ضبط  210قطع اثرية
مسروقة يف مدينة الفجر

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

الناصرية/حسني كريم العامل
اعلـن مكتـب املعلـومــات االيطــالي يف
حمافظة ذي قار عن ضبط ( )210قطع
اثريـة متثل حقـب ًا تـارخييـة تعود اىل
ثالثة االف سنة قبل امليالد.
وقـــال مــصـــدر خمــــول يف القـــوات
االيطالية ان هـذه القوات بالتعاون مع
الشـرطـة العـراقيـة اقتحمـت السـوق
الـسـوداء يف مـدينـة الفجـر يـوم / 22
متــوز املــاضـي ودهمـت املتــاجــرين
بــالقطع االثـريـة ممن سـرقـوهـا من
متحـف الناصـرية او من قـطع املواقع
االثـارية املـنتشـرة يف خمتلف مـناطق
احملافظة.

العدد ( )172السنة االولى االحد (  )8اب 2004
( )21جمادى االخرة 1425
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صفحة

دينارا

مع تـصـــاعـــد احلـملـــة ضـــد امللـيــشـيــــات ..عالوي يعـــرض علـــى الـصـــدر غـصـن زيـتـــون

التـوتـر مـازال مـسـتمـرا بــرغم سقـوط  300قـتيل
واستسالم  1200من جيش املهدي
حظر جتول وحصار وتفتيش من بيت لبيت

املدى ـ وكاالت
وسـاطــة البيـت الشـيعي ونـداءات الـداعني
لوقف الدم مل تـثمر يف وقف سيـل الدم ،فقد
اسـتمرت املعـارك يف مديـنة الصـدر والنجف
وبعـض احملـافـظــات اجلنــوبيـة .وبــرغم
التأكيدات الرمسية على استمرار احلملة ضد
املليشيـات غري القانونية إال أن رئيس الوزراء
إيــاد عالوي فتح نـافـذة لـلعمل الـسيـاسي،
حيـث أعلن ،يف مـؤمتــر صحفي عقـده بعـد
ظهـر أمـس ،أنه تلقـى رسـائل إجيـابيـة من
مقـتدى الصدر وأعرب عن أمله يف أن يشارك
الصدر وتياره يف االنـتخابات اليت ستجرى يف
العــام القــادم ،لكـنه قــال إن حكــومتـه لن
تتسامح مع من حيمل السالح ويتصرف ضد
القانون.
ومع اسـتمــرار العـمل الــسيــاسي ودعـوات
التهدئـة ،استمرت املناوشـات واالشتباكات يف
بغـداد واحملــافظـات ،إذ تــوغلت الـدبـابـات
األمــريكيـة يف الـشـوارع الـرئيـسـة وقـامت
القوات العـراقية حبملـة تفتيش من بيت إىل
بيت ،فـيما أغلق مقـاتلون من جـيش املهدي
الـطــرق الفــرعيــة بــاإلطــارات احملرتقــة
واألنقـاض ولغّموا األزقـة املؤديـة إىل مناطق
جتمعهم ومنعوا املـوظفني اليوم من التوجه
لدوائرهم و قدر مصدر أمريكي عدد القتلى
يف املعارك اليت بـدأت منذ صبـاح اخلميس بـ
 26قتـيال و 90جــرحيــا .وأكــدت الـشــرطــة
العـراقيـة أمـس السـبت أنهـا مل تتلق األمـر
بتوقيف الـسيد مقتـدى الصدر علـى الرغم
من املعارك الـيت تدور بينهـا وبني امليليـشيا
املواليـة له .وقال مدير شـرطة النجف غالب
اجلزاري لوكالة فرانس برس (مل نتلق األمر
بتوقيفه) ،موضحا أن (للصدر احلق يف قيادة أسلحة جديدة .سننهي األمر معهم وسنسيطر
حـركته أو حزبه لكن بطريقة دميوقراطية عـلى املدينـة ولن نسمح بـوجود ميلـيشيا يف
وبـدون ميليـشيا مـسلحة) .وأكـد أن مقتدى النجف).
الصدر موجـود يف النجف .وتابع أن (القانون ويف بيـان للقـوى متعـددة اجلنـسيـات تلقت
جيب أن يفـرض بــشكل نهــائي يف الـنجف) .املـــدى نــسخـــة مــنه أعلـن املهـنـــدســـون
واسـتبعد اجلـزائري أيـة هدنـة مع ميليـشيا العسكـريون أن أعمـال العنف اليت تقـوم بها
غري قانونية .وقـال (ال مفاوضات مع جيش املليـشيات تؤثـر بشكل كبـري على سري العمل
املهدي .انه ليس نزيـها وهو مسؤول عن بدء يف املــدينـة حـيث تـوقف تـنفيـذ مـشـاريع
أعمـال العنف يف املـدينـة والقـانـون جيب أن حتـسني ميـاه الصـرف الصحي .وقـال املقدم
يسود) .وأضاف( :وصلتنـا تعزيزات ونتسلم روبرت إبـرامز ،قائـد فرقة الـفرسان األوىل،

يف (املدى)

غصن زيتون وسط الدم
زهري اجلزائري
دوي القذائف اليت طالت الـوزارات ومؤسسات الـدولة يسمع يف
قصر املؤمترات ،وأخبار املعارك الدامية اليت امتدت من احياء
الفقـر يف بغـداد إىل النجف وكـربالء والنـاصريـة وحمافـظات
اجلنـوب ،ومـع ذلك أراد رئيـس الـوزراء ايـاد عالوي ان يقـدم
ملـدمين العـنف غصن زيـتون .فقـد أعلن عـن عفو عـام يشمل
مــرتـكيب جـــرائم قـتل وحــامـلي سـالح ومتــسرتيـن علــى
ارهابيني.
كـيف ميكن ان يفهـم هذا اخللـيط املتعـارض بني الـدم واملاء؟
بـني احلملـة احلـامسـة اليت تقـوم بهـا قـوات احلـرس الـوطين
والشرطة ملهامجة مـواقع املليشيات غري القانونية ،ومطاردتها
من بـيت لبـيت وبني قـرار العفـو الذي يـشمل محلـة السالح
واملقـاتلني به؟ كيف تفهم هذه احلـملة على مليـشيات مقتدى
الصــدر يف مقـابـر الـنجف واعـالن عالوي عن حـق مقتـدى
الصـدر وتيـاره املـشـاركــة يف العمل الـسيـاسـي واالنتخـابـات
القادمة؟
احلملة على املـليشيات تبـدو هذه املرة حامسـة وال عودة عنها
كما تقول تصرحيات املسؤولني انفسهم.
ولكن وراء احلملة إدراك ًا سياسيـ ًا بان النار مهما بلغت ضراوتها
ال ميكن ان تؤدي إىل الغـاء تيار سياسي من الـوجو ما دام هناك
سبب مـوضـوعـي الستمـرار وجــوده سبب يـكمن يف انـتشـار
البطالة وسعـة القطاعات اهلامشيـة اليت انتجتها سياسة القمع
اليت اتبعها نظام صدام ،وانهيار الـطبقة الوسطى املتنورة عرب
 13عـامـ ًا مـن احلصـار وتـدهـور االوضــاع االمنيـة بعـد سقـوط
نظام صـدام حسني ..هنـاك اذًا اكثر مـن سبب الستمـرار هذا
التيار برغم مالحظاتنا عليه.
لكن هـناك فرق ًا بني حتوله اىل تيـار سياسي له صوته ومتثيله
ض لـه ،وبني حتول هـذا التيـار إىل مليـشيا ال
يف احلكـم أو معار ٍ
مشروع لـديها غـري العنف الذي يـتغذى من ذاته ويـتغذى من
جـوعه إىل املزيـد من العـنف .وقفة تـأمل حيتـاجها قـادة هذا
التيار ليدركوا ما دفعوه من دم شبابهم يف معارك مل حترز أي
نـصر غري املـوت وغري عرقلـة اية خطـوة حنو بنـاء مؤسـسات
وطنية حتل حمل قوات االحتالل.
وقـفة تـأمل ملـا اصاب املـدن اليت شهـدت دورة القتـال االخري،
وبـالتحـديد مـدينـة النجف املقـدسة الـيت عاشـت ايامـ ًا حتت
القصف ويف ظلمة مطبقة ،وقفـة امام هذا األمل االنساني الذي
يصل حد التوسل بلحظة هدنة وهدوء..
قد توصل حلظات التأمل هذه إىل ادراك ان من املمكن اختصار
نهـر الــدم بنهـر آخـر من املــاء ،خطـوة حنـو احلــوار والعمل
السياسي لتعرب فوق خندق املوت.
قد يـكون الـثمن فـادح ًا يف ايـام القتـال االخرية،ولكن الـعراق
املثقل باجلراح يستحق التنازل واعطاء السالم فرصة ليمر.

أن اخلسائر الكبرية هلذه اهلجمات تؤثر بشكل
خـاص يف األطفـال الـذين يعـانـون األمـراض
ويفـارقون احلـياة بـسبب املـياه القـذرة اليت
يشـربونـها .ويقـوم جنـود من هـذه القوات
بـإخالء الشـوارع من العـبوات الـناسفـة اليت
تقوم بزرعها عناصر من جيش املهدي.
ويف مدينة النجف اليت شهدت عمليات نزوح
واسعــة أصـيب أمــس األول خالل املعــارك
منـزل آية اهلل بـشري النجفـي ،وهو أحـد أهم
مراجع الـشيعة يف الـنجف ،بأربعـة صواريخ

مل تـسفر عـن وقوع إصـابات ،وفق مـا أعلنه
مـتحـــدث بـــامسـه .وأوضح املـتحـــدث أن
الصـواريـخ أحلقت أضـرارا بــاملنـزل ،لـكنه
رفض حتـديد مـا إذا كان الـنجفي يف منـزله
وقت سقــوط الصـواريخ .وقــد استــؤنفت
املـواجهـات صبـاح أمـس يف وسط املـدينـة،
بالقـرب من املسـتشفـى احلكـومي .وتـابعت
الطـائـرات حتـليقهــا ،مع استخـدام املـدافع
الـرشاشة ومدافع اهلاون وقاذفات الصواريخ.
وتعـذر وصــول سيـارات اإلسعــاف إىل وسط

املدينة بسبب القتال.
وكـانت الشرطة العراقية أعلنت أن حنو 1200
من أنصـار السيـد مقتدى الـصدر استـسلموا
لقــوات الشـرطـة يف الـنجف .ووصف مـكتب
املدير العام للشرطة العراقية عناصر جيش
املهدي بأنهـم (قطاع طرق إرهـابيون) ،وأكد
أن (العمـلية املـشرتكة بـني القوات العـراقية
والـقوات املتعـددة اجلنسيـات حققت جنـاحا
تاما ،وبـاتت مدينـة النجف املقدسـة آمنة).
وأضـاف أن (العمليـة مستمـرة حتى الـقضاء

اختطاف ضابطي
طهران تدين العنف
شرطـــة يف بغــداد واملدرسي حيذر من تأزم الوضع السياسي
علمت وكـالة أنـباء (عـراقيـون) من
مصـادر مطلعة يف وزارة الداخلية ان
عصابة مسلحة اختطفت ظهر امس
اثنني من ضـباط الشرطـة العراقية
يف مـنطقـة بغـداد اجلـديـدة .وقـال
ضـابط يف الشـرطة العراقـية ملراسل
وكـالة أنبـاء (عراقـيون) ان عنـاصر
مـــسلحـــة -مل تعـــرف اجلهــة الـيت
تـدعمهـا بعـد-اختـطفت ضـابـطني
أحداهم برتبة نقيب واالخر برتبة
مالزم من مالك مركز شرطة بغداد
اجلديدة.

نقلت وكـالة االنباء االيرانـية الرمسية عن
املتحـدث باسم وزارة اخلـارجية االيـرانية
محـيد رضـا آصفي قـوله ان (ايران تـدين
جلوء القـوات االجنبية يف العراق اىل العنف
وتــطلـب وقف اسـتخـــدام القـــوة لقـتل
العــراقيـني ،كمــا حتثهـا (القـوات) علـى
احـرتام العـتـبـــات املقـــدســـة يف الــنجف
وكربالء).
وطالب املتحـدث املقاومة العـراقية (بعدم
تـــوفـري الـــذرائـع للقـــوات االجـنـبـيـــة)
لالستفادة من الوضع القائم يف البالد.
من جهة اخرى قـال آية اهلل العظمى حممد
تقي املـدرسي املـرجع الـديين املعـروف يف
كــربالء ان القتــال والعنف يف احملــافظـات

اغالق مكتب اجلزيرة ووقف
نشاطها يف العراق شهرًا واحدًا
اصدر وزيـر الداخلـية فـالح حسن الـنقيب
قرارًا باغالق مكتب اجلـزيرة يف بغداد وهذا
نص القرار:بالنظر ملا تقوم به قناة اجلزيرة
مـن حتريف للـواقع السـياسـي العراقـي على
حـساب الوجه املـشرق الذي تقـوم به الدولة
والفـعاليات الشعبية كـافة يف ترسيخ احلرية
وتـوطيد الـكيان الـدميقراطـي وبدال من ان
تكون اداة حمايـدة يف اظهار احلقيقة ارتضت
لنفسهـا ان تكون لسان حال الفئات االرهابية
واالجـراميــة مسـاهمـة بـذلك يف حمـاوالت
تقـويض االمـن وحتقيق اهـداف االرهـاب يف
بث الــرعب لــدى املــواطنـني العــراقـيني
االمنني ببعـض نشاطـات هلا عالقة بـأعمال
العنـف مسـاهمـة بـذلك يف عـرقلـة عـمليـة
اعمـار العراق بتـسويغ اعمـال اخلطف وقتل
االجـانب العـاملني يف حقلـه معرضـة بذلك
امـن وسالمــة املــواطـنـني وممـتـلكـــاتهـم

واملنـشآت احلكـوميـة وامن وسالمـة القوات
املسـلحة الـوطنـية.ولغـرض ضمـان حتقيق
السالمة الـوطنية للعراق فقـد تنسب القيام
بـاختـاذ االجـراءات الفـوريـة بـغلق مكـتب
اجلزيـرة ووقف مجيع انـشطتهـا الرمسـية
وغـري الرمسـية يف الـعراق وملـدة شهـر واحد
عـلى ان تتعهـد بعد انقـضاء الفرتة املـذكورة
بعـدم ممـارسـة االعمـال الـيت تتعـارض مع
القواعد واملعايري املهنـية املعتمدة يف النشاط
االعالمي وااللتزام بـاالنظمة املعـمول بها يف
العـراق مع تقديم قـائمة بـأمساء مـراسليها
الــرمسيـني وغري الــرمسيـني واستـحصـال
املـوافقـات الالزمـة لعـملهم يف العـراق ومامل
تلتزم اجلـزيرة بذلك فـسوف يستـمر حظر
نشـاطاتهـا يف العراق وعلـى اللجنة الـوطنية
لالتصـاالت واالعالم واللجنة الـعليا لالعالم
تنفيذ ذلك..

العـراقية يـزيد من تـأزم الوضع الـسياسي
وال خيـدم املسرية الـدميقراطيـة يف العراق،
واوضح املـدرسي يف بيـان صحفي تـسلمت
وكـالة انبـاء (عراقـيون) نسخـة منه امس
السبت  7آب ان هذه االوضاع تنذر بانتشار
ظـاهـرة العـنف يف مجيع املـدن العـراقيـة
وجير البالد اىل فوضى شاملة.
وأكـد املـدرسي ضـرورة وقف القتـال فـورا
وااللتـزام بـروح اهلـدنـة وتغلـيب مـنطق
الـعقل واحلكمة يف حل املشـاكل العالقة من
خالل اعتمـاد حوار سـياسي هـادف وبناء،
مشريا اىل ضـرورة جتنيب العتبات املقدسة
واملواطنني العزل القتال والعنف بأشكاهلما
كافة.

علـى العنـف الوحـشي غري الـشرعـي).وكان
مسؤول يف الشرطة العراقية يف النجف أكد يف
وقت سـابق أن قـواتـه سيطـرت علـى مقربة
الـنجف اليت تـعترب مـوقعـا حمـصنـا ألنصـار
مقـتدى الـصدر ،وذلك بـعد معـارك عنـيفة
أمـس األول اجلمـعة ،اشـرتكت فيـها طـائرات
امريكية .وانـتشر عشـرات عناصر الـشرطة
واحلـرس الــوطين بـسـالحهم حــول مقـر
حمــافـظــة الـنجف يف املــدينــة حلمــايـته،
متأهبـني للتدخل .كمـا متت السيـطرة على
مدينة الكوفـة اليت كانت أخر معاقل جيش
املهـــدي ،ومكــان إقــامـته صالة اجلـمعــة
اإلسبـوعيـة .وقـال حمـافـظ النجف عـدنـان
الـذريف أن (حواىل  400مسلح قتلـــوا خالل 48
ساعة من املعارك).
أمـا النـاصريـة فيسـودها هـدوء حذر ،كـما
يـقول مـراسلـنا هـناك ،مـنذ تـوقف القـتال
عصـر أمس األول .وقـد انسـحبت مليـشيات
جيش املـهدي من املـدينة ونـزلت الشـرطة
لتـسيطر على املـدينة .وحدد مـراسلنا عدد
ضـحايـا القـتال بـ  7مـدنيـني .وقد سـقطت
قـذائف هـاون قـرب مـدرســة أمنـة وعلـى
اإلدارة احمللية ومنطقة اجمللس البلدي  .وقد
أدى القتـال إىل تــأجيـل انتخـابـات اجمللـس
البلدي اليت يفرتض أن جتري اليوم األحد.
وبعـد تعـرض مقـر القـوات الـربيطـانيـة يف
مدينة العمـارة هلجوم بالقذائف الصاروخية
ال يزال التوتر يسود املدينة بعد أن سيطرت
قـوات جـيش املهـدي علـى عـدد من مـراكـز
الشرطة والـطرق الرئيسة فيها .وقد أدخلت
القـوات الـربيطـانيـة أكثـر من  30دبـابـة إىل
املـدينة ممـا أدى اىل انسحـاب عناصـر جيش
املهدي .ولكـن القصف باهلاونـات استمر على
مقر احملـافظـة ومبـنى القـوات الربيـطانـية
القريب منها .
وقد شهدت الديوانيـة مواجهات عنيفة بني
مليشيا جيش املهدي وقوات احلرس الوطين
والشرطة .بدأت املواجهات حني حاول افراد
من مليشيا جيش املهدي السيطرة على احد
مـراكـز الـشـرطــة يف حي الـوحـدة شــرقي
املــدينـة ،ممـا أدى إىل حــدوث مصـادمـات
بـاألسلحة املخـتلفة من قـاذفات )(RBG7
واهلــاون واألسلحـة اخلـفيفـة والـرمـانـات
الـيدوية  .بدأت املواجـهات بعد منتصف ليل
اجلـمعــة واسـتمــرت أكثــر من ســاعـتني،
وأسفـــرت عـن مقــتل شخـص واحـــد مـن
املهامجني وجـرح عشرة وإلقـاء القبض على
عشرة آخرين .وقام أفراد احلرس الوطين يف
الديوانـية بعمليات دهم مـنازل املشتبه بهم
ومت العـثور علـى كميـات كبرية مـن األسلحة
واالعتدة املختلفة .وأكد مصدر امين أن هذه
املواجهـات تعترب امتدادا للعمليات اجلارية يف
الـنجف االشـرف االن .وقـد فــرضت قـوات
الشـرطـة واحلـرس الـوطين يف الـديـوانيـة
حضـر التـجوال عـلى املـواطنـني يف السـاعة
العـاشــرة مسـاء وحتــى السـاعــة السـادسـة
صبـاحـ ًا وأغلقت اغـلب الطـرق وخصـوصـ ًا
املؤديـة إىل النجف ،بـاستثـناء بعـض احلاالت
اخلاصة وحـركة العوائل .وأكـد مصدر طيب
أن كثري من اجلرحى قـدموا إىل احملافظة من
النجف لعـدم اتساع املستشفيات هناك بسبب
أعداد اجلرحى .ومازال فرض حضر التجول
جاريـ ًا ولكن األوضـاع األمنـية تـبدو هـادئة
نـسبيـا ،واستمـر العمل يف دوائـر الـدولـة.

عالوي يشيد بنتائج زيارته
لسوريـــــــا

عفو عام عن حاملي السالح
واملتعاملني به واملتسرتين
على االرهابيني.
بغداد /صاحل احلسناوي
اعلن الـسيـد ايــاد عالوي رئيـس الـوزراء
اليـوم عن قانون للعفـو عن مرتكيب بعض
اجلرائم من حائزي السالح واملتعاملني به
وبــأعتـدته واملـواد املـتفجـرة واحلـارقـة
واملفــرقعــات واالدوات اليت تـسـتخـدم يف
صناعة هذه املواد.
ومشل القـانـون الـذي مت االعـالن عنه يف
مؤمتـر صحفي عقده السيد رئيس الوزراء
حبضـور وزراء الدفـاع والداخليـة والصحة
ورئيس جملس االمن القومي والذي سبقى
نافذًا ملدة ثالثني يوم ًا االشخاص الذين مل
يبــادروا اىل اخبــار اجلهــات املختـصـة او
االدالء مبـعلــــومــــات عــن االشخــــاص او
اجملـموعـات اليت ختطـط او متول او تـنفذ
االعمال االرهـابية واملشرتكني مع العناصر
االرهــابيــة إلرتكـاب جــرائم متــس امن
الــدولــة الـــداخلـي او امـن وممـتـلكــات
املواطنني.
كمـا مشل القانون الـذي بدأ العمل به امس
الـذين قـاموا بـإيواء االشخـاص املطلـوبني
للعدالـة من اتباع النظام السابق او منفذي
االعمــال االرهــابيــة والـعنـف او التــسرت
عليهم.
وشـدد القـانـون علـى قيـام املـشمـولني به
بإخبار وزارة الداخلية او االجهزة االمنية
او اقـرب مـركـز للـشـرطـة عـن االسلحـة
واالعتدة واملتـفجرات وتسليم ما حبوزتهم
مـنهــا او االدالء مبعلـومــات عن االمــاكن
ال عـن جرائـم االفعال
املوجـودة فيهـا فض ً
املذكورة والداللة عليها.
واكد القـانون ان علـى املشمـولني بفقراته
تقـديم تعهد خـطي بعدم القيـام بأي فعل
من ِشــأنه ان ميهــد او يــؤدي اىل ارتكــاب
اجلــرائم املـشــار الـيهــا ويف حــال تكــرار
املشـمولـني بالـعفو ارتـكاب جـرائم تـتخذ
حبقهم االجراءات القانونية املشددة.
وال يــشمل هـذا القـانـون حـسـب الفقـرة
اخلامسـة منه جرائم القـتل او االختطاف
او االغـتصـاب والـسلـب والتخـريـب او من
احــرق او فجــر او اتلف االمــوال العـامـة
واخلاصة.
وجـاء يف االسبـاب املـوجبـة للقـانـون انه
يتيح للـمغرر بهـم ممن تورطـوا يف اعمال
العـنف واالرهاب العودة اىل طـريق الصواب
ومـنحهم فـرصـة للـمشـاركـة يف العـمليـة
السياسية ويف بناء العراق الدميقراطي.
وحول جـولته االخرية اكـد السـيد عالوي
ان زيارته ناجحة واتت بنتائج مثمرة من
خالل التوصل اىل اتفـاقات لتثبيت سالمة
ال عن تــشكـيل جلــان
وامـن العــراق فـضـ ً
مشرتكـة مع البلـدان اليت زارهـا لتطـوير
العالقات.
وخص الـسيــد رئيـس الـوزراء بـالـذكـر
زيـارته لسـوريا مـشيدًا بـنتائج حمـادثاته
مع الـرئيس بـشار االسـد اليت مل تقتـصر
علـى قضـية امـن احلدود بل جتـاوزتها اىل
متتـني عالقات التعـاون بني البلـدين على
خمتلف الصعد.
وحـول تصـرحيـات وزيـر الـدفـاع االخرية
الــسيــد حــازم الــشعالن عـن العالقــات
العراقـية ـ االيرانـية اكد الـسيد عالوي ان
هذه التصرحيات مت حتويرها.
واشـار اىل ان العراق يـنطلق من مبـدأ عدم
التدخل وحسن اجلـوار مؤكدًا ان العالقات
مع ايران ستبقـى وستكون اخوية ومبنية
على اساس املصاحل.

واشنطن حذرت من االذعان للخاطفني

جمموعة تابعة للقاعدة تعدم رهينة أمريكي

بـثت جممـوعة تـقول إنـها عـلى صـلة
بـاإلرهـابي (أبـو مـصعب الـزرقـاوي)
شـريـط فيـديــو تظهـر فيـه لقطـات
لقطع رأس مواطن أمريكي.
وتقــول وكــالـــة رويرتز لـألنبــاء أن
الرجل قـال إنه من سان فـرانسيـسكو
لكـنه مل يعلـن متـى وكـيف اختـطف
ولـكنه قـال( :ال بــد من مغـادرة هـذا
البلـد فـوراً وإن مل نفعل فــإن اجلميع
سيقتل على هذه الشاكلة).
وسـبق أن بثـت جممـوعـة علـى صلـة
بالـزرقاوي لقطات تظهر قطع رؤوس
ثالث رهــــائـن وهــم رجل أعـمــــال
أمــريـكي ومـرتجم كـــوري جنـــوبي
والثالث سائق شاحنة بلغاري.

ويذكر أن مجـاعات مسلحـة كانت قد
اختطفت العديد من الرهائن وهم من
بلــدان حلـيفــة للــواليــات املـتحــدة
وتـطالب خبروج القـوات األجنبية من
العراق.
مـن جهـتهــا حــذرت واشـنـطـن مـن
مهـادنة اخلـاطفني وقـالت أمس األول
أن مجيع الــدول املشـاركـة يف القـوات
املتعـددة يف العـراق وعددهـا  32دولة
اتفقت فيـما بينها علـى عدم اخلضوع
ملطالب الرهائن.
وأعلـنت اخلـارجيـة األمــريكيـة بـأن
التحـالف متحـد ومصـمم علـى عـدم
التنازل ملطالب اإلرهابيني.
ويقول حمللون سياسيـون بأنها رسالة

واضحـة للمـسلحني الـذين خيتـطفون
األجــانـب ملمــارســة ضغــوط علــى
احلكومـات لسحب قـواتها مـن العراق
ولـن يكـــون االختـطــاف جمــديــاً أو
مفيداً.
من جهة أخرى قالت جمموعة مسلحة
أنهـا اخـتطفـت رهينـة تـركيــاً أمس
وهددت بـإعدامـه ما مل يـتم تنفـيذ
مطالبها.
ويف نـبأ الحق أفاد مـوقع إسالمي على
شبكــة اإلنرتنت أن شـريـط الفيـديـو
الــذي يظهــر فيه الـزعـيم اإلرهـابي
لتنظيم القاعدة يف العراق أبو مصعب
الــزرقــاوي وهــو يــذبح الــرهـينــة
األمريكي كان (مزوراً).

وزارات حتت القصف
بغداد /كريم جاسم السوداني
تـصاعـد القصف بـاهلاونـات على عـدد من الـوزارات واملؤسـسات
الرمسيـة يف العاصـمة بغـداد ففي الـساعـة ( 11.45دقيقـة) صباح
أمس السـبت سقطت قـذيفة هـاون امام مـبنى الـلجنة االوملـبية
العراقـية البـديل خارج املـنطقة اخلـضراء الشـديدة احلـراسة يف
الوقـت الذي كـان يتجهـز عشـرات الطلبـة من خـرجيي الـدراسة
االعداديـة لتقديم اوراقهم يف كليـات الرتبية الريـاضية وقد جنم
عن احلادث سقـوط قتيل واحـد وجرح مخسـة اشخاص يف االقل
اثنان منهم من منتسيب محاية املنشآت يف اللجنة..
وافـاد شهود عيان لـ(املـدى) ان القذيفة اليت استهـدفت املبنى قد

سقطت يف احلديقة اجملـاورة للبناية ممـا تسبب يف حدوث اضرار
طفيفة وشـوهدت اعمدة الدخـان تتصاعد بعـد سقوط القذيفة
من موقع احلادث.
من جانب آخر استهـدفت قذيفة هاون مـبنى وزارة النفط الذي
يـضم وزارات (التجـارة والكهـربــاء) حيث سقـطت خـلف املبنـى
مسببة اضراراً مادية وحدوث حالة من اهللع والفزع بني موظفي
الوزارات والذي يقدر عددهم باآلالف.
وقد اختذت اجـراءات امنية مـشددة من قبل الـشرطة العـراقية
وقوات محـاية املنشآت النفـطية والكهربائيـة والقوات االمريكية
بعـد وقوع احلـادث حيـث اغلقت الطـرق املؤديـة إىل الوزارة ومل

يتمكن مندوب ((املدى)) من حصر حاالت االصابة بسبب ذلك.
كمـا استهـدفت قـذيفة هـاون اخرى مـدخل مبنـى وزارة املوارد
املـائيـة يف متـام السـاعـة التـاسعـة والنـصف صبـاحـاً يـوم أمس
(الـسبـت) واليت سقـطت يف مـدخل الـوزارة مـسـببـة بـأضـراراً
طفيفة.
وسقـطت مخس قـذائف قرب وزارة الـداخليـة استهـدفت أبنـية
كليــة الشـرطــة وملعب الـشعـب وسجن اإلصالح ممـا أسفـر عن
إصابة مخسة بينهم ثالث نساء.
من جهـة اخرى انفجرت عبوة نـاسفة يف منطقة الـطارمية على
الطريق العام لدى مرور قافلة امريكية دون وقوع ضحايا.

