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فوز املجر عىل ايسلندا

بغداد/املدى
انقــذت قــوات االمـن العـــراقيــة
حيــاة رهـينــة عــراقـي اختـطف
يف اخلـــــــــامـــــــس مـــن الـــــــشـهـــــــــر

اجلاري.
وقـــال مـصـــدر يف الــشـــرطـــة ان
العـمليــة متت بـسـريـة اسـتنـاداً
إلــــى مـعلــــومــــات مقــــدمــــة مـن
املــواطنـني واعتـقل خمـســة من
اخلـــــــاطـفــني الـــــــذيــن كـــــــانـــــــوا
يـــطـــــالــبــــــون بفـــــديــــــة الطالق

سراحه.

انقاذ رهينة واعتقال
اخلاطفني

مواطنو املوصل يتوقعون قرب اقتحام تلعفر وارتفاع حصيلة الضحايا إىل 125
احملافظات ـ املدى ـ وكاالت

شـنـت القــوات العــراقـيــة الـتـي تـســانــدهــا
القــوات متعــددة اجلنـسيــة هجمـات علـى
ثالثة معاقل للمسلحني يف العراق، حيث
قــامت القــوات بهجـوم كـبيـر علـى مــدينـة
تـلعفـــر )شـمـــالـي بغـــداد( الـتـي تـقع علـــى
بعـد نحـو مـائــة كيلــومتـر شــرقي احلـدود
الـسـوريـة، ويُـشـتبه بـأنهـا مـالذ للمقــاتلني
األجانب، وواصلت الضغط على الفلوجة
)غــربـي العــاصـمــة( بــاسـتخـــدام الغــارات
اجلـــــــويـــــــة، يف حــني خــــضـعــت مــنــــطـقـــــــة
احلــصـــوة )شـمـــالـي بــــابل( إلــــى تفـتـيــش

دقيق.
حذر يسود املوصل

ساد مدينـة املوصل أمس حذر شـديد بعد
أن تصـاعــدت يف قضــاء تلعفـر اشـتبـاكـات
مــسلحــة. ونقل املــراسلـــون عن مــواطـنني
مـن املــــوصل أمـــس األول انهـم يـتــــوقعـــون
انـــــــدالع أعــمـــــــال عــنـف خالل الــيـــــــومــني
القـــــادمـــني، ردا علـــــى مــــــا وصفـــــوه بــــــأنه
)اعــتـــــــداء علــــــى املـــــسلــمـــني يف تلـعفــــــر(.
وأضـافــوا انهم يقـومـون بتحـذيـر بعـضهم
من احتمـاالت وقوع اعمـال عنف متـوقعة
كـــالـتـي شهـــدتهـــا املـــديـنـــة مـــؤخـــرا، علـــى
خلـفيــات تــأزم الــوضع االمـني فـيهــا أو يف
املنـاطق احمليـطة بـها، مـشيـرين إلـى انهم
الحظـوا تـوارد قـوات من احلـرس الـوطني
العــراقـي علــى قلعــة تلعفــر. وقــال اولـئك
املــواطنـون ان تـلك القـوات بـدت يف كــامل
تـسلـيحهــا واسـتعــدادهــا، ممــا يعـني قــرب
مــــوعــــد اقــتحــــام املــــديـنــــة املــــذكــــورة بــــرا.
وأضــــافــــوا ان بعــض جـنــــود تلـك القــــوات
مــنحــــوا اجــــازة قــصـيــــرة، ممــــا قــــد يعـنـي
اعدادهـم نفسيـا خلوض معـركة، مـن غير

دان الرئيس العراقي غازي الياور امس
االول خــطف ايـطـــالـيـتـني تعــمالن مع
منـظمـة انـســانيـة يف بغـداد، مـؤكـدا ان
حـكـــــومــته سـتـفعـل كل مـــــا يف وسـعهـــــا

للمساعدة على اطالق سراحهما.
وقال الياور يف خـتام لقاء مع املـستشار
االملــانـي غيــرهــارد شــرودر )نــأمل يف ان
تكـــونــــا سلـيـمـتـني، ونحـن مــسـتعـــدون
لـلقـيــــام بـكل مــــا يف وسعـنــــا بــصفـتـنــــا

حكومة لتسهيل االفراج عنهما(. 
واضــاف الـــرئيــس العـــراقي الــذي يــزور
املـانيـا، ان عـمليـة اخلطف هـذه )تـرمي
الـــى ثـنـي املـنـظـمـــات غـيـــر احلكـــومـيـــة
واالنــســانـيــة عـن مــســاعـــدة احلكــومــة

العراقية(.
وكان الـرئيس الـياور قـد بدأ محـادثاته
أمـــس األول اخلـمـيــــس مع مـــســــؤولـي
احلـكــــومـــــة ويف مقــــدمــتهـم الــــرئـيـــس
االملـاني ويـوشكـافـيشـر وزيـر اخلـارجيـة
وكــذلـك مع وزيــرة الـتـنـمـيــة والـتعــاون
الــدولـي وفعـــاليـــات اقتـصــاديــة لـطـلب
مـساعدة الـدول االوروبية العـادة اعمار
العـراق وكــذلك الغـاء الـديــون املتــرتبـة
علــى العــراق وهــذا مـــا سيـبحـثه نــادي
بـــاريــس يف اجـتـمـــاعه الـــشهـــري الـــذي

دان خطف الرهينتني االيطاليتني

يعقد يف باريس.
ويف بـــروكـــسل اعلـن الـبـــرملـــان االوروبـي
مـســاء اخلـميـس ان الـــرئيـس العـــراقي
غـازي الياور سيقـوم بزيارة الـى البرملان
االوروبـي يف سـتـــراسـبـــورغ يف 15 ايلـــول
اجلــــاري، يف اطــــار جــــولــته يف االحتــــاد
االوروبي التي بدأت االربعاء يف املانيا.

وســـيلـــتقــي الــيــــــاور رئــيــــس الــبــــــرملــــــان
االوروبــي االســبـــــانــي يـــــوســيــب بــــــوريل
ورؤسـاء مختلف اجملـموعـات البـرملانـية

واعضاء يف جلنة الشؤون اخلارجية.
ولــن يـلقــي يف املقــــــابل اي خـــطـــــاب يف
البــرملــان االوروبـي حيـث يعقـــد النــواب
االوروبيــون جلـســة عــامــة تـسـتمـــر من

االثنني حتى اخلميس.
مــن جهــــة اخــــرى، سـيـــســتقــبل رئـيـــس
احلـكــــــومــــــة االيـــطــــــالــيــــــة ســيـلفــيــــــو
بــرلـــوسكــونـي الــرئـيــس العــراقـي، كـمــا

اعلن مكتبه امس.
واضـــاف الـبـيـــان الـــذي اصــــدره املكـتـب
انهـمـــا سـيلـتقـيـــان. ولـم يقـــدم الـبـيـــان
تفــاصيـل عن املــواضـيع الـتي سـتبـحث
يف اللقاء الذي سيتمحور حول خطف

االيطاليتني يف بغداد يوم الثالثاء.

الــــرئـيـــس الـيــــاور يـــسعــــى إىل الغــــاء
ـــــــــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــــــــون الـــع دي
ـــــــــــــــادة االعــــــامر ودعــــــم اورويب الع

ـ ـ
ـ

بغداد املدى
*عـقــــــد فــــــرع بـغــــــداد لـلــمـجـلـــــس
العـراقي للسلم والتضـامن مؤمتره
التــأسيـسي أمـس مبـشـاركـة واسعـة
مــن مــنـــظــمـــــات اجملــتـــمع املـــــدنــي
واالحزاب وحـركات القوى الوطنية
العـــــراقــيـــــة وممـــثل االمـــني العـــــام

لالمم املتحدة يف بغداد.
والقى الدكتور قيس العزاوي نائب
رئيـس اجمللس كلـمة قـال فيهـا:بأن
اجمللس العراقي للسلم والتضامن
سـاهم يف الفـترة القـصيرة املـاضية
ــــــى ــــــاء عـل ــــــة الـــبـــن يف دعـــم عـــمـلـــي
املــسـتـــويـــات الـــوطـنـيــــة والعـــربـيـــة
والدوليـة ودافع يف احملافل العربية
ــــــار الـــــشـعــب ــــــة عــن خــي ــــــدولــي وال

العراقي يف تبني الدميقراطية..
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املجلس العراقي للسلم والتضامن - فرع بغداد يعقد مؤمتره التأسييس

بغداد: أعلنت مصادر من مجلس الوزراء
العراقي أن رئيس الوزراء الدكتور اياد
عالوي قرر استحداث دائرة خاصة
بالتصريحات باسم احلكومة، وذلك يف
محاولة ملنع التخبط االعالمي وتكراره
على خلفية قضية اعتقال عزة الدوري
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يف
النظام العراقي السابق. ونقلت صحيفة
)القدس العربي( الصادرة يف لندن عن
مصدر يف احلكومة العراقية قوله إن
االمر تضمن منع جميع مسؤولي
احلكومة من اإلدالء بأي تصريحات
ويأتي ذلك بعد التخبط الذي ظهر يف
تصريحات بعض املسؤولني حول اعتقال
عزة الدوري، واكد املصدر بأن القرار
املذكور سيصدر خالل االيام القادمة. من
جهة اخرى قرر مجلس الوزراء العراقي
تخصيص ميزانية كافية لتعويض
املتضررين كافة يف احداث النجف
االشرف وعلى اكمل وجه، كما مت تشكيل
جلنة حتقيق بخصوص حوادث اطالق
النار التي حدثت خالل التظاهرات
االخيرة يف مدينتي النجف االشرف
والكوفة.

بــني املعـتـقلــني اشخـــــاص مهـمـني كــــانـت
القـوات العـراقيـة واالمـريكيـة تـريـد القـاء
القبـض عليهم. وقد متكنـت القوات اثناء
هـذه العـمليـة من االسـتيالء علـى ثالثني
بنـدقيــة كالشنكـوف، وبنـدقيـة واحـدة من
نــــــــوع آر بـــي كـــي، ومــــــــدفـعـــني رشــــــــاشـــني،

وبندقيتني، وتسعة مسدسات. 
أف 16 تقصف الفلوجة

ويف الفلـوجـة أفــادت األنبـاء بـأن طـائـرات
أمـيـــركـيـــة مـن نـــوع إف 16 قــصفـت أمــس
مـنطقـة حي الـشهـداء. ونقل شهـود عيـان
أن القــصف أسفــر عـن إصــابــة 6 جــرحــى
مــدنيـني نقلـوا إلـى مــستـشفــى الفلـوجـة
العــــام، فــضال عـن هــــدم مـنــــزلـني. وأشــــار
بعـض املــراقـبني إلــى احـتمــاليــة أن يكــون
هـــذا القــصف ردا علـــى هجــوم شـنه فجــر
أمـس مــسلحـــون مجهــولــون بــالـصــواريخ
علـى قـاعـدة احلبـانيـة الـتي يعـسكـر فيهـا
األمـــريكـــان. ويف بغــداد، اعـتــرف مــســؤول
مـن اجليش األمـريكي مبصـرع )عدد غـير
محــــدد مـن املــــدنـيـني( يف غــــارة شـنــتهــــا
القــوات األمــريـكيــة علــى الفلــوجــة أمـس
األول، مـــســتهـــــدفــني )مـــــوقعـــــا ملقـــــاتلــني
أجانب(. وقـالت وزارة الصحة العراقية إن
عــشـــرة أشخـــاص لقـــوا مـصـــرعهـم فـيهـم
ثالثـة رجـال وثالث نـسـاء وأربعـة أطفـال،

يف حني أصيب 15 آخرون.
وأظهـرت صـور التـقطهـا تلفـزيـون رويتـرز
الـكثيـر من األطفـال اخملـضبني بـالـدمـاء،
وامللفــوفني بـاألربـطــة يجــرى عالجـهم يف
مسـتشفى الفـلوجة بعـد القصف اجلوي،
يف حـني اكـتفــى املــســؤولـــون العــسكــريــون
األمـيــركـيـــون كعـــادتهـم بــإعـالن )أسفهـم(
علـــى اإلصـــابـــات الـتـي طـــالـت املـــدنـيـني. 

األخرى كغطـاء لهجماتهـم. وأكد اجليش
األمــــريـكـي اعــتقــــال سـتــــة عـنــــاصــــر مـن
املسلحني خالل العـمليات، وقيـام اجليش

العراقي مبصادرة كميات من األسلحة.
وذكـــــر مـــســـــؤولـــــون مـحلــيـــــون يف ســـــاعـــــة
مـتــــأخــــرة مـن أمـــس األول ان العـنــــاصــــر
املـــسـلحــــة فــــرت مـن املــــديـنــــة، وأن قــــوات
الشـرطة هـي التي تـسيطـر عليهـا حالـيا.
وأضــاف الـبيــان ان )هــذه الهـجمــات الـتي
شنـتهــا جمــاعــات إرهــابيــة شـملـت إطالق
قـذائف صاروخـية ونـيران أسلـحة صغـيرة
وقــــذائف مــــورتــــر وتـفجـيــــر قـنــــابـل علــــى
الـــطــــــرق، أسفـــــرت عــن مقــتل مـــــدنــيــني.
واضطرت أسر عراقية كثيرة لترك ديارها

حتت تهديد هؤالء اإلرهابيني(. 
تفتيش وتطويق يف منطقة

احلصوة
قــامـت قــوات االمـن العــراقـيــة تـســانــدهــا
قــوات املــارينــز بـعمـليــة تفـتيـش وتـطــويق
ملـنطقــة احلصـوة أمـس، كجـزء مـن حملـة
مـسـتمــرة للقـضــاء علــى عمـليــات العـنف
املسلـح فيها. وقـد حتركت القـوة املشتـركة
بـــســـرعـــة ضــــد مجـمـــوعـــة مـن االهـــداف
املعـــــروفـــــة، ثــم انــــــدفعــت نحـــــو املــنــــــاطق
االخـــــرى بحـثــــاً عـن اهــــداف اخــــرى. ويف
الــوقـت نفـسه كــانـت هنــاك قــوة امــريـكيــة
اخـرى تـتكــون من فــريق للـشـؤون املــدنيـة
تـابع لقـوات املــارينـز، يقـوم بـشـرح اهـداف
العـملـيــــة ويقـــدم املــســـاعـــدة يف الــشـــؤون
املـدنية. ويف نهاية العملية متكنت القوات
العــراقيـة واالمـريـكيـة مـن اعتقــال سبعـة
عـشـر شـخصـاً يــشتـبه بتــورطهم بــاعمـال
اجـرامية بشـكل مباشر، او حـصولهم على
معلومات بشـأن هذه النشاطات. وكان من

بــدخــول تـلعفــر خالل خـمـســة ايــام. وكل
مـن يحـــاول دخـــولهـــا سـيقـتل(. مـن هـنـــا
غـــادر بعـض االهـــالـي املـــديـنـــة وال سـيـمـــا
الـنـــســـــاء واالطفــــال . ومــن املفـتــــرض ان
يقيـم الهالل االحمــر مخيمـا اليـواء هـذه
العـــــائالت، كـمـــــا صـــــرح نـــــائـب احملـــــافــظ

ابراهيم عرفات.
ولم تتمكن املديـنة من إحصاء موتاها إال
أمس األول. واكـد مديـر مستـشفى تـلعفر
فـوزي احمـد قـائـال: )نقلت الـينـا 45 جثـة
الشخاص اصـيبوا يف انـحاء مختـلفة من
اجسادهم. وهنـاك اكثر من 80 جريحا يف
املسـتشـفى(. واوضـح قائـد شرطـة املديـنة
احـمـــد محـمـــد ان )13 شـــرطـيـــا قـتلـــوا او
جرحوا(، ونقلوا الى مستشفيات املوصل.
ولم يكـن ممكنـا معـرفـة مـا اذا كـان هـؤالء
القـتلـــى قـــد ادرجـــوا يف احلــصـيلـــة الـتـي

وزعتها املستشفى.
ويف عـــداد اجلـــرحـــى قـــائـمـمقـــام املـــديـنـــة
مـحمد امـني الذي اصيـب يف ظهره خالل
القـصـف، ونقل الـــى مــسـتــشفـــى املـــوصل
لكـن إصـــابـته لـيــسـت خــطـــرة، كـمـــا قـــال

الطبيب يحيى شعيب.
من جـهته، حتــدث اجليـش االميـركـي عن
مقـتل 57 )ارهـــابيــا(، فـيمــا اعـلنـت القــوة
متعــددة اجلنــسيــات يف بيــانهــا ان )القـوة
املـتعــددة اجلـنــسـيـــات والقـــوات العــراقـيــة
بـــــــدأت عـــملــيــــــــة الحالل االمــن يف هـــــــذه
املــدينــة ومتكـني احلكـومـة الـشــرعيــة من
التــواجــد فـيهــا(. وأشــارت القــوة مـتعــددة
اجلنـسيـة أنهـا بيـنمـا كــانت تقـوم بتـأمني
احلمـايـة للخـط السـريع كـانت يف الـوقت
نفـسه تتعـرض للهجـوم من داخـل املديـنة
عــن طــــــريق اإلرهـــــابــيــني الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يستخـدمون جـامع الهدى واملبـاني املهمة

أن يـــــشــيــــــروا الـــــــى حجـــم تلــك القــــــوات،
مـــؤكـــديـن ان احلـيــطـــة واحلــــذر يغـلفـــان
القلعة. هذا وتشهد املدينة املذكورة سباتاً
إداريـا بعـد أن أغـلقت الـدوائــر احلكــوميـة

ابوابها مع بدء االحداث األخيرة.
قتال عنيف يف تلعفر

أعلـن مــســؤول طـبـي حكــومـي أن القـتــال
العـنـيف حــول مــديـنــة تـلعفـــر أسفــر عـن
سقوط 45 قتـيال، يُشتبه أن بينهم 22 من
العنـاصر املسلحـة، فضال عن 80 جـريحا.
وظلت املـدينة مطوقـة بشكل محكم حتى
صباح أمس من القـوات العراقية والقوات
مـتعـــددة اجلـنــسـيـــة، لكـن الهـــدوء يخـيـم
علـيهـــا. وقــــد حلقـت طـــائـــرات علـــى علـــو
مــرتفع يف مـهمـــات استـطـالعيــة، لكـن لم
تـــسجل اي عـملـيــة قــصف لهــذه املــديـنــة
التي تؤكد القوة املتعددة اجلنسيات بأنها
تـريـد )حتـريـرهـا من االرهـاب(. وانـتشـرت
عنــاصــر الـشــرطــة العــراقيــة يف الـشــوارع،
ولـم يالحـظ اي وجـــود للـمـــسلحـني كـمـــا
قال بعض عناصر الشرطة للصحفيني.

ويف الـــوقـت الـــذي تـعهــــدت احلكـــومـــة يف
محــافظـة نـينـوى وقــوات االمن العــراقيـة
بـإعـادة مـدينـة تلعفـر إلـى سكـانهـا، فـرض
اجليش االميركـي منذ أمس األول اغالقا
مـحكمـا علـى املــدينـة الـتي يـسـكنهـا نحـو
150 الف نــــســمــــــة. وطلــب مــن الــــسـكـــــان
اخالؤهــا بعـد 13 سـاعــة من االشـتبـاكـات
الــتــي دارت بــني اجلــنـــــــود االمــيـــــــركــيــني
وعـناصر مسلحة يف حي حسن كوي وحي
الـسراي وسـط هذه املـدينـة. ووجه بالـلغة
العــربيــة حتــذيــرا عبــر مـكبــرات الـصــوت،
جـــاء فيـه: )انتـبهــوا، علـيكـم مغــادرة هــذه
املـنــطقـــة علـــى الفــور، ولـن يــسـمح ألحــد

عالوي يمنع الوزراء
من الترصحيات بعد
قضية اعتقال الدوري

استقبل الدكتور برهم صالح نائب
رئيس الوزراء يف مكتبه مبقر مجلس
الوزراء ببغداد بعد ظهر أمس االول
)اخلميس( وليم بيرنر مساعد وزير
اخلارجية االميركي وبيتر رودمان
مساعد وزير الدفاع ، ويف اللقاء الذي
حضره السفير االميركي جون
نيغروبونتي ووزير الدولة العراقي
عدنان اجلنابي جرى التباحث
مبستجدات الوضع العراقي والتأكيد
على دعم العملية السياسية يف العراق
وصوال الجراء االنتخابات، كما مت
خالل اللقاء التأكيد على ضرورة
التعجيل بصرف املنح االميركية
اخملصصة لالعمار.

برهم صالح يبحث مع برينر
و رود مان العملية السياسية
يف العراق

وذكــــر أن مهـمـتـنــــا الـيــــوم تـتــطلـب
ـــــــــى حــــــشـــــــــد الـقـــــــــوى الـعـــمـل عـل
الـــدميقـــراطـيـــة ودعـمهـــا، وإقـــامـــة
لقـاءات لكل الفعـاليـات الـسيـاسيـة
مـن اجل انهــاء االحـتالل و اشــاعــة
مـبدأ التسامح واملصاحلة الوطنية
واعــــداد وتفعـيل احلـــوار، وتـنـظـيـم
اللقاءات بني االطراف الوطنية يف
مـــــرحلــــة الــتحــــرر الــــوطـنـي الـتـي
نعـيـــشهــــا الـيــــوم واعــــداد بــــرنــــامج
انـــــتـخــــــــــــابـــــي لــــــــــــدعـــــم الـقــــــــــــوى
الدميقراطية يف عمليتي الترشيح
ــــــؤمل أن واالنـــتخـــــاب الــتــي مــن امل
جتـــــري يف مـــــوعـــــدهـــــا احملـــــدد يف

مطلع العام املقبل.

تفاصيل موسعة ص6
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اسـتقبل السـيد أحمـد نظيف رئيـس الوزراء املصـري السـيد محمـد مصطفـى اجلبوري
وزيــر التجـارة العــراقي والـوفـد املـرافـق له. وبحثـت يف خالل اللقـاء تفـاصـيل العالقـات
االقتـصـاديـة والـتجـاريــة والقـضـايـا ذات االهـتمـام املــشتــرك بني الـبلــدين الـشـقيـقني.
وأعـرب رئيس الـوزراء املصـري عن اسـتعداد مـصر لـتقدمي الـدعم والعـون إلى احلكـومة
والـشـعب العــراقيـني. كمــا التقـى الـوزيــر اجلبــوري املهنــدس رشيــد محمــد رشيـد وزيـر
الـتجـارة اخلــارجيـة والـصنـاعـة املـصــري وتنـاقـشـا يف مـدى اسـتعـداد اجلــانب املـصـري
لتـدريب الكوادر اإلداريـة والتقنيـة يف وزارة التجارة كمـا بحث وزير التجـارة العراقي مع
وزير املـالية املصري الدكتور يوسف بطرس غالـي وزير التموين والتجارة نظام البطاقة
التمـوينيـة وسبل االستـفادة من الـتجربـة لكال البـلدين يف هـذا اجملال ومن جـانب اخر
اجتمع وزيـر التجارة مع رئيس جـمعية رجال االعمـال املصريني واعضـائها، ومع رئيس
احتـاد الـصنـاعــات والغــرف التجـاريــة املصـريــة ومت خالل االجـتمــاع بحـث سبل إقـامـة

املشاريع املشتركة وتطويرها، وتفعيل دور القطاع اخلاص يف البلدين الشقيقني.

مباحثات جتارية واقتصادية بني العراق ومرص
وافقت وزارة املـاليـة علـى صـرف رواتب مـوظفي وزارة االعـالم السـابقـة لـشهـري

آب، وايلول.
جــاء ذلك اثـر مـذكـرة رفـعتهــا جلنــة متــابعـة شـؤون مــوظفي الـوزارة إلـى وزيـر
املــاليــة الــدكتــور عــادل عبــد املهــدي الــذي وافـق من جــانـبه علــى صــرف نـصف
رواتــب شهــــــري آب وايلــــــول فقـــط بعـــــد أن كـــــانــت املـــــذكـــــرة تـــطـــــالــب بـحقـــــوق

واستحقاقات املوظفني لنصف الراتب لالشهر السبع املاضية.
وسيقــدم ممثلـو دوائــر االعالم اليـوم قـوائم الـرواتب إلـى دائـرة املـوازنـة يف وزارة

املالية.
من جـانب آخر قـدمت جلنـة متابعـة شؤون دوائـر وزارة االعالم مذكـرة إلى وزارة

املالية لغرض صرف رواتب زمالئهم والعاملني على نظام العقود.
ومن املؤمل أن يتم صرف الرواتب نهاية االسبوع احلالي.

نصف راتب ملنتسبي االعالم املنحلة لشهري آب وايلول
ذكــرت صحـيفــة )الغــارديــان( البــريـطــانيــة
أمـــــس اجلــمـعـــــــة ان الـفـــــــريـق االمــيـــــــركــي
الـبــريـطــانـي )مجـمــوعــة مــراقـبــة العــراق(
سينـشر خالل اسـبوعني تقـريرا يـؤكد انه ال
وجود السلحة دمار شامل يف العراق.وقالت
الصحيفـة ان التقرير سيتوصل الى نتيجة
اخيـرة هي انه لـيست هـناك اسلـحة للـدمار
الشـامل يف هذا البلد وان كـان تهديد صدام
)حــسني( حقـيقيـا.سـينـشــر التقـريــر خالل
اسـبــوعـني عــشـيــة املــؤمتــر الــسـنــوي حلــزب
العـمــال الـبــريــطــانـي ممــا سـيــضع رئـيــس
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فريق امريكي بريطاين :
ال وجود السلحة الدمار الشامل يف العراق

الـــوزراء الـبـــريــطـــانــي يف وضع حــســـاس يف
مــــــــــــواجـهــــــــــــة املـعــــــــــــارضــــني لـلـحــــــــــــرب يف
حــزبه.وتتــألف )مجمـوعـة مــراقبـة العـراق(
مـن فــريق امـيــركـي بــريـطــانـي يـضـم 1400
شخـص من عـلمــاء وخبــراء عــسكــريني ويف
االسـتخـبــارات. وهـي مـكلفــة بــالـبحـث عـن
ادلة على ان نظام صدام حسني كان ميتلك
اسـلحــــة للـــدمـــار الــشــــامل.وبــــدأ الفــــريق
عـملـيــات الـبحـث يف متــوز 2003 بعــد اربعــة
اشهـر من التـدخل االميـركي البـريطـاني يف

العراق.
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قال مـسؤولـون نفطـيون امـس اجلمـعة ان
ـــرمــيل العـــراق مـــازال يــصــــدر 200 ألف ب
يـوميـا من خـام كـركـوك عبــر خط أنـابـيب
بـديل يف حـني تسعـى الـسلطـات ملنع وقـوع
املـزيد من األعمـال التخريبيـة بعد هجوم
أدى الـــــــى خفـــض صـــــــادرات العــــــراق مــن
الــشمــال مبقــدار الـثلـثني. وقــال مـســؤول
من شـركــة نفط الـشمــال طلب عـدم نـشـر
اسـمه )نــضخ عـبـــر خـط مـــواز. حـــالـته ال
تــسمـح بتــدفـق أكثــر مـن 200 ألف بــرمـيل
يـوميـا.( ويتكـون خط االنـابيب الـشمـالي
الـذي ميـر عبـر مـركـز بـيجي لـلتكـريـر من
ـــــابــيــب ميـكـــنهــمـــــا نـقل 1.6 خـــطـــني لالن
مليون برميل يوميا. ومتكن العراق لفترة
وجيـزة بعـد احلـرب مـن تصـديـر 600 ألف
برميل يوميـا عبر أحد اخلطني الذي كان
يف حـالـة أفـضل من اآلخـر قبل مهـاجـمته
مـنـــذ ثـمـــانـيـــة أيـــام. واخلـط الـبـــديل ظل
خــارج اخلــدمـــة أغلـب الــوقـت مـنــذ حــرب
اخللـيج عـــام .1991 وكـــان العـــراق يـصـــدر
800 ألف بــرمـيل مـن الـشـمــال قـبل حــرب
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العـــراق عـــام 2003 ومتـكـن مـن تــصـــديـــر
كـميــات محــدودة منـذ ذلـك احلني بـسـبب
أعــمـــــال الـــتخـــــريـــب. وسعــت احلـكـــــومـــــة
العـراقية لـوقف العملـيات التـخريبـية عن
طـريق االستعانـة بقبائل شمـالية تـسيطر
ـــابـيـب ـــى مـنــــاطق ميــــر بهـــا خــط االن عل
واعـــادة مـئـــات مـن أعــضـــاء حـــزب الــبعـث
ـــــوا مــن وظـــــائـفهــم يف وزارة ـــــذيــن عـــــزل ال
الـنفـط الــى أعـمـــالهـم. وسعـت احلكــومــة
كــذلك لـتحـسـني احلمــايــة الفعـليــة علــى
امــتــــــداد اخلـــطــــــوط. وتـعــــــرض حــــــراس
خـطوط االنـابيب لهجمـات متكـررة. وقال
كـامل مصطفـى املسؤول احلـكومي احمللي
يف بـيجـي انه مت تـعيـني نحــو 300 شخـص
رشـحهم زعمـاء القبـائل يف األيـام القليلـة
املاضية ملنع الـهجمات على خط االنابيب
التصديري العـامل حاليا. وأضاف )رجال
احلرس الـوطني العراقـي يشاركـون كذلك

يف الدوريات...
لـكنـهم ال يـتمـركــزون علــى امتـداد اخلـط

وال يتواجدون أثناء الليل( .
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العراق يصدر 200 الف برميل يوميا 
من نفط كركوك

هجمات متفرقة على ثالث بؤر للمسلحني

مبشاركة وطنية واسعة


