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عمان ا ف ب
وصل رئيس الوزراء اياد عالوي ظهر
امـــس االربعـــاء الـــى عـمـــان يف زيـــارة
قـصـيـــرة الـــى االردن يلـتقــي خاللهـــا
ــــــــد اهلل الـعــــــــاهـل االردنـــي املـلــك عـــب
الـثـــانـي، حــسـب مـــا افـــاد مـصـــدر يف
السفـارة العراقيـة يف عمان والـديوان

امللكي.
وقـــــالــت مــــســـــؤولـــــة يف الــــسفـــــارة ان
عالوي الـذي وصل الى مـطار مـاركا،
شــــرق العــــاصـمــــة االردنـيــــة، "تــــوجه
مـبــاشــرة الــى الــديــوان املـلكـي حـيـث
يلتقي العـاهل االردني ثم يغـادر بعد

اللقاء مباشرة عائدا الى بغداد".
ويــرافق عالوي يف هـذه الـزيـارة الـتي
تـــسـتـمـــر بــضع ســـاعـــات وفـــد وزاري
يــضـم نــــائـب رئـيـــس الــــوزراء بــــرهـم
صـــالح ووزيـــري الـتخـطـيــط مهـــدي
احلافظ والكهربـاء ايهم السامرائي،

بحسب املصدر نفسه. 
وكـان مسـؤول يف الـديـوان امللكي قـال
ــــــوزراء يف وقــت ســــــابـق ان رئــيـــــس ال
العراقي سيبحث مع العاهل االردني
يف مـوضــوع االنتخـابـات املــرتقبـة يف

العراق الشهر املقبــــــــــــــــــــــــــــل.
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عالوي يف األردن
لبحث االنتخابات

املوصل / املدى
قـامت القـوات االمـريكيـة غـداة الهجـوم
الـذي تعرضت له قاعـدة الغزالني امس
االول بـنـــشــــر قــــوات كـبـيــــرة يف املــــوصل
وعــــزلــت ضفـتـي املــــديـنــــةعــن بعـــضهــــا
بقـطع اجلسـور والـسيطـرة علـى املنـافـذ
الـشرقيـة واجلنوبـية. ويف فجـر االربعاء
سـمع دوي انفجـارات هـائلـة جــراء قيـام
الـطـائـرات االمـريـكيــة بقـصف اجلــانب
االمين من املـدينة، حسب شهادة شهود،
كما جـرت اشتباكات واسعـة عند املدخل
الــشــرقـي للجــســر الـــرابع حـيـث هــاجـم
مـسلحـون القـوات االمـريـكيـة املــرابطـة
هـنـــاك، وذكــــر شهـــود عـيــــان للـمـــدى ان
املـروحيـات االمــريكيـة تـدخلت وطـاردت
املــسـلحـني واصـــابـت سـيـــارة يــسـتقـلهـــا
ثالثـــــــة اشخــــــاص وجـــــــدت محــتــــــرقــــــة

بالقرب من مستشفى السالم .

القوات األمريكية تعزل ضفتي املدينة
وتشتبك مع مسلحني بمختلف األسلحة

خــرجــوا يف تـظــاهــرة الـثالثــاء املـــاضيــة
حـيـث وزعـت رابـطــة الــطلـبــة والــشـبــاب
الـتــــابعــــة لـلحــــزب االسالمــي العــــراقـي
بيـانـا دعـا الـى االضــراب عن الـدوام ردا
علـى االنتـهاكـات التي تـقوم بـها الـقوات
االمـريـكيـة. وقـد صــرح مصـدر مـسـؤول
يف رئـاسـة اجلـامعـة ملـراسل وكـالـة أنبـاء
عـراقيـون رفض ذكـر اسمه ان الـدوام لم
يتـوقف رسميـا ولكن الظـروف التي متر
بهــا املـــدينــة وعــدم قــدرة بعـضهـم علــى
الــوصــول الــى اجلــامعــة وامـتنــاع قــسم
منهم عن الـدوام من االسبـاب التي ادت

الى هذا التوقف.
وتنـشـر )املـدى( علـى الـصفحــة الثــانيـة
بـعــــــض ردود األفـعـــــــــــال والـهـــــــــــواجــــــــس
واملعلـــومـــات الـتـي جـــاءت بعـــد الهجـــوم
الصـاروخي الذي تعرضـت إليه القاعدة

األمريكية.

طــالبــا من املـواطـنني عـدم اخلــروج من
منازلهم كي ال يتعرضوا للخطر .

واسـتـمــــرت املـــــواجهــــات بـني مـــسـلحـني
والقــــوات االمــــريـكـيـــــة علــــى الـــســـــاحل
االميـن من املـدينـة الــذي شلت احلـركـة
فيه وشهد كثافة عددية جلنود امريكان
طــوقــوا مـبنــى احملــافـظــة منــذ ســاعــات
الفجـر األولـى . ومـا تـزال احلـركــة شبه
معدومـة يف مركـز احملافـظة واملعلـومات
الواردة للمدى حـتى اعداد هذا التقرير
تـــشـيــــر الــــى تــصعـيــــد خــطــــر ميـكـن ان

تشهده املوصل يف االيام القادمة .  
وعلـــــى صعـيــــد مـتـــصل تـــــوقف الــــدوام
الـــدراسـي يف جـــامعـــة املــــوصل االربعـــاء
بــسـبـب احلـظــر الــذي فــرضـته القــوات
االمـريكـية عـلى اجلـسور اخلـمسـة التي
تـــوصل بـني جـــانـبـي املـــديـنـــة مـن جهـــة
وبـسبب اضراب قـسم من الطلبـة الذين

وعلـى اجلانب االيسـر نفسه من املـدينة
طــوقت القـوات االمـريـكيـة العـديــد من
االحــيـــــاء الــــسـكــنــيـــــة يف ســـــومـــــر وحــي
الــوحـــدة ودوميـــز كمــا قـــامت بــاقـتحــام
منطقـة الصنـاعة وتفـتيشهـا بدقـة بعد
ان حـــــــظــــــــــــرت تـلـــك الـقــــــــــــوات عـلــــــــــــى
الـصنـاعـيني مبـاشـرة اعمـالـهم هنـاك  .
وقــــال شهــــود عـيــــان للـمــــدى ان آلـيــــات
اجلــيــــش األمـــــريـكــي املـــــدرعـــــة قـــــامــت
باقـتحام بعض املباني هناك وهي عبارة
عن ورش حـدادة وفتـشتهـا بـدقـة بغيـاب

اصحابها 
ويف الــسـيـــاق ذاته قــال مـصــدر امـنـي يف
محــافـظــة نـينــوى لـلمــدى ان اجــراءات
صـارمة ستـتخذ لليـسطرة علـى املوصل
وتــطهـيـــرهـــا مـن العـنـــاصـــر املـــسلحـــة .
واضـــاف املـصـــدر ان مـــداهـمـــات واسعـــة
سـتجــرى خالل ) 24 ( ســاعــة القــادمــة

 تعطل الدراسة يف املوصل 

بغداد / املدى
أعلــن مـــصــــــدر يف القــــــوة املـــتعــــــددة
اجلنــسيـة أنـه مت اكتـشــاف سيــارتني
مفخختني وعدد من االسلحة أمس
األول غرب بغـداد.وقد تلقـى اجلنود
معلــومـــات من مـــواطن عــراقـي  عن
احــد  املنـازل حـيث يـعيــش ستــة من
املـتـمــــرديــن ويخـبـئــــون الــصــــواريخ.
ــــــــود لـــم ــــــــرغـــم مـــن ان اجلـــن ــــــــال .وب
يكـتــشفـــوا ايـــاً مـن املــطلـــوبـني فقـــد
عــثــــــروا علـــــى ســيـــــارتــني يف املــنـــــزل
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اجملــــاور جــــرى تـفخـيـخهـمــــا . وقــــد
حضر فريق معاجلة املتفجرات وقام
بتــدميـر الـسيــارتني .وقـد قــام جنـود
قـــوة املهــام بـتفـتـيــش املـنــزل الـثــانـي
وعـثـــروا علـــى بـنـــدقـيـتـني وقـنـبلـتـني
يدويتني وما يزال التحقيق جارياً .
من جهـة أخـرى أســر جنــود من قـوة
مهـــام اخلـطـــر ثالثـــة اشخـــاص مـن
بينهم احد املـرتاب بهم اثنـاء عملية
مــداهمـة قــامت بهـا قـرب احلـويجـة

أمس األربعاء وأودعوا التوقيف.

اكتشاف سيارتني مفخختني
والقبض عىل ثالثة أشخاص يف احلوجية

املدى/وكاالت
كـشف وزيـر الـصنـاعــة واملعــادن العــراقي
حــاجم احلـسـني، أن انـضمـام الــزعيـمني
ــــــارزانــي وجـالل الـكــــــرديــني مـــــسـعــــــود ب
طـالبـاني إلــى التحــالف االنتخـابـي بني
الـــرئـيــس غــــازي عجــيل الـيـــاور ورئـيــس
الــوزراء إيـــاد عالوي أمـــر محـتـمل جــداً.
وقـــــال احلــــســنــي، الــــشـــــريـك االســـــاســي
للـيــــاور، يف حــــديـث لــصحــيفــــة احلـيــــاة
اللـنــدنـيــة: إن قــواسـم مــشـتــركــة جتـمع
ـــــــاور وعـالوي ـــــــزعـــمـــــــاء االربـعـــــــة الـــي ال
وطـــالـبـــانـي وبـــارزانــي وميكـن ان تــسـيـــر
ــــــى الــتـحــــــالـفــــــات الـعـالقــــــة بــيــنـهــم ال
االنتخـابيـة لتقـاسم السلـطة يف مـرحلة
مــا بعــد االنتخـابــات العـامـة. الــى ذلك،
أفــاد مــراقـبــون سـيــاسـيـــون يف بغــداد أن
حتــــالف الـيــــاور - عـالوي املفـتــــوح علــــى
حتــالفــات جــديــدة هــو جــزء مـن عمـليــة
الحتــواء القــائمــة االنتخــابيــة القــريبـة
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احــــتــــامل حــــــصـــــــــــول
انـــشقـــاقـــات وحتــــالفـــات
ـــــــــــــدة ـجــــــــــــديــــــــــــــ
مـن املرجع الـشيعـي األعلى آيـة اهلل علي
الــسيــستـــاني. فـضالً عـن قنــاعــة محــور
عالوي - الـيـــاور بـــوجـــود تـــدخل ايـــرانـي
كـبـيـــــر يف قـــــائـمـــــة "االئــتالف الـــــوطـنـي
املــوحــد".ويف الــسيــاق نفـسه اعـلن امـس
ـــــــري الـــتـخــــطـــيــــط عـــن انــــــسـحـــــــاب وزي
والكهـربـاء  يف احلكـومـة الـدكتـور مهـدي
احلـافظ والـدكتـور ايهـم السـامـرائي من
ـــــــدميـقـــــــراطـــيـــني قـــــــائـــمـــــــة )جتـــمـع  ال
املستقلـني( التي يراسهـا الدكتـور عدنان
 الـبـــــاجه جــي. ويعــــد هــــذا االنــــسحــــاب
احــــــدث تغــيــيــــــر يقــــــوم به ســيـــــاســيـــــون
عـــــراقــيـــــون قــبــيل االنــتخـــــابـــــات وميــثل
 تصـدعـا يف قـائمـة البـاجه جي وخـاصـة
ان احلـــافــظ يعـــد مـن ابـــرز االسـمـــاء يف
القــــــائــمــــــة. واشــــــارت املـــصــــــادر الــــــى ان
احلــافـظ والـســامـــرائي سـينــضمــان الــى
)القــــائـمـــــة العــــراقـيــــة( الـتـي يـــــراسهــــا
الــــدكـتــــور ايـــــاد عالوي رئـيـــس الــــوزراء.

ـ ـ
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جنيف / املدى 
قــامـت اللجـنــة الــدولـيـــة للـصلـيـب
األحـمــــر بــــإعــــادة 28 مـن الــــرعــــايــــا
اإليـرانيني إلـى وطنهم مـن العراق.
وكـان اإليرانيـون مقيـمني يف مخيّم
األشــرف اخلــاضع لـسلـطــة القــوات
مـتعــددة اجلـنـسـيــة يف العــراق. ويف
ـــــــــدَّم مــــن جــــمــــيـع أثـــــــــر طـلــــب مُـقَ
األطــــراف املعـنـيــــة أقلــتهـم طـــائـــرة

ـ ـ

إعادة 28 إيرانياً إىل بلدهم
تابعـة للجنة الـدولية يف بغـداد إلى
العـــاصمــة اإليـــرانيــة طهــران حـيث
مت تــــــسلــيـــمهــم إلــــــى الــــــسلـــطــــــات

اإليرانية.
وقـبل إمتــام الـعمـليــة كـــان منــدوبــو
اللجنـة الـدوليـة قـد أجـروا لقـاءات
علـــى انفـــراد بـــالـــرجـــال الـثـمـــانـيـــة
والعـشرين للتأكّـد من أنهم يعودون

إلى وطنهم بإرادتهم احلرة.

 بغداد - و.خ.ع
اعلـن عـبــــاس الـبـيــــاتــي مقــــرر
اجمللـــس الـــــوطـنـي املـــــؤقـت ان
اجمللــــس ســيــــســـتجـــــوب وزيـــــر
الـدفـاع حـازم الــشعالن بـسـبب
تصريحـاته االخيرة ضد ايران
ودول املــــــنـــــــــطــقـــــــــــــــة . ووصــف
الـبـيــــاتــي تلـك الـتــصــــريحــــات
بـأنهـا غيـر مـسـؤولـة وتهـدم مـا
بنته الدبلوماسية .ولم يوضح
الـبـيـــاتـي مـــوعـــد االسـتجـــواب
وهـل ســـيــكــــــــون عـلـــنـــيــــــــا ام يف

جلسة مغلقة.

ـ

قـال الـسيـد مـاهــر عبـد األحـد عـن الطـائفـة الكـاثـولـيكيـة لـ)املــدى( أن أعيـاد
املـيالد للعـام احلـالـي لن تـشهـد إقـامــة مظـاهــر احتفـاليــة بل ستقـتصـر علـى
إقـامـة قـداس العيـد بعـد غـد )الـسبـت( نتيجـة الظـروف التي يعـيشهـا العـراق

وتردي الوضع األمني فيه.
وأضـاف أن الطقـوس االعتيـادية يف الـسابـق تتضـمن فتـح أبواب الـقاعـة التي

حتت الكنيسة الستقبال املهنئني واملصلني بعد انتهاء القداس.
ودان األعـمال اإلرهابـية التي طـالت الكنـائس ودور العبـادة سواء للمـسيحيني
أو املـسـلمـني وعبـــر عن خـشـيتـه من تـصــاعــد تلـك األعمــال مع االحـتفــاالت

بأعياد امليالد ورأس السنة.

املدى/ وكاالت
كـشفت دراسـة نشـرت امس االربعـاء فـى مجلــة اجلمعيـة الـطبيـة االميـركيـة ان
نــوعــا نـــادرا من االلـتهــاب الــرئــوى اصــاب عــددا مـن جنــود القـــوات االميـــركيــة

املنتشرة فى العراق مما تسبب بوفاة جنديني.
وقـد مت تشخيص االلتهاب الـرئوى احلاد "تناذر لـوفلر" الذى يتـمثل فى تسرب
شـديـد للكـريـات البـيض املتـأثـرة بـااليـوزين املـوجـودة فـى قلـة الـدم، وهـو مـرض
نــادر يتـميـز بـاعــراض مثـل قصـور فـى الـتنفـس ومــشكالت رئـويـة، لقـد ظهـرت
أعــراض هــذا املــرض لــدى 18 جنــديــا اميــركيــا فــى العــراق بني اذار 2003 واذار

.2004 وقد تويف اثنان منهم حسبما تؤكد الدراسة.

باريس /وكاالت
بقـيت تفـاصيل االفـراج عن الـرهيـنتني
الفرنـسيني غيـر واضحة، ولـم يعرف ان
كـانت احلكومـة  الفرنـسية تـوصلت الى
أي اتفـاق مع اخلــاطفني . وقـال زعمـاء
معـارضة انه سـيتعني عـلى احلكـومة يف
وقــت مــن االوقـــــــات تـقـــــــدمي تـفـــــســيـــــــر
للـوسيلــة التي عـاجلت بهـا االزمـة.لكن
رئـيـــس الــــوزراء الفـــرنـــسـي جـــان بـيـيـــر
رافــاران  قــال لــزعـمــاء احلــزب احلــاكـم
امس االربـعاء ان باريـس لم تدفـع فدية
لـــتــــــــأمـــني االفــــــــراج عـــن الــــصـحـفـــيـــني
الفـرنـسـيني.وقـطع الــرئيـس الفـرنــسي
جــاك شيــراك عـطلــة عيــد املـيالد الـتي

ردود أفعال فرنسية حذرة بشأن اإلفراج عن الرهينتني 
انه مت دفع فـــديـــة. وقـــال انه يفــضل يف
الـــــــــوقـــت الـــــــــراهـــن تـــــــــأجـــيـل تـقـــــــــدمي
تفـسيـر.وقــال لقنـاة تلفـزيـون فـرنـسـا 2
"مـن املـــســتحـــسـن االحــتفــــاظ بــبعــض
السرية." واضاف "انني افهم انه عندما
يـكـــــون شخــص مـــســــؤوال عــن بلــــد وان
االمــر يـتعلق بــاالفـــراج عن رهـــائن فــان
املـــــرء يـــبحــث عــن الـــــوســـــائـل الالزمـــــة
لـتحقيق ذلك."وقـالت ان مـاري شيـزنو،
شقيقة أحد الصحفيني، لراديو ار. تي.
ال: "يبـدو انـهمـا لـقيــا معــاملـة حــسنـة
جــدا من جــانب اخلــاطـفني". واضــافت
"انــنـــــا نعـــــرف فقـــط انهــمـــــا يف حـــــالـــــة

طيبة".

احلـرب الـتي قــادتهـا الـواليــات املتحـدة
يف العـراق وتقـول ان لهـا عالقـات قـويـة
بـــــالـــشـــــرق االوســط .وقـــــال فـــــرانـــســـــوا
هـــــوالنـــــد، زعــيــم احلـــــزب االشــتـــــراكــي
املعـارض "عندمـا يصبح الـوقت منـاسبا
فــــانه سـيـتعـني تقــــدمي تفــسـيـــر."وقـــال
"يـجب ان نـســأل عـن تفــسيــر بـشــأن كل
مــــــراحل االحــتجــــــاز. واالن بعـــــد ان مت
تأمني االفـراج عنهما فـان ابالغ البرملان
بكل االحــوال وسيــر املنـاقـشــات منـذ آب
هــــــــو أقل شــيء ميـكــن عــمـله."وامــتـــنع
فـرانسـوا بايـرو، زعيم حـزب االحتاد من
اجل الــــدميقـــراطـيــــة الفـــرنــسـيـــة، عـن
التـخمـني عنــدمــا سـئل ان كــان يعـتقــد

يقـضـيهـــا يف املغــرب وعــاد الــى فــرنــســا
لـيسجل رسالة يشيـد فيها باالفراج عن
جورج مـالبـرونو )41 عـاما( وكـريستـيان
شـيزنـو )37 عامـا( احملتجـزين مـنذ  آب
املــاضـي.وحتــدث شـيــراك عـن "سعـــادته
الـشخـصيــة" وسعــادة الـبالد كلهــا بهــذا
احلـــدث. واشـــاد الـــزعـيـم الفـــرنــسـي يف
كلمـات مقتضبة بالـوحدة التي أظهرها
الـزعمـاء الـسيـاسيـون والــدينيـون اثنـاء
"هــذا االخـتـبــار بـــالغ الـصعــوبــة" ونــدد
بـكل االعمـال االرهــابيــة. لكـن سيـتعني
عـليه اعـطــاء تفــسيــر عن الـسـبب يف ان
فـرنـســا استغـرقـت وقتـا طــويال لتــأمني
االفراج عـنهما رغـم انها اعتـرضت على

املدى /متابعات
اشـارت دراسـة أعـدهـا مـركـز الـدراسـات
الـستـراتـيجيـة والــدوليــة التـابع لـوزارة
الـدفـاع األمـريـكيـة أن مــستـوى تــدريب
احلــرس الــوطـنـي العــراقـي والــشــرطــة
العــــراقـيــــة قــــد حتـــسـن مـنــــذ الــصــيف
املـــــاضــي، لـكــن هـــــذه القـــــوات لــيــــســت
مـستعـدة لتـولي املهـام األمنـية وحـدها
حتـى أواخر عـام 2006 يف أقرب تقـدير.
ـــــركـــــز "أن واشـــــار مــــســـــؤول رفـــيع يف امل
التغييرات يف أسلوب إعداد األمريكيني
للقــوات العــراقيـة قــد تخلق نـوعــاً من
القوات العراقـية تكون حيـوية ملستقبل
العــراق ويف تخـفيـض مــستــوى القـوات
األمــــريكـيـــة وتـعجل مـن انـــسحـــابهـــا".
ـــــــــواضـح أن ـــــــس مــــن ال وأضـــــــــاف: "لــــي
إجــراءات التــدريب اجلـديـدة بـإمكـانهـا
الـتـغلــب علــــى اإلهـمــــال واإلخفــــاقــــات
الـســابقــة لكـنهــا تقــدم أمالً حـقيـقيـاً".
وقال انتوني كـوردسمان الذي قام بعدة
رحالت إلــى بغــداد مــؤخــراً أن سلــسلــة
اإلخفــاقــات األمــريـكيــة "الكـــارثيــة" يف
العـــــراق هــي الــتــي خـلقــت املـــــشــكالت
احلــــالـيــــة بــضـمــنهــــا "اإلخفــــاق يف ردة
الفعل جتاه أعمـال التمرد املتـنامية يف
العراق ويف احلاجـة إلى قوات عـسكرية
وأمـنيـة وبــوليــسيـة بــإمكــانهــا أن تكـون
ـــــــاً يف مـــــــواجـهـــــــة شـــــــريــكـــــــاً حـقـــيـقـــي
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الـتهــديــدات". ووجه كـــوردسمــان لــومه
لـيــس فقــط لإلدارة املــدنـيـــة للــرئـيــس
بــوش ولـكن أيـضــاً للقــوات العــسكــريــة
األمــــريكـيـــة وقــــال: "علــــى العـمـــوم، أن
القـوات العسـكريـة وكذلـك املدنـيني لم
يخطـطوا إلنهـاء الصـراع أو للعملـيات
الـتي تضـمن االستقـرار بنجـاح، وركزوا
علـى انسحاب مبـكر بدالً من تـركيزهم
علــى مـــدى املهـمــات الـتـي قــد حتــدث"
مـشيـراً إلـى خـطط سـبقت الغــزو التي
كــــانـت تـــسـتــــدعـي تـخفـيــضــــاً ســــريعــــاً
للقــوات إلــى مـسـتــوى 30 ألف جـنــدي
فقــط بــــدالً مـن بـــــذل جهـــــود فعــــالــــة
لــضـمــــان األمـن واالســتقــــرار.وطــبقــــاً
لألرقــــام الـتــي اعلـنــتهــــا وزارة الــــدفــــاع
األمـريكية فإن عدد الـوحدات العراقية
املـدربــة أقل بكـثيــر من املـطلــوب. علـى
ســبــيل املــثـــــال نــــشـــــر الــبــنــتـــــاغـــــون ان
احلــاجــة كـــانت لـ27 ألـف جنــدي، لـكن
القـوات التـي جرى تـدريبهـا هي 3.428
جــنـــــديـــــاً فقـــط. وأظهـــــرت األرقـــــام أن
ــــــوب 135 ألف شـــــرطــي لــم يــتــم املــــطل
تدريـب سوى 50.798 شـرطيـاً، بعضهم
أنهـى تـدريـبه وبعـضهم حتـت التــدريب
ــــــوطــنــي اآلن. لـكــن حــــــال احلــــــرس ال
العـــراقـي أفــضـل بكـثـيـــر إذ مت تـــدريـب
40.115 جنـديـاً واملـطلـوب هــو 62 الف

جندي.
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بـغــــــــداد  ف ب - أعـلـــنـــت وزارة الـــنـفــــط
العــــراقـيــــة أمــــس األربعــــاء عــن اصالح
انـبـــوب للـنفــط يغـــذي مــصفـــاة بـيجـي
تعـرض مـسـاء االثـنني املــاضي لـعمـليـة
تخـــريـب.واوضحـت الـــوزارة يف بـيـــان ان
فــرقهــا "قــامـت بتـصلـيح االضــرار الـتي
حلقـت بــــأنـبـــــوب للــنفــط اخلــــام قــــرب
الفتحـة يغذي مـصفاة بيـجي من جراء

تعرضه لعملية تخريبية".
وكــان مـصــدر يف قــوة حـمــايــة املـنــشــآت
الـنفـطـيـــة قـــد افـــاد لفـــرانــس بـــرس ان
انفجارا استهـدف يف ساعة مـتاخرة من
مـســـاء االثنـني منـطقــة جتـمع انــابـيب
نفـطيــة يف الفتحـة الـتي تقع علـى بعـد
85 كلم غرب كـركوك مـن دون ان يتمكن
من حتــديـــد االنبــوب املـسـتهــدف.يـشــار
الـــى ان وتيــرة الهـجمــات علـــى املنـشــآت
الــنفــطـيــــة ارتـفعــت  بعــــد دعــــوة زعـيـم
تـنظـيم القـاعـدة اسـامـة بن الدن مـسـاء
اخلـميـس إلــى استهــداف قطــاع النـفط
احلـيـــوي يف العــراق.اثــر ذلـك تعــرضـت
املـنشـآت النفـطيـة الربع عـمليـات خالل
24 ســـاعـــة، تخـــريـب يف الفـتحـــة وقـــرب
ســامـــراء  ويف اليــوسـفيــة وقـــرب بيـجي.
وقـــد تـبـنـــى "تـنــظـيـم القـــاعــــدة يف بالد
الرافدين" بزعامة ابو مصعب الزرقاوي
املــــوالـي البــن الدن العــملـيــــة االخـيــــرة.

بغداد ـ اف ب 
اعلـن نــــاطق بــــاسـم الـلجـنــــة الــــدولـيــــة
للـــصلــيــب االحــمـــــر امــــس االربعـــــاء ان
فـريقـا من املـنظمـة الـدوليـة دخل امس
األول الثالثـاء الـى مـدينـة الفلـوجـة يف
ثـاني مهمـة انسـانيـة تقـوم بهـا املنظـمة
يف املــدينــة منـذ بـدء الهجــوم االميــركي
يف 8 تـشريـن الثانـي.وقال احمـد الراوي
النـاطق باسم اللجـنة الدوليـة للصليب
االحمـر يف بغـداد "دخل فـريق مـن ستـة
اشخــاص املــدينــة يف سيــارتني" مــشيــرا
الـــى ان اول زيـــارة لفـــريق مـن املـنـظـمـــة
الدولـية كانت يف 7 كـانون االول.واضاف
"اجتمع الـفريق مع مهنـدسني وتقنيني
يف دائــرة ميــاه ومجــاري الفلـوجـة الـتي
كـنـــا قــــد ارسلـنــــا لهــــا معـــدات لـتـــأهـيل
الـــشـبـكــــات".ونـقل الــــراوي عــن الفــــريق
الـذي زار الفلـوجة ان محـطات الـصرف
الــصحـي صـــاحلـــة بـــاسـتـثـنـــاء محـطـــة
واحـــدة.وقـــال "بـــاملقـــابل فـــان محـطـــات
تـــصفـيــــة املـيـــــاه ال تعـمـل: ثالث مــنهــــا
دمــرتهــا القــذائف والــرابعــة حلقـت بهــا
اضرار".كـما قـام فريق املـنظمـة الدولـية
بــــالـكـــشـف علــــى "مخــــزن تـبــــريــــد كــــان
يـسـتعمـل لتخــزين الـبطـاطـا يـقع عنـد
املــــــدخل الــــشـــــرقــي للــمـــــديــنــــــة تفــيـــــد
مـعلـــومـــات بـــأنـه يحـتــــوي علـــى مـئـــات
اجلثث".وقال "اخبرونا ان اجلثث نقلت
ومت دفنهـا بالتعـاون مع السلـطات".وزار
فـريق اللجنة الـدولية للـصليب االحمر
مقبرة مجاورة للمخزن تقيم فيها نحو

160 عائلة.

وارسو  
قـام رئـيس الـوزراء البـولنـدي مـارك بـيلكـا
يـرافقه وزيـر الـدفـاع يــرزي سمـاجـينــسكي
امـس االربعاء بزيارة القـوات البولندية يف
العــراق قـبـيل اعـيــاد املـيالد ورأس الــسـنــة
املــيالديـــــة. وقـــــال املــتحــــــدث العـــسـكـــــري
الكــولــونــيل ارتــور دومــانـــسكـي مــن مقــر
القــوات البــولنــديــة يف محــافـظــة بــابل ان
"رئـيــس الــوزراء الـبــولـنــدي ووزيــر دفــاعه
يـــــــزوران الـــــــديـــــــوانــيـــــــة" يف مـحـــــــافـــظـــــــة
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رئيس الوزراء البولندي يزور قوات بالده يف العراق

بغداد ا ف ب 
- اقــــــدم مـجهــــــولــــــون صــبــــــاح الــيــــــوم
االربعــاء علــى قـتل مـســؤول محـلي يف
منـطقـة الــدورة يف جنـوب غـرب بغـداد
وفق الـــشـــــرطـــــة وعلـــــى قــتـل مالزم يف
الـشـرطـة العـراقيـة يف بعقـوبــة  شقيق

الضحية.
واوضح مـــصـــــدر يف الــــشـــــرطـــــة أمــــس
االربعـاء ان يــوسف عبـد الــرزاق عضـو

مقتل مسؤول حميل يف بغداد
وشقيقه املالزم يف الرشطة يف بعقوبة  

اجمللـس البلـدي احمللي وزعيـم عشـيرة
لقـي مصـرعه لـيال عنـدمـا اطـلق عليه
مجهـولـون النـار يف مـنطقـة الـدورة يف

بغداد.
ويف بعـقوبـة اكد فـاضل حميـد علـيوي
"ان مجهـولني اطلقـوا الـرصـاص علـى
شـقيقه فـالح حـميــد عليـوي املالزم يف
الـشــرطــة لــدى خــروجه مـن منــزله يف

بعقوبة فاردوه قتيال".

البيايت:سيتم استجواب
الشعالن بسبب ترصحياته 

وزارة النفط العراقية تعلن إصالح
انبوب للنفط تعرض للتخريب

اخفاقاتنا هي التي خلقت املشكالت األمنية احلالية 
دراسة أمريكية 

املارينز يتسلمون مواقع البولونيني يف كربالء

تــولت االشــراف يف محــافـظــة كــربـالء من
بــولنــدا الـتي كــانـت تتــولــى قيــادة كتـيبــة
القوة املتعددة اجلـنسيات يف وسط-جنوب
وذلك خالل احتفـال اقيم بـهذه املـناسـبة"
امــس األول الــثالثــاء.واضــاف الـبـيــان ان
قـوات املــارينـز تــولت االشـراف علــى االمن
يف هذه احملافـظة بعد ان سلمت مـسؤولية
االمن الـى القوات التي هي بقيـادة بولندا
يف محـــافــظـــة القـــادسـيـــة يف 30 تــشـــريـن

الثاني املاضي.
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وتتولـى تلك القوة التي انخفض عديدها
مـن 6000 الـــى 4500 جـنـــدي مــســـؤولـيـــة
محافظـات بابل وواسـط والقادسيـة.وعلى
الـصعيد نـفسه أعلن اجليـش االميركي يف
بيــان ان جنـود مـشــاة البحـريـة )املــارينـز(
تسملـوا االشراف عـلى االمن يف محـافظة
كـربالء مـن خالل قيـادتهم للقـوة املتعـددة
اجلــنـــــســيــــــــات الــتــي كــــــــانــت تـقــــــــودهــــــــا
ــــولـنــــدا.وجــــاء يف الـبـيــــان ان "الــــوحــــدة ب
احلـاديـة عـشــرة يف كتـيبـة مـشــاة البحـريـة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

القــادسـيــة.ورافـقهـمــا يف الــزيــارة رئـيــس
هـيـئــة االركــان اجلـنــرال زيــسلــو بـيــاتــاس،
طــبقــــا لـلجــيــش الــبــــولــنــــدي يف وارســــو.
وجاءت الـزيارة بـعد يـوم من تـسليم الـقوة
الـتــي تقـــودهـــا بـــولـنـــدا املــســـؤولـيـــة عـن
محـــــافــظـــــة كــــــربالء الـــــى قـــــوات مـــشـــــاة
الـبحــريــةاالميــركيــة )املــارينــز(، وذلك يف
مؤشر على خفض تلك القوة التي سلمت
املـســؤوليــة كــذلك عـن محــافـظــة الـنجف
الى قـوات املاريـنز يف متـوز/يولـيو املـاضي.
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اصابة جنود امريكيني  بالتهاب  رئوي  غريب الطائفة الكاثوليكية يف العراق ستكتفي بقداس العيد

ثاين مهمة للصليب
االمحر الدويل يف

الفلوجة 

بعد انـسحاب احلـافظ والـسامـرائي من قـائمـة البـاجه جي


