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دينارا

أشالء املدنيني وعناصر الدفاع املدني تناثر ت واملستشفيات تعج باجلرحى
عالوي يعلن اعتقال ثالثة من رؤوس اإلرهابيني
بغداد ـ عمر
الشاهر ـ كونا
تصوير :نهاد

وجــــــــرح أكثـر
مـن  30شخـصــا.
وذكر شاهد عيان
آخــر مـن أفــراد
الــــشــــــرطـــــــة
ـ
املـــوجـــوديـن يف
موقع االنفجار أن
عـــدد الــشهـــداء
يصل إىل  16شهيدا
مجــيـعهــم مــن
املـدنيني ،يف حني
أكــدت مصـادر يف
الشـرطـة أن احلـادث مل يـؤد إىل قتل أو
جرح أي عـسكري مـن القوات مـتعددة
اجلنسـية .توجهت (املدى) إىل مستشفى
الريمـوك التـعليمي ،وقـد غصت شعـبة
الطـوارئ فيهـا بـالعـوائل اليت هـرعت
لالطمئنان عـلى ذويها .وذكرت مصادر
طبيـة يف املستـشفى أن عـدد املصـابني
الذين نقلـوا إىل املستـشفى هـم شهيدان
و 16جـرحيـــــــا .ويف أثنـاء وجـودنـا يف
املستـشفى أعلن األطباء عن وفاة مصاب
آخر مـتأثرا جبـروحه البالـغة .وعلمت

(املـدى) أن معظم املصابني مت نقلهم إىل
املستشفيـات بواسطة سيـارات الشرطة،
بعـــد أن تـــأخـــر وصـــول سـيـــارات
اإلسعـــــاف.
وأكد مصـدر طيب أن  3جرحى نقلوا إىل
مستـشفى اجلملـة العصبيـة ،الصابتهم
الـشديدة ،بيـنما كانـت جروح اآلخرين
ترتاوح بني املتوسطة واخلفيفة.
وأضاف أن عددا آخر من املصابني نقلوا
إىل مـستـشفــى الكـرامــة ومل تتـوافـر
حصيلة دقيقة عن عددهم.

اياد عالوي :لقاءاتي السرية بعناصر املقاومة
اسهــمــت يف انــــــشقـــــــاق العــــــراقــيــني مـــنهــم عــن االجــــــانــب

صدام حسني يرتبط بعالقات وثيقة مع االرهابيني الدوليني
بغداد لندن /املدى الوكاالت
صرح رئيـس احلكومـة املؤقتـة اياد عالوي
هلـيئـة االذاعـة الـربيطـانيـة (بي بـي سي)
االربعاء ان الـرئيس املـخلوع صـدام حسني
كان عـلى عالقة بـارهابيني مـثل (كارلوس
وابــو نـضــال) ومـع منــظمــات ارهــابيــة
مـرتبطـة بتـنظيـم القاعـدة.وقال عالوي
لالذاعـة ان (مــاضي صـدام حــسني يـدل
بـوضــوح علــى عالقــاته مع االرهـابـيني
الـدوليـني مثل كـارلـوس وابـو نضـال ومع
جممـوعـات اصــوليـة).واضـاف (لــدينـا
معلومات اكـيدة بانه اقـام عالقات مع قادة
ســودانيـني للعـمل مـع تنـظيـم القـاعـدة
ومنـظمات من نـوع تنظيم القـاعدة).ومن
جهة اخرى قـال رئيس الوزراء الدكتور اياد
عالوي انه كـان يلـتقي ســرًا مع عنـاصـر
تسـانـد (املقـاومـة) ليعـرض علـيهم العفـو
ولـيقدم هلـم فرصـة للمـشاركـة يف العملـية
الـسياسية يف العراق اجلديد.وقال عالوي ان
لقـاءاتـه السـريـة مع (احملـيطـني بعنـاصـر
املقـاومـة) كـانت جتـري يف مـواقع خمتلفـة
خارج املنطقة اخلضراء يف بغداد ،وان بعض
هـذه االجتـماعـات جرت يف مـنزلـه .وقال
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انفجار سيارة مفخخة يف مدخل املنطقة اخلضراء

هـز انفجـار عـنيف
صبـاح أمس مدخل
املـنطقــة اخلضـراء
خملفـا عـددا كـبريا
مـــن الـقـــتـلـــــــى
واجلــرحــى .وقــال
املـقدم مـاجد عـبد
احلـميـد العـبيـدي
آمـر قـاطع شـرطـة
األندلس والكرادة لـ
(املـدى) إن احلـادث
الذي وقع يف املدخل
الـتفتيـشي للقـصر
الـرئــاسي وقـصـر
املؤمتـرات جنم عن
انفجار سيارة مفخخة
تضاربت األنباء حول
نــوعيـتهــا .وقــدر
اخلــــرباء حـجــــم
العبـوة النـاسفـة بـ
 450كـــــيـلـــــــــــــو
غـــرامـــا .وذكـــر
العــبــيــــــدي أن 9
أشخـــاص قــتلـــوا
بـينهـم  4من أفـراد
احلــرس الـــوطين.
وأشــــار العـبـيـــدي إىل أن الــسـيـــارة
املـستخـدمـة يف هـذا االعتـداء جمهـولـة
اهلـوية بسبب حجم الـدمار الذي حلقها،
وأنها كـانت ضمن خـط التفتيـش ،وقد
انـفجــــرت قـبــيل وصــــول احلــــرس
لتفـتيـشهـا .لـكن بعـض شهــود العيـان
ذكـروا أن السـيارة كـانت مـن نوع (كـيا
محل) ســــوداء اللـــون ،يف حـني ذكـــر
آخرون أنها كـانت من نوع (الندكروز).
وأعلن مصـدر أمين يف مكـان احلادث أن
عدد الـسيارات املـدنية املـتضررة وصل
إىل  7سيـارات معـظمهــا احرتقـت كليـا
وقامت القوات األمريكية برفعها يف وقت
الحق.
من جهته أعلن الكولونيل مايك موري،
آمر اللواء الثالث يف فرقة الفرسان األوىل
أن سـبعــة أشخــاص قـتلـــوا من جــراء
االنفجار بيـنهم أربعة من أفراد احلرس
الــوطـين العــراقـي ،يف حني أصـيب 23
آخرون.
وذكـر شهود عيان لـ (املدى) أن االنفجار
أسفر عن اسـتشهاد  9أشخـاص ،بينهم 5
مدنيـني و 4من عناصـر الدفـاع املدني،
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عالوي ان االجتمـاعـات ضمت بـعض كبـار
ضبـاط احلرس اجلـمهوري اخلـاص ،وبعض
املـسانـدين االقـوياء لـصدام حـسني وبعض
الــراديكــالـيني االسـالميـني.ويف لقــاء مع
صحيفـة الواشنطن بوست قال عالوي (لقد
قلت هلـم :ان كنـتم تـريـدون اعـادة صـدام
حــسـني ،فــان (صــدام) صــار جــزءًا مـن
التـاريخ ،ان كنتم تـريدون جلب اسـامة بن
الدن اىل العراق ،فسـوف اقاتلكم حتى املوت،
وان كنـتم تـريـدون ان تكـونـوا جـزءًا من
ال بكم)واضاف
ال وسه ً
العملية السياسية فاه ً
عالوي ان اللقـاءات كـانت صـرحيـة للغـايـة
(وقلت هلم ان ماتفعلونه اليؤدي اىل نتيجة،
ان الـشـعب العــراقي قــرر املضـي يف خيـار
الدميقراطية وهذا ما حنن قادمون عليه).
وقال عالوي انه دعا يف هذه اللقاءات اعضاء
املعارضـة الذين مل يـرتكبوا ايـة جرمية اىل
االنـضمـام اىل العـمليـة الـسيــاسيـة ،لـكنه
حــذرهم من ان العـراق ال يـزال حبـاجـة اىل
القوات متعـددة اجلنسيـات وان خروج هذه
القـوات سيحـول العـراق اىل محـام دم.وأكـد
عالوي ان هذه اللقـاءات السريـة قد حققت
نتـائج جيدة ،خـاصة يف احـداث شقاق بني

(املقاومة) العـراقية واالسـالميني االجانب
الذين تـدفقوا اىل الـبالد  .وذكر عالوي انه
التقـى بوفـد من مدينـة الفلوجـة االسبوع
املـاضي واعرتف اعـضاء الـوفد بـوجود 150
ال اجنـبيـــ ًا يف الفلــوجــة وبــانـهم
مقــاتـ ً
سيقومون بالـضغط عليهم ال خراجهم من
املدينة .وكان عالوي قد التقى يوم الثالثاء
املاضـي رجال دين من مـدينة سـامراء اليت
خرجت يف االسـبوعني املاضـيني عن نطاق
الـسـيطـرة ،ونـاقـش مع الـوفـد امكــانيـة
اعـتقــال املقــاتلـني االجــانـب العــاملـني
هناك.مـن جانب اخـر ،اشار عالوي اىل انه
يعـمل مع قـادة الـدول اجملـاورة لـتقــديم
املسـاعـدة اىل العـراق مـن اجل ضمـان امن
احلدود املشرتكة.
وقال ان الـرئيس الـسوري بـشار األسـد قد
اشار اىل انه سيبحث يف سبل جديدة ملراقبة
احلدود ولـلسيطـرة على العنـاصر املعـادية
اليت تعـمل من سـوريـا .وكـشف عالوي انه
ارسل رسـالـة اىل الـرئـيس االيــراني حممـد
خـامتي يطلـب منه املسـاعدة والـوقوف مع
العراق ،ووعده بأنه لن يسمح جبعل العراق
قاعدة تهدد املصاحل االيرانية.

املانيا واهلند تتفقان على دعم ترشيحيهما ملقعد دائم مبجلس االمن
نيودهلي (ا ف ب) -اتفقت اهلند واملـانيا امس االربعاء على دعم
تـرشيحيهـما لعضـوية دائمـة يف جملس االمـن الدولي حـسب ما
اعلن وزيرا خـارجية البلـدين.واعرب وزيـر اخلارجيـة االملاني
يوشكـا فيشـر الذي بـدأ يف اهلند جـولة آسيـوية عن االمل يف ان
يتـم ذلك يف اطــار االصالحـات يف االمـم املتحـدة.وقــال خالل
مؤمتـر صحايف مشرتك مع نـظريه نتوار سينغ ان (املـانيا واهلند
تعتربان ان الـبلديـن مرشحـان لعضـوية دائمـة يف جملس االمن
الـدولي املـوسع وان كل دولـة ستـدعم االخـرى لتـحقيق هـذا
اهلدف).واضـاف فيـشر الـذي التـقى رئـيس الـوزراء منمـوهان
سينغ انه (من امللح اقـامة نظـام فعال مـتعدد) يعكـس حقيقة
العامل احلـاضر.واكد نـظريه اهلندي بقـوله يف انتقادات مـبطنة

للواليـات املتحدة ان اهلـند واملانـيا ستتعـاونان الصالح املـنظمة
الدوليـة.واضاف (يف عـاملنا احلـاضر اذا مـا التففنـا حول االمم
املـتحدة او اذا ما سـيطر مبـدأ االحادية علـى التعدديـة سيكون
هـناك خلل).ويف اشـارة اىل مسـألة العـضويـة الدائمـة يف جملس
االمن اكـد انه (اذا عـملت اهلنـد واملـانيـا معـا قـد تتـوصالن اىل
حتقـيق هذا اهلـدف) وديا.واعتـرب ان الرأي العـام الدولـي يدعم
اجراء (اصالحات جذريـة) يف االمم املتحدة.وحاليا حتتل املانيا
احد املقـاعد الـ 10غري الدائمة يف جملس االمن وتسعى مثل اهلند
واليـابان اىل ان تصـبح دولة دائمـة العضـوية اىل جـانب (الدول
اخلمس الـدائمـة العضـوية) حـاليـا (الصني والـواليات املـتحدة
وروسيا وبريطانيا وفرنسا).

من جهتـها عربت
عــوائل الضحـايـا
عـن غــضــبهـم
بـــــالـــصـــــــراخ
ـ
والــــدمــــوع ،إذ
أشارت والدة أحد
الـــشهـــداء إىل أن
أبـنــــاء العـــراق
سـيقضـى عـليهم
حتت مـسـميـات
فـارغــة ،يف حني
فقــد والــد أحــد
اجلــرحـــى وعيـه عنــد رؤيـته البـنه
املصاب وهو ينزف.
وجتمهر مجع غفـري من الناس أمام باب
طـوارئ مـستـشفـى الريمـوك جيـمعهم
إحـسـاس واحـد بـالـفجيعـة ،وقلــوبهم
تنبض بلعن اإلرهاب واإلرهابيني.
من جانب آخـر حضر إىل (املدى) السيد
قدوري مـالك اجلعفـري ،الذي قـال إنه
األمني العـام حلركـة اجلهـاد اإلسالمي ـ
منـظمــة اخلنـدق ـ ذاكـرا ( أن حـادث
الـتفجـري استهـدف مـسـرية هلم اطـلقت

للـــتعــبــري عــن
تــأييـد احلـركـة
لـلحـكـــــومــــــــة
اجلـــــــديـــــــــدة
ومـطـــالـبـتهــــــا
ـ
بـإعـدام صـدام،
مـــضـــيفــــــا أن
حـركـته فقـدت
ضحايا استشهدوا
يف األنفجـار ،هـذا
فضال عن إصـابة
بعـض املشـاركني
يف املـــــــــســــرية
جبروح).
ويف السياق نفسه
ذكرت (كـونا) أن
رئـيــس الــوزراء
إيـاد عالوي أعلن
أمـــــس ،لــــــدى
زيـــارته مـــوقع
االنفجـار برفـقة
نـــائـبه بـــرهـم
صـاحل وعـدد من
املــــســــــؤولـــني
ـ
العـــراقـيـني ،أن
هذا احلـادث جاء
ردا علــــى متكـن
قـــــــوات األمـــن
العــراقـيــة مـن
إلقاء القبض على
ثالثة من رؤوس
اإلرهـــاب يف العـــراق ،أحـــدهـم حيـمل
جنسية عربية واثنان من العراقيني.
وقـال عالوي للـصحفـيني إن االنفجـار،
الذي تسبب فيه انتحاري إرهابي ،جرمية
أخرى ترتكب حبق األبرياء املدنيني.
وأوضح أن املعلـومـات األوليـة تـشري إىل
سقوط عشرة عراقيني بينهم ثالثة من
أفراد احلرس الوطين وسبعة مدنيني،
يف حني بلغ عـدد املصـابني  40مـدنيـا
بـينهـم  4من أفـراد احلـرس الــوطين،
مـشريا إىل أنه تـوجد حـاالت خطرية يف
صفـوف اجلـرحـى .وشـدد عالوي علـى
سحق اإلرهـابيني قـائال( :إن احلكـومـة
ستسحق هؤالء اإلرهابيني).
وأضـــاف( :أحـب أن أطـمـئـن الـــشعـب
العـراقي أنه مت القبـض على ثـالثة من
رؤوس اإلرهــاب املسـؤولــة عن األعمـال
اإلرهابية التفجريية يف العراق).
وتـابع القـول (إن اإلرهــابيـني الثالثـة
بــدؤوا بــاالعـرتاف ،وكــشف خـيــوط
أتبـاعـهم يف العـراق ،وإن حــادث اليـوم
حماولـة فاشلة وبـائسة للـرد على هؤالء
اإلرهابيني).
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تعادل الربغواي وتشيلي

ترحيب فرنسي بتعيني املبعوث
اجلديد لألمم املتحدة يف العراق
باريس (اف ب)
رحبت بـاريس الثالثـاء بتعـيني املمثل
اخلـاص اجلـديـد لـالمني العــام لالمم
املتـحدة يف العـراق ،البـاكسـتانـي اشرف
جهنجري قازي.
وقـالت الـناطقـة املسـاعدة بـاسم وزارة
اخلارجـية الفرنـسية سيـسيل بوزو دي
بورغـو (ان فرنـسا تـرحب بقـرار انان
هذا الـذي سيـسمـح لالمم املتحـدة بان
تلعب دورها كامال يف اعـادة بناء العراق
سيـاسيـا واقتـصاديـا ،وذلك بـالتنـسيق
الوثيق مع السلطات العراقية املؤقتة).
واضـــافـت (انـنـــا جنـــد انه مـن املهـم
للعراقـيني انفسهـم ان يستـطيع املمثل

اجلـديــد وضع خربة االمـم املتحـدة يف
عمليـة نقل السلـطة اجلـارية االن ،وان
يتمكن من تـسهيل الوفاق الداخلي بني
العـــراقـيــني ،وان يلعـب دوره يف اعالء
ومحاية حقوق االنسان).
وكـان قـازي سفريا يف الـواليـات املتحـدة
منـذ ايلـول ،2002بعـد ان مثل بالده يف
الـصـني واهلـنـــد وروسـيـــا وســـوريـــا
ومجهـوريـة املــانيـا الـدميـوقــراطيـة
السابقة.
وياتي هذا الـدبلوماسي خلفـا لسريجيو
فيريا دي ميللو الـذي قتل مع  21شخصا
اخـرين يف انفجـار استـهدف مقـر االمم
املــتـحـــــــدة يف بـغـــــــداد يف اب .2003

بلغاريا ستبقي قواتها يف العراق
برغم مقتل احد مواطنيها
صـوفيـا (اف ب)  -اعلنت بـلغاريـا امس
االربعاء انهـا ستبقي كتيبتهـا العسكرية
يف العـراق بــرغم قتل احـد مــواطنيهـا
املـــدنيـني اللـــذين كــانــا حمـتجـــزين
رهـينـتني ،مـســاء الـثالثـــاء من قـبل
جمموعة ارهابية مرتبطة على االرجح
بـتنـظيـم القــاعــدة.واكــد الــرئيـس
البلغـاري غيـورغي بـارفانـوف ورئيس
احلكومـة سيميـون دي ساكس كـوبورغ
غوتا يف اعالن مـشرتك يف صوفـيا (نرى

انه على بلغاريا االستمرار يف املشاركة يف
اعادة االعمار والتـنمية الدميـوقراطية
للعـراق طـبقـا لـتعهــداتهـا الــدوليـة
النامجة عن قرارات االمم املتحدة).
وكانت احلكـومة البلـغارية اكـدت مساء
الثالثـاء ان احـد مـواطـنيهـا االثـنني
املخطوفني قتل بيد خاطفيه.
وتنـشر بلغـاريا يف الـعــــــــــراق كتـيبة
تضـم  470رجال بقيادة بـولنديـة كلفوا
ضمان االمن يف كربالء.

اتهامات متبادلة بني جملس
حمافظة املوصل واحزاب معارضة

املوصل  /نزارعبدالستار
طالبت احزاب حمـافظة نينوى يف بيان
اصـدرته يف ختام مـؤمتر هلـا عقدته يف
نقـابــة املهنــدسني مبــدينـة املـوصل،
طــالـبت بـتغـيري احملــافـظ وجملـس
احملـافظـة ،مربرة ذلـك بفشل احملـافظ،
وجملسـه يف معاجلـة القضـايا املهـمة يف
مدينة املوصل.وجاء يف البيان اخلتامي
الذي حصلت املدى علـى نسخة مـــنه :
( يعـلن هــذا املــؤمتـــر عن رغـبتـكم
الصـرحية والصـادقة يف تغيـري احملافظ
وجملـس احملــافـظــة بعــد ان قــدمــوا
مااستطاعوا  ..والن حاجة املدينة اكرب
مـن ذلك  ،ورغبـة منـا مجيعـا بـرفـد
اجمللـس بـدمـاء جـديـدة قـادرة علـى
التحـريك وتقـديـم االفضل وبـالـشكل
الدميقـراطي النـزيه لذا نـدعو الـسيد
احملـافـظ وجملـس احملــافظـة للـنظـر
بطلبنا )وكانت جهـات عدة مكونة من
احـزاب وحركـات وتكتالت مجـاهريية
قـد رفعت شعـار  ( :نعم من اجل والدة
دميقراطية سليمـة يف مدينتنا ) تبنت

مهـمة مفاحتـة جملس احملافـظة بطلب
الـتنحي السبـاب تراهـا موجبـة االمر
الذي اعاد اىل االذهان ما جرى مع سلف
كــشمــولــة الــسيـــد البـصــو وادى اىل
استقالته قبل عدة اشهر.
ومن جهـة اخرى سارع جملس حمافظة
نـينـوى بـالـرد علـى املـؤمتـر يف بيـان
عنيف اللهجـة رفض فيه شكال ونـوعا،
زمـانا ومكانا ،شخـوصا وممثلني ماجاء
يف بيــان مــؤمتــر االحـــزاب متـهمــا
ماامسـاهم باصحـاب اهلويـات املكشـوفة
بالتـزلف حنو بؤر الشـر ووصف املؤمتر
بانه مؤامرة على الدميقراطية ويدعو
اىل سيـاسـة ( امطـار الـدم ) اليت قـال
عنهـا الـبيـان انهـا تقـرتب من حـالـة
االرهاب ،وهـدد مبقاضاة كل من تسول
له نفسـه االساءة اىل احلـالة الـشرعـية
الدميقـراطيـة اليت يـتمتع بهـا جملس
احملافـظة .ودعـا البـيان االطـراف اليت
حتـلم باملـاضي املقـبور اىل التـوجه حنو
صندوق املـستقبل الـدميقراطـي بفكر
نري وعقل سليم.

