاالت جــرت يف منتـصف التـسعـينيـات حني كــان زعيم
القاعـدة يف السـودان. وكان نـظام صـدام حسني انـذاك حياول

تنـسـيق عمـله مع املنـظمـات اليت حتـارب العـائلـة املـالكـة يف
السعـودية.وعـند انـتهاء االتـصاالت مع أبـن الدن، وافق العراق
على نقل الدعاية املناهضة للسعودية انطالقا من اراضيه لكنه
مل يرد على طلب من اسامة بن الدن لـتنظيم عمليات مشرتكة
ضد القـوات االجنبيـة املتمـركزة يف املـملكة مـنذ انتهـاء حرب

اخلليج االوىل، كما اضافت الوثيقة.
واكـدت الـصحيفـة انه ال يـوجـد دليل علـى تعـاون الحق بني
العراق والقاعدة خالفا ملا اعلنه الرئيس االمريكي جورج بوش.

اتصاالت بني االستخبارات  العراقية والقاعدة
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