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أعلـن مصــدر يف الشـرطـة أنه عثـر
عـل ـ ـ ــى جــث ـ ـ ــة مـ ــص ـ ـ ــري أم ـ ــس يف
م ــنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة ال ـ ــص ــي ــن ــي ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــرب
تكــريت.وقــال املصـدر ان الـشـرطـة
عثرت علـى جثة الـرهينـة املصري
نـاصــر سالم علـى حـافـة الـطــريق
وق ـ ـ ــد أوثقــت ي ـ ـ ــداه ورجاله وهـ ـ ــو
م ــصـ ـ ــاب بـ ـ ــرصـ ـ ــاصـ ـ ــة يف الـ ـ ــرأس
ومخـن ــوق بكــوفـي ــة لكـن الــسفــارة
املــصـ ــريـ ــة يف بغـ ــداد أعلـنـت أن ال
علـم ل ــديهـ ــا بفق ــدان أي م ــواطـن
مصري يحمل هذا االسم.

اجراءات عراقية
لالنضامم اىل منظمة
التجارة العاملية

4

http ://www.almadapaper.com
E.Mail - almada119@Hotmail.com

جريدة سياسية يومية

16

250

صفحة

دينارا

اين نجد
طحينا غري سيال

7

13
من وثائق حماكمة عيل عبد
الرازق

يف حملة استهدفت جيوب اإلرهاب يف اللطيفية

بعد عملية عسكرية يف تكريت استمرت ثالثة أيام

قوات احلرس الوطني تعتقل عزت الدوري يف تكريت  500معتقل ومصادرة كميات كبرية من األسلحة
بغداد ـ وكاالت
ص ــرح م ـس ــؤول يف وزارة ال ــدف ــاع
أمـ ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد أنـه مت إلـق ـ ـ ـ ـ ــاء
الق ـب ــض عل ـ ــى ع ـ ــزت اب ـ ــراه ـيــم
الـ ــدوري نـ ــائـب رئـي ــس مـجل ــس
قيـادة الثـورة يف النـظام الـسابق،
والــذي يعــد مـن أهم املـطلــوبني
من رجـال الـنظـام الـسـابق لـدى
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة ،إذ يـ ـ ــأتــي
تـ ـ ــرت ـي ــبه سـ ـ ــادسـ ـ ــا يف قـ ـ ــائــمـ ـ ــة
امل ـ ـطـل ـ ـ ــوبــني ال ـتــي أص ـ ـ ــدرتـه ـ ـ ــا
واش ــن ـ ـط ــن الـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ــي ،يف
أعقاب غزو العراق.
ليلة
القبض على عزت
وقـال املـسـؤول الــذي طلب عـدم
الـكـ ـ ـشـف ع ــن اسـ ـمـه إن (ع ـ ـ ــزت
ابـ ـ ـ ــراهـ ـي ــم الـ ـ ـ ــدوري اعـ ـتـقـل يف
احــدى ضــواحـي تك ــريت) .وذكــر
مـ ــسـ ـ ــؤول عـ ـ ــراقــي أمـ ــس أن 70
مسلحـا من املوالني لعـزت قتلوا
او جـرحـوا يف اشـتبـاكـات سـبقت
اعـتقــاله .وقــال العـقيــد عــدنــان
عـبــد الــرحـمـن املـتحــدث بــاسـم
وزارة الـ ــداخلـيـ ــة( :لقـ ــد احـ ــاط
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن املـ ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
(بـ ــالـ ــدوري) محـ ــاولــني انقـ ــاذه.
وتق ـ ــول الــتق ـ ــاري ـ ــر االولــي ـ ــة ان
حـ ــوال ـ ــى  70شخــصـ ــا قــتلـ ــوا او
ج ـ ـ ــرح ـ ـ ــوا يف االشـ ـت ــب ـ ـ ــاك ـ ـ ــات).
واضاف ان الـدوري (اعتقل على
ايـدي احلـرس الـوطـني العـراقي
يف منـطقــة بني الــدور وتكــريت.
وكــان يف عيــادة يخـضع لـعمـليــة
نقل دم بـسبب إصـابته بسـرطان
ال ـ ــدم) .ون ـ ـس ـبــت األنــب ـ ــاء إل ـ ــى
مصـادر مقـربـة من أحـد اعضـاء
اجملـلـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي ان أعـ ـ ـ ــوان
الـدوري البالغ عددهم نحو 150
حـ ــاول ـ ــوا إطالق س ـ ــراحه ،عـبـ ــر
مهاجمـة عسكرية باءت بالفشل
وق ـ ـض ــي عـلـ ـ ـ ــى أغـلـ ـبـه ــم ،وفـ ـ ـ ــر
الـبـ ــاقـ ــون .ولــم يحـ ــدد املــصـ ــدر
بالضبـط أين متت عمليـة إلقاء
القبض.
وكــانـت األنبــاء قــد حتــدثـت عن
شــن احلـ ـ ــرس الـ ـ ــوط ـنــي الـ ـ ــذي

ت ـس ــان ــده ق ــوات أمـي ــركـي ــة
حـملــة م ــداهمــات مكـثفــة
يف مديـنتي الـدور وتكـريت
واملناطق احمليطة بها منذ
مـ ــسـ ـ ــاء اجل ــمعـ ـ ــة حــتـ ـ ــى
صـبـ ــاح أمـ ــس ،بحـثـ ــا عـن
ال ـ ــدوري .وذك ـ ــر ع ـ ــدد مــن
أه ـ ــالــي ال ـ ــدور أن ح ــمل ـ ــة
التفـتيــش شملـت منــاطق
الــدور والنــاعمــة وحمــرين
واملـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاطـق احملـ ــيـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــة
بــتك ــريـت ،وش ــاركـت فـيه ــا
ع ــنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر م ــن احلـ ـ ـ ــرس
الوطني العـراقي تساندها
مـ ـ ـ ــروح ــيـ ـ ـ ــات ودبـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
أميــركيـة ،يف ظل إشـاعـات
اش ـ ــارت إل ـ ــى أن امل ــطل ـ ــوب
دخل أح ــد امل ـسـت ــشفـي ــات
هنــاك إلجــراء فحــوصــات
طبية.
معلومات وأنباء
متضاربة
وجاءت هـذه املداهـمات يف
وقت تـضاربـت فيه التـقاريـر عن
الـ ـ ــدوري .ف ـم ــن جهـ ـ ــة نـ ـ ـس ـبــت
تق ـ ــاري ـ ــر اعالمــي ـ ــة ال ـ ــى بعــض
املـص ــادر املق ــرب ــة مـن الـبعـثـيـني
العــراقيـني ان (انتقـال عــدد من
اصح ـ ــاب ال ـ ــرت ــب الع ـ ــالــي ـ ــة يف
الـن ـظ ــام الــبعـثـي الــسـ ــابق ال ــى
سوريـة مكنهم من اعـادة تنظيم
ح ـ ــزب ال ــبعــث) .وأش ـ ــارت ه ـ ــذه
التقارير إلى أن (احلزب انتخب
عـزت الدوري أميـناً عامـاً وقائداً
أعلى للمقـاومة) .وأوضحت انه
(يـتـنـقل يف مـن ـ ــاطق حـ ــدوديـ ــة
مب ـســاع ــدة الع ـشــائ ــر العــربـيــة،
ويغـسل دمه مـرتـني يف االسبـوع
عـنـ ــد اخــصـ ــائـيـني ي ـ ــرافق ـ ــونه
ب ـ ـ ــاس ـتــم ـ ـ ــرار) ،يف إش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى
إصابته بـالفشل الكلوي .وكانت
تلك املصـادر قد وصفـت الوضع
األمنـي للدوري بأنه (ممتاز ألن
ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـع ــث ارتـق ـ ـ ـ ــى خـالل
الفـت ــرة االخـي ــرة ال ــى م ـسـت ــوى
مكـنه مـن ايج ــاد منــاصــريـن له
يـعطــون القيــاديني أمـاكـن آمنـة

لإلقــامــة فـيهــا) ،يف حـني نقلـت
تق ـ ــاري ـ ــر أخ ـ ــرى عــن (م ــص ـ ــادر
مطلعة) إن الدوري (تويف قبل 6
أشه ــر) .وذك ــرت الـتق ــاريـ ــر نقال
عن هذه املصـادر (إن عددا قليال
جـدا مـن األشخـاص شـاركـوا يف
دفــن ال ـ ـ ــدوري ق ـ ـ ــرب م ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة
احل ـ ـ ــويـج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــواقـع ـ ـ ــة ش ـ ـ ــرق
كـ ــركـ ــوك) ،م ـ ــوضح ـ ــة أنه (كـ ــان
يـعاني سرطـان الدم وأمراض يف
القلب ،وانقطعت به السبل بعد
رفــض الـك ـثــي ـ ــر مــن الع ــش ـ ــائ ـ ــر
العراقية تـوفير ملجأ له) .يذكر
أن واش ـنـ ـطــن رص ـ ــدت مـك ـ ــاف ـ ــأة
مقدارها عشرة ماليني دوالر ملن
يـدلي بـأيـة معلـومـات تـؤدي إلـى
القبض على الدوري.
من هو عزت الدوري؟
ولـد عـزت إبـراهـيم الـدوري عـام
 1942يف قــض ـ ــاء ال ـ ــدور الـت ـ ــابع
لـتك ــريـت .وانـت ـسـب مـبك ــرا إل ــى
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـبــعـ ـ ــث الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ــي
االشـتـ ــراكـي /تـن ـظـيــم العـ ــراق،
واعـ ـتـقـل مـ ـ ـ ــرت ــني وسـج ــن ب ــني
عـ ـ ـ ـ ــامـ ــي  1963و 1967.وأص ـ ـبـح

ع ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ــوا لـلـق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
القــطـ ــريـ ــة يف احلـ ــزب،
بعد جناح انقالب 1968
مــبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ،ل ـيــتـ ـ ـس ـنــم
بع ــده ــا مـنـصـب عـض ــو
جملل ــس قـيـ ــادة الـثـ ــورة.
ويف عـ ـ ـ ـ ــام  1972أصـ ـبـح
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا لــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واإلصالح ال ــزراعـي ،ثـم
وزيـ ــرا للـ ــداخلـيـ ــة بع ــد
ذلك بعـام واحــد .ومنـذ
ع ــام  1979ب ــدا ال ــدوري
وك ـ ــأنه ال ـ ــرجل الـثـ ــانـي
بع ــد ص ــدام ،حـني أوكل
إل ــيه األخــي ـ ــر م ـنـ ـصــب
ن ـ ــائــب رئ ـي ــس مـجل ــس
قيـادة الثـورة .لـكن جنم
الـ ـ ـ ـ ــدوري ملـع حـقـ ـ ـ ـ ــا يف
الـ ـ ـ ـس ــن ـ ـ ـ ــوات الـع ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــر
األخيـرة املـاضيـة ،حيث
كان يـنوب عـن صدام يف
مــؤمت ــرات القـمــة الـتـي
عـق ـ ـ ـ ــدت بـع ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــرب
حتـرير الـكويت عـام  1991.وكان
له حـضـور الفـت يف قمــة بيـروت
العـ ـ ــربــيـ ـ ــة الـ  14ال ـت ــي شهـ ـ ــدت
عـنـ ــاقـ ــا بـيــنه وبـني ولـي الـعهـ ــد
الــسع ــودي األمـي ــر عـب ــد اهلل بـن
عبــد العــزيــز ،تـبعهــا مـصــافحــة
مــشتــركــة مع الــوف ــد الكــويـتي.
وت ــرأس كـ ــذلك وفـ ــد الع ــراق يف
القـم ــة العــربـي ــة العــاديــة الـ 15
التي عقدت مبدينة شرم الشيخ
املصرية لبحث األزمـة العراقية،
وطالب يف خطـابه أمام الزعماء
العـ ـ ــرب يف تلــك القــمـ ـ ــة بعـ ـ ــدم
تق ــدمي التــسهـيالت العــسكــريــة
للقوات األميـركية يف حال شنت
احلرب على العراق.
صفحات سوداء
لـكن الـشخـصيـة الـدبلـومــاسيـة
الـ ـت ــي ظـهـ ـ ـ ــر بـهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدوري يف
ال ـسـن ــوات األخـي ــرة لـم متح مـن
الـذاكـرة الـوجه اآلخـر له .فـاسم
ع ـ ــزت إب ـ ــراه ـيــم لـه وقع خ ـ ــاص
عـلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــامـع األكـ ـ ـ ـ ــراد يف
كردستـان العراق ،ولهذا تالحقه

منـظمـات حقــوق اإلنسـان .فهـو
أح ــد أهـم امل ـس ــؤولــني ـ بح ـسـب
تقـ ــاريـ ــر هـ ــذه املـن ـظـمـ ــات ـ عـن
ح ـمـل ـ ـ ــة اإلب ـ ـ ــادة اجلــم ـ ـ ــاعــي ـ ـ ــة
للـسكـان األكــراد يف العـراق عـام
 1988.ففــي ذلــك الع ـ ــام ـ كــم ـ ــا
تق ــول هـي ــومـن رايـتــس ووتــش ـ
كـ ــان الـ ــدوري عــضـ ــواً يف جلـنـ ــة
ال ـش ــؤون ال ـشـم ــالـي ــة مبـجلــس
قـي ــادة الـث ــورة ،الـتـي ك ــانـت هـي
ومكـتب تـنظـيم الـشمـال حلـزب
ال ـبـعــث الـع ـ ـ ــربــي االشــت ـ ـ ــراكــي
مبثـابـة الـدعـامـة اإلداريـة الـتي
اسـتـن ــدت إلـيه ــا حـمل ــة اإلب ــادة
اجل ــم ـ ـ ـ ــاع ــي ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــد األك ـ ـ ـ ــراد
العـراقيني ،املعروفة باسم حملة
(األنف ــال) .وقـ ــد وضعـت جلـن ــة
ال ــشـ ــؤون الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة والـكالم
للمنظمـة الدولية خـامتها على
أمـر رسمـي مؤرخ يف  20حـزيران
 ،1987يحــمل ال ــرقـم ال ــشف ــري
 ،SF/4008ويدعـو إلى تـوجيه
(ضـربـات خـاصــة) ـ أي هجمـات
كيميـائيـة ـ (لقتل أكـبر عـدد من
األشخاص) يف منـاطق محددة،
ف ـ ـضـالً ع ــن اعـ ـتـقـ ـ ـ ــال وإعـ ـ ـ ــدام
جـمـيع الـب ــالغـني ال ــذيـن يعـث ــر
علــيهـم يف املـنـ ــاطق احمل ـظ ــورة.
وق ـ ـ ــد ظـل ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر س ـ ـ ــاري
املـفع ـ ــول ،شـ ـ ــأنه ش ـ ــأن األوام ـ ــر
الـ ـ ــدائــمـ ـ ــة لـلقـ ـ ــوات امل ـ ـسـلحـ ـ ــة
وأجهــزة األمـن العــراقيــة طـيلــة
حملـة األنفـال وبعـدهـا .وأفـادت
صحيفـة (واشنـطن بـوست) ،يف
ع ــدده ــا ال ـص ــادر يف  24ك ــان ــون
الثـاني  ،1991بـأن عزت إبـراهيم
حــذر سكــان الـسلـيمــانيــة ،وهي
إح ـ ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ـ ــدن الــكـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرى يف
ك ـ ــردسـت ـ ــان الع ـ ــراق ،ق ـ ــائالً (إن
كنـتم قـد نـسيـتم حـلبجـة ،فـأود
أن أذكـ ــركـم بـ ــأنـنـ ــا مـ ـســتعـ ــدون
لـتكرار هـذه العملـية) .وحلـبجة
هي املـدينـة الكـرديــة التي كـانت
هـ ــدف ـ ـاً لـهجـ ــوم عـ ــراقـي كـبـيـ ــر
ب ــاألسلح ــة الكـيـمـيــائـيــة يف 16
آذار  ،1988أسفـر عن مقتل نحو
 5000من سكانها.

اللطيفية ـ املدى ـ أ ف ب
يف حملــة استهــدفت القـرى الـواقعـة يف
اللطيفيـة ،على الـطريق من بغـداد إلى
مح ــاف ـظـتـي احلل ــة وكـ ــربالء ،اعـتـقلـت
ال ـش ــرط ــة الع ــراقـي ــة الـتـي ت ـس ــان ــده ــا
القـ ــوات االمـيـ ــركـيـ ــة  500مـ ـشـتـبـه به،
وصــادرت كـمـيــات كـبـيــرة مـن االسلحــة،
بح ـسـب م ــا اعلـن م ـس ــؤول يف احل ــرس
ال ـ ـ ــوط ـنــي .وق ـ ـ ــال ض ـ ـ ــابـ ــط يف جـه ـ ـ ــاز
استـخبــارات احلــرس الــوطـني يف ثـكنــة
احملمـوديــة( :اوقفنـا  500مـشـتبه) .وردا
علــى ســؤال ح ــول العـث ــور علــى رهــائـن
خـالل العــملـي ـ ــة ،نف ـ ــى املـ ـس ـ ــؤول ذلـك
قـ ـ ـ ــائـال( :ال ل ــم جنـ ـ ـ ــد احـ ـ ـ ــدا) .وقـ ـ ـ ــال
املـسؤول ان املـعارك تـوقفت يف مـنتصف
ليلة السبت( ،ألن العـملية سارت بشكل
جيــد) .وتــابع قــائال( :صــادرنــا كـميــات
كـبيــرة من املـتفجــرات وخمـسـة بــراميل
سـع ـ ـ ــة  300لــت ـ ـ ــر مــن م ـ ـ ــادة تــي ان تــي
وقـ ــذائف م ـضـ ــادة لل ــدب ــاب ــات وقـ ــذائف
هاون).
واشـ ــارت ح ـصــيلـ ــة لـلحـ ــرس الـ ــوطـنـي
ومـ ـسـت ــشفـيـ ــات بغ ــداد واملـنــطق ــة ال ــى
اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد  12مــن افـ ـ ــراد الـ ــشـ ـ ــرطـ ـ ــة
وخمـس ــة من احلــرس الــوطـني وم ــدني
واحـ ــد ،ف ــضال عـن جـ ــرح  11شـ ــرطـيـ ــا.

وتـ ـ ـ ـش ـكـل ه ـ ـ ـ ــذه املـع ـ ـ ـ ــارك ج ـ ـ ـ ــزءا م ــن
العــملـيـ ــات ال ـ ــواسعـ ــة الـتـي اطـلقــتهـ ــا
احلكــومــة ض ــد العـنــاصــر املــسلحــة يف
املنطقة.
وصـ ــرح لـ (املـ ــدى) مـ ــواطـن ـ ــون تعـ ــرض
بعـض أفــراد عــوائلـهم إلــى اغـتي ــال عن
ط ـ ـ ــريـق إح ـ ـ ــراق الـ ـ ـســي ـ ـ ــارات أن ه ـ ـ ــذه
العمليـات مدبـرة ومخطط لـها بعنـاية،
حـيـث متــتلـك هـ ــذه العـنـ ــاصـ ــر أجهـ ــزة
اتـص ــاالت مـتـط ــورة وسـي ــارات ح ــديـث ــة
ونـقـ ـ ـ ـ ــاط مـ ـ ـ ـ ــراقـ ــبـ ـ ـ ـ ــة ،مت ـك ـ ـنـهـ ــم مـ ــن
االنق ـضـ ــاض عل ــى أهـ ــدافهـم ب ـس ــرع ــة
كـبـي ــرة ،ثــم يخــتف ــون ب ــاجتـ ــاه الغ ــرب،
ح ـيــث ال ـط ـ ــريق امل ـ ــؤدي إل ـ ــى م ـ ــدي ـن ـ ــة
الـفلـ ــوجـ ــة .وي ـضــيف األهـ ــالـي الـ ــذيـن
يــتخـ ــوفـ ــون كـثـيـ ــرا مـن االف ـصـ ــاح عـن
أسـمائهم أن هـناك عنـاصر أخـرى كانت
تـنـتـمـي إلـ ــى أجه ــزة الـن ـظ ــام ال ـسـ ــابق
األمنيـة ،من ذوي الـرتب العـاليـة ،تقـوم
هي األخرى بعملـيات اغتياالت متعددة
للـشخـصيـات الـسيـاسيـة املعـروفـة .وقـد
أخ ـ ــذوا يف األشهـ ــر األخـيـ ــرة بـتـ ــوســيع
عـملـي ــاتهـم لـت ـشـمل م ــدي ــري ال ــدوائ ــر
احلكـوميـة ،إذ يتـم استهـداف الـسيـارات
احلكـوميـة وحرقهـا على الـطريـق العام
مبن فيها.

ويف حـني تــشه ــد املـنــطق ــة املـمـت ــدة مـن
اليــوسـفي ــة جنــوب بغــداد إل ــى منـطقــة
احلـصوة الـواقعة شـمال محـافظـة بابل
الكـثيــر مـن عمـليــات إحــراق الــسيــارات
واالغـتيــاالت واالختـطـاف ،أكـد ســالكـو
هـذا الـطــريق لـ (املــدى) أنه ال ميـر يـوم
دون أن يـشـاهـدوا علـى حـافــات الطـريق
سـي ـ ــارات محـ ــروقـ ــة يـت ـصـ ــاعـ ــد مــنهـ ــا
الــدخــان ،يف ال ــوقت الــذي تـنتـشــر فـيه
رائـح ـ ـ ــة الـلـح ــم الـ ـب ـ ــش ـ ـ ــري احمل ـ ـ ــروق.
وي ــؤك ــدون أنهـم ال ي ــرون عل ــى االطالق
أي ـ ــة س ـي ـ ــارة مــن س ـي ـ ــارات ال ــنج ـ ــدة أو
االسعـ ـ ــاف .وت ــبقـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـســيـ ـ ــارات
بجـثثهـا احملـروقــة علـى الـطــريق حتـى
يأتي ذووهم ليحملوا رفات قتالهم.
ويقـول ضــابط كـبيــر من مـركـز شـرطـة
اللـطـيفـيــة إن (املـنــطقــة ســاحــة حــرب
للـمتـطــرفني الــذين يــشنــون العـمليـات
ض ـ ــد االج ـ ــانــب الع ـ ــاملــني يف الع ـ ــراق،
وعـن ــاص ــر االمـن وال ـش ــرط ــة واحل ــرس
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي الـع ـ ـ ـ ــراق ــي) .ويـ ـ ـضـ ـيـف ان
(احلـ ــوادث واالعـتـ ــداءات الـتــي تعـ ــرض
لهــا رجــال ال ـشــرطــة يف هــذه املـنــطقــة
كـثـي ــرة ج ــدا ،حـت ــى انه ــا اصـبحـت مـن
كـثـ ــرته ــا ق ـص ـص ــا ورواي ــات تـ ـس ــرد بـني
عناصر الشرطة وسكان هذه املنطقة).

(اجلــــزيــــرة) فــــوجـئــت بقــــرار متــــديــــد مـنـعهــــا
وهيئـة اإلعالم تـنتظـر اإلجابـات من الـدوحة
بغداد ( /املدى)
عـل ـ ـمـ ــت (املـ ـ ـ ـ ــدى) أن ه ـ ـي ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة اإلعـالم
الع ــراقـي ،وهــي جه ــة م ـسـتـقل ــة وغـي ــر
حك ــومـي ــة تـتـ ــابع مع قـن ــاة (اجل ــزي ــرة)
القـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــة م ــن جهـ ـ ــة ومـع اجلهـ ـ ــات
احلكــومـي ــة العــراقـيــة مـن جهــة أخــرى
مـســألــة احلـظــر املفــروض علــى الـقنــاة
القـطـريــة من قـبل احلكـومــة العــراقيـة
ال ـتــي تــتهــمه ـ ــا (ب ـ ــالــتح ـ ــري ــض عل ـ ــى
العنف).
وقـالت مصـادر مطلعـة يف هيـئة اإلعالم
الع ــراقي لـ(املــدى) أن الهـيئ ــة تنــاقــشت
قـ ـبـل يـ ـ ـ ــوم ــني مـع احملـ ـ ـ ــام ــي اخلـ ـ ـ ــاص
بفـضــائـيــة (اجلــزي ــرة) يف بغــداد حــول
هـ ــذه الق ـضـي ــة ،وح ــول م ــوقـف القـن ــاة
وتـوضـيحهــا لالتهـامـات املــوجهــة إليهـا

وسياستها إزاء الشأن العراقي.
وعبــرت مصـادر الهـيئـة يف حــديثهــا عن
اهـتمـامهـا وعـملهـا علـى تــوفيـر ظـروف
ع ـمـل مـه ـنــي إعـالمــي ح ـ ـ ــرة ،وك ـ ـ ــذلـك
ح ـ ــرصه ـ ــا الـ ـش ـ ــدي ـ ــد عل ـ ــى الـتـمـ ـسـك
باملصلحة الوطنية يف هذا الظرف بالغ
التعقيد.
وق ـ ــالــت امل ـصـ ـ ــادر انهـ ـ ــا سل ـمــت مـك ـتــب
(اجلـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــرة) يف بـغـ ـ ـ ـ ــداد عـ ـ ـ ـ ــدداً مـ ــن
االسـتف ـســارات الـتـي تعـني يف إجــابـتهــا
الهـيـئـ ــة يف حـ ــرصهـ ــا علـ ــى عــمل قـنـ ــاة
(اجلزيـرة) يف بغداد من جـهة ويف تفهم
مـتطلـبات احلـكومـة العـراقيـة من جـهة
أخرى.
وعلـمـت (امل ــدى) أن مكـتـب اجلــزيــرة يف
بغـداد ،أحـال اسـتفسـارات هيئـة اإلعالم

العــراقـي إل ــى املقــر الــرئـي ــس للقـضــاء
الق ـطـ ــري يف الـ ــدوحـ ــة ،الـتـي لـم جتـب
حتى اآلن على هذه االستفسارات.
واتصلـت (املدى) هـاتفيـاً بالـسيـد جهاد
بـل ـ ـ ــوط املـ ـتـح ـ ـ ــدث ال ـ ـ ــرسـ ـم ــي ب ـ ـ ــاس ــم
(اجل ــزي ــرة) ال ــذي أك ــد حـ ــرص القـن ــاة
(على االلتزام بالثوابت املهنية).
كمـا أكـد حـرص القنـاة علــى االستمـرار
بتغطية الوقائع واألحداث يف العراق.
وعن املـوقـف من االستـفسـارات املقـدمـة
لـ(اجلزيـرة) من هيئـة اإلعالم العـراقي،
ق ــال بل ــوط ان القـن ــاة م ــا زالـت ت ــدرس
تلك االستفسارات.
وكـ ـ ــان ال ـ ـس ـيـ ـ ــد ح ـيـ ـ ــدر املـال محـ ـ ــامــي
(اجلـزيـرة) يف بغـداد ،قــد عبـر لـ(املـدى)
عن ارتياحه لسـير املناقشات مع ممثلي

استئناف املعارك يف تلعفر وبلد  . .قتيالن وإصابة مروحية

املدى -الوكاالت
ال تـزال املعارك تـدور يف مناطق متـفرقة
يف شمال بغداد والعراق  ،فقد استؤنفت
املعـ ــارك أم ــس بـني املـ ـسـلحــني والقـ ــوات
االمـيــركـيــة والعــراقـيــة يف وسـط تـلعفــر
التي تعرضت للقصف بـاملروحيات.وقال
فـوزي احمـد مـديـر مـستـشفـى تلعفـر لـ
(فرانـس برس)ان عـراقيني قـتال واصيب
ت ــسع ــة اخـ ــرون يف املع ــارك .واسـتـ ــؤنفـت
االشـتبـاكـات أمـس االحــد نحـو الـسـاعـة
الـت ــاسع ــة بع ــد هج ــوم امل ــسلحـني عل ــى
ق ــافل ــة امـي ــركـي ــة عل ــى طـ ــريق محـيـط
بـاملـدينــة .واستمـرت املـواجهـات ســاعتني
ثم انـسحبت القـوات االميـركيـة وسيـطر
املسلحون بـالكامل على املديـنة كما افاد
الــضـ ــابــط يف ال ــشـ ــرطـ ــة غـيــث محـمـ ــد
العـبيــدي .وكــان  13قــد قـتلــوا واصـيب
 58اخـ ـ ــرون بــي ــنهــم طــيـ ـ ــارا مـ ـ ــروحــيـ ـ ــة
اميـركيـة اسقطهـا املسلـحون ،يف مـعارك
شــوارع عنـيفـة جـرت الــسبـت علـى مـدى
سـت سـ ــاعـ ــات بــني القـ ــوات االمـيـ ــركـيـ ــة
وامل ـسـلحـني يف امل ــديـن ــة الـتـي ت ــسكــنه ــا
غ ــالـبـي ــة مـن الع ــرب والـت ــركـم ــان .وق ــال
اجليــش االمي ــركي ان امل ــدين ــة اصبـحت
(مـالذا لـالره ـ ـ ـ ــاب ــي ــني الـق ـ ـ ـ ــادم ــني م ــن
سوريـا) .واعلنت فـرقة املـشاة االميـركية
الثـانية يف بيان انها شنت هجوما واسعا
علـ ــى هـ ــذه املـ ــديـنـ ــة (لقــتل او اعــتقـ ــال
عناصر خلية ارهابية) لم حتددها.
واف ـ ــاد اجلــيـ ــش االمــي ـ ــركــي ان طــي ـ ــاري
مــروحيــة (كيــوا او اتـش 58-دي) اصـيبــا
بجــروح خالل هبــوط اضطـراري بـسـبب
اشــتع ـ ــال احملـ ـ ــرك بع ـ ــدم ـ ــا م ـ ــا اصـ ـ ــابه
املقـاتلـون.ويف بلــد قتل عــراقيـان وجـرح
خـمــس ــة اخ ــرون أمــس يف غـ ــارة نف ــذه ــا
الطيران االميركي قرب املدينة .

هـيـئ ــة اإلعـالم الع ــراقـي ــة ،وقـ ــال :نحـن
فــوجـئـن ــا بقــرار متــديــد احلـظــر الــذي
أعلـنته اللجنـة الوزاريـة لألمن الـوطني
العراقي يوم أمس األول.
وعزت اللجنة قرارها بتمديد مدة وقف
بث قنـاة اجلزيـرة من داخل العـراق إلى
عــدم تقــدمي قنــاة اجلــزيــرة طــوال مــدة
الغلق املـؤقت (توضيحـات طلبتهـا منها
احلكـومة العـراقية حـول أسباب قيـامها
بــاستعـداء اآلراء ضـد الـشـعب العــراقي
وحكومـته الوطنية ،فضالً عن كونها لم
تـتقــدم كـمــا هــو مـتع ــارف علـيه بـطلـب
رسـمي إلــى احلكـومــة تتـسـاءل فـيه عن
األس ـب ـ ــاب الــتف ـصــيل ـي ـ ــة ال ـتــي دعــته ـ ــا
التـ ـ ـ ـ ـ ــخـ 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 ــاذ ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الق 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 ــرار).

 1100جندي امريكي جرحوا خالل شهر آب املايض
واشنطن /املدى
وصل عــدد اجلنـود االمــريكـيني اجلـرحـى
خالل شهــر آب املــاضـي إل ــى ( )1100ويعــد
هـذا الـرقـم االكبــر منــذ انتهــاء العـمليـات
العسكرية.
وقال اطباء أمريكيون ان الزيادة احلادة يف
االصـابات جـاءت نتـيجة اتـساع املـواجهات
الـتـي ان ـ ــدلعـت ط ـ ــوال ثالثـ ــة اسـ ــابــيع يف
مـ ــديـنـ ــة الـنـجف االشـ ــرف إضـ ــافـ ــة إلـ ــى
املـ ــواجهـ ــات يف مـ ــدن ال ـصـ ــدر والـفلـ ــوجـ ــة
وسامراء التي بقيت خارج نطاق السيطرة

طوال شهرين من تاريخ إعادة السيادة.
واشار األطبـاء إلى أن عـدد اجلنود الـقتلى
وصل إلـى  979قـتيـالً وطبقـاً لـتصـريحـات
وزارة ال ــدف ــاع االمـ ــريكـي ــة قــتل يف الع ــراق
خالل شه ــر آب  66جـن ــديـ ـاً بـيـنـم ــا قـتل يف
شه ـ ــر اي ـ ــار  80ج ـن ـ ــديـ ـ ـاً ويف ن ـي ـ ـس ـ ــان 135
جندياً.
وتق ــول صحـيف ــة ال ــواشـنـطـن ب ــوسـت أنه
ليـس من العادة أن يعد اجليـش تقارير عن
ع ــدد القـتل ــى واجل ــرح ــى االم ــريكـيـني يف
العراق.

جلان ملتابعة شكاوى وطلبات املواطنني

ال عالقة لعمليات إنتاج النفط باهلزات األرضية

بغداد  /املدى
أقــر مجلـس الـوزراء تـشـكيل جلــان ملتـابعــة عمل الـوزارات
وشكـاوى وطلبـات املــواطنني فـوراً وعـلمت (املـدى) أن هـذه
اللجان أعـطيت الصـالحيات ملـتابعـة املوضـوعات املتـعلقة
بأي وزارة وإجراء املقابالت مع املواطنني وموظفي الوزارة
ذاتها.
وجـاء تــشغيل هـذه اللجـان يف ضـوء وجـود عـدد كـبيـر من
املالحظـات والـشكـاوى علـى العـديـد مـن املسـؤولـني فضالً
عن تفـشي الفـسـاد اإلداري ووقـوع ظلـم وحيف علـى عـدد
من املوظفني واملواطنني.
واجلدير بالـذكر أن الوزارات تضم اآلن مكـاتب للمفتشني
ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـب 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 ــة األداء وال ـفـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اإلداري
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي.

بغداد  /كرمي جاسم السوداني
أعلن املـدير العام لشركة االستكـشافات النفطية املهندس
نـاطق خضر عباس بـأن ال عالقة لآلبار النفـطية بالهزات
األرضـيـ ــة األخـيـ ــرة الـتـي حـ ــدثـت يف مـ ــدن الـنـ ــاصـ ــريـ ــة
والرفاعي يف محافظة ذي قار مؤخراً.
وقـال :إن األسباب الـرئيسـة للهزات تـعود إلى حـركة داخل
القـش ــرة األرضيــة ممــا يــؤدي إلــى تـصــدع يف الـتك ــوينــات
اجلـيــولــوجـيــة وبــالـنـتـيجــة ي ــؤدي ذلك إلــى حــدوث هــزة
أرضية.
وطمــأن املهنـدس نـاطق املــواطنـني من أهـالـي النـاصـريـة
والرفاعي بعدم حدوث هزات أرضية تدميرية يف املنطقة.
مـؤكداً بـأن ال عالقـة بني إنتـاج النفـط يف اآلبار الـنفطـية
وبني ما يحدث من هزات أرضية.

إمخاد احلريق يف أنبوب كركوك جيهان
وعمليات اإلصالح تبدأ اليوم
كركوك (اف ب)-
اعلـن رجـ ــال االطف ــاء يف ش ــركـ ــة نفــط
الــشمــال انه مـن املتــوقع يف وقـت الحق
اخمـاد احلـريـق املشـتعل منـذ اخلمـيس
يف ان ـب ـ ــوب الــنف ــط ال ـ ــذي ي ـ ــرب ــط بــني
كـركـوك وتــركيــا بعــد عمـليـة الـتخــريب
التي ادت الى وقف صادرات النفط.
وقــال جـمعــة احـمــد رئـيــس مجـمــوعــة
رجـال االطفـاء يف شـركــة نفط الـشمـال
يف كـركـوك (سـنخمـد احلـريق وسـتبـدأ
اعمــال اصالح االنبـوب علـى ان تـسـتمـر
اسبوعا).
وكـ ــان املـ ـسـ ــؤول عـن امـن االنـ ــابـيـب يف
الشركـة احمد حسـن غفيف اعلن ايضا
ال ـسـبـت ان اعـم ــال االصالح سـت ـسـتـم ــر
سبعة ايام.

وقال ان (انـابيب النفط احمللية ال تزال
تـعـ ـمـل ل ـك ــن انـ ـبـ ـ ـ ــوب الـ ـنـف ـ ــط الـ ـ ـ ــذي
يستخـدم لتصـدير الـنفط الى تـركيا ال
يزال معطال).
وقـ ـ ــد انـفجـ ـ ــرت ق ـن ــبلـ ـ ــة اخل ـم ـيـ ــس يف
االنـب ـ ــوب االسـت ـ ــراتــيجـي ال ـ ــذي يـنـقل
الـنفط الـى مينـاء جيهـان التـركي قـرب
مدينة الرياض.
واض ــاف غفـيف ان (انـب ــوب الـنفــط مع
ت ــركيــا اغلق اثــر اف ــدح عمـليــة تخ ــريب
يتعــرض لهــا منـذ بـدء الـهجمــات علـى
املـن ـش ــآت الـنفـطـي ــة قـبل سـن ــة ونــصف
الــسنــة).واوضح انه مت اصـالح االنبــوب
كلـيـ ــا يف  14اب بعـ ــد سل ــسل ــة عـملـي ــات
تخـريب وان (قـدرته كـانت  600الـى 800
الف برميل يف اليوم).

اعادة  848مفصوال ً سياسيا اىل
وظـائفهم يف دوائـر الرتبـية
بغداد/املدى
اعلـن يف وزارة التــربيــة عن صـدور قـرار بـاعـادة
 848مفصـوالً سيـاسيـاً الى وظـائفهـم يف دوائر
الــوزارةوقــال وزيــر الـتــربـيــة الــدكـتــور ســامـي
املظفـر لـ(املـدى) ان هــؤالء املفصـولني الـذين
اتخـ ــذنـ ــا قـ ــراراً بـ ــاع ـ ــادتهـم الـ ــى وظـ ــائـفهـم
سيبـاشرون اعـمالهـم يف مديـرية تـربيـة بغداد
الـرصافـة االولى ومـديرتي محـافظتي املـثنى
وواســط.واض ــاف ان االي ــام الـقلـيلـ ــة املقـبل ــة
سـت ــشه ــد اع ــادة اكـب ــر ع ــدد مــن املفــص ــولـني
سـي ــاسـيـ ـاً وي ـشـكل غ ــالـبـيـتهـم مـن امل ــدرسـني
واملـعلـمــني بعـ ــد ان يقـ ــدمـ ــوا املـ ـسـتـمـ ـسـكـ ــات
املطلـوبة من مقتبس احلكم او مـايؤيد الضرر
ال ـسـي ــاسـي.وي ــذك ــر ان وزارة الـت ــربـي ــة اع ــادت
خـالل الفـتـ ــرة املـ ــاضـيـ ــة اكـثـ ــر مــن ( )12الف
مفـصــول سيــاسي الـى وظــائفـهم يف دوائـرهـا
ببغداد واحملافظات.

خاطفون ينشدون فتوى هيئة
العلامء حول رشعية اخلطف
بغداد  -الوكاالت -

بثـت قنـاة (العــربيـة) أمـس االحـد شــريط
فـيـ ــديـ ــو اكـ ــدت فـيـه مجـمـ ــوعـ ــة عـ ــراقـيـ ــة
م ـسـلح ــة تــطلـق علـ ــى نف ــسه ــا (اجلـيــش
االسالمــي الـ ــس ـ ــري  -كــت ـ ــائــب ال ـ ــراي ـ ــات
السود) انها تنتظـر فتوى من هيئة علماء
امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني يف الـعـ ـ ـ ــراق بـ ـ ــشـ ـ ـ ــأن خ ـ ـطـف
االجــانـب.وقــال احــد عـنــاصــر اجملـمــوعــة
الـذي كـان مـلثمـا وقـرأ بيـانـا واكب شـريط
الفيـديــو (ننـاشـد هـيئــة علمـاء املـسلـمني
اصدار فتـوى حتدد فيهـا هذا العـمل واننا
على استعداد لاللتزام بها).

يف محاولة لكسب ود أهالي املدينة

منح رشكة عراقية عقد ًا
إلصالح شبكات املاء واملجاري
نيويورك /املدى
مـنح اجلـيــش األم ــريكـي عقــداً ل ـشــركــة
ع ــراقـيـ ــة للقـي ــام ب ــإصالح شــبك ــات امل ــاء
واجملــاري يف مــديـنــة الـصــدر يف مــسعــى
لك ـسـب ود الـنــاس يف هــذه املــديـنــة الـتـي
شهـ ـ ــدت مع ـ ــارك ع ـنــيفـ ـ ــة خالل األي ـ ــام
املاضية.
ونقلت صحيفة نيويورك تاميز عن قائد
اجلـيــش األمـ ــريكــي يف بغ ــداد اجلـن ــرال
بيـتر شيـريللي بقـوله إذا استطعـنا جعل
مدينـة الصدر تبـدو جميلة ونـظيفة فإن
ذلك سيقربنا من هؤالء لكسب ودهم.
وتشـير الـصحيـفة إلـى أنه بـرغم املاليني
من الــدوالرات اخملـصـصــة إلعــادة إعمــار
شبكـات اجملاري والـطاقـة الكهـربائـية إال
أن ب ــطء العــمل أصــبح يـخلـق ته ـ ــدي ـ ــداً
أمنياً متزايداً للوضع املتدهور أصالً.
ومـن ضمن برنـامج إعادة اإلعـمار والذي
خـصـص له الكــونغـرس األمـريـكي مـبلغ
 18.4مليار دوالر يجـري العمل حالياً يف
 262مـ ـ ــوقعـ ـ ـاً يف ج ـم ـيـع أنح ـ ــاء ال ــبالد،
ويـأمل أن يجــري العمل يف حـوالي 1000
مشروع حتى نهاية العام احلالي .ويقول
قــادة اجليـش األمــريكـي يف العــراق أنـهم
يـأملـون يف القضـاء علـى مشـاعـر النـاس
املع ــادي ــة لالحـتالل ال ــذي يعـتق ــدون أن
املــآسي الـتي جـلبهــا تفــوق اإليجــابيـات.
ويق ــول اجلـن ــرال شـي ــريـللـي عـن مـئ ــات
امل ـش ــاريع الـتـي ي ـش ــرف علـيه ــا يف بغــداد
(أنه ال ـسـبــيل ال ــوحـي ــد املـت ــوف ــر لـي ،ان
أفــضل وسـيل ــة لع ــدم إطالق الـن ــار عل ــى
أحدهم ،هو منعه من إطالق النار علي).

