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العدد ( )689اخلميس ( )8حزيران 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (689) Thu. (8) June

املرصـــــد االمنــــــي
بغداد  -احملافظات /مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

فعاليات القوات املشرتكة
اصدرت القـيادة العـامة للقـوات املشتـركة بـيانـاً صحفيـاً امس
خلصت فـيه فعاليـاتها ملالحقـة االرهابـيني لالربعة والعـشرين
سـاعـة املـاضيــة .وتضـمن الـبيـان القـاء القـبض علـى ( )24من
املشتـبه بهم يف تلعفـر و( )9آخريـن يف الرمـادي من قبل قـيادة
الفــرقــة االولــى ،وكــذلك ( )9آخــريـن يف ذات القــاطـع من قـبل
قيـادة الفـرقـة التـاسعـة .اضـافـة إلـى القـاء القـبض علـى ()18
من املـشتبه بهـم يف قاطع بغـداد من قبل قيـادة الفرقـة االولى
كمـا ذكــر البيـان نبـأ حتـريــر طفل مختـطف يف الكــاظميـة من
قبل الفرقة السادسة.

االستيالء عىل  500قنبلة
ذكرت مصادر الشرطة يف البصـرة ان شرطة الزبير عثرت على
(( ))500قنبلـة يف احدى مـزارع الزبيـر .وقالـت ان الشرطـة قد
عثرت ايضاً على كدس للعتاد يف ابي اخلصيب.
ومن جهـة اخرى قـالت الـناطقـة باسـم القوات الـبريـطانـية يف
الـبصـرة ان عبـوة نـاسفـة انفجـرت صبــاح الثالثـاء علـى دوريـة
بريطانية شمال البصرة دون وقوع خسائر.

عبوة ناسفة و( )6اصابات
انفجـرت عبـوة نـاسفـة صبــاح امس يف حـي التحـريـر بـاملـوصل
استهـدفت دوريـة للشـرطة الـعراقـية وقـال مصـدر يف الشـرطة
أن االنفجار أسفر عن إصابة مواطن بجروح متوسطة.
ويف اإلطــار ذاته كــان قــد ه ــاجم مـســاء أمـس االول مــسلحــون
مجهولـون سيـارة مدنـية كـانت تقل سـتة عـناصـر من الشـرطة
يف حـي املصـارف .وقـال مصـدر يف شـرطــة نينـوى إن املـسلحني
أمطـروا الـسيـارة بــوابل من الـرصـاص فـاحتـرقـت وأصيـب من
فيها بحروق نقلوا إثرها للعالج وأكد عدم وقوع وفيات.

جرح عدد من املواطنني
متكنت الشرطة يف ديالى صباح امس من إبطال مفعول عبوة
ناسفـة زرعها إرهـابيون يف داخل سـوق مدينـة املقداديـة شمال
بعقوبة مركز احملافظة.
ومـن ج ــانـب آخ ــر ويف صـب ــاح الـيـ ــوم نف ــسه .فج ــر إره ــابـي ــون
عبـوتني نـاسـفتني مـستهـدفـة الــدور السـكنيـة اآلمنـة يف احلي
العصـري يف بلدة بـني سعد القـريبة من مـدينة بعقـوبة .وأدى
االعتـداء اإلرهـابي الـى إصـابـة مـدنيني اثـنيَن واحـداث اضـرار
مـاديـة بـاملبـاني الـسكـنيـة .وأصـيب مـواطن مــدني بجـروح إثـر
انـفج ــار عـب ــوة نـ ــاسف ــة اخـ ــرى زرعه ــا إره ــابـي ــون ق ــرب ال ــدور
السـكنيـة اآلمنـة يف مـنطقـة بـاب الـدرب الكـائنـة يف الضـواحي
الشمالية الشرقية ملدينة بعقوبة.
يــذكــر ان ال ـشــرط ــة العــراقـي ــة متكـنـت يــوم أمــس مـن إبـطــال
مفع ــول عبــوة نــاسف ــة زرعت قــرب احــدى املــدارس يف م ــدينــة
بعقوبة.
كـم ــا القـي القـبــض علـ ــى معلـم ــة ك ــانـت تق ــوم ب ــزرع عـب ــوة يف
مدرسة الشيب االبتدائية يف بلدروز.

اجهاض كمني
اعلـنت الـشـرطـة امـس ان اجلنـود العــراقيـني قتلــوا اثنـني من
االرهـابيني واصابوا ثالثاً بجـراح يف الوقت الذي استشهد فيه
جـن ــدي واح ــد لـ ــدى تع ــرض اجلـن ــود الـ ــى هج ــوم م ــزدوج يف
محافظة ديالى وجرح آخر نقل إلى املستشفى.
وذكـ ــر بـيـ ــان ملـ ــركـ ــز الـتـنـ ـســيق املـ ـشـتـ ــرك ام ــس ان مـ ـسـلحـني
مجهــولني هــاجمـوا دوريــة للـجيـش العــراقي بـتفـجيــر قنـبلـة
ق ــرب دوريـتهـم ثـم فـتح ــوا نـيـ ــران اسلحـتهـم اخلفـيف ــة عل ــى
الـدوريـة قـرب مـحطـة تعـبئـة وقـود يف بلـدة بهـرز الـواقعـة الـى
جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

القبض عىل عصابة خمدرات
الـقت مفارز لـواء ذو الفقار يف محـافظـة النجف القبـض على
عـصــابــة تتــاجــر بـبيـع احلبــوب اخملــدرة .صــرح بــذلك مـصــدر
مـ ـسـ ــؤول لـ (املـ ــدى) وقـ ــال :بعـ ــد ورود مـعلـ ــومـ ــات دقــيقـ ــة عـن
مجـمــوعــة مـن االشخــاص يـتــاجــرون بـبـيع احلـبــوب اخملــدرة
قـامت مفارزنـا بنصب كمـني لهم يف املكان الـذي يقومـون ببيع
احلبوب فـيه واستطعنا القـاء القبض عليهم وبحـوزتهم كمية
كبيـرة من احلبوب والذ االشخـاص الذين كـانوا ينـوون الشراء
منهم بالفرار وأحيلت اوراقهم إلى القضاء.

مطاردة العابثني باألمن
ق ــامت شــرطــة الــدي ــواني ــة بنـشــر مفــارزه ــا يف عمــوم م ــدينــة
ال ــدي ــوانـي ــة وعل ــى الـط ــرق اخل ــارجـيـ ــة للقـبــض عل ــى بعـض
املـطلــوبني يف عـمليـات االغـتيـاالت الـتي طـالـت ابنـاء املــدينـة
مـؤخراً  ،وقال مصـدر مخول يف مديـرية الشرطـة الوطنية يف
الــديــوانيــة ان هــذه املفــارز والــسيـطــرات جــاءت انـسجــام ـاً مع
الــوضع احلــالي الـذي تـعيـشه مــدينـة الـديــوانيــة وستـسـتمـر
الـ ـشـ ــرطـ ــة بـ ــالــتعـ ــاون مع قـ ــوات احلـ ــرس الـ ــوطـنــي العـ ــراقـي
واالجهـزة االمنـية االخـرى يف خطتهـا االمنيـة التـي ستسـاهم
يف احلفـ ــاظ عل ــى راح ــة امل ــواطـن وامــنه واســتقـ ــراره والق ــاء
القبض علـى بعض املتورطـني يف عمليات االغتـياالت االخيرة
واملـطلـوبـني للعـدالـة  ،مــشيـرًا إلــى انتـشـار افـراد الـشـرطـة يف
جـمـيع ال ـش ــوارع ال ــرئـي ـسـي ــة وال ـس ــاحـ ــات الع ــام ــة وال ـط ــرق
اخل ــارجي ــة التـي حتيـط بــاحملــافـظــة وعلــى مــدى  24ســاعــة
مــشيـراً إلــى تعـاون مـديـريـة مـرور الـديــوانيـة بـالـقبـض علـى
االشخاص الذين يقـودون املركبات دون السن القـانونية ،وافاد
املصـدر بأن اعمـال العنف واالغتيـاالت االخيرة التـي شهدتها
املـدينـة هي نتـاج مخـططـات دخلت املـدينـة من خـارج احلـدود
تدفع بأجتاه زعزعة واستقرار احملافظة.

وفاة جندي دنامركي
لقـي جـنــدي دمنــاركـي مـص ــرعه امــس بح ــادث انقالب سـيــارة
مبنطقة الشعيبة جنوب محافظة البصرة.
وقـالـت املتحـدثـة بــاسم القــوات متعــددة اجلنــسيــة يف جنـوب
الع ــراق "ان سـبـب وف ــاة اجلـن ــدي ال ــدمن ــاركـي ك ــان مـن ج ــراء
انقالب الـسيـارة التي كـان فيـها داخل حـدود معسـكر الـشعيـبة
الـتــابـع للقــوات الـبــريـطــانـي ــة يف محــافـظــة الـبـصــرة جـنــوب
العراق".

اختطاف أحد أفراد محاية املنشآت
ق ــال مـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة مب ــديـن ــة الك ــوت امــس األربع ــاء أن
مجهـولـني إختـطفـوا أحـد أفــراد حمـايــة املنـشــآت احلكــوميـة
باملدينة من أمام منزله.
وأوضح املـصـ ــدر أن مجه ــولـني ي ـســتقل ــون سـي ــارة ن ــوع (اوبل)
قــامــوا أمــس االول بــإخـتـطــاف أحــد أفــراد حـمــايــة املـن ـشــات
احلكومية.
وأضاف أن اخملـطوف يعـمل حارسـا يف محكـمة الـكوت ،دون أن
يـذكر اسمـه ،لكنه قال أن "عملـية اخلطف متت أمـام منزله يف
أثناء عودته من الدوام الرسمي".

الزوبعي يبحث مع سفريي
بريطانيا وفرنسا الوضع االمني
بغداد  /املدى
التقـى الدكتور سالم زكم الـزوبعي نائب رئيس
الوزراء للـشؤون االمنية واخلـدمات مبكتبه يف
بغداد امس كالً من سفـيري فرنسا وبـريطانيا
اضـافة إلـى جلنـة الدفـاع البـريطـانيـة .وجرى
الـتبـاحـث يف جملـة مـن القضـايـا االمـنيـة ويف
مقــدمتهـا الــوضع املتــأزم يف البـصـرة والــسبل
الكفيلة باحتواء االزمة.
وقال الـزوبعي ان السـفيريـن ركزا علـى مسـألة
استفحـال بـنيـة احلكـومـة العـراقيــة ،وتسـميـة
احلقــائـب االمـنـيــة ،وانهـمــا متـنـيــا مـن الكـتل
الـبــريـطــانـيــة الـتــوصل إلــى اتفــاق يف جلـســة
البرملان املقبلة من اجل جتاوز عقدة االمن.

محودي :مصلحتنا يف نجاح
حكومة الوحدة الوطنية
املدى  /متابعات
اك ــد ال ـشـيخ ال ــدكـت ــور هـم ــام حـم ــودي ع ـض ــو
مجلـس النواب لـصحيفة الفـاينشـل تاميز (ان
مــصلحـتن ــا) جمـيعـ ـاً تكـمن يف جن ــاح حكــومــة
الـوحـدة الـوطـنيـة ليـس النهـا مـن االئتالف اذ
يكـاد يـبلغ نـصفهـا ،وامنـا ألن كل االحـتمـاالت
املطـروحة البديلـة تكون مشكلـة حقيقية لهذا
الطرف أو ذاك).
ولـم ي ــر حـم ــودي يف ت ــأخـي ــر ت ـسـمـي ــة وزي ــري
الـداخليـة والـدفـاع ،ازمـة بكل املقـايـيس اذا مـا
حفظت هذه التسمية مبدأ التوازن والعدالة.
كـم ــا اك ــد ض ــرورة م ـس ــاعـ ــدة حك ــوم ــة املـ ــالكـي
واسنادهـا الن مهمتهـا كبيـرة وجليلـة وان هذه
الــرســالــة سـتكــون واضح ــة جلمـيع العــراقـيني
بكل اطيـافهم بـان هـذه حكـومـتهم وانهـا تعبـر
عــن ط ـمـ ـ ــوحـ ـ ــاتـكــم ،وقـ ـ ــد شــكل ــت عل ـ ـ ــى وفق
ارادتكم.

املحكمة اجلنائية املركزية تدين  17متمرد ًا بينهم سوري اجلنسية
بغداد /املدى
دانـت احملكمـة اجلنـائيـة املـركـزيـة يف العــراق  17معتقالً
السبـاب امـنيــة يف الفتـرة  24ايـار إلـى  30ايــار لقيــامهم
مبختلف اجلــرائم من ضـمنهـا القـتل وحيـازة االسلحـة
بصورة غير قانونية.
فقـد وجـدت احملكمـة عمـر حمـاد نهـر مـذنبـا النتهـاكه
قـانـون سـلطــة االئتالف املــوقتـة رقـم  3حليــازته اسلحـة
بـصــورة غـيــر قــانــونـي ــة ومت احلكـم علـيه ب ــاحلـبــس 15
سنة .وكـانت قوات التحالف قد القت القبض عليه بعد
تفـتـيــش م ــركـبـتـني ومـن ــزل حـيــث مت العـثـ ــور عل ــى 10
صواريخ ار بـي جي و  4قاذفات وذخائر ار بي كي ومواد
تـسـتخــدم يف صـنع الـعب ــوات النــاسف ــة و 6بنــادق AK-
47.
وقـ ــد وجـ ــدت احملـكـمـ ــة عـبـ ــد الـ ــرحـمــن واصف ،سـ ــوري
اجلنـسية ،مـذنبا النتهـاكه املادة  10من قـانون اجلوازات
العـراقيـة وحكمـت عليه بـالـسجـن عشـر سنـوات .وكـانت
قـوات احلــالف قـد اعـتقـلتـه حيـث اعتــرف انه قـدم الـى
العراق للجهاد.
وق ــد وجـ ــدت احملكـم ــة محـم ــد ح ـسـن رمـض ــان م ــذنـب ــا
النـته ــاكه املــادة  3لــسلـطــة االئـتالف املــوقـتــة حلـي ــازته
اسلحـة بـصــورة غيـر قـانــونيـة وحـكمـت علـيه بـالـسـجن
لعشـر سنـوات .وكـانت قـوات التحـالف قـد اعـتقلته بعـد
القيــام بتفـتيـش بيـته وعثـرت علـى صــاروخني صـينـيي
الصنع وقنبلتني مصنوعتني محلياً وقذيفة ار بي جي.
وقـد وجـدت احملـكمــة علي حـسـن علي مــذنبــا النتهـاكه
املادة  3لسلطة االئتالف املؤقتة حليازته اسلحة بصورة
غـير قـانونـية وحكـمت عليه بـالسجن ملـدة ست سـنوات.
وكـانت قـوات التـحالـف قد اعـتقلته بعـد تفتيـش منـزله
حيث مت العـثور علـى بنـدقيـة رشاشـة وقذائف تـستعمل
لـ ــذلك ال ــسالح وسـبـع صف ــائـح لق ــواع ــد ه ــاون وم ــواد
تـسـتخــدم يف صـنع العـبــوات الـنــاسفــة وكــامـيــرة فــديــو
حتتـوي على تـصويـر ملتـمرديـن يطلقـون قذائـف الهاون
ويقومون بحرق مركبة تابعة لقوات التحالف.
وق ــد وج ــدت احملكـم ــة محـم ــد ف ــاضل ش ــرم ــان م ــذنـبـ ـاً
خلـ ــرقه امل ــادة  3مـن ق ــانـ ــون سل ـط ــة االئـتالف امل ــؤقـت ــة
حلي ــازته اسلحــة بـص ــورة غيــر قــان ــونيــة وحـكمـت علـيه
بـالــسجن ملـدة سـت سنـوات .وكــانت قــوات التحـالف قـد
اعـتقلته بعد مـراقبته وهو يـقوم باسـتدارة مشـبوهة يف
مركـبته .وقامـت قوات التحـالف بايقـاف املركبـة وعثرت
على تسع قذائف هاون عيار  60ملم يف صندوق املركبة.
وقد وجدت احملكمة غزوان حيدر فاضل ومحمد حسني
ص ـ ــالح مـ ــذنـبـني خل ـ ــرقهـمـ ــا املـ ــادة  345مــن القـ ــانـ ــون
اجلنــائـي الع ــراقي السـتخــدمـهمــا املـتفجــرات وحكـمت

عليهم بـالسـجن عشـر سنـوات .اعتقلت قـوات التـحالف
كـال املتهـمني بعـد الهجــوم بعبـوة نـاسفـة .قـام احــدهمـا
بــوضع الـكيـس وسـط الـش ــارع وانفجــرت الـقنـبل ــة عنــد
اقتراب قوات التحالف ومت اعتقال كال املتهمني.
وقد وجدت احملكمـة عثمان عمـير علي مذنـبا النتهاكه
املــادة  3من قـانـون الـسـلطـة املــؤقتــة حليــازته االسلحـة
بصـورة غيـر قـانـونيـة وحكمـت عليه بـالـسجن ملـدة ثالث
سـنــوات .وقــد اعـتقلـت قــوات الـتحــالف املـتهـم بعــد ان
عثرت على بندقيـة قنص وناظور ليلي و  9قذائف ضد
الدروع وكانت جميعها مخبأة حتت بطانية بني النافذة
اخللفيـة ومسـاند الـراس .كذلك عـثرت قـوات التـحالف
على هاتف خلوي و مبلغ  55.000دينار عراقي.
وقــد وجــدت احملـكم ــة عمــر عـلي حــسني م ــذنبــا خلــرقه
الفق ــرة  405مـن الق ــان ــون اجلـن ــائـي الع ــراقـي لقـي ــامه
بجـرميــة القـتل وحكـمت عـليه بـالـسجـن ثالث سنـوات.
وك ــانت قــوات الـتحــالف قــد اعـتقلـته بعــد ان ك ــانت يف
نقطة مـراقبة لفرض حظر التجول بعد التفجيرات يف
سامراء .فـقد هوجمت قوات التحالف بسالح AK-47
من احـد اجملـمعــات مبـاشـرة امـام مــوقعـهم وقـتل احـد
اجلـن ـ ــود يف انـفج ـ ــار اح ـ ــدى الق ـ ــذائف .ق ـ ــامـت ق ـ ــوات
الـتح ــالف بـتفـتـيــش اجملـمع الــذي انــطلقـت مـنه الـنــار
ووجـدت املـتهـم واقفـا ويــديه يف الهـواء وبـحيــازته Ak-
 47وذخيـرة من االطالقـات علـى االرض .اعتـرف املتهم
لقوات الـتحالف بـانه اطلق النـار وقتل اجلنـدي ولكنه
قال انه اعتقد انهم احدى املليشيات املعادية.
ووجـدت احملكمـة شفـيق محمـد زيدان مـذنبـا النتهـاكه
قانـون السلـطة الـؤقتـة رقم  3حلـيازتـه االسلحة بـصورة
غيـر قـانــونيــة وحكـمت عـليه بـالــسجن ملــدة  3سنـوات.
وكـانت قـوات التـحالـف قد اعـتقلته بعـد تفتيـش مكـانه
حـيـث مت العـث ــور عل ــى ن ــاظ ــور ه ــاون و  8ق ــذائف عـي ــار
40ملـم و 3قنـابل انــشطـاريـة وعـدة مخـازن سالح AK-
 47و  900اطالقة عيار  7.62و لسالح AK-47.
وقـد وجدت احملـكمة جـاسم احمـد علي مـذنبا النـتهاكه
قـانـون الـسـلطـة املــؤقتـة رقـم  3حليــازته اسلحــة بصـورة
غـيــر قــانــونـي ــة وحكـمـت علـيه بــالــسجـن ملــدة سـنـتـني.
وكــانت قــوات التحـالف قــد اعتقـلته بعــد التعــرف عليه
باعتباره تـاجر اسلحة .وقامت قـوات التحالف بتفتيش
منـزله ووجـدت لــديه  15ينــدقيـة AK-47وبنــدقيـة
قنص دراغـونـوف و  9مسـدسـات عيـار 9ملـم وسالح شبه
آلي ،وسالح RPKوبـندقية مـوسر تركـية الصنع وست
حــربــات وعــدة صـن ــاديق واكـيــاس مــن االسلحــة واملــواد
االحتياطية لها.

وق ــد وجـ ــدت احملكـم ــة خ ــال ــد احـم ــد خ ـضـي ــر م ــذنـب ــا
النـته ــاكه قــانــون الــسلـطــة االئـتالف املــؤقـتــة حلـي ــازته
االسلحـة بصـورة غيـر قـانـونيـة وحكمـت عليه بـالـسجن
ملدة سـنتني .وكانت قـوات التحالف قـد اعتقلته بعد ان
وج ــدت سيــارة ســوبــربــان تـسـتخــدم الغــراض امـنيــة يف
ب ــاحـ ــة املك ــان ق ــرب مـنـ ــزله .ك ــانـت ال ـسـي ــارة م ـص ــاب ــة
ب ـ ــاالطالقـ ــات ويـبـ ــدو ان جـ ــانـب الـ ـسـيـ ــارة ق ـ ــد تعـ ــرض
النفجار عبـوة ناسفة .وقـامت قوات التحـالف بتفتيش
منــزلـه وعثــرت علــى بنــدقيــة اوتــومــاتيـكيــة نــوع SKS
واكياس فنيـة تعود لقوات التحالف .وكان احد االكياس
يح ـتـ ـ ــوي عل ـ ــى اســم مقـ ـ ــاول لق ـ ــوات الــتحـ ـ ــالف ق ـتـله
املتمـردون  .وكذلك عثـرت قوات الـتحالف علـى مخازن
اسلحـة وذخـائـر .وقـال املـتهم ان املـركبـة مت شـراؤهـا من
معــرض لـشــراء الــسيــارات املـسـتخــدمــة لـكي تـسـتخــدم
لنقل الرزم.
وقـد وجدت قـوات التحـالف عبـد الرسـول جاسـم مذنـبا
النـتهاكه قانون رقم  3لسلطـة االئتالف املؤقتة حليازته
االسلحـة بصـورة غيـر قـانـونيـة وحكمـت عليه بـالـسجن
مل ــدة سنـتني .وك ــانت قــوات الـتحــالف قــد اعـتقلـته بعــد
تفتيش منـزله حيث مت العثور علـى بندقيتي AK-47
وجهاز يـستخدم يف تـفجير العبـوات الناسفـة وقاذفة ار
بـي جـي وقـ ــذيف ــة ار بـي جـي ورب ــاطـني للـيـ ــد وشع ــارات
جليش املهدي مع صور ملقتدى الصدر.
وقــد وجــدت احملـكمــة مـحم ــد أسمــاعـيل زيــدان م ــذنبــا
خلـرقه املــادة  27من قـانــون العقـوبـات العـراقـي حليـازة
أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن ملدة سنة واحدة
 .وكــانت قــوات التحــالف قـد اعـتقلـته بعـد أن الحــظته
وأثنني آخـرين وهمـا يحاوالن تـوجيه حـركة املـرور حول
دورية لقـوات التحـالف  .قام املـدعى علـيه بالهـروب الى
منــزله عنـدمـا الحـظ أن أمـره قـد كـشف  .قــامت قـوات
التحـالف مبتابعـته واعتقاله يف مـنزله حيـث مت العثور
علـى رشـاشـات كـالشنكـوف ومـسـدسني مـن عيــار  9ملم
وبنــدقيـة رش و  6هـويـات تعــريفيـة مـزيفـة و  6مخـازن
ذخيــرة كالشـنكــوف مملــوءة و  3مخــازن ذخيــرة عيــار 9
ملم ولوحات تسجيل مزيفة ومسدس صغير .
وقد وجـدت احملكمـة محمـد خلف شويـشة خلـرقه املادة
 431مـن ق ــانـ ــون العق ــوب ــات الع ــراقـي حلـي ــازتـه أسلح ــة
ممنوعة وحكمت عليه بالسجن ملدة سنة واحدة .وكانت
قــوات الـتح ــالف قــد أعـتقلـته بعــد أن حــوصــر نـتـيجــة
أشـتبـاك بـاالسلحــة اخلفيفـة  .واملـدعــى عليه هـو جـزء
من مجمـوعة حـاولت نصـب كمني لدوريـة تابعـة لقوات
الــتحـ ــالف ،وقـ ــد مت قـتـل مع ـظــم املهـ ــاجـمـني ولـم تـكـن
هناك خسائر ضمن صفوف التحالف .

الفوضى األمنية بالعراق تؤجل خطط ختفيض القوات األمريكية
واشنطن CNN /
يـ ــت ـ ـ ــوقـع نـقـل قـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة  3700جــن ـ ـ ــدي
أمـي ــركـي إلـ ــى الع ــراق ،ضـمـن خ ـطــط
اإلحـالل واالسـ ـ ـت ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال لـلـج ـ ــي ـ ـ ـ ــش
األمريكـي ،يف غضون األسابيع املقبلة،
مخـيـب ــا آم ــاالً ب ــأن م ـسـتـ ــوى الق ــوات
األمـريكيـة يف العـراق سيـتم تخفـيضه
هذا الصيف.
وتتبع هذه العناصر الفرقة الثانية يف
ك ـت ـيـ ــب ـ ــة املـ ــشـ ـ ــاة األولـ ـ ــى يف اجل ـيـ ــش
األم ــريكـي ،وهـي مـتـمــركــزة يف قــاعــدة
"شوينفرت" يف أملانيا ،وقد تلقت أوامر
بالتـوجه إلى الكـويت ،مكـان االنطالق
الحقا إلى العراق.
وستستبـدل هذه القوات ،بقوات أخرى
ـع ـ ـ ــام ــل ـ ـ ــة يف ال ــع ـ ـ ــراق ض ـمــن خ ـ ـطـ ــط
اإلحالل والـتـبـ ــديل الـتــي يعـتـمـ ــدهـ ــا
اجليش األمريكي.
وكــان وزيــر الــدفــاع األمــريـكي دونــالــد
رامـ ــسفــيل ـ ــد ق ـ ــد وقع أم ـ ــرا األس ـب ـ ــوع
الف ــائت ،لـتمــويل هــذا الـتحــرك ،وفق
مسؤولني يف اجليش األمريكي.
ويعكس هـذا التحرك احملتمل للقوات
األمـ ــريـكـيـ ــة ،عـ ــدم االســتقـ ــرار الـ ــذي
يعيشه العراق.
وك ــان اجلـن ــرال ج ــورج كـيـ ـسـي ،ق ــائ ــد
القـوات األمريكـية بـالعراق قـد قال يف

بداية هـذا العام إنه يـأمل خفض عدد
القـوات األمـريكيـة هـذا العـام ،يف حـال

استقرار األوضاع األمنية يف البالد.
وأوضح مسؤولون الحقـا أن تصريحات

كـ ـ ــي ـ ـ ـ ـسـ ــي تـع ـ ـنـ ــي أن حـجـ ــم الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
األمريكيـة بالعـراق سيتـراجع إلى أقل

من مائة ألف بنهاية العام احلالي.
إال أن مسألة حتـريك هذه القوات إلى
العـراق الستبدالها بعناصر آخرى ،لن
تع ــزز م ـسـت ــوى اجلـيــش األمـ ــريكـي يف
ال ــع ـ ـ ــراق .وسـ ـيـ ـبـقـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدد الـقـ ـ ـ ــوات
األمـريكية هناك عنـد املستوى احلالي
املق ــدر بني  130إلــى  132ألـف جنــدي،
وفق ما قاله مسؤولون.
وأضـ ــافـت امل ـصـ ــادر أنه عـنـ ــدمـ ــا يقـ ــرر
الق ـ ــادة الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــون األم ـ ــريـك ـي ـ ــون
ـ
تخفـيـض م ـسـتــوى ق ــواتهـم ب ــالعــراق،
فإن البنتـاغون عندهـا سيوقف خطط
اإلحالل واإلبــدال يف الـبالد ،ب ــدال من
سحب مبكر لقواته من داخل العراق.
يُــذكــر أن البـنتــاغــون كــان قــد حــدد يف
تـشرين الـثاني املـاضي الفـرقة الثـانية
ب ــاجلـيــش األمـ ــريكـي مـن ضـمـن ف ــرق
أخ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي س ـتـ ـ ـش ـمـلـهـ ـ ـ ــا خ ـ ـطـ ــط
ـ
اإلحالل والتبديل يف عام 2006.
وكــان اجلـيــش األم ــريكـي ق ــد أعلـن يف
ـداي ـ ــة األســبـ ـ ـ ــوع الفـ ـ ــائــت أن قـ ـ ــوات
ـب ـ ـ ـ
أمـريكيـة إضافـية تقـدر بـ  1500جندي
حت ـ ــركــت مــن الـكـ ـ ــويــت إل ـ ـ ــى العـ ـ ــراق
ـ
لتـنفيـذ "انتـشـار زمـني قـصيـر" بهـدف
مـ ـس ــاع ــدة ق ــوات األمــن الع ــراقـي ــة يف
"االعتمـاد على الذات" داخل محافظة
األنبار.

قائد سابق للفصيلة املتهمة بارتكاب مجزرة يف حديثة:

الوحدة األمريكية كانت توجهها بوصلة اخالقية يف مهام سابقة!

كاليفورنيا  /رويترز
قــال الـضــابـط الــذي قــاد فـصـيلــة مـشــاة
البحـرية االمـريكيـة التي اتهـمت يف وقت
الحق بقـتل  24مدنـيا يف بلـدة حديـثة ان
وحـدتـه تصـرفـت بطـريقــة تعكـس ضـبط
الــنفـ ــس وانه كـ ــانـت تـ ــوجـههـ ــا ب ـ ــوصلـ ــة
أخالقية صارمة أثناء مهام سابقة.
وقـ ــاد اللفـتـن ــانـت جـي ـسـي ج ــريـبــس (27
ع ــامـ ــا) الف ـصـيل ــة املـ ــؤلف ــة مـن  43رجال
ب ــالكـتـيـبــة الـثــالـثــة بــالفــوج األول ملـشــاة
البحريـة خالل أشهر من القتـال الشديد
ال ـشــراســة حـت ــى ان ثالثــة مـن رج ــاله يف
الف ـصــيلـ ــة قــتلـ ــوا واصـيــب نحـ ــو ن ــصف
افرادهـا .وترك الفصـيلة يف اب عام 2005
قبـل ثالثة أشهـر من احلـادث الذي يـزعم
ان بعــض الـ ــرجـ ــال الـ ــذيـن كـ ــانـ ــوا حتـت
قيـادتـه قتلـوا مـدنـيني ابـريـاء يف حــديثـة
بسبب مقتل جندي كانوا يحبونه.
وق ــال يف أول مق ــابلــة مـنــذ اذاعــة اخـبــار
حـادث حــديثـة الـذي أثـار غـضبـا جـديـدا
بـ ـش ـ ــأن احل ـ ــرب االم ـ ــريـك ـي ـ ــة يف الع ـ ــراق
"ميكنني ان أقول بأمانة انه طوال الوقت
الـذي أمـضيـته مع جنــود مشـاة البحـريـة
ال ــذيـن ع ــرفـتهـم فق ــد خ ــدم ــوا انفــسهـم
ووطنهم بشرف وشجـاعة وكانت توجههم
بوصلة أخالقية قوية".
وقـ ـ ــال "ميـك ـن ـنــي ان أفـكـ ـ ــر يف عـ ـ ــدد مــن
احلـوادث الـتي كــان من الـسهل بــالنــسبـة
لهم ان يـفقدوا فيهـا البوصلـة األخالقية
لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا".
وقـال جــريبـس الـذي يـديـر اآلن مـدرسـة
ابـتـ ــدائـيـ ــة خـ ــاصـ ــة يف ســيلـيـكـ ــون فـ ــالـي
بـكالـيفورنـيا انـه على مـدى خمسـة أشهر
مــن دوري ـ ــات احل ـ ــراس ـ ــة املـك ــثف ـ ــة ح ـ ــول
الفلوجـة شاهـد مرة واحـدة جنديـا يفتح
النار يف غضب.
ويف تلـك احلـ ـ ــادثـ ـ ــة ال ـت ــي وقعــت خـ ـ ــارج
الفلـوجـة مبـاشـرة قــال ان صف الضـابط
ميجـيل تيرازاس اطلق النـار بغضب على
عــراقي يغــادر املكـان بعـد ان فجــر شحنـة
نـ ــاسفـ ــة قــتلـت جـنـ ــديـ ــا مــن الف ـصــيلـ ــة.
وتلق ــى تـي ــرازاس يف وقـت الحق م ــديح ــا
على عمله.

وك ــان م ــوت تـيـ ــرازاس نف ــسه يف ت ـش ــريـن
الـث ــانـي ع ــام  2005ه ــو ال ــذي اث ــار فـيـم ــا
يـب ــدو الغـضـب يف حــديـثــة وهـي م ـشــاعــر
ميكن جلـريبـس ان يتـفهمهـا وهـو يـأسف
بشدة على أي اخطاء قد تكون وقعت.
وقال جـريبـس الذي تـطوع بـاجليـش بعد
هجـم ــات  11ايلــول مـبــاشــرة ضــد مــركــز
الـتج ــارة العــاملـي "رمبــا كــان أكـثــر جـنــود
مـشاة الـبحريـة شعبيـة يف الفصـيلة "43.
واضـاف "لقـد كـان من املـستـحيل تقـريبـا
اال حتبه".
وقال جـريبس "انك تـطور روابط صـداقة
مع زمالئـك اجلنـود  ...رمبـا ال تـربـطـني
بشقيقي االثنني".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "يف أي وق ـ ــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء
االشـخ ـ ـ ــاص ي ـ ـص ـي ـبـهــم أذى ف ـ ـ ــإن ه ـ ـ ــذا

يغضبك".
وقــال ج ــريبــس العب كــرة القــدم الـســابق
بفـ ـ ــريق جـ ـ ــامع ـ ــة ك ـ ــارنــيجــي مــيل ـ ــون يف
بنسلفانيا انه يف مناسبات أخرى تصرفت
فـ ـص ــيل ـتـه بحـ ـ ــرص بـ ـ ــالغ ل ــتج ـنــب ق ــتل
عراقيني ابرياء.
يف اح ــدى دوري ــات احل ــراسـ ــة اللــيلـي ــة يف
تشريـن الثاني عـام  2004يف الفلوجـة بعد
اســابيع مـن القتـال الـشـرس قـال ان أحـد
اجل ـنـ ـ ــود شـ ـ ــاه ـ ـ ــد شخـ ـص ـ ـ ــا يجـ ـ ــري وراء
الـ ــوحـ ــدة .وبـ ــدال مــن اطالق الـن ـ ــار علـ ــى
الفـور طـارد جنــود مشـاة البحـريـة الـشبح
ليجــدوا انه طفل يف العـاشـرة أعـادوه الـى
والديه.
وق ــال "ك ــان مـن الـ ـسـهل لـلغ ــاي ــة وبـ ــدافع
اخل ـ ـ ــوف اطـالق ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص عـل ـ ـ ــى ذلـك

الـ ـ ـشـخـ ــص لـك ـنـهــم لــم يـفـعـل ـ ـ ــوا ذلـك".
واضـ ـ ــاف "هـ ـ ــؤالء اجل ـنـ ـ ــود حتـك ـمـ ـ ــوا يف
غضبهم وحتكموا يف مشاعر االحباط".
ورغم انه يفخـر بفصيلـته يقول جـريبس
انه مـن املمـكن ان بعـض اجلنـود تـورطـوا
يف اخـطــاء يف حــديـثــة .ويـحقق اجلـيــش
اآلن يف احل ــادث ويتــوقع الـبعـض تــوجـيه
اتهامات بالقتل ضد شخصيات رئيسية.
وقال "هؤالء اجلنود كانوا يتعرضون لكم
كـبـيـ ــر مـن ال ــضغ ــط الع ـصـبــي لفـتـ ــرات
طـويلــة ويتعـرضــون للكـثيـر مـن االشيـاء
املــرعبـة ".وأضــاف "ليـس هـذا لـتبــرئتـهم
بأي حال وامنا لشرح القصة اخللفية".
وق ــال "اننـي شخــصيــا اشعــر بحــزن بــالغ
الن ه ـ ـ ــذا ح ـ ـ ــدث جل ـم ـيـع األط ـ ـ ــراف ...
للعراقيني ومشاة البحرية املعنيني
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