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صفقة جتارية مع بنك االسترياد
والتصدير األمريكي

بغداد / متمم التميمي
أوضح مــصــــدر مـــســــؤول يف الـبـنـك
املـركزي العـراقي أنه مت االتـفاق مع
بـــنــك االســـتـــيــــــــراد والـــتــــصــــــــديــــــــر
األمريكي حول أول صفقة جتارية.
واشـــــــار إلـــــــى أن هـــــــذا االتـفـــــــاق مت
مبـــوجب بــرنــامج خــاص بـــالتـــأمني
قصيـر األجل مع العـراق حيـث قدم
البنـك املركـزي كتـاب اعتمـاد صادرا
مــن الــبــنـك الــتـجـــــــاري الـعـــــــراقــي
ومــــصـــــــدقـــــــا عـلــيـه مــن قــبـل بــنـك
)مورجان( لـيؤمن صفقة بيع شركة
)نيفـا( بـواليــة نيـوجــرسي ملـصلحـة
الـشــركــة العــامــة لألدويــة واملعــدات

الطبية التابعة لوزارة الصحة.

بغداد ـ الرمادي ـ الفلوجة/املدى ـ
الوكاالت 

انـدلع قتـال عنيف مبـدينتي الـرمادي
والفلـــوجـــة مبحـــافـظـــة األنـبـــار أمــس
األحـــــد. وقـــــالــت مـــصـــــادر طــبــيـــــة إن
القتال الـذي اندلع يف الـرمادي خلف

ستة قتلى. 
وقــال سكـان املــدينــة: إن القتـال يـدور
يف شــرق ووسط الـرمـادي حيـث ميكن
ســـمــــــــاع دوي اطـالق الـــنــــــــار كـــمــــــــا أن
املـــدارس واملـتـــاجـــر يف هـــذه املـنــطقـــة

أغلقت أبوابها. 
وقــــد قــصفـت املــــدفعـيــــة األمــــريـكـيــــة
مـــدينــة الفلــوجــة فـيمــا قـــال اجليـش
االمـريـكي إن ضـربـة جـويـة قـد دمـرت
اسـتحكـامـات حـصـينـة ملــدافع الهـاون

يستخدمها مسلحون. 

مواجهات عنيفة يف الرمادي والفلوجة
واملفاوضات مستمرة حتى أمس

ويقـدر الضبـاط األمريكيـون ان هناك
مــــا يـــصل إلـــــى ألفـني مــن املقــــاومـني
يـــتحـــصــنـــــون يف الـفلـــــوجـــــة. ولــيــــس

واضحاً كيف ينتشرون.
ويقـول قادة مشـاة البحريـة ان ضباط
اجليـش الـســابق ويـعيـش كـثيــر منـهم
يف حي واحـد بــالفلـوجــة يقفـون وراء
العـديد من الهجـمات التقليـدية مثل
الهجـمــات بـــوابل مـن قـــذائف املــورتــر

على القواعد األمريكية.
وبــيــنــمـــــــا يقـــــــول بعـــض املــــســــــؤولــني
الـعــــــــراقـــيـــني ان رجــــــــال املـقــــــــاومــــــــة
العـــراقـيـني انـقلـبــــوا علـــى مـتــشـــددي
الـــــــزرقـــــــاوي.يف حــني يـقـــــــول الـقـــــــادة
االمــيــــــركــيــــــون ان هــنــــــاك قــــــدراً مــن
التنسيق بني مجمـوعات مختلفة من

املسلحني.

ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــاد عـالوي ان ــــــــــــوزراء اي ـــــــــس ال رئـــــي
"االتـصاالت مـستمـرة لكنهـا لم تـسفر

عن نتيجة حتى االن".
حــيــث أكـــــــد وفـــــــد الـفـلـــــــوجـــــــة خـالل
محــادثــات مع عــدد من الــوزراء انه ال
يــسـتــطــيع ضـمــــان مغــــادرة املقــــاتلـني

االجانب املدينة.
ويف تــصــــريح لـــرويـتـــرز قــــال الكـــابـنت
روبـــــرت بـــــوديـــش مبـــشـــــاة الــبحـــــريـــــة
األمــريكيـة وقـائـد سـريـة دبـابـات قـرب
الفلـــوجـــة "لـــديـنـــا مـتــشـــددون شـبـــان
جــــاءوا مـن دول أخــــرى وهـم أسـلحــــة
بشرية ضد الدبابات، وهم أيضاً اناس

يزرعون القنابل على الطرق".
وقـال: "هنـاك أيضـا اناس مـن اجليش
العـــراقـي الــســــابق وهـم اخملــطــطـــون.

انهم اذكياء".

ـ ـ ـ وقـالـت مصـادر عـسكـريـة أمـريـكيـة إن
املقـاتالت قـصفـت "مخبــأ للهـاون " يف
جنــوب شــرقـي الفلــوجــة الـسـبت ممــا

تسبب يف وقوع انفجارات.
ويف بغداد قال احد اعيان الفلوجة ان
االتصـاالت مـستمـرة امس االحـد بني
اجمللـس الـوطـني املـؤقـت واعضــاء من

وفد املدينة حلل االزمة سلميا.
واضــــاف املــصــــدر رافــضــــا ذكــــر اســمه
لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان وفـد اجمللـس
الــــــوطــنــي "ســـيجــــــري اتـــصـــــــاالت مع
احلـكــــومــــة" مـــــوضحـــــا انه لـن يـكــــون

هناك "اي اجتماع رسمي".
واكــد "اسـتمــرار محــاوالت حل االزمــة
سلميا ونـأمل ان تسير االمـور على ما

يرام".
ومــن جهــته، قـــــال مــصـــــدر يف مـكـتـب

حـــاصـــرت القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة أمــس
)السبت( مع احلرس الوطني والشرطة
يف بـــــــابل مــــــديــنــــــة احلـــصــــــوة وقــــــامــت
بعـمليــات تفـتيـش يف عـدد مـن االحيـاء
فــيهــــا.. وجــــرى تـبــــادل عـنـيـف الطالق
الــنـــــار مـع مجـــــامـــيع مــن اإلرهـــــابــيــني
متحـصنني وسـط جامع اسـامة بـن زيد

قوات بريطانية وعراقية هتاجم أوكار
اإلرهابيني يف احلصوة

الواقع وسط املدينة.
واسـتــطــــاعــت القــــوات الـبــــريــطــــانـيــــة ـ
بـالتعـاون مع القـوات العراقـية ـ اقـتحام
اجلـــــــامـع والقــبــــض علـــــــى اعـــــــداد مــن
اإلرهــابـيـني وسقــوط عــدد مـن القـتلــى
واجلـــرحــــى ووضع الـيــــد علـــى كـمـيـــات

كبيرة جداً من األسلحة واخملدرات.

تشكيل كتائب ملواجهة أعامل العنف
بــدأت وزارة الـــداخلـيــة بـتـــشكـيل قــوة
خــــــاصــــــة ملـــــــواجهــــــة اعــمـــــــال العـــنف
والعـمليـات العـسكـريـة يف احملــافظـات
الـتي تـسـتهــدف املـــواطنـني علــى حــد
قــولهـا وقـال مـصـدر يف الـوزارة رفـض
ذكـر اسمه إن هـذه القـوة التـي تتكـون
مــن كــتــــــائــب عــــــدة تـــضــم عــــــددا مــن
ضـبـــاط وضـبـــاط الــصف يف اجلـيــش
العراقي السـابق فضال عن متطوعني
جــــدد يـتـم تــــدريــبهــم يف معـــسـكــــرات
الـتــــدريـب. واضــــاف املــصــــدر ان هــــذه

القــوة بــدأت عـملهــا الـفعلـي يف حـني
ان بـعــــض الـكــتـــــــائــب ال تـــــــزال حتــت
التـدريب مـشيـرا الى وجـود عدد غـير
قلـيل من املـتطــوعني الــذين انـضمـوا
مـؤخـرا الـى هـذه القـوة. وكــانت وزارة
الـــــداخلـيــــة قـــــد اعلـنـت ســـــابقــــا عـن
تـــشكـيل فـــوج للـتـــدخل الــســـريع مـن
ضــبــــــاط الـــــشــــــرطــــــة ومــــــراتـــبهــــــا يف
احملـــــافــظـــــات كـــــافـــــة ملـــســـــانـــــدة عــمل
الــــشـــــرطــــــة علــــــى وفق تـــصــــــريحـــــات

املسؤولني يف الوزارة.

بغداد/ طارق اجلبوري - )آ ف ب(
أكــد رئـيــس املفــوضـيـــة العلـيــا املــسـتقلــة
لالنـتخـــابـــات يف العـــراق الــسـيـــد حــسـني
الهنداوي أن هنالك مباحثات جتري بني
املفوضـية وبرملـان إقليم كردسـتان. لوضع
صـيغـة مـالئمــة جملمـوعــة اخلالفــات بني
قانـون البـرملان الـوطنـي وبرملـان كردسـتان
كـمـــا إن األيـــام املقـبلـــة سـتـــشهـــد إصـــدار

نظام الدعاية واحلملة االنتخابية..
جـــــاء ذلـك يف معـــــرض إجـــــابـــــات رئـيـــس
املفــــوضـيــــة علــــى أســئلــــة واســتفـــســــارات
ممثلـي األحزاب والكـيانـات السـياسـية يف
النــدوة الـتي نــظمـتهــا املفـــوضيــة لـشــرح
آلـيــــة تــصـــــديق الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة
وتــشكـيل االئـتالف، وقـــال: إن املبـــاحثــات
مع بــرملـــان إقلـيـم كــردسـتـــان وصلـت إلــى
مــــراحـلهــــا الــنهــــائـيــــة واملــتعـلقــــة بــثالث
مسـائل هي مسـألة متـثيل املرأة يف بـرملان
كـردستـان ونظـام القـائمـة املغلقـة ونـسبـة
الـ)7( بــاملئـة املعـتمــدة من قـبلهـم وسيـتم
اإلعالن عـن الــصــيغــــة الــنهــــائـيـــــة خالل
األيام القـادمة.. كمـا إن املفوضيـة عقدت
عـــــــدة لـقـــــــاءات واتــــصـــــــاالت مـع ممــثـلــي
مـحافظات العراق تتعـلق بالعدد النهائي
جمللــــس بغـــــداد ومجــــالـــس احملــــافــظــــات
مــوضحــاً أن هنـالـك مقتـرحـاً بــأن يكـون
عــــدد أعــضـــــاء بغــــداد 51 وعــــدد أعــضــــاء

احملافظات 41 .
وأضـــــاف إن املفــــوضـيــــة لـيـــســت سلــطــــة
تـــشــــريعـيــــة وال متلـك صالحـيــــة تغـيـيـــر
الـتعليمـات وهي ملـتزمـة بنصـوص أربعة

املباحثات مع برملان إقليم كردستان وصلت إىل مراحلها النهائية
ونظام احلملة االنتخابية سيعلن قريبًا

بغداد/ كرمي جاسم السوداني
أعـلن وزيــر الـنفـط املـهنــدس ثــامــر عبــاس
الغـضبـان مـوافقـة اجملـلس األعلـى للـنفط
والغــاز علــى بنــاء وتـطــويــر مـشــروع الفــاو
الـنفـطـي ومــضخــات الـنفــط ومجـمــوعــة
احلـزمـة القـدميـة، جــاء ذلك خالل النـدوة
احلواريـة التـي أقامـتها رابـطة الـصحفيني
االقـتـصــاديـني العــراقـيـني.وقــال إن األمــر
يتـطلب إضـافة أنـابيب ملـستـودع )الطـوبة(
حيث سيتـم بناء عـدد من اخلزانـات بواقع
)8 خـزانات( وبـذلك سيـكون لـلعراق طـاقة
خــزن هــائلــة جــداً وإضــافــة إلــى اخلــزيـن
العــائـم الـــذي يحـتــاج إلــى ربــط أنــابـيـب
مطاوعة أو وسائل أخرى تصديرية سريعة

وقابلة للدوران 360 درجة.
وأكـد الـوزيـر إن اإلرهـابيـني استهـدفـوا يـوم
أمــس األول أنـبـــوبـني وقـبـلهـمـــا أنـبـــوبـني
آخريـن يف شمال بغـداد وإن هذه العـمليات
فيهـا مضرة وخـسائر مـادية وبشـرية فضالً
عـن تدفـق النفط اخلـام إلى بـاطن األرض
لـيــؤثــر بــشـكل مـبــاشــر يف املـيــاه اجلــوفـيــة
واآلبــار االرتــوازيــة.فــضالً عـن ظهــور بـقع
نفطية يف نهري دجلة والفرات والتي تؤثر
يف مــآخــذ مـيــاه الــشــرب.مــوضحــاً إنه مت
إصـالح )181( مـقـــطـعـــــــا مــن األنـــــــابــيــب

النفطية يف الشمال والغرب.
وبني إن التخصيصات البالغة مليارا و200
مليون دوالر قـد أدخلت إلى مـيزانيـة العام
ـــالــصـنـــاعـــة الــنفــطـيـــة 2005 للــنهـــوض ب
العــراقـيــة ولــديـنــا العــديــد مـن احلقــول
املـكــتــــشفــــة ولــم تـــســتـغل ومــنهــــا مـكــمــن
)الـيـمــامــة( الــذي يحــوي نفـطــا خفـيفــا
واحلقل غـيــر مـطــور وبــاإلمكــان تـطــويــره
وكــذلـك العــديــد مـن احلقـــول املكـتــشفــة
وغير املـكتشفـة والتي تـختلف نسـب كلفها
من حقل إلـى آخـر.وللـوصـول إلـى إنتـاج 6
ــــرمــيل يــــومــيـــــاً يجــب أن يـكــــون ماليــني ب
اإلنتـاج تــدريجيـا من 2.8 إلــى 3.5 مليـون
بـرميل وصـوالً إلـى 6مليـون بـرمـيل نحتـاج
إلـــــــى 25 ملــيـــــــار دوالر مجــتــمعــــــة.وأفــــــاد
الغـضبـان بـأن إطاللـة العـراق علــى البحـر
محــدودة ولــدى العــراق مـينــاءان )العـميــة
والبـصــرة( ولــدينــا خـطـط للــوصــول إلــى
إنتاج 1.600 مليـون برميل يومياً يف ميناء
الـبـصــرة ومـثلهــا يف مـيـنــاء العـمـيــة أال إن
اإلنـتـــاج يف الـــوقـت احلـــاضــــر )650( ألف

برميل يومياً.
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احملافظات/املدى ـ أ. ف. ب
اغتـال مـسلحـون احــد عنـاصـر احلـرس
الـــــــوطــنــي وشـقــيـقـه أمـــــس االحـــــــد يف
مــنــــطقـــــة تـقع جــنـــــوب-شــــــرق بغـــــداد،

حسبما قال والدهما.
واضـاف جـاسم جـابـر ان ابـنه "علي كـان
متـوجها صـباح اليـوم الى مـركزه بـرفقة
شقيقه قصي عندما اوقفهما مسلحون
وخـــــطـفـــــــــوهـــمـــــــــا قـــبـل اعـــــــــدامـهـــمـــــــــا
بـالـرصــاص".ومن جـهته، قـال املالزم يف
الشرطـة مزهر احللو ان دورية للشرطة
عثـرت علـى اجلـثتـني يف منـطقـة جـرف
الـنــــداف ونقلـتهـمـــا الــــى معهـــد الـطـب
الـــشـــــرعــي.واضـــــاف انهــمـــــا مــصـــــابـــــان

بطلقات نارية يف الرأس واجلسم.
ويف تكـريـت اعتقل ثالثـة اشخـاص بعـد
محــاولـتهـم الهــرب مـن نقـطـــة سيـطــرة
مـرورية اقـامتهـا فرقـة املشـاة األمريكـية
االولى قرب سـامراء. وقد شـوهد هؤالء
االشخـــاص يف وقـت مــبكـــر عـنــــد مكـــان
هجــوم بــالقــذائف الـصـــاروخيــة وكــانــوا
يـنتـظــرون وصــول رتل امــريكـي عنــدمــا
استـدار الرتل ورآهـم. وقد اقـام الرتل
نقـطــة سـيـطــرة مــروريــة واقـتــربــوا مـن
االشخـــاص الـثالثـــة  عـنـــدمـــا حـــاولـــوا
الهرب يف مركبة باجتاة نقطة السيطرة
املروريـة. واطلق اجلنـود اطالقة حتـذير

القــبـــض عىل شـــــاحــنـــــة حمــملـــــة
بقـنـــــابل اهلــــاون يف الــنعـامنـيــــة

بغداد/متمم التميمي
أكــــــد مـــصــــــدر يف الــبــنـك املــــــركــــــزي
العــراقـي وصــول منــاذج املــسكــوكــات
املعــــــدنــيــــــة مــن فــئــــــات 25، 50، 100
ديـنــــار غـيــــر انه لــم يحــــدد مــــوعــــداً

لطرحها يف األسواق املركزية.

إطالق املسكوكات العراقية الشهر املقبل
قبـل البـنك املــركــزي العـــراقي حـيث
وصـلت كـميـــات من املــسكــوكــات إلــى

ميناء البصرة.
ويـــذكـــر ان الـبــنك قــــد أوقف العـمل
بهـــــذه املــــسـكـــــوكـــــات قــبل أكــثـــــر مــن

خمسة عشر عاماً.

وأضـاف ان البنك بـانتظـار الكمـيات
املطلـوبة لغرض طـرحها يف األسواق
وإمـكـــــانــيـــــة تــــــداولهــــــا والعــمـل بهـــــا
مـــــــشـــيـــــــــراً إلـــــــــى انـه مـــن احملـــتـــمـل
إطـالقهــــا إلــــى األســــواق يف الــــشهــــر
املقـبل بعد اإلعالن عـنها رسمـياً من

ختصيص )مليار و200
مليون دوالر( للنهوض

بالصناعة النفطية

قــدميــة معــروفــة يـسـتخــدمهــا ارهـــابيــون
موجـودون يف العراق مثل حركة التوحيد
واجلـهــــــــــاد )قــــــــــاعــــــــــدة اجلـهــــــــــاد يف بـالد
الــرافــديـن حــالـيــا بــزعــامــة االردنـي ابــو
مــصعـب الـــزرقـــاوي( وكـتـــائـب الـــشهـــداء

وغيرهم تهدد باغتيالنا مع عائالتنا".
واوضح ايــــــار ان "الــــــرســـــــائل تــــصل الــــــى

مكتب االستعالمات عبر اشخاص".
يف مجـــال آخـــر، اكـــد املـتحـــدث الـــرسـمـي
بــاسـم املفـــوضيــة العـليــا عــدم صحــة مــا
ذكره احـد اعضاء املفـوضية الـسبت حول
امـكـــــــانــيـــــــة تــــــسجـــيل سـكـــــــان املــنــــــــاطق
املـضـطـــربـــة مـثـل الفلـــوجـــة انفـــسهـم يف

اللوائح االنتخابية يف اماكن اخرى.
وقـال "هذا اخلـبر عـار عن الـصحة متـاما
وسـيكــون تــسجـيل الـنــاخـبـني يف مكــاتـب
تـــسلـم احلــصــص الـتـمـــويـنـيـــة كـمـــا هـــو

مقرر".
وكـان احد اعضـاء املفوضيـة اعلن السبت
"ننـوي فتح مكـاتب التـسجيل يف املـناطق
املـضـطــربـــة يف االول من تـشــريـن الثـــاني
لكـن قـــد تكــون هـنــاك اسـتـثـنــاءات حـيـث
بـامكان الـناخب تـسجيل نفـسه يف مكتب
يقع يف منـاطق هـادئـة يف بغـداد او يف اي

بلدة او مدينة قريبة".
وامــــام الـنــــاخـبـني مـهلــــة سـتــــة اســــابــيع

لتسجيل االسماء يف قرابة 600 مكتب.
ومـن املـتـــوقع اجــراء االنـتخــابــات اواخــر
كـــانـــون الـثـــانـي 2005 الخـتـيـــار مـجلـــس
وطنـي ومجــالـس 18 محــافـظــة واعـضــاء

برملان اقليم كردستان.

قــوانني هي قـانـون إدارة الـدولـة العـراقيـة
للمـرحلــة االنتقــاليـة وقـانـون املفــوضيـة
الـعلـيــــا وقــــانــــون االنــتخــــابــــات وقــــانــــون
األحــزاب والكيـانـات الـسيــاسيـة وال يحق

لها مناقشة أي تغيير..
وحـول إيجـاد صـيغ متـسـاويـة ومـتكـاملـة
للــدعــايــة االنـتخــابـيــة يف ضــوء امـتالك
عـدد من األحـزاب وسـائل إعالم مـتنـوعـة
وإمكـانيات مـالية.. أشـار رئيس املفـوضية
إلــى أن املفــوضيـة لـم تتــوصل حتـى اآلن
إلــى نـظــام حــول هــذا املــوضــوع، ولـكن يف
الـــــوقـــت نفـــــسه لــن يــتــم مـــنع أحـــــد مــن
القيـام بحملـة انتخـابيـة، ومع ذلك فـإنه
خـالل أيــــــــام ســـيـعـلـــن نــــظــــــــام احلـــمـلــــــــة
االنـتخـــابـيـــة. أمـــا عـن شــــرط دفع مـبـلغ
ملـيــونـني ونـصـف للفــرد وسـبعـــة ماليـني
ونـصف لـلكـيــانــات الــسـيــاسـيـــة أوضح إن
هـــــــــذا الـــــــشـــــــــرط وضـع حـــتـــــــــى يــكـــــــــون
للمـرشحني جـديـة وهـو مبـدأ معمـول به

يف كل االنتخابات.
مـن جهة أخرى اكـد مسؤول يف املفـوضية
الـعليـا املـسـتقلـة لـالنتخـابــات يف العـراق
أمـس االحـد ان املفــوضيــة تتلقـى رسـائل
تطالب بـالتراجـع عن االنتخابـات املقررة
اواخـــــر كـــــانـــــون الــثـــــانـــي املقــبـل وتهـــــدد

باغتيال القائمني عليها مع عائالتهم.
وقـال فـريـد ايـار املتحـدث الــرسمي بـاسم
املفــوضيـة "تـصلنــا بعـض الـرســائل الـتي
تطـالبـنا بـالتخلـي عن االنتخـابات النـها

نتيجة لالستعمار واالحتالل".
واضـــــاف "تــتــضــمــن الـــــرســـــائـل مفـــــردات

اكـد رئيس الـوزراء اليـابانـي جونـيشيـرو كويـزومي امس االحـد ان قتل الـرهيـنة
اليـابـانيـة شـوسي كـودا يف العـراق لن يـؤثـر علـى انتـشـار القـوات اليـابـانيـة وان

بالده ستواصل تعاونها مع اجملتمع الدولي.
مـن جهـته أعـلن نـــائب وزيــر اخلـــارجيـــة اليــابـــاني شـــوزين تــانـيغــاوا ان طـــوكيــو
سـتنقل جوا الى الكـويت جثة الرهـينة اليابـانية املقطـوعة الرأس العـادتها الى

اليابان.
ويف كولـومبو طالبت عائلة سائق شاحنـة سريالنكي محتجز كرهينة يف العراق
امس االحـد باالفـراج عنه مـشددة علـى ان دينيـش راجاراتنـام ارغم علـى العمل
يف العراق من قبل مستخدمه الكويتي.فيما قال السفير الفرنسي لدى العراق

اطمئنان فرنيس عىل الرهينتني ودعوة إلطالق رساح خمتطف رسيالنكي.. وكويزومي يؤكد بقاء القوات
بـرنـار بـاجــوليه امـس االحــد يف ختــام لقــائه رئيـس هـيئــة علمـاء املـسلـمني يف

بغداد ان الرهينتني جورج مالبرونو وكريستيان شينو "بصحة جيدة".
واضــاف للـصحــافيـني ردا علــى ســؤال حــول الــرهيـنتـني "نعــرف انـهمــا بـصحــة
جيـدة".واوضح ان الـسلطـات الفـرنـسيـة "تتـابع" هـذه املسـألـة كمـا انهـا "تـواصل
االتصـاالت" لـلحصـول علـى نـتيجـة ايجـابيـة.واشـار الـسفيـر  الـى ان لقـاءه مع
الـشـيخ حــارث الـضــاري "تـطــرق فـيه الــى االوضـــاع يف الفلــوجــة ومــؤمتــر شــرم
الشـيخ والرهائـن ومسائل اخـرى".واعرب عن امله يف حل ازمـة الفلوجـة سلميا
مـشـيــرا الــى ان "اي هجــوم عــسكــري سـتكــون له عــواقـب سلـبـيــة علــى الــوضع

املفوضية العليا لالنتخابات تلقت تهديدات بالقتلالسياسي واالنتخابات".
مقتل عنصر من احلرس الوطني وشقيقه

واعتقال 3 مسلحني قرب سامراء

بغداد ستار احلسيني
قـال رئيس الـوزراء اياد عـالوي ان القوات
العــراقيـة اعـتقلت 167 ارهــابيــاً وهم اآلن
يف قـبضـة العـدالـة العـراقيـة ومـوضـوعـون

قيد التحقيق.
وأكد يف مـؤمتر صحفي عقـده ظهر امس
يف قـصـر املـؤمتـرات أن هـؤالء االرهـابـيني
ينتمون إلـى جنسيات مخـتلفة بينهم 33
ســـودانـيـــاً و30 ســـوريــــاً و24 سعـــوديـــاً و21
مـــصـــــريـــــاً و14 اردنــيـــــاً و7 تـــــونــــســيــني و5
ميـنـيـني و4 فلــسـطـيـنـيـني و4 لـيـبـيـني و3
لبنـانيني و3 مغـاربيني و11 عـراقياً وكـانوا

يف افغانستان.
واشـــار عالوي إلــى أن هــؤالء االرهــابـيـني
الــذين تـسـببــوا يف قتـل مئــات العـراقـيني
االبــــريــــاء وحتــطـيـم الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة
وافـشـال املـشـروع الــسيـاسـي العــراقي قـد

اعترفوا بجرائمهم وامتداداتهم.
وأوضـح ان احلكـــومــــة العـــراقـيـــة كـــشفـت
اوكـاراً مهمـة يف بغـداد وديـالـى الرهــابيني
مجــرمـني اتخــذوا مـن االسالم ذريعــة يف
تـنفيـذ عـمليـاتهـم إذ وصلت عـدد جــرائم
االنـــتحــــــاريــني إلــــــى 90 جــــــرميــــــة، ذهــب
ضحـيـتهــا آالف االبــريــاء مـن املــواطـنـني
العــــــراقــيـــني واغلـــبهـــم اطفــــــال ونــــســــــاء

وشيوخ.
وذكـــــــــر عـالوي بـــــــــان اربـعـــــــــة مـــن كـــبـــــــــار

مساعد عزة الدوري قادنا إىل
جماميع من االرهابيني وأسلحتهم

ــــــــــا ــــــــــابــــي ــــــــــا 167 إره عـالوي: اعــــتـقـلــــن
مــن جــنـــــســيـــــــات عـــــــربــيـــــــة مـخــتـلـفـــــــة

ـ ـ ـ

االرهــابيني قـد لقـوا حـتفهم وهـم كل من
ابـــو أنــس الــشـــامـي وهـــو اردنـي مـن اصل
فلــســطـيـنـي وكـــان احـــد اهـم مــســـاعـــدي
الـــزرقـــاوي وابــــو محـمــــد اللـبـنـــانـي وابـــو
احمد الطابـوقي من السعوديـة وابو عمر
املصري مـن مصر وجميعهـم قد قتلوا يف
الفلــوجـــة بعــد مـتـــابعــة ورصــد مـن قـبل
احلكـومة العـراقية مـشيراً إلـى أن القوات
العـــراقيــة قــد ألـقت الـقبـض ايـضــاً علــى
املـسـاعـد االول لعـزة الـدوري حـيث قـادنـا
إلـــى مجـــامـيع مـن االرهـــابـيـني ومخـــازن
اسلحـتهـم ونــشـــاطـــاتهـم وال زال الـبحـث
مسـتمراً عـن اآلخرين وبـهمة عـالية إذ ال
مــصــــاحلـــــة وال عفــــو وال حــــديــث مع اي
ارهـابـي مهمـا كــان او يكن مـؤشـراً إلـى ان
غــصـن الــــزيـتــــون مـــــا زال مقــــدمــــاً أمــــام
الفلـوجـة مـن قبل احلكـومـة حتـى يخـرج
االرهـابيـون منهـا او أن يـسلـمهم األهـالي
وتـــسلـيـم جـمــيع اسـلحــتهـم املـتــــوســطــــة
والـثقيلـة ودخـول قـوات احلـرس الـوطـني
كـي تـبــدأ حـملــة االعـمـــار واردف العالوي
بــالقـول أن اهـالـي الفلـوجـة بــريئــون من
العـــصـــــابـــــات الــتــي حـــطــت مبـــــديــنـــتهــم
وسيطـرت عليها وسوف نـضع حداً لتمرد
هـؤالء االرهـابـيني ألن الـصبـر بــدأ ينفـد
وال بـد من أن منضي قـدماً يف بنـاء عراق

تسوده احلرية والدميقراطية والتقدم.

يف محـــــاولــــــة اليقـــــاف املـــــركــبـــــة الــتــي
استمـرت بالـسيـر نحـو نقـطة الـسيـطرة
املــروريــة. واطلقـت اطالقــة ثــانيــة علــى
املــركـبــة ممــا ادى الـــى فقــدان ســـائقهــا
الـسـيطـرة. واصـيب االشخــاص الثالثـة

بجروح طفيفة.
ويف واســط متـكـنـت دوريــــات الـــشــــرطــــة
احمللـيــــة يف مــــديـنــــة الــنعـمــــانـيــــة مـن
الـقبـض علــى شــاحنــة محـملــة بقــرابــة
250 قـنبـرة هـاون كـانت يف طـريقهـا إلـى

احد األماكن األخرى.  
وقـــال معــاون قــائــد شــرطــة احملــافـظــة
العقيـد علي ربح أن مفـارزنا استـطاعت
ان تلقـي القبض علـى الشـاحنـة بعد ان
متـكنـت من جـمع املعلـومــات عنهــا وعن
الـكــيفـيــــة الـتـي مـن خـاللهــــا  مت جــمع
هـذه االعتـدة اذ نـصبت دوريـاتنـا كـمينـا
لها يف احـد الطـرق التي كـانت تـنوي ان
تـسلكهـا مشيـرا الى ان هـذه ليسـت املرة
االولـــى الـتـي يـتـم فـيهــــا القـبــض علـــى
شـــاحـنـــات محـملـــة بـــاالعـتـــدة يف هـــذه
املـنـطقــة الـتـي يــوجــد فـيهــا احــد اكـبــر
مخازن العتاد يف العـراق والتي تتعرض
دائما الـى عمليات سرقة من قبل بعض
املــتـــــاجـــــريــن  بـــــالــــسـالح او العــنـــــاصـــــر
االرهـابيـة التي تـريـد استخــدام السالح

لقتل العراقيني االبرياء.


