
العدد	)									(	السنة	االولى	االربعاء	)   					(حزيران														

رئيس	مجلس	االدارة	رئيس	التحرير
فخري كرمي 

														)						(جمادى	االولى											
2004 14530

250جريدة سياسية يومية  16

http ://www.almadapaper.com

E.Mail - almada119@Hotmail.com 

	دينارا 				 صفحة

111425

6
استتباب الوضع

االمين

انتقال السيادة
اخلطوة االهم بني

التحوالت

حموالت كهربائية
العادة حتسني

الصفاقسي حيرز اللقب االولالشبكة

الفلبني ستواصل مهمتها
االمنية يف العراق

5

مانيال )اف ب(
- اعلـنت الـــرئيـســـة الفلـبيـنيــة
غلورياارويو أمس  الثالثاء ان مانيال
ستـواصل مهمتهـا االمنيـة يف العراق
مع اعــرابهـا عـن االمل يف ان يـؤدي
نقل الــسلـطــة اىل ختـفيـف اعمــال

العنف يف البالد.
وقالت الرئيسـة يف بيان )اننا نشاطر
االسرة الدولية تفـاؤهلا ونعترب مثلها
ان تسليم السلطة اىل العراقيني جيب
ان خيفف بـطــريقــة مــا الـصــراع
املسـلح وان حيمل الـسالم الضـروري
لـرتسيخ الـدميـوقــراطيـة واعـادة

االعمار(.

7

15

 املوصل - كركوك / نزار عبد الستار وخليل إبراهيم
قامت الشرطة يف  نينـوى خالل اليومني املاضيني حبملة واسعة
للقبـض على مـطلوبـني يف اجراء غـري مسبـوق تطبـيقا خلـطة
امنية مشـددة وضعتها احلكومة العراقـية املؤقتة. وذكر مصدر
من مديـرية شرطة نيـنوى ان عمليات تفتـيش وتطويق جرت
يف احياء خمـتلفة مـن مدينـة املوصل اسـفرت عن القـاء القبض
على  ) 40 (  شخصا من املطلوبني يف جرائم عدة واضاف املصدر

ان الشرطة متكنت مـن مصادرة كميات كبرية من االسلحة كانت
يف حوزة جتـار سالح هلم صـالت بدول اجلـوارومل يدل املـصدر

بايضاحات اخرى.
ومن جهة اخرى ذكـر عضو يف جملس حمافـظة نينوى لـ)املدى(
ان خطـة امـنيـة طمـوحـة جيـري تـنفيـذهـا االن يف سعـي من
احلكـومة املؤقتـة للسيطرة علـى الوضع االمين يف البالد واضاف

املصدر ان احملافظة تضع االمن يف اولويات عملها احلالي.
مـن جهة أخرى جنا العقيـد امحد حممد فراميـس مدير شرطة

ازادي بكـركوك مـن حماولـة اغتيـال امام مـنزله جـراء انفجار
عـبوه ناسفه ادت اىل اصـابته ومقتل حارسه واصـابة اثنني من

محايته الشخصية..
وقـال اللـواء تـورهـان عبـد الـرمحن قـائـد شـرطـة كـركـوك ان
احلـادث هـو االول من نـوعه الـذي يـستهـدف قـادة الشـرطـة يف
كركوك بعد يوم من نقل السياده للعراقيني وياتي ضمن مسلسل
االغـتيـاالت واسـتهـداف الـشـرطــة العــراقيـة يف كـركـوك..

اعتقال جتار سالح باملوصل على صلة بدول اجلوار

العــواصـم )اف ب(- رحـب االمـني العــام
لالمـم املتحـدة كـويف انـان أمـس االثـنني
بنقل السلطة اىل العراقيني قبل يومني من
املـوعـد احملـدد وبعـودة العـراق اىل )اسـرة

الدول ذات السيادة(.
وقــال املتحـدث بــاسم انــان يف بيـان ان
)االمـني العام يـتعهد بـاسم االمم املـتحدة
ببذل كـل ما هو ممكن، مـع اخذ الظروف
بـاالعتبـار، من اجل مسـاعدة العـراقيني
على ازالـة ما ال يزال يعترب حتـديا لعملية

حيوية(.
ونـقل البيـان عن انـان تـرحـيبه )بعـودة
العـراق اىل اسـرة الـدول املـسـتقلـة وذات

السيادة(.

ودعـا انـان كل العـراقـيني اىل )التـوحـد
ضمـن روح من الــوحــدة الــوطـنيــة
واملـصــاحلــة(، داعيــا اىل )احلــوار( واىل
التـوافق بني الفرقـاء املختلفني من اجل
)انشاء مؤسسات متينة للعراق اجلديد(.
ورأى ان واجب العراقـيني )األول( يكمن
يف )مساعـدة احلكومة املوقتة على اعادة
االمـن( مــن اجل )اعــــادة االمــــور اىل

طبيعتها(.
ومن جهـة اخـرى، اصـدر جملـس االمن
الـدولي بيـانا اشـاد فيه بعـودة السـيادة
اىل العـــراقيـني معــربــا عـن امله يف ان
حيافظ العراق علـى )استقالله وسيادته

ووحدة اراضيه(.

واضـاف البيـان ان )اعضـاء جملـس االمن
يكـــررون دعـــوتهـم اىل مجـيع الـــدول
وخمـتلف املنظـمات الـدوليـة واالقليمـية
لدعـم احلكومـة العراقـية االنـتقالـية يف
تطبيق هـذه العملية ويف مجـيع جهودها
مبجـال اعادة االعمار االقـتصادي والسالم

ووحدة واستقرار العراق(.
وذكـر الـبيـان بــرغبـة جملـس االمن يف
اجراء انتخابـات عامة يف العراق يف كانون
الثاني 2005 علـى ابعد حد وعقـد مؤمتر

دولي حول املستقبل السياسي للعراق.
وقــال املمـثل الــروسـي يف جملــس االمن
الكسنـدر كونـوزين ان موسكـو ترغب يف
ان تشـارك مجيع االطراف العـراقية مبن

بالطريقة اليت تكتسب بها مصداقية(.
واضاف )ان اجلامعة العربية على استعداد
لـدعم كل ما فـيه مصلحة العـراق وضمان
استعـادة سيـادته كـاملـة وانهـاء االحتالل

بشكل كامل وحقيقي(.
من جهته، اعـترب وزير اخلارجـية املصري
امحـد ماهـر ان نقل الـسلطـة للعـراقيني
)سـوف يسهل عـودة االستقـرار اىل العراق
وهو ما تتـمناه مصر للـشعب العراقي لكي
تـتاح له الفرصة ليـتوىل اموره بنفسه وان

يسرتد سيادته كاملة(.
واضـاف ماهر )ان الـشعب العراقي عـندما
يرتسخ حكمه ويكون هـو سيد اموره فهذا
جـزء من عمـلية شـاملة تـؤدي اىل حتقيق

االستقرار(.
كما رحب اليمن وجملس التعاون اخلليجي
بنقل السلطة للعـراقيني االثنني مؤكدين
انها )خـطوة( على طـريق تسليم الـسلطة

الكاملة للشعب العراقي.
وقال مـصدر مسؤول يف اخلارجية اليمنية
ان نقل السلطة )خطوة على طريق تسليم
الـسـلطــة الكـاملـة واملـطلقـة إىل الــشعب

العراقي وبداية إلنهاء االحتالل(. 
كما اعرب املـصدر عن االمل يف ان )تتمكن
احلكـومـة العـراقيـة املـوقتـة مـن حتقيق
االمـن واالستقـرار وبـدء مــرحلــة بنـاء
العراق اجلـديد من خالل مصاحلة وطنية
تـسهـم فيهـا كـافــة القـوى الــسيــاسيـة
واالجتماعيـة يف العراق ومبا يعزز الوحدة
الـوطـنيـة وبــدء صفحـة جـديــدة من
العالقات بني كافة فئات الشعب العراقي(.

من جهتهـا رحبـت االمانـة العامـة جمللس
التعـاون بنقل السلطة معتربة انها )خطوة
مهمـة يف االجتــاه الصـحيح لـبنـاء عـراق
موحـد ينـعم من خالله الـشعب العـراقي

الشقيق باالمن واالستقرار(.
واعـربت االمـانة العـامة يف بـيان هلـا )عن
ثـقتهـا بـاحلكـومـة املــوقتـة وبـالــشعب
العـراقي بـتجاوز الـظروف الـعصيبـة اليت
ميـر بها العراق من خالل تـرسيخ الوحدة

الوطنية(.
ودعـت االمانـة العامـة اجملتمع الـدولي اىل
)مساندة العراق يف املرحلة الراهنة والعمل
علـى تـسهـيل مهمـة احلكـومـة العـراقيـة

فيها )املعارضـة املسلحة للحكـومة احلالية(
يف هذا املؤمتر.

واعــرب االمني العـام للجـامعـة العـربيـة
عمرو مـوسى اليـوم االثنني عن ارتـياحه
لـنقل الـسلـطــة اىل العـراقـيني مـتمـنيـا
)النجاح( و)املصداقيـة( للحكومة العراقية
املوقتة كي تقود البلد اىل االستقرار يف حني
اعتربت مصر ان نقل السلطة )يسهل عودة

االستقرار(.
وصــرح عمـرو مـوســى للـصحـافـيني يف
معـرض تعليقه على نقل الـسلطة الذي مت
قبل يـومـني من املـوعـد احملـدد )كل مـا
نـرجوه هـو التوفـيق وان تتمكن احلكـومة
العراقـية من ممـارسة سـيادتهـا وسلطـتها

)ال مـعنى له( مع اسـتمرار وجـود القوات
االمـريكـيـــة يف العـــراق ولـيــس ســـوى
)عـرض(، مـؤكـدة ان )املـوعـد الـوحيـد
الذي يستحق االحتفال به يأتي مع رحيل

آخر جندي بريطاني عن العراق(.
أما رأي الصحف الفرنـسية أمس الثالثاء:
ان نقل السيادة اىل الـعراقيني قبل املوعد
احملدد )حمدود( بينما تبدأ فرتة مفتوحة

)على كل املخاطر( يف العراق.
وكتبت صحيفة )ليزيكو( االقتصادية ان
)هـذا الثــامن والعـشـريـن من حـزيـران
سيدخل يف تارخيهم )العراقيني( على انه
نهاية سلطة مارسها التحالف بعد 15 شهرا
من حـرب انـهت نـظـام صـدام حــسني
الديكتـاتوري لكنه يـدشن فرتة حمفـوفة
باملخـاطر للحكـومة االنـتقاليـة يف بغداد
وللمـنطقـة بـرمتهـا وبـالتـأكيـد العـادة

انتخاب جورج بوش(.
اما صحيفة )ليرباسيون( فقد حذرت من
)اعتبار نـقل السيادة يف بغـداد امرا ليس
هـو كـذلك يف الـواقع اي نهـايــة احتالل

العراق واعمال العنف اليت ترافقه(.
وكتبت الـصحيفة اليـسارية ان )حـكومة
ايــاد عالوي لن جتـد امـامهـا ســوى منع
تبين القـوانني بـسبب غـياب الـشرعـية
الـدميـوقـراطيـة واحلـد من وصـوهلـا اىل
املوارد املالية )اليت ختضع جزئيا لوصاية
االمـم املتحــدة( وستحــرم من احـتكـار
استخـدام قـوتهـا املـسلحـة علـى اراضيهـا

الذي يشكل جوهر سيادة اي دولة(.

املؤقتة يف مجيع اجملاالت خباصة ما يتعلق
ببسط االمن واالستقرار واعادة االعمار(.

وعلـى صعيـد ذي صلـة عكـست الـصحف
الـربيطانيـة الثالثاء اخلالفـات العميقة يف
الــرأي العــام حــول العــراق غـــداة نقل
الـسلـطــة اىل العـراقـيني الـذي رأى فـيه
البعض حدثا مميزا واعتربه آخرون جمرد

)عرض(.
وكـتـبـت )ذي صـن( الـيـمـيـنـيــة االوسع
انـتشـارا بـني الصحـف الربيطـانيـة واليت
كانت من اشد مؤيـدي احلرب على العراق
ان )العمل اجنز(. وحتدثت عن )بزوغ فجر

جديد بعد ساعات طويلة ومظلمة(.
وعـربت صحـيفــة )التـاميــز( عن الـرأي
نفسه، معتربة ان قـرار تقديم موعد نقل
السلـطة الذي كان مقررا يف 30 حزيران 48
ساعة )مـنطقي( حلرمـان االرهابيني من

فرصة شن هجمات كبرية.
امـا صحيفة )ديلـي تلغراف( املؤيـدة ايضا
للـتدخـل العسكـري يف العراق فقـالت: انه
)جيب تهنئـة( العراقيني علـى استعادتهم

سيادتهم.
وعربت صحيـفة )ديلي مـريور( اليسـارية
عن تفـاؤهلــا بعـد ان كــانت قــد وجهت
انتقادات حادة لرئـيس الوزراء الربيطاني
تـوني بـلري بسـبب دعمه احلـرب. وكتبت
الصحيفة: ان )نقل السلطة ليس بالتأكيد
نهـايـة املـشـاكل لـكنه قـد يكـون نهـايـة

البداية(.
يف املقــابل، اتــسمـت تعلـيقــات الـصحف

املعارضة للحرب بتشاؤم اكرب. 
ورأت صحيفـة )الغـارديان( الـيسـارية ان
عـودة السيـادة )ليـس مشكلـة حقيقـية(
ملعـظم العـراقيني الـذين يعيـشون يـوما

بيوم.
وشـبهت )االنـدبنـدنـت( )يسـار الـوسط(
نقل الـسـلطــة يف عنــوان: )اليـس يف بالد
الـعجــــائـب(، مـــشـرية اىل ان كــــامـريات
تلفزيونية وحـواىل عشرة اشخاص شهدوا

مراسيم نقل السلطة اىل العراقيني.
اما تعـليقا )ديلي مـيل( و)ديلي اكسربس(
املـؤيــدتني عـادة لـالمريكـيني لـكنـهمـا
اصـبحتـا معـارضـتني بـشــدة لالحتالل،

فيتسمان حبدة اكرب.
وكتبـت )ديلي اكسـربس( ان نقل السلـطة

تواصل الترحيب العربي والدولي بنقل السلطة للعراقيني 

أنان يشيد بعودة العراق لالسرة الدولية  وجملس األمن يدعو إىل دعم دولي حلكومة عالوي
الصحف البريطانية: بزغ فجر جديد يف العراق

بعد ساعات طويلة ومظلمة
الصحف الفرنسية: انتهت سلطة برمير والسيادة

انتقلت يف يوم تاريخي

الدوحة )اف ب(- ذكرت حمطة )اجلزيرة(
القـطرية الفضـائية انها تلقـت بيانا من
جممـوعـة يف العـراق اعلـنت فـيه انهـا

اعدمت اجلندي االمريكي كيث موبن.
وقـالت احملطة انـها تلقت شريـط فيديو
يـظهـر فـيه اجلنــدي يتحــدث اوال ثم
يظهـر رجل وهو راكـع ووجه اىل حفرة
وظهـره للكـامريا. واوضحـت احملطـة ان
موبن قتل ولكن مل تظهر مالمح وجهه
يف الـشريـط مشرية انهـا مل تبث عملـية
قتل اجلنـدي االمريكي احـرتاما لـشعور

املشاهدين.
واوضحـت اجملمـوعــة اليت تـطلق علـى
نفـسها اسم )الـصارم املـسلول علـى عدو
اهلل والـرسـول( يف بيـانهـا انهـا )اعـدمت
اجلنــدي كـيث مـــوبن الن الــواليــات
املتحـدة مل تغـري سيــاستهـا يف العـراق
وانتقامـا لشهدائها يف العـراق والسعودية

واجلزائر(.
من جهة أخـرى اعلنت مجـاعة )سـرايا
التوحيد واجلهاد( بـزعامة )ابو مصعب
الزرقاوي(، يف شـريط مصور بثته اليوم
الثالثـاء قنـاة )اجلـزيــرة( الفضـائيـة،
اطالق سراح ثالثة رهائن اتراك لديها.

وكـانت اجلماعـة تهدد بقـطع رأس عبد
السالم بكـر وحممد بكـر ومصطفى بل،
وهم ثالثة فنيني متخصصني بتصليح
اجهــزة التـكيـيف خـطفــوا يف بــدايــة
حزيـران، اذا واصلت الشـركات الـرتكية
العمل مع االمريكيني يف العراق. واعطت
مهلـة تنـتهي مـســاء الثالثـاء او صبـاح

االربعاء لالستجابة ملطالبها.
بيــد ان اجملمـوعـة اكـدت انهـا اطـلقت
سراحهـم لقاء )الوقفة الـكرمية( للشعب
الـرتكي ضـد زيـارة الــرئيـس االمـريكي
جورج بوش وبعـد تعهدهم بعدم العمل

مع قوات التحالف يف العراق.
وقـال متحدث بـاسم اجملموعـة كان بني
ثالثـة مـسـلحني وقفـوا وراء الـرهــائن
الثالثـة )من اجلكـم اخوانـنا املـسلمني
واجملــاهــديـن مـن اهل تــركـيــا وازاء
وقفتـكم الكـرميـة ضــد االمحق املطـاع
)بـوش( سنـطلق سـراح هـؤالء االسـرى
ونعيدهم اىل مأمنـهم ساملني امنني بعد

ان تعهـدوا بعـدم منـاصـرة الكفـر مـرة
اخرى(.

وحتتجــز جممـوعـة اخـرى تـركـيني
آخـريـن همـا مــراد كيــزيل وسـونـر
سـاركــالي، وهمـا ايضـا متخـصصـان يف
تـصليح اجهزة الـتكييف خطفـا ايضا يف

بداية حزيران.
وقـال الـدبلـومـاسـي ان كيـزيل اتـصل
باسرته يف نهايـة االسبوع املاضي وابلغها

انه سيـتم االفراج عنهمـا قريبـا، مضيفا
ان اجملمـوعـة اليت قـامت خبـطفهمـا )ال

تريد سوى احلصول على فدية(.
وعلـى صلـة بـاملـوضـوع اعلـنت شـركـة
كيلـوغ وبـراون انـد رووت )كـي ار بي(
التابعة لشـركة هاليبورتن االمريكية انها
فقـدت إضـافــة اىل الشـركـات الـيت تعمل
حلسابهـا 41 من موظفيها يف العراق خالل

السنة اجلارية.

الشركات األمريكية فقدت 41 من موظفيها يف العراق 

إطالق سراح 3 رهائن أتراك وإعدام جندي أمريكي

بغداد  )اف ب(
اعلن مـسؤول امريكي ان الـسفري االمريكي
اجلديد يف العراق جون نيغروبونيت وصل
يوم االثنـني اىل بغداد ليتـسلم اكرب سفارة
امريكيـة يف العامل بعـد تسلـيم السلـطة يف

العراق اىل العراقيني.
وكان الدبلـوماسي االمريكـي اقسم اليمني
يف 23 حـزيران يف واشـنطن لـتولـي مهامه
اجلــديـــدة سفـريًا اثـنـــاء حفل يف وزارة

اخلارجية.
واعلن نيغـروبونيت )64 عـاما( الـذي كان
سفـريا للواليـات املتحـدة يف االمم املـتحدة
يف نـيويـورك منـذ 2001، انه سيـتوجه اىل

بغداد من دون عائلته.
واعلن بعـد اداء اليـمني )ينـبغي علـى كل

العـامل ان يسـاهم(. واضـاف )انه مـشروع
سيتطلب اشهرا عدة وسنوات عدة(.

وكـان نيغـروبـونـيت اعلن يف مقـابلـة مع
شبكة )ايه بي سـي( التلفزيونـية يف اليوم
نفسه انه يرغب يف توجيه مسار االحداث
)يف االجتــاه الصـحيح( ومـنح العـراقـيني

امكانية )حتمل املزيد من املسؤوليات(.
من جهـة اخـرى اعلـنت الكـويت يف بيـان
امــس الـثالثــاء اسـتـئـنـــاف العالقــات
الدبلـوماسيـة مع العراق املـقطوعـة منذ
غـزو القـوات العـراقيـة الراضيـها يف عـهد

نظام صدام حسني يف 1990.
ونقلت وكالـة االنباء الكويـتية عن مصدر
مـسـؤول يف وزارة اخلــارجيـة ان )دولـة
الكـــويــت تعلـن اسـتـئـنـــاف العالقـــات

الـدبلـومــاسيــة مع مجهـوريـة العـراق
الـشقيق( مع )امتـام عمليـة نقل السلـطة

اىل الشعب العراقي(.
واضـــاف ان الكــويـت )سـتقـــوم الحقــا
برتشيح سفري هلـا يف العراق(، مـوضحا ان
)هذا القـرار اختذ (انـطالقا مـن احلرص
علـى تعـزيز وتـطويـر عالقـات البلـدين

الشقيقني(.
واكد املصـدر الكوييت املـسؤول )اسـتمرار
دور الكــويت يف دعـم جهــود االشقــاء يف
العـــراق لــتحقـيق مــسـتقــبلهـم اآلمـن
واملستقر ولتمـكينهم من ممارسة دورهم
االجيابي يف حميطهم العربي والدولي ومبا
حيقق هلم استكـمال العمليـة السيـاسية يف

بالدهم(.

الكويت تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع بغداد والسفري
االمريكي وصلها االثنني

الرمادي/ بيان البكري 
بعـد إعـالن انتقـال الـسـلطـة فــوجئ
اجلمـيع وأصيبت البلدة بـوجوم غريب
ولـكن كـل شيء كــان يــسري طـبيـعيــًا
وهـادئـًا ولـيس مثـة مـا ينـذر بكـارثـة
ولكـن ذلك مل يـسـتمــر طــوياًل فـفي
الـساعة اخلامسـة عصرًا وجه جمهولون
مخـس قذائف هـاون حنو مقـر للقوات
األمـريكيـة يقع خلف جـامعـة األنبـار
فـسقطـت ثالث منهـا يف اجلـامعـة ومل
يـصب أحد بـأذى وسقطت أخـرى على
منشأة السرياميك وأصيب شخص واحد
جبـروح خفيفـة وخـامسـة سقـطت يف

العراء.

وبعـد أقل من ساعـة فجر األمـريكيون
لغمًا كان مزروعًا يف منطقة الـ)5 كيلو(

غرب الرمادي ومل يصب أحد بأذى.
ويف السـاعـة التـاسعـة مسـاءًا انفجـرت
سيارة مفخخة قـرب الكراج الرئيس يف
املـدينة ممـا أدى إىل إصابة ثـالثة افراد

شرطة جبروح متفاوتة.
وبعـد ذلك بـنصف سـاعـة انفجـر لغم
أرضي علـى دورية أمريكيـة قرب كلية
املعـارف ومل يـصب أحـد بـأذى ولـكن
اجلنـود األمـريكـيني ابتـدأوا بـالـرمي
العـشوائـي مما أدى إىل جـرح 6 اشخاص
يف األقل كانوا مـارين باملصـادفة بقرب

موقع احلادث جروح بعضهم خطرة.

األنبار.. يف يوم إعالن تسليم السيادة
قذائف هاون تستهدف اجلامعة ومنشأة حكومية

وانفجار سيارة مفخخة قرب املرآب الرئيس

بغداد )اف ب(
افـاد بيان عسكري امريكـي ان ثالثة عناصر من مـشاة البحرية
االمريكية )ماريـنز( قتلوا وجرح اثنـان اخران امس الثالثاء يف
انفجار عبـوة لدى مرور قـافلتهم يف بغداد.من جهـة أخرى اكد
مسؤول يف وزارة الـداخلية العراقيـة مقتل اثنني من املهامجني
يف هجوم استهدف مركز شرطة االعـظمية.وقال العقيد عدنان
عبـد الـرمحـن مسـؤول العالقـات يف الـوزارة إن مـركـز شـرطـة
االعظميـة تعرض اىل هجـوم مسلح من قبل جمـموعة ارهـابية
يقـدر عـددهـا بـأكثـر مـن عشـرين مـسلحـا حيملـون قـاذفـات

مقتل 3 جنود من املارينز يف بغداد
إحبـاط هجومني إرهـابيني علـى مركـزين للشـرطة
ار.بي.جـي ورشاشـات وهاونـات.واضاف ان )عـناصـر الشـرطة
العـراقية تـصدت للهجـوم الذي اسـتمر حـوالي ساعـة، تدخلت
خالهلـا قــوات التحـالـف لالسنــاد(.واوضح عبـد الــرمحن ان
)اهلجــوم ادى اىل مقـتل اثـنني مـن املهــامجـني والذ البــاقــون
بالفرار(.من جانب اخر، اكد املسؤول العراقي ان مقر )مديرية
شرطـة احملمودية تعرض هو االخـر هلجوم نفذه حوالي اربعني
مسلحا حيملون اسلحة الرشاشة وقاذفات ار.بي.جي(.واضاف ان
)رجال الشـرطة يف املديـرية والبـالغ عددهم حـوالي 25 شخصا

ردوا على اهلجوم واستمرت املواجهة حوالي نصف ساعة(.

انتشار امين كثيف يعزز االستقرار يف الشارع العراق

بغداد/ رياض القره غولي 
اعدت رابـطة التـدريسيني اجلـامعيني
احـصــائيــة عن اسـاتـذة اجلــامعـات
والكفـاءات العـراقيـة يف عمـوم العـراق
الذين قضوا مبسلسل القتل والتصفيات

اجلسدية منذ 9/4 /2003 وحتى اآلن.
وقـال الـدكتــور عصـام كـاظم الـراوي
رئيـس الــرابطــة ان القــائمــة مشلت
تـصفيـة )250( من اسـاتـذة اجلـامعـة
واملعـاهد والكفـاءات العراقـية املتـميزة
مما يؤكـد حقيقة ان اجلهات املـشبوهة
اليت تقف وراء ذلك تـريد افراغ العراق

من العقول والكفاءات املعرفية.
واوضح ان استمـرار مسلسل االغتياالت
واخلطف والتهـديد إلسـاتذة اجلـامعات
والكفــاءات دفـع اكثــر مـن )1000( من
هؤالء اىل اهلروب اىل خارج العراق جراء
تكـرار تلـقيهم رسـائل تهـديد ووعـيد

بالقتل.
واضـاف ان اجلامعة املستنصرية سجلت
لـوحدهـا )13( حالـة بني قتل وتهـديد
واختطاف ومطـالبة بفدية، تعرض هلا

اساتذتها.
تفاصيل موسعة ص4

اغتيال 250 من العلماء
على ايدي جمهولني
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