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تشهـد بعض املهن خالل شهر رمضان نشاطاً كبيراً
الرتـباطـها بـوضع الـصائـم فيمـا تشهـد مهـن أخرى
انحـــســــاراً وكـــســــاداً بـل إنهــــا تـتــــوقـف كلـيــــاً وخالل
جتــوالـنــا يف أســواق احللــة شــاهــدنــا بعـض احملــال
املغلقـة وأخـرى حتـولت إلـى ممـارسـة أعمـال أخـرى

متاشياً مع متطلبات الناس يف هذا الشهر.
املقاهي ومحال بيع املرطبات

املقـاهي واملطـاعم أغلقت أبـوابها بـاستثنـاء اجملازة،
وهي قليلـة جداً. كـذلك محـال بيع املـرطبـات التي
حتـــول بعــضهـــا إلـــى محـــال لـبــيع احللـــويـــات مـثل
الــزالبيــة والبـقالوة بيـنمـا شـاهـدنــا البـعض اآلخـر
قــد اسـتغل هــذا الــشهــر إلجــراء اإلدامــة والـتغـييــر
الــــــداخلــي مــن تــــــرمــيــم وصـــبغ اجلــــــدران وإصالح

مهــن تـــنحــــرس خـالل شهــــــر رمـــضــــــان.. واخــــــرى تــــــزدهــــــر

ارتفـاع معـدل جــرائم القـتل بنـسبـة 30 الف
بــــاملـئــــة مـن شــــأنـه أن يفــــوق قــــدرات أفـــضل
احملـققــني جتهـيــــزا لـكــن املقــــدم أمـيــــر مـن

حمققـــون جـنـــائـيـــون: العـــراقـيـــون يـبحـثـــون عـن احلقـيقـــة يف مـيـــدان معـــركـــة
مهـارات وحـدة الـتحقـيق امليــداني يف بغـداد
التـي تعمل يف مـنطقـة حـرب وجتمع االدلـة
علــــى عـجل يف حــني يحـتــــاج نــظــــراؤهـم يف

اخلارج أياماً أو اسابيع جلمع العينات.
ويقـــول بـــوب المـبـــورنـي وهــــو رجل شـــرطـــة
سابق بـريطاني عمل يف كوسوفو وشهد ضد
سلوبودان ميلـوسيفيتش يف مـحكمة الهاي
قبل أن يحضـر لتدريب الـعراقيني"يـشهدون
يف شهـــــر واحـــــد مــــــواقع جـــــرائــم تــبـلغ يف
املتــوسـط مــا يـشهــده شــرطي بــريـطــاني يف

حياته العملية كلها."
وأضاف"ميكنهم تعليمنا شيئا أو أكثر."

وتدلـيال على قدرات الفريق أشاروا الى دوره
يف فحص انقاض مسجد يف سامراء القيت
مـســؤوليـة تــدميــره يف شبـاط املـاضـي علـى
تـنظيـم القاعـدة وأثار تـدميـره أعنف مـوجة

عنف يف االشهر القليلة املاضية.
ولكن أميـر وفريقه يشعرون بـالتجاهل على
أفـضل تقـديـر ومبعـارضـة آخـريـن من رجـال

الشرطة لعملهم على أسوأ تقدير.
ويقـــــول"لــم نــتـلق أي مــــســـــاعـــــدة مــن وزارة
الداخلية... ال اعتقد انهم يقدرون عملي."
ويقــول المـبــورن ومــايـكل هــوملــارك نـظـيــره
االمــــريـكــي ان الفـــــريق يـنــــأى بــنفــــسه عـن

السياسة. 
ويقــر قــادة امــريـكيــون وعـــراقيــون مبــشكلــة
تــسلل مـيلـيــشـيــات يف االســـاس داخل قــوات
الشـرطـة ويقـولـون انهـم يعتـزمـون معـاجلـة
هـــــذه املــــشــكلـــــة. وقـــــال هـــــوملـــــارك ان فـــــرق
الـتحقـيق املـيــدانـي"تلقـــى معــارضــة كـبـيــرة
بـسـبب هــذه امليـليــشيـات" الـتي ال تــرغب يف

كشف اجلناة يف جرائم القتل.
وقـال المبـورن "حتقيقـاتنـا هي مجـرد بحث
ــــــــاس عـــن احلـقـــيـقــــــــة... مــــــــاذا يـفـعـل الـــن

باحلقيقة هذا أمر آخر.
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االمريكية او سكوتالنديارد.
ـــــر بـفخــــــر معــــــدات رفع ويـــــســـتعـــــرض أمــي
الـبصمـات التي تـستخـدم لتـدريب الضـباط
ومـصابـيح أشعة فـوق البـنفسجـية وعـدسات

مكبرة.
وعلى اجلـانب على طـاولة عـمل من الصلب
يـرقـد جهــاز لضـبط الــوقت خـاص بغـسـالـة
أطـبـــاق ومـــوصل بهـــاتف محـمـــول وهـــو أداة
تفجير بسـيطة لكن فعـالة جلبـت من قنبلة
علــى جـــانب طــريق مت ابـطــال مفعــولهــا يف
بغـداد الـشهـر املـاضي. وبـدت بـصمـة ظـاهـرة

على اجلهاز.
ولكن هل أوصلت هذه البصـمة الى حل لغز

اجلرمية.. أشاح أمير بوجهه قائال"ال".
ويقـول مـسـؤولـون ان اثـنني بـاملئـة فقـط من
االدانـــات تـنــتج عـن أدلـــة جـنـــائـيـــة غـيـــر ان
خبـراء االدلة اجلـنائـية يـساعـدون كذلك يف
التعــرف علـى املـشـتبـه بهم واحلـصــول علـى
االعتـرافــات وهي أقـوى عـنصـر يف الـقضـايـا

التي تنظر يف احملاكم العراقية.
واقـامة االكـادمييـة اجلنـائيـة اجلديـدة التي
تـكـلفـــت ثالثـــــة ماليـــني دوالر داخل مـــــوقع
التـدريب الرئيـسي للشرطـة يف بغداد تهدف
جـــزئيــا الـــى اقنــاع بـقيــة افــراد الـشــرطــة يف
العــــراق بــتقــــديــــر قـيـمــــة اخلـبــــراء يف هــــذا

اجملال.
ويـعتـــرف أميــر ومــستـشـــاروه البــريـطـــانيــون
واالمــريكيـون أن الـشـرطـة نفـسهـا كـثيـرا مـا
متنع فرق التحقيق امليداني من النزول الى
مــوقع اجلــرميـــة وكمــا ان افــراد هــذه الفــرق
يــتعــــرضـــــون يف بعــض االحـيــــان لـهجـمــــات

ببنادق أو قنابل.
ويقــــول أمـيــــر"لـكـن يــتعــني علـيـنـــــا القـيــــام
بــــذلـك... اذا امـكـنـنـــــا رفع الـبــصـمــــات قــــد

نتمكن من حماية حياة آالف العراقيني."
ويـتحـــدث مــسـتــشـــاروه بـتقـــديـــر كـبـيـــر عـن
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لكن ذلك يحتاج ملزيد من التجهيزات.
وابـلغ رويـتــــرز وهــــو يـــســتعــــد لالفـتـتــــاح مع
مــسـتــشـــاريـن بـــريــطـــانـيـني وأمــــريكـيـني"اذا
تـوفـرت لنـا االدوات الـصحيحـة يكـون لـدينـا

خبراء مبا يكفي. ميكننا عمل الكثير."
لـكن مـــازال يتـعني عـليـه اقنــاع أغلـب زمالئه
بـــأن يفكــروا علــى االقـل يف استــدعــاء وحــدة
التحقـيق امليـدانـي قبل ان يـردمـوا االدلـة يف
أحــدث انفجــار او اغـتيــال. وهــو يقــر كــذلك
بــــأن فــــرق قــتل طـــــائفـيـــــة تعــمل مــن خالل

الشرطة نفسها ال ترحب بجهوده.
وقـــال أميــر"قـبل احلــرب كــان معــدل جـــرائم
القـتل مــنخفـضــــا للغـــايـــة يــصل الـــى نحـــو
عــشــرة يف الــشهــر... واآلن بـلغ نحـــو ألف يف
الشهـر ويف االشهـر الثالثـة املـاضيـة زاد علـى

ثالثة آالف."
ويقول أمير )45 عاما( الذي يستخدم اسمه
االول فقـط لتــأمني نفـسه انه نـادرا مـا حتل
جـرائـم القـتل فهـي تقع يف اطـار حــرب اكثـر
منهـا مـوجـة جــرائم ويف نحــو خمـسـة بــاملئـة
فقـط مـن اجلــرائـم تعــايـن وحــدة الـتحقـيق

امليداني املوقع.
ـــــديه اآلن 28 خــبــيـــــرا يف ويقـــــول أمــيـــــر ان ل
التـحقيق امليـداني يف بغـداد باملقـارنة مع 12
قــبل احلـــــرب. ويـــــدعــمهــم 300 عـــــامل فــنــي
اسـتفـــادوا مـن بــــرامج تـــدريـب ومعـــدات مـن
مـستـشــارين أمـريكـيني وبــريطـانـيني تكـلفت

ماليني الدوالرات.
وعلى الرغم من بعدها التام عن التحليالت
عاليـة التقنيـة التي تظهـرها أفالم هـوليوود
وغـيــــرهــــا مــن العــــروض الـتــي متجــــد عــمل
وحـدات التـحقيق امليـداني فـان هذه الـوحدة
يف بغـداد وخـمس وحـدات أخــرى يف مختلف
ارجــاء الـبالد تــسـتخـــدم املعــدات االســاسـيــة
املستخـدمة يف مكـتب التحقيقـات االحتادي
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الــذي عـمل 23 عــامــا يف الــشــرطـــة يف عهــد
صـدام ان اكـادمييـة جـديـدة للـطب الـشـرعي

تفتتح يوم االثنني قد حتدث فرقا كبيرا.

وحدة التحقيق امليداني يرفض اليأس.
ويف حـني يـــــودي العـنـف بحـيـــــاة نحــــو مـئــــة
شخــص كل يــــوم يف العــــراق يعــتقــــد املقــــدم

بغداد / رويترز

بابل / محمد هادي

الشارع العراقي وفقدان احلقيقة

واشنطن / املدى والوكاالت
جــدد الــرئـيــس األمـــريكـي جــورج
بـوش ثقته املطـلقة بـوزير الـدفاع
دونــالــد رامـسفـيلــد وسـط مــوجــة
انـتقــادات جــديــدة بــشــأن كـيفـيــة
إدارة قــــائــــد الـبـنـتــــاغــــون حلــــرب

العراق.
وقال مستشار البيت األبيض دان
ــــــــث ــــــــت يف حــــــــــــــــــــــدي ــــــــي بــــــــــــــــــــــارل
صحفـي"للرئـيس ثقـة مطـلقة يف
قـــدرات رامـــسفــيلــــد ويعــتقــــد أنه
الرجل املنـاسب للوظيفـة.. متاماً

كما يفعل اآلن."
وأظهـــر اسـتــطـالع للـــرأي أجــــرته
 CNNاألسـبــــوع الفـــائـت تـــدنـي
شعـبيــة رامـسفـيلــد الــذي يـتهـمه
الـــشــــارع األمــــريـكـي بـــــالفـــشل يف
إرســال قــوات كــافـيــة إلـــى العــراق
وعـــدم الـتخـطـيـط إلدارة احلـــرب

وعمليات إعادة البناء.
ويعـتقــد 47 يف املــائــة مـن الــذيـن
شـملهـم املــسح أنه يـتــوجـب علــى
وزيـــــر ا لـــــدفـــــاع الــتــنحــي فــيــمـــــا
طـالـبت شــريحـة أخـرى بـلغت 43

يف املائة باستمراره يف املنصب.
ويف شـــــأن مــتـــصل، كــــشف كــتـــــاب
جــــــــــــديــــــــــــد ألحــــــــــــد مـفـجــــــــــــري
فــضـيحـــة"ووتـــرغـيـت" الــصـحفـي
األمـــريكـي بـــوب وودورد أن رئـيــس
مـوظـفي البـيت األبيـض السـابق،
أنـدرو كـارد، حــاول إقنـاع الــرئيـس
األمريكي بـإعفاء وزيـر دفاعه من
مـنــصــبه، وهــي حقــيقــــة أكــــدهــــا
مــســـؤول بـــارز يف الـبـيـت األبـيـض
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حـدث مـوضـوع لـبنـان كــان هنـاك
مــؤشــر واضح لـــدينــا بـــان هنــاك
قـوى متـشددة وقـوى معتـدلة )يف

الشرق االوسط(."
ـــــــــــــدول الـــــتـــــي وأضـــــــــــــافـــــت"ان ال
سـنجتـمع معهـا.. هـي مجمـوعـة
تتـوقعون مـنها أن تـساعـد القوى
ــــــان والعــــــراق املعــتــــــدلــــــة يف لــبــن

واملناطق الفلسطينية."
ــــــــدخـل ــــــــد ت ــــــس"أري وقــــــــالـــت راي
الـسعــوديني يف فـرض االسـتقـرار

يف العراق".
وقالت رايـس"ان السعوديـة لديها
حــظـــــوة كــبــيـــــرة لـــــدى عـــــدد مــن
القـوى يف العراق وسـاعدت كـثيرا
ــــــــــــــســــــنـــــــــــــــــــة يف يف اشـــــــــــــــــــراك ال

االنتخابات."
وأضـافت"لذلك فـانني أعتقد انه
ــــــد جــــــدا اذا ســيـكــــــون مــن املـفــي
سـاهمـوا يف دعم خطـة املصـاحلة
الـــوطـنـيـــة الـتـي قــــدمهـــا رئـيــس

الوزراء املالكي."
وتـــــابعــت"ان مبقـــــدورهـم حـــشـــــد
الـنـــاس وراء حكـــومـــة املـصـــاحلـــة
الــــوطـنـيــــة. ولـــــديهـم اتــصــــاالت
كـثيــرة مع القبـائل.. لقـد قـدمـوا
ــــــــالـفـعـل.. أود أن ــــــســــــــاعــــــــدة ب امل

يستمروا يف املساعدة."
وأعـرب مـسـؤولـون سعـوديــون عن
مخــاوفهـم بـشــأن أعـمــال العـنف
الطـائفيـة التي جتـري يف العراق
وعـن مخـــاوفهـم مـن ان تـتــســـرب
هـذه العـمليـات الـى خـارج حـدود
العـــــراق الـــــى الـــــدول اجملـــــاورة أو

تؤدي إلى تقسيم البالد
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االرهابيني يف بلدنا".
وتــسعــى الــواليــات املـتحــدة إلــى
تــــأمـني الــــدعــم االقلـيـمــي الالزم

للعراق من دول اجلوار.
ويف هــــــذا االطــــــار قــــــالــت وزيــــــرة
اخلارجـية االمـريكـية كـوندولـيزا
رايـس امــس االثنـني انهــا تـعتــزم
أن تـــطلـب مـن الــــسعــــوديــــة فـعل
املـــــزيـــــد للــمـــســـــاعـــــدة يف فـــــرض
االســتقــــــرار يف العـــــراق ودعــتهـــــا
ملـمارسـة تأثـيرهـا على العـراقيني
السنـة ليصيـروا أكثـر مشـاركة يف

العملية السياسية.
وقـــــالـت رايـــس لـــــدى مغـــــادرتهـــــا
مـتـــوجهـــة إلـــى الــشـــرق االوسـط
ـــــــزم خـالل رحـلـــتـهـــــــا انـهـــــــا تـعـــت
الـتحـــدث إلـــى حلفـــاء الـــواليـــات
املتحـدة يف املنطقـة بشـأن كيفـية
تقـــدمي املــســـاعــــدة للـحكـــومـتـني
العـــراقيــة واللـبنـــانيــة وللـــرئيـس

الفلسطيني محمود عباس.
ــــــة رايـــــس الـــتـــي تـــــشـــمـل وجــــــول
الــــسعــــوديــــة ومــصــــر واســــرائــيل
واملنـــاطق الفلـســطيـنيـــة هي أول
رحلـة لهــا املنـطقــة منـذ زيـارة يف
متــــــــوز يف غـــمــــــــرة احلــــــــرب بـــني

اسرائيل وحزب اهلل يف لبنان.
وتعتزم رايس خـالل الرحلة عقد
اجـتـمــــاع يــضـم وزراء خــــارجـيــــة
ـــــــس مـــــصـــــــــر واالردن ودول مـجـل
ـــــــســــت الــــتـعـــــــــاون اخلـلــــيـجــــي ال
الــسعــوديـــة والكـــويت والـبحـــرين
وقطـر واالمارات العربـية املتحدة

وعمان.
وقالت رايـس للصحفيني"حـينما
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الساعات املـبكرة من صراع طويل
من اجـل احلضـارة، وان سالمـتنـا
تعـتـمــد علــى نـتـيجــة املعــركــة يف
الــعـــــــــــــــــراق. ان تــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــرات
االســتخـبــــارات الــــوطـنـيــــة تـعلـن
ان"االنـــطــبــــــاع بــــــالـــنجــــــاح لــــــدى
ـــــــــاك ســــيـلـهــــم اجلـهـــــــــاديــــني هــــن
مقاتلني اكثـر االستمرار بـالقتال
يف امـــــــــــاكــــن اخـــــــــــرى". وتــــنــــــص
التقديرات ايضـاً على انه"اذا كان
اجلهــــــاد يــــــون الــــــذيـــن يغــــــادرون
العـراق ولـديـهم، ولـدى اآلخــرين
انـطبـاع بــانهم قـد فـشلـوا، فــأننـا
نقــدر ان عــدداً اقل مـن املقــاتـلني
سيتحمـس لالستمـرار بالقـتال".
مــــــوضـحــــــاً ان االنـــــسـحــــــاب مــن
الـعـــــــراق قـــبـل هـــــــزميـــــــة الـعـــــــدو
ســيــــشـجع االرهـــــابــيــني. وســـــوف
يسـاعـدهم علـى ايجـاد مجنـدين
جدد للقـيام مبزيد من الهجمات
املــدمــرة علــى بلــدنــا. و سـيعــطي
االرهـابيـني املالذ اجلديـد يف قلب
الشـرق االوسط، مع وجود ثروات
هــــــائلــــــة مــن الـــنفـــط لــتــمــــــويل

طموحاتهم.
"وخـلص الــرئيـس االمـريـكي إلـى
القــول: يجـب علــى امــريكــا ان ال
تــســمح بحـــدوث ذلـك. نحـن امـــة
تفـي بـــالـتـــزامـــاتهـــا نحـــو اولــئك
التـوافق الي احلـرية ويـريدون ان
يعـيــشــــوا يف سالم. وسـنـقف الـــى
جـانـب 12 مليـون عــراقي تقــريبـا
الــذين صـوتــوا من اجل حـريـتهم
وسنسـاعدهم علي محـاربة ودحر
ــــــــــواجـه االرهــــــــــابــــيــــني لــكــــي ال ن
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الـدولة الى ملجـأ آمن يكون اكثر
قيمة لهـم من امللجأ اآلمن الذي

فقدوه يف افغانستان.
وبـشـأن مــا اثيـر حـول الــسيـاسـة
االمـريكيـة يف العـراق وسبل ادارة
احلـرب فيـه فان العـراق ليـس هو
ســبــب شــن االرهـــــابــيــني احلـــــرب
ضـدنـا. ان جنـودنــا لم يكـونـوا يف
العـراق عندمـا قام االرهـابيون يف
اول االمــر بـــالهجــوم علــى مــركــز
الـــتـجـــــــارة الـعـــــــاملـــي يف 1993، او
عندمـا فجر االرهابيون سفاراتنا
يف كـيـنـيــــا وتـنــــزانـيــــا او عـنــــدمــــا
فجــــروا سفـيـنــــة يــــو اس كــــول او
عــنـــــدمـــــا قـــتلــــــوا  3000 شخـــص
تـقريبـا يف 11ايلول/سـبتمبـر عام
.2001 وبعــد خـمــس سـنــوات مـن
هجـمــــات  11ايلــــول/ سـبـتـمـبــــر،
مــازال الـبعــض يف واشنـطـن غيــر
قـادر علـى فهـم طبيعـة العـدو. ان
الــطــــريقــــة الــــوحـيــــدة حلـمــــايــــة
مـــــواطـنـيـنـــــا يف الـــــداخل هـي ان
نــتخــــذ مــــوقفــــاً هجــــومـيــــاً ضــــد
العــدو يف جـمـيع انحـــاء العــالـم.
عــنــــــدمــــــا يقـــضــي االرهــــــابــيــــــون
ايــامـهم يف الـعمـل لتـجنـب القــاء
القـبــض علــيهـم يــصــبحــــون اقل
قــدرة علـــى التــآمــر والـتخــطيـط
وتـنفـيـــذ هجـمــات جــديـــدة علــى
شعـبنـا.  لـذلك، سـنبقـى يف ذلك
الــــوضع الـهجـــومـي حـتــــى يهـــزم
االرهــــابـيــــون ويـتـحقـق الفــــوز يف

هذه املعركة. 
وواصــل حــــــــــــــديــــــثــه قــــــــــــــائــالً"يف
خطـابـاتـي االخيـرة، قلـت اننـا يف
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أربعــــة عـــــوامل اســــاسـيـــــة تغــــذي
احلـركـة املـتطـرفــة: اوال: مظــالم
قــــائـمـــــة لفـتــــرات طـــــويلــــة مــثل
الفساد االداري  والظلم واخلوف
مـن الهـيـمـنـــة الغـــربـيـــة. ثـــانـيـــا:
اجلهـــاد يف العـــراق ثـــالـثـــا: بـطء
ـــــــــــدول ســـــــــــرعـــــــــــة االصـالح يف ال
ــــــــة. رابـعــــــــا: املـعــــــــاداة االسـالمـــي
الـــســــائــــدة المــــريـكــــا. وتـتـــــوصل
الوثـيقة الى النتـيجة التي تقول
بـان االرهــابيني يـستغلـون جـميع

هذه العوامل لتدعيم حركتهم.
وتـــابع قـــائالً"اسـتعــار الـبعـض يف
واشـنطن و بـشكل انتقـائي بعض
مــا جــاء يف الــوثـيقــة لـيـثـبـت انه
مبحــاربــة االرهــابـيـني يف العــراق
فأننـا جنعل شعبنـا اقل امنـاً هنا
يف بلــــدنــــا. هــــذا الــــرأي يــصــــدق
دعــــايــــة العــــدو بــــان االرهــــابـيـني
يهـــاجـمـــونـنـــا النـنـــا نــسـتفـــزهـم.
والــيكـم مـــا قــــاله رئـيــس الـــوزراء
تـــوني بـليــر هـــذا االسبــوع بـشــأن
هــذا الــرأي:"هــذا االرهــاب لـيــس
بــــســبــب خـــطــــــأ مــنــــــا ونحــن لــم
نتـسـبب فـيه. وهـــو ليــس نتـيجــة
للـسيـاسـة اخلــارجيــة". ان رئيـس
الـــوزراء بلـيـــر علـــى حق. نحـن ال
نخلق االرهـاب مبقاتلـة االرهاب.
االرهـابيون هم الـذين يحاربـوننا
النهــم يكـــرهــــون كل شـيء متـثـله
امريكـا والنهم يعرفـون اننا نقف
يف طـريق طموحـاتهم لالستيالء
علـى احلـكم يف الـشــرق االوسط.
نحـن نقاتل ملـنع استيالئهـم على
احلكـم يف العـــراق وحتـــويل تـلك
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تاميز" حول وثيقة استخباراتية
ســـــريـــــة تـخلـــص إلـــــى أن حـــــرب
العـراق زادت من خطـر التهـديـد
اإلرهابـي على الـواليات املـتحدة
بصـورة أسـوأ ممـا كـان سـابقـاً، ال
يــتــضــمــن مـــــا ورد يف الـــــوثــيقـــــة
بــشكل كــامل، فـيمــا وصف نــواب
دميقــــراطـيــــون الــتقــــريــــر بـــــأنه

يدعم موقفهم.
ــــــيــــــــــــــــــة ــــــم األقــل وقــــــــــــــــــال زعــــــي
الــــدميقـــراطـيــــة يف الكــــونغـــرس
األمــريكي، هـاري ريــد،"التقـاريـر
ــــــة تقــــــول إن أجهــــــزة الـــصـحفــي
اســتخـبــــاراتـنــــا تـــشـيــــر إلــــى إن
اسـتـمـــرار اخلـطـــوات اخلـــاطـئـــة
للــرئيـس األمـريـكي جـورج بـوش
ـــــــد يف الـعـــــــراق، ورفــــضـه الـعـــنـــي
إلحــداث تغـييــر يف املـســار، جعل

أمريكا أقل أمنا عن ذي قبل."
وعلق الــرئـيــس االمـــريكـي علــى
هــــذه املــــواقـف بقــــوله ان هـنــــاك
انــطبــاعــات خـــاطئــة كـثيـــرة عن
الـنـتــــائح الـتـي تــــوصلـت الــيهــــا
الـــوثـيقـــة. وانـــا اعـتقـــد ان علـــى
الــــــشـعـــب االمــــــريـكـــي ان يـقــــــرأ
الـوثـيقـة بـنفـسـه  ويتــوصل الـى
الـنـتــــائج اخلــــاصــــة به. لــــذلـك،
فقـــد قـمـت بـنـــزع الــســـريـــة عـن

احكامها االساسية.
واضـاف يف خـطــابه إلـى الــشعب
االمـريكـي: التقـديـرات اخلـاصـة
بــاالستـخبــارات الــوطـنيــة تــؤكــد
اننـا نواجـه عدواً يـتسـم بالـقدرة
والــتـــصــمــيـــم. وتقــــــدم وثـــيقــــــة
تقـديرات االستخبـارات الوطنية
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األسبوع املاضي.
وقـلل وزيـــــر الـــــدفـــــاع األمـــــريـكــي
خالل تــواجــده يف سلــوفــانيــا من
ـــــــاب وودورد شـــــــأن مـــــــا ورد يف كـــت
مـؤكـداً أنه بــاق يف منـصبه بــدعم
من الرئـيس الذي أكـد له مجدداً

مؤازرته املتواصلة.
وجـاء رد رامسفيلـد حاسمـاً حول
سـؤال بـشـأن مـا إذا نـظـر مـؤخـراً

يف تقدمي استقالته قائالً"ال."
ونفـــى مـــا جـــاء يف الكـتـــاب حـــول
خالف بـيــنه ووزيــــرة اخلــــارجـيــــة

كوندليزا رايس.
ويواجه الـرئيـس األمريكـي ووزير
دفـاعـه انتقـادات مـتنــاميـة بـشـأن
كـيفـيـــة إدارتهـمـــا حلـــرب العـــراق
التـي تشهـد مـوجـة عنف طـاحنـة
وتـصـــاعـــد اخلــســـائـــر الـبــشـــريـــة
األمــريكيـة هنـاك بجـانب تـراجع

الدعم الشعبي.
وتـأجج اجلدل الدائر مع الكشف
عـن تقـــريـــر اسـتخـبـــاراتـي ســـري
ــــــى أن حــــــرب الـعــــــراق خـلــــص إل
ساعـدت يف إذكاء جـذوة التـطرف
وخلق جيل جديد من املتشددين
ــــــــدات كـــمــــــــا زادت مـــن الـــتـهــــــــدي

اإلرهابية.
وأثــار نـشــر مقــاطـع من الـتقــريــر
مجددا دعـوات الدميقـراطيني يف
الكــــونغـــرس األمــــريكـي مـن أجل
حتـــول جـــديـــد يف مــســـار احلـــرب
الـتي أعـلنـتهــا الــواليــات املـتحــدة

ضد اإلرهاب.
وقـال الـبيـت األبيـض إن التقـريـر
الـذي نـشـرتـه صحيفــة"نيـويـورك
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الرئيس االمريكي: االرهاب ليس نتيجة لسياستنا اخلارجية.. وسنفي بالتزامنا ازاء العراق
جـــــــــدد ثـقـــتـه بـــــــــوزيـــــــــر دفـــــــــاعـه

هند والنومي بـصرة واملبروش والسمـسم والعصائر
بأنـواعها، امـا الفرق الـشعبيـة التي كـانت تعزف يف
األفــــــراح واألعــــــراس واملــــــوالــيــــــد فـــتحــــــولــت إلــــــى
)مـسحرجية( مستغلـني وجود آالت الطبل والدمام
فـيجــوبــون الــشــوارع يـنـبهــون الـنـــاس لالسـتـيقــاظ
للــسحـــور وهـي مهـنـــة مـــريحـــة إذ يحــصلـــون علـــى

العيدية من كل بيوت احمللة يف نهاية الشهر.
وعلــــى الــــرغـم مـن إغـالق اغلـب املــطــــاعـم واحملــــال
واملــطــــاعـم الـــشعـبـيــــة إال أن أسعــــار الـلحــــوم ظلـت
مــــرتفعـــة وأتعـبـت الـصـــائـمــني إذ وصل سعـــر كـيلـــو
الـلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلـى عـشــرة أالف دينـار فـيمـا
وصل سعــر كــــــــــــــــــــــيلــو الــدجــاج إلــى خـمــســة آالف

دينار.

مخابز وافران
أكـد حـسن مـوسـى صــاحب فــرن صمـون: ان الـعمل
يتضـاعف خالل الشهر الكرمي لكثرة طلب املواطن
علـى منتجـاتنـا ونحن نقـوم بـإضـافـة الـسمـسم من
اجل تـطيب املـذاق ويزداد الـزحام يف أوقـات العـصر
وقبـل اإلفطـار، أمـا خـالـد مــرتضـى صـاحـب مخبـز
فـأوضح أن العـوائل ال تـريـد أن تتعب خـالل الشهـر
فيشتـرون اخلبز أو يجلبون الطـحني لنقوم بإعداد

اخلبز.
عربات وجنابر

أصحـــاب )اجلـنـــابـــر( والعـــربـــات حتـــولـــوا  مـن بـيع
املالبـس إلى بيع املـواد الغذائيـة والفواكه فـتحولت
األرصفـة إلـى أكـداس مـن أكيـاس الـشعـريـة والـتمـر

العطـور واملـاكيـاج أمـا صـالـونـات احلالقـة اخلـاصـة
بالرجال فهي مستمرة يف عملها حتى يف الليل.

رغبة الصائم
قــام سعــد علي / صـاحـب محل مــرطبــات بتحــويل
احملل لـبـيـع احللـــويـــات مـــؤكـــداً أن الــصـــائـم يحـب
احللـويات ويفكر مبـا سيتناولـه يف الفطور ويحاول
شــراء كـل شيء إال انـه يف وقت اإلفـطــار ميأل بـطـنه
بـــاملـــاء لـيــطفـئ ظـمـــأه. أمـــا فـــرحـــان داود صـــاحـب
مطعـم مشـويات فـقال: كـان بودنـا أن يبـقى املـطعم
مفــتـــــوحـــــاً خـالل شهـــــر رمـــضـــــان إال أن إجـــــراءات
احلصـول على إجازة فتح املطعـم يف رمضان متعبة
ومكلـفة لـذلك اضـطررنـا إلى اغـالقه خالل الشـهر

ولن نفتح أبواب املطعم إال يف أول أيام العيد.

وتـنـظـيف األوانـي وصـبغ األثـــاث وإصالح العـــاطل
منها.

صالونات احلالقة
يف الـــوقـت الـــذي تــشهـــد فـيه صـــالـــونـــات احلالقـــة
الـنــســـائـيـــة كــســـاداً وفـتـــوراً يف هـــذا الـــشهــــر لقلـــة
األعــراس يــرافـق ذلك تعـطـيل شـبه تــام ألصحــاب
محـال تأجيـر بدالت األعـراس كذلك أصـحاب بيع
الكـمالـيات اخلـاصة بـالعرسـان والنسـائيـة عمـوماً
حـيث يقـول الــسيــد عمــاد سهـيل أن شهـر رمـضـان
للــصـيـــــام واغلـب الـنـــــاس ال يخــــرجـــــون للـتـبـــضع
ويـرغبـون بالـبقاء يف مـنازلهـم لذلـك جتدنـا نفتح
محــــالـنــــا ونـغلـقهــــا وال نـــســتقــبل إال الـقلــيل مـن
الـزبائن كـذلك احلال يف إقبـال الناس علـى محال

اربيل / راميار الهركي
أعلـن بــرملــان كــردسـتــان عـن
استعـداده للتعاون مع جلنة
الـتحقـيق املــشكلـــة من قـبل
رئــيـــــس اقلــيــم كــــــردســتــــــان
مــسعــود بــارزانـي للـتحقـيق
مـع عـــــــدد مــن املـــــســـــــؤولــني
االكـراد املتـورطني بـالتعـاون
مع اجهـــزة النـظــام الـســابق

االستخباراتية. 
وقـــال املـــسـتـــشــــار االعالمـي
للـبــــرملــــان طــــارق جــــوهــــر لـ
)املـــدى(: ان رئيــس البــرملــان
عـدنـان املـفتي اكـد أن بـرملـان

جلـنــــة للـتـحقــيق يف اسـامء املـــســــؤولـني الـكــــرد 
املـتــــورطـني يف الــتعــــاون مع الـنــظــــام الـــســــابق

ورفــع اســــــمـــــــــــــــــاء جــــــمــــــيــع
اجلـــواسـيــس الـــذيـن كـــانـــوا
يعـــملـــــون لـــصـــــالـح اجهـــــزة
الــنـــظـــــــام الـــــســــــــابق وضـــــــد

الشعب الكردي. 
وتــقـــــــــــــــوم الــلــجــــــنـــــــــــــــة اآلن
مبــــــراجعــــــة تلـك االســمــــــاء
ووضعهـا يف سجالت خـاصـة
وتقـــــدميهـــــا الـــــى احملـكــمـــــة
الـعلـيــــا يف كــــردسـتـــــان بعــــد
اســـتـــــــــدعـــــــــاء االشـخـــــــــاص
املـــتـــــــورطـــني يف الـقــــضـــيـــــــة

للتحقيق معهم.

بهـم اجلواسـيس ومعـظمهم
من املـسؤولني االكراد الذين
شغلـــوا منــاصـب قيــاديــة يف
حكـــومـــة االقلـيـم. حـيـث مت
نـشـر تـلك االسمـاء اسـتنـاداً
إلــى وثــائق قــدميــة حـصـلت
عليهـا صحيفتـني محليتني

تصدران يف مدينة اربيل. 
ويرأس واللجنـة املشكلة من
قـبل رئـيــس اال قلـيـم رئـيــس
ديـوان اقلـيم كـردستـان فـؤاد
حــسني الــذي كــان قــد اعـلن
ان حكـومـة اقلـيم كــردستـان
عـازمـة علـى كـشف احلقـائق

كـردستـان سـيتعـاون وبـشكل
كـــامـل مع جلـنـــة الـتـحقـيق
هــــــــــــــــــذه وذلــــك الظــهــــــــــــــــــار
احلقيقـة واحقـاق العـدالـة.
فـــــإذا وجـــــدنـــــا اي اســم مــن
اسمــاء اعـضـــاء البــرملــان يف
احــــــدى املـلفــــــات املـــتعـلقــــــة
بـــــالقــضـيــــة فــــأن الـبــــرملــــان
سـيقــرر مـثـــوله امــام جلـنــة
الـــــتـحـقـــــيـق اخلـــــــــــــاصـــــــــــــة

بالقضية. 
وكان رئيـس اقليم كـردستان
قـد اعلـن عن تـشكـيل جلنـة
للتحقيق يف اسمـاء املشتبه

دمشق / الوكاالت
اثــــــارت تـــصـــــــريحــــــات ادلـــــــى بهــــــا
الرئيس السوري بشار االسد حول
حتريك قـوات اجليش السوري من
احلــدود الــســوريـــة العــراقـيــة إلــى
حــدود ســوريــا مع لـبنــان تــوقعــات

باحتجاجات امريكية وعراقية.
ونقلت وكـالة االنـباء الـسوريـة عن
تصـريح لالسـد ادلـى به لـصحيفـة
)البـايس( االسـبانـية قـوله - قمـنا
بـــتـعــــــــزيــــــــز احلــــــــدود مـع لـــبـــنــــــــان
وبـالـطبع كــان علينـا حتـريك جـزء
مــن قـــــوات حـــــراســـــة احلـــــدود مــن
حــدودنـــا مع العــراق إلــى احلــدود

اللبنانية.

الرئيـس السوري: حـّركنا قواتـنا من احلدود الـعراقية لـتعزيز احلـدود مع لبنان
وتـوقعـت مصـادر صحفيــة ان تثيـر
خــطـــــوة دمــــشق بــتحـــــريـك قـــــوات
ســـوريـــة مـن حـــدودهــــا مع العـــراق
إلـى حـدودهـا مع لـبنــان انتقـادات
مـن واشنـطن وبغـداد علــى خلفيـة
االتهـــامـــات الـتـي طـــاملــــا وجهـتهـــا
حكومتا العراق والواليات املتحدة
إلـى حكـومـة االسـد بـالتقــاعس يف
بـــذل جهـــود كـــافـيـــة لـــوقف تـــسلل
العنـاصـر املـسلحـة من سـوريـا إلـى
داخل العراق. وقـد دأبت احلكـومة
السـورية على نفـي تلك االتهامات
بــــاالشــــارة إلــــى اسـتـمــــالــــة فــــرض
سـيطـرتهـا الكـاملـة علـى حـدودهـا
الصحراوية املترامية مع العراق.


