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االرهابيون عىل شاشات التلفاز
بغداد / ستار احلسيني

قـــــال وزيـــــر الـــــدولـــــة لـــشـــــؤون األمــن
الـــــــوطــنــي قـــــــاســم داود أن خــمـــــســـــــة
ـــون أمـــام أشخـــاص مــتهـمـني سـيـمــثل
العـدالـة العـراقيــة وسينـالـون جـزاءهم
العـادل املتـمثل بـحكم اإلعـدام نـتيجـة
مـا اقتـرفــوه من أعمـال إجـراميـة جتـاه
شعـبـنـــا ومـــا قـــامـــوا به مـن عــملـيـــات
تخريب وقتل مقـصودين.وأشار إلى أن
مـــــــا نـــــســمـعـه مــن اآلخـــــــريــن مــن أن
اإلرهـــــابــيــني الـــــذيــن نـلقــي القــبــض
علـيهم ال نـراهم علـى شـاشـات التلفـاز
أو يف وســــــائـل اإلعالم األخــــــرى ولــــــذا
ـــا أن نعــرض هــؤالء اإلرهــابـيـني قــررن
بعـيـنهـم عـبــر شــاشــات الـتلفــاز لـيــرى
العــالـم فـظــاعــة جــرائـمهـم وإيغــالهـم

فيها.
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من ال يعلم
أن الرشطة خمرتقة؟

هيئة التحرير
أجهـزتنـا األمـنيــة  مختـرقـة! ال نـظن أن
هـــذا اكـتـــشـــاف جـــديـــد بل قـــدمي . ألنه
الميكـن خلق هــذه األجهــزة مـن العــدم ،
ـــة بــبعــض خـبـــرات ـــد مـن االســتعـــان والب
وكـــوادر األجهـــزة القـــدميـــة لكـي نـبـــدأ .
واملـشكلـة هي أن مـن يسـتعيــد بعضـا من
اجلهـاز القدمي ال يستـعيد فقط املهارات
املـهنيـة ، امنـا علـيه أن يضـع يف حسـابه ،
إســـتعـــــادة أخالقــيـــــات اجلهـــــاز القـــــدمي
ووالءاتــه . ومــــنــهـــــــــــــا ضــعــف الــهــــمـــــــــــــة
ـــة للقـــوة بـــدال مـن القـــانـــون واالسـتجـــاب
والـرشـوة الـتي تفـشت خـاصــة يف سنـوات
ـــرغـم حـمـــاســـة الـــشـبـــاب احلــصـــار . وب
العـراقـي لالنخــراط يف سلك الـشـرطـة ،
كفـرصـة عمـل وكمهمـة إنسـانيـة ووطنيـة
قــي وقــت كــــان اجملــــرمــــون هــم شــــرطــــة
الـشــارع وقـضــاته وحـــاكمـيه . اال أن هــذا
االختــراق الــذي حتــدث عـنه املـســؤولــون
مــــؤخــــرا   عـــــرفه املــــواطــنــــون مــنــــذ أن
ـــأســـسـت الـــشـــرطــــة بعـــد الـتــــاسع مـن ت
نـيــســـان، فقـــد كـــان تـــسجـيل املـنـتــسـبـني
اجلــــــــدد أشـــبـه بـــتــــــسـجـــيـل يف نــــــــادٍ ،أو
الـتــسجــيل علـــى األراضـي، أو األشـتـــراك
بجــمعـيـــة. فــمع الـــشـبـــاب املــتحـمـــسـني
والبـاحـثني عـن عمـل سجل  كل مـن هب
ودب اسمه، بل دفع األمـوال لكـي يحصل
علـى اسـتمـارة التـسجـيل وحتـى من دون

استمارة .
ومن سجل؟

يف ما عـدا املتحمـسني ومـن ال شغل لهم
وال مــشغلــة، سجل لـصــوص أنفـسـهم يف
سلـك الـــشـــرطـــة، واملــطـــرودون ألسـبـــاب
ــــوا أخالقــيــــة يف الـعهــــد الـــســـــابق سـجل
أنفسهم كمـناضلني، ولعلهم بـاتوا كذلك
عـن طـــريق تـــزكـيـــة مـن أحـــزاب زكـت مـــا
ــــوا مــن مــنــتـــســبــيهــــا ــــات تعــتقـــــد أنهــم ب
ومـنـــاضلـيهــا.  واألدهــى مـن ذلك تـــوزيع
الــرتب، فعـرفـاء بـاتـوا مـالزمني وعقـداء،
وذلك بفضل التزكيات واحملـسوبية. كلنا
كنــا نــدري . األحــزاب علــى نحــو خــاص،
ـــنـــــــــــاضـل مـــن أجـل ـــتـــي ت األحـــــــــــزاب ال
االســـتـقــــــــرار والــــــــرخــــــــاء ، غـفـلـــت عـــن
الـبديهيات يف تـأسيس كل نظـام سياسي،
فكـيف احلـــال بنـظـــام سيــاسـي ظهـــر من
الفــوضــى ويف ظل احـتالل ضــرب الـــرقم

القياسي يف انعدام املسؤولية؟
لقــد نــسـت هــذه األحــزاب كـيف تــشـكلـت
شـــرطـــة األمــس وســـر قـــوتهـــا وتـبعـيـتهـــا
للنظام السياسي وقـادتها الذين يعرفون
مـاذا يريـدون بالـضبط. من ذا الـذي كان
ال يـعلــم أن بعــض الـــشــــرطــــة يف مــثلـث
املـــوت كـــانـــوا جـــزءا مـن صـنـــاعـــة املـــوت،
واألدالء املكـشــوفني لالرهـابـيني، والــذين
اشتركوا بأعمال القتل والنهب والسلب؟
ومن الـذي كـان ال يعـرف أن الـشـرطـة يف
محــافظـات معـروفـة كـانـت متـواطئـة مع
بعـض القــوى الــسيـــاسيــة ومـــا زالت؟ يف
هـــــــذه األمـــــــاكـــن ميــكـــن الـــتـحـقـــيـق مـع
الــشــرطـــة نفــسهــا الكـتــشـــاف احلقـيقــة،
وليــس االكتفـاء بـطـردهـم كمـا لـو كـانـوا
قــد قــامــوا مبخــالفــات بــسيـطـــة وليــست
جـرائم كبـرى.وزير الـداخلـية بـنفسـه أقر
ـــــوا يف صفــــوف ــــأن االرهــــابــيــني تـغلـغل ب
الشرطة، وبات بعض أفرادها يقبض من
احلكومة واالرهـابيني األكثر كرما منها ،
فمقـابل معلـومـة أو مسـاهمـة يف جـرميـة
قتل مـواطنيهم يقبض الشرطي الفاسد

من االرهابيني 500دوالر.
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وساطـات اللحظة األخيـرة حتركت قبل
أن تتحـرك الـدبـابـات . وسـاطــة اجمللس
الــوطـنـي والــسـيــد الـصــدر ومـنــاشــدات
اجلـــــامعـــــة العــــربـيــــة تــــريــــد أن تـــســبق
الـهجــــوم الــــوشـيـك . ومع الــــوســــاطــــات
يـبــــدو إن  عــملـيــــة الـفلــــوجــــة سـتـكــــون
حـــــاســمـــــة هـــــذه املـــــرة علـــــى حـــــد قـــــول
البــريجـاديــر جنـرال ديـنيـس هــاجلـيك
من مـشــاة البحـريـة االمــريكيـة لـوكـالـة
رويـتــــر  وقــــال للــصـحفـيـني يف قــــاعــــدة
قــريبـة مـن الفلـوجــة "نعــد العـدة لــشن
عمليـة كبيـرة." واضـاف "اذا فعلنـا ذلك
فستكون عملية حاسمة وسنسحقهم." 
وقال هاجيليك نـائب قائد الفوج االول
ملـشــاة البحـريـة االمـريـكيـة ان العـمليـة
املـتــــوقعـــة تــشــمل مـــديـنـتـي الـفلـــوجـــة
والـــــرمـــــادي وســتــــشـــــارك فـــيهـــــا قـــــوات
عـــراقيــة. وقــال املـيجــر جـيمـس ويــست
الضـابط مبخـابـرات مشـاة البحـريـة ان
أعــمــــــال العــنف ميـكــن ان تــــســتــمـــــر يف
العــــــراق حــتـــــــى اذا مت القـــضـــــــاء علــــــى
الـزرقاوي.  وقـال للـصحفيني "حـتى اذا
متكـنا مـن النيل من الـزرقاوي فـان هذا
اليـعني ان املسألة انتهت."  وقال ويست
ان عــدد سكــان الفلــوجــة انخفـض الــى
50 الفـا أو 60 الفــا من 350 الف نـسمـة
الن كـثـيـــــراً مـن االســـــر فـــــرّ بحـثـــــا عـن
االمـــان.  وقــــال سكـــان يف الـفلـــوجـــة ان

وساطات اجمللس الوطني والسيد الصدر تسبق الهجوم األخير 

سكان الفلوجة انخفض عددهم من 359 اىل 50 ألفا واهلجوم سيكون كاسحا 
االمن العـراقيـة.  اليـوم الـسبـت ستكـون
جـــــولـــــة مفـــــاوضـــــات جـــــديـــــدة ، ورمبـــــا
األخـيـــرة مع وفــد مـن أهــالـي الفلـــوجه
وقـــــــد قـــــــال وزيـــــــر الـــــــدولـــــــة للـــــشـــــــؤون
العــسكـريـة يف حــديث لـ )املـدى(: نــأمل
أن نـصل إلـــى نتـيجــة تـقيـهم شــر مــا ال
نـريده لهم مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي
أهــالـي الفلــوجــة قــد غــادروا مــديـنتـهم
ولـم يـبق فـيهـــا إال الـــوافـــدون مـن غـيـــر
الـعراقيني وبعـض من أهاليهـا ومع هذا
فـمــــا زال األمـل يحــــدونـــــا ان احلل قــــد

يكون غير عسكري.
امـا الـوفــد الفلــوجي املفـاوض بـرئـاسـة
الـــــــشــــيـخ اجلــــمــــيـلــــي فـقــــــــــد اعـلــــن يف
منـاسبـات عـديـدة عـن استعـداد املـدينـة
لــدخــول قــوات عـــراقيــة فقـط وان علــى
القوات االمريكية البقاء خارج املدينة .
ووجه اهــــالـي الـفلــــوجــــة رســـــائل عـبــــر
وســـائل االعالم نـــاشـــدوا فـيهـــا مجلــس
االمــن الــــــدولــي واالمـــني العـــــــام لالمم
املـتحـــدة ومـنـظـمـــة املـــؤمتــــر االسالمـي
وجـــــامعـــــة الـــــدول العـــــربـيـــــة واالحتـــــاد
ـــــــــــــوهـــــم بـــــتـحـــــمـل االوربـــــي وطـــــــــــــالـــــب
مــســـؤولـيــــاتهـم ومـنع عـملـيـــة اقـتحـــام

مدينة الفلوجة .
املـــديـنــــة أذن علـــى حـــافـــة الـنـــار إذا لـم
تفـعل الــــــوســــــاظـــــــات فعـلهـــــــا يف ابعــــــاد

الكارثة.

ـ ـ

املديـنة كـانت بـوجه هـادئة يـوم اجلمـعة
بعــد قـصف لـيل اخلـمـيــس يف مـنـطقــة
شــرقـيــة. ولـم تـــرد تقــاريــر عـن سقــوط

ضحايا. 
وحتــــاول جهـــات عـــديـــدة مــنع اقــتحـــام
املــديـنــة حـيـث عــرض الــسـيـــد مقـتــدى
الـصـــدر اسـتعـــداده للـــوســـاطـــة وهـنـــاك
جلـنــــة مــن اجمللـــس الــــوطـنـي تـــشـكلـت
للوسـاطة.  وأعلن عالوي انه وافق على
تــــشـكــيل جلــنـــــة مــن اعـــضــــــاء اجمللــــس
الـــوطـنـــى العـــراقـــى املـــؤقـت يـنـــاط بهـــا
مـهمــة ادارة احلــوار مع ممـثلــى مـــدينــة
الفلـوجـة، اميـانــا من احلكـومـة بـايجـاد
حل سيـاسي ملـشكلـة الفلـوجـة.  . وحث
رئـيــس الــــوزراء العـــراقـي املـــؤقـت شعـب
الفلـوجـة يــوم اخلميـس علـى انتهـاز مـا
وصـفه بـــأنـه "الفـــرصـــة االخـيــــرة" حلل
سلــمــي لـكـــنه لـــم يحـــــدد مـهلـــــة وقـــــال
عـالوى ان احلكـــومـــة لــــديهـــا عـــدد مـن
الـــــشـــــــروط  يف مـقـــــــدمــتـهـــــــا تـــــسـلــيــم
االرهـــــــــابـــيـــني واجملـــــــــرمـــني االجـــــــــانـــب
بالفلوجة، او املساعدة يف القاء القبض
عليهـم، ودعوة زعـماء ووجـهاء الفلـوجة
لقــــوات الـــشــــرطــــة واحلــــرس الــــوطـنــــى
للـدخـول الـى املـدينـة وبـاعـداد منـاسبـة
وتـســانــدهـم القــوات املـتعــددة  ، وبـــدعم
كـــــامل مــن وجهـــــاء املـــــديــنـــــة وتــــسلــيــم
االسلحـة الثقيلـة واملتوسـطة الـى قوات

العراق - الرافدين
دعـــا املـــرجع الــشـيعــي الكـبـيـــر آيـــة اهلل
عـلي الــسيــستـــاني بـطــاركــة الـطــوائف
املـسيحيـة، خالل استقبـاله البطـريرك
الكلـداني عـمانـوئيل دلـي، الى تـشجيع
املـشـاركــة يف االنتخـابـات املقـررة أواخـر
كانون الـثاني- يناير 2005. وقال موفق
الـــربـيعـي الـــذي رافق الـــوفـــد ان "الهـم
االكبـر يف االجـتمـاع كــان االنتخـابـات".
واضــــــاف ان الـــــســيـــــســتــــــانــي "يــــــريــــــد
انـتخــابــات حــرة ونــزيهــة مبـشــاركــة كل
العـــــراقــيــني وشـجع الــبـــطـــــاركــــــة علــي
الـدعــوة للمـشـاركــة يف االنتخـابــات من
اجــل ان يـــــكــــــــتــــــــب الــــــــــــــــــــدســــــــتــــــــــــــــــــور
العراقي".وتابع: ان املرجع الشيعي أكد
"االخــوة املـسـلمــة املــسيـحيـــة واستـنكــر
اعـمــــاال يقــــوم بهــــا بعــض املـتــشـــدديـن
واالرهـــــــــــابــــيــــني ضـــــــــــد الــكــــنـــــــــــائــــــــس
والـعـــــــــــراقــــيــــني". ومــــن جـهــــتـه، قـــــــــــال
البـطريـرك دلي ان "اللقـاء اخوي نـابع
من قلوب املؤمـنني اخمللصة لهذا البلد
العـزيز. كلـنا عـائلة واحـدة، فالـدين هلل
والـوطن للجميـع".وأكد ان السيـستاني
اسـتــنكـــر مـــا حـــدث لـلكـنـــائـــس وكلـنـــا
يــسـتــنكـــر مــــا يحــــدث يف دور العـبـــادة.
ورافق الـبــطــــريــــرك الـكلــــدانـي رؤســــاء
الـكـنــــائـــس االرمـنـيــــة االرثــــوذكـــسـيــــة
والـســريـــانيــة االرثــوذكــسيــة. مـن جهــة
اخــــرى أعلـن ممـثل آيــــة اهلل العــظـمـــى
علـي الــسـيــسـتــانـي يف كـــربالء ان طــرد
قـــــــــوات االحـــتـالل هـــــــــو الـهـــــــــدف مـــن
االنتخـابـات املـزمع إجـراؤهـا يف كـانـون
الثـانـي- ينـايــر من العـام املـقبل. وقـال
الــشيـخ عبــد املهــدي الكــربـالئي ممـثل
الـسيـستـاني يف مـؤمتـر عقـد يف مـدينـة
كـربالء وخـصص ملـسـألــة االنتخـابـات"
ان عـمل املــرجـعيــة يف الــوقت احلــاضــر
ينـصب علـى تكـثيف جهـودهــا اليصـال
أكــثـــــر مــن ســتــــــة ماليــني شــيعــي إلـــــى
صنـاديق االقتـراع حتـى تسـتطيـع طرد

االحتالل". 

السيستاين يدعو
املسيحيني اىل املشاركة يف
االنتخابات الهناء االحتالل

واشنطن بوست
أشــارت أول دراســة علـميـــة للخـســائــر
الـبــشــريـــة يف العــراق بــأن مـــا ال يقل
عـن مائة ألف مدني عـراقي قد قتلوا

100 ألــــف 
قـــــتـــــيــل مــــــــــــــدين عــــــــــــــراقـــــي

مـسح نشرته اجمللة الـطبية "النسيت"
علـى مـوقعهــا االلكتـروني قـال خبـراء
مــن الـــــواليـــــات املــتحـــــدة والعـــــراق أن
مخــاطــر مـصــرع املــدنـيـني يف العــراق
تــضـــــاعفـت مــــرتـني ونــصـف مقــــارنــــة
مبرحلة ما قبل الغزو. وكانت دراسات
ســــابقـــة قـــد حـــددت عـــدد الــضحـــايـــا
املـــدنـيـني مبـــا يـتـــراوح بـني 10.000 -
16.000، لـكن الدراسة اجلـديدة تقول
أن الضحـايا العـراقيني يـشكلون مـائة
ضعف خـسائر قوات التحالف، وتوجه
اجمللة انتقاداً عنيفـاً لألمريكني لعدم
إجـرائهم أيـة إحصـاءات عـن اخلسـائـر
العــــراقـيــــة. وتـــظهــــر الــــدراســــة الـتـي
أجـريـت يف 33 منـطقــة يف العـراق مت
اخـتـيـــارهـــا عــشـــوائـيـــاً لـتـمـثـل سكـــان
العـــــــراق، أن العـــنف يــــشــكل الــــســبــب
الــــرئـيـــس للـمــــوت يف العــــراق الـيــــوم.
وتشير الدراسة إلى أن أمراض القلب
والـسكتة الـدماغيـة واألمراض املـزمنة
واحلـــــوادث كـــــانــت الـــســبــب الـــــرئــيـــس

للوفيات يف العراق قبل الغزو.
واعــتــمــــــدت الــــــدراســـــــة علــــــى إجــــــراء
مـقـــــــابـالت مـع نـحـــــــو 1000 عـــــــائـلـــــــة
عــراقيـة اشـتمـلت علــى 7868 شخـصـاً
يف 33 حـيـــاً يف العــراق وجـمعـت فــرق
البحث معلـومات مفصلـة حول تاريخ
وســـبـــب وظـــــــــروف حـــــــــاالت الـــــــــوفـــــــــاة
احلاصلة يف 14 شهـراً سبقت الغزو و
17 شهــراً أعـقبـت الغـــزو كمــا حـصـلت
علــى وثـــائق وشهــادات وفـــاة يف أغلـب

احلاالت.

مـــنــــــــذ غــــــــزو الـعــــــــراق يف آذار الـعــــــــام
املـــاضـي، وأن أكـثـــر مـن نــصف هـــؤالء
هــم مــن الــنـــســـــاء واألطفـــــال الـــــذيــن
سقـطـوا جــراء القـصف اجلــوي. ففي

واشنطن )ا ف ب(:
أصبـحت قـضيـة اخـتفـاء كـميـة كـبيــرة من
املتفجرات يف العراق املوضوع املهيمن على
االيــام االخـيــرة مـن احلـملــة االنـتخــابـيــة
الـرئـاسيـة االميـركيــة حيث حـولهـا املـرشح
الدميـوقراطـي جون كـيري الـى رمز لـفشل

خصمه اجلمهوري الرئيس جورج بوش.
ــــور الــــدميــــوقــــراطــي عــن واتهــم الـــســنــــات
مــاســاتـشــوستـس اجلـمهــوريني "بــاملــراوغــة
واالضـــطـــــــراب والـغـــــــرق يف مـحـــــــاوالتـهــم
العادية للتـملص من املسؤوليـة، كما فعلوا

على كل مستويات مشاركتنا يف العراق".
واضــاف كيــري، الــذي تــشيــر استـطالعــات
الــرأي االخيـرة الـى تعــادله مع بـوش "انهـا
فــضــيحــــة تــتـــسع ومــن حق االمــيــــركــيــني
احلصـول على تفـسير نـزيه حول مـا حدث
ومــــا ســيـفعـله الــــرئــيــس".وجــــاء رد بــــوش
متـأخـرا. فقـد كـشفـت صحيفـة "نيـويـورك
ـــاميـــز" وقـنـــاة الـتـلفـــزيـــون "سـي بـي اس" ت
ــــأيــــة القــضــيــــة االثــنــني لـكــنه لــم يــــدل ب
تـصــريحـات بـشــأنهـا قـبل االربعـاء، مـتهمـا
خصمه الـدميوقراطي باطالق "اتهامات ال
اسـاس لهـا".وقـال بـوش يف جتـمع انتخـابي
يف ساغـينو يف واليـة ميشيغـن اخلميس ان
"الــسـنــاتــور كـيـــري يقــول اي شــىء لـيـتـم
انتخـابه". واضاف بعـد ذلك يف جتمع آخر
يف ويــــــســتـاليــك  يف واليــــــــة اوهــــــــايــــــــو ان
"الــرئيـس يـجب ان يعـرف كل الـوقـائـع قبل
ان يـتــوصل الــى اسـتـنـتــاجــات مـتــســرعــة
ومـغـــــــرضـــــــة ســيـــــــاســيـــــــا".ورد كــيـــــــري ان
"التفـسيرات واالعـذار التي ذكـرها الـرئيس
وهجماته ضـدي تدل مـرة جديـدة على انه
يلقي املسؤولية على اجلميع ويعفي نفسه

من ذلك".
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قضية املتفجرات
هتيمن عىل آخر أيام احلملة

االنتخابية األمريكية

جـولـة خليجية للـرئـيس اليــــاور
احملافظات-الوكاالت-

قتل عـراقـي واصيب خـمسـة اشخـاص
بجـروح، بيـنهم جنـديان امـيركـيان، يف
انفجار سيـارة مفخخة لدى مرور رتل

اميركي يف مدينة املوصل اجلمعة.
وقـالـت متحـدثـة عـسكـريــة ان "سيـارة
مفخخـة انفجـرت لـدى مــرور رتل من
القــــوة املــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات جـنــــوب

املوصل".
وأضافـت مشـيرة الـى حصيـلة اوردتـها
الــشــرطـــة العــراقـيــة، ان عــراقـيــا قـتل
واصــيــب خــمـــــســـــــة بـجـــــــروح بــيــنـهــم

جنديان اميركيان.

اغتيال نائب محافظ ديالى ورهينتان جديدتان تنضمان الى قائمة اخملتطفني

انفجار سيارة مفخخة واحراق شاحنة تركية يف املوصل

)CNN( وارسو- بولندا
أعلـنت احلكـومــة البــولنـديـة علـى لـسـان وزيـر دفـاعهـا عـدم
االسـتجــابــة ملـطــالـب جمــاعــة مــسلحــة يف العــراق، بـسـحب
قــواتهــا البــالغ عــددهــا 2500 جنــديــا، يعـملــون حتـت قيــادة
قــــوات الــتحــــالـف، مقــــابـل إطالق ســــراح سـيــــدة بــــولـنــــديــــة

اختطفت يف العراق.
وكـانـت محطـة "اجلـزيـرة" القطـريـة بـثت اخلمـيس، شـريط
فيــديــو، يبــدو فـيه أفــراد مـن جمــاعــة مــسلحــة تــطلق علــى
نفـسهــا اسم "كتـائب أبـو بكـر الصـديق الـسلفيـة" والــرهينـة

البولندية التي ظهرت وهي جالسة.
الـبــولـنــديــة مـتــزوجــة مـن عــراقـي وتعـيــش يف العــراق مـنــذ

عقود.

كربالء- تكريت - وكاالت :
قــال مـصــدر يف الــشــرطــة أمــس اجلـمعــة ان شــرطـيـني تــابعـني ملفــرزة
مــديـنــة كــربالء احــدهـمــا بــرتـبــة نقـيـب قـتال مــســاء اخلـمـيــس قــرب
اللطيفـية.واضـاف ان النقيب غـازي محمـد من شعبـة االتصـاالت كان
عـائـدا من بغـداد بـرفقـة جنله، هـو أيضـا شــرطي. عنـدمـا اعتـرضهمـا
مسلحون قرب اللطيفية وقـتلوهما. وتابع املصدر رافضا ذكر اسمه ان
الـضحيتـني كانـا بثيـابهـما الـعاديـة. من جـهة أخـرى اعتقلـت الشـرطة
وجنـود احلـرس الــوطني يف عـمليـات دهـم وتفتـيش يف املـوصل خـمسـة
مطـلوبـني قامـوا بعمليـات وهجـمات ضـد أهداف مـدنيـة وعسكـرية يف
املــديـنــة. ويف تكــريـت متكـنـت القــوة مـتعــددة اجلـنــسـيــات وبـنــاء علــى
معلــومــات مـن إلقــاء القـبــض علــى أربعــة أشخــاص وصفـتهـم بــأهـم
املــطلــوبـني وبحــوزتهـم مـتفجــرات وقـنــابل يــدويــة يف مـنــطقــة الــزاب

والدجيل.
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موسكو ـ و.خ.ع
أعلـن نـــائـب وزيـــر اخلـــارجـيـــة

الروسي يوري فيدوتوف.
ـــــث صــحــفـــــي، أن يف حــــــــــــــــدي
قـرارات مجلس األمـن الدولي
تقـضـي بـــأن القــوات مـتعــددة
اجلـنـــسـيـــــة يجـب أن تــضـمـن
ـــــــس األمــــن يف الـعــــــــــراق ولــــي
ـــــك ــــــــتـــحـــــــــــــــــــــــدة، وذل األمم امل
ــــــالـــتـعــــــاون مـع احلـكــــــومــــــة ب

االنتقالية لهذا البلد. 
ــــــى ــــــوف أن عـل ــــــدوت وأكــــــد فــي
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رام اهلل )رويتـرز( -
ســــــــافــــــــر الــــــــرئــيــــــس
الـفلــســطـيـنـي يـــاســـر
عــرفــات الــذي يــشتـبه
ـــانه مــصـــاب اطـبـــاء ب
بــســـرطـــان الـــدم يـــوم
اجلـمعــة الــى فــرنـســا
ــــاركــــا مقــــره للـعالج ت
ــــالــضفــــة الغــــربــيــــة ب
الـــــــــذي حـــــــــاصـــــــــرتـه
اســــرائــيل الكـثــــر مـن

عامني ونصف. 
ولــــــــوح الــــــــرئــيــــــس -
البــالـغ من الـعمــر 75
عـــامـــا الـــذي جــســـد

علــى مــدى عقــود رمــز كفــاح شعـبه مـن اجل اقــامــة دولــة
فلسـطينيـة - للحشـود من الـطائـرة الهليـكوبـتر الـتي أقلته
من مقـره احملاصـر شبه املهـدم برام اهلل الـى عمـان اوال بعد
ـــى الــسفـــر تلـبـيـــة لـنــصــيحـــة فـــريق دولـي مـن ان وافـق عل

االطباء ورفاقه القدامى وعائلته. 
واستقل عـرفــات الطـائـرة الهـليكـوبتـر االردنيـة وهـو يـرتـدي
معـطفـا عـسكـريــا زيتــوني اللــون وقبعــة من الفــراء. ووصل
الـى العاصمـة االردنية بـعد وقت قصـير ونقله االطبـاء على
كــرسـي مـتحــرك الــى طــائــرة رئــاسـيــة فــرنــسـيــة كــانـت يف
انتـظـاره. وذكــر شهـود مـن رويتـرز ان عـرفــات وقف قلـيال يف
كرسيه املتحرك ونثـر قبالت يف الهواء التباعه قبل ان يرقد
علــى ســريـــر داخل الــطــائـــرة. ورافقـته زوجـتـه سهــا وكـبــار

مساعديه. 
وقـــال شهــود ان طــائــرة رئــاسـيــة فــرنــسـيــة غــادرت مــطــار
العــاصـمــة االردنـيــة عـمــان يــوم اجلـمعــة حــاملــة الــرئـيــس
الفلــسـطـيـنـي يف طــريـقه للـعالج يف العــاصـمــة الفــرنــسـيــة

باريس. 
وقـال عـرفـات ملسـاعـديه قبـل ان يسـتقل الطـائـرة الفـرنـسيـة

"بإذن اهلل.. سأعود." 
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عـــرفــــات 
يف فــــــرنـــــســـــــا للـعالج 

يبــدأ الــرئيـس العــراقي غــازي اليــاور اليــوم
السبت زيارة رسـمية للكويت تـستمر يومني،
هي االولـى لـرئيـس عــراقي لهـذه الـدولـة يف
التاريخ املعـاصر للبلدين اجلـارين، كما افاد
مصـدر حكـومي كـويتي يـوم أمس.وسـيجري
الـيــاور الــذي يـنـتـظــر وصــوله الـــى الكــويـت
اليـوم الـسـبت علـى راس وفـد حكـومي يـضم
وزيـــر الـــدفـــاع حـــازم شـعالن، محـــادثـــات مع
رئيس الدولـة الشيخ جـابر االحمـد الصباح
واملــســؤولـني الكــويـتـيـني تـتـنـــاول "العالقــات
الـثـنــائـيـــة وطلـب دعـم اقـتـصـــادي للعــراق"،
بحسب املصدر. وستتمحور محادثاته ايضا
على "موضـوع الديون والتعـويضات املـترتبة
علـى العراق للكـويت" جراء سبعـة اشهر من
االحـتـالل العــــراقــي لهــــذه الــــدولــــة )1990-

لندن )اف ب(-
افــاد اسـتــطالع للــرأي نــشــرت
ـــتـــــــــائـجـه أمـــــــس اجلـــمـعـــــــــة ن
صحــيفــــــة دايلــي تـلغـــــراف ان
اكثرية من البـريطانيني تعتبر
ان رئيـس وزرائـهم تــوني بـليــر،
قـــــــــد كـــــــــذب او بـــــــــالـغ حـــــــــول
الــتهــديــد الــذي كــان يــشكـله
ـــــدمـــــار العـــــراق بـــــأسـلحــتـه لل
الــــــشـــــــــامـل.وأعـــــــــرب 39% مــن
االشخــاص الــذيـن استـطلـعت
آراءهــم مـــــؤســــســـــة يـــــوغـــــوف
حلـــــســـــــاب الـــصـحــيـفـــــــة عــن
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بلري بالغ يف قضية هتديد أسلحة الدمار العراقية

تتمةاملنشور  ص2تفاصيل ص2

مـقرتح الـسعـوديـة بـشــأن العـراق 
مازال عىل الطاولة 

لندن )رويترز(
قـــال االمـيـــر تـــركــي الفـيــصل،
سفـيــر العــربـيــة الــسعــوديــة يف
بريطـانيا إن اخلـطة السعـودية
الـتـي طــرحـت يف متــوز املــاضـي
إلحـالل قــــــوات أمــن مــتـعــــــددة
اجلـنــسـيـــات مـن دول عـــربـيـــة
واسـالمـــيـــــــــــة مـحـل الـقـــــــــــوات
االمــريكيـة واالجنـبيـة االخـرى
رمبــا جتــد فــرصــة ملـنــاقــشـتهــا
بــشكل جــدي بعـد االنـتخـابـات
الـــرئـــاسـيـــة االمـــريـكـيـــة الـتـي
جتــري االسـبــوع القــادم. وقــال
مــشيــرا للخـطــة "إنهــا ال تــزال
علــى الطـاولــة. اعتقـد انهــا لم
ـــــبــحـــــث بــعــــــــــــــــد بــــــــــــســـــبـــــب ت
االنــتخــــابــــات"، مــــؤكـــــدا أنهــــا
حــظــيــت بــتـــــأيــيــــــد العـــــاملــني
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بــولنــــدا 
تـــرفــض مــطـــالـب اخلــــاطفـني 

موسكو:  املتعددة اجلنسيات تتحمل مسؤولية
ضمن أمن االنتخابات يف العراق 

القــــوات مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــة
ــــــــشـــكـل وحـــــــــــدة فـقــــــط، أن ت
خــاصــة مـسـتقلـــة من شــأنهــا
ـــــة ضــمـــــان األمــن ال لـلعـــملــي
االنتخـابيـة فـحسـب بل أيضـا
ملـــــــــــوظـفــــي األمم املــــتـحـــــــــــدة
أنفــسهـم الـــذيـن سـيحـضـــرون
إجــراء االنتخـابـات يف العـراق
يف مـطـلع العـــام القـــادم، ألن
األمم املــــتـحــــــــــدة ال متــــتـلــك
ــــــات لــــضـــمــــــان أمـــن االمـكــــــان

موظفيها يف العراق.
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اعتقال 9 مطلوبني يف املوصل 
وتكـريت ومقتل رشطـيني يف مثلـث املوت

مـــسـلحـني اغـتــــالــــوا نــــائــب محــــافــظ
ديالى امس وقال اللواء وليد العزاوي
لوريتـرز ان عقيل حامـد العديلي قتل
بــــالــــرصــــاص يف بـعقــــوبــــة عــــاصـمــــة
محافظة ديالـى ولم تتوفر على الفور

تفاصيل.
ويف خـبـــر اوردته قـنــاة اجلــزيــرة لـيلــة
امــس االول ان اجلـيـــش االسالمـي يف
الـعــــــــــــراق خـــــــطـف رهـــــيـــــنـــــتـــــني مـــــن
ســيـــــــرنـالنـكـــــــا وبــنـغـالديـــــش وذكـــــــرت
اجلــــزيـــــرة انهـمـــــا يعــمالن يف شــــركــــة
كـويتـية عـاملـة بالـعراق، ومت بـث صور

للرهينتني.
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مـــن جـهــــــــــة اخــــــــــرى، قــــــــــال املـالزم يف
الـــشــــرطــــة ربــيع شـمــــام ان مـــسـلحـني
هـاجمـوا شـاحنـة تـركيـة واحـرقـوهـا يف

وسط املدينة.
واضـاف ان الشاحنة املسجلة يف تركيا
"احترقت يف دورة الـيرموك كمـا قضى

سائقها حرقا".
ولـم يتـمكـن شمــام من حتـديـد هـويـة

السائق.
وشـاهـد مـراسل لـوكـالـة فـرانـس بـرس
الـشــاحنـة الـتي كــانت مـحملــة ميـاهـا

معدنية.
مـن جهة اخرى قال ضـابط شرطة ان

1991(.وتـطـالـب الكـويـت بتعـويـضـات تـزيـد
قـيـمـتهـــا علـــى 170 ملـيــار دوالر مـن العــراق
الـذي غـزت قــواته الكــويت يف اب 1990 قـبل
ان تطـردهــا منه قـوات حتـالف دولـي بقيـادة
الـواليـات املتحـدة يف شبــاط 1991 . واعلنت
الـــسلــطــــات الـكــــويـتـيــــة يف كــــانــــون الـثــــانـي
استعـدادها للـتفاوض بـشأن تخـفيض كبـير
للـديـون املـستحقـة لهــا من العـراق واملقـدرة
ب16 ملـيــــار دوالر غـيـــــر انهــــا اصـــــرت علــــى
ضـرورة ان تــدفع بغــداد تعـويـضـات احلـرب.
وتـــسلـمــت الكـــويـت حـتــــى اآلن تعـــويــضـــات
بقيمـة 10 مليارات دوالر من اصل 40 مليارا
وافـقـــت عـلـــيـهــــــا االمم املـــتـحــــــدة.   وبـعــــــد
الكـــويـت، سـيـتـــوجه الـيـــاور الـــى دول اخـــرى

اعضاء يف مجلس التعاون اخلليجي. 
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االسالمي والعربي. 
وأضاف االميـر تركي ان العراق
أصبح قـطبا جـاذبا لالرهـابيني
االجـانـب منـذ أن غـزته القـوات
التي قـادتهـا الواليـات املتـحدة،
وانـه ليــس هنــاك قــوات كــافيــة
للــتعـــــامـل مع هـــــذا الــــــوضع.
وتـابع االميـر تركي، وهـو رئيس
ســابق لـلمخـابـرات الـسعـوديـة،
بــأن تفـتـيـت العــراق قــد ميـثل
تهـديــدا كبيـرا للـسالم الـدولي.
وأضـــــــاف يف املـقـــــــابـلـــــــة الــتــي
أجــــراهــــا مع رويـتــــرز، ان غــــزو
العـــراق يف اذار عـــام 2003 ومـــا
تــاله مــــن حــل قـــــــــــــوات االمــــن
العراقية خلق فراغا تسلل منه
املـتــشــددون، مــؤكــدا أن العــراق
صـار قطبا جاذبا "لالرهابيني. 
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اعــتقـــــادهــم بــــــأن بلــيـــــر كـــــان
يعــتقـــــد بــصــــــدق ان العـــــراق
يــشـكل تهــديــدا لكـنه بــالغ يف
ذلـك لـتـبـــريـــر اجـتـيـــاح هـــذا
البلـد.وقال 25% انه كـذب وكان
يـعـــــــرف ان الـعـــــــراق لــم يــكــن
يـشـكل تهــديــدا خـطيــرا. وأكــد
23% انه كـــان نــــزيهـــا يف هـــذه
املـســألــة.ووضع 19% فقــط من
الـ 6213 شـخـــــصــــــــــا الــــــــــذيـــن
شملهم االستـطالع، العراق يف
ـــيـعـــــــــة املـــــــــواضـــيـع الـــتـــي طـل

تقلقهم. 
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