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تشييع حزين لضحايا املدرسة
الروسية 

اجراءات عراقية
لالنضامم اىل منظمة
التجارة العاملية 

اين نجد 
طحينا غري سيال 

13
من وثائق حماكمة عيل عبد

الرازق

بغداد / )املدى(
أعلـن مصــدر يف الشـرطـة أنه عثـر
عـلــــــى جــثــــــة مـــصــــــري أمــــس يف
مــنــــطـقــــــــة الــــصــيــنــيــــــــة قــــــــرب
تكــريت.وقــال املصـدر ان الـشـرطـة
عثرت علـى جثة الـرهينـة املصري
نـاصــر سالم علـى حـافـة الـطــريق
وقــــــد أوثقــت يــــــداه ورجاله وهـــــو
مــصـــــاب بـــــرصـــــاصـــــة يف الـــــرأس
ومخـنــوق بكــوفـيــة لكـن الــسفــارة
املــصـــريـــة يف بغـــداد أعلـنـت أن ال
علـم لــديهـــا بفقــدان أي مــواطـن

مصري يحمل هذا االسم.
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العـثـــور عىل جـثـــة رهـيـنـــة
مـــرصي قــــــرب تـكــــــريــت

بغداد / )املدى( 
عـلــــمــــت )املــــــــــدى( أن هــــيــــئــــــــــة اإلعـالم
العـــراقـي، وهــي جهـــة مــسـتـقلـــة وغـيـــر
حكـــومـيـــة تـتــــابع مع قـنـــاة )اجلـــزيـــرة(
القـــطــــــريــــــة مـــن جهــــــة ومـع اجلهــــــات
احلكــومـيـــة العــراقـيــة مـن جهــة أخــرى
مـســألــة احلـظــر املفــروض علــى الـقنــاة
القـطـريــة من قـبل احلكـومــة العــراقيـة
الــتــي تــتهــمهـــــا )بـــــالــتحـــــريـــض علـــــى

العنف(.
وقـالت مصـادر مطلعـة يف هيـئة اإلعالم
العـــراقي لـ)املــدى( أن الهـيئـــة تنــاقــشت
قـــبـل يــــــــومـــني مـع احملــــــــامـــي اخلــــــــاص
بفـضــائـيــة )اجلــزيـــرة( يف بغــداد حــول
هــــذه القــضـيـــة، وحـــول مـــوقـف القـنـــاة
وتـوضـيحهــا لالتهـامـات املــوجهــة إليهـا

وهيئـة اإلعالم تـنتظـر اإلجابـات من الـدوحة
)اجلــــزيــــرة( فــــوجـئــت بقــــرار متــــديــــد مـنـعهــــا 

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
ـــــــــــــاد اإلداري ـــــــــــــة األداء والــفـــــــــــســـــــــــــــــــ ـــــــــــــراقـــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مل

واملـــــــــــــــــــــــــــــــالي.
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بغداد / كرمي جاسم السوداني
أعلن املـدير العام لشركة االستكـشافات النفطية املهندس
نـاطق خضر عباس بـأن ال عالقة لآلبار النفـطية بالهزات
األرضـيــــة األخـيــــرة الـتـي حــــدثـت يف مــــدن الـنــــاصــــريــــة

والرفاعي يف محافظة ذي قار مؤخراً.
وقـال: إن األسباب الـرئيسـة للهزات تـعود إلى حـركة داخل
القـشـــرة األرضيــة ممــا يــؤدي إلــى تـصــدع يف الـتكـــوينــات
اجلـيــولــوجـيــة وبــالـنـتـيجــة يـــؤدي 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.

ال عالقة لعمليات إنتاج النفط باهلزات األرضية  جلان ملتابعة شكاوى وطلبات املواطنني

كركوك )اف ب(- 
اعلـن رجــــال االطفـــاء يف شـــركــــة نفــط
الــشمــال انه مـن املتــوقع يف وقـت الحق
اخمـاد احلـريـق املشـتعل منـذ اخلمـيس
يف انــبـــــوب الــنفـــط الـــــذي يـــــربـــط 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(.
وكــــان املـــســــؤول عـن امـن االنــــابـيـب يف
الشركـة احمد حسـن غفيف اعلن ايضا
الــسـبـت ان اعـمـــال االصالح سـتــسـتـمـــر

سبعة ايام.

إمخاد احلريق يف أنبوب كركوك جيهان 
وعمليات اإلصالح تبدأ اليوم 

نيويورك /املدى 
مـنح اجلـيــش األمـــريكـي عقــداً لــشــركــة
عـــراقـيــــة للقـيـــام بـــإصالح شــبكـــات املـــاء
واجملــاري يف مــديـنــة الـصــدر يف مــسعــى
لكــسـب ود الـنــاس يف هــذه املــديـنــة الـتـي
شهــــــدت معـــــارك عــنــيفــــــة خالل األيـــــام

املاضية.
ونقلت صحيفة نيويورك تاميز عن قائد
اجلـيــش األمــــريكــي يف بغـــداد اجلـنـــرال
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 بـــطء العــمل أصــبح يـخلـق تهـــــديـــــداً

أمنياً متزايداً للوضع املتدهور أصالً.
ومـن ضمن برنـامج إعادة اإلعـمار والذي
خـصـص له الكــونغـرس األمـريـكي مـبلغ
18.4 مليار دوالر يجـري العمل حالياً يف
262 مــــــوقعـــــاً يف جــمــيـع أنحـــــاء الـــبالد،
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
املعـــاديـــة لالحـتالل الـــذي يعـتقـــدون أن
املــآسي الـتي جـلبهــا تفــوق اإليجــابيـات.
ويقـــول اجلـنـــرال شـيـــريـللـي عـن مـئـــات
املــشـــاريع الـتـي يــشـــرف علـيهـــا يف بغــداد
)أنه الــسـبــيل الـــوحـيـــد املـتـــوفـــر لـي، ان
أفــضل وسـيلـــة لعـــدم إطالق الـنـــار علـــى
أحدهم، هو منعه من إطالق النار علي(.

يف محاولة لكسب ود أهالي املدينة

منح رشكة عراقية عقدًا 
إلصالح شبكات املاء واملجاري املدى -الوكاالت 

ال تـزال املعارك تـدور يف مناطق متـفرقة
يف شمال بغداد والعراق ، فقد استؤنفت
املعـــارك أمــس بـني املــسـلحــني والقـــوات
االمـيــركـيــة والعــراقـيــة يف وسـط تـلعفــر
التي تعرضت للقصف بـاملروحيات.وقال
فـوزي احمـد مـديـر مـستـشفـى تلعفـر  لـ
)فرانـس برس(ان عـراقيني قـتال واصيب
تــسعــة اخـــرون يف املعــارك. واسـتـــؤنفـت
االشـتبـاكـات أمـس االحــد نحـو الـسـاعـة
الـتــاسعــة  بعــد هجــوم املــسلحـني علــى
قــافلــة امـيــركـيــة علــى طـــريق محـيـط
بـاملـدينــة. واستمـرت املـواجهـات ســاعتني
ثم انـسحبت القـوات االميـركيـة وسيـطر
املسلحون بـالكامل على املديـنة كما افاد
الــضـــابــط يف الــشـــرطـــة غـيــث محـمـــد
العـبيــدي .وكــان  13 قــد قـتلــوا  واصـيب
58 اخـــــرون بــيــنهــم طــيـــــارا مـــــروحــيـــــة
اميـركيـة اسقطهـا املسلـحون، يف مـعارك
شــوارع عنـيفـة جـرت الــسبـت علـى مـدى
سـت ســـاعـــات بــني القـــوات االمـيـــركـيـــة
واملــسـلحـني يف املــديـنــة الـتـي تــسكــنهــا
غــالـبـيــة مـن العــرب والـتــركـمــان. وقــال
اجليــش االميــركي ان املــدينــة اصبـحت
)مـالذا لـالرهــــــــابــيــني الـقــــــــادمــني مــن
سوريـا(.  واعلنت فـرقة املـشاة االميـركية
الثـانية يف بيان انها شنت هجوما واسعا
ـــى هـــذه املـــديـنـــة )لقــتل او اعــتقـــال عل

عناصر خلية ارهابية( لم حتددها.
وافــــاد اجلــيـــش االمــيــــركــي ان طــيــــاري
مــروحيــة )كيــوا او اتـش-58 دي( اصـيبــا
بجــروح خالل هبــوط اضطـراري بـسـبب
اشــتعــــال احملـــــرك بعــــدمــــا مــــا اصـــــابه
املقـاتلـون.ويف بلــد  قتل عــراقيـان وجـرح
خـمــســة اخــرون أمــس يف غـــارة نفــذهــا

الطيران االميركي قرب املدينة .
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استئناف املعارك يف تلعفر وبلد . . قتيالن وإصابة مروحية 

500 معتقل ومصادرة كميات كبرية من األسلحة 
اللطيفية ـ املدى ـ أ ف ب

يف حملــة استهــدفت القـرى الـواقعـة يف
اللطيفيـة، على الـطريق من بغـداد إلى
محـــافــظـتـي احللـــة وكــــربالء، اعـتـقلـت
الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة الـتـي تــســـانـــدهـــا
القــــوات االمـيــــركـيــــة 500 مـــشـتـبـه به،
وصــادرت كـمـيــات كـبـيــرة مـن االسلحــة،
بحــسـب مـــا اعلـن مــســـؤول يف احلـــرس
ــــــوطــنــي. وقــــــال ضــــــابــــط يف جـهــــــاز ال
استـخبــارات احلــرس الــوطـني يف ثـكنــة
احملمـوديــة: )اوقفنـا 500 مـشـتبه(. وردا
علــى ســؤال حـــول العـثـــور علــى رهــائـن
خـالل العــملـيـــــة، نفـــــى املـــســـــؤول ذلـك
قـــــــائـال: )ال لـــم جنـــــــد احـــــــدا(. وقـــــــال
املـسؤول ان املـعارك تـوقفت يف مـنتصف
ليلة السبت، )ألن العـملية سارت بشكل
جيــد(. وتــابع قــائال: )صــادرنــا كـميــات
كـبيــرة من املـتفجــرات وخمـسـة بــراميل
سـعــــــة 300 لــتــــــر مــن مــــــادة تــي ان تــي
وقــــذائف مــضــــادة للـــدبـــابـــات وقــــذائف

هاون(.
واشــــارت حــصــيلــــة لـلحــــرس الــــوطـنـي
ومـــسـتـــشفـيــــات بغـــداد واملـنــطقـــة الـــى
اســتـــــشهـــــاد 12 مــن افـــــراد الــــشـــــرطـــــة
وخمـســـة من احلــرس الــوطـني ومـــدني
واحــــد، فـــضال عـن جــــرح 11 شــــرطـيــــا.
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ويف حـني تــشهـــد املـنــطقـــة املـمـتـــدة مـن
اليــوسـفيـــة جنــوب بغــداد إلـــى 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
سـيـــــارات محــــروقــــة يـتــصــــاعــــد مــنهــــا
الــدخــان، يف الـــوقت الــذي تـنتـشــر فـيه
رائـحــــــة الـلـحـــم الـــبـــــشــــــري احملــــــروق.
ويـــؤكـــدون أنهـم ال يـــرون علـــى االطالق
أيـــــة ســيـــــارة مــن ســيـــــارات الـــنجـــــدة أو
ـــــارات االسعـــــاف. وتـــبقـــــى هـــــذه الــــســي
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
ضـــــد االجـــــانــب العـــــاملــني يف العـــــراق،
وعـنـــاصـــر االمـن والــشـــرطـــة واحلـــرس
ــــــــوطـــنـــي الـعــــــــراقـــي(. ويـــــضـــيـف ان ال
)احلــــوادث واالعـتــــداءات الـتــي تعــــرض
لهــا رجــال الــشــرطــة يف هــذه املـنــطقــة
كـثـيـــرة جـــدا، حـتـــى انهـــا اصـبحـت مـن
كـثــــرتهـــا قــصــصـــا وروايـــات تـــســـرد بـني
عناصر الشرطة وسكان هذه املنطقة(.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــــشــكـل هــــــــذه املـعــــــــارك جــــــــزءا مـــن وت
العــملـيــــات الـــــواسعــــة الـتـي اطـلقــتهــــا
احلكــومــة ضـــد العـنــاصــر املــسلحــة يف

املنطقة.
وصــــرح لـ )املــــدى( مــــواطـنـــــون تعــــرض
بعـض أفــراد عــوائلـهم إلــى اغـتيـــال عن
ــــــارات أن هــــــذه طــــــريـق إحــــــراق الـــــســي
العمليـات مدبـرة ومخطط لـها بعنـاية،
حـيـث متــتلـك هــــذه العـنــــاصــــر أجهــــزة
اتـصـــاالت مـتـطـــورة وسـيـــارات حـــديـثـــة
ـــــــــة، متــكــــنـهــــم مــــن ونـقـــــــــاط مـــــــــراقــــب
االنقــضــــاض علـــى أهــــدافهـم بــســـرعـــة
كـبـيـــرة، ثــم يخــتفـــون بـــاجتــــاه الغـــرب،
حــيــث الــطـــــريق املـــــؤدي إلـــــى مـــــديــنـــــة
الـفلــــوجــــة. ويــضــيف األهــــالـي الــــذيـن
يــتخــــوفــــون كـثـيــــرا مـن االفــصــــاح عـن
أسـمائهم أن هـناك عنـاصر أخـرى كانت
تـنـتـمـي إلــــى أجهـــزة الـنــظـــام الــســــابق
األمنيـة، من ذوي الـرتب العـاليـة، تقـوم
هي األخرى بعملـيات اغتياالت متعددة
للـشخـصيـات الـسيـاسيـة املعـروفـة. وقـد
أخـــــذوا يف األشهــــر األخـيــــرة بـتــــوســيع
عـملـيـــاتهـم لـتــشـمل مـــديـــري الـــدوائـــر
احلكـوميـة، إذ يتـم استهـداف الـسيـارات
احلكـوميـة وحرقهـا على الـطريـق العام

مبن فيها. 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بغداد /املدى 
اعلـن يف وزارة التــربيــة عن صـدور قـرار بـاعـادة
848 مفصـوالً سيـاسيـاً الى وظـائفهـم يف دوائر
الــوزارةوقــال وزيــر الـتــربـيــة الــدكـتــور ســامـي
املظفـر لـ)املـدى( ان هــؤالء املفصـولني الـذين
ـــاعــــادتهـم الـــى وظـــائـفهـم ـــا قـــراراً ب اتخـــذن
سيبـاشرون اعـمالهـم يف مديـرية تـربيـة بغداد
الـرصافـة االولى ومـديرتي محـافظتي املـثنى
ـــة املقـبلــة وواســط.واضــاف ان االيــام الـقلـيل
سـتــشهــد اعــادة اكـبــر عــدد مــن املفــصــولـني
سـيــاسـيــاً ويــشـكل غــالـبـيـتهـم مـن املــدرسـني
واملـعلـمــني بعـــد ان يقـــدمـــوا املــسـتـمــسـكـــات
املطلـوبة من مقتبس احلكم او مـايؤيد الضرر
الــسـيــاسـي.ويــذكــر ان وزارة الـتــربـيــة اعــادت
خـالل الفـتـــرة املـــاضـيـــة اكـثـــر مــن )12( الف
مفـصــول سيــاسي الـى وظــائفـهم يف دوائـرهـا

ببغداد واحملافظات.
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اعادة 848 مفصوالً سياسيا اىل
وظـائفهم يف دوائـر الرتبـية

بغداد - الوكاالت - 
بثـت قنـاة )العــربيـة( أمـس االحـد شــريط
فـيـــديـــو اكـــدت فـيـه مجـمـــوعـــة عـــراقـيـــة
ـــى نفـــسهـــا )اجلـيــش مــسـلحـــة تــطلـق عل
ــــرايــــات االسالمــي الـــســــري - كــتــــائــب ال
السود( انها تنتظـر فتوى من هيئة علماء
ـــــشـــــــأن خـــطـف املـــــسـلـــمـــني يف الـعـــــــراق ب
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(. 
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خاطفون ينشدون فتوى هيئة
العلامء حول رشعية اخلطف

واشنطن /املدى 
وصل عــدد اجلنـود االمــريكـيني اجلـرحـى
خالل شهــر آب املــاضـي إلـــى )1100( ويعــد
هـذا الـرقـم االكبــر منــذ انتهــاء العـمليـات

العسكرية.
وقال اطباء أمريكيون ان الزيادة احلادة يف
االصـابات جـاءت نتـيجة اتـساع املـواجهات
الـتـي انـــــدلعـت طـــــوال ثالثــــة اســــابــيع يف
مــــديـنــــة الـنـجف االشــــرف إضــــافــــة إلــــى
املــــواجهــــات يف مــــدن الــصــــدر والـفلــــوجــــة
وسامراء التي بقيت خارج نطاق السيطرة

1100 جندي امريكي جرحوا خالل شهر آب املايض
طوال شهرين من تاريخ إعادة السيادة.

واشار األطبـاء إلى أن عـدد اجلنود الـقتلى
وصل إلـى 979 قـتيـالً وطبقـاً لـتصـريحـات
وزارة الـــدفـــاع االمــــريكـيـــة قــتل يف العـــراق
خالل شهـــر آب 66 جـنـــديـــاً بـيـنـمـــا قـتل يف
شهـــــر ايـــــار 80 جــنـــــديـــــاً ويف نــيــــســـــان 135

جندياً.
وتقـــول صحـيفـــة الـــواشـنـطـن بـــوسـت أنه
ليـس من العادة أن يعد اجليـش تقارير عن
عـــدد القـتلـــى واجلـــرحـــى االمـــريكـيـني يف

العراق.

بغداد ـ وكاالت
صـــرح مــســـؤول يف وزارة الـــدفـــاع
أمـــــــس األحــــــــــد أنـه مت إلـقــــــــــاء
ــــراهــيــم ــــى عــــزت اب القــبـــض عل
ـــائـب رئـيـــس مـجلـــس الـــدوري ن
قيـادة الثـورة يف النـظام الـسابق،
والــذي يعــد مـن أهم املـطلــوبني
من رجـال الـنظـام الـسـابق لـدى
ـــــواليـــــات املـــتحـــــدة، إذ يـــــأتــي ال
ـــــرتــيـــبه ســـــادســـــا يف قـــــائــمـــــة ت
ــــــوبــني الــتــي أصــــــدرتـهــــــا املـــطـل
واشـــنـــطـــن الـعــــــام املــــــاضـــي، يف

أعقاب غزو العراق. 
ليلة

القبض على عزت
وقـال املـسـؤول الــذي طلب عـدم
الـكــــشـف عـــن اســـمـه إن )عــــــزت
ـــــــراهـــيـــم الـــــــدوري اعـــتـقـل يف اب
احــدى ضــواحـي تكـــريت(. وذكــر
مـــســـــؤول عـــــراقــي أمـــس أن 70
مسلحـا من املوالني لعـزت قتلوا
او جـرحـوا يف اشـتبـاكـات سـبقت
اعـتقــاله. وقــال العـقيــد عــدنــان
عـبــد الــرحـمـن املـتحــدث بــاسـم
وزارة الـــداخلـيـــة: )لقـــد احـــاط
الـعـــــــــــديـــــــــــد مـــن املــــــــسـلـحـــني
ـــالـــدوري( محـــاولــني انقـــاذه. )ب
وتقــــول الــتقــــاريــــر االولــيــــة ان
ـــوا او حـــوالــــى 70 شخــصـــا قــتل
ــــــاكــــــات(. جــــــرحــــــوا يف االشـــتـــب
واضاف ان الـدوري )اعتقل على
ايـدي احلـرس الـوطـني العـراقي
يف منـطقــة بني الــدور وتكــريت.
وكــان يف عيــادة يخـضع لـعمـليــة
نقل دم بـسبب إصـابته بسـرطان
ــــاء إلــــى ـــســبــت األنــب الــــدم(. ون
مصـادر مقـربـة من أحـد اعضـاء
ـــــس الـــــــوطـــنـــي ان أعـــــــوان اجملـل
الـدوري البالغ عددهم نحو 150
ــــوا إطالق ســــراحه، عـبـــر حـــاول
مهاجمـة عسكرية باءت بالفشل
ـــــــى أغـلـــبـهـــم، وفـــــــر وقـــضـــي عـل
ـــاقـــون. ولــم يحـــدد املــصـــدر الـب
بالضبـط أين متت عمليـة إلقاء

القبض.
وكــانـت األنبــاء قــد حتــدثـت عن
ـــــوطــنــي الـــــذي شــن احلـــــرس ال
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قوات احلرس الوطني تعتقل عزت الدوري يف تكريت
منـظمـات حقــوق اإلنسـان. فهـو
أحـــد أهـم املــســـؤولــني ـ بحــسـب
تقـــاريـــر هـــذه املـنــظـمـــات ـ عـن
ــــــادة اجلــمــــــاعــيــــــة ــــــة اإلب حــمـل
للـسكـان األكــراد يف العـراق عـام
.1988 ففــي ذلــك العــــام ـ كــمــــا
تقـــول هـيـــومـن رايـتــس ووتــش ـ
كـــان الـــدوري عــضـــواً يف جلـنـــة
الــشـــؤون الــشـمـــالـيـــة مبـجلــس
قـيـــادة الـثـــورة، الـتـي كـــانـت هـي
ومكـتب تـنظـيم الـشمـال حلـزب
الــبـعــث الـعــــــربــي االشــتــــــراكــي
مبثـابـة الـدعـامـة اإلداريـة الـتي
اسـتـنـــدت إلـيهـــا حـملـــة اإلبـــادة
اجلـــمــــــــاعـــيــــــــة ضــــــــد األكــــــــراد
العـراقيني، املعروفة باسم حملة
)األنفـــال(. وقـــد وضعـت جلـنـــة
الـــشـــؤون الـــشـمـــالـيـــة  والـكالم
للمنظمـة الدولية خـامتها على
أمـر رسمـي مؤرخ يف 20 حـزيران
1987، يحــمل الـــرقـم الـــشفـــري
SF/4008، ويدعـو إلى تـوجيه
)ضـربـات خـاصــة( ـ أي هجمـات
كيميـائيـة ـ )لقتل أكـبر عـدد من
األشخاص( يف منـاطق محددة،
فـــضـالً عـــن اعـــتـقـــــــال وإعـــــــدام
جـمـيع الـبـــالغـني الـــذيـن يعـثـــر
علــيهـم يف املـنـــاطق احملــظـــورة.
وقــــــد ظـل هــــــذا األمــــــر ســــــاري
املـفعــــول، شـــــأنه شــــأن األوامــــر
ـــــدائــمـــــة لـلقـــــوات املـــسـلحـــــة ال
وأجهــزة األمـن العــراقيــة طـيلــة
حملـة األنفـال وبعـدهـا. وأفـادت
صحيفـة )واشنـطن بـوست(، يف
عـــددهـــا الــصـــادر يف 24 كـــانـــون
الثـاني 1991، بـأن عزت إبـراهيم
حــذر سكــان الـسلـيمــانيــة، وهي
إحــــــــــدى املــــــــــدن الــكـــبــــــــــرى يف
كــــردسـتــــان العــــراق، قــــائالً )إن
كنـتم قـد نـسيـتم حـلبجـة، فـأود
ـــأنـنـــا مـــســتعـــدون أن أذكـــركـم ب
لـتكرار هـذه العملـية(. وحلـبجة
هي املـدينـة الكـرديــة التي كـانت
هـــدفـــاً لـهجـــوم عـــراقـي كـبـيـــر
بـــاألسلحـــة الكـيـمـيــائـيــة يف 16
آذار 1988، أسفـر عن مقتل نحو

5000 من سكانها. 
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عــــــضــــــــــــوا لـلـقــــيــــــــــــادة
القــطـــريـــة يف احلـــزب،
بعد جناح انقالب 1968
ـــــاشـــــرة، لــيــتــــســنــم مــب
بعـــدهـــا مـنـصـب عـضـــو
جمللـــس قـيـــادة الـثـــورة.
ويف عـــــــــام 1972 أصـــبـح
وزيــــــــــــــرا لــلــــــــــــــزراعــــــــــــــة
واإلصالح الـــزراعـي، ثـم
ـــداخلـيـــة بعـــد وزيـــرا لل
ذلك بعـام واحــد. ومنـذ
عـــام 1979 بـــدا الـــدوري
وكــــأنه الــــرجل الـثـــانـي
بعـــد صـــدام، حـني أوكل
إلـــيه األخــيــــر مــنـــصــب
ــــائــب رئــيـــس مـجلـــس ن
قيـادة الثـورة. لـكن جنم
الـــــــــدوري ملـع حـقـــــــــا يف
الــــــســـنــــــــوات الـعــــــشــــــــر
األخيـرة املـاضيـة، حيث
كان يـنوب عـن صدام يف
مــؤمتـــرات القـمــة الـتـي
عـقــــــــدت بـعــــــــد حــــــــرب
حتـرير الـكويت عـام .1991 وكان
له حـضـور الفـت يف قمــة بيـروت
العـــــربــيـــــة الـ 14 الــتـــي شهـــــدت
عـنـــاقـــا بـيــنه وبـني ولـي الـعهـــد
الــسعـــودي األمـيـــر عـبـــد اهلل بـن
عبــد العــزيــز، تـبعهــا مـصــافحــة
مــشتــركــة مع الــوفـــد الكــويـتي.
وتـــرأس كـــذلك وفـــد العـــراق يف
القـمـــة العــربـيـــة العــاديــة الـ 15
التي عقدت مبدينة شرم الشيخ
املصرية لبحث األزمـة العراقية،
وطالب يف خطـابه أمام الزعماء
العـــــرب يف تلــك القــمـــــة بعـــــدم
تقـــدمي التــسهـيالت العــسكــريــة
للقوات األميـركية يف حال شنت

احلرب على العراق. 
صفحات سوداء 

لـكن الـشخـصيـة الـدبلـومــاسيـة
الـــتـــي ظـهـــــــر بـهـــــــا الـــــــدوري يف
الــسـنـــوات األخـيـــرة لـم متح مـن
الـذاكـرة الـوجه اآلخـر له. فـاسم
ــــراهــيــم لـه وقع خــــاص عــــزت إب
ـــــــــى مـــــــســـــــــامـع األكـــــــــراد يف عـل
كردستـان العراق، ولهذا تالحقه
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لإلقــامــة فـيهــا(، يف حـني نقلـت
تقــــاريــــر أخــــرى عــن )مـــصــــادر
مطلعة( إن الدوري )تويف قبل 6
أشهـــر(. وذكـــرت الـتقـــاريـــر نقال
عن هذه املصـادر )إن عددا قليال
جـدا مـن األشخـاص شـاركـوا يف
دفــن الــــــدوري قــــــرب مــــــديــنــــــة
احلــــــويـجــــــة الــــــواقـعــــــة شــــــرق
كـــركـــوك(، مــــوضحــــة أنه )كـــان
يـعاني سرطـان الدم وأمراض يف
القلب، وانقطعت به السبل بعد
رفــض الـكــثــيــــر مــن العـــشــــائــــر
العراقية تـوفير ملجأ له(. يذكر
أن واشــنـــطــن رصــــدت مـكــــافــــأة
مقدارها عشرة ماليني دوالر ملن
يـدلي بـأيـة معلـومـات تـؤدي إلـى

القبض على الدوري. 
من هو عزت الدوري؟

ولـد عـزت إبـراهـيم الـدوري عـام
1942 يف قــضــــاء الــــدور الـتــــابع
لـتكـــريـت. وانـتــسـب مـبكـــرا إلـــى
ـــــي ـــــبــعـــــث الــعـــــــــــــــرب حـــــــــــــــزب ال
االشـتـــراكـي/ تـنــظـيــم العـــراق،
واعـــتـقـل مـــــــرتـــني وسـجـــن بـــني
عـــــــــامـــي 1963 و.1967 وأصـــبـح
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تــســـانـــده قـــوات أمـيـــركـيـــة
حـملــة مـــداهمــات مكـثفــة
يف مديـنتي الـدور وتكـريت
واملناطق احمليطة بها منذ
مـــســـــاء اجلـــمعـــــة حــتـــــى
صـبـــاح أمـــس، بحـثـــا عـن
الــــدوري. وذكــــر عــــدد مــن
ــــة أهــــالــي الــــدور أن حـــمل
التفـتيــش شملـت منــاطق
الــدور والنــاعمــة وحمــرين
واملـــنــــــــــاطـق احملـــيـــــطــــــــــة
بــتكـــريـت، وشـــاركـت فـيهـــا
عـــنـــــــاصـــــــر مـــن احلـــــــرس
الوطني العـراقي تساندها
ـــــــات ـــــــاب مـــــــروحـــيـــــــات ودب
أميــركيـة، يف ظل إشـاعـات
ــــوب اشــــارت إلــــى أن املـــطل
دخل أحـــد املــسـتـــشفـيـــات
هنــاك إلجــراء فحــوصــات

طبية.
معلومات وأنباء

متضاربة
وجاءت هـذه املداهـمات يف

وقت تـضاربـت فيه التـقاريـر عن
ــــســبــت ـــــدوري. فــمـــن جهـــــة ن ال
تقــــاريــــر اعالمــيــــة الــــى بعــض
املـصـــادر املقـــربـــة مـن الـبعـثـيـني
العــراقيـني ان )انتقـال عــدد من
ــــرتـــب العــــالــيــــة يف اصحــــاب ال
الـنــظـــام الــبعـثـي الــســـابق الـــى
سوريـة مكنهم من اعـادة تنظيم
حــــزب الـــبعــث(. وأشــــارت هــــذه
التقارير إلى أن )احلزب انتخب
عـزت الدوري أميـناً عامـاً وقائداً
أعلى للمقـاومة(. وأوضحت انه
)يـتـنـقل يف مـنــــاطق حـــدوديـــة
مبــســاعـــدة العــشــائـــر العــربـيــة،
ويغـسل دمه مـرتـني يف االسبـوع
عـنـــد اخــصـــائـيـني يــــرافقــــونه
ــــــاســتــمــــــرار(، يف إشــــــارة إلــــــى ب
إصابته بـالفشل الكلوي. وكانت
تلك املصـادر قد وصفـت الوضع
األمنـي للدوري بأنه )ممتاز ألن
حــــــــزب الـــبـعـــث ارتـقــــــــى خـالل
الفـتـــرة االخـيـــرة الـــى مــسـتـــوى
مكـنه مـن ايجـــاد منــاصــريـن له
يـعطــون القيــاديني أمـاكـن آمنـة
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يف حملة استهدفت جيوب اإلرهاب يف اللطيفيةبعد عملية عسكرية يف تكريت استمرت ثالثة أيام

وقال ان )انـابيب النفط احمللية ال تزال
تـعـــمـل لــكـــن انـــبــــــــوب الـــنـفـــــط الــــــــذي
يستخـدم لتصـدير الـنفط الى تـركيا ال

يزال معطال(.
وقــــــد انـفجــــــرت قــنـــبلــــــة اخلــمــيــــس يف
االنـبـــــوب االسـتـــــراتــيجـي الـــــذي يـنـقل
الـنفط الـى مينـاء جيهـان التـركي قـرب

مدينة الرياض.
واضـــاف غفـيف ان )انـبـــوب الـنفــط مع
تـــركيــا اغلق اثــر افـــدح عمـليــة تخـــريب
يتعــرض لهــا منـذ بـدء الـهجمــات علـى
املـنــشـــآت الـنفـطـيـــة قـبل سـنـــة ونــصف
الــسنــة(.واوضح انه مت اصـالح االنبــوب
كلـيــــا يف 14 اب بعــــد سلـــسلـــة عـملـيـــات
تخـريب وان )قـدرته كـانت 600 الـى 800

الف برميل يف اليوم(.

هـيـئـــة اإلعـالم العـــراقـيـــة، وقــــال: نحـن
فــوجـئـنـــا 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 مـتعـــارف علـيه بـطلـب
رسـمي إلــى احلكـومــة تتـسـاءل فـيه عن
األســبـــــاب الــتفــصــيلــيـــــة الــتــي دعــتهـــــا
ـــــــــــــــــــــك التــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ ذل

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار(.
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العــراقـي إلـــى املقــر الــرئـيـــس للقـضــاء
القــطــــري يف الــــدوحــــة، الـتـي لـم جتـب

حتى اآلن على هذه االستفسارات.
واتصلـت )املدى( هـاتفيـاً بالـسيـد جهاد
بـلـــــــوط املـــتـحـــــــدث الـــــــرســـمـــي بـــــــاســـم
)اجلـــزيـــرة( الـــذي أكـــد حــــرص القـنـــاة

)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،
قـــال بلـــوط ان القـنـــاة مـــا زالـت تـــدرس

تلك االستفسارات.
وكــــــان الــــســيــــــد حــيــــــدر املـال محــــــامــي
)اجلـزيـرة( يف بغـداد، قــد عبـر لـ)املـدى(
عن ارتياحه لسـير املناقشات مع ممثلي

وسياستها إزاء الشأن العراقي.
وعبــرت مصـادر الهـيئـة يف حــديثهــا عن
اهـتمـامهـا وعـملهـا علـى تــوفيـر ظـروف
عــمـل مـهــنــي إعـالمــي حـــــــرة، وكـــــــذلـك
حـــــرصهـــــا الـــشـــــديـــــد علـــــى الـتـمـــسـك
باملصلحة الوطنية يف هذا الظرف بالغ

التعقيد.
وقـــــالــت املــصــــــادر انهــــــا سلــمــت مـكــتــب
)اجلــــــــــزيــــــــــرة( يف بـغــــــــــداد عــــــــــدداً مــــن
االسـتفــســارات الـتـي تعـني يف إجــابـتهــا
الهـيـئــــة يف حــــرصهــــا علــــى عــمل قـنــــاة
)اجلزيـرة( يف بغداد من جـهة ويف تفهم
مـتطلـبات احلـكومـة العـراقيـة من جـهة

أخرى.
وعلـمـت )املـــدى( أن مكـتـب اجلــزيــرة يف
بغـداد، أحـال اسـتفسـارات هيئـة اإلعالم


