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غارة ارسائيلية 
تقتل 15 فلسطينياً

اعضاء يف املجلس
الوطني يتحدثون
عن مهامهم

ماذا جيري يف
اللطيفية

15

فيدر اىل ربع النهائي

نـيــروبـي )اف ب(- عــاد ثالثــة مـن
ســــائقـي الــشـــاحـنـــات الـكـيـنـيـني
صبـاح الثالثـاء كـانــوا محتجـزين
رهــائـن يف العــراق يف متــوز وافــرج
عـنهم االربعـاء املـاضي، حـيث كـان
يف اسـتقـبـــالهـم وزيــر اخلــارجـيــة
الكيني شيرو عي مواكويري وعدد
من افــراد اســرهم.وقــال مـتحــدث
بــاسم احلكـومـة الفـريـد مـوتـوا ان
الــرئـيــس الكـيـنـي مــواي كـيـبــاكـي
سـيستقبل الـرجال الثالثـة الذين
وصلــوا قــادمـني من دبـي يف رحلــة
تـابعـة لـشـركـة الـطيـران الـكيـنيـة.
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الرهائن الكينيون 
وصلوا اىل نريويب

النجف- جنم عبد خضير
اعـلــن مــــصــــــــدر مــــــســــــــؤول يف جلــنــــــــة
الـتعــويـضــات اخلــاصــة مبــدينــة الـنجف
انه سـيـتـم ازالــــة العـــديـــد مـن املـبـــانـي
احمليـطـة بـالـصحـن احليـدري الـشــريف
اعتماداً على الـتعويضات التي سبق وان
قدمها النـظام السابق لهذه العوائل عن
دورهـم ومحالت عـملـهم وكــذلك الـقيــام
بــاجنــاز مــشــروع جتــاري كـبـيــر يـقع يف
املنطقـة املمتدة من بدايـة شارع الصادق
وحـتــى كــراج االحـيــاء )الــداخل(.وقــال
مــصــدر ان هـــذه العــملـيــة سـتـتــمخــض
عـنهــا ايـضــاً فـتح شــوارع جــديــدة لـفك
االخـتنـاقـات املـروريـة والعـمل علــى بنـاء
اسـواق جـديــدة ومنـظمـة لهــذه املنـطقـة
وهــذا يقع ضـمن مـشــاريـع االعمــار وقــد
بـدأ الـعمل فـعليـا النـشـاء كــراج االحيـاء
اجلــديــد، مــؤكــداً ان املــواطـنـني قــدمــوا
طلبــاتهم إلــى اللجنـة اخملـتصـة لغـرض
الـتعــويـض حـيـث كــانـت الـتخـصـيـصــات
تقـــدر بـ)3 ملـيــون دوالر( أمـــا االن فهـي
تتجاوز هذا الرقم بكثير واكد املصدر ان
بعــض احملــــافــظــــات ســــانــــدت الــنـجف
بـاآلليـات للـمسـاعدة يف تـنظيـف املديـنة
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توسيع حميط الصحن احليدري
ومـــشــــاريع خــــدمـيــــة جــــديــــدة يف الـنـجف

بغداد ـ املدى ـ اف ب
استــؤنـفت املــواجهــات يف مـــدينــة الـصــدر
أمـــس بـني عـنــــاصــــر مـن جـيــــش املهــــدي
والقـــوات األميـــركيـــة. وانتـشـــرت عنــاصــر
جيش املهدي يف األزقة الداخلية بكثافة،
وأعـادت زرع العبـوات النـاسفة يف الـشوارع
الــــرئـيـــســــة للـمــــديـنــــة. مـن جــــانـب آخــــر
تـــســــربـت لـ )املــــدى( أنـبــــاء حتــــدثـت عـن
انــشقــاق الــشـيخ عـبـــد الهــادي الــدراجـي
الــذي يــديـــر مكـتـب الــشهـيــد الـصــدر يف
املديـنة، عن الـتيار الـصدري، ودعـوته إلى
ـــــــشــكــــيـل )جــــيـــــــش احلـــــــســــني(. ونـقـل ت
مـتحـــدثــــون مقـــربـــون مـن تـيـــار الــسـيـــد
مقـتــــدى يف مــــديـنــــة الــصــــدر أن الـــشــيخ
الـــدراجـي أكــــد لعـنـــاصـــر جـيـــش املهـــدي
اسـتعـــداده لالسـتـمـــرار يف القـتـــال حـتـــى
االستـشهــاد، وأنه يعـتبـر الــسيــد مقتـدى
الصـدر مـتنـصال عن االتفـاقــات املبــدئيـة
الـتـي جـــرى االجـتـمـــاع حـــولهـــا وتـتـمـثل
بـاالستمـرار يف القتـال. ويجـري احلـديث
يف املدينـة عن أن الشيخ الدراجي مدعوم
بقــوة مـن أفــراد عــشـيـــرته الـتـي تعــد مـن
أقـــوى العــشـــائـــر يف املـــديـنـــة. ولـم يـتح لـ
)املــــدى( الـتــــأكــــد مـن هــــذه األنـبــــاء مـن
مصادرها األصليـة، بفعل شدة املواجهات
يف املــدينــة.ميــدانيـا اسـتمـرت املـواجهـات
نهـار أمـس يف عـمق منـطقـة الــداخل ويف
نهايات شـارع الفالح. وقد شوهـدت حركة
طـيـــران حـــربـي كـثـيـف، علــــى ارتفـــاعـــات
منخفضـة، من دون أن تشارك يف القتال.
وذكــــر شهــــود عـيــــان لـ )املــــدى( أن دبــــابــــة
أميركية أعطبت يف شارع الفالح، يف حني
كـانت قـوة أميـركيـة حتاول انقـاذ طاقـمها
الــذي تــرجـل من الــدبــابــة املعـطــوبـــة.من
جــــانـــبهـــــا أعلــنــت وزارة الــــصحــــة أمــــس
الـثالثــاء حـصـيلــة أكــدت سقــوط اربعـني
قتيال و172 جريحا خالل الساعات الـ 26
ـــــرة يف مــــــواجهـــــات بــني اجلــيــــش االخــي
االمـيــــركــي ومقــــاتلـي جـيــــش املهــــدي يف
مدينـة الصدر، على وفق ما قال املتحدث
بـاسم وزارة الصحـة العراقـية الـذي طلب
عــدم كــشف اسـمه. واوضح املـصــدر ان 25
ــــوا وجــــرح 145 آخــــرون يف ــــا قــتل عــــراقــي
الفـتــــرة مـن أمـــس األول االثـنـني حـتــــى
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أنبـاء عن انشقـاق الشـيخ الدراجـي وتأسـيس جيـش احلسني
املـــدينــة سـتفــاقـم من مــشكالتـهم، حـيث
تـنـتـــشـــر أكـــوام األزبــــال، وتخــتلــط مـيـــاه
الـشــرب مـع ميــاه الـصــرف الـصـحي ممــا
يـسـبب كـثيـــرا من األمــراض، هــذا فـضال
عــن تقـيـيـــد احلـــركـــة، األمـــر الـــذي بـــات
يـــشـكـل ضغــطــــا علــــى الـــسـكــــان الــــذيـن
يقـيمـون يف منـازل قـدميـة، معـظمهـا آيل

للسقوط.
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املــروحيــات املقــاتلــة بقـصف القـريــة بعـد
مـنـتــصف اللـيلــة املــذكــورة. وأشـــار شهــود
عـيـــان لـ )املـــدى( أن مـــوجـــة مـن الـتـــذمـــر
بـدأت تتعـالى يف مـدينـة الصـدر، أدت إلى
حصــول اشتبـاكـات بـاأليـدي بني الـسكـان
وبعـض عنـاصـر جيـش املهـدي، من جـراء
املعانـاة التي مير بهـا السكان الـذين باتوا
يعتقدون أن مـوجة العـنف التي تشهـدها

)املــدى( أن مجمـوعــة من مقـاتلـي جيـش
املهـــدي انـــسحـبـت لـيلـــة أمــس األول مـن
ــــة الــصــــدر، ونـقلــت مــــواقـعهــــا يف مــــديــن
عـمليـاتهـا إلـى قـريــة احلميـديـة القـريبـة
من املـــدينــة، حـيث قــامـت اجملمــوعــة مع
ـــــة أفـــــراد مــن جــيــــش املهــــــدي يف القـــــري
املـذكـورة مبهــاجمـة مــوقع أميــركي قــريب
ــــــة، وأعـقـــب هــــــذا اشـــتــــــراك مـــن الـقــــــري
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اجلـنــــود االمـيــــركـيـني الــــذيـن قــتلــــوا يف
الـســاعــات الـ 24 املـــاضيــة يف العــراق الــى
ـــــا. وكـــــان اجلــيــــش ـــــدي احـــــد عــــشـــــر جــن
االميــركـي اعلـن يف وقت ســـابق ان ثالثــة
ـــــوا أمــــس األول يف ـــــود اخـــــريــن قـــتل جــن
العـاصمة الـعراقيـة وضواحيـها. كمـا قتل
سـبعــة جنــود اميــركيـني يف انفجــار عبـوة
ــــاسفــــة يف مــــديـنــــة الـفلــــوجــــة.وعلـمـت ن
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صـبـــاح أمــس الــثالثـــاء، يف حـني قــتل 15
عــراقـيــا وجــرح 27 آخــرون يف يــوم أمــس.
واكــد املـتحــدث ان )هــذه االحـصــاءات مت
جـمعهــا من مـستـشفيـات مــدينــة الصـدر
ومختلف مستشفيات العاصمة العراقية
بغداد(. وشـاهد املراسلون آليـات عسكرية
اميـــركيــة تـتخــذ مـــواقع لهــا يف عـــدد من
احـيـــاء مـــديـنـــة الـصـــدر، بـيـنـمـــا سـمعـت
ـــــار، وصـــــوت ــــــادل اطالق الــن اصـــــوات تــب
ــــــارات االسـعــــــاف وهــي تـقــــــوم بــنـقـل ســي
القتلـى واجلرحـى.من جهـته قال الـشيخ
نعيـم الكعبي، وهـو أحد املـتحدثـني باسم
مكتـب الصــدر، ان االشتبـاكـات يف مـدينـة
الـصــدر بـني عنــاصـــر امليـليــشيــا والقــوات
االمـيــــركـيــــة بــــدأت مـنــــذ لــيلــــة االثـنـني
ومــــازالـت مـــسـتـمــــرة حـتــــى اآلن )أمـــس(
ولكن بصورة متقطعة. واوضح ان املدينة
شهـدت مسـاء األحد املـاضي حـتى صـباح
االثنني أعـنف قصف جـوي اميــركي منـذ
دخــــول القــــوات االمـيــــركـيــــة لـلعــــراق يف
نــيــــســـــان مـــن العـــــام املـــــاضــي. وأضـــــاف
الكعـبي، الـذي يعـد احـد ابـرز املفــاوضني
يف مـــدينــة الـصــدر، ان )الـتيــار الـصــدري
مــــــســــتـغـــــــــرب مــــن عــــمـلــــيـــــــــة الـقــــصـف
ـــــــاكـــــــات هـــــــذه، بـعـــــــد جـــــــوالت واالشـــتـــب
املفــاوضــات االيجـــابيـــة التـي عقـــدت بني
مكتـب الصدر والقوات االميـركية ومكتب
رئـيــس الـــوزراء ايــــاد عالوي خالل االيـــام
القلـيلـــة املـــاضـيـــة بهـــدف حقـن الـــدمـــاء
وانهـــاء املعــارك(. وتـــابع )لقــد كـنـــا علــى
ــــى اتفــــاق يــتــضــمــن وشـك الــتــــوقــيـع عل
العــــديــــد مـن الــنقــــاط االيجــــابـيــــة لـكال
الطـرفني، واألحد املـاضي التقينـا بعقيل
الــصفــــار سـكــــرتـيــــر رئـيـــس الــــوزراء ايــــاد
عالوي يف جـو ايجــابي، الننـا نـريـد حقن
دمــاء ابنـاء هـذه املــدينـة املـظلـومـة الـتي
عـانـت كثيــرا من االهمـال(. واكـد الكـعبي
)سقوط 18 قتـيالً و62 جريحاً من انصار
الــصـــدر مـنـــذ لــيلـــة امــس األول يف هـــذه
االشتبـاكــات، التي يــدافع فيهـا انـاس عن

انفسهم خوفا من عمليات االعتقال(.
ـــــســـيـــــــاق نـفـــــسـه اعـلـــن اجلـــيـــــش ويف ال
االميـركـي ان جنـديــا اميــركيــا قتل أمـس
الــثالثــــاء اثــــر هجــــوم شـنــته مــيلـيـــشـيــــا
املهـدي يف مــدينــة الصـدر، ممـا رفع عـدد
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بغداد- املدى
اصدرت وزارة اخلـارجيـة بيـاناً اعـربت فيه
عـن قلـقهــــا العـمـيق السـتـمـــرار احـتجـــاز
الفـرنـسـيني وسـائـقهمـا الـســوري واعلـنت
تــضــــامــنهــــا مـع جهــــود فــــرنـــســــا وجـمــيع
املنظمات واالفراد الذين دعوا إلى اطالق
ســــراح الــصـحفـيـني وســــائـقهـمــــا.وادانـت
الوزارة يف بيانها بـشدة عملية االختطاف
االرهــــابـيــــة الـتـي ال متـت بـــصلــــة لـلقـيـم
االسالمـيـــة االنــســـانـيـــة الــسـمحـــاء الـتـي
تــدعــو هــذه اجلمــاعــة إلــى سلــوك طــريق
العدل واالنصاف واحتـرام كرامة االنسان
وتـدعــوهم إلــى اطالق سـراح الـصحفـيني
وســائقهم فـوراً دون قيـد او شــرط مشـددة
علـى ان االعمـال االرهـابيـة تعـود بـالضـرر
عـلى القضايا التي تـدعي هذه اجلماعات
الـدفــاع عنهــا.ويف بيـان آخـر أعــربت وزارة
اخلـارجيـة عن اسفهـا وحزنـها  العـميقني
علـى ضحايـا عمليـة احتجـاز الرهـائن يف
اوسـيـتـيــــا ودانـت بـــشــــدة هـــــذه العــملـيــــة
االرهــابيـة وجـدد الـبيـان تـضــامن العـراق
مـع احلكـــومـــة الـــروسـيـــة وتعــــاطفهـــا مع

الشعب الروسي.

وزارة اخلـارجيـة تـدين
بشـدة عـمليـة اخـتطـاف
الـصحفـيني الفـرنـسـيني

كربالء /املدى
أبــطلــت شعـبــــة معــــاجلــــة القـنــــابل غـيــــر
املنـفلقة يف قـيادة شـرطة كـربالء اكثـر من
1724 من قنابر الهاون  مختلفة العيارات
خالل الفترة املاضية..وقال السيد رحمن
مــشــاوي الـنـــاطق اإلعالمـي بــاسـم قـيــادة
شــرطــة كـــربالء.. انه مت كــذلـك معــاجلــة
وابـــطــــــال مـفعــــــول 182 عــبــــــوة نـــــــاسفــــــة
ومعاجلة وابـطال مفعول 180 من قذائف
املــــدفعـيــــة مخـتـلفــــة العـيـــارات فـيـمـــا مت
معاجلة وابطال مفعول 248 رمانة يدوية
نــوع   S.B.G.9و55 رمــانــة وقــاذفــة نــوع
R. B.G.7 فــيــمـــــــا مت مـعـــــــاجلـــــــة 4720
اطـالقــــــــــــة دميــــتــــــــــــروف و107 حـــــــــشــــــــــــوة
دافعـــــة..واضـــــاف مــــشـــــاوي أن الـــــشعــبـــــة
عـاجلت كذلك 16 رمـانة مقـذوف عيار 40
ملم و15 من الصواعق اخملتلفة فيما كان
عـــــدد الـــــرمـــــانـــــات الـــــدفـــــاعــيـــــة الــتــي مت
معـــــاجلـــتهـــــا 2 رمـــــانـــــة..وأكـــــد الــنــــــاطق
اإلعـالمي إن هــذا العـمل الــذي قــامـت به
شعبـة معـاجلـة القنـابل غيــر املنفلقـة قـد
أدى إلـى إلقــاء القبـض علــى اكثــر من 30
مــتهـمــــا الرتـكـــــابهـم جــــرائـم الــتخــــريـب
واإلرهاب..مـشيرا يف الـوقت نفـسه إلى أن
جـمـيع وحــدات قــوات الــشــرطــة مــا زالـت
تـــواصل عــملهـــا بهـمـــة ونــشـــاط مـن اجل
مكافحة جميع القنابل مبختلف أنواعها
لتخليص املـواطنني مـن تأثيـراتها مـثلما
حتــرص علــى إلقـاء الـقبـض علــى جمـيع
الـعنــاصــر الـتي ال تــريــد االسـتقــرار لهــذا

البلد.

اعـتقـــال 30 ارهـــابـيـــاً
وابـطـــال 7250 عـبـــوة
وقـذيفة هـاون يف كربالء

بغداد- متمم التميمي
يقـام معـرض ومـؤمتـر اعـادة اعمـار العـراق بـاالشتـراك مع معـرض تـوليـد الطـاقـة يف
الشرق االوسط مبركز البحرين الـدولي للمعارض الذي سيقام يف املنامة للفترة من

13-15 من الشهر اجلاري لتدارس سبل اعادة اعمار العراق.
واكد مـصدر مـسؤول يف غـرفة جتـارة بغـداد بأن هـذا املعـرض سيكـون ملتـقى مـناسـباً
للـشــركــات الــراغبــة يف املـشــاركــة بـعمـليــة اعــادة االعمــار يف العــراق وسيـتنــاول عــدة
قطـاعات مـنها الـنفط والكهـرباء واملـياه واالتـصاالت وقـد قدمـت وزارة النفط دعـمها

الكامل للمعرض.
ووجهت ادارة املعـرض عـدة دعـوات للــزوار واملشـاركني لغـرض احلصـول علـى الفـرصـة

من اجل ايجاد فكرة واضحة ومتوازنة عن االسواق الناشئة يف العراق.
وأضاف املـصدر ان هـنالك العـديد مـن العارضـني ممن شاركـوا بهذا املعـرض من اجل
تشكـيل البنـية االسـاسيـة للعـراق ومنهم ممـثلون عـن شركـات متخصـصة يف مـشاريع
االمناء كـشركـة )الشتـوم وبكتل وجـي آي اندجـي وبالك وهيتـاشي وآي بي بي وشـركة

بنويل كوربوريش والتي تكلفت بتنظيم عمل معرض ومؤمتر اعادة اعمار العراق.

ـ ـ ـ

بغداد ـ إسالم أون الين 
ألـقت الــسلـطــات األمـنيــة الـقبـض علــى أفــراد عـصــابــة تخـصـصـت يف اختـطــاف
األطبـاء البـارزيـن واملسـؤولني، بهـدف احلصـول علـى فـديـة مـاليـة مقـابل اإلفـراج
عـنهم؛ وهـو مـا دفع عـددا غيــر قليل مـن األطبـاء العـراقيـني للهجـرة إلـى اخلـارج
خـوفـا من تعــرضهم للـخطف. وذكـرت مصـادر يف وزارة الـداخليـة العـراقيـة أنه مت
إلقــاء القـبــض علــى أفــراد العـصــابــة أواخــر األسـبــوع املــاضـي؛ حـيـث اعـتــرفــوا
بـاختطـاف 8 شخصيـات بارزة مقـابل فديـة مالـية لإلفـراج عنهم، وصـلت إلى 100
ألـف دوالر للشخص الـواحد. وأوضحت املـصادر نفـسها أن أفـراد العصـابة جـميعا
مـن أصحاب السوابق الـذين أفرج عنهم نظـام صدام قبل غزو العـراق بعدة أشهر.
وأشـارت هذه املصادر إلى أن أفراد العصـابة كانوا يعدون خطـطا دقيقة وتفصيلية
الختطـاف املـزيـد من األطبــاء ذوي االختصـاصـات النـادرة يف العـراق، القتنـاعهم
بقـدرة أمثـال هؤالء علـى دفع فديـة كبيـرة كمـا كانـوا يخططـون الختطـاف بعض
الــشخــصيــات الــرسـميــة يف الــدولــة، وكــان آخــرهم املــديــر العــام لـشــركــة املنـصــور

للمباني التابعة لوزارة اإلسكان.
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القبض عىل عصابة جديدة خلطف األطباء

بغداد )اف ب(-
اعلـنت وزارة الــداخـليــة ان محــافـظ
بغــــــداد علــي احلــيـــــدري جنـــــا امــــس
الـثالثاء من انـفجار سيـارة مفخخة
اسـفـــــــــر عــــن سـقـــــــــوط أثــــنــــني مــــن

الضحايا.
وقـال املتحـدث بـاسم الـوزارة العقيـد
عـدنـان عبـد الــرحمن: )كــانت هنـاك
محـــاولـــة اغـتـيـــال حملـــافــظ بغـــداد(

لكنه جنا منها.
واضــــاف: )حــــوالــــى الـــســــاعــــة 9.00
بـــالـتـــوقـيـت احمللـي  فـتح نـــاشـطـــون
النـار علـى مـوكـبه وانفجـرت عنـدئـذ
سيـارة مفخخـة لكـن احملافـظ سليم

معافى. 
هـناك ضـحايـا لكننـا ال نعلم كـم هو
عـــــددهــم(.ويف مـكـــــان احلـــــادث قـــــال
)الــضـــابــط احـمــــد علـي الـــذي كـــان
يحـقق يف االعــتـــــداء ان )مـــسـلحــني
ملـثمني كـانـوا يف اجلـانب االخـر من
الــــشـــــارع الـــــرئــيــــس يف حـــي العـــــدل
يـنـتـظـــرون مـــوكـب احملـــافـظ ومـــا ان
وصل حــتـــــى بـــــدأوا بــــــاطالق الــنـــــار

عليه.(
واضــــاف: انهـم )كــــانــــوا يخــطــطــــون

ـ ـ

حمافظ بغداد ينجو من حماولة اغتيال 
ومقتل مسؤول طبي كبري

املوصل/ نزارعبدالستار
العديد من االحـياء السكنية يف املوصل
اصبحت هدفا لقذائف الهاون وذلك يف
تصعـيد يعـد االخطـر وقد رصـدت املدى
اســـتخــــــدام عــيــــــارات ثقـــيلــــــة مــن هــــــذا
الــــسالح تــــســبــبــت بـــــاضـــــرار جــــســيــمـــــة

وخسائر بشرية.
فـقد سقـطت خمـس قذائف هـاون، على
حـي )الـــرفـــاق( يف اجلـــانـب االيــســـر مـن
مــــديـنــــة املـــــوصل. وذكـــــر شهــــود عـيــــان
للـمدى ان القـصف ادى الى جـرح ثالثة

مـقـــــتـل 3 جـــــنــــــــــــــود امــــــــــــــريـــكـــــيـــــني بـحــــــــــــــوادث مـــــتـفــــــــــــــرقــــــــــــــة

بغداد )اف ب(- اعلن اجلنرال
االميـركي املـسؤول عـن مراكـز االعتـقال
يف الـعـــــــــراق ان وســـــــــائـل االســـتـجـــــــــواب
اجلـــديـــدة املــسـتخـــدمـــة يف سجـن )ابـــو
غــــريـب( بـحق الــــسجـنـــــاء العــــراقـيـني،
اتــاحت احلـصــول علــى معلــومــات اكثــر
بثالثـة اضعـاف مـن تلك الـتي كـان يـتم
احلصول عليها عـبر االساليب القاسية

قبل اندالع فضيحة سجن ابو غريب.
وقـــال اجلـنـــرال جـيفـــري مـيلـــر مـــديـــر
مراكز االعتقـال يف العراق ان االساليب
اجلـديـدة اتــاحت زيــادة التقـاريـر )الـتي
تعــتــبــــــر شــــــديــــــدة االهــمــيـــــــة يف لغــــــة
االستخـبارات( من 100 تقـرير يف كـانون
الثاني املـاضي، عندما انـدلعت فضيحة
سـجن ابــو غــريب، الــى 345 خالل شهــر

آب املاضي.
وقـــــال اجلــنـــــرال مــيلـــــر الـــــذي كـــــان يف
السـابـق مسـؤوال عن معـسكـر االعتقـال
يف غـــوانتــانــامــو يف كــوبــا، ان الـتقـنيــات
املسـتخدمة من قبل قوات االمن املدنية
تعــطــي نــتـــــائج افـــضل مــن االســـــالــيــب
)القـــاسـيـــة( مـثل احلـــرمـــان مـن الـنـــوم

اجراءات جديدة يف )أبو غريب( أقل قسوة وأكثر معلومات!
معلـومــات وفضـل استخـدام االجـراءات
املعـتـمـــدة يف اجـــراءات القـضـــاء املـــدنـي
ملــــــــواجـهــــــــة املــــــسـلـحـــني املـــنــــــــاهــــضـــني
لالميـركـيني يف العـراق. وقــال اجلنـرال
ميلـر ان االسـالـيب املــستخـدمـة حــاليـا
)مـشــابهــة لـتلك املـسـتخــدمـــة من قـبل
الـشــرطـــة الننــا نعـتقــد ان قـــوات االمن
تتمكن عبر اسـاليبها هذه من احلصول

على معلومات قيمة جدا(.
وتابع قائال )حسب خبـرتي فان معاملة
الـسجنـاء بـاحتـرام مـع حفظ كـرامـتهم
يسهـل  اقامـة عالقـات معهم واحلـصول

منهم على معلومات(.
وتعــمل فـــرق الـتـحقــيق االمـيـــركـيـــة يف
)ابـــو غـــريـب( حـــالـيــــا مع عـنـــاصـــر مـن
االحـتياط عملـوا سابقـا يف قوات االمن
املـدنية يف الـواليات املـتحدة. وقـد تلقوا
تـــدريـبـــا مـن قــبل خـبـيـــر يف الـــشـــرطـــة
اجلنــائيــة يف شـيكــاغــو.وختـم اجلنــرال
مــيلـــر قــــائال انـه يف شهـــر آب وحـــده زاد
عـــــــــدد الـــتـقـــــــــاريـــــــــر املـهـــمـــــــــة يف لـغـــــــــة
االستخبـارات بنـسبـة اربعـني باملـئة عـما

كان عليه خالل شهر متوز.

التي كانت مستخـدمة بشكل واسع قبل
ذلك.واختار اجلنـرال ميلر االبتعاد عن
)االسـاليب االسـتثنـائيـة( التي كـان دعا
اليها الـبنتاغـون بعد اعـتداءات احلادي
عـشــر مـن ايلـــول 2001 للحـصــول علــى

مـــــــــواجـهـــــــــات جـــــــــديـــــــــدة يف مـــــــــديـــنـــــــــة الـــــصـــــــــدر تـخـلّـف اربـعـــني قـــتـــيـال و172 جـــــــــريـحـــــــــا

معرض ومؤمتر لبحث اعادة اعامر العراق

سقوط خمسة قذائف على حي سكني باملوصل واغتيال جنل احملافظ

يف هـجـــــــومـــني مـــنـفــــصـلـــني ايــــضـــــــا يف
بغـداد.وقـال اجليـش يف بيـان ان جنـديـا
تــــويف مـتــــأثـــــرا بجــــروح اصـيــب بهــــا يف
انفجـــار عبــوة علــى حــافــة طــريق.وكــان
اجليـش االميـركـي اعلن امــس الثالثـاء
مقـتل جـنـــديـني امـيـــركـيـني آخـــريـن يف
هجــــومـني مــنفــصلــني يف بغــــداد وقــــرب
العــــاصـمــــة العــــراقـيــــة.ومبقــتل هــــؤالء
اجلـنـــود يــــرتفع الـــى 199 عـــدد اجلـنـــود
االمـيــركـيـني الــذيـن قـتلــوا مـنــذ بــدايــة
احلــــــــــــــــــرب يف الــعــــــــــــــــــراق يف آذار.2003
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يسـفر احلـادث عن أضـرار. وأفاد مـصدر
يف مـــركـــز شـــرطـــة الـــدواســــة أن العـبـــوة
كـــانت تـسـتهــدف دوريــة أمــريـكيــة ولـكن
العــبــــــوة انـفجــــــرت لــــــوجــــــود خـــطــــــأ يف
الـتـــوقـيـت أو حـــدوث خلل فـيهـــا إذ أنهـــا
انـفجــــــرت و الـــــشــــــارع خــــــال مــن املــــــارة
ــــــارات. ويف تــــطــــــور الحـق أعـلــن والـــــســي
اجلـيـــش االمـيــــركـي امـــس الــثالثــــاء ان
جنـديا امـيركـيا قـتل االثنني يف انفـجار
قـنـبلــة يــدويــة الـصـنع يف بغـــداد، وذلك
بعـد اعالنـه عن مقـتل جنــديني آخــرين
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ابـتدائـية. مـن جهة اخـرى اكدت مـصادر
طبيــة ويف الشـرطـة احملليـة مـقتل جنل
محـافظ نيـنوى امـس الثالثـاء علـى يد

مجهولني.
ــــــــــر اعـالم وقــــــــــال حــــــــــازم كـالوي مــــــــــدي
احملــافـظــة: ان لـيث دريــد كــشمــولــة )19
عــامـــا( جنل محــافـظ نـيـنــوى قـتل اثــر
تعـرضه الطالق نار باالسلحـة الرشاشة
من قبل مـسلحني مجهولني(.وانفجرت
عبـوة نـاسفـة يف مـنطقـة )دواسـة خـارج(
قـرب قـاعـة الـشبـاب امــس الثالثــاء ولم
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مواطـنني بينهـم طفلة يف الـسادسـة من
عمــرهــا وتـضــرر بعـض الــدور الــسكـنيــة
اضـــافـــة الـــى تـــدمـيـــر سـيـــارة . وحــسـب
شهـادة الـسكـان فـان احلي املـذكـور يخلـو
من مــركــز امـني واسـتهــدافه يــدل علــى
وجــــــــــــود قــــــصــــــــــــد يف احلــــــــــــاق ضــــــــــــرر
باملـدنيني.وعـلى الصـعيد نفـسه سقطت
قذيـفة هـاون، اجلمـعة املـاضيـة ، يف حي
احملـاربني ، شـرقي املـوصل، وافـاد شـاهـد
عيــان  لـلمــدى ان القــذيفـــة لم تـنفجــر
وانهــــــا سقـــطــت يف ســــــاحــــــة مــــــدرســــــة
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الـقدمية من خالل االعتماد على )200(
عــامل يعـملــون علــى وجبـتني مـســائيــة
وصـبـــاحـيــــة داخل االحـيــــاء القـــدميـــة
وهنـاك )500( عـامل من مـدينـة الكـوفـة
اعـتـمــدوا يف العـمل مـن خالل الـتعــاون
مع مخـتــاري املـنــاطق الجنــاز تـنـظـيف
واعـادة تـنظـيم املــدينــة وتتـوجـه االنظـار
ـــاء واملـــاء حـــالـيــــاً نحــــو اصالح الـكهـــرب
واالتصـاالت وتـصلـيح الهــواتف املعـطلـة
او املــدمــرة نـتـيجــة املــواجهــات االخـيــرة
ومنذ انتهاء االزمـة بدأ العمل على هذه
املـشـاريع خـاصــة يف منـطقـة اجلـديـدات
وشـارع املــدينــة واعمــار احملطـة القــريبـة
مــن )بــيـــــر علــيــــوي(.ويــــذكــــر ان جلــنــــة
الــتعــويــضــات شـكلــت بعـــد االتفـــاق مع
سـمــاحــة الــسـيــد الــسـيــسـتــانـي وكــذلك
جلنـة االعمـار وبـاالعـتمـاد علـى الـوعـود
الــتــي قـــطعــتهـــــا الـــــوزارات اخملــتــصـــــة
بالتعـاون لتجهيز املـدينة بـاآلليات التي
ـــــأمــني املـــــواد حتــتــــــاجهــــــا لالعــمـــــار وت
واالجهزة الـصحية للمـستشفيـات وعلى
اعتبار مدينة الـنجف من املدن التراثية
والـدينيـة وبعـدم معـارضـة هـذه االعمـال
مــع هــــــــــــــــــــذه اخلـــــــــــصــــــــــــــــــــوصـــــــيــــــــــــــــــــة.

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

الدخـاله الى الـطريـق الفرعـي حيث
زرعوا عبوة ناسفة يف جانب الطريق
لـكن سيـارة اخـرى مـدنيـة فيهـا رجل
وامــــــرأة ســـبـقـــتـه ودخـلـــت الـــــشــــــارع
الفــــرعـي فــــانـفجــــرت العـبــــوة عـنــــد
مـرورهمـا ودمـرت سيـارتهمـا تـدميـرا

كامال(.
وتــــــابع ان الــــــرجل واملـــــرأة (اصــيــبـــــا
بجـروح بـالغــة نقال علـى اثـرهـا الـى

املستشفى(.
من جــانـبه، قــال عمــار عبــد الــستــار
صــاحـب مـحل صغـيــر ان )احملــافـظ
الذي يـسكن يف هـذا احلي لـم يصب
بـأذى وتـوقف بعـد حصـول االنفجـار
وحتـرى عما حصل(.مـن جهة اخرى
قـالت وزارة الصحـة ان موظفـا كبيرا
يف مـــسـتـــشفــــى الـكــــرامــــة يف بغــــداد
اغـتيل امس الـثالثاء بـيد مجـهولني
فـتحــــوا علـيه الـنـــار والذوا بــــالفـــرار

بينما كان متوجها الى عمله.
وقــال متحـدث بــاسم وزارة الـصحـة:
ــــــاس فلـــيح مــــســــــاعــــــد مــــــديــــــر )عــب
مـستـشفـى الكـرامـة واملعـاون االداري
فـيهـــا قـتل بـــايــــدي مجهـــولـني امـــام

املستشفى(.
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