العدد ( )726االحد( )23متوز 2006

REPORTS
تقارير ومتابعات

NO. (726)Sun. (23) July

3

يف احلدث األمني

مقتل  11واعتقال  77من اإلرهابيني واعتقال  18من املشتبه هبم وجرح  6مدنيني يف احللة
 4انفجارات يف بغداد
بغداد  /احملافظات –املدى –

وكاالت

افــاد مـصــدر يف وزارة الــدفــاع امــس عن
مـقتل  11ارهــابيـا والقــاء القبـض علـى
 47ارهــابـيــا مــطلــوبــا واعـتقــال  18مـن
املشتبه بهم ومالحقة الفلول االرهابية
يف قواطع العمليات اخملتلفة.
وقــال املـصــدر الــذي رفـض الكـشـف عن
اسـمـه انه مت قــتل  11ارهـ ــابـيـ ــا والقـ ــاء
القـبــض عل ــى  46اره ــابـي ــا يف مـنــطق ــة
احملمودية يف قاطع بغداد.
واوضح امل ـصـ ــدر انـه مت القـ ــاء القـبــض
علــى ارهــابي مـطلــوب واعـتقــال  10من
املشتبه بهم يف قاطع املوصل.
ـص ـ ـ ــدر انه مت اع ــتقـ ـ ــال  7مــن
واكـ ـ ــد امل ـ ـ
املـشتبه بهم يف محـافظة بـابل .واضاف
ان اح ــد ضـب ــاط اجلـي ــش تع ــرض ال ــى
محـاولــة اغتيـال يف مـنطقـة االعـظميـة
والذي ادى الـى اصابته بجـروح خفيفة
مع ســائقه ،وقــد وردت معلـومـات تـفيـد
ب ــانه حـض ــر شخـصــان الــى م ـسـتــشفــى
الك ــاظـمـيـ ــة لغ ــرض مـتـ ــابعـته وق ــد مت
التعرف على هؤالء االشخاص من قبل
الـ ـضـ ـ ــاب ــط الـ ـ ــذي شـ ـ ــاهـ ـ ــدهــم ض ـمــن
اجملمــوعــة الـتي ح ــاولت االغـتيــال ومت
القاء القبض عليهم.
ويف الكوت اعلـن مصدر يف وزارة الـدفاع
اسـتشـهاد جـندي واصـابة اربـعة آخـرين
يف انـفجـ ــار عـبـ ــوة ن ـ ــاسفـ ــة اســتهـ ــدفـت
دوريتهم وسط املدينة.
ويف العمـارة اعلن مصدر يف الشرطة ان
"م ـسـلحـني مـجه ــولـني قـتل ــوا ش ــرطـي ــا
بــاالسلحـة اخلـفيفــة فجـر أمـس والذوا
بالفرار".
ويف امل ـسـيـب اعلـن مـصــدر يف ال ـشــرطــة
اس ـتـ ــشه ـ ــاد ج ـن ـ ــدي يف انـفج ـ ــار ع ـب ـ ــوة
ـن ـ ـ ــاس ــف ـ ـ ــة زرعــت داخـل مــنـ ـ ـ ــزلـه وسـ ــط
املدينة.

العثور عىل  3سيارات مفخخة وكميات من االسلحة يف كركوك

ويف بغ ــداد استــشهــد مــدنـي يف انفجــار
عبوة ناسفـة انفجرت عند مرور سيارته
يف مـنــطقـ ــة الــبلـ ــديـ ــات حـ ـسـبـمـ ــا ذكـ ــر
مصدر يف وزارة الداخلية.
كـم ـ ــا شه ـ ــدت بغ ـ ــداد اربعـ ــة انـفجـ ــارات
صـب ــاح أمــس ال ـسـبـت اسـته ــدف اثـن ــان
منهـما قـافلتـني عسكـريتني امـريكـيتني
يف ش ـ ــارع القـن ـ ــاة وفق م ـصـ ــدر يف وزارة
الدفاع.
ويف احللـة اعلـن مصـدر يف الـشـرطـة ان
ستـة مـدنـيني جـرحــوا يف انفجــار عبـوة
نـ ـ ــاسف ـ ــة اســته ـ ــدفــت امل ـ ــدن ـيــني ك ـ ــانــت
مزروعة يف مـرآب باصات وسـط املدينة.
ـرك ـ ـ ــوك اعلــن مـ ـصـ ـ ــدر أم ـنــي يف
ويف كـ ـ ـ ـ
امل ــديـن ــة ان حـمل ــة ال ــدهـم والـتفـتـيــش
الـ ـت ــي ـب ـ ـ ــدأت قـ ـبـل  3ايـ ـ ـ ــام يف قـ ــضـ ـ ـ ــاء
احلــويجــة والــري ــاض انتـهت يــوم أمـس
االول ومتكـنت خاللها القـوات املشتـركة
من الـشرطـة واجليش والقـوات متعددة
اجل ـنـ ـس ـي ـ ــة مــن إعــتق ـ ــال  30اره ـ ــاب ـيـ ـ ـاً
واالس ـت ـيـالء عل ـ ــى ك ـم ـي ـ ــة ك ـب ـي ـ ــرة مــن
االسلحة واالعتدة.
وقــال املـصــدر :ان احلـملــة الـتي تـشـنهــا
القــوات املــشتــركــة اسف ــرت عن إعـتقــال
 13اره ــابـيـ ـاً يف ن ــاحـي ــة ال ــري ــاض كـم ــا
استـولت على كمـية كبيـرة من االسلحة
يف املـنطقـة ذاتهـا .ويف قضـاء احلـويجـة
متكـنت القـوات مـن اعتقـال  17ارهـابيـاً
واس ـتـ ـ ــول ــت علـ ـ ــى عـ ـ ــدد م ــن القــن ـ ـ ــابل
واالسلحة املتنوعة.
ـإل ـ ـ ــى ذلـك عـ ــث ـ ـ ــرت ـق ـ ـ ــوة مــن اجل ـي ـ ــش
والقـوات مـتعــددة اجلنــسيــة علــى ثالث
سـي ــارات مع ــدة للـتفخـيخ وكـمـيــات مـن
األسـلح ـ ــة بق ـض ـ ــاء احل ـ ــويج ـ ــة وبل ـ ــدة
الريـاض فى إطـار العمليـات العسكـرية
التي اطلق عليها اليوم املبارك
وقـ ــال اجلـي ــش األمـ ــريـكـ ــى يف بـيـ ــان له

سيارة محترقة اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت احد الشوارع الرئيسة يف بغداد  ..امس

أمـ ــس ال ـ ـس ـب ــت إنه مت خـالل الع ــمل ـي ـ ــة
عل ـ ـ ــى" مخـ ـ ــابـ ـ ـ ــىء لالسـلحـ ـ ــة
العـ ــث ـ ـ ــور ـ
واالعـت ــدة واملـتـفج ــرات وم ــواد ت ـصـنــيع
العبـوات يف احلـويجـة وصـواريخ وقنـابل
ـاذف ـ ـ ــات (آر ب ــي ج ــي) وم ــئـ ـ ـ ــات م ــن
وق ـ ـ ـ ـ
ـ
الــصمــامــات ومعــدات تــصنـيع للـعبــوات

وهـويــات واوراق سيـارات مـزورة ومعـدات
ـاذف ـ ـ ــات ضـ ـ ـ ــد االشـخ ـ ـ ــاص
ت ـ ـص ـن ـيـع ـق ـ ـ ـ ـ
والدبابات يف مدن احلويجة والرياض".
وأض ــاف الـبـيـ ــان انه مت أي ـضـ ــا "العـث ــور
على ثالث سيارات معدة للتفخيخ".
ويف املـوصل إنفجـرت ظهـر أمس الـسبت

احلل الشعبي  ..االقرب ملبادرة حتريم الدم وحمو الفتنة
بغداد  /محمد عمار

ي ـ ـت ـ ـ ـطـلـ ــب م ـ ـنـع الـع ـ ـ ـ ـ ــراق مـ ــن
ال ــسق ــوط يف ه ــاوي ــة االقـتـت ــال
ال ـطـ ــائفـي وجـ ــود ارادة شعـبـيـ ــة
واعيـة وهـي عمـليــا حتتـاج الـى
خـطــاب دينـي ميتــاز بــالــواقـعيــة
كالـرسالـة التي اطلقهـا اية اهلل
الع ـظـم ـ ــى علـي الـ ـسـيـ ـسـتـ ــانـي
ووجههـ ــا للع ــراقـيـني فــضال عـن
االنبـاء التي ترددت حـول مبادرة
االزهـ ـ ــر والـلقـ ـ ــاء بــني رئ ـيـ ـ ـســي
الـ ــوقفـني الـ ـشــيعـي والـ ـسـنـي يف
القــاه ــرة واجلهــود الـتـن ـسـيقـيــة
ال ـتــي ي ـب ـ ـ ــذلهـ ـ ــا االم ــني العـ ـ ــام
جلـامعـة الـدول العــربيــة وايضـا
مـا تردد مـؤخرا عن وجـود جهود
ب ــرمل ــانـي ــة ع ــراقـي ــة يف ال ـسـي ــاق
نفسه.
عل ــى املـ ـسـت ــوى ال ــشعـبـي تـب ــدو
ف ــرص الــتق ــارب ال ـطـ ــائفـي مـن
خالل مبادرة شـيعية سنية اقرب
ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــواقـع ك ـ ـ ـ ــون املـ ـب ـ ـ ـ ــادرة
الـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ال ت ـ ــزال ع ـ ــائ ـم ـ ــة
ويـصعب الـوثــوق بجـدواهــا كمـا
ان الـ ـ ــوضع االم ـنــي وامل ـ ـشــكالت
الـتي تـواجه احلكـومـة اجلـديـدة
تضـغط بـاجتـاهـات عــدة وتخلق
شك ــوك ــا حـ ــول امك ــانـي ــة الـن ــأي
بقــضيــة الفـتنــة الـطــائـفي ــة عن
اخلالفات الـسياسـية واشتبـاكات
الرؤى.
الـ ــدكـتـ ــور ريـ ــاض راضــي (علـ ــوم
سـي ــاسـي ــة) ح ــذر مـن االنق ـس ــام

بـشـأن حتـديـد املفــاهيـم وقيـاس
درجـ ـ ــة اخلـ ـطـ ـ ــر وقـ ـ ــال :ه ـنـ ـ ــاك
خالف ك ـب ـيـ ـ ــر حـ ـ ــول وصف مـ ـ ــا
يحـ ـ ــدث يف ال ــبالد وس ـبــب ذلـك
يعــود ال ــى تعقـيــد امل ــوقف علــى
االرض ف ـ ــالعــملـيـ ــات املـ ـسـلحـ ــة
واسعـ ـ ــة وم ـت ـ ــشع ـبـ ـ ــة وال ميـكــن
حصـرها بجـهة منـاهضـة واحدة
لــذلك جنــد من يـصف االوضـاع
يف الــبالد ب ـ ــانهـ ــا ح ـ ــرب اهلـيـ ــة
بـيـنـمـ ــا احلـكـ ــوم ـ ــة تق ـ ــول انهـ ــا
عـمليـات مـسلحـة ارهـابيـة وانهـا
جرمية منظمة.
وي ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــع راض ـ ــي :ي ـ ـ ـ ـص ـع ـ ــب
االعتـراف بوجـود تدهـور خطـير
فـيـم ــا يخــص العـنف الـط ــائفـي
رغم النـتائج املـأساويـة امللمـوسة
فاملوقف من العمليـة السياسية
يحـتـم ثـب ــات ــا ومـط ــاول ــة مهـم ــا
كـانت اخلسـائر الن املـواجهة مع
االره ــاب مـصـي ــري ــة وج ــادة ال ــى
درجة انها قضية وجود بالدرجة
االسـ ــاس ولكـن اخللـل يكـمـن يف
ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود ب ـ ـ ــرامـج وط ـن ـي ـ ـ ــة
مح ــددة املع ــالـم وايـض ــا ي ــوج ــد
بـ ـ ــطء وت ـ ـ ـ ـ ــردد يف ال ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدي
للـم ــوقف اجلــدي ــد بعــد احــداث
شباط املاضي يف سـامراء بسبب
اخلالفـات الـسيـاسيـة واالنحيـاز
الـطــائفـي كمــا ان اجملــازر الـتي
ترتكب هنا وهناك وبشكل يومي
تقع حتـت استار عـدة وهي تزداد
ع ــنفـ ـ ــا ودمـ ـ ــويـ ـ ــة االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي

يجـعله ــا اس ــرع واش ــد اث ــرا مـن
العمل السـياسي وهـذا ما يخلق
تفاوتا يف حتديد درجة اخلطر.
وي ـضـيف ال ــدكـت ــور راضــي :لكـن
احــداث حــزيــران املــاضـي ومتــوز
احل ــالـي اوج ــدت رؤي ــة ج ــدي ــدة
ودفـع ــت ال ـ ـ ــى اطـالق مـ ـب ـ ـ ــادرات
تــرتكــز علــى الـتهــدئــة الـشعـبيــة
وه ـ ـ ــو ام ـ ـ ــر مـه ــم خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة وان
اجله ــود ال ــرامـي ــة ل ــوقف ن ــزيف
الـ ــدم ت ـ ــدرك ان احلل يـكـمـن يف
تشخيـص نقاط خالف معلـومة
وواضح ــة ومـن ثـم العـمـل عل ــى
معـ ــاجلــتهـ ــا بـ ـشـكل جـ ــذري مـن
خـالل جهـ ـ ــات عـ ـ ــدة وبخـ ـطـ ـ ــاب
ديني جـديد يقـوم على الـتقارب
الـطــائـفي وه ــو اعت ــراف ضمـني
ب ـ ــوج ـ ــود ازم ـ ــة خـ ـط ـيـ ـ ــرة عل ـ ــى
املستوى الشعبي.
عبـد الـرضـا رمضـان (مـن سكنـة
مـدينة الصـدر) طالب بـان يكون
للتقـارب الطـائفي اذا مـا حصل
سلسـلة من االجـراءات السـريعة
والـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة واوضـح :يـحـ ـتـ ـ ـ ــاج
املـ ـ ــوقف ال ـ ــى م ـص ـ ــاحلـ ـ ــة عل ـ ــى
املـستـوى الـشعبـي ووفق خطـوات
واضـح ـ ـ ـ ــة ومي ـك ــن حـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــد كـل
اجلهــود الــديـنـيــة والعـشــائــريــة
والـ ـ ــشع ـب ـيـ ـ ــة مــن اجـل حتق ــيق
املصـاحلـة وتـثبـيتهـا يف مــواثيق
شـ ـ ــرف وتـعهـ ـ ــدات وتـ ـ ـشــكل مــن
اجـلهـ ـ ــا جل ـ ـ ــان ومجـ ـ ــال ـ ــس حل
م ـ ـش ـت ـ ــرك ـ ــة واال ت ـت ـ ــرك االم ـ ــور

ســائـب ــة وعفــويــة و دعــائـيــة واال
تستغل سياسيا.
وتـ ــابع :ان مـب ــادرة حت ــرمي ال ــدم
الع ــراقـي سـت ــدفع ال ــى تخفـيف
االزم ــة االمـنـي ــة وان أي حت ـسـن
س ـ ـي ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرأ س ـ ـي ـ ـ ـصـ ــب يف دعـ ــم
احلكـومــة والعـمليـة الــسيــاسيـة
وسيــشكل عــامل مقـاومـة كـبيـراً
للهجمة االرهابية التي تتعرض
له ــا البـالد وهي مـس ــؤولي ــة تقع
علـى عاتق املواطن العادي الذي
يحتـاج الى هامـش من التحسن
والثقـة لكي يتمكن مـن مواجهة
امل ــوقف وامل ـش ــارك ــة الف ــاعل ــة يف
احلد من التدهور االمني.
ويحـ ــدد رم ـضـ ــان بـنـ ــود مـبـ ــادرة
حت ـ ــرمي ال ـ ــدم الع ـ ــراقـي ق ـ ــائال:
يج ــب حل قـ ـض ـيـ ـ ــة ال ـتـهج ـيـ ـ ــر
القسري وحتديد مناطق التوتر
ال ـط ـ ــائفــي وعق ـ ــد لقـ ــاءات بـني
االهـالي دون وصـاية سـياسـية او
ت ـ ـ ـ ــدخـل ح ـك ـ ـ ـ ــوم ــي وتـ ـ ـ ـش ـكـ ـيـل
مـجالـس شعبيـة تبحـث يف رصد
اخلـ ــروقـ ــات واي ـضـ ــاح اسـبـ ــابهـ ــا
وحتـ ــديـ ــد املـ ـسـ ــؤولـيـ ــات وطـ ــرق
املعـاجلـة علــى ان تتـم املصـادقـة
على ذلك برملانيا او حكوميا.
عبـد الـرحـمن خـليـل من سـكنـة
االع ـظـمـيـ ــة (مـ ــاجـ ـسـتـيـ ــر لغـ ــة
ع ــربيــة) ي ــرى يف مبــادرة حتــرمي
الدم العـراقي مفتـاح حل االزمة
وع ــدهـ ــا نق ـط ــة تـفكـيـك مهـم ــة
ت ـس ــاعـ ــد عل ــى اجن ــاح خ ـط ــوات

اخـ ـ ــرى ت ـت ـب ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
واط ـ ــراف دول ـي ـ ــة وط ـ ــالــب ه ـ ــو
االخ ــر بــتفعـيل ال ــدور ال ــشعـبـي
الــذي وصفه بـاملـؤثــر والنــأي به
عن املـزايـدات الـسيـاسيـة حـسب
وصـفه وقـ ــال :االمـ ــور لـن ت ــصل
بنـا الـى نـقطـة الال رجعـة وهـذه
م ـيـ ـ ــزة عـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة صـ ـ ــرفـ ـ ــة رغــم
القـتامـة التي تلف الـوضع االن،
ومرد ذلك وجود قـيادات حكيمة
عل ــى امل ـسـت ــوي ــات ك ــاف ــة ووج ــود
اميان حقيقي وتعـايش حضاري
عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيــق ال مي ـ ـك ـ ـ ــن ازالـ ـ ـ ـتــه او
جتاهله.
واضاف :احلل املنـاسب يأتي من
اجلـ ـ ــانــب ال ـ ــشع ـبــي والبـ ـ ــد مــن
تــشجـيع ذلـك عل ــى م ـسـت ــوي ــات
ع ـ ـ ــدة وه ـ ـ ــو اي ـ ـض ـ ـ ــا املـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة
الوحيدة للعمليات االرهابية.
واوضـح :هنــاك تـض ــرر ملحــوظ
والـنـ ــاس اخـ ــذت تـتـ ــذمـ ــر لـي ــس
فقـط مـن حجـم اخلـط ــر وامن ــا
مـن شـلل احلـي ــاة ب ـشـكل شـ ــامل
وهــو امــر ال بــد مـن النـظــر الـيه
بعني احلكمة واستثماره لصالح
املـصــاحلــة الـشــاملــة واسـتمــالــة
بـ ــؤر القـيـ ــادات ال ــشعـبـيـ ــة نحـ ــو
احلـل وسـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـثـغـ ـ ـ ـ ــرات امـ ـ ـ ـ ــام
االرهـ ــابـيــني .ان احلل ال ــشعـبـي
مبـخـ ـتـلـف اش ـكـ ـ ـ ــالـه سـ ـيـقـ ـ ـ ــوي
االواصــر وسـيكــون ع ــامل جنــاح
لـل ـ ـم ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادرات احل ـك ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
والسياسية.

تضيّفه القاهرة يف ايلول املقبل

اول مــــؤمتـــــر ومعــــرض عــــريب العــامر العــــراق
القاهرة  /كونا

تفجري انتحاري يف املوصل

قال أمني عام مجلس الـوحدة االقتصادية العربية
الـدكتـور أحمـد جـويلـى أمـس أن مـؤمتـرا ومعـرضـا
العمـار العـراق هـو االول من نـوعه مـن املنـتظـر أن
ت ـض ـيّفـه القـ ــاه ـ ــرة يف الفـتـ ــرة مـن الـ ـسـ ــادس الـ ــى
الـث ــامـن مـن أيل ــول املقــبل ويع ــد م ــؤمت ــرا ع ــربـي ــا
خالصا.
وأوضح جـويلي يف تصـريح صحفي أن هـذا احلدث
مت االعـداد له مـن قبل بهــدف مسـاعـدة العــراقيني
يف بـن ــاء الـبـنـي ــة الــتحـتـي ــة مـبـيـن ــا ان االجـتـم ــاع
الـوزاري للجـامعـة العـربيـة االخيـر طـالـب بضـرورة
وجود عربي فاعل يف تنمية العراق.
وقــال إن احتــادات وهـيـئــات عــربـيــة ورجــال اعـمــال
سيـشاركون يف املعرض الى جانب عدد من الوزارات
املصـرية املعـنية مـوضحا ان رجـال أعمال عـراقيني
سيعقدون صفقات مع نظرائهم بهذا االطار.
وذكـر أن االحتـاد العــربي للتــأمني سيقـوم بـدوره يف

هذه املـرحلة اضـافة الـى مشـاركة الـبنوك العـربية
لتمويل الصفقات.
ولفت جـويلـي الى ان الـشعب الـعراقـى يحتـاج الى
مـشــروعــات لـلبـنيــة الـتحـتيــة يف قـط ــاع الكهــربــاء
وال ـب ـتـ ـ ــرول واعـ ـ ــادة ت ـ ــشغ ــيل مـ ـصـ ـ ــانع االس ـم ـنــت
ومـصانع االدويـة كمـا يسـتلزم االمـر تدريـب القوى
الع ـ ــامل ـ ــة يف الق ـطـ ــاعـ ــات اخملـتـلفـ ــة الـتــي تعــمل
بخمس طاقتها فقط.
واش ــار ال ــى اع ــداد خ ــريـط ــة اسـتـثـم ــاري ــة ودراس ــة
جدوى للمشروعات املقترحة يف العراق منوها إلى
العـمـل علـ ــى تـن ـظـيــم لقـ ــاء وزاري خـالل املعـ ــرض
واملــؤمتــر للـتعــرف علــى املـشـكالت ومحــاولــة ازالــة
العقبات ووضع آلية لها.
ومن جـانـبه اوضح رئيـس هيئـة املعـارض العـراقيـة
مـهنــد صــالح ان الـســوق الع ــراقي "مـفت ــوح ومتــاح
للجـميع " مـوضحـا ان مــا يحكم الـدخـول فيه هـو
اجل ــودة واملـن ــاف ـسـ ــة يف االسع ــار وم ــدى م ـطـ ــابق ــة

املنتجات مع احتياجات السوق الفعلية.
وقــال إن عـملـيــات اعـم ــار العــراق وتـنـمـيـته لـي ـسـت
مـقصـورة علـى الـواليــات املتحـدة وبــريطــانيــا كمـا
يق ــال امن ــا هـن ــاك ف ــرص ــة ل ــدخـ ــول الع ــدي ــد مـن
الشركات املصرية والعربية.
واضــاف صــالـح أن هنــاك فــرصــا كـثيــرة يف مجــال
تـأهيل الـصنـاعـات القـائمـة بـالعــراق والتي تـأثـرت
ج ــراء احل ــرب مــثل م ـصـ ــانع االسـمـنـت وال ــزي ــوت
النبـاتية والنسيج مـوضحا ان هناك ايضـا امكانية
الق ــام ــة صـن ــاع ــات ج ــدي ــدة مـثل صـن ــاع ــات امل ــواد
االنـشائية والـكهربائيـة والصناعـات البتروكـيماوية
واملستلزمات املنزلية.
ولفـت الـ ــى أن الع ــراق ب ـص ــدد اص ــدار ت ـشـ ــريع ــات
وقوانني حلماية االستثمار االجنبي ومن ثم جذب
املـزيـد من االسـتثمـارات العـربيـة واالجـنبيـة داعيـا
املـستـثمــرين العـرب الــى ان يتخلــوا عن مخــاوفهم
نتيجة االحوال االمنية.

سيــارة مفخخـة يقـودهــا انتحـاري علـى
دوريــة م ـشـتــركــة مـن الق ــوات العــراقـيــة
واالمريكية يف املدينة.
وقال مدير غرفة العمليات يف احملافظة
عبد الكرمي اجلبوري إن سيارة مفخخة
يقـودهـا انـتحــاري انفجــرت علـى دوريـة

مـشتـركـة من اجلـيش العـراقي والقـوات
االمريكية ظهر أمس قرب محطة وقود
ابي عبيدة يف حي العربي"
واضاف املصـدر ان خسـائر االنـفجار لم
تع ـ ــرف بعـ ــد بـ ـسـبـب ت ـطـ ــويـق القـ ــوات
االمريكية ملكان االنفجار.

نشر املزيد من القوات األمريكية والعراقية يف العاصمة

املالكي سيبحث مع بوش حتسني األمن يف بغداد
واشنطن  /رويترز

صــرح م ـســؤول أم ــريكـي كـبـيــر
ي ـ ــوم اجلــمع ـ ــة امل ـ ــاضـي ـ ــة ب ـ ــأن
الرئـيس االمريكـي جورج بوش
ورئـيــس الــوزراء نــوري امل ــالكـي
سيسعيان إلى التوصل التفاق
ه ــذا االسـب ــوع ب ـش ــأن حت ـسـني
االمـ ــن يف بـغ ـ ـ ـ ـ ــداد وان اح ـ ـ ـ ـ ــد
اخليـارات سـيكـون نـشـر مـزيـد
م ــن الـق ـ ـ ـ ــوات االم ـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ـ ـ ـ ــة
والعراقية يف العاصمة.
ويـزور املـالـكي واشـنطـن للقـاء
ب ــوش ي ــوم الـثالث ــاء املقـبل يف
الـوقت الـذي تعـاني فيه بـغداد
من تصاعد أعمال العنف.
ونـقـل تـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر يف صـح ـيـف ـ ـ ــة
نيـويـورك تـاميـز يـوم أمـس عن
اجلنــرال ج ــون ابي زيــد قــائــد
القـيــادة املــركــزيــة االم ــريكـيــة
قـوله يــوم اجلمعــة ان تصـاعـد
اعمــال العنف يف بغـداد أصبح
مـصـدر قـلق حتـى بـشـكل أكبـر
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرد وانـه مت وضـع
خطـط يف حقيقـة االمـر لنقل
قــوات اضــافيــة إلــى العــاصمــة
العراقية.
واردف ق ـ ـ ـ ــائـال لـلـ ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
"املــوقف بــسبـب اعمــال العـنف
يف بغداد خطير للغاية.
وأضـاف قائال" :هنـاك محاولة
جـادة جـدا للتـأكـد مـن اال يتم
ذلك بقدرات أمـريكية اضـافية
وامنـا بقدرات عـراقيـة اضافـية
ايضا.
"وان االم ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـت ـ ـ ـطـلـ ــب ان
نحــرك أيــة قــوة قـتــالـيــة يــرى
الـق ـ ـ ـ ــادة عـل ـ ـ ـ ــى االرض انـه ـ ـ ـ ــا
منـاسبة سـواء كانت عـراقية ام
أمــريكيــة .واعتقـد أنـه سيكـون
مزيجا من كلتيهما".
وق ـ ـ ــالــت ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة ان مــن
املـت ــوقع ان ي ــأتـي نـقل الق ــوات
إلـ ـ ــى م ـنـ ــطق ـ ـ ــة بغ ـ ـ ــداد علـ ـ ــى
حـ ـسـ ــاب مـ ـسـت ـ ــوى القـ ــوات يف
منـاطق اخرى من البالد ولكن
لـم يـتــضح م ــاإذا ك ــانـت زي ــادة
اعمــال الـعنـف ستــدفع القــادة
االمريكـيني إلى تعديل خطط
خفض القوات يف املستقبل.
وي ـتـع ـ ـ ــرض ب ـ ـ ــوش ل ـ ـضـغ ـ ـ ــوط
الظهـار احراز تـقدم يف الـعراق
ممـ ـ ـ ــا ميه ـ ـ ــد الـ ـطـ ـ ـ ــريق ام ـ ـ ــام
خفض عدد القـوات االمريكية
بحلول نهـاية العـام احلالي يف
ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي ي ـ ــواجه ح ـ ــزبه
اجلـ ـمـه ـ ـ ــوري انـ ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات يف
ت ـش ــريـن الـث ــانـي حـيــث يك ــون
ال ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــان عـل ـ ـ ـ ــى سـ ـيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرة
اجلمهـوريني علـى الكـوجنـرس
االمريكي.
ويتـوقع مـسـؤولـون امـريـكيـون

ان يـثير املـالكي مـع بوش قلقه
بـشـأن الـهجمـات االسـرائـيليـة
ضـد لـبنـان وان بــوش سيـشـرح
ملــاذا يــري ــد معــاجلــة االسـبــاب
االصلية للصراع.
وق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول االم ـ ـ ــريـكــي
الـكـبـيـ ــر ان ال ـصـ ــراحـ ــة الـتـي
يـتكلـم بهــا املــالـكي دلـيل علــى
"اننــا نتعــامل مع حكـومـة ذات
سـي ــادة هـن ــا ولـي ـســت حك ــوم ــة
تـتبـني مــوقفـا أمـريـكيــا يف كل
شيء".
وبعـد خمسـة أسابيـع من زيارة
بــوش ملبــاركــة حكــومــة املــالـكي
اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة واحـ ـي ـ ـ ـ ــاء آم ـ ـ ـ ــال
بـتح ـسـن االوضــاع قـتل مـئــات
الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني يف تـفـجـ ـي ـ ـ ـ ــرات
وهجمات انتحارية.
ولم يـتحــدث املـســؤول الكـبيــر
الذي أدلـى بهـذه التـصريـحات
للصحفيني شـريطة عـدم نشر
أسـمه عن االتفـاقيــات االمنيـة
الـ ـت ــي ق ـ ـ ــد تـ ـب ـ ـ ــرم ب ــني ب ـ ـ ــوش
واملـ ــالكــي ولكـنه اش ــار ال ــى انه
قــد تكــون هنــاك سبـل لتعـزيـز
القـوات العراقية التي احبطت
خـطـته ــا للحــد مـن العـنف يف
بغداد .
واضــاف ان"ال ــوضع يف العــراق
م ــن االوضـ ـ ـ ــاع الـ ـت ــي اذا بـ ـ ـ ــدأ
حــدوث حتـسـن يف منـطقــة مــا
ف ـ ـ ـسـ ـي ـكـ ـ ـ ــون لـ ـ ـ ــذلــك أصـ ـ ـ ــداء
ايجــابـي ــة يف كل انحــاء الـبالد
.ومـ ــن ثـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــان ذلــك أح ـ ـ ـ ـ ــد
االسـبـ ــاب الـتـي ت ـ ــوضح سـبـب
اهـتمــام كل مـن رئيـس الــوزراء
والـ ــرئـي ــس بــبغـ ــداد إلـ ــى هـ ــذا
احلد".
ويصــر املسـؤولـون االمـريكيـون
على ان العراق ليس على شفا
حـرب أهليـة قـائلني إن املـالكي
ميـ ـ ـض ــي ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا يف جـه ـ ـ ـ ــود
املـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلـ ـ ـ ـ ـ ــة وان مـعـ ـ ـ ـظـ ــم
العـراقـيني ال يـريــدون تقـسـيم
بالدهم على أساس طائفي.
إلــى ذلك زاد عــدد أفــراد قــوات
االمــن الع ــراقـي ــة بــنح ــو مـئ ــة
ألف جـن ــدي ورجل ش ــرط ــة يف
العـ ــام املـ ــاضــي بف ـضـل جهـ ــود
الـ ـتـ ـ ـ ــدري ــب الـ ـت ــي جتـ ـ ـ ــريـهـ ـ ـ ــا
الــواليــات املـتح ــدة ولكـن هــذا
الـت ـ ــوسع الـكـبـيـ ــر لـم يـكــن له
صـ ــداه عل ــى م ـسـتـ ــوى العــنف
الذي تشهده البالد.
كـان انـشـاء قـوة عــراقيـة قـادرة
عل ــى ت ــولـي امله ــام االمـنـي ــة يف
الـبالد حجـر الـزاويـة الــرئيـس
يف االست ــراتيـجيــة االمــريـكيــة
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــرؤيـ ـ ــة الـ ـ ــوجـ ـ ــود
العـ ـسـكـ ــري االمـ ــريـكـي الـ ــذي
يق ـ ــدر االن بــنحـ ـ ــو  127ألف ـ ــا.

وهـو عــدد يتنـاقـص مع تنـامي
الق ـ ــوة الع ـ ــراق ـي ـ ــة يف احلجــم
واالمكانات.
وقال الرئـيس االمريكي جورج
ب ــوش للــصحفـيـني يف الــشه ــر
امل ــاضـي "كـمـ ــا تعلـم ــون جـي ــدا
فان معاييرنا هي ..مع نهوض
العراق سيتمكن التحالف من
االنسحاب".
اللــيفـتـن ــانـت م ــارتـن دمي ـسـي
الذي يـرأس عمليـات التـدريب
يف اجلـيش االمـريكي تـوقع ان
تــصل الق ــوات الع ــراقـي ــة ال ــى
احلجـم امل ـسـته ــدف وه ــو 325
ألف ــا مـن اجلـن ــود وال ـش ــرط ــة
بحلــول نهــايــة العــام احلــالي.
وبـلـغ عـ ـ ـ ـ ــدد أفـ ـ ـ ـ ــراد الـقـ ـ ـ ـ ــوات
الـعراقية  171300بحلول متوز
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2005.وارت ـفــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
 269600هذا الشهر.
ولـكــن ال ـ ــزيـ ـ ــادة الع ـ ــددي ـ ــة يف
القــوات الع ــراقي ــة التـي يعـمل
كثيـر منهـا الـى جـانب القـوات
االمــريـكي ــة لم ت ــوقف العـنف.
ويـ ـ ـ ــواجـه الـعـ ـ ـ ــراق تـهـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا
متصـاعـدا يف تكثـيف هجمـات
املـ ـسـلحـني وت ـصـ ــاعـ ــد أعـمـ ــال
الـعـ ـنـف وال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادة يف ع ـ ـ ـ ــدد
الضحايا.
وقـال لـورين طــومسـون احمللل
الدفاعي مبعهد ليكسينجتون
ال ـ ــدف ـ ــاعــي "ي ـتـ ــضح بـ ـص ـ ــورة
م ـتـ ـ ــزايـ ـ ــدة ان نهـ ـ ــوض قـ ـ ــوات
االمــن الـع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة لــن يـقـلـل
م ـسـتـ ــوى العـنف ..ومـن جه ــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــان ذلــك مي ـك ــن ان
يــصلح ك ــذريع ــة تلــزم لـتقلـيل
الوجود االمريكي".
ويف عام انتخـابات الكـوجنرس
االمريكي أظهرت استطالعات
الـرأي تراجع التأيـيد للحرب.
وقـال مـسـؤولـون أمــريكيـون ان
مـن بـني اخل ـطــط اخلـ ــاضعـ ــة
للـ ـ ــدراس ـ ـ ــة خف ــض الـ ـ ــوجـ ـ ــود
االمــريـكي املــؤلـف االن من 15
لواء مقـاتال الى خمـسة ألـوية
أو ستة بحلول نهاية 2007.
وقــال وزيــر الــدفــاع االمــريـكي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد رامـ ـ ــسف ــيل ـ ـ ــد خالل
زيــارته العــراق هــذا الـشهــر ان
قوات اجليش والشرطة ليستا
على نفـس القدر من التنظيم
والــتقـ ــدم حـيـث كـ ــانـت قـ ــوات
اجلـي ــش أفــضل حـ ــاال .وأشـ ــار
رامــسفـيلــد الــى انـه ليــس من
املفـيد قيـاس القوات العـراقية
امل ـشـكل ــة ح ــديـث ــا بـنـظـي ــرته ــا
االمريكية.
وأضــاف "سيـنتهـي بهم احلـال
الـ ـ ـ ــى ش ــيء مـالئ ــم لـ ـبـالده ــم
ولظروفهم وجلوارهم".

