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سالمات.. زمالءنا يف )العربية(

اعالميون ورصاص

بــاسـتهـــداف مكـتـب قـنـــاة )العــربـيــة( يف
بغداد، يكـون ثالث حـادث قد سجل خالل
االيـــام اخلـمــســـة االخـيــــرة، بعـــد حـــادث
اغـتـيـــال مـــذيعـــة يف قـنـــاة )الــشـــرقـيـــة(،
ومقــتل رئـيــس حتــريــر احــدى الــصـحف
القـدميـة مـستهـدفـاً االعالم واالعالمـيني
بــشكـل مبــاشــر.. وقـبل هــذا كــانـت اعمــال
العــنف والعـنف املـضــاد قــد طــوت حـيــاة
عدد غـير قليل من االعالمـيني العراقيني

والعرب واالجانب العاملني يف العراق.
ورمبـــــــا مــن بـــــــاب االحــتــمـــــــال ان دوافـع
العــملــيــــات الــثالث االخــيــــرة، هــي دوافع
مخــتلفــة، وان الفــاعلـني احملـتـملـني وراء
الـعــمـلــيــــــات هــم فــــــاعـلــــــون مـخــتـلـفــــــون
بــاالهــداف والـنــوايــا.. وذلك حـني نـنـتـبه
إلـى عدم وجود مـا يربط بني املـستهدفني
الـثالثــة.. ولكـن يـتــوحــد هــؤالء الـثالثــة
املستهدفـون يف صفتهم االعالمية. وبهذا
يــكـــــــون االعـالم واالعـالمــيـــــــون هـــــــدفـــــــاً
مــسـتحــدثــاً يـثـيــر شهـيــة القـتل والعـنف

واالرهاب.
ال ميكـن التفـكيـر فـيمـا يـوحـد الفــاعلني
اخملـتـلفــني، ويجـمـعهـم يف هــــذا الهـــدف،
هدف اغتيال االعالم واالعالميني، إال إذا
قـررنا أن شـدة االنتمـاء للقتـل والتصفـية
ـــاتــت لغـــة وحـيـــدة لـتــبلــيغ اجلــســـديـــة ب
الـرسـالـة والـتفـاهـم بهـا لـدى مـن راهنـوا
علـــى العـنـف كخـيــار وحـيــد. وهــو خـيــار
يـضيق ذرعـاً حـتمـاً بـالـرسـالــة االعالميـة،
وهي تــؤدي عـملهــا بــالكالم وســط لعلعــة

الرصاص.
وإذا كــان االعالم والــرأي العــام خــاســرين
يف هذه املنازلة غير املتكافئة )الكلمات يف
مــواجهــة الــرصــاص(، وذلك بــاحـتجــاب
فـرص حـريـة الـعمل وحـريـة القـول.. فـان
طــــرفــــاً آخــــر، ال يـقل يف خـــســــائــــره عــن
خــســائــر االعالم والــرأي العــام، ســيكــون
مـتـضــرراً مـن هــذه الـتــصفـيــة الــدمــويــة
لــالعــالم واالعــالمــــــيــــــني، انــه طـــــــــــــــــــرف
اجلماعـات اخملتلفـة نفسهـا التي سـتفقد
مـع تقييـد االعالم بـالتخـويف والتـرهيب
فـرصة خـدمة االعالم، سـواء احملايـد منه
او حـتــى  غـيــر احملــايــد، مـــادام مخـتـلف

االعالميني هدفاً خملتلف الفرقاء.
ال نـريـد بهـذه الـكلمــة أن نعمـم مثل هـذه
احلـادثــات املتفـرقــة فنـطلق عـليهـا صفـة
الـظــاهــرة.. وهي حــالــة إذا قيـض لهــا ان
تكــون مبــستــوى )الـظــاهــرة( فــانهــا متـثل
خـطــراً اكيـداً.. ولـكن نــأمل يف انه مـا زال
يف الـعقل مـتــسع مـن املــســاحــة ألن يعلـي
صـــــــوت االمــن والـــــسـالم لــيـــــس لـإلعـالم
واإلعـالمــــيــــني فـحــــــــســــب، وامنـــــــــــا لــكـل
العـراقيني الذيـن ضاقوا ذرعـاً بلغة القتل
والتفجيـر، وهم يـرنون إلـى غد آمـن وحر

وكرمي.. غد بال ارهاب وال احتالل.
احملرر
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أثار استهداف مبنى مكتب فضائية
)العــربيــة(، واستـشهــاد وجــرح عــدد
من املـواطنني والعـاملـني يف املكتب،
غــضـب واسـتـيـــاء الــشــــارع العـــراقـي

مبختلف اطيافه.
العـــــــاملــــــون يف )املــــــدى( يــــــؤكــــــدون
تــضـــامـنهـم مع زمـالئهــم يف مكـتـب
)العربـية( يف بغـداد. ويقدمـون احر
تـعـــــــــازيـهـــم لـعـــــــــوائـل الـــــــشـهـــــــــداء،
وامــنــيــــــاتهــم بـــــالـــــشفــــــاء العــــــاجل

للجرحى..
وسالمات،  نقـولها لكل العاملني يف
)MBC( وقـناتي )مكتب )العـربية

و)االخبارية(.

بغداد ـ املدى
وقع انفجـار أمس الـسبـت يف مرآب قـناة
العــــربـيــــة الــــسعــــوديــــة  الـــــواقع يف حـي
املـــنــــصـــــــور، ممـــــــا أسـفـــــــر عـــن مـقـــتـل 6
أشخــــاص وإصــــابـــــة نحــــو 17 مـــــوظفــــا
بـجـــــــروح، بـعــــضـهــم يـعــمـل يف الـقــنـــــــاة،
MBC وبعضهم اآلخر يعمل يف قناتي
واإلخـــبـــــــاريـــــــة. وعـلـــمـــت )املـــــــدى( أن 4
جـــرحـــى مـنهــم نقلـــوا إلـــى املــسـتــشفـــى
وأدخلـوا إلـى صـالـة العـمليـات مبـاشـرة،
وهم يف حـالة خطرة، من بينهم مراسلة
قـنـــــاة اإلخـبـــــاريـــــة يف بغـــــداد رميـــــا أبـــــو
شــــــوارب. وقــــــال أحـــــــد شهـــــــود العــيــــــان

نيويورك ـ و.خ.ع 
رفـضت مجمـوعـة هـالبيـرتـون االمـريكيـة
االتهـامـات التـي وجهتهـا مسـؤولـة كبيـرة
يف اجليـش االمريكي عـلى طريقـة احالة
عقــود تـبلغ قـيمـتهــا مـليــارات الــدوالرات
علــى الشـركــة .واعتبــرت الشـركـة ان هـذه
االتهـامـات اعـادة التهـامـات قـدميـة وذات
اغــراض انـتخــابـيــة .واكــدت املـتحــدثــة
بــاسم هـالـبيـرتــون ان االتهـامـات قـدميـة
ومت الـتحقـيق فـيهــا ومت تبــرئــة الـشــركــة
ألن طـريقـة االحـالـة ثـبت أنهــا منــاسبـة،
ألن هــالـبـيــرتــون هـي اجلهــة الــوحـيــدة
القـــادرة علــى تــنفـيـــذ العــمل املــطلــوب.
وكــــــانــت بــــــانــي غــــــريــنـهــــــاوس اتـهــمــت
هـالـبيـرتـون بــأنهـا حـصـلت علــى العقـود

بطريقة غير قانونية. 
واكدت املتحدثة باسم هالبيرتون ويندي
هـال ان الـسـلطــات االميــركيـة لـم تتـصل
بـاجملمـوعـة يف هـذا املـوضـوع بـالتحـديـد.
وكـــــررت انه بـــشــكل عـــــام فـــــاجملــمـــــوعـــــة
ــــالــتعـــــاون مع كـل اجهــــزة "مـــســتــمــــرة ب
التحقـيق حلل املشـاكل املتعلقـة بتـسليم
احملـــــــــــــــــــــــــروقـــــــــــــــــــــــــات يف الــعـــــــــــــــــــــــــراق". 
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املدى / وكاالت
وفـــد املـــؤمتـــر الـــوطـنـي ، الــــذي يحــمل
مــــــــوافقـــــــة مـجلـــــس الـــــــوزراء وشـــــــروط
احلـكـــــــومـــــــة ال يـــــــزال يـــــــدور يف دوامـــــــة
املفاوضـات الصعبة ، ويـفترض أن أمس
الــسـبــت شهـــد جـــولـــة جـــديــــدة ، ولكـن
نتـائج املفاوضـات لم تظهـر حتى سـاعة
اعداد هـذا التقـرير ، ومع املفـاوضات ال
يـــزال القــصف اجلــوى لـلفلــوجــة الـتـي
غـــادرهـــا معـظــم سكـــانهـــا حتــسـبـــا مـن
الهجــوم القــريـب مـسـتـمــراُ. وقــد اعلـن
مـصدر قـريب مـن املفاوضـات بان الـوفد
يـــضــم الــــشــيـخ سعــــــد نــــــايف مـــــشحــن
احلــــردان مـن شـيــــوخ الــــدلـيـم وعــضــــو
اجمللـس الــوطـني وهــو صــاحـب املبــادرة
وتــــوفــيق الـيــــاســــري مـــســــؤول الـلجـنــــة
االمـنيــة يف اجمللـس ونـصيــر عــايـف من
احلـزب االسالمي، ويـقيم الـوفـد حـاليـا
ويجـــري اتـصـــاالته مـن الـــرمـــادي مـنـــذ
االربعـــاء املـــاضـي دون ان يـتــــوصل الـــى
نتــائج مـلمــوســة حتــى االن. وقــال هــذا
املصـدر ان الوصـول الى اتفـاق مسـتبعد
حتــى االن، ألن االمــور خــرجـت من يــد
وجهــاء املـــدينــة ورجــال الـــدين، واصـبح
االرهـــــابــيــــــون العـــــرب األكــثـــــر حتـكــمـــــا

بالقرار. 
وقــــال احــــد اعــضــــاء الــــوفــــد الــــرسـمـي
رافـضــا ذكــر اسـمـه ان احلكــومــة تــشــدد
علـى بعـض املطـالب يف حـني يصـر وفـد
الفلـوجـة علـى نقـاط اخـرى "لكـن املهم

هو تسوية االزمة سلمياً".
وكان بيـان من مكتـب رئيس الـوزراء  قد
حـــــــدد ثـالثـــــــة شـــــــروط هـــي "تــــــسـلـــيـــم
االرهـــابـيـني االجـــانـب او املــســـاعـــدة يف
اعتقـالهم" و"السماح للشرطة واحلرس
الوطني بدخـول الفلوجة مبؤازرة القوة
املتعـددة اجلنسيـات" و"تسلـيم االسلحة

الثقيلة الى قوات االمن العراقية".
لكن وفـد الفلوجـة اكد خالل محـادثات
مع عــــدد مـن الــــوزراء انه ال يـــسـتــطــيع
ضــمــــــان مغــــــادرة املقــــــاتلــني االجــــــانــب

املدينة.
ومـع تعـثـــــر املفـــــاوضـــــات يــتقـــــدم احلل
العــسكــري، فقــد صــرح مـتحــدث بـــاسم
املارينز املالزم نـاثان برادن "بالـنسبة لنا
فــان الــرمـــادي تعـتـبـــر مفـتــاحــا"، واكــد
مـتحــدث عــسكــري اخــر الـيــوم ان عــدد

الــــوفـــــد املفــــاوض مــــا زال يـنـتــظــــر جــــواب الـلحــظــــة االخـيــــرة

الـرمـادي سـتكـون مـفتــاح اهلجــوم عىل الفلـوجـة 

واسـتبــاقــا للهجــوم يقــوم املــسلحــون يف
الــــرمـــــادي بقـــصف مـكــثف يـــســتهــــدف
مـبـنــى احملــافـظــة، حـيـث سقـطـت ثالث
قــذائف هــاون مـســاء أمــس علــى مـبنــى
احملــافظـة ممـا أسفـر عن إحلـاق أضـرار

باملبنى. 
ومـن جهــة اخـــرى اعلـن بـيـــان للجـيــش
االميركي ان ثمـانية من مشـاة البحرية
االميـركيـة قتلــوا واصيب تـسعـة اخـرون

بجروح يوم أمس يف احملافظة.

الـــــشـــــــرقــي لـلـــــــرمـــــــادي وضـــــــواحــيـهـــــــا
اجلنوبية.

وقـال املـيجـور مــايك تـارغـوس املـسـؤول
الـتـنفـيــذي عـن كـتـيـبــة املــاريـنــز "نــضع
مـزيـدا من القـوات داخل املـدينـة فقط.

هناك اعادة متوضع للقوات".
واوضح مــــســـــؤول عــــسـكـــــري ان تــــــدفق
اجلـنــــود سـيـــســمح لــــوحــــدات اجلـيـــش
بـتمــشيـط القـــرى احمليـطــة بــالــرمــادي
التي يشتبه بانها تؤوي قادة املسلحني.

اهلها".
وبـوصول الكتيـبة االولى من فـوج املشاة
رقم 503 الـتابع لفرقـة املشاة الثـانية يف
اجلـيـــش سـيــــزيــــد عـــــدد العـنــــاصــــر يف

املدينة الى ما يقارب الفي عسكري.
وحتــى االن، تــسيــر عنــاصــر كتـيبــة من
قـوات املــارينـز،  عــددهم حـوالــى االلف،
دوريــــات يف شــــوارع املــــديـنــــة فـــضال عـن
اقـامـة ثمـانيـة مـراكــز متقـدمـة داخلهـا
كمـا يــسيــر اجليـش دوريـات يف الـطـرف

اجلـنــود يف الــرمــادي سـيـتـضـــاعف الــى
حـــوالــــى الفـني يف وقـت يــــواجهـــون فـيه
صعوبات العادة الهدوء الى املدينة قبل
االنـــتخـــــابــــــات، واوضح الـكـــــابــنت بـــــراد
غـوردون "لقـد استـدعيـنا كـتيبـة لتعـزيز
النجـاح الـذي حقـقته الكـتيبـة االخـرى

وقوتها النارية ليست كبيرة".
واضاف ان "اخلطة تنص على تخليص
الــــرمــــادي مــن العـنــــاصــــر االجــــرامـيــــة
واالمــر كله يـتعلق بــاعــادة املـــدينــة الــى

الفاتيكان ـ بغداد ـ اف ب ــ و. خ. ع
افــادت مصـادر فــاتيكـانيـة يـوم أمـس ان البـابـا
يـوحنا بولـس الثاني سيسـتقبل رئيس الوزراء
العــراقي ايـاد عالوي يـوم اخلـميـس يف الـرابع
مــن تـــشـــــريــن الــثـــــانــي املقــبل. وكـــــان احلــبـــــر
االعـظم من اشد املعارضـني لشن احلرب على
العـــراق وقــــام يف 2003 بحـملــــة دبلـــومـــاسـيـــة

مكثفة سعيا لتجنبها.
وقـد وجه البابـا نداءً لصـالح الشعـب العراقي
األربعــاء املــاضـي، يف اثـنـــاء اجللــســـة العــامــة
االسـبــوعـيــة، قــائـال: "ارافق كل يــوم بــالـصالة
شعب العـراق العـزيـز الـذي يقـوم بـاعـادة بنـاء
مـؤسـســات بالده"، معبـرا يف الــوقت نفـسه عن

وعـالوي يف ضـــيــــــــــافــــــــــة الـــبــــــــــابــــــــــااليـاور يف الكـويت لـبحث العالقــات الثنـائيـة والـديـون 
الكويت )رويترز(

وصل الــرئيـس العــراقي املــؤقت غــازي اليـاور
الـــى الكـــويـت أمــس يف أول زيـــارة مـن نـــوعهـــا
يقـوم بهــا رئيـس عـراقـي منـذ عقـود، للـدعـوة
الــى حتـسـني العالقــات الـثنـــائيـــة ومنــاقـشــة

ديون بالده للكويت. 
ويـنـتـظــــر أن يلـتقـي الـيـــاور بـــالــشـيخ جـــابـــر
االحمــد الــصبــاح أميــر الكــويت، ومـســؤولني
حكــومـيـني اخــريـن لـبحـث الــديــون والـــوضع
االمـني يف املنطقـة خالل زيارتـه التي تسـتمر

ثالثة أيام.
وكـــــانــت الـكـــــويــت يف حـــــزيـــــران املـــــاضــي قـــــد

استعـادت العالقـات الـدبلـومــاسيـة مع بغـداد
وحتــسنـت العالقــات الــرسـميـــة بني الـبلـــدين
مـنـــذ االطـــاحـــة بـــالـــرئـيـــس العـــراقـي صـــدام
حـــســني العــــام املــــاضـي. غـيـــــر أن القــضــــايــــا
العـــالقـــة مـــا زالـت بـــاقـيـــة ومـن بـيـنهـــا ديـــون
قـيـمــتهــــا 16 ملـيــــار دوالر ديـن لــــدى العــــراق
للكـويت. ووافـقت الكــويت علــى خفض كـبيـر
لـديـون العـراق اال أنهـا تقـول ان هــذه املسـألـة
ســتـــبحـــث مع حـكــــــومــــــة دائــمــــــة يف بغــــــداد.
وأوضحـت الكـــويت ايـضــا أن قــضيــة الــديــون
مـنفصلـة عن ماليـني الدوالرات تـشكل حجم
الــــتـعـــــــــــويــــــضـــــــــــات عــــن حـــــــــــرب اخلـلــــيـج. 

ـ

ـ ـ ـ

"مـشـاركـته العـطـوفــة أللم عــائالت الـضحـايـا
وآالم الـــــرهـــــائــن وجــمـــيع االبـــــريـــــاء الـــــذيــن

ضربتهم بربرية االرهاب العشواء".
من جـانب آخـر وردت وكـالـة األخبـار العـراقيـة
أنبـاء شبـه مؤكـدة تشـير إلـى ان رئيـس الوزراء
ايــــاد عـالوي يعـتــــزم زيــــارة املــملـكــــة األردنـيــــة
االربعـاء املـقبل، لـيتـرأس اجلــانب العــراقي يف
اجــتــمـــــاعـــــات الـلجــنـــــة العـــــراقــيـــــة االردنــيـــــة
املـــشـتـــركـــة. وأشـــارت املــصـــادر إلـــى أن رئـيـــس
الـوزراء سيـبحث جـميع امللفـات املـشتـركـة بني
الـطـرفـني، كمــا سيـبحـث آليـة إنـشـاء شـركـات
مـــشـتــــركــــة يـتـم متــــويـلهــــا مـن قـبـل اجلهــــات

املانحة .

لندن )رويترز(
شككت بـريطـانيـا أمس األول يف تقـدير
بـاحـثني امـريكـيني بـأن 100 الف مـدني
عراقي رمبا يكونـون قتلوا نتيجة للغزو
الـذي قـادته الـواليــات املتحـدة للعـراق.
وقــال متحـدث بــاسم تـونـي بليــر رئيـس
وزراء بريـطانيـا "من الضـروري ان نكون
حـــــذريــن جـــــدا الن لـــــديــنـــــا عـــــدداً مــن
اخملــاوف والـصعــوبــات بـشــأن االسلــوب
املـنهـجي الــذي يقـف وراء ذلك". وعلــى
الــــــرغــم مـــن ان القــــــوات االمــــــريـكــيــــــة
البــريـطــانيــة لـم تعـط أي تقــديــر، فــإن
جـمـــاعـــة "احـصـــاء اجلـثـث العـــراقـيـــة"،
وهـي جـمــاعــة ابحــاث اجنلــو امـــريكـيــة
تـتعقب حـاالت الـوفـاة بني املـدنـيني من
خالل عـدة مصـادر، أعـطت تقـديـرا اقل
بكثـير لعدد حاالت الـوفاة بني املدنيني،
لـتتــراوح عنـدهـا بـني 14 الف و16 الف.
وقال املتحـدث باسم بلير ان التقديرات
اجلـديـدة الـتي اعـتمـدت علـى عـمليـات
مـسح منـزلي اجـريـت يف الشهـر املـاضي
يف احـيــــاء اخـتـيــــرت بـــشـكل عـــشــــوائـي
لـيــسـت شـــاملـــة. واضـــاف: "يـبـــدو انهـــا
اعتـمدت علـى اسلوب اسـتقرائـي وليس
علـــى احـصـــاء مفـصـل للجـثـث". وقـــال

بريطانيا تشكك يف صحة التقرير 
عن مقتل 100 ألف مدين عراقي

جـاك سترو وزيـر اخلارجيـة البريـطاني
ان لــنــــــدن ســتـــتعــــــامـل مع الـــتقــــــريــــــر
بــاحـتـــرام، ولكـنه اشــار الـــى انه مـــرتفع
بـشكل غـير عـادي علـى ما يـبدو. وأردف
قائال لهـيئة االذاعـة البريـطانيـة"هناك
تفاوت كبيـر بني العدد الـذي نقلت عنه
دراســـــــة النـــــســيــت واالعـــــــداد االخـــــــرى
جلـمـــاعـــات مــســتقلـــة. إن هـــذا تقـــديـــر
مرتفع جـدا فعال، ولكنه تقـدير يعـتمد
علــى اسلــوب اسـتقــرائـي مخـتلف جــدا
عن االسلـوب املنهجي القيـاسي لتقييم
اخلـــســــائــــر الـبـــشــــريــــة والسـيـمــــا عــــدد

االشخاص الذين قيل انهم قتلوا". 
مـن جهـته قـــال لـي روبـــرتــس مـن كلـيـــة
جون هوبكنـز بلومبيرغ للـصحة العامة
يف تقريـر بدوريـة النسـيت الطبـية نـشر
علــــى االنـتــــرنــت: "مع وضـع تقــــديــــرات
مـتحفـظــة نعـتقـــد ان هنــاك نحــو 100
ألف حـالة وفـاة اضافـية او اكـثر حـدثت
منـذ غـزو العـراق يف عـام 2003". واردف
قــــائال لــــرويـتــــرز: "يـبــــدو ان اســتخــــدام
القــــوة اجلــــويــــة يف مـنــــاطـق يقــطــنهــــا
الكثيـر من املـدنيـني وراء مقتل العـديد
ــــــــــــــســــــــــــــــــاء واالطــفــــــــــــــــــال".  ـمـــــــن الـــــــن ـ ـ

كركوك )أف ب(- 
ـــواء تـــورهـــان يــــوسف ان قـــوات مـن قــــال  الل
الــشـــرطـــة شـــاركـت يف عــملـيــــة مع اجلـيــش
االميـركـي اوقف خاللهـا 22 مـتطـرفــا يف حي

العمال الواقع يف شمال كركوك.
ورفض الـكشف عـن مزيـد من التفـاصيل عن
الـعمـليــة الـتي جــرت يف حـي مجــاور لـلمـطــار
حـيث تــوجــد القــاعــدة العــسكــريــة الــرئيـســة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

محلة اعتقاالت شملت 22 متطرفاً
لالميركيني.

مـن جهــة اخــرى اعلـنت شــرطــة كــركــوك يــوم
امـــس العـثــــور علـــى جـثـــة شـــرطـي مــــزقهـــا
الرصـاص كان قـد خطفه مـسلحون مـن امام

منزله مساء امس األول.
ولم يكن بامكان اللواء حتديد اسباب خطف
وقـتل الـشــرطي الــذي يعـمل يف احــد مــراكــز
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك. 
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اخلالص ـ و.خ.ع
قتل شـخصـان واصـيب ثالثـة اخـرون بـنيـران
القـوات االمــريكيــة التـي فتحـت عليهـم النـار
يف نقطـة تفتـيش تـابعـة إلـى  مـوقع مجهـول
يف منطقة املدحتية بقضاء اخلالص، عندما
كانـوا عائـدين بـسيـارتهم يف وقت مـتأخـر من
الليل. وتفاجأ السائق بنقطة التفتيش التي
فتـحت النـار علـى الـسيـارة دون ان تتـرك لهم
الوقت للتوقف .ووقع احلادث يف وقت متاخر

القوات االمريكية تقتل مدنيني وجترح ثالثة يف اخلالص
مـن لـيلــة امــس األول. وقــال أحــد املـصــابـني
انهـم "فـــوجـئـــوا بـــوجـــود نقــطـــة الــتفـتـيــش
االمريكـية علـى الطـريق العام يف هـذا الوقت
املتأخـر من الليل ويف هذا املكان غير املتوقع.
حـاول سـائق الـسيـارة التـوقف عنـدمـا الحظ
وجــود االمـــريكـــان. لكـنهـم فـتحــوا الـنـيــران
علـيـنــا مـبــاشـــرة دون ان ميهلــوا الــســائق أي
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة".
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بغداد ـ و.خ.ع
سجـلت وحــدة النـخبــة البــريـطــانيــة اول
خسـائـر لهـا، إذ قتل احـد جنـودهـا وجـرح
ثالثــــة اخــــرون يف حــــادث ســيــــارة أمـــس
األول، عـنــدمــا كــانــوا يف طــريـقهـم الــى
محــافـظــة بــابل لـتـنفـيــذ مهـمــة أوكلـت
إليهـم. وبدأت وحـدة النخبـة بتلقـي اولى
الضربـات عندمـا مت قصف أحد مـواقعها
اجلــــــديــــــدة بـقــــــذائـف الـهــــــاون مــن دون
خـســائــر، حـسـبمــا اعلـنه املـتحــدث بــاسم
اجلـيــش الـبــريــطــانـي. مـن جهــة اخــرى
اعلـن املـيجــور تــشــارلــز مــايــو  املـتحــدث
بــاسـم اجلـيــش الـبــريــطــانـي ان وحـــدته
ـــة بعـــد ان تعــسكــر سـتـبــدأ دوريـــات راجل
مبعــسـكـــرهـــا اجلـــديـــد "دوغـــوود" الـــذي
وصلـته وحـــدته ظهــر أمــس األول. ويقع
معـسكر "دوغـوود" غرب مـدينة احملمـودية
ـــطــيـفــيـــــــة ـــــشــكـل مـع مـــــــدن الـل الــتــي ت
واالسـكنـدريـة مـا يـسمـى بـ "مـثلث املـوت"
يف شمــال محــافـظــة بــابل. وخالل رحلــة
ـــأمـني انــتقـــال القـــوة مـن الـبــصـــرة، مت ت
الطــريق من القـوات االمــريكيـة، ووجـدت
يف طـــــــريـق احلـــــــركـــــــة ثـالث قــنـــــــابـل مت
تفكـيكها، كـما انفـجرت عبـوة ناسفـة امام
الــرتل الـبــريـطــانـي دون أن تـصـيـب أحــدا
مـــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة.
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ـ وكاالت بغداد 
قـــــــال رئـــيـــــس املـفـــــــوضـــيـــــــة الـعـلـــيـــــــا
لـالنــتـخـــــــابـــــــات انـه مت إعـــــــداد سـجـل
الـناخبـني والبدء بـتسجيل املـرشحني
لالنـتخـــابـــات والـبـــالغ عـــددهـم 1870
مـرشحـاً، يف الـوقت الـذي تــواصل فيه
الـعــمـل لــبــنـــــــاء املـكـــــــاتــب واملـــــــراكـــــــز
االنتخـابية يف جـميع املدن واالقـضية
والـنـــواحـي. ويف مـــا يخـص الــشـــروط
الـــــــــواجـــب تـــــــــوافـــــــــرهـــــــــا يف املـــــــــرشـح
لالنـــتخــــــابـــــــات، فقــــــد أشــــــار رئــيـــــس
املفــــوضـيــــة إلــــى أن املــــرشـح يجـب أن
يكـون عراقـي املولـد، وأن ال يقل عـمره
عـن 30 عــامـــا، وأن ال يكــون عـضــواً يف
حــزب الـبعـث أو كــان ميـتـلك مـنـصـبــاً
قـيـــاديـــاً فــيه، كـمــــا يجــب أن ال يكـــون
مـدانــا بجـرميــة مخلـة بـالـشـرف، وأن
يـكـــــون حــــســن الــــســيـــــرة والــــسلـــــوك،
وحــاصالً علــى الــشهـــادة الثــانــويــة يف

االقل. 
مــــن جـهــــتـه اعـلــــن احــــــــــد اعــــــضــــــــــاء
املـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا املــــــســـتـقـلــــــــة

اإلعالن عن رشوط الرتشيح لالنتخابات 
التي يـتزعـمها أبـو مصعب الـزرقاوي.
وقـال املتحـدث فـريـد ايـار ان اخلطـاب
املكتـوب على االلة الكاتبـة باسم فرقة
االغــتــيـــــاالت بجــمـــــاعـــــة الــتـــــوحــيـــــد
واجلهاد ارسلت الى مكاتب اللجنة يف
بغداد ومـدينة املـوصل بشمـال العراق
هـــذا االسبــوع. وقـــالت اخلـطــابــات ان
أعضاء اللجـنة سيقتلون هم وأسرهم
اذا بقــوا يف مـنــاصـبهـم. وقــال ايــار ان
تلـك الــتهــــديــــدات لـن تــــردع أعــضــــاء
اللجنـة، مشـيرا إلـى أنهم سيـواصلون
عـمـلهـم حـتــــى نهـــايـــة االنــتخـــابـــات،
النهـم ال يخــشـــون هـــذه الـتهـــديـــدات
االرهــابيـة. يـذكــر إن املفــوضيـة كــانت
قــد صــادقـت علــى اعـتـمــاد الـبـيــانــات
اخلاصـة باستمارة احلصـة التموينية
كبيانـات اساسية الستمارة االنتخاب.
وسيـتم تــوزيع االسـتمــارة يف تـشـــرين
الثـانـي مع احلصـة التمـوينيـة لـذلك
الـشهر، عـلى أن مينح الـناخبـون مهلة
سـتـــة اســـابـيع لـتــسجـيل االسـمـــاء يف

نحو )600( مكتب.  

لالنـــتخــــــابـــــــات يف العــــــراق أمـــــس إن
بامكان سكـان املناطق املضـطربة مثل
الفلـوجة تـسجيل انفسـهم يف اللوائح

االنتخابية يف اماكن اخرى.
وقـــــــال عــــــــادل الالمــي: "نــنـــــــوي فـــتح
مــكــــــــاتـــب الـــتــــــسـجـــيـل يف املـــنــــــــاطـق
املـــضـــطـــــربـــــة يف االول مــن تــــشـــــريــن
الــثـــــــانــي. لـكــن قـــــــد تـكـــــــون هــنـــــــاك
اسـتـثـنـــاءات حـيـث بــــإمكـــان الـنـــاخـب
تـــــسـجــيـل نـفـــــسـه يف مـكــتــب يـقـع يف
مـناطق هـادئة يف بغـداد او يف اي بلدة
او مـدينـة قـريبـة". واضـاف ان حـراسـا
تابـعني للمفـوضيـة سيـتولـون حمـاية
مكـــاتـب الـتــسجـيل مبـــؤازرة عـــدد مـن
عنـاصـر الـشـرطـة واحلـرس الـوطـني.
وتــابـع ان "املكــاتـب سـتكــون يف مــراكــز
تــــسلـم احلــصــص الـتـمــــويـنـيــــة او يف

اماكن قريبة".
ويف الـسياق نفـسه قال متحـدث باسم
الـلجنــة االنتخــابيـة أمـس ان الـلجنـة
تلقـت تهــديــدات بـــالقـتـل وقّع علـيهــا
متشددون يستخـدمون اسم اجلماعة

بغداد )رويترز(
اعـتـقلــت القــــوات االمــــريـكـيــــة الـــشــيخ
هشـام الدلـيمي وابـنه الشـاب ومسـاعداً
له  عنـد مــداهمــة منــزله يف الـسـاعـات
االولـى من صباح أمـس يف بغداد. وقال
شقيقه لرويترز يف اتصال هاتفي: "اننا
ال نعــرف ملـــاذا اعتـقل الن له اتـصــاالت
مع االمـــــريـكــيــني". وأضـــــاف "داهــمـــــوا
منـزله صبـاح اليـوم وكسـروا أشيـاء. وال
نـفهــم الــــســبــب يف انهــم أخـــــذوه بهــــذه
الـــوحــشـيـــة". ولـم يـتـــوافـــر علـــى الفـــور
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القوات االمريكية تعتقل وسيطاً يف قضية الرهائن

بغداد/ كرمي جاسم السوداني
أوعـــز وزيـــر الـنفــط املهـنـــدس ثـــامـــر
عـبـــــاس الغــضـبــــان بـــشـــــراء معــــدات
حتـتـــاجهـــا الـصـنـــاعـــة الـنفـطـيـــة يف
املنـطقــة اجلنــوبيـة وإجـراء عـمليـات
الــتــــــأهـــيل الــتــي تــتــــطلـــبهــــــا بعـــض
الـوحدات يف شركتـي مصايف اجلنوب

وزير النفط : رشاء معدات لتأهيل مصايف وغاز اجلنوب
وأشـــار إلـــى تـــشكــيل جلـنـــة ملـتــــابعـــة
انسيـابيـة جتهيـز املنتجـات النفطـية
يف البصرة مؤلفة من ممثلي شركات
اخلـــطــــــوط والــتــــســـــــويق ومـــصــــــايف
اجلـنوبي وغاز اجلنوب بـرئاسة مدير
عــام مصــايف اجلنــوب ملنع حـدوث أي
ـشــحــــــــــــــــة يف تــلــــك املــــــنــــــتــجــــــــــــــــات. ـ

وغاز اجلنوب.
وأكـد الوزير على إن القرارات اتخذت
لـتــــؤمـن مـــــردوداً إيجــــابـيــــاً لــــزيــــادة
اإلنتـاج والتغلب علـى املصـاعب التي
تعترضه مـع تأمني استقـرار استيراد
املنتجـات النفطـية وإيجـاد انسيـابية

جيدة لها يف احملافظات اجلنوبية.

6 قتىل و17 جرحيا يف انفجار
سيارة مفخخة بمقر "العربية"

الـعـــــــــامـلـــني يف الـقـــنـــــــــاة لـ )املـــــــــدى( إن
احلـراس حاولـوا إيقاف سـيارة مفـخخة
كــانـت تــسـتهـــدف القـنـــاة، لكـن الــسـيــارة
اقــتـحــمــت بـــــــاب املـــــــرآب وانـفـجـــــــرت يف
داخله. مـن جهـتهــا قــالت جنــوى قــاسم
كـبيـرة مــراسلـي العــربيـة بـبغــداد يف بث
علـى الهـواء مبـاشـرة علـى قنـاة العـربيـة
ان حـــريقـــا شـب نـتـيجــــة انفجـــار أحلق
أضــــرارا بــــاملـبـنــــى. وأضــــافـت أن سـيــــارة
ملغـومـة مـريبـة انفجـرت علـى مـا يبـدو
يف مــرآب الــسيــارات. وتــابعـت أنهـــا غيــر
مـتــأكــدة مـن أن احملـطــة الـتلفــزيــونـيــة

كانت هي املستهدفة باالنفجار. 

تعقـيب لــدى اجليـش االمـريـكي. يـذكـر
أن هــذا الـــوسيـط شــارك يف مفــاوضــات
جـــــــرت يف األيـــــــام الـــثـالثـــني االخـــيـــــــرة
لالفـــراج عـن الــصـحفـيـني الفـــرنــسـيـني
احملــتجــــزيـن رهــــائــن يف العــــراق يف اب
املــاضي. ويقـول الــدليـمي الــذي وجهت
اليه يف الـسابق احـدى جماعـات خطف
ــــأنه ال يــتحــــدث الــــرهــــائـن انــتقــــادات ب
ـــــاســـمهــــــا انه شـــــارك يف االفـــــراج عــن ب
رهـــائـن عـــراقـيـني مـن سجـــون تـــديـــرهـــا

الواليات املتحدة.
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هالبيتون ترفض اهتامات
اجليش االمريكي

القـوات الـربيطـانيـة تـسيرّ
دوريـاهتـا يف املـحمـوديـة


