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بغـداد -احملـافـظـات /املـدى-
وكاالت

اعلـنـت مـصــادر امـنـيــة أمــس االربعــاء
استـشهاد تسعة اشخـاص واصابة اكثر
مـن عــشـــريـن آخـــريـن بجـــروح، بـيـنهـم
سبعـة استـشهـدوا يف تفجيـر انتحـاري

عند مطعم شعبي يف بغداد.
وقــال مصـدر يف وزارة الــداخليـة فـضل
عـــــدم الـكــــشف عــن اســمه "اســتــــشهـــــد
سـبعــة واصـيـب  20 آخـــرون بجــروح يف

هجوم انتحاري بحزام ناسف".
واوضـح ان "الهجـــوم وقع امــام مـطعـم

شعبي يف منطقة بغداد اجلديدة".
ويف حـــــادث مـــنفــــصل، قـــتل مـــــدنــيـــــان
واصيب اثنـان آخران يف انفجـار سيارة
مفخخة لـدى مرور دوريـة للشـرطة يف
مـنــطقــة االعـظـمـيــة )شـمـــال بغــداد(،
على ما اعلن مصدر يف وزارة الدفاع.

واوضـح ان "االنفجـــار وقع لـــدى مـــرور
ـــــــــة لـلـــــــشـــــــــرطـــــــــة يف مــــنـــــطـقـــــــــة دوري

االعظمية".
كـــــــذلـك  اصـــيـــب مـــــــدنـــي بـجـــــــروح يف
انـفجـــــار عــبـــــوة نــــــاسفـــــة اســـتهـــــدفــت
مـدنيني يف منطقة راغبـة خاتون، احد
احياء منطقة االعظـمية، على ما اكد

مصدر يف الشرطة. 
إلــى ذلك ذكــر مـصــدر يف وزارة الــدفــاع
أمس عـن اعتقـال 17 إرهـابيـاً 119 من
ــــــــول املــــــشـــتـــبـه بـهـــم ومـالحـقــــــــة الـفـل
اإلرهـــــــابــيـــــــة يف قـــــــواطـع الـعــمـلــيـــــــات

اخملتلفة.
وقـــال املــصـــدر: مت تــنفـيـــذ 153 دوريـــة
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العـمليـات بـان عــدد اجلثـث التـي عثـر
علـــيهــــــا يف املــــــديــنـــــــة خالل االســبــــــوع
املــــــــاضـــي بـلـغ 19 جـــثــــــــة يف مـــنــــــــاطـق
متفـرقـة من املـدينـة من دون ان يـشيـر
إلـى هـويــة تلك اجلـثث واضــاف خالل
االيجـــاز االسبـــوعي الــذي قــدمه امــام
مجلس احملـافظـة يوم أمـس األول بان
عــدد الـعبـــوات النــاسفــة بلـغ 22 عبــوة
اضــــــــافــــــــة إلــــــــى انـفـجــــــــار ســـيــــــــارتـــني
مـفـخـخـــتـــني ووقــــــــوع 10 مــــــــواجـهــــــــات
مــــسـلحــــــة اســـتهـــــــدف اغلـــبهــــــا قــــــوات

اجليش باملدينة
ومن جـــانب اخــر قــال قــائــد الـشــرطــة
اللـواء واثق احلـمدانـي بأن عـدد افراد
الـــشــــرطــــة الــــذيـن اسـتـــشهــــدوا خالل
املــــواجهــــات مع اجلـمـــاعـــات املــسـلحـــة
خـالل االســبـــــــوع احلـــــــالــي بـلـغ ســتـــــــة
اضـــــافـــــة إلـــــى اكـثـــــر مـن 15 جـــــريحـــــاً
واضـاف  بـان مفـارز الشـرطـة املنـتشـرة
بـــاملـــديـنــــة متكـنـت مـن القـــاء القـبـض
على عدد من املسلحني خالل عمليات
دهـم عدد من االوكـار يف جانب املـدينة

الشرقي 
ومـن جــانـب آخـــر انفجـــرت بعـــد ظهــر
أمس األول سيـارة مفخخة يف مـنطقة
بــــاب الـبـيــض بــــالـــســــاحل االميـن مـن
مـــــديــنـــــة املــــــوصل عــنـــــد مـــــرور دوريـــــة
للجيش االمريكـي وقال قائد الشرطة
بان االنفـجار ادى إلى استـشهاد ثالثة
وجــــــــرح 12 اخــــــــريـــن جـــمـــيـعـهـــم مـــن
املـــدنـيـني اضـــافـــة  إلـــى احلـــاق اضـــرار
كـبـيــرة مبـمـتـلكــات املــواطـنـني واحملــال

التجارية باملنطقة.
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القــــوات مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــة حــملــــة
عـــسكـــريــــة فجـــر امـــس واشـتــبكــت مع
الـعنـاصـر االرهــابيــة يف املنـطقـة وادى
ذلـك إلــــى اسـتــــشهــــاد 6 مـن عـنــــاصــــر
اجلـيش ومتـكنت القـوات املشـتركـة من
قتل االرهــابي جــاسم سالمـة مع احـد

مساعديه.
ويف النـجف القت االجهــزة االمنيـة يف
احملــــــــافــــظــــــــة عـلــــــــى الـعـقـل املــــــــدبــــــــر
للـتفجيـرات االخيـرة الـتي وقعت قـرب

مرقد الصحابي ميثم التمار.
وقـــال مـصـــدر مخـــول يف احملـــافـظـــة لـ
ــــــــى احــــــــد ــــــــدى(: مت الـقـــبـــــض عـل )امل
اإلرهابيـني عند نقطـة سيطرة الـكوفة
- بـــــــابل، وأضــــــاف املـــصــــــدر: "متـكــنــت
شــــرطــــة سـيــطــــرة الـكــــوفــــة مــن القــــاء
القبـض علـى  االرهـابـي )ح. ع. ع( من
سـكــنـــــــة محــــــافـــظــــــة بـــــــابل نــــــاحــيــــــة
االسـكــنـــــــدريـــــــة حــيــث حـــــــاول دخـــــــول
الــنـجف مـــــدعــيـــــا زيـــــارة االمــــــام علــي
)علـيه الــسـالم( وبعــــد إلقــــاء القـبــض
علــيه واجـــــراء الــتـحقــيق االبــتـــــدائــي
اعـتــــرف صــــراحـــــة بقـيـــــامه بــــاعـمــــال
ارهـــــــابــيـــــــة داخـل مـحـــــــافــــظـــــــة بـــــــابـل
مستهـدفا يف احـداها اغتيـال محافظ
بـــابل، واضـــاف: كـمـــا اعـتـــرف انه كـــان
يـعمل مـع مجمـوعـة ارهــابيــة منـظمـة
ومـــدعـــومـــة مـن داخل وخـــارج العـــراق
تقــوم بقـتل االبــريــاء، وكــذلـك اعتــرف
مبحــاولـته اغـيتــال آمــر لــواء العقــرب
وعـملـه مع مجـمـــوعه ارهــابـيــة اخــرى

تقوم بعمل وزراعة العبوات الناسفة.
ويف املـوصل قـال العـميـد مـديـر مـركـز
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و95 سـيـطــرة ضـمـن قـــاطع مــســؤولـيــة
الفرقة السادسة يف قاطع بغداد.

وأضـــــاف املــصـــــدر: اسـتـمـــــرار عــملـيـــــة
الــــــرمح 7 ضــمــن قــــــاطع مــــســـــؤولــيـــــة
الفـــــرقـــــة الــثـــــانــيــــــة وتفــتــيــــش بعـــض
املـنـــاطـق وإلقــــاء القـبــض علـــى 9 مـن
املـشـتبـه بهم وتـنفيــذ 5 واجبـات دوريـة
والعـثــــور علــــى عـبــــوة نــــاسفــــة يف حـي

القادسية يف قضاء تلعفر.
وأكــــد العـثــــور علــــى عـبــــوة نــــاسفــــة يف
منـطقـة قــرة تبه وتـنفيـذ 19 دوريـة و5
كــمــــــائــن و1 ســيـــطــــــرة ضــمــن قـــــــاطع

الفرقتني الرابعة واخلامسة.
كـمــــا مت اعــتقــــال 3 إرهــــابـيـني و2 مـن
املـــشـتـبـه بهـم وتــنفـيــــذ 157 دوريــــة و7
كــمــــــائــن و2 ســيـــطــــــرة ضــمــن قـــــــاطع
الــــرمـــــادي. وإلقـــــاء القـبـــض علــــى 14

إرهابياً يف منطقة اليوسفية.
ويف تكريت أكـد مصدر أمنـي يوم أمس
حـدوث إشـتبـاكـات عـنيفـة بـني عنـاصـر
مــن اجلــيـــــش العــــــراقـــي ومجــمــــــوعــــــة
ارهــابـيــة يف قــريــة الــسلـمــان الـتـــابعــة
حملــــــافـــظـــــــة صالح الــــــديـــن، واسفــــــرت
اإلشــتــبــــــاكــــــات عــن اســتـــــشهــــــاد 6 مــن
اجلنـود، ومقتل ارهابي بـارز يف تنظيم

القاعدة.
وأضـــاف املـصـــدر عـن اسـتــشهـــاد 3 مـن
اجلنود يوم اإلثنني املاضي يف املنطقة
املذكورة على يد جماعة ارهابية تابعة
لتنظيم القاعـدة حتت قيادة االرهابي
جـــاسـم سالمـــة املـتـــورط يف قـتل اكـثـــر

من 30 مدنياً.
وشـنــت القــــوات العـــراقـيـــة مبــســـانـــدة

PNA /بغداد
ان يقــول طفـل انه يفـضل املــوت
فــــرحــــا يف الـــشـــــارع علــــى املــــوت
مختـبئـا يف بـيته، فهـذا يعـني أن
األمور باتت ال حتتمل وال تطاق
بـالنسبة إليهم، عـدا ما يصيبهم
من حـاالت كـآبــة وإحبــاط بفعل
العــملــيـــــات املــــسـلحـــــة وأعــمـــــال
القـتل اليـومـي. فبــديع محمـود،
الـبـــالغ مـن العـمـــر 20 عـــامـــا، ال
يـوجـد لـديـه أي خيـار لـلتـسـليـة
عــدا الــذهــاب إلــى الــسيـنمــا كل

أسبوع.
ونـقلــت )ســي ان ان( عــن كـــــــامل
محمـود: إن السيـنما مكـان سيئ
جـــــــدا، والـعـــــــديـــــــد مــن الــنـــــــاس
يـــــــذهــبـــــــون إلــيـهـــــــا بـحــثـــــــا عــن
عـــــاهـــــرات. ولـكــنهـــــا أفـــضل مــن
اجللـــوس يف الـبـيـت واالسـتـمـــاع
إلــــــى جــــــدل ســيــــــاســي أو ديــنــي،
ووفـقا خلبـراء صحة، فـإن نقص
التــسليـة هـو أحــد أكبـر املـشـاكل
الــتــي يــبـــتلــــــــى بهـــــــا الـــــشــبـــــــاب

العراقي.
وقـــــــال مـــــــروان عــبـــــــد اهلل، وهـــــــو
مـتحــدث بــاسـم نقــابــة األطـبــاء
النـفسـيني يف العـراق، كمـا ذكـرت
شـبـكــــة املـعلــــومـــــات اإلقلـيـمـيــــة
املـتكــاملــة، التــابعــة ملكـتب األمم
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ويقـــول مـنـيـــر زهـيــــر، املقـيـم يف
بغــــداد والـبـــــالغ مــن العـمــــر 10
أعــوام: أنــا حــزيـن ألننــا اآلن يف
العـطلــة الصـيفيـة. يف املـدرسـة،
كــنــــــا منــــــرح- ولـكـــن اآلن أهلــي
يخـافـون أن يـدعـونـي ألعب كـرة
القـــدم خـــارج مـنـــزلـي، وبـيـنـمـــا
يعــاني زهيـر نـوبـات كـآبـة، إال أن
أمـه رفــــضـــت اقـــتــــــــراح طـــبـــيـــب
نفسـي، بأخـذه ليلعب يف أمـاكن
عــامــة، قــائلــة: إنهــا لـن تعــرضه

للخطر.
وفقا إلبراهيـم، فإن الدرجة من
اإلفــراط يف احلمـايـة قـد تـؤدي
إلـــــى تـــــأثــيــــــرات سلــبــيــــــة علـــــى
الــطفل، وجتعـل عمـليــة الـتعـلم
أصـعــب، عــنـــــــدمـــــــا يـعـــــــود إلـــــــى

املدرسة.
وقـــال صـــالـح محـمـــد، الـنــــاطق
بــاسم جـمعيــة انقــذوا األطفـال
التي تتخذ من بغداد مقرا لها:
يجــب أن تـكــــــون العـــطل، وقــتـــــا
يـلعـب فـيـه األطفــــال. ولـكـن يف
العــــــراق، إنهـــــا كـــــالـــــسجــن، ألن
األطفــال يـتعــرضــون للـحمــايــة
املفـرطــة من قـبل أهلهـم. إذا لم
تــتحـــسـن الـتــــدابـيــــر األمـنـيــــة،
ســتــتــــــدهــــــور صحــــــة األطفــــــال

العقلية يوما بعد يوم.

وتـتباهى العـاصمة بوجـود عشر
دور ســيــنــمـــــــا تـعـــــــرض أفـالمـــــــا
قــــدميــــة، وحــــديقـتـني عــــامـتـني
متهدمتني، بينما تغلق املطاعم

عادة يف الثامنة مساء.
وهنــاك أيـضــا ملـهيـــان ليـليــان،
ولكـنهـمـــا علـــى وشك أن يـغلقــا
بعــد تــسلـمهـمــا رســـائل تهــديــد
مـن مـتــشــدديـن، بـيـنـمــا تــوجــد
فــرقتـان مـسـرحـيتــان يف بغـداد،
تـعــــمـالن مـع األطـفــــــــــال، لــكــــن
املـتــشـــدديـن هـــددوهـمـــا. ويعـبـــر
األطفــال عن سخـطهـم، فيقـول
بـارك محمـد، البـالـغ من العمـر
13 عـامــا: أحتـاج إلـى أن أخـرج،
أحتاج إلـى أن أحصل على هواء
نـقـــي، أحـــتــــــــاج إلــــــــى أن ألـعـــب.
أفـضـل أن أقتل وأنـا أمــرح، علـى
أن أمـــوت يف مـنـــزلـي بـني أربعـــة

جدران.
وحــذرت الــدكتــورة إبــراهيـم من
العواقـب النفسـية احملتـملة، إذا

لم يتحسن الوضع.
وقـالت: إنهـا مشـكلة حـرجة. إذا
اســتــمـــــــرت، فـقـــــــد تـــــــؤدي إلـــــــى
اإلعـاقـة أو الكـآبــة غيـر القـابلـة

للشفاء.
ولـكـــن األطفـــــال الــــصغـــــار، هــم
أكثر املتـأثريـن بنقص التـسلية،

ولكن علـى األقل كنـا آمنني، ولم
نخف مـن مقـــابلـــة أصـــدقـــائـنـــا،
واآلن ثمــة أمــاكـن قلـيلــة يـــذهب

إليها املواطنون للتسلية.

صـــــديقـــــة لهـــــا تقـتـل علـــــى يـــــد
مـتـــديـنـني مـتعــصـبـني: يف عهـــد
صـــــدام، كـــــانـت هـنـــــالـك أمـــــاكـن
قليـلة نقـصدهـا ونسـتمتع فـيها،

فترة حكم صدام. 
وقــــــالــت هــبــــــة ربـــيعــــــة، إحــــــدى
مــريـضــات إبــراهـيم، الـتي كـــانت
تعــاني نــوبــات كــآبــة منــذ أن رأت

القول، بأن استمرار عدم األمان،
الــذي أتـــى مع الغــزو واالحـتالل
األميــركي لـلبلـد، فــاقم املــشكلـة
التي كانـت موجودة أصال، خالل

املـــتحــــــدة لــتــنـــــســـيق الـــــشــــــؤون
اإلنسـانية  (IRIN(يجـب على
العــراقـيـني تــوخـي احلــذر يف أي
أمــــر يفـعلـــونـه، فهـم غـــالـبـــا مـــا
يخـافـون مـن أن فعل هـذا األمـر
أو ذاك قــــــــد يــكــــــــون مـعــــــــارضــــــــا
للــدين.ويــذكــر مـحمــود حــادثــة،
حـصلت مؤخرا، تعـرض فيها هو
وأصـدقــاؤه للتعـنيف بـقسـوة من
قـبل جمـاعــة إسالميــة متعـصبـة
جللوسهم مع فتيات يف مطعم.

وقــــال محـمـــود: عـنـــدمـــا حـــاول
صــديقي أن يـشـرح لهـم أننــا كنـا
فقط رفاق جـامعة، أطلقوا النار
عليه وأردوه قـتيال، وحـذرونـا من
أننـا سنكـون التـالني إذا لم نغـير

أساليبنا.
وأشـارت الـدكتـورة مليـاء إبــراهيم،
وهـي طـبـيـبـــــة نفـــسـيــــة يف وزارة
الصحة، إلى ارتفاع عدد الشباب
الــذيـن يعــانــون االكـتئــاب احلــاد
واإلجهــــاد مـنــــذ العــــام املــــاضـي،
مـضـيفــة أن هــذه األعــراض أدت،
يف بعـض احلــاالت، إلــى أمــراض
قلـبـيــــة ورئــــويــــة. وقــــالــت: لقــــد
وجــــدت مـئــــات احلــــاالت ألنــــاس
كـانـوا مضغـوطني نفـسيـا بـسبب
نقـص يف الـتــرفـيه لـكل األعـمــار
واألجنـاس، وذهبت إبـراهيم الـى

CNN /بغداد-واشنطن
قـدّم محامو الـدفاع عن جندي
ـــأنّ له أمـــريكـي ســـابق مــتهـم ب
ـــاعـتـــداء وقــتل فـتـــاة عالقـــة ب
عراقية وعائلتها، طلبا بتقييد
حـريــة التعـبيـر والـتعلـيق علـى

القضية.
وجــاء يف الــطلـب الــذي قــدّمه
احملاميان سكوت ويندلسدورف
ــــذان ــــولــــديــن، الل ــــريـك ب ــــات وب
يتــوليــان الــدفــاع عـن اجلنــدي
الـســابق ستـيفن دي غــرين "إنّ
تغــطـيــــة القــضـيـــة يف وســــائل
اإلعالم الـــدولـيــــة والقـــومـيـــة
واحمللية كـبيرة. كما استقطبت
القـضيـة بتغـطيـة بــارزة وكثيـرا
مـــا كـــانـت عـــاطفـيـــة يف شـتـــى

وسائل اإلعالم."
وتــضــمّــن الــطلــب إشــــارة إلــــى
احلــــــــــديـــث الــــــــــذي أدلــــــــــى بـه
الـرئيس األمـريكي جـورج بوش
،CNN لـالري كـــيـــنـغ عـلـــــــــــى
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واشنطن /رويترز
وصف الـسـفيـر االمـريـكي لـدى
العـــراق زملـــاي خلـيلـــزاد العـنف
الــــطـــــــائـفــي بـــــــأنـه الــتـهـــــــديـــــــد
الـرئـيسـي لالستقـرار يف العـراق
وحـــذر مـن اخملـــاطـــر الـــدولـيـــة
الـتي سـتنجـم عن نـشـوب حـرب
أهلـيــة عــراقـيــة قـــائال: ان علــى
احلكومـة أن تتحـرك لكبحه يف

غضون ستة أشهر.
وحـذر خليلـزاد يف كلمـة ألقـاها
يف واشــــــنـــــــــطــــــن امـــــــــــــس األول
االمــريـكيـني من أن االنــسحــاب
املــتعـجل قــــد يغــــرق العــــراق يف
حــــــرب أهلــيـــــة وأصــــــر علـــــى أن
القـادة الـسيــاسيني االمـريـكيني
يجب اال يعرقلوا عروض العفو
عـــن املقــــــاتلــني الـــــذيــن قـــتلـــــوا
جــنـــــــودا امـــــــريـكــيــني اذا أريـــــــد
لآلمــال يف املصـاحلـة الـوطـنيـة

أن تتحقق.
وتــــــابع قــــــائال: "قــبل عـــــام كـــــان
االرهــــاب والـتـمــــرد علــــى قــــوات
الـــــتـحـــــــــــــالـف وقـــــــــــــوات االمـــــن
العــــراقـيــــة املــصــــدر الــــرئـيـــسـي
لـزعـزعــة االستقـرار...أصـبحت
أعـمـــال العـنف الـطـــائفـيـــة هـي

أمهل العراقيني ستة أشهر لكبح جماح العنف الطائفي

خليلزاد: اإلرهابيون ضعفوا.. ويستغلون اآلن االنقسامات الطائفية
حـكــــــومـــــــة بغــــــداد ان تــتــــــولــــــى
الــــســيـــطــــــرة علــــــى الــــــوضع يف

االشهر الستة املقبلة.
وقــــــال املــــســــــؤول الــــــذي رفـــض
الكشف عـن اسمه للصحـافيني
"انهــا ليـست حـربــا اهليـة علـى

حد رأيي".
واضـــــــــــــــــاف "ميــــكــــــن خملــــــتــلــف
االشـخـــــــــــاص ان تــكـــــــــــون لـهــــم
تـفـــــســيـــــــرات مـخــتـلـفـــــــة" لـكــن
"مــــؤســـســــات الــــدولـــــة سلـيـمــــة
وممـثلـي مخــتلف اجملـمـــوعـــات

موجودون يف احلكومة".
وتـــــابـع "انه وضـع صعــب لـكـــنه
ليـس حربـا اهليـة"، مشيـرا إلى
ان احـــتـــمـــــــال غـــــــرق الـــبـالد يف
حــــــــرب اهـلـــيــــــــة "لـــيــــــس امــــــــرا

محتوما".
واقـــر هـــذا املــســـؤول االمـيـــركـي
بـــــــان اعـــمـــــــال الـعـــنـف تــــــشـكـل
"التحـدي االبرز" الذي يواجهه

رئيس الوزراء نوري املالكي.
ولـفت إلــى ان "احلكــومــة يـجب
ان تــثــبـــت يف االشهـــــر الــــســتـــــة
املقـبلــة انهــا تتــولــى الــسيـطــرة
النــه مـــــن املـــــمـــكـــــن ان يــفــلـــــت

الوضع عن السيطرة".

الـعـــــــراق... وقـــــــد يـجـعـل هـــــــذا
حتـــــدي القــــاعــــدة الـــســـــابق يف
افغانستان يبدو كلهو أطفال."
وأضــــــــــــاف خـلــــيـلــــــــــــزاد أن مــــن
االهـــمـــيــــــــة مبــكــــــــان الخـــمــــــــاد
االضطـرابـات الـوفـاء بـالـوعـود
مبـراجعـة الــدستـور الــذي متت
صــيـــــــاغــتـه العـــــــام املـــــــاضــي يف
عـملـيـــة قـــاطعهـــا قـــادة الــسـنـــة
عـلــــــــى نـــــطــــــــاق واسـع. وتــــــــابـع
خليـلزاد قـائال: ان عـلى جـيران
العــراق املــســاعـــدة يف العـملـيــة
فيمـا يتعني علـى سوريـا وايران
الــكف عــن زعــــــزعــــــة اســـتقــــــرار

البالد.
وقـــــال خلــيلــــزاد "اذا اسـتـمــــرت
ايـــران يف تــصـــرفــــاتهـــا الـتـي ال
تـساعـد فان احلكـومة العـراقية
والــواليــات املـتحــدة وأصــدقــاء
العــراق االخــريـن سيـحتــاجــون
إلــــــى بحــث اتخـــــاذ االجـــــراءات

الالزمة.
ويف ســـيــــــــاق مـــتــــصـل اعـــتـــبــــــــر
مــســـؤول امـيـــركـي كـبـيـــر أمــس
األول ان العــراق ليـس يف حـرب
اهلـيـــة لكـن هــذا الـبلــد يــشهــد
اعــمـــــال عـــنف كــثـــيفــــــة وعلـــــى

يــجــــــب مــالحــقــــــــــــــــة قــــــتــلــــــــــــــــة
االمـريكيني "رد فعل البعض يف
الــواليــات املـتحــدة كـــان سلـبـيــا

على مفهوم منح العفو."
وأضاف: "سـنعمل مع القـيادات
العـــراقيــة للــوصــول إلــى تــوازن
صـحــــيـح بــــني املــــــصــــــــــــاحلــــــــــــة
واحملــاسـبــة... لـن يكــون هـنــاك
كيـل مبكيــالني ميـنح العفــو ملن
قـتلــوا جـنــودا يف الـتحــالف وال
ميـنـحه ملـن قــتلــــوا عــــراقـيـني."
وحـذر الـسفيـر مـوجهـا حــديثه
االمـــــريـكــيــني مــن الـــضغــط يف
واشـنــطـن العــــادة القـــوات إلـــى
الــــــبــالد قـــــــــــــــائــال ان يف هـــــــــــــــذا
مخـاطـرة بـاثـارة حـرب طـائفيـة
يف أنحـــــــاء حقــــــول الـــنفـــط يف
الـــــــشــــــــــرق االوســـــط وبـحــــــــــرب

انفصالية عرقية.
وقال خليلـزاد "رحيل التحالف
بــشـكل مـنـــدفع قـــد يـــؤدي إلـــى
حـرب أهلية طـائفية تـستقطب
الــدول اجملــاورة ال محــالــة إلــى
حــــريـق اقلـيـمـي هــــائـل يعـــطل

امدادات النفط."
وأضاف "قـد يؤدي إلى استيالء
الـقــــــــاعــــــــدة عـلــــــــى جــــــــزء مـــن

التحدي الرئيسي حاليا."
ومـــضـــــــى يقـــــــول "يجـــب علـــــــى
احلكــومـــة العــراقـيــة اجلــديــدة
احــراز تقــدم كـبيــر يف الـتعــامل
مـع هذا التحـدي خالل االشهر

الستة القادمة."
واسـتـــشهــــد خلــيلــــزاد بـتــــزايــــد
املــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة لـلعـــرب
الـــسـنــــة ومــــا وصـفه بــــالــضـعف
امللحــوظ لـتنـظيـم القــاعــدة يف
العــــراق كـــسـبـبـني يف أن يـكــــون
االمــــــــريــكـــيــــــــون "مـــتـفــــــــائـلـــني

استراتيجيا".
وقال خلـيلزاد "يف الـوقت نفسه
تـكـــيف االرهــــــابــيـــــــون مع هــــــذا
النجـاح باسـتغالل االنقسـامات

الطائفية يف العراق."
وأضــاف أن "الهــدف الـــرئيــسي"
خلــطـــــة رئــيـــس الـــــوزراء نـــــوري
املالـكي للمصاحلـة لتجاوز هذا
االنقـسام هـو دمج املـسلحني يف
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة وهـــو مـــا
يتطلب إعفاءهم من احملاكمة.
وقـــــال خلــيلـــــزاد مـعقـبـــــا علـــــى
تــصــــريحـــات شـــديــــدة اللـهجـــة
أدلـــــــى بهــــــا أعـــضــــــاء مبـجلــــس
الـشيـوخ االمـريـكي مفـادهـا أنه

بـوش وصفَ احلـادثـة بـأنهـا جـرميــة حقيـرة

حمامو الدفاع يف قضية املحمودية يطلبون
صمت بوش ورامسفيلد

اجلــيـــــش األمـــــــريــكــي:" مت يف
الـسابع من متـوز 2006  توجيه
التهم لكل من السيرجنت بول
كــــورتـيــــز، واخملـتــص جـيـمــس
بـاركـر، واجلنـدي األول جيـسي
ــمـــــــان، واجلــنـــــــدي األول ســبـل
بــرايـن هــاورد، مبــزاعـم القـيــام
بــدور يف عمـليــة اعتـداء  وقـتل

فتاة عراقية وعائلتها."
وأضـــــــاف الــبــيـــــــان:" كــمـــــــا مت
تــوجـيه الـتهـمــة للــسـيــرجـنـت
أنـتــونـي رايــب، لعــدم الـتــبلــيغ
عــن عــملــيــــة االعــتــــداء وقــتل
هــــؤالء املــــدنـيــني العــــراقـيـني،
ولكن دون اتهـامه بـالقيـام بـأي
دور مــبــــــــاشــــــــر يف االعــتــــــــداء

والقتل."
وقــال الـنــاطق بــاسـم اجلـيــش
األمـــــريـكــي، املــيجـــــر جــنـــــرال
ويلـيـــام كـــالــــدويل يف مـــؤمتـــر
صـحفـي االثـنـني إن املــتهـمـني
األربعــة قــد يــواجهــون حكـمــاً

باإلعدام، حال إدانتهم.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

والـتــي وصف فــيهـــا احلـــادثـــة
بأنّهـا "جرميـة حقيـرة" معتـبرا
مــا قــام به اجلـنــدي "ملــطخــا
لـــــصــــــــــورة وشــــــــــرف اجلـــيـــــــش

األمريكي."
وطــــالــب احملــــامــيـــــان بفــــرض
الـتقـييــد علــى الــرئيـس جــورج
ـــو بـــوش واملـــدعــي العـــام ألـبـــرت
ــــزالــيـــس ووزيــــر الــــدفــــاع غــــون
ــــــــد وكـلّ دونــــــــالــــــــد رامــــــسـفــيـل
املـوظفـني الذيـن يعملـون حتت

إمرتهم.
وكـــان اجلـيــش األمـــريـكـي قـــد
أعلـن االثـنـني املــاضـي أسـمــاء
اجلــنــــود اخلــمـــســــة املــتهــمــني
بــاالعتــداء وقتـل فتـاة عــراقيـة
وأهلهــا يف منـطقــة احملمـوديـة،
بعـد أن مت توجيه التهم رسميا
لهم مؤخرا، فيما قال املتحدث
ـــاسـم اجلـيــش األمـــريـكـي يف ب
الـعـــــــــراق إن املـــتـهـــمـــني "قـــــــــد

يواجهون حكما باإلعدام."
وجاء يف بـيان رسمـي صادر عن
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أطفـــــــال العـــــــراق يفــــضلــــــون املــــــوت فــــــرحــــــاً يف الـــــشــــــوارع
مـــــــا ميـــــــرون بـه يــــصـعــب عـلـــــــى املـــــــرء أن يــتـخــيـلـه..


