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اعترف بقيام اإلرهابي هيثم البدري بقتل الشهيدة أطوار بهجت بنفسه

اجمللس العراقي للسلم والتضامن يف بابل:

القوات العراقية تلقي القبض عىل اإلرهايب أبو قدامة

املصاحلة تعبري عن وعي القوى السياسية بأمهية احلوار

مفـجر مـرقد اإلمـامني الـعسكـريني (ع) يف سـامراء
التـونيس ّ

بابل  /مكتب املدى

بغداد  /طارق اجلبوري

ألقــت الق ـ ــوات العـ ــراقـيـ ــة مبـ ـسـ ــانـ ــدة
الق ــوات مـتع ــددة اجلـن ـسـيـ ــة القـبــض
عل ـ ــى اإلره ـ ــابـي اجمل ـ ــرم أب ـ ــو ق ـ ــدام ـ ــة
التــونــسي الــذي نفــذ جــرميــة تفـجيــر
م ــرق ــد اإلم ــامـني الع ــسك ــريـني (ع) يف
سـ ـ ــامـ ـ ــراء واع ـتـ ـ ــرافـه بق ـيـ ـ ــام اجملـ ـ ــرم
اإلره ـ ـ ــابــي ه ـي ـثــم ال ـب ـ ـ ــدري بـق ـي ـ ـ ــادة
اجملمـوعـة اإلرهـابيـة الـتي نفـذت هـذه
اجلـ ـ ــرميـ ـ ــة ال ـنـكـ ـ ــراء وق ـتـله ب ــنف ـ ــسه
الشهيدة أطوار بهجت.
جـ ــاء ذلـك خالل املـ ــؤمتـ ــر ال ـصـحفـي
الــذي عقـده مــستـشـار األمـن القــومي
الدكتـور موفق الـربيعي الـذي أكد فيه
م ـ ـسـ ـ ــؤول ـي ـ ـ ــة القـ ـ ــاعـ ـ ــدة عــن هـ ـ ــاتــني
اجلــرميتني وكل اجلـرائـم التي تـرتكب
بحق أبناء شعبنا.
وقــال خالل مـؤمتــر صحـفي أمـس :أن
املعلــومــات االسـتخـبــاراتـيــة واألمـنـيــة
أكـ ــدت قـيـ ــام اجملـ ــرم اإلرهـ ــابـي هـيـثـم
الـ ـب ـ ـ ــدري بـقـ ـي ـ ـ ــادة مـجـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة م ــن
اإلرهـ ــابـيــني أربعـ ــة مــنهــم سعـ ــوديـ ــون
واثـنان عراقيان وتونسي هو أبو قدامة
الــذي ألقت قـواتنـا القـبض علـيه قبل
بـضعة أيـام يف الضلـوعية بعـد إصابته
بج ــروح بلـيغ ــة ومقـتل ( )15إره ــابـيـ ـاً
أجنـبيـاً وقــد اعتـرف بـتنـفيـذ جـرميـة
تفـجيــر املــرقــد ومـشــاركـته يف جــرميــة
قـتل ال ــشهـي ــدة أطـ ــوار بهجـت ومـئ ــات
العراقيني.
وأشـار إلى أن اجملرم هيـثم البدري كان
له عالقات مع الـنظام املـباد وعمل مع
أن ـصـ ــار الـ ـسـنـ ــة يف كـ ــردسـتـ ــان ثــم مع
القـاعدة وهـو من مواليـد سامـراء وقد

قـاد العملـية اإلرهـابيـة لتفجـير مـرقد
اإلمـ ـ ـ ــام ــني عـل ــي الـهـ ـ ـ ــادي واحل ـ ـ ـس ــن
العـسكـري (علـيهمـا الـسالم) مـسـتغالً
الــتغ ـي ـي ـ ــر ال ـ ــذي ح ــصل يف س ـ ــام ـ ــراء
عندما حتولت مسؤولية حماية املرقد
الشـريف من اجليش العـراقي إلى قوة
حـم ــاي ــة املـن ـش ــآت ف ــدخل ــوا لـيالً إل ــى
املـرقد واعتقـلوا وقيدوا أفـراد احلماية
وزرعـوا العبـوات النـاسفـة داخل املـرقـد
ثم فجروها.
وأضـ ــاف أن هـ ــؤالء اجملـ ــرمـني كـ ــانـ ــوا
يراقبون ردود الفعل بعد تفجير مرقد
العسكريني وكان من ضمن مراقباتهم
رصدهم فـريق تلفزيـون العربـية حيث
كـ ــانـت ال ــشهـيـ ــدة أطـ ــوار بـهجـت تـبـث
رسـ ـ ــال ــتهـ ـ ــا اإلخ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة مــن إحـ ـ ــدى
مـح ـ ـط ـ ـ ــات تـع ـب ـئ ـ ـ ــة ال ـب ـن ـ ـ ــزيــن ف ـتــم
اخـتـط ــافه ــا لـيق ــوم اجمل ــرم اإلره ــابـي
هـيثـم البــدري بـعمـليــة قـتلهــا بـنفـسه
مـ ـشـي ـ ــراً إل ـ ــى امـتـالك أجه ـ ــزة األمـن
الع ــراقـيـ ــة معل ــوم ــات تفـصـيلـي ــة عـن
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حتـركـات هـذا اجملـرم وتـنقله املـسـتمـر
من مكان إلى آخر.
ودع ـ ـ ــا مـ ـ ـس ـتـ ـ ـش ـ ـ ــار األمــن ال ـ ـ ــوط ـنــي
امل ــواطـنـني إل ــى الـتع ــاون مع األجه ــزة
األمـنـيـ ــة والقـ ــوات الع ــراقـيـ ــة لإلدالء
ب ــأي ــة معل ــوم ــات عـن اإلره ــابـي هـيـثـم
البـدري الـذي قــاد عمـليـته اإلرهــابيـة
اجملــرمــة وال ـشـيـطــانـيــة الـتـي أراد مـن
خالله ــا بـث ب ــذور الف ــرق ــة بـني أبـن ــاء
شعبنا وشق صفه وإحداث الفتنة.
وطمـأن الـربـيعي املـواطـنني علـى قـدرة
وف ــاعلـي ــة األجه ــزة األمـنـي ــة والق ــوات
العـراقية يف اجلـيش والشـرطة ملتـابعة
كل اجملـرمني اإلرهـابيني ومـحاسـبتهم
وك ــشف كـل أوراقهــم لل ــشعـب مـ ـشـ ــدداً
عل ــى أن م ـس ــؤولـي ــة األمـن يـتحــمله ــا
اجلمـيع وليـس من مـســؤوليـة القـوات
العــراقيـة فقـط التـي حتتـاج إلــى دعم
املــواطـن لهــا ب ــاملعلــومــات عـن اجملــرم
اإلرهابي هيثم البدري وأمثاله.

متثـل مبــادرة املـصــاحلــة الـتي اعـلن
عـنهــا ال ـسـيــد نــوري امل ــالكـي رئـيــس
الـوزراء انعطـافة مهـمة وجـديدة يف
تأريخ العراق اجلـديد ،وتعني حتوالً
يف اجتـ ــاه االلـيـ ــات ال ـضـ ــروري ـ ــة مع
املـرحلة وكـيفية الـتعامل معهـا بروح
ايـجـ ـ ـ ــابـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن اجـل الـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــدي
خلـروقات الوضع االمني واستهداف
املـواطنني االبـريـاء وتـنطـوي املبـادرة
علـ ــى ادراك أهـمـيـ ــة احلـ ــوار ورفــض
الـ ـ ـسـالح يف حل مـ ـ ـش ـ ـ ــاكل الـ ـ ــوطــن
واقتراح احللـول لها  ،الن الـعنف ما
اسـتطـاع يف يــوم من االيــام التـوصل
الـ ـ ـ ــى حـلـ ـ ـ ــول جـ ـ ـ ــذريـ ـ ـ ــة لـالزمـ ـ ـ ــات
الــسيــاسيــة ذات التــشعبـات االخـرى
واجلــوانـب املــرتـبـط ــة به ــا ،كل هــذه
بحاجـة الى حـوار وتدابـير سيـاسية.
والب ــد من حتــويل ه ــذه املبــادرة الــى
ممـارســة فعليـة  ،وعلـى كل االحـزاب
واجله ــات الـ ـسـي ــاسـي ــة ومـن ـظـم ــات
اجملتمع املـدني دعمها عبر توفير ما
يسـاعـدهــا لكي تـصبح واقع ـاً فعليـاً،
يلمس املـواطنون مردوداته الـسريعة
والواضحة.
(املـ ــدى) الــتقــت بعـ ــدد مـن اع ـضـ ــاء
هـيئ ــة سكــرتــاريــة اجمللــس الع ــراقي
للــسلـم والتـض ــامن فــرع بــابل وكــان
كامل فاضل علي رئيس اجمللس اول
املتحدثني حيث قال :
تكـشـف مبــادرة املـصــاحلــة عـن وعي
عـميق باملـسؤوليـة الوطـنية ونـوعية
اخملــاطــر والـتحــديــات الـتـي ت ــواجه

التحـوالت يف العــراق وهي حتـديـات
ليـس بـالـسهل مــواجهـتهـا الن قـوى
االرهاب ال تفكـر مبصالح املـواطنني
وامن ـ ــا مب ـص ـ ــاحله ـ ــا الـ ــشخ ـص ـي ـ ــة
الـضـيقــة وسـيكــون للـمبــادرة ت ــأثيــر
كـبير علـى العمليـة السـياسيـة وآفاق
تـطــورهــا مــستـقبـالً .املبــادرة حتتــاج
روحـاً مـنفتحـة وبعيـدة عن االنـانيـة
وامل ـصـ ــالح ال ـضـيق ــة .والـتـي تـ ــدفع
بالـبالد الى تـدهور اكبـر وهذا حـتماً
س ـيـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى انه ـيـ ـ ــار االق ـتـ ـصـ ـ ــاد
ال ــوطـنـي وت ــأخ ــر عــملـي ــات الـبـن ــاء
واالعـمار واتـساع مـساحـة البطـالة..
االرض اخلصبة للعنف واالرهاب:
لق ــد اك ــد اجمللــس الع ــراقـي للــسلـم
والتـضــامـن علــى اهـميــة املـصــاحلــة
والـتسـامح وتعـزيزالـوحدة الـوطنـية
واشاعة روح الـتآخي واحلوار واالمن
االجـتـم ــاعـي واالقـتـص ــادي وت ــأمـني
احل ــاج ــات املــطل ــوب ــة الع ــادة بـن ــاء
احلياة واجملتمع على ركائز سياسية
ودميقــراطيــة سلـيمــة حتـى تـتمـكن
ال ـ ــدول ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة مــن اس ــتع ـ ــادة
سيادتها كاملة.
ام ـ ــا عـب ـ ــد االله م ــطلـب سـك ـ ــرتـي ـ ــر
اجمللس فقال:
للـمـجل ــس مـ ــوقف واضـح ومعـ ــروف
متـثل بــاسـتـنك ــار كل اعـم ــال العـنف
واالرهـاب ومقــاومتهــا بكل الـوسـائل
املـمكنة كمـا نشجب املضـايقات التي
حلقت بـاملـواطـنني وممـارســة العنف
املــادي والــرمــزي ضــدهـم والـتجــاوز
علــى حقــوقهـم املكفـولـة بــالقــوانني

والــدستـور .واضـاف :بـاخـتصـار فـان
املـبـ ــادرة نـ ــافـ ــذة وطـنـيـ ــة ملـ ـســتقــبل
الع ــراقـيـني النهـم ادرك ــوا اهـمـيـته ــا
وط ــالبــوا به ــا .وحتت ــاج املبــادرة الــى
آليـات عـديـدة ومـسـاعـدة لتـنفيـذهـا
وتـوفـر ظـروفـاً نفــسيـة ومـوضــوعيـة
للـب ـ ــدء به ـ ــا مع عـ ــدم الــته ـ ــاون مع
القـتلــة واجمل ــرمني.الــذيـن تلـطـخت
ايـديهم بـدمـاء االبـريـاء  .والبـد من
دعم هذا املشـروع من قبل كل القوى
السيـاسيـة واالجتمـاعيـة واملنظـمات
غير احلكومية.
وق ــالـت ح ـسـيـن ــة عـب ــاس بـنـي ــان :ان
حركـتنا تبارك املبـادرة وتدعمها بكل
السبل والوسـائل املتاحة ،النها توفر
ظرفـاً موضوعيـاً لتفعيل دور احلوار
وغلـق منـافـذ الـدمــاء واللـصــوصيـة
والـسلب واالغتـصاب ووضـع خطط
الم ـتـ ـصـ ـ ــاص ال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة وتـ ـ ــأه ــيل
الطاقات القادرة علـى املشاركة ببناء
الـ ــوطـن ولـتـحقــيق هـ ــذه االهـ ــداف
البــد مـن سيــادة الـسـلم واالسـتقــرار
االجـتمـاعـي وتفعـيل دور اجلمــاهيـر
لتـصـعيــد حتــديهــا ضــد الـطــائـفيــة
واحمل ــاصـص ــة ولـنـقف صفـ ـاً واح ــداً
ضـ ـ ــد ال ــتجـ ـ ــاوزات الـك ـث ـيـ ـ ــرة ال ـتــي
خ ـ ـط ـ ـط ــت لـهـ ـ ـ ــا دوائـ ـ ـ ــر يف الـ ـ ـ ــدول
االقل ـي ـم ـي ـ ــة .والب ـ ــد مــن اس ـت ـم ـ ــرار
مـالحقـ ــة اجلـمـ ــاعـ ــات الـتـكفـيـ ــريـ ــة
واالرهــابيــة الن االعالن عـن املبــادرة
ال يعني انتهـاء كل املظاهـر السلـبية
لـك ــنه ـ ــا س ــتع ــمل بـ ـ ــروح ايج ـ ــاب ـي ـ ــة
ل ــتع ـم ــيق احلـ ـ ــوار وس ـي ـ ـ ــادة العـقل،

واشـاعــة ثقـافــة التـســامح والتــآخي
الــوطـني والــوحــدة والـتع ــامل معهــا
بــاعـتبــارهــا ثــوابت بـني كل مكــونــات
الـ ـ ــشع ــب العـ ـ ــراق ــي وعلـ ـ ــى اسـ ـ ــاس
املـواطنـة اوالً واخيـراً ويف اطـار دولـة
القـانــون واحتـرام االنـسـان وحقـوقه
وال ـ ــوقـ ـ ــوف بح ـ ــزم ضـ ـ ــد مح ـ ــاوالت
تخريب اجهزة الدولة.
وقـال احمد الـناجي مسـؤول اللجنة
الثـقافيـة يف اجمللس :اننـا نعمل من
اجل ال ـت ـ ـسـ ـ ــامـح وثقـ ـ ــافـ ـ ــة االمـ ـ ــان
والـبـن ــاءوت ـسـيـي ــد احل ــوار ونـبـ ــذ كل
اشـكـ ــال العــنف والـت ــصفـيـ ــات الـتـي
اتــسعـت م ـســاحـتهــا كـثـيــراً وضــرورة
تفعـيل القــانــون واعالء دور الــدولــة
عـبر مـؤسسـاتها وادانـة االرهاب وكل
القوى الداخلية الداعمة له.

يف احلدث األمني

مقتل جندي أمريكي يف األنبار
انفجار مفخخة يف بعقوبة
استشهاد  3وجرح  11يف بغداد
العثور عىل  7جثث يف البرصة
القبض عىل مطلوبني يف املوصل
بغداد  /املدى -وكاالت

اعلـنـت مــص ـ ــادر امـنـي ـ ــة أمـ ــس االربع ـ ــاء
اسـت ــشهـ ــاد اربعـ ــة اشخ ــاص واص ــاب ــة 21
آخرين بجروح يف هجمات متفرقة.
وقال مصدر يف شـرطة بعقوبة فضل عدم
الكشف عن اسمه ان "مـدنيا قتل واصيب
عشرة آخرون يف انفجار سيارة مفخخة".
واوضح ان "االنـفج ـ ـ ــار وقع وس ــط سـ ـ ــوق
شعبية يف حي املفرق".
وقـال مصدر امني فـضل عدم الكشف عن
ه ــويتـه "استــشهــد م ــدني واصـيب سـبعــة
آخــرون بج ــروح يف انفج ــار عبــوة نــاسفــة
وسط سوق فضوة يف منطقة الكاظمية".
ويف حـ ــادث مــنفــصل ،ادى انـفجـ ــار عـبـ ــوة

نــاسفــة صبــاح أمـس االربعــاء لــدى مــرور
دوريـ ــة لـلجـي ــش االمـيـ ــركـي يف مـن ــطقـ ــة
اليرمـوك إلى مقتل مـدني واصابـة اثنني
بجروح ،حسبما افاد مصدر يف الشرطة.
ويف ن ـ ــاحــي ـ ــة املـ ــش ـ ــروع اف ـ ــاد م ــص ـ ــدر يف
الـشـرطـة بـان "شـرطيـا استـشهـد واصـيب
اثـنـ ــان بجـ ــروح عـنـ ــدمـ ــا انـفجـ ــرت عـبـ ــوة
ناسفة صباح أمس لدى مرور دوريتهم يف
احد شوارع الناحية".
وعل ـ ـ ــى صعــيـ ـ ــد م ـتـ ـصـل اعلــن اجل ـيـ ــش
االميــركي أمـس االربعــاء ان جنـديـا تـويف
متـاثـرا بجـروح اصـيب بهــا خالل معـارك
يف محافظة االنبار.
وقـ ـ ــال اجل ـيـ ــش االمــيـ ـ ــركــي يف بــيـ ـ ــان ان

اجلندي اصيب يوم االثنني.
ويف الــرمــادي ذكــر نــازحــون قــادمــون مـن
املــدينــة أن حـي العــزيــزيــة وسـط املــدينــة
تعـرض صبـاح أمـس االربعـاء لقـصف من
قبل املدفعية االمريكية.
وق ــال ع ــدد مـن الـن ــازحـني :إن  5قـ ــذائف
سقـطت علـى عـدد من الـدور السـكنيـة يف
احلي ممــا ادى إلــى ت ــدميــرهــا بــالكــامل،
غير أنه لم يتم حتديد ما إذا كانت هناك
خسائر يف االرواح نتيجة القصف أم ال.
عل ــى صعـي ــد آخ ــر ،ذك ــر شه ــود عـي ــان أن
القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة وقـ ـ ــوات احلـ ـ ــرس
الوطـني تواصل حصـار قرية الـزغاريد يف
منـطقـة الـصقالويــة لليــوم الثــامن علـى

التوالي.
وقـال شهـود العيـان إن القـوات االمـريكيـة
طــالـبـت االهــالـي عـب ــر مكـبــرات الـصــوت
بعدم اخلروج من منازلهم.
يف ال ـ ـ ـ ــوق ــت نـفـ ـ ـ ـسـه ،قـ ـتـل مـ ـ ـ ـسـلـح ـ ـ ـ ــون
مجهولـون أحد رجـال الشـرطة يف مـدينة
الفلوجة.
وقال شهود عيـان أن الشرطـي قتيبة علي
استشهد على أيـدى مسلحني أمام منزله
يف احلـي الع ــسك ــري م ـس ــاء أمــس فـيـم ــا
أصيب شقيقه بجراح.
ويف املـ ــوصل أعلـن ق ــائ ــد ش ــرط ــة نـيـن ــوى
اللواء واثق احلمدانـي عن انتهاء عملية
(األسـود) األمـنيـة الثـالثـة الـتي انـطلقت

يف مـ ــديـنـ ــة امل ـ ــوصل قــبل أسـبـ ــوع ،وذكـ ــر
احلـم ــدانـي( :العـملـي ــة أدت إل ــى حتقـيق
ال ـنــت ـ ـ ــائج واألهـ ـ ــداف ال ـت ــي وضعــت مــن
اجلهــا وهي إلقــاء القبـض علـى عــدد من
املـطلــوبـني واالسـتـيالء علــى كـمـيــات مـن
األسلحة والذخائر).
من جـانب آخـر ذكـر العـميـد مـديـر مـركـز
العــملـيـ ــات املـ ـشـتـ ــركـ ــة يف امل ـ ــوصل :بـ ــأن
حـصيلــة أعمـال الـعنف يف املــدينــة خالل
األســب ـ ـ ــوع الفـ ـ ــائــت كـ ـ ــان ــت :مق ــتل ()37
شخ ــص ـ ـ ـاً وجـ ـ ــرحـ ـ ــى بـلغ عـ ـ ــددهــم ()72
شخـصاً ،كـما انفجـرت ( )17عبوة نـاسفة
يف حني متكـنت فـرق معـاجلــة املتفجـرات
من إبـطــال مفعــول ( )5عبــوات أخــرى يف

مناطق متفرقة من املدينة.
وقـالت الشرطـة أمس األربعاء إنهـا عثرت
علـ ــى ســبع جـثـث مـجهـ ــول ـ ــة الهـ ــويـ ــة يف
موقعني مختلفني.
وقال مصدر من الشرطة إن "دورية عثرت
علـى ثـالث جثـث يف منـطقــة اجلمـعيـات،
فيمـا عثـرت دوريـة أخـرى علــى أربع جثث
خلف سـاحة اإلحتفـاالت يف منطقـة كوت
احلجــاج التـي تبعـد مـسـافــة كيلــومتــرين
عن مركز املدينة".
وق ــال مـص ــدر يف الـطـب الع ــدلـي "امل ــرك ــز
تسلم اليوم سبع جثث".
وأوضح أن "الـضحايـا اعدمـوا بالـرصاص
وظهرت عليهم آثار تعذيب.

استراليا ترفض حتديد مهلة لسحب قواتها من العراق

جـنــرال امـــريكـي :اجلـيــش العــراقـي سـيكـتـمل بـنــاؤه بـنهــايـــة العــام
واشنطن  /رويترز

قـ ــال جـنـ ــرال أمـ ــريـكـي مـ ـسـ ــؤول عـن
تـ ــدريـب قـ ــوات االمــن العـ ــراقـيـ ــة يـ ــوم
الـثالثــاء امل ــاضي انـه يت ــوقع ان يكــون
اجلـيش العـراقي بكـامل قـوته بحلـول
نهـايـة العـام احلـالي ولـكنه أعـرب عن
قـلقه بـشــأن ايجــاد عــراقـيني ق ــادرين
على قيادته.
وامـتــنع اللـيفـتـن ــانـت جـن ــرال م ــارتـن
دميـسـي عن حتـديـد كـم كتـيبـة أمـنيـة
عــراقيـة مبقـدورهـا الـعمل واالعـتمـاد
عل ـ ـ ــى نف ـ ــسهـ ـ ــا مــن دون م ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
أمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة .وأشـ ـ ــار الـ ـ ــى ان القـ ـ ــوات
العـراقيـة بحاجـة للعمل عـن كثب مع
وزارات احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة لالش ـ ـ ــراف علـ ـ ــى
القوات العـراقية ملدة عـامني اضافيني
على االقل.
وق ــالـت القـي ــادة االمـ ــريكـي ــة ان ق ــدرة
القوات العـراقية علـى تولي املسـؤولية
عن االمن يف بالدهـم التي يـشن فيهـا
مسلحـون هجمات وتكـثر فيهـا أعمال
العنف الطائفـية عامل مهم يف اتخاذ
الـقـ ـ ـ ــرارات ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن سـح ــب الـقـ ـ ـ ــوات
االمريكية.
وقـ ــال دميـ ـسـي "ال أحتـ ــدث عـ ّمـ ــا هـ ــو
مـ ـســتقـل أو معـتـم ـ ــد عل ـ ــى نفـ ــسه أو
القائم بذاته فيما يتعلق بتطور قوات
االمن العراقية.
وأضــاف انه قـبل أن تك ــون للعــراقـيني
خطط مؤسسية قائمة تختص بأمور
م ــثل ادارة االفـ ـ ــراد وتـ ـ ــوزيع الـ ـ ــوقـ ـ ــود
وتـوفيـر التمـوين والعتـاد "سيمـر وقت
طـ ـ ــويل ق ــبل ان يـ ـص ـي ـ ــر ه ـ ــذا االم ـ ــر
مستقال متاما.
وتـ ــابع دميـ ـسـي ان اجلـي ــش العـ ــراقـي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـبـلـغ ع ـ ـ ـ ـ ــدده اآلن  115ألـف
جـنــدي سـيــصل الــى ه ــدفه الـنهــائـي
وه ــو  137500جـنـ ــدي بحل ــول نه ــاي ــة
عام  2006وهـو الوقت الـذي يصل فيه
اج ـمـ ـ ــالــي عـ ـ ــدد أفـ ـ ــراد قـ ـ ــوات االمــن
الع ــراقيــة مبــا يف ذلك الـشــرطــة الــى
هــدفهـا هـو  325ألـف جنــدي ارتفـاعـا
من  265ألفا يف الوقت احلالي.
وقال دميـسي يف تصـريح للـبنتـاجون:
سيبنى اجليش العراقي بحلول نهاية
العام احلالي.
وقـال ان ذلك معـناه انه بـحلول نهـاية

 2006سيكـون العـراقيـون قـادرين علـى
جت ـن ـي ـ ــد وانــتق ـ ــاء وت ـ ــدريــب اجل ـن ـ ــود
ووضـعـه ـ ــم يف وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات وثـ ـك ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــات
و"ارس ـ ـ ــالـه ــم خ ـ ـ ــارج الـ ـب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة الداء
مهامهم".
ويعـمل نحــو  4000عــسكــري أم ــريكـي
مـ ــن أصـل  127ألـفـ ـ ـ ـ ــا يف الـعـ ـ ـ ـ ــراق يف
تدريب قوات االمن العراقية.
وقـ ـ ـ ــال دمي ـ ـ ـس ــي ان أكـ ـبـ ـ ـ ــر مـخـ ـ ـ ــاوفـه
بـالنـسبـة لـوحـدات اجليـش والشـرطـة
الـتي تــدربهــا القــوات االمــريـكي ــة هي
ايجاد قيادة عراقية قادرة.
وتـ ـ ــابع قـ ـ ــوله :لـ ـ ــو س ــئلــت عــن أك ـبـ ـ ــر
الـتحــديــات فــانـنـي أرى انهــا تـطــويــر
القـي ــادة الن أداء ه ــذا اجلـيــش وه ــذه
الشرطة مرتبط بأداء قيادتيهما.
وأعـ ــرب عــن قلـقه أي ـض ـ ــا ازاء نق ـطـ ــة
أخ ـ ــرى .فق ـ ــال :ان معـ ــدل اسـتـنـ ــزاف
اجليـش العــراقي أعلـى ممـا نـريـده أن
يكون.
إلى ذلك يـشهد الرأي العـام االميركي
انقـ ـسـ ــامـ ــا حـ ــول وضع جـ ــدول زمـنـي
الن ــسح ـ ــاب القـ ــوات االمـيـ ــركـيـ ــة مـن
العــراق رغم ان الــرغبــة يف انهــاء هــذه
املـهمــة الـتي ادت الــى مـقتـل اكث ــر من
 2500جنــدي تــسجل تقــدمــا بحــسب
استـطالعني للــرأي نشـرت نتــائجهمـا
امس االول الثالثاء.
وافـاد استطالع للرأي اجـرته صحيفة
"واشنطن بـوست" وشبكة "اي بي سي"
ان  %15مـن االمـيـ ــركـيــني يعـ ــارضـ ــون
جـدوال زمـنيـا لالنـسحــاب من العـراق
فيـما يـرغب  %74فقـط منهم يف ذلك.
لكن عدد الذين يـريدون معرفة موعد
رح ــيل اجل ـنـ ـ ــود االم ـيـ ـ ــرك ـيــني ارتـفع
مقارنة مع كانون االول .%39
واظه ــر اسـتــطالع اخ ــر اجـ ــراه معه ــد
غـالـوب حلـسـاب صـحيفـة "يـو اس ايه
ت ـ ــودي" تقـ ــدمـ ــا بــنق ـطـ ــة ملـنـ ــاصـ ــري
االنسحاب.
واب ـ ــدى  %33مــن االشخ ـ ــاص ال ـ ــذيــن
استطلعت آراؤهم تـأييدهـم النسحاب
الق ـ ــوات االم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة مــن الع ـ ــراق يف
االشه ــر الـ  12املقـبلــة فـيـمــا دعــا %17
الـى انسحـابهم فـورا واعتبـر  %41انهم
يجــب ان ي ــبق ـ ـ ــوا يف العـ ـ ــراق الـ ـ ــوقــت
الـالزم وق ـ ـ ـ ـ ــال  %8انـه يـجـ ــب ارس ـ ـ ـ ـ ــال

تعزيزات.
وبح ـسـب هــذا االسـتـطالع ف ــان فكــرة
حتــديــد جــدول زمـني تــسجل تقــدمــا
لــدى اجلـمه ــوريني ال ــذين يـســانــدون
ادارة بـوش حـيث يـؤيـدهـا  %28مقـابل
 %18يف كانون االول.
وتظهر استطالعات الرأي املتتالية ان
ال ــرأي العــام االمـيــركـي يـبــدي ســأمــا
متزايدا حيال املهمة يف العراق.
واك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــت االبـ ـيـ ــض االثـ ـن ــني ان
البنتاغون وضع خطة النسحاب كبير
للقوات االمـيركيـة من العـراق بحلول
نهـاية  2007لكنه قـال يف الوقت نفسه
ان ذلك ليس سوى احد اخليارات وان
تنفيذه "رهن بالظروف على االرض".
وخالل نه ــاي ــة االسـب ــوع ،اف ــادت ع ــدة
وس ــائـل اعالم امـي ــركـي ــة ان اجلـن ــرال
جـورج كايـسي قائـد القوات االميـركية
يف الع ـ ــراق اق ـتـ ـ ــرح خف ــض االل ـ ــوي ـ ــة

املقاتلـة يف العراق الـى خمسـة او ستة
مـن اصل  14ح ــالـي ــا بـحل ــول ك ــان ــون
االول 2007.
وبحــسب صـحيفــة "نيـويـورك تـاميـز"
ف ــان سـبع ــة االف جـن ــدي سـيغ ــادرون
العــراق اعـتبــارا مـن ايلــول .وحت ــدثت
شــبك ــة "ان بـي سـي" مــن جهــته ــا عـن
سـحـ ــب  28الـف رجـل مـ ــن الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق
بـحـل ـ ـ ـ ـ ـ ــول  2007م ـ ــن اصـل  127الـف
منتشرين حاليا يف العراق.
ويف الك ــونغ ــرس ،ت ــواجهـت الغ ــالـبـي ــة
اجلمهـورية واملعـارضة الـدميوقـراطية
يف االسبوعني املاضـيني حول موضوع
العـراق ،حيث حـاول الدميـوقراطـيون
اسـتـغالل تـ ــراجع الـت ــأيـي ــد ال ــشعـبـي
للحرب متهيدا لالنتخابـات البرملانية
اجلزئية يف تشرين الثاني.
وخـالل عملـيتـي تصــويت مـتتــاليـتني
رفــض مـجل ــس الـ ـشـيـ ــوخ االمـيـ ــركـي

اخـ ـي ـ ـ ـ ــرا حت ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي
لالنسـحاب كمـا كان يـطالب قـسم من
ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراط ـيــني ال ـ ــذيــن اتهــمهــم
اجلمهـوريون بـانهم ال يتحلـون بحس
املسؤولية.
ومنــذ اشهــر يــرفـض ال ــرئيـس جــورج
بـوش حتـديـد مـوعـد لـسحـب اجلنـود
االميركـيني مؤكدا ان تـطورات الوضع
علـ ــى االرض ميـكـن ان تـتـيـح خفــض
ع ـ ـ ــدد القـ ـ ــوات هـ ـ ــذه ال ـ ـس ـنـ ـ ــة .لـك ــنه
يــتعـ ــرض ل ــضغـ ــوط مـن بـ ــرملـ ــانـيـني
جمهــوريني يخـشـون ان يـؤثـر الـوضع
يف الع ــراق عل ــى انـتخ ــاب ــات ت ـش ــريـن
الثاني.
ويف م ـطـلع حـ ــزي ـ ــران ادى مقــتل ابـ ــو
مـ ــصعــب ال ـ ــزرق ـ ــاوي زع ـيــم ت ـنـ ـظ ـيــم
القاعـدة يف العراق وتـشكيل احلكـومة
الع ــراقيــة الــى اعــادة اطالق ف ــرضيــة
الـقـ ـيـ ـ ـ ــام بـخـفـ ــض كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر لـلـقـ ـ ـ ــوات

االميــركيــة من العــراق بحلــول نهـايـة
السنة.
لكـن اسـتـم ــرار اعـمـ ــال العـنف ق ــوض
ذلك ورغـم اح ــراز بعـض الـتقــدم فــان
اجليش والشرطة العراقيني ال يزاالن
غيـر قــادرين علــى وقف اعمــال العنف
هذه.
مــن جهـ ــة اخـ ــرى قـ ــال وزيـ ــر الـ ــدفـ ــاع
االستـرالي برندان نلسـون ان استراليا
ت ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــر احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة
معــارضـتهــا حتــدي ــد مهلــة او مــوعــد
نهائي للقوات املنشورة يف العراق.
وق ـ ـ ــال يف مج ـمـ ـ ــوع ـ ـ ــة صغ ـيـ ـ ــرة مــن
الـ ـ ـصـحـف ـ ـيـ ــني يف واش ـ ـنـ ـ ـطـ ــن بـعـ ـ ـ ـ ــد
مـب ــاحـثـ ــات مع ن ــائـب ال ــرئـي ــس ديك
ت ـشـيـنـي "نحـن مـثل االمـ ــريكـيـني لـن
نكون رهينة ملهلة مفتعلة.
وكانـت استرالـيا من اوائل الـدول التي
التــزمت بـارسـال قـوات حلـرب العـراق

وله ـ ـ ــا اآلن نحـ ـ ــو  1300عـ ـ ـسـكـ ـ ــري يف
العراق وحوله.
وق ــال نل ـســون ان احـبــاط م ـشــروعــات
قــوانـني للحــزب الــدميق ــراطي تــدعــو
الــى انـسحــاب القــوات االمــريـكيــة من
العــراق يف مجلـس الـشيـوخ االمـريـكي
االسـبوع املاضي تظـهر ان االستراليني
واالمـ ــريكـيـني مــتفق ــون عل ــى ض ــرورة
البقاء يف هـذا البلد حتى يصبح قادرا
علــى حكـم نفــسه بـنفــسه واحملــافـظــة
على امنه.
وقال :استراليا تعتقد اعتقادا قويا ان
امل ـســألــة لـي ـسـت حتــديــد نــوع مــا مـن
مـهلة مـصطنعـة لكـنها مـسالـة التـأكد
من اننا نرى املهمة وقد أجنزت.
عل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد م ـتـ ــصل أق ـيــم ام ـ ــس
األربع ــاء يف أربـيل إحـتف ــال بـتخـ ــريج
وجبـة جديـدة من مـركز تـدريب مهـنى
تـابع للجيش الكـورى املرابط يف أربيل
ضـمــن الق ـ ــوات مــتع ـ ــددة اجلـنـ ـسـي ـ ــة
والبالغ عددها  130متدربا.
وق ــال اجلن ــرال (لي يــوجن ســو) مــديــر
املــركــز يف تـصــريـح صحفـي إن الــدورة
بــدأت يف  25نيـسـان املــاضي واسـتمـرت
ملــدة شه ــرين وتــدرب املـشــاركــون فـيهــا
علــى اسـتخــدام الكــومـبيــوتــر وإصالح
السيـارات واالجهزة الكهـربائيـة وقيادة
الـسيـارات الـثقيلـة والعـامـة بـاإلضـافـة
إلـى تعـليم صـنع املعجنـات علـى أيـدى
مدربني كوريني وكرد.
وأضـاف نقـوم بـالـتنـسـيق مع حكـومـة
اقل ـيــم كـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان العـ ـ ــراق ب ــتع ـيــني
اخل ـ ــريجــني يف ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـ ــرس ـم ـي ـ ــة
لـلحكــومــة النـهم يـشــاركــون يف الــدورة
عـن ط ــريق وزارة الـتــربـيــة ،وجـمـيعهـم
مـ ــن احلـ ـ ـ ـ ــاصـلـ ــني عـلـ ـ ـ ـ ــى شـهـ ـ ـ ـ ــادات
االعدادية أو دبلوم املعاهد املهنية.
واشار اجلنـرال لي يوجن سـو ان إلى أن
الـ ــدورة الق ــادم ــة سـتـب ــدأ يف  12مت ــوز
يـوليـو القادم وتقـرر قبـول  170متـدربا
فـيه ــا من بـني  1830شخـصــا تقــدمــوا
للتدريب بينهم  355إمرأة.
وتخـرج من هـذا املـركـز حتـى اآلن 613
مـت ــدرب ــا يف خـمــس دورات س ــابق ــة ،مت
تـع ـ ـيـ ــني  548م ـ ـنـهـ ــم يف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ـ ــر
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات احلـك ـ ــوم ـيـ ـ ــة يف اقل ـيــم
كردستان العراق.

