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انفتاح على أفكار خصـومه الدميقراطيني وسياسة وزير دفاعه اجلـديد الدافعة باجتاه (التغيير)

مهـم
ولقــــاء ـ ـ
االمـرييـكـيــــة ـ ـ
الـــسـرتاتـيجـيــــة ـ ـ ـ
بـتغـيـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اقـرتاح ـ ـ ـ ـ
ـبــــوش :ـ
مــع (لـجـنــة بـيـكـر) لـتـقـيـيـم الـوضـع فـي الـعـراق
املدى والوكاالت /واشنطن

اعطـى الرئـيس االمـيركـي جورج بـوش امس
السبت مـؤشرا اضافيـا على احتمـال اعتماد
سيـاسـة جـديــدة يف العــراق معـتبـرا ان وزيـر
الدفـاع اجلديد سـيدفع باجتـاه"التغيير" ،يف
الـ ــوقـت الـ ــذي اكـ ــد فــيه الـبـيـت االبـيــض ان
بــوش ونــائـبـه ديك ت ـشـيـنـي بــاالضــافــة إلــى
م ـسـت ـش ــار االمـن الق ــومـي سـتـيفـن ه ــادلـي
سـيعقـدون االثـنني املقـبل لقــاءات منفـصلـة
مع (جلــن ـ ــة دراسـ ـ ــة الع ـ ــراق) امل ـ ـشــكل ـ ــة مــن
احل ــزبـني اجلـمه ــوري وال ــدميق ــراطـي الـتـي
جتري تقييماً لستراتيجيات بديلة.
واكد بـوش يف خطـابه االسبـوعي الـذي تبثه
االذاعـة عزمه علـى محاربـة االرهاب مـشددا
علـى ان العراق يـبقى"اجلـبهة املـركزيـة لهذه
احلرب" رغم املعـطيات السـياسية االمـيركية
اجلـديدة الـناجـمة عـن فوز الـدميوقـراطيني
يف االنتخابات التشريعية الثالثاء.
لـكــن ب ـ ـ ــوش اك ـ ـ ــد انـفــت ـ ـ ــاحـه عـل ـ ـ ــى افـك ـ ـ ــار
الــدميــوقــراطـيني ومـجمــوعــة مـسـتقل ــة من
الـ ــشخـ ـصــي ـ ــات ال ـتــي تعــمل ح ـ ــالــيـ ـ ــا عل ـ ــى
اقتـراحات مـن اجل العراق والـتي سيلتقـيها
االثنني يف البيت االبيض.
واوضح بوش ان وزير الـدفاع اجلديد غيتس
بـصفته مـديـرا سـابقـا لـوكـالـة االسـتخبـارات
املـركزية ورئيـسا جلامعة اظـهر انه قادر على
ال ــدفع ب ــاجت ــاه"الـتغـيـي ــر .ويف وزارة ال ــدف ــاع
سيلقي نظـرة جديـدة على سـتراتيجـيتنا يف
الع ـ ــراق وم ـ ــا ي ـنــبغــي القــيـ ـ ــام به ل ـتـحقــيق
النصر".
واقـر بـوش شخـصيـا ان العـراق سـاهـم كثيـرا
يف هزمية اجلمهوريني يف االنتخابات.
وقــال ان"االنـتخــاب ــات ست ــأتي بـتغـييــرات يف
واش ـنـ ـطــن .لـكــن ثــم ـ ــة ش ـيــئ ـ ــا لــم يــتغــي ـ ــر:
الــواليــات املـتحــدة ت ــواجه اعــداء وح ـشـيـني
هــاجمـونـا يف املــاضي ويـريــدون مهــاجمـتنـا
مجددا".
ومــض ـ ــى يق ـ ــول"اوجه رس ـ ــال ـ ــة ال ـ ــى ه ـ ــؤالء
االع ـ ـ ـ ـ ــداء :ال تـخـلـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــوا بـ ــني ق ـ ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ـ ــد
الــدميــوقــراطـيــة االمـيــركـيــة وغـيــاب االرادة
االميركية".
وكــان الـبيـت االبيـض قــد اعـلن اجلـمعــة ان
ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش سـيــتلقـي
االث ـنــني املقــبل ف ـ ــريق عــمل ح ـ ــول الع ـ ــراق
ميـكن ان يـقت ــرح يف خت ــام اعمــاله تغـييــرات
مهمة على السياسة االميركية يف العراق.
وك ــان سـبق لـب ــوش ان اعلـن انه سـي ــأخ ــذ يف
االعتبار مقترحات فريق العمل.
وينتـظر الرأي العـام االميركي النـتائج التي
سـيخلـص الـيهــا فــريق العـمل حــول العــراق
ال ــذي مت ت ــشكـيـله بـب ــادرة مــن الكـ ــونغ ــرس
لتقومي الوضع يف العراق وعرض مقترحات
خاصة مع تنامي العنف املسلح.
واوضح املتحـدث باسم الـبيت االبيـض توني
سـن ــو ان الف ــريق لـن يقــدم االثـنـني تقــريــره
النهائي.
وسـيقرر الفريق الذي يرأسه وزير اخلارجية
االمـي ــركـي االسـبق جـيـمــس بـيك ــر والـن ــائـب
الـدميقــراطي الـســابق لي هــاملتـون ،مـوعـد

تقـدمي تقريـره النهـائي ،بحسـب سنو مـشددا
على"استقاللية" الفريق.
ويتـوقع ان يسلم الفـريق تقريـره نهايـة العام
احلالي او بداية  2007.وميكن ان يقترح فيه
ان ـ ــسحـ ـ ــابـ ـ ــا تـ ـ ــدريجــيـ ـ ــا م ــن العـ ـ ــراق وبـ ـ ــدء
مفـ ــاوض ـ ــات مع ايـ ــران وسـ ــوريـ ــا اجملـ ــاورتـني
للعراق ،للمساعدة على استقرار الوضع.
واكد سنـو ان الرئـيس"سيكـون سعيدا بـسماع
وجهة نـظر الفـريق والتبـاحث بشـأن العراق"
غـي ــر انه اش ــار ال ــى ان الـبـيـت االبـيـض غـي ــر
ملزم بنتائج التقرير.
لكن هـذه التـوصيـات ستكـون علـى قـدر كبيـر
م ــن االهـ ـم ــيـ ـ ـ ــة وال سـ ـي ــمـ ـ ـ ــا مـع نـ ـ ـ ــوع ــيـ ـ ـ ــة
الـشخصيـات التي يتكـون منها الفـريق الذي
كـان وزيـر الـدفـاع اجلـديـد روبــرت غيتـس بني
اعضائه ،تفرض االحترام.
ويلـتقي الفـريق ايـضا االثـنني كال علـى حدة
وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ووزيرة
اخلــارجيـة كـونــدوليـزا رايــس ورئيـس اجهـزة
اخملـابـرات جــون نغـربــونتـي ورئيـس الـوكـالـة

امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة لالس ــتخــب ـ ـ ــارات االمــي ـ ـ ــركــي ـ ـ ــة
(سي.اي.ايه) مايكل هايدن ،بحسب سنو.
ومـن القيادات االمريكية املعنـية مباشرة مبا
يجـ ـ ــري عل ـ ــى املــيـ ـ ــدان يف الع ـ ــراق وال ـ ــذيــن
ستـلتقـي بهم الـلجنــة سفيــر واشنـطن لـدى
بغـداد زملــاي خلـيلــزاد ورئيـس هـيئـة االركـان
املـشتـركــة للجيـش االمـريكـي اجلنـرال بـيتـر
باس وعدد آخر من العسكريني االمريكيني.
مــن جـ ـ ــان ــبه حـ ـ ــذر ال ـب ـيــت االب ـي ــض امـ ــس
اجلمعـة خصـومه مثل القـاعدة او ايـران من
ان يـن ـظ ــروا ال ــى ف ــوز ال ــدمي ــوق ــراطـيـني يف
االنـتخ ــاب ــات الـب ــرمل ــانـي ــة االمـي ــركـي ــة وك ــأنه
تراجع للواليات املتحدة.
وقــال املـتحــدث ب ــاسم الـبيـت االبيـض ت ــوني
سنو للـصحافيني"اذا كـان هناك قـادة اجانب
قـ ــد اعـ ــربـ ــوا عـن فـ ــرحــتهـم فـ ــاعــتقـ ــد انهـم
يقللــون من اهـميــة النـظــام الــدميــوقــراطي
االميركي".
واض ــاف"يجـب ان ال يـفكــر اعــداؤن ــا اطالقــا
بــأن نـظ ــامنــا الــدميــوق ــراطي يـضعـفنــا .هــو

يق ــوي ج ــانـب املـ ـس ــؤولـي ــة ل ــدى اجل ــانـبـني
(اجلمهوري والـدميوقراطي) ويعطينا العزم
امل ـشـت ــرك يف احل ــزبـني ( )...حمل ــارب ــة الع ــدو
بكل جرأة وفعالية ممكنتني".
وعلـ ـ ــى نفـ ــس الـ ــصعــي ـ ــد أفـ ـ ــادت صح ــيف ـ ــة
نيـويـورك تـاميــز امس الـسبت بـأن القــائمني
على اجليـش االمريكي بـدأوا مراجعـة كبيرة
لـالست ــراتيـجيــة يف الع ــراق ومنــاطـق التــأزم
االخــرى يف حـملــة ادارة ال ــرئيـس بــوش ضــد
االرهاب.
ون ـسـبـت الــصحـيف ــة ال ــى م ـس ــؤولـني ب ــوزارة
الــدفــاع االمــريـكيــة (البـنتــاجــون) القــول ان
رئيـس االركـان املـشتـركـة لـلجيـش االمــريكي
اجلــن ـ ــرال ب ـيــت ـ ــر ب ـي ــس شــكل ف ـ ــريق ـ ــا ممــن
سـمتهـم بعضــا من أملع الـضبـاط يف اجليـش
وكلـفهم بــالقـاء نـظـرة جـديــدة علــى العـراق
وافغانستان وغيرهما من املناطق الساخنة.
وأعلـن بـيــس عـن املـ ــراجع ــة ضـمـن سل ــسل ــة
مقـابالت تلفـزيـونيـة يــوم اجلمعـة ولكـنه لم
يعط مزيدا من التفاصيل.

وق ــالت الـصحـيف ــة ان من بـني االفكــار الـتي
نــوقــشت زيــادة حـجم قــوات االمـن العــراقيــة
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى جه ــود ال ــوالي ــات املـتح ــدة
لتـدريبهم وجتهيـزهم وتعديـل حجم القوات
االمريكية يف العراق.
وأضـ ــافـت نـيـ ــويـ ــورك تـ ــاميـ ــز ان م ــسـ ــؤولـي
الـبـنـتــاجــون ش ــددوا علــى ان هــذه امل ــراجعــة
ات ــسعـت لـتـتج ــاوز امل ـس ــألـ ــة الع ــراقـيـ ــة وانه
جت ــري دراس ــة أفك ــار غـيـ ــر تقلـي ــدي ــة ب ـش ــأن
كيفية مكافحة االرهاب.
ونسبـت الصحيفـة الى مـسؤولـي البنتـاجون
القــول بــان هــذه الــدراســة العــسكــريــة الـتي
بـدأت رسـميـا يف  25ايلـول جتـري بـالـتنـسيق
مع بـقي ــة احلكــوم ــة ولكـن الفــريق لـم يلـتق
أفـرادا من فـريق دراسـة العـراق وهـي اللجنـة
التي تدرس اخليارات يف العراق.
وأشـار املسـؤولـون الـى ان أهـداف الفـريق هي
وضع اخلطوط العريضة للخيارات التي قد
يرسمها بيس يف سيـاق املشورة التي يقدمها
لبوش وروبـرت جيتس الـذي اختاره الـرئيس

الرئيس جورج بوش يف لقاء جمعه مع وزير الدفاع املستقيل رامسفيلد وروبرت غاتس مدير جهاز اخملابرات

استشهاد إمام مسجد يف املوصل والعثور على جثث عشرة مغدورين يف بغداد

انفجار سيارتني مفخختني يف حافظ القايض ..وقتل واعتقال  19ارهابياً يف مناطق متفرقة

بغداد  -احملافظات  /املدى
والوكاالت
اعــل ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف وزارة
الـ ــداخلـيـ ــة الع ــراقـي ــة ام ــس
ال ـسـبـت عـن اسـتــشه ــاد سـت ــة
اشخـاص واصـابـة  32آخــرين
بـانفجار سيـارتني مفخختني
يف وسط بغداد.
وقـ ــال امل ـصـ ــدر ان "سـيـ ــارتـني
مـفخخـتـني انفجــرت ــا بفــارق
زمني بـسيط يف سـوق حافظ
الـقـ ـ ـ ــاض ــي مـ ـ ـ ــا اسـفـ ـ ـ ــر ع ــن
اسـتـ ــشهـ ــاد سـت ـ ــة اشخـ ــاص
واصابة  32آخرين بجروح".
وقـ ــال م ـصـ ــدر امـنـي آخـ ــر أن
ضــابـط ـاً يف جهــاز اخملــابــرات
العـراقيـة اجلـديـدة استـشهـد
بـنيــران مــسلحـني مجه ــولني
يف الـ ـب ــي ـ ـ ــاع فـ ـي ــم ـ ـ ــا ع ــث ـ ـ ــرت
ال ـش ــرط ــة عل ــى ع ـش ــر جـثـث
مـجه ــولـ ــة اله ــوي ــة اح ــداه ــا
المرأة يف بغداد.
وق ــال امل ـص ــدر ان "م ـسـلحـني
مـجهـ ــولـني اغـتـ ــالـ ــوا صـبـ ــاح
ام ـ ـ ــس ض ـ ـ ـ ــاب ـ ــط ـ ـ ـ ــا بـجـه ـ ـ ـ ــاز
اخملابـرات العراقـية اجلـديدة
اثنــاء قيــادته سيــارته يف حي
البياع والذوا بالفرار".
من جهـة اخـرى ،افـاد املصـدر
ذاته ب ــأن "دوري ــات ال ـش ــرط ــة
عثرت صباح امس على جثث
خمـسة اشخاص بينهم امرأة
يف منـاطق متفـرقـة يف بغـداد
يحمل بعضها آثار تعذيب".
واسـ ـتـ ـ ـشـه ـ ـ ــد س ــت ـ ـ ــة ج ــن ـ ـ ــود
ع ـ ـ ــراق ـيــني ب ـي ـنـهــم عـقــي ـ ـ ــد،
اجلمـعة ،يف تفجـير انـتحاري
اسـتهــدف نقـطــة تفـتيـش يف
"تلعفر" يف محافظة نينوى.
وأدت العــملـيـ ــة االنــتحـ ــاريـ ــة
ال ـ ـتـ ــي وقـعـ ــت بـعـ ـ ـ ـ ــد ظـهـ ـ ـ ـ ــر
اجلـ ـمـعـ ـ ـ ـ ــة ،إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــرح 14
شخـصـا بـينـهم عـشــرة جنـود
عراقيني.
يُــذك ــر أن العـملـيــة جــاءت يف
أعقاب إعالن القـوات االمنية
أنـهـ ـ ـ ــا شـ ـن ــت سـل ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ــة م ــن
ع ــمل ـي ـ ــات ال ـ ــده ــم ،أسف ـ ــرت
إحـداهـا عـن اعتقـال مـشـتبه

بـه ب ـ ـ ـ ــاإلع ـ ـ ـ ــداد لـهـج ــم ـ ـ ـ ــات
إرهابية يف بغداد.
وق ـ ــال ال ـنـ ـ ــاطق ب ـ ــاســم وزارة
الـ ــدف ـ ــاع العـ ــراقـي ـ ــة محـمـ ــد
العـ ـ ـسـكـ ـ ــري إن املـ ـ ـش ـت ـبـه به
املــدعــو أبــو زيــد الـســوري ،مت
اعتقاله يف بلدة "راوة".
وأضـاف أن الـسلطـات تعتقـد
أن ال ـس ــوري ه ــو مـن قـي ــادات
تنظيم القاعدة يف العراق.
وأوضح انه مت اعـتق ــاله إل ــى
ج ـ ـنـ ــب ت ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــة آخ ـ ـ ـ ـ ــريـ ــن
مــشتـبهـني بقـضــايــا اإلرهــاب
خالل عــملـيـ ــة دهـم لـلقـ ــوات
الع ــراقـي ــة ،ص ــادرت خـالله ــا
كمية ضخمة من األسلحة.
مبـ ــوازاة ذلك ،ق ــالـت الق ــوات
االمـنيـة إن إرهـابـيني آخــرين
مـ ـ ـش ـت ــبهـ ـ ـ ـاً به ـمـ ـ ــا ،ق ــتال يف
عملية منفصلة يف "راوة".
وحــددت القــوات هــويتـهمــا بـ
أبــو مهـيّـم املـصــري ،املعــروف
بلقـب أميـر القـاعـدة يف راوة،
ومساعده أبو عصام الليبي.
فيمـا قـال اجلـيش االمـريكي
امـ ــس ان قـ ـ ــواته اع ـتـقلــت يف
حـ ــوادث مــتفـ ــرقـ ــة خـمـ ـسـ ــة
م ـ ـ ـسـلـح ــني اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى
مـص ــادرة كـمـي ــات كـبـي ــرة مـن
االسلحة واملتفجرات.
وذكر بيـان للجيش االمريكي
امس ان قواته اعتقلت ثالثة
مسلحني خالل دورية قتالية
قـرب منطقة املشـاهدة شمال
بغداد.
كـم ــا اعــتقلـت الق ــوات اثـنـني
من املـسلـحني كــانــا يقــومــان
بــزراعــة عبــوة نــاسفــة شمــال
بغ ـ ــداد ومت ابـ ـطـ ـ ــال الع ـب ـ ــوة
التي كانت بحوزتهما.
وعلــى صعـيــد ذي صلــة قــال
اجلـيــش االم ــريكـي ان ق ــواته
عثـرت علــى مخبــأ لالسلحـة
يف منطقة سبع البور.
كمــا عثــرت علــى كـميــات من
االسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ــة يف م ـ ـن ـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ـ ــة
للــتخ ــزيـن يف عـي ــادة طـبـي ــة
وسط بـغداد ضمـت عدداً من
قـ ــذائـف الهـ ــاون وقـ ــذائف ال

(ار بـي جي) وانــواع مخـتلفــة
مــن االسـلحـ ـ ــة .ك ـمـ ـ ــا متـكــن
افـ ــراد اجلـي ــش مـن اعــتقـ ــال
اربعــة اشخــاص مــشتـبه بـهم
كمـا استولـوا على كـميات من
االعـتدة والـذخائـر يف عملـية
عسكـرية جـرت يوم اخلـميس
الـ ــى اجلـنـ ــوب الـ ـشـ ــرقـي مـن
مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة ك ــنعـ ـ ــان .وجـ ـ ــاءت
عــملـيـ ــة االعــتق ـ ــال والعـثـ ــور
عل ــى االسلحــة عـنــدم ــا نفــذ
جنـود الفــوج الثـانـي للفـرقـة
اخلــامـســة للـجيـش العــراقي
عـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـت ــنـ ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ــى
معلومـات استخـباراتيـة حول
وج ـ ـ ــود خل ـيـ ـ ــة م ــن مهـ ـ ــربــي
االسـلـحـ ـ ـ ــة متـ ـتـلــك مـخ ــبـ ـ ـ ــأ
خ ـ ــاصـ ـ ــا به ـ ــا مــن االسـلح ـ ــة
احملـظ ــورة .وتع ــرض اجلـن ــود
اثـناء قـيامـهم بحمـلة الـدهم
وال ــتف ـت ـي ـ ــش الـ ـ ـ ــى وابل مــن
ال ـنــي ـ ـ ــران امل ـتـف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة ال ـتــي
اطلـقه ـ ــا امل ـ ـسـلح ـ ــون اث ـن ـ ــاء
محــاولتـهم الهــرب من مـوقع
احلـ ـ ـ ـ ــادث .واسـفـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ـ ـ ــذه
العـملـي ــة عـن اعـتق ــال اربع ــة
اشخــاص ومصـادرة مـايقـارب
 100رصـاصـة مـســدس وستـة
ص ـ ــواريخ ي ـ ــدي ـ ــوي ـ ــة ال ـصــنع
وخمــس قنــابل يـدويـة ومـواد
تـ ــدخل يف ت ـصـنـيـع العـبـ ــوات
النــاسف ــة ومن ــاشيــر دع ــائيــة
حتـ ــري ـضـيـ ــة وثالث سـيـ ــارات
مسروقة.
ومت نـقل املعتقلـني الى مـكان
آمن لغرض التحقيق معهم.
وعل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد م ـتـ ــصل ويف
مـحافظة ديالـى ايضا .عثرت
الـ ـ ـشـ ـ ــرط ـ ـ ــة علـ ـ ــى مـ ـ ــرك ـبـ ـ ــة
مفخخـة بـالقــرب من بلـدروز
حـوت علــى ست قــذائف عيـار
 155ملـم االمـ ــر الـ ــذي حـ ــال
دون انفجارها وايقـاع خسائر
بني صفوف املدنيني.
مـن جهـة اخــرى أعلـن املقـدم
أح ــمـ ـ ـ ــد زي ــبـ ـ ـ ــاري ال ــنـ ـ ـ ــاطـق
الـ ـ ــرس ـمــي بـ ـ ــاس ــم الفـ ـ ــرقـ ـ ــة
الثـانيـة من اجلـيش أن قـوات
الفــرق ــة متكـنـت مـن اعـتقــال

إرهابيني يحمالن اجلنسيات
الع ــربـي ــة ،اح ــدهـمـ ــا يحــمل
اجلـنـسـيــة الـســوريــة واآلخــر
االردنيـة علـى طـريـق الكيـارة
جنوب مدينة املوصل.
واضـ ـ ــاف املق ـ ــدم زي ـب ـ ــاري أن
لدى قـوات اجليش معلـومات
تفيـد بـان هــذين اإلرهـابـيني
ق ـ ــد ق ـ ــامـ ـ ــا بع ـ ــدة عــمل ـي ـ ــات
إرهابية يف املنطقة.
ويف كـركـوك أعلـنت الـشـرطـة
امـ ــس ال ـ ـس ـبــت أن خ ـم ـ ـسـ ـ ــة
مــدنـيني أصـيب ــوا يف انفجــار
عبوة نـاسفة إستهـدفت امس
السبت دوريـة تابعـة للشـرطة
جنوب مدينة كركوك.
وقــال مـصــدر بــال ـشــرطــة إن
العـبــوة كــانـت مــزروع ــة علــى
جــانب الـطــريق الــرئيـسـة يف
منـطقـة سـاحـة االحـتفـاالت
قـ ــرب أكـ ــادميـيـ ــة الـ ـشـ ــرطـ ــة
جنوب كركوك.

وأضـاف املصـدر أنه مت اخالء
امل ـصـ ــابـني الـ ــى مـ ـسـتـ ــشفـ ــى
كـ ــرك ـ ــوك العـ ــام  .وأن هـنـ ــاك
م ـ ـ ــواطـ ـن ــني أثـ ـن ــني م ــن ب ــني
املصابني حالتهما خطرة .
ويف املــوصل اغتـال مـسلحـون
مـجه ــول ــون م ـس ــاء اجلـمع ــة
امـ ــام م ــسجـ ــد يف املـ ــديـنـ ــة،
وقال العـميد سعيد اجلبوري
مـديـر اعالم شـرطـة نـينـوى لـ
(املـدى) ان مسلحـني اطلقوا
نـي ــران اسلحـتهـم ال ــرش ــاش ــة
على اكـرم سعيد مهـدي إمام
مـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ــد املـال سـعـ ــيـ ـ ـ ـ ــد يف
مـن ــطقـ ــة كـ ــراج الـ ـشـمـ ــال يف
الـسـاحل االيـســر من املــدينـة
بعـد صالة املغرب مـا ادى الى
استـشهـاده علـى الفـور فـيمـا
الذ املسلحون بالفرار.
إلـى ذلك ذكـر شهـود عيـان أن
عبــوة نــاسفــة إنفجــرت فجــر
امس السبت بـدورية أمريكية

أثنـاء مرورهـا بطـريق رئيـسة
بضــاحيـة املــدينــة اجلنــوبيـة
وأدى اإلنفج ــار إل ــى ت ــدمـي ــر
عـ ــربـ ــة هـم ـ ــر ومقــتل وجـ ــرح
أربعة من طاقمها.
وقــال أح ــد شه ــود العـيــان إن
عبــوة نــاسفــة انفجــرت فجــر
ام ــس ب ــدوري ــة أمـ ــريكـي ــة يف
ال ـشــارع الــرئـيــس بـضــاحـيــة
املدينة اجلنوبية .
وأضاف أن االنـفجار أدى إلى
ت ــدمـي ــر ع ــرب ــة هـم ــر ومقـتل
وأصــابــة اربع ــة من طــاقـمهــا
جراء االنفجار.
وقـال إن اجلـرحـى نقلـوا إلـى
قاعـدة الدلـتا القـريبـة ،فيـما
أغـلقــت القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ــوقـع احل ـ ـ ـ ـ ــادث وحـلـقـ ــت
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات مـق ـ ـ ــاتـل ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
ارتفـ ـ ــاعـ ـ ــات م ـنـخفـ ـضـ ـ ــة يف
أجواء املدينة .
ولم يصدر اجليش األمريكي

بيانا حول احلادث.
وكــان اجلـيـش االم ــريكـي قــد
اعلـن اجلمعـة "مقـتل جنـدي
مــن اللـ ـ ــواء الل ـ ــوج ـ ـس ـتــي يف
انـفـج ـ ـ ـ ــار ع ــب ـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ـ ــاسـف ـ ـ ـ ــة
ب ـش ــاحـنـته ق ــرب ح ــديـث ــة يف
محافظة االنبار اخلميس".
إلــى ذلك ،اضــاف اجليـش ان
"جنـدي ـاً من مـشــاة البحـريـة
(امل ــاريـن ــز) ت ــويف ج ــراء عـمل
غ ـي ـ ــر مع ـ ــاد ب ـي ـن ـم ـ ــا ك ـ ــان يف
محافظة االنبار اجلمعة".
من جهة اخرى قامت القوات
االميـركيـة مسـاء امس االول
بعــمل ـي ـ ــة دهــم وتف ـت ـيـ ــش يف
منـطقة املطـار شمال الـرطبة
اسف ـ ــرت عــن اعــتق ـ ــال س ـت ـ ــة
اشخ ــاص ي ـشـتـبه ب ـضـ ــربهـم
الــنق ــاط الــتفـتـي ـشـي ــة عـن ــد
م ـ ــداخـل ومخ ـ ــارج امل ـ ــدي ـن ـ ــة
بح ـسـب الق ــوات االمـي ــركـي ــة
ومت نقـل املعتـقلني إلــى جهـة

رجل اطفاء يقوم باخماد حريق نشب يف عدة سيارات يف اثر عمل ارهابي يف بغداد ..أمس

االمريكي ليحتل منصب وزير الدفاع.
وبـني أفـ ــراد الف ــريـق الع ــسكـ ــري الك ــول ــونــيل
اتـش.ار .ماكمـاستر ضـابط اجليش الـذي قاد
عمـليــة ضــد املــسلحـني يف ايل ــول يف منـطقــة
تلعفـر عـام  2005.كمـا يـضم الكـولـونـيل بيتـر
مـنــصـ ــور مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز مـكـ ــافحـ ــة االعـمـ ــال
املــسلح ــة الت ــابع للـجيـش االمــريـكي ومـشــاة
البحـرية يف ليفنـوورث يف كنسـاس .وهو الذي
قاد املواجهات املسلحة يف كربالء عام 2004.
كــم ـ ــا ي ـضــم الفـ ـ ــريق الـك ـ ــول ـ ــونــيل ت ـ ــوم ـ ــاس
جــرينـوود مـديــر كليـة مـشــاة البحـريـة الـذي
أشـرف علـى تــدريب قــوات االمن العــراقيـة يف
االنبار .ويـضم الفريق يف اجملـمل أكثر من 12
ضــابـطــا عــسكــريــا .ويـشــرف علـيهـم الك ــابنت
مايكل روجـرز من البحرية وهـو معاون خاص
لبيس.
ومـن املقــرر اجنــاز ه ــذه املهـمــة الـتـي ي ـشــارك
فيها أيضا اجلنرال جورج كيسي قائد القوات
االمريكـية يف العـراق واجلنـرال جون أبـي زيد
قـائـد الـقيـادة املـركـزيـة االمـريـكيـة يف مـطلع
كانون االول.
اجلـديـر بـالـذكــر أن اللجنـة شكلهــا مشـرعـون
مـن احلزبني يف آذار املـنصرم لـرفع تقييمـاتها
املـستقلـة لألوضـاع الراهـنة ومـا ميكـن إحرازه
يف العراق ووقع ذلك عـلى املصالـح األمريكية
يف املـنــطقـ ــة .أمـ ــا مـ ــديـ ــر وكـ ــالـ ــة اخملـ ــابـ ــرات
املــركــزيــة األم ــريكـيــة األسـبق روبــرت غـيـتــس
الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـحـل مـحـل رام ـ ـ ـسـفـ ـيـلـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ــإنـه
سيـستقيل من عـضويـة "جلنة دراسـة العراق"
لــيحـل مكـ ــانه وزي ــر اخل ــارجـي ــة األمـ ــريكـي ــة
األسـبق لــورن ــس إيغلـبــرغ ــر ،وفق مــا جــاء يف
بـي ــان مـن "مـعه ــد ال ــسالم األمـ ــريكـي" ال ــذي
ينسق مع "جلنة دراسة العراق".
يف الغضـون ويف مقـابلـة أذيعـت اجلمعـة علـى
ش ـبـك ـ ــة CNNق ـ ــال رئ ـي ــس ه ـيــئ ـ ــة األرك ـ ــان
املـشتـركـة لـلجيـش األمــريكـي ،اجلنـرال بـيتـر
بــاس"،أعـتقــد أن القــضيــة املـهمــة املـطــروحــة
اآلن هي :ما األهـداف الستراتيجـية للواليات
املتحـدة يف احلـرب علـى اإلرهـاب؟ ومـا األمـور
ال ـتــي ت ـ ـســي ـ ــر ب ـ ـشــكل جــي ـ ــد ل ـتـحقــيق ه ـ ــذه
األه ــداف ..وم ــا تـلك األم ــور الـتـي ال ت ـسـي ــر
بشكل جيد كي يتم تغييرها
وتقـول تقـاريـر صـحفيـة ان الـلجنـة تـنظـر يف
اخـتـي ــاريـن كالهـم ــا سـي ـشـكالن ت ــراجعـ ـاً عـن
موقف ادارة بوش يف العراق.
إحـ ــد اخلـيـ ــاريـن سـيـكـ ــون ان ــسحـ ــاب القـ ــوات
األمــريـكيــة مـن العــراق ،أمــا اآلخــر فـسـيكــون
رفع مستـوى االتصاالت مع سورية وإيران من
أجل إيقــاف القتـال بـني اجلمـاعـات املـسلحـة
والقوات األمريكية.
وقــد اقتــرح زعمــاء من احلـزب الـدميقــراطي،
أثنـاء زيارة لهم إلـى البيت األبـيض يف أعقاب
الفوز الذي حققوه يف الكوجنرس ،فكرة عقد
قمة حول العراق.
نـ ــانـ ـسـي يــبلـ ــوسـي ،الـتـي سـتـتـ ــولـ ــى رئـ ــاسـ ــة
ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ــوجنـ ـ ـ ـ ـ ــرس ،دعـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى تـغـ ــيـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر يف
اإلستـراتـيجيـة األمـريـكيـة يف العـراق ووصف
السياسة احلالية هناك بأنها "كارثية".

املشهداين يوصل رسالة

احلـكومـة اىل طهران بـشأن
تفعيل االتفاقات األمنية

طهران  /املدى
نقل رئيـس مجلس الـنواب د .محـمود املـشهدانـي الى
ال ـ ــرئ ـيـ ــس االي ـ ــرانــي مح ـم ـ ــود اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد خالل
لق ــائهـم ــا امــس  -عل ــى ه ــامــش اجـتـم ــاع ــات مجـمع
اجملـالـس البـرملـانيـة االسيـويـة للـسالم الـذي ستفـتتح
اعمـاله الـيوم االحـد يف العـاصمـة االيرانـية طـهران -
رســالــة شفــويــة مـن احلكــومــة العــراقيــة حــول اهـميــة
تفعــيل االتف ــاق ــات االمـنـي ــة املـب ــرم ــة يف وقـت س ــابق ــا
واملـســاعــدة يف استـتبــاب االوضــاع االمـنيــة يف العــراق.
واشـار د .املـشهــداني الـى ان ايـران جــارة مهمـة للعـراق
وميكـن ان تـلعـب دورا ايج ــابـي ــا يف اسـتق ــرار االوض ــاع
االمنيـة مبينـا انه جرى بحـث سبل تفعيل االتفـاقيات
االمنيـة واالقتصـادية املبـرمة بني الـبلدين والـتعهدات
الـتي قـطعهــا املـســؤولــون االي ــرانيــون ب ــدعم الـعمـليــة
الــسي ــاسيــة واملـس ــاهمــة يف اجنــاح مـشــروع املـصــاحلــة
الــوطـنيــة واملـســاعــدة يف اسـتقــرار االوضــاع يف العــراق
واملـشـاركـة يف مـشــاريع االعمـار خالل زيـارته الـسـابقـة
اليـران .واكد د .املشهداني انه ملس تفهما من الرئيس
االيــراني الهـميــة استقــرار العـراق وتــأثيــر ذلك علـى
اسـتقــرار املنـطقـة بـرمـتهــا معـربــا عن تـطلعه القـامـة
افضل العالقات من اجلارة ايران.
من جــانب اخــر التقـى د .املـشهــداني نـظيـره االيــراني
غالم علي حـداد عـادل لـبحث العالقـات البـرملـانيـة بني
مجـلسـي البلـديـن والقضـايـا االقلـيميـة والـدوليـة ذات
االهتمام املشترك.

