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مأساةمدرسة بيسالن ادمت
قلوب الروس

مطاعم بحاجة
اىل مراقبة
صحية

تقرير االحتاد
االسبوعي

13
من وثائق حماكمة عيل عبد

الرازق

و.أ.عراقيون
سقـط ظهــر امـس عــدد من
قـــذائف الهـــاون يف املنـطقــة
اخلــضــــراء الـتـي تـتـمــــركــــز
فـــيـهـــــــا الـقـــــــوات املـــتـعـــــــددة
اجلــنــــســيــــــات دون معـــــرفـــــة
االضـرار. وقـال شهـود عيـان
انهم سمعـوا دوي انفجارات
قــــــــويــــــــة هــــــــزت املـــنــــطـقــــــــة
اخلــضـــــراء ســبـقهـــــا اطالق

صواريخ هاون.

سقوط قذائف
عىل املنطقة اخلرضاء

املدى  –وكاالت 
دارت اشـتـبـــاكـــات مـتقــطعـــة يف محـيـط
مـــدينـــة الفلــوجــة بعــد تعــرض القــوات
األمريكيـة احمليطة بـالفلوجـة من جهة
بغـداد إلـى هجمـات متفـرقـة بـالقـذائف
الـصـــاروخيـــة، كمــا دارت اشـتبــاكـــات بني
عناصر مسلحة وبني القوات األمريكية
الـتـي تـــرابــط عـنـــد مـــدخـل العـــاصـمـــة
وتقـــطـع اغلــب الـــطـــــرق إلـــــى مـــــديــنـــــة
الفلـوجة. فـقد تـعرضـت نقطـة تفتـيش
أمـريكيـة إلى قـصف من قبل مـسلحني.
مــن جــــــانــب آخــــــر تــــــواردت أنــبــــــاء عــن
اسقاط مـروحية عـسكريـة أمريكـية من
نـوع أبـاتــشي وشـوهـدت الـنيــران تنــدلع
فـيهـــا بعـــد إصـــابـتهـــا إصـــابـــة مـبـــاشـــرة
بقــذيفـة صــاروخيــة، ويعـتقـد أن طــاقم

الطائرة قد لقي حتفه يف العملية. 

اشتباكات واسعة
يف حميط الفلوجة وتلعفر
وأنباء عن إسقاط مروحية 

حلني كتـابـة هـذا العمـود، لم يعـد أمـراً سهالً
أن تصـدق أو تكـذب األنبـاء التي حتـدثت عن
اعـــتقـــــــال عـــــــزة الــــــــدوري، وتلـك الــتـــي نفــت

املوضوع برمته.
إن مـا ال يـقل عن عـشـر سـاعـات مـسـتمـرة يف
أغلب وسـائل إعالم العالم، وبـضمنها اإلعالم
العــراقـي، كــانـت مكــرســـة يف جلهــا لـتغـطـيــة
حدث )االعـتقال( بتقـارير وأخبـار ومقابالت،
كــــان مـن بـني )فــــرســـــانهــــا( وزراء عــــراقـيــــون
وجهــات حكـــوميــة وشعـبيــة كـثيـــرة. ولم تـكن
الـساعـات العشـر بالـكافـية ألن تـتثبـت أجهزة
احلكومة مـن صدقية اخلبـر أو كذبه لتحسم
األمــر.. وتــطلع الـنـــاس علـــى احلقـيقــة. ولـم
تكـن املــشـكلـــة، مــشـكلــــة احلكـــومـــة مع خـبـــر
)االعتـقال( لتتـوقف عند هـذه احلدود وذلك
حــني أسهــم وزراء عـــــراقــيـــــون يف )صــنـــــاعـــــة(
اخلبـر، واحلــديث عـنه بلغــة العـارف واملـطلع
واملـتابع لـدقائق األمـور. كمـا أسهمت يف ذلك
)مـــصــــــادر( يف وزارات مخــتـلفـــــة مــن بــيـــنهـــــا
الـدفـاع والـداخليـة، وإن لم جتـر تـسميـة تلك

املصادر.
وإذا اتـفقـنــــا مع املــــوقف األخـيــــر للـحكـــومـــة

الذي نفى اخلبر.
فلـيــس أمـــامـنـــا ســـوى الـتــســـاؤل: أيـن كـــانـت
احلكـومـة طــوال ليلـة بـأكـملهـا؟ ومـا مــوقف
هـــذه احلكــومــة مـن وزراء ومــســؤولـني روجــوا
خلــبـــــر كـــــاذب وضـللـــــوا اإلعالم ومـعه الـــــرأي

العام؟
بعـض من اتـصل بـ))املــدى(( هــاتـفيــاً أو عبــر
االنتــرنت، تـســاءل محقــاً عن الـكيـفيــة الـتي
تدير بها احلكومة األحداث، وهي التي بقيت
تتفرج على مصـداقيتها، وقد اهتزت بصدمة
قـويـة رمبــا اسهمـت هي يف احـداثهـا، ولــو من

خالل بعض أطرافها.
ولكن بعضاً آخـر من املتصلني ذهب إلى أبعد
من هـذا حني تـسـاءل وهـو مـحق أيضــاً، كيف
لنـا أن نـصــدق خبـر الـتكــذيب الــذي صنـعته
احلكـومة مـا دام مطلـوباً منـا أن نصـدق خبر

)االعتقال( الذي صنعته احلكومة نفسها؟
البعض أيضـاً يبحث عن خيط مفقود، ولكن
ال يــراه إال يف يـــد احلكــومـــة ووزرائهــا الــذيـن
)استـثمـروا ( احلـدث يف ظهـور ظـل يتكـرر يف

أكثر من فضائية.
إزاء كل هــذا ال متـتلك )املــدى( إال أن تـعتــذر
لقرائها بفعل نشرها خبراً غير دقيق لم تكن

هي املسؤولة عنه..
وتـنـتــظـــر )املـــدى( مــن احلكـــومــــة أن تعـتـــذر
للــرأي العــام عمــا حــدث، وبغــض النـظــر عن

صدق خبر االعتقال أو كذبه.

كـــــركـــــوك ـ املـــــدى)اف ب(- اعلــن
رجـــال االطفــاء يف شــركـــة نفـط
الشمال ان مخربني اعادوا امس
االثـنــني اشعــــال انـبــــوب الــنفــط
الـذي يـربـط بني كـركـوك وتـركيـا
بعـد 24 سـاعــة من اخمـاده.وقـال
املهـنـــدس احـمـــد علـي مـن فـــرق
مكــافحــة الـشــركــة ان )مخــربني
اضــــــرمــــــوا الــنــــــار مــن جــــــديــــــد
بــاالنبــوب النفـطي الـذي يــربط
حقـول كـركـوك النـفطيـة مبينـاء
جـــيـهـــــــان الـــتـــــــركـــي(.واوضـح ان
)اخملــــــــربـــني اضــــــــرمــــــــوا الـــنــــــــار
مـــســتفـيــــديـن مـن الــتجــمعــــات
النفطيـة الكبيـرة املوجـودة حول
ـــــــــــــــوب(.واوضــح عــلــــــي ان االنــــــب
)الفـرق الفـنيـة ورجـال االطفـاء
التــابعني للـشـركــة يعملـون علـى
اخـــمـــــــاد الـــنـــــــار وان الـعـــمـلـــيـــــــة
سـتـــســتغــــرق مــــا ال يـقل عـن 24
ســاعــة(.وكــان رجــال االطفــاء يف
شركـة نفط الشمال اخمدوا يوم
امـــس االول  احلـــــريق املـــشــتـعل

ـ

عملية ختريبية تستهدف 
انبوباً للغاز يغذي كهرباء بيجي

منــذ اخلميـس يف انبـوب الـنفط
الـذي يـربـط بني كـركـوك وتـركيـا
بعـــد عــملـيــــة تخـــريـب ادت الـــى
وقف صـادرات النـفط من شـمال
العــــــراق وجنــمــت عــن تـفجــيــــــر
قنبلـة يف االنبـوب االستـراتيجي
قـرب مــدينـة الـريـاض علـى بعـد
55 كـلم جنـوب كـركـوك.من جهـة
أخـــــــــــرى اضـــــــــــرم مــــــــسـلـحـــــــــــون
مجهـولـون النـار يف خط انــابيب
نقـل الغــــاز مــن حقــــول جـمـبــــور
كـــركـــوك مـــرورا الـــى شـــركـــة غـــاز
الــشـمــال حـتـــى محـطــة تــولـيــد
الـطــاقــة يف بيـجي..وقــال املقــدم
علي مطشر مدير شرطة تازة ان
احلــــريق وقع قـــرب نـــاحـيـــة تـــازة
حـيث قــامــوا بــاشعـــال النــار فـيه
وقــــــــد قــــــــامـــت فــــــــرق االطـفــــــــاء
والـــشــــرطــــة بــــإخـمــــاد احلـــــريق
ــــــــــــذي ميــــــــــــد واغـالق اخلـــــــط ال
محطـات انتاج الطـاقة يف بيجي
والـــتـــي تـغــــــــذي مــــــــدن املــــــــوصـل

كركوك تكريت.

ـ ـ

بعقوبة - وكاالت
خــصــصـت وزارة الــبلــــديـــــات واألشغــــال
العامة مبلغ مليارين وأربعمئة وسبعني
ألـف دينــار لـتحــسني خــدمــات الـبلــديــة
فـــى مـــديـنــــة بعقـــوبـــة. وقـــال املهـنـــدس
أحـمـــد سلـمـــان كـيـطـــان مـــديـــر بلـــديـــة
بعقوبـة ان املبالغ سـتصرف علـى تنفيذ
حملة واسعة تستمر ستة اشهر ألعمال
تــنـــظـــيف وتــــــسلــيـك وتـــــــأهــيـل مجـــــــار
سطحية ومياه األمطار وخدمات أخرى
استعـدادا ملـوسم الـشتـاء املقبل، مـشيـرا
إلـى أنه جـرى علـى وفق خطـة مـدروسـة

وزارة البلديات ختصص
مـبـلغ ملـيـــاريـن و470 ألف ديـنـــار خلـــدمــــات بعقـــوبـــة

يف مـنـــطقـــــة الغــــالـبـيــــة الــــى مــــديـنــــة
اخلـالـص شمـال غــرب بعقـوبــة، عنـدمـا
انفجرت الـعبوة بعد ظـهر أمس االثنني

على دوريتهم(.
واوضح عـمـــر ان )جـثـــة القـتــيل ارسلـت
الــى مــستــشفــى مـــدينــة بعقــوبــة العــام
فيما نقل اجلـرحى الى قاعـدة عسكرية
اميركية يف مطـار بعقوبة لتلقي العالج
الالزم(. وتـشهـد مــدينــة بعقـوبـة واملـدن
احملـيــطــــة بهــــا هجـمـــات مــتكــــررة علـــى
القــوات االميــركيــة وعنــاصــر الـشــرطــة

العراقية واحلرس الوطني العراقي. 

انـفجـــــرت عــبـــــوة نــــــاسفـــــة لـــــدى مـــــرور
دوريــتهــم، حــــســبــمـــــا ذكـــــر مــــســـــؤول يف

احلرس الوطني. 
وقـــــال الـــضـــــابـــط عــبـــــد اهلل عــمـــــر مــن
احلــــرس الــــوطـنـي: ان )احــــد عـنــــاصــــر
احلـرس الـوطـني العـراقـي قتل واصـيب
ثالثـة اخـرون بجـروح مخـتلفــة عنـدمـا
انـفجـــــرت عــبـــــوة نــــــاسفـــــة لـــــدى مـــــرور
دوريـتهـم يف مـنــطقـــة الغـــالـبـيـــة شـمـــال

بعقوبة(. 
واضــــاف ان )رجــــال احلــــرس الــــوطـنـي
كانوا يف طريقهم من معسكرهم الواقع

تقـسـيم املــدينــة إلــى خمـســة قـطــاعــات
لـتــنفـيـــــذ األعـمـــــال املـــــذكـــــورة يف شـكل
مقـــاوالت تــصل فـيهـــا نــسـبـــة املقـــاوالت
األهلـيــة إلــى )80%( فـيـمــا يـنفـــذ مالك

البلدية الـ )20 %( املتبقية.
وأوضح املصـدر ان احلملـة تشتـمل على
تـأهـيل وجتهيـز احلـدائق العـامــة فضال
عـن احـتــضـــان اكـثـــر مــن الف ومـــائـتـي

عامل.
مــن جـــــانــب آخـــــر قــتل احـــــد عــنـــــاصـــــر
احلرس الوطـني العراقي واصيب ثالثة
اخـــرون بجـــروح أمــس االثـنـني عـنـــدمـــا

بغداد/طالب املاس الياس
اعلـن مصــدر مسـؤول يف جـامعـة بغـداد عن مـوافقـة احلكـومـة االيطـاليـة علـى
دعم اجلـامعـات العـراقيـة بـ)100( ألف حـاسبـة اضافـة إلى اجـهزة ومـستلـزمات

لسد النواقص احلاصلة يف اجلامعات كافة.
وقــال املـصــدر ان وفــداً مـن وزارة الـتعلـيـم العــالـي والـبحـث العلـمـي تـبــاحـث يف
تـونـس لـتنـفيـذ املـنحـة االيـطــاليــة للــوزارة والبــالغـة )300( مـليـون يـورو حـيث

تتبنى شركة GISالتونسية تنفيذها.
وأشــار املصـدر إلــى ان املنحــة تتـضمـن ايضــاً جتهيـز االقـسـام الــداخليـة بـاملـواد
الكهـربائيـة واالثاث واجهـزة استنسـاخ وغيرهـا من مستلـزمات أخـرى للنهوض

بواقع اجلامعات العراقية.

300 مليون يورو منحة ايطالية للجامعات العراقية

يـقــــــوم وزيــــــر الــتـجــــــارة مـحــمــــــد
مصطفى اجلبوري، على رأس وفد
ــــزيــــارة إلــــى مــصــــر اقــتــصــــادي، ب
تـــســتغـــــرق عـــــدة أيـــــام لــتعـــــزيـــــز
العالقــات االقتـصــاديــة بـني بغــداد
والقاهرة. ويجـري اجلبوري خالل
تلك الـزيـارة عـدة لقـاءات مع عـدد
مـن املــســؤولـني املـصــريـني ورجــال
األعمـال واملستثمـرين لبحث سبل
دعــم الـعالقـــــات الــتجـــــاريـــــة بــني
الـــبـلــــــــــديـــن، والـــتـعــــــــــرف عـلــــــــــى
احـتـيـــاجـــات الــســــوق العـــراقـيـــة
لـتلبـيتهـا من املـنتجـات والـبضـائع
املـصــريــة. يــذكــر أن رئيـس الــوزراء
املصــري السـابق عـاطـف عبيـد قـد
افــتــتح بـــــالقــــاهـــــرة، يف شهــــر آذار
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قـوات حفظ السالم االوكرانيـة مستعدة لرشاء أسلحـة مواطني الكوت
أعلـن مــتحـــدث عـــسكـــري بـــاسـم قـــوات
حـفــــظ األمـــن والــــــسـالم األوكـــــــرانـــيـــــــة
الـعـــــــامـلـــــــة ضــمــن الـقـــــــوات املــتـعـــــــددة
اجلـنـــسـيــــات يف محـــافــظـــة واســط عـن
اســـتعـــــــداد قــــــــواته لـــــشـــــــراء األسـلحـــــــة
اخلفـيفـــة واملـتـــوسـطـــة  مـن املـــواطـنـني
وكـــــذلـك االعـتـــــدة مبخـتـلف أنـــــواعهـــــا
مقـــابل مـبـــالغ مـنـــاسـبـــة دون ان يحـــدد
مقـدار هـذه املبـالغ غيـر انه قـال ان هـذا
األجــراء يــأتـي للحـــد من ظــاهــرة ســوء
اسـتخـــدام هــــذه األسلحـــة والسـيـمـــا يف
تنـفيــذ هـجمــات ضــد القــوات املـتعــددة

والقانـون متهيـدا لشـيوع الـدميقراطـية
الـتـي كــانـت غــائـبــة عـن الـبالد ومـن ثـم
الشروع بعمليات إعادة البناء واالعمار

وقال ان قـوات بالده الـتي دخلت الـعراق
ضمن قـوات التحـالف يف أيلـول املـاضي
يــــبـلـغ قــــــــــــوامـهــــــــــــا ) 1600 ( شـخـــــــص
مــوجــوديـن يف محــافـظــة واسـط حـيـث
سبـق لهذه الـقوات ان نفـذت الكثيـر من
املـــــشــــــاريـع العــمــــــرانــيــــــة واخلــــــدمــيــــــة
واإلنـسانـية يف عـموم احملـافظـة وانفقت
علــى تلك املـشــاريـع مبــالغ طــائلــة  من

الدوالرات.

اجلنـسيـات التـي تعمل لـتحقيـق حفظ
األمن والـسالم يف الـبالد بعــد ان تـسـلم
العراقيون إدارة شـؤون بلدهم واصبحت
الـسـلطــة حتت أيـديهـم يف الثالثـني من
حـزيـران املــاضي.ونـوه املـتحـدث إلـى ان
قـــوات بالده تعـمل حــالـيـــا علـــى تعــزيــز
األمن والــسالم يف احملــافـظـــة وليـس يف
اجـنــــدتهــــا خــطــط حملــــاربــــة ومقــــاتلــــة
الــشعـب العــراقـي غيــر أنهــا  ســوف تــرد
علــى الهـجمــات الـتي تـتعــرض لهـــا من
قـبل بعـض األشخــاص ممن ال يـريـدون
اســـتـــمــــــــرار الـهــــــــدوء وتــــــــرســـيـخ األمـــن

العراق يبحث تعزيز العالقات
التجارية مع مرص

املــــاضــي، وبحــضــــور حــــوالــي 500
رجل أعــمـــــال عـــــراقــي، معـــــرضـــــا
للـمـنـتجــات املـصــريــة يــسـتهــدف
تـأمـني نصـيب للـشـركــات املصـريـة
يف صـفـقـــــــات إعـــــــادة اإلعــمـــــــار يف
العــراق. وحـضــر املعــرض ممـثلــو
320 شـركـة ومـؤسـســة مصـريـة من
القـطــاعـني العــام واخلــاص تــأمل
احلـصــول علــى عقــود يف الــســوق
العــراقـيــة. ونــظـم املعــرض الــذي
افـتــتح حتــت شعــــار: )معــــا نـبـنـي
عـراقـا جـديـدا( احتـاد الـصنـاعـات
املـصــري، الــذي وقّع رئـيــسه عـبــد
املنعـم سعودي مع نـظيره الـعراقي
قيـس كــاظم اخلفـاجي بـروتـوكـوال

للتعاون. 
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خاص- املدى
بــاشــرت شـعبــة الـتجـهيــزات يف وزارة التــربيــة  بــوضع خـطــة
تــوزيع الــتجهـيــزات املــدرسـيــة للعــام الــدراسـي 2004 -2005
لـلمـدارس كـافــة، أعلـن ذلك الــسيــد عبــد الكـاظـم عبـد عـلي
مــديــر الـتـجهـيــزات مـــوضحــاً ان اخلــطـــة تهــدف الــى ســد
احـتيـاجـات الـتالميــذ من الـتجهيـزات الـتي تــشمل /حقـيبـة
وعـشـرة دفـاتـر وقـرطـاسيــة للمــراحل االبتـدائيـة واملتــوسطـة
واالعداديـة وكذلـك املعاهـد التـابعة لـوزارة التـربيـة واملدارس
املهـنـيــة، اضــافــة الــى إنهــاء بــرنــامج خــاص وضع مــؤخــرا
لتـغطيـة احتيـاجـات الـشعب الفـرعيـة يف بغـداد واحملـافظـات
لتاليف مشكلة النقص احلاصل يف مدارس العام املاضي مما
دفع بــالكـثيـر الـى تــوجيه أصــابع االتهـام  الـى مـســؤولني يف
الوزارة، مـؤكدا ان هذه التجهيـزات ستصل الى الوزارة  خالل
االسـبــوع احلــالـي وسـيـتـم الـتــوزيع لغــايــة تــشــريـن الـثــانـــي

القادم.
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توزيع التجهيزات 
املدرسية

خاص- املدى
صرح السيـد سامي ابراهيم املـدير العام لدائـرة الضمان االجتمـاعي التابعة
لــوزارة العـمل والـشــؤون االجـتمـــاعيــة بــان الــدائــرة سـتبــاشــر بـصـــرف رواتب
املـستفيـدين لـألشهر الـثالثة الـسابقـة )متوز -آب - ايلـول( ابتـداء من نهـاية

الشهر احلالي
ولغاية منتصف شهر كانون االول املقبل.

ويشمل هذا القرار املستفيدين من قرار دائرة الضمان
مـؤكدا انه سـيصار خـالل االيام القليـلة املقبلـة إلى اسـتحصال مـوافقة وزارة

املالية بهذا الصدد ليتم البت بالصرف.
التفاصيل ص 4

رصف رواتـب الــضـامن االجـتـامعـي

أكــد مصـدر مـسـؤول يف الـشـركـة العـامـة
لتـوزيع املنتجـات النفطيـة ملراسل وكـالة
أنبـاء عــراقيـون ان الـشـركـة مـسـتمـرة يف
تـقدمي أفضل اخلـدمات للمـواطنني من
خـالل سـعــيـهـــــــــا يف حتــــــســني مـــــــــواقـع
ـــأهـيـلهـــا محــطـــات الــتعـبـئـــة واعـــادة ت
وتـطويـرها.وأكـد الدكتـور حسني الـفتال
املــديــر العــام للــشــركــة أنه جــرى بـنــاء
اسيجـة للمحـطات احلـكومـية يف بـغداد
لغرض توفير  احلماية الالزمة لها، إلى
جانـب زيادة مـخزونـها مـن البنـزين بـعد
اعـــادة بـنـــاء احــــواض نقـــاط الــتفــــريغ
لـلمـنتــوج يف محـطــات عــدة. وأضــاف أن
احلـمــايــة تــشـمـل محــطــات املــشــاهــدة
والتـاجي وفـلسطـني واالدريسي واملـدائن
وام الطـبول واخلـضراء مع  العـمل على
اعادة تأهيل املـولدات الكهربـائية واعادة
االنــارة الكــاملــة للـمحـطــات كــافــة.واكــد
ــــى أنه جـــرى افـتـتـــاح املـــديــــر العــــام عل
ســاحـتـي غــاز جــديــدتـني يف مـنــطقـتـي
الـرميثـة واخلضـر يف املثنـى وأن اجلهود
تـتــــواصل مــن أجل تــطـــويـــر احملــطـــات

جميعا.
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تأهيل وتطوير
حمــطــــات الــتعـبـئــــة

و.أ.عراقيون ـ بغداد
علــى اثــر االشـتبــاكــات الـتي جـــرت بني
الـقـــــــــوات االمـــــــــريــكـــيـــــــــة ومـــــــسـلـحـــني
مجهولني صـباح امس يف منطقة شارع
حـيفــا ضــربـت دبــابــة امـــريكـيــة سـيــارة
مـدنيـة نـوع )كيـا(.وذكـر شهـود عيـان ان
القـوات االمريكـية فتحـت يف االشتباك
نيــرانهـا بـصـورة عـشــوائيــة يف محـاولـة
للــرد علــى املــسلـحني.وال تــزال القــوات
االمـــريكـيــة تـطــوق مـنـطقــة الــشــواكــة
وســط بغـــداد حـيـث شـــوهـــدت سـيـــارات

االسعاف واالطفاء يف املنطقة.

اشتباكات
يف شـــــــــارع حـــيـفـــــــــا

جتــددت صبــاح أمـس يف مــدينــة تلعفــر
بــني مــــسـلحــني والقـــــوات األمـــــريـكــيـــــة
اسـتـمـــــرت نحـــــو ثالث ســــاعــــات، وذلـك
عنـدما تـعرض رتل أمـريكي كـان يحاول
التقـدم صـوب املــدينـة إلــى هجــوم شنه
املــــــسـلـحــــــــون، ممــــــــا أدى إلــــــــى انــــــــدالع
اشـتـبــــاكــــات عـنــيفــــة شهــــدهــــا محـيــط
الـــبـلــــــــدة، أسـفــــــــرت عـــن مـقـــتـل أربـعــــــــة

عراقيني وإصابة تسعة آخرين.
وكـــانـت مـــديـنـــة تـلعفــــر شهـــدت االحـــد
املـاضـي اشتبـاكـات عنيفـة بني جمـاعـات
مـــــسـلحـــــــة والقــــــوات األمــــــريـكــيــــــة راح
ضحــيـــتهــــــا 13 عــــــراقــيـــــــا اغلـــبهــم مــن
املـــــدنــيــني وبــيــنهــم عـــــدد مــن الــنــــســـــاء
واألطفـــــال، حــيــث قـــــامــت املـــــروحــيـــــات
العـسكـريـة األمــريكيـة بـقصف عـدد من

منازل املدينة.

يـذكر أن مـدينة الفلـوجة تـشهد حتـسبا
وتـــرقـبـــا خــشـيـــة وقـــوع هجـــوم أمـــريكـي
وشــيك يف أي حلـظـــة ضـــد املـــديـنـــة وال
سـيـمـــا أن القــوات األمـــريكـيــة مــا زالـت
حتــشـــد قـــواتهـــا علـــى أطـــراف املـــديـنـــة
وحتــديــدا مـن جهــة بغـــداد، كمــا قـــامت
القـوات األمـريكيـة بـالطـلب من  أهـالي
الفلـوجـة تـسلـيم أسـلحتـهم واملقــاتلني،

وإال تعرضت املدينة لهجوم واسع.
ومـــن جهــــــة أخـــــــرى علــم مــن مـــصــــــدر
امـــريكـي وشهــود عـيــان أن كـمـيـنــا قــرب
الفلــوجــة أسفـــر عن مـقتـل ستـــة جنــود
أمـيــركـيـني علـــى األقل وجــرح ثـمــانـيــة،
فــضال عـن مــصــــرع اثـنـني آخــــريـن اثــــر

هجوم بالهاون يف بغداد . 
ازاء ذلك أشــار شهــود عيــان من مــدينـة
املــــــوصل الـــــى أن اشــتــبـــــاكـــــات عــنــيفـــــة

يف أي اخلربين نصدق احلكومة:
خرب االعتقال أم نفيه؟

يف )        ( 

عبد الزهرة زكي

إعادةإشعال النار بانبوب كركوك ـ جيهان بعد
يوم من إصالحه


