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صفحة

دينارا

الرشطة العراقية
تعلن عن مقتل 9
مواطنني يف
سامراء و بغداد

بعد أقل من ثالثة أسابيع على انتهاء عمليات الفلوجة

عودة السيارات املفخخة اىل بغداد
بغداد /وكاالت
ذكــرت مـصــادر طـبـي ــة أن ثالثــة أفــراد
علـ ــى االقل مـن ال ـش ــرطـ ــة الع ــراقـي ــة
قُ ــتلـ ـ ــوا واص ـيــب  40آخ ـ ـ ــرون بجـ ـ ــروح
بينهـم خمسة مدنيني يف انفجار قوي
اسـتهــدف مــركــز شــرطــة الـصــاحلـيــة
للـتحقـيقــات اجلنــائيـة اجملـاور الحـد
املداخل الرئيسة للمنطقة اخلضراء.

اكده شاهد عيان للوكالة نفسها ذاكرا
ان الـسيـارة كـان يقـودهـا انتحـاري .يف
حني افــاد بيـان لـلجيـش االميــركي أن
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــار نـ ـ ـتـج ع ـ ــن س ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ـ ــني
االنـف ـ
مفـخختني ،مشيرا الى وقوع (ضحايا
عراقيني) من دون ان يحدد عددهم.
وقــد أتــى االنفجــار علــى واجهــة مقــر
الشـرطة.وذكرمـراسل وكالة الـصحافة
الفــرنــسيــة أنه شــاهــد عـش ــر سيــارات
مــدنيــة محتـرقـة بـالكـامل ،فـيمـا ادت
قـوة االنفـجار الـى تطـاير احـد هيـاكل
ال ـسـي ــارات ال ــى ســطح مـبـن ــى مج ــاور
مكون من طبقتني.

برلني /وكاالت
أكـد املستـشار األملـاني غيـرهارد شـرويدر
أمـ ـ ــس أن أمل ـ ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ـ ــا سـ ـت ـ ـ ـ ــواصـل دع ــم
الـدميقـراطيـة يف العـراق وستـسخـر كل
مـا يف وسعهـا لـتحقـيق ذلك .جـاء ذلك
يف بـي ــان أصـ ــدرته ال ــدائـ ــرة االعالمـي ــة
الـت ـ ــابعـ ــة لـلحـكـ ــومـ ــة األملـ ــانـي ـ ــة عقـب
احملـ ــادثـ ــات الـتـي أجـ ــراهـ ــا املـ ـسـتـ ـشـ ــار
األمل ــانـي غـي ــره ــارد ش ــروي ــدر مع رئـيــس
ال ـ ــوزراء العـ ــراقـي اي ـ ــاد عالوي والـتـي
جرت حتت إجراءات أمنية مشددة قلما
شهدتها العاصمة األملانية برلني.
وأوضح املستشـار أن أملانيا تفاعلت وال
تـ ــزال تــتفـ ــاعل يف عــملـيـ ــة أعـ ــادة بـنـ ــاء
العـراق وتـرسيخ األوضـاع األمنيـة فيه
كتــدريب شـرطــة وجنـود عـراقـيني علـى
غ ــرار مـ ــا يح ــدث مـن ــذ ق ــراب ــة ع ــام يف
أراضي االمارات العربية املتحدة.
واعلـن اسـتع ــداد امل ــانـي ــا للـتع ــاون مع
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـقـ ـ ـبـال يف اجملـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
االقـتـص ــادي ــة ك ــاشف ــا الـنق ــاب عـن أنه
س ــتج ـ ــرى بــني الـ ـط ـ ــرف ــني مح ـ ــادث ـ ــات
م ـسـتقـبال لـت ــأسـيــس غ ــرف ــة صـن ــاع ــة
وجتارة أملانية عراقية مشتركة.
مـن جــانـبه ن ـسـب الـبـيــان ال ــى عالوي
قـ ــوله انـه يعـتق ــد ب ــأن امل ــانـي ــا سـتق ــوم
مـسـتقـبال بــدور فــاعل يف اعــادة اعمــار
العراق .يـذكر أن أملانيـا ال تزال ترفض
ارس ــال وح ــدات ع ــسك ــري ــة أمل ــانـي ــة ال ــى
الـع ـ ـ ــراق لـل ـمـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـم ـ ـ ــة يف ت ـ ـ ــرس ـيـخ
االسـتقــرار يف العــراق وتكـتفـي بتــأهـيل
ضباط عراقيني.

املنامة (/اف ب) -
اعلن قـائـد القـوات املـركـزيـة االميـركيـة
اجلنـرال جـون ابي زيـد أمس الـسبت يف
املنــامــة ان الــوضع ب ــالنــسبــة لـعمـليــات
التـسلل علـى احلـدود العــراقيـة "افـضل
اليوم مما كان عليه قبل شهر" لكنه اكد
انه "ليس جيدا مبا فيه الكفاية".
وقـ ــال (ابـي زي ـ ــد) يف مع ـ ــرض رده علـ ــى
اس ــئل ـ ــة ال ــصح ـ ــاف ـي ــني عل ـ ــى ه ـ ــامـ ــش
مـ ـشـ ــاركــته يف مـ ــؤمتـ ــر "امــن اخللــيج -
ح ـ ــوار اخللــيج" الـ ــذي يـن ـظــمه املـعهـ ــد
الـ ــدولــي للـ ــدراسـ ــات االسـتـ ــراتــيجـيـ ــة
وتـضــيفه املـن ــام ــة ،ان "االوض ــاع افــضل
االن ممـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان ــت عـلـ ـيـه قـ ـبـل شـهـ ـ ـ ــر"
مسـتدركـا "لكنهـا ما تـزال ليـست جـيدة
مبا فيه الكفاية" وفق تعبيره.
واوضح قـائال "فيما يتعلق بـسوريا فمن
الـواضح ان العديـد من رجـاالت النـظام
ال ـ ـس ـ ــابـق يف الع ـ ــراق اس ـ ـس ـ ــوا متـ ـ ــويال
ويخـطـطــون ملـســاعــدة املـتـمــرديـن لقــد
طلـبـن ــا مــن احلك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة وضع
نهايـة لذلك اما بالنـسبة اليران فهناك
مجـموعـات تسـاعد جـماعـات يف العراق
م ـثـل مق ـت ـ ــدى ال ـصـ ـ ــدر ولق ـ ــد ابـلغ ـن ـ ــا
االيـرانـيني عبـر القنـوات اننـا نعتقـد ان
ذلك ال يساعد على استقرار العراق".
واش ــار (ابي زيــد) ال ــى انه "عل ــى جمـيع
حـكـ ــومـ ــات الـ ــدول اجملـ ــاورة لـلعـ ــراق ان
تـ ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ــد العـ ـ ــراق ـي ــني عل ـ ـ ــى حتق ــيق
االسـ ـتـق ـ ـ ــرار" وان "ال تـك ـ ـ ــون لـه ــم اي ـ ـ ــة
اجنـدات خـاصـة تـؤثـر علـى الـسيـاسـات
الداخليـة للعراق" مضـيفا ان "من املهم
ان ي ـ ـ ــدرك اجلـ ـمـ ـيـع ان االسـ ـتـق ـ ـ ــرار يف

وقد ذكـر عنصر من الشـرطة العراقية
طلب عـدم الكـشف عن هـويتـه لوكـالة
الــصح ــاف ــة الف ــرن ـسـيـ ــة ان االنفج ــار
نـاجـم عن سيـارة مفخخـة،األمـرالـذي

أيب زيد :االستقرار يف العراق يعتمد عىل جريانه
وداود يؤكد أن االنتخابات ستجرى يف موعدها

خالل استقباله عالوي
رشويدر :أملانيا ستواصل دعم العراق

طفولة معلقة

آلية جديدة لرصف إغالق املعبر احلدودي بني العراق واألردن

رواتب املوظفني

بغداد /متمم التميمي
خـولت وزارة املـاليـة الـوزارات كـافـة التي
ل ـ ــديهـ ــا فـ ــروع مل ـصـ ــرف الـ ــرافـ ــديـن يف
مق ـ ــراته ـ ــا دفع رواتـب م ـ ــوظفــيهـ ــا عـن
ط ــريق فـتح ح ـســابــات تــوفـيــر خــاصــة
بهم.
أوضح ذلك مـصــدر مـســؤول يف الــوزارة
إن وزارة الـنفــط تعـتـب ــر أول ــى ال ــوزارات
الـتـي طــبقـت هـ ــذه اآللـيـ ــة اجلـ ــديـ ــدة
ابتـداء من شهـر تشـرين الثـاني املـاضي
حـيـث أن ه ــذه اآللـي ــة ت ـس ــاع ــد يف مـنع
حـ ــدوث حـ ــاالت الـ ـسـ ــرقـ ــة والـتـ ــسلـيـب
والق ــتل ال ـت ــي تعـ ـ ــرض له ـ ــا ع ـ ــدد مــن
احملاسبني.
وأش ــار امل ـص ــدر إل ــى أن ع ــدداً آخ ــر مـن
الـوزارات كــانت قـد طـالـبت بـفتح فـروع
مل ـصـ ــرف الـ ــرافـ ــديــن يف مق ـ ــراتهـ ــا ويف
املــديــري ــات التــابعــة لهــا لـيتــسنــى لـهم
املباشرة بتنفيذ هذه اآللية.

مصادرة سيارة حمملة
بكميات كبرية من
األسلحة يف بابل
بابل /علي املالكي
ص ـ ـ ــرح ال ـن ـ ـ ــاطـق اإلعـالمــي يف ق ـي ـ ـ ــادة
شــرط ــة محــافـظــة ب ــابل لـ(املــدى) بــأن
مفـارز شـرطـة احملــافظـة اسـتطـاعت أن
تـلقــي الق ـب ــض علـ ـ ــى مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن
األشخــاص كــانــوا ي ـسـتقلــون شــاحـنــة
كـبـيـ ــرة محــملـ ــة بـكـمـيـ ــات كـبـيـ ــرة مـن
القذائف واملواد املتفجرة ،وقال الناطق
أن الـسيـارة كـانت قـادمــة من محــافظـة
الناصرية ومتجهة إلى جنوبي بغداد.
وإلـ ــى ذلك أض ــاف الـن ــاطق أن ش ــرط ــة
ب ــابـل متكـنـت مـن إلق ــاء القـبــض عل ــى
شخـصني يف مـنطقـة (الهاللي) نـاحيـة
جــبلـ ــة وبحـ ــوزتهـمـ ــا قـ ــواعـ ــد صـ ــواريخ
ك ـ ـ ـ ــاتـ ـي ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ــا م ــن الـ ـن ـ ـ ـ ــوع الـ ـثـقـ ـيـل.

مصدر يف الداخلية لـ
(املدى):

السيارات املفخخة حتاول عبور احلدود

عمان /ا ف ب
اعلـنت الـشـرطــة االردنيـة اغـالق املعبـر
احلـ ــدودي الـبـ ــري بــني االردن والعـ ــراق
مـن اجلانب العراقي أمـس السبت والى
اجل غـيــر م ـسـم ــى بعــدمــا اف ــاد شهــود
اجلــمع ــة ب ـضـبــط سـيـ ــارة مفـخخ ــة يف
املـ ـ ــركـ ـ ــز احلـ ـ ــدودي االردنــي وانـفجـ ـ ــار
شــاحنــة مفخخــة عنـد مـركـز طـريـبيل
احلــدودي الع ــراقي .وق ــال بيــان رسـمي
ص ـ ـ ــادر عــن ادارة الـعـالق ـ ـ ــات الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة
والـتــوجـيه املعـنــوي يف مــديــريــة االمـن
العــام ان "مــركــز حــدود الكــرام ــة مغلق
مــن اجل ـ ــان ــب الع ـ ــراقــي ام ـ ــام ح ـ ــرك ـ ــة
املـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــري ــن القـ ـ ــادم ــني واملغـ ـ ــادريــن
وامل ــركـب ــات وال ـش ــاحـن ــات حـت ــى اشع ــار

آخر".
وك ــانت وكــالــة فــرانـس ب ــرس نقلـت عن
شه ـ ــود قـ ـ ــولهــم ان ش ـ ــاح ـنـ ـ ــة صغ ـي ـ ــرة
مـفخخ ــة انفج ــرت م ـس ــاء اجلـمع ــة يف
مــركــز طــريبـيل احلــدودي العــراقي مــا
ادى ال ــى ت ــدمـيـ ــر الق ــاع ــة اخمل ـص ـص ــة
لـلـ ـ ـشـخ ـ ـص ـي ـ ـ ــات وال ـتــي غ ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــا م ـ ـ ــا
يسـتخدمها اجليـش االميركي ،يف حني
احـبــط اعـتـ ــداء انــتحـ ــاري يف اجلـ ــانـب
االردني من احلدود.
كمـا افـاد سـائقـون بــان سيــارة مفخخـة
ضـبطـت عنـد مـركـز الكـرامـة احلـدودي
االردني اال ان االجهـزة االمنيـة متـكنت
من تعطيلها.
وقــال احــد هــؤالء الـســائـقني "شــاهــدت
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الـ ـسـي ـ ــارة العـ ــراقـيـ ــة ت ـ ــدخل االراضـي
االردنيــة .وكــان ســائقهــا يقــود بـســرعــة
كـبيـرة والـى جـانـبه رجل آخــر .واقتـرب
مـن ق ـ ــافلـ ــة مـن ال ــصه ـ ــاريج احملــملـ ــة
بــالـنفـط كــانـت تـنـتـظــر وصــول االمـن
االميركي ملواكبتها الى العراق".
واضــاف ان ال ــرجلـني "كــانــا ي ـسـتعــدان
على مـا يبـدو للقيـام بعمليـة انتحـارية
من خالل تفجير السيارة".
وذكـ ــر س ـ ــائق آخـ ــر ان سـيـ ــارة مـن نـ ــوع
جي.ام.سي توقفت خالل سيرها بسبب
حفـرة يف االرض وان الـشـرطـة اعـتقلت
ال ــرجلـني بع ــد ذلك .واف ــاد شه ــود ب ــان
السـائق ومرافقه عـراقيان وان احـدهما
يف الـثـ ــامـن ـ ــة والعـ ـشـ ــريـن مـن عـمـ ــره.

بغداد  /املدى
علـمت (املـدى) مـن مصـدر مـسـؤول يف
وزارة ال ـ ـ ــداخـلـ ـي ـ ـ ــة أن (ق ـ ـ ــوات حـفـ ــظ
النـظ ــام) ،التـي شكـلت ح ــديث ـاً ،ألـقت
الق ـبـ ــض علـ ـ ــى ث ـمـ ـ ــان ـيـ ـ ــة مــن قـ ـ ــادة
اجلـمـ ــاعـ ــات اإلسالمـيـ ــة املـ ـسـلحـ ــة يف
الع ـ ــراق ،ويـ ـظــن أنهــم مــن (األم ـ ــراء)
ال ـ ـ ـ ــذي أعـل ــن عـ ـنـه ــم أب ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـصـع ــب
الـزرقاوي قائـد تنظيم (قـاعدة اجلهاد
يف بالد ال ـ ــراف ـ ــديــن) ب ـ ــوصـفهــم ق ـ ــادة
إقل ـي ـم ـيــني مل ـنـ ـ ــاطـق (املقـ ـ ــاومـ ـ ــة) يف
العراق.
وذكـ ــر امل ـص ـ ــدر أن العــملـيـ ــات ال تـ ــزال
مـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــرة إللـق ـ ـ ــاء الـق ـبـ ــض عـل ـ ـ ــى
أتباعهم.

منحة للعراق من البنك الدويل لتنفيذ  14مرشوعاً
بغداد  /املدى
تـوقـع وزارة البلـديــات واألشغــال العـامـة
والـبنك الــدولي اتفــاقيـة يـتم مبــوجبهـا
مـنح العــراق  150ملـيــون دوالر كـمـنحــة
لـتـنفـي ــذ ع ــدد مـن امل ـش ــاريع ك ــانـت ق ــد
قدمتهـا الوزارة إلـى البنـك الدولي وافق
عليها بالكامل.

وقـالـت املهنـدسـة نـســرين بـرواري وزيـرة
البلديـات واألشغال الـعامة الـتي ستوقع
االتف ـ ـ ــاق يف مقـ ـ ــر ال ـب ـنـك الـ ـ ــدولــي يف
واشـن ـطـن األربعـ ــاء القـ ــادم (إن االتف ــاق
يـت ـضـمـن تــنفـيـ ــذ  14مـ ـشـ ــروعـ ـ ـ ًا علـ ــى
مـرحلـتني تـضم مـشـاريع إلعـادة تــأهيل
منـشــآت تـصـفيــة ميــاه وإقــامــة منـشــآت

الفاتيكان :احلرب عىل اإلرهاب تغذي معاداة املسيحية
روما/وكاالت
أعلـن امل ـس ــؤول عـن ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة يف
الف ــاتــيك ــان اجلــمع ــة أن احلـ ــرب عل ــى
االره ـ ـ ــاب ادت ال ـ ـ ــى تـغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــداء
لل ـم ـ ـس ــيح ـيــني يف م ـنـ ـ ــاطق عـ ـ ــدة مــن
العالم.
وقـال املـونـسيـنيـور جـوفـاني الجـولـو ان
احلرب على االرهاب ،بالرغم من كونها
ضــروريــة ،اسفــرت عـن تن ــامي الــشعــور
املعادي للمـسيحية يف عـدة مناطق من
العــالـم ،حيـث تعـتب ــر سيــاســات الــدول
الغــربيـة خـطـأ مـن نتـاج املــسيـحيـة ،او
مرتبطة بها على االقل.
واتــت تـ ـص ـ ـ ــريحـ ـ ــات وزيـ ـ ــر خـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة

جـديـدة يف املـدن ومشـاريع تـصفيـة ميـاه
يف الريف ومشاريع للتطوير العمراني).
وأكـدت بـرواري (إن الـوزارة بــذلت جهـود ًا
حثيثة على مدى األشهر املاضية إلقناع
الـ ـبـ ـنــك ال ـ ـ ـ ــدول ــي بـه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاريـع
واسـتح ـص ــال املـنح ــة وع ــدم اعـتـب ــاره ــا
قـرض ًا سعـي ًا مـنها لـتعزيـز عمل دوائـرها

فـيمـا ذكـرت شـبكـة CNNأن أصـوات سامراء /اف ب
اطالق كـثيف للنـيران سُـمع يف أعقاب
االنفجار.
وقـ ـ ــد طـ ـ ــوق ــت القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة
والع ــراقـيـ ــة مك ــان االنـفج ــار ومــنعـت
اقتراب الصحفيني منها.
وهـذه الــسيــارة املفخخـة هـي الثــالثـة
الـتي تـنفجــر يف بغــداد يف أقـل من 48
ســاع ــة  ،بعــد ال ـسـيــارتـني املـفخخـتـني
الل ـتــني اس ــتهـ ـ ــدف ـتـ ـ ــا ح ـ ـس ـي ـن ـيـ ـ ــة يف
األعـظـميــة ومــركــزا للـشــرط ــة يف حي
العامل نهار اجلمعة.

اخل ــدمـيـ ــة وتق ــدمي أفــضل اخل ــدم ــات
لـلم ــواطنـني يف عمــوم العــراق) مــشيــرة
إل ـ ــى (أن ال ـ ــوزارة س ـت ـ ــواصـل جه ـ ــوده ـ ــا
لـكـ ـسـب املـ ــزيـ ــد مـن األمـ ــوال امل ـ ــانحـ ــة
وكـ ــذلـك الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة لـتــنفـيـ ــذ
مشـاريع استـراتيجيـة كبيـرة يف مختلف
احملافظات).

العــراق يعـتمــد عل ــى جي ــرانه بقــدر مــا
يعتمد على العراقيني انفسهم".
وت ـ ـ ــابع م ـ ـ ــوضحـ ـ ــا" :اذا س ــمح ج ـيـ ـ ــران
العـراق جملموعات تعـمل ضد االستقرار
يف العـراق انطالقـا من اراضـيهم ،فـاننـا
سنكون امام وضع صعب للغاية".
وأكد (ابي زيـد) من جهة اخرى ان زيادة
عدد القوات االمـيركية يف الـعراق "يأتي
خصيصـا للحفاظ علـى االمن يف اثناء
االنتخابـات العراقيـة" املقررة يف  30من
كانون الثاني.
ومــن جهــته ،اع ـ ــرب م ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــار االمــن
القومي العراقي قاسم داود عن ترحيبه
"بـ ــزيـ ــادة عـ ــدد القـ ــوات االمـيـ ــركـيـ ــة يف
الع ــراق" م ـش ــددا عل ــى ان االنـتخ ــاب ــات
"سـتجــرى يف مــوعــدهــا" وان ت ــاخيــرهــا
س ـي ـم ــثل "هـ ـ ــدي ـ ـ ــة لالرهـ ـ ــاب ـي ــني" وفق
تعبيره.
وقـ ــال داود يف ت ـص ـ ــريح ـ ــات مقـت ـضـبـ ــة
للصـحافيني يف املـؤمتر نفـسه "سنجرى
االنتخـابـات يف مـوعـدهـا املقـرر ( )..اي
تـ ـ ــأخ ـيـ ـ ــر س ـيـكـ ـ ــون هـ ـ ــديـ ـ ــة م ـ ـشـجعـ ـ ــة
لالرهـابـيني الــذين يحـاولــون وقف بنـاء
العراق اجلديد ،العراق الدميوقراطي".
واضــاف داود" :ال احــد ميـلك الــسلـطــة
لتــأجـيل االنـتخــابــات ،ال احلكــومــة وال
اجمللـس الوطـني وال االمم املتـحدة ()..
الع ــراقـي ــون م ـســتعـ ــدون لالنــتخ ــاب ــات
ونـحن نقــوم من جهـتنــا بكـل اخلطـوات
الالزمة لتوفير االمن".
واسـتطـرد قـائال" :نـريـد ان نـرى جـميع
دول املـنــطق ــة ت ـس ــان ــد االنـتخ ــاب ــات يف
العراق".

قتل تـسعة عـراقيـني يوم أمـس السبـت ،ثالثة
ـمل ــون مـع القـ ــوات االمـ ــريكـي ــة ،يف
مــنهــم يعـ ـ
ـتف ــرقـ ــة يف سـ ــامـ ــراء وبغـ ــداد،عل ــى
ح ــوادث م ـ
ـ
نحـومـاذكـرت الـشـرطــة العــراقيـة ،فـيمـا قـام
ـط ــاف عـنــص ــر مـن احل ــرس
ـهل ــون ـب ــاخـتـ ـ
مج ـ
الوطني العراقي.
ال ــركـن فـ ــاضـل خلف م ــدي ــر
واوضـح العق ــي ــد ـ
مــركــز الـتنـسـيق املــشتـ ــرك (بني االمــريكـيني
والع ــراقيـني) يف محــافـظــة صالح ال ــدين "ان
ـ
ض ـ ــابــط يف الـ ــش ـ ــرط ـ ــة ،قــتل
ض ـ ــايع ،ـ
ـغ ـ ــازي ـ
الـسـبت بـرصـاص االمـريـكيـني عنـدمـا حـاول
اجتياز احدى قوافلهم يف منطقة الدجيل ".
كمـا قتل عـراقي لـم تتضح هـويته يف انفـجار
عبـوة ناسفة يف منطـقةالضلوعيـة شمال،ذكر
ذلك املقدم عادل عبد اهلل من شرطة بلد.
وانفجرت هـذه العبـوة على الـطريق الـرئيس
فيما كان مسلحون يهاجـمون قافلة امريكية
بقـذائف صـاروخيـة واسلحـة رشـاشـة من دون
ان يـتـمكـنــوا مـن اصــابـتهــا ،كـمــا ذك ــر املقــدم
ـع ـ ــادل عـ ــب ـ ــداهلل ـم ـ ـشــيـ ـ ــرا الـ ـ ــى ان القـ ـ ــافل ـ ــة
االمريكية تابعت سيرها.
واسفـر انفجـار عبـوة نـاسفـة اخـرى يف قضـاء
طـوزخـرمـاتـو عـن مقتل عـراقي،علـى وفق مـا
ذكر العقيد جاسم محـمد من شرطة سلمان
باك.
كمــا قـتل عــراقـي داخل ســامــراء) يف انفجــار
ـة،عل ــى وفق مـ ــا ذك ــرت ش ــرط ــة
ـاسف ـ ـ
ع ــب ــوة ـن ـ ـ
املدينة.
ومن نـاحيـة اخـرى ،عثـر صبـاح أمس الـسبت
لع ـ ــراقــي ــني يع ــملـ ـ ــون مع
عل ـ ــى ثالث جـ ــث ــث ـ
ـ
القوات االمريكية.
ـم ــود محـمـ ــد مـن ش ــرط ــة
املق ــدم مح ـ
واوضح ـ
ـام ــراء انـه مت الع ــث ـ ــور علـ ــى "جـثـ ــة حـكـم
سـ ـ
ـ
جــاسم الـذي يـزود القـوات االمـريـكيـة مبـواد
غذائية فجر اليوم يف نهر دجلة".
واكــد الــطبـيب نــوفل مـجيـ ــد من مــستــشفــى
الع ــام "ان يـ ــومـني مـ ــرا علـ ــى وفـ ــاة
ـام ــراء ـ
سـ ـ
ـ
الضحية من جراء اعيرة نارية يف الرأس".
واعلـن املقـدم حـميــد احمــد من شـرطــة بلـد
"العثور علـى جثتي مـترجمني عـراقيني لدى
القـوات االمـريـكيــة مقتــولني بـالـرصـاص يف
احدى املزارع احملاذية لنهر دجلة".
ال ــى ان مجهــولـني كــانــوا قــد
واشــار املـصــدر ـ
اختـطفـوا صـبحي احلـسن ( 25عـامــا) وعلي
محسن (" )25منذ ثالثة ايام".
ـص ــدر نفــسه "اكـثـ ــر مـن25ح ــال ــة
ـص ــى امل ـ
واح ـ
تصفية مشابهة يف املنطقة منذ شهرين".
ويف الضلـوعيـة اكد الـنقيب حـسن يـوسف ان
مجهولني اختطفوا فجـر السبت عنصرا من
كتيبته.
من نــاحيـة اخــرى اطلق مـسلحــون النــار عن
قـرب علـى رجلـني يسـتقالن سيـارة فـاردوهمـا
قتيلني صباح أمس السبت يف حي اجلامعة ،
ـص ــدر مـن الـ ــشـ ــرطـ ــة يف مـ ــوقع
اف ــاد مـ ـ
ك ــم ــا ـ
ـادث،ال ـ ـ ــذي أوضـح"ان عــبـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ــاسـف ـ ـ ــة
ـ
احل ـ ـ ـ
ـ
انفجـرت يف املكـان فـاسـتغل مـسلحـون حـالـة
الفـوضـى واقتـربــوا من سيـارة واطلقـوا النـار
عل ــى راكـبـيهـ ــا فـ ــاردوهـم ــا ثـم الذوا
عـن ـق ــرب ـ
بالفرار".

البحرية األمريكية حتقق يف صور
انتهاكات بحق معتقلني عراقيني
لوس اجنليس /رويترز
قال متحـدث باسم الـبحرية االمـريكية
ان الـبح ــري ــة ب ــدأت الــتحقـيق يف ص ــور
نـشـرت علــى االنتــرنت وتـظهـر علـى مـا
يبـدو انـتهـاكــات تعــرض لهــا املعـتقلـون
الع ـ ــراق ـيـ ـ ــون خالل اح ــتجـ ـ ــاز الق ـ ــوات
اخلاصة الـتابعة للـبحرية لـهم يف مايو
ايار . 2003
وسلم مـراسل لـوكـالـة اسـوشيـيتـدبـرس
 12صـورة يف األقل عثـر عليهـا يف موقع
جتــاري لـتبــادل الـصــور علــى االنتــرنت
النتهـاكـات املعـتقلني الـى مـســؤولني يف
قـيـ ــادة الق ــوات الـبح ــري ــة اخل ــاص ــة يف
كورونادو بوالية كاليفورنيا.
وقـالت اسـوشـييتـدبـرس ان هـذه الصـور
الـتـي ن ـش ــرته ــا ام ــرأة ق ــالـت ان زوجه ــا
أحضـرهــا معـه من العـراق تـظهــر علـى
مـ ــا يـبـ ــدو اث ـ ــار الغ ـ ــارات علـ ــى مـنـ ــازل
املدنيني .
واض ــافـت ال ــوك ــال ــة ان الـص ــور اظه ــرت
جـنــودا مـن القــوات اخلــاصــة الـت ــابعــة
للبـحريـة وهم يجلـسون فـوق معـتقلني
مـقيــديـن وبنــدقيــة مـصــوبــة نحــو رأس
معـتقـل ينــزف وحــذاء فــوق صــدر رجل
عار.
وق ـ ـ ـ ــال ــت ان ص ـ ـ ـ ــورا اخ ـ ـ ـ ــرى أظـه ـ ـ ـ ــرت

امريكيني وهم جـالسون او راقدون فوق
ثالث ـ ـ ــة سج ـنـ ـ ــاء غـ ـط ـي ــت رؤوسهــم يف
صندوق شاحنة صغيرة.
ولم يتسن على الفـور العثور على نسخ
من هذه الصور على االنترنت.
وق ــال جـيف بـيـن ــدي ــر ق ــائ ــد الـبح ــري ــة
االمــريكيـة "قـدمـوا نـسخــا منهـا لنـا يف
االسـب ـ ــوع امل ـ ــاضـي وف ـ ــور تق ـ ــدمي ه ـ ــذه
الصـور لنـا بدأنـا حتقيقـا بشـأن كيفـية
وصـول تلـك الصـور الـى االنتــرنت ومن
املسؤول.
"املسألـة رهن التحقيق حـاليا لـتحديد
اذا كان هذا الشخص تصرف على نحو
مالئم".
واردف قـ ـ ــائال :ان قـ ـ ــواعـ ـ ــد ال ــبحـ ـ ــريـ ـ ــة
"حتظـر بشكل صـارم تصويـر املعتقلني"
ب ــاستـثنــاء تـصــوي ــرهم لـلحفــاظ علــى
سجالت الـسـجنــاء او مـن اجل اغــراض
اخملابرات.
ويـبــدو ايـض ــا انه مت انـته ــاك القــواعــد
الـتي متـنع افــراد القــوات اخلــاصــة من
ان يتم تصويرهم .
وقال بيندير"بعض الصور تظهر بشكل
واضح وج ـ ــوه واس ـم ـ ــاء افـ ـ ــراد الق ـ ــوات
اخلـ ــاصـ ــة ممـ ــا ميـكــن ان يع ـ ــرضهـم او
يعرض عائالتهم للخطر

وزيرا الدفاع االسرتايل والياباين يزوران العراق

الفــاتـيكــان للـصح ــافيـني علــى هــامـش
وصفه لــزيــارته الــى العــراق بــاملـهمــة االستـراليـة (اداليـد) بـاال ضـافـة الـى
لقاء حـول احلريات الدينية اكد خالله سدني  -طوكيو /الوكاالت
اهميـة هذه االخـيرة بـالنـسبـة للكـرسي ت ـ ـ ــوجه وزيـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع االس ـتـ ـ ــرالــي النهـا تــاتي يف الــوقت الـذي يـستعـد طـاقمهـا املكـون من  240بحـريـا الـى
روبـيـ ــرت هــيل ا لـ ــى العـ ــراق أم ــس يف فـ ـيـه الـعـ ـ ـ ـ ــرا قـ ـيـ ـ ـ ـ ــون لـلـ ـتـحـ ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ـ ــر استــراليـا بعـد امتـامهـم املهمـة الـتي
الرسولي.
واكــد الجــول ــو أن الع ــداء للـم ـسـيحـيــة رابع زيـ ـ ــارة له ل ـ ــذلـك ا ل ــبلـ ـ ــد خالل لالنتخـابات الـوطنـية الـتي س تـجرى اوكلـت الـيهـم ف ــى العــراق .واضــافـت
ان اجلنــود مـكثــوا اربعــة اشهــر علــى
يظهـر يف عـدة منـاطق من العـالم كـردة االشهـ ـ ــر الـقل ــيلـ ـ ــة املـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة وذلـك يف نهاية كانون الثاني املقبل.
واوضـح ه ـ ـيـل ا نـه بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــرغـ ــم مـ ــن مــنت ال ـ ــسف ـي ـن ـ ــة يف ش ـمـ ـ ــال اخلل ــيج
فعـل عل ـ ــى امل ـ ـس ــيح ـيــني ال ـ ــذيــن ب ـ ــات للـم ـشــاركــة يف املـبــاحـثــات اجلــاريــة
تـ ــواصل الـهجـم ــات الـتــي يقـ ــوم به ــا العـر بـي حيث قـامـوا بـاعمـال اعـادة
حضورهم وعملـهم يترجمان تبشيراً او العادة اعماره.
وقــالت هـيئـة االذا عــة االستــراليـة ان امل ـ ـسـل ح ـ ــون اال ان ق ـ ــوات الــت حـ ـ ــالف التاهيل والبناء يف العراق.
تدخالً يف الثقافات احمللية.
واوضـح املـ ـ ـس ـ ـ ــؤو ل ـ ـ ــون ان اجلـ ـن ـ ـ ــود
واضـ ـ ــاف ان ذلــك ال يحـ ـصـل فق ــط يف وزيـر الـدفـاع هيل تـوجه صبــاح أمس ملـتزمـة بتـدريب املـدنيني العـراقيني
العـ ــائـ ــديـن كـ ــا نـ ــوا اي ـضـ ــا يقـ ــومـ ــون
الــى ال ع ــاصمــة بغــداد ي ــرافقه قــائــد واصالح البنية التحتية للعراق.
الدول االسالمية.
واكتفـى الجولـو بالـرد على سـؤال حول القوات اخلـاصة االسـترالـية املـيجور وع ل ــى صعـي ــد مـتــصل اع لـنـت ق ــوات مبهـم ــات ح ــراس ــة املـي ــاه االقلـيـمـي ــة
ال ــدف ــاع االسـت ــرالـي ــة ع ــودة سفـيـن ــة بــاالضــافــة ال ــى االرصفــة الـبحــريــة
الــوضع يف اوك ــرانيــا قــائال :فـلنــأمل ان جنرال مايك هندمارش.
ونـق لـت االذاع ـ ــة عـن ال ـ ــوزي ـ ــر هــيل ح ــربـي ــة تـ ــابعـ ــة ل لـبح ــري ــة املـلكـي ــة العراقية.
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر االمـ ـ ـ ـ ــور نـحـ ـ ـ ـ ــو االف ـ ـ ـضـل.

مـن جه ــة أخ ــرى غ ــادر وزي ــر ال ــدف ــاع
الـيــابــا نـي يــوشـيـنــوري اونــو الـسـبـت
ط ــوكيــو لـتفقــد الـكتـي ب ــة اليــاب ــانيــة
الـتـي تـنـت ـش ــر مـن ــذ اشه ــر يف جـن ــوب
شرقي العراق.
واونــو اول مـســؤول كـبيــر يف ط ــوكيــو
يتفقد الكتيبة اليابانية يف العراق.
وصـرح للصـحافـيني قبل تـوجهـه الى
مـطار طـوكيـو-ناريـتا "اريـد ان احيي
عنـاصـر قـوات الـدفـاع الـذاتي ا لـذين
يخدمون يف ظروف صعبة".
واوضـح "اري ـ ـ ـ ـ ــد ان ارى شـخ ـ ـ ـص ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا
االوضاع االمنية يف السماوة".

