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يف احلدث احمللي
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زيباري يبحث توطيد العالقات الثنائية
مع مسؤول ايراين
بغداد /املدى
دعا وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري
لــدى استـقبــاله يــوم امـس القــائم بــاعمــال
سفــارة اجلمهـوريــة االسالميـة االيـرانيـة يف
بـغداد حـسن كـاظمـي قمي ،دعـا الى تـعميق
وتوسيع العالقات بني البلدين.
واكد زيباري على استمرار العالقات الطيبة
بــني اجلــمه ـ ــوريـ ـ ــة االسالمــي ـ ــة االي ـ ــرانــي ـ ــة
واحلكــومــة اجلــديــدة الـتي سـتتــولــى زمــام
االمور يف العراق.
ودعــا وزيــر اخل ــارجيــة الع ــراقي كــذلك الــى
دراسة اوضاع املشاريع املشتركة واالتفاقيات
بني اجلانبني من اجل االسراع بتنفيذها.
من جانبه اكد الـقائم باالعمال االيراني يف
الـلقـ ــاء عل ــى دعـم ايـ ــران الكـ ــامل امل ـسـي ــرة
السياسية يف العراق.
وقـال كـاظمـي قمي ،ان ايـران علـى استعـداد
السـتمــرار الـتع ــاون مع احلكــومــة والـشـعب
الع ــراقـي مع اعـط ــاء االول ــوي ــة للـمــش ــاريع
االمنائية واالمنية.
واك ـ ــد ق ـ ــائال ،ان اجلــمه ـ ــوري ـ ــة االسالمــي ـ ــة
االي ــرانـيـ ــة تعـتـب ــر ان مـن اول ــويـ ــاته ــا دعـم

احلكومة الوطنية القادمة يف العراق.
واكد اجلـانبان كـذلك على متـهيد الـظروف
املالئـم ــة لـتـنفـي ــذ االتف ــاقـي ــات املـب ــرم ــة يف
مخـتلف الــزيــارات الـتي قــام بهــا مـســؤولــو
البلدين.

الفوضى واإلرباك يسودان وزارة الصحة واملستشفيات العراقية

ذوو املهن الصحية يرضبون احتجاجاً عىل عدم شموهلم برصف خمصصات اخلطورة
بغداد/اياد عطية اخلالدي
جــدد ذوو املهن الـصحيـة اضــرابهم
امس ،دون االلتفات الـى االلتماس
الـذي قـدمه احتــاد املهن الـصحيـة
بـالعـدول عن االضـراب الـذي امتـد
لـي ـشــمل جـمــيع امل ـسـت ــشفـي ــات يف
محــافـظــات القـطــر بعــد انــضمــام
اقـ ــرانهـم يف مح ــاف ـظ ــات اجلـن ــوب
وكردستان.
وس ـ ــادت الفـ ــوضـ ــى واالربـ ــاك وزارة
الصحـة وعمـوم املـستـشفيــات التي
تـاثـرت بـاالضـراب يف عمـوم العـراق
اح ــتجـ ـ ــاج ـ ـ ــا علـ ـ ــى عـ ـ ــدم صـ ـ ــرف
مخـصصـات لــذوي املهن الـصحيـة
اسوة باالطباء.
يف ال ــوقـت ذاته دع ــا وزي ــر الــصح ــة
الــذي الـتقــى عــدداً مـن املـضــربـني
الـى العـدول عن اضــرابهم والعـودة
ال ــى مم ــارس ــة اعـمـ ــالهـم ،واغـلقـت

وزارة الصحـة ابـوابهـا امـس واخلت
امل ـبــنـ ـ ــى م ــن الع ـ ـ ــاملــني الســبـ ـ ــاب
وصفت باالمنية.
وكـ ــان ق ـ ــرار جملل ــس الـ ــوزراء مبــنح
االطـبـ ــاء مخ ـص ـص ــات مبـبـلغ 150
الـف دينــار بــدل خـطــورة قــد اشعل
فتـيل اضــراب ذوي املـهن الـصـحيــة
احــتجـ ــاج ـ ـاً علـ ــى عـ ــدم شـمـ ــولهـم
بـصــرف مخـصـصــات بــدل خـطــورة
اسوة باالطباء.
واكــد ظــافــر الـعن ــزي رئيـس احتــاد
ذوي املـه ــن ال ـ ـصـح ــيـ ـ ـ ــة .ان عـ ـ ـ ــدم
اصـدار وزارة الـصحـة قـراراً رسـميـاً
بح ـسـم ه ــذه القـضـي ــة دفعـنــا الــى
مواصلة االضراب.
وهــدد حـسـن حمــود معــاون مــديــر
ش ــؤون الـتـم ــريـض يف م ـسـت ــشف ــى
اجلـراحـات الـتخصـصيـة مبـواصلـة
االض ــراب اذا لــم يعلـن امل ـس ــؤول ــون

خاطفو صحافية أمريكية يف العراق هيددون بقتلها
وعائلتها تناشدهم باطالق رساحها
بغداد  /اف ب

هـدد خاطفـو صحافـية امـيركـية
يف العــراق بقـتلهــا اذا لـم يــطلق
س ــراح الع ــراقـي ــات املعــتقالت يف
الــسجــون فـيمــا نــاشــدت عــائلــة
جـيل كــارول اخلــاطـفني االفــراج
عـنهــا النهــا ك ــانت تــسعــى لـنقل
حقيقة ما يـجري يف العراق الى
العالم.
وكـان شـريـط فيـديــو بثـته قنـاة
"اجلـزيـرة" الـفضــائيـة الـقطـريـة
اعلـنت فـيه "كتـائـب الثـأر" الـتي
ي ــظهـ ــر اســمه ـ ــا للـمـ ــرة االولـ ــى
م ـ ـس ـ ــؤول ـيــته ـ ــا عــن اخ ـتـ ـط ـ ــاف
الصحـافيـة االميـركيـة يف بغـداد
قبل  11يوما.
وذكـ ــر مق ــدم نـ ـش ــرة االخـب ــار يف
محـط ــة اجل ــزي ــرة خالل ع ــرض
الـشــريط ان "اخلــاطفني حـددوا
لـلحكــوم ــة االمي ــركيــة مهلــة 72
ساعـة الطالق سراح الـسجيـنات
العراقيات".
وب ـ ــدت جــيل ك ـ ــارول يف ش ـ ــريــط
الفيديو الـصامت شاحبة الوجه
وهـي ت ــرت ــدي قـمـي ـص ــا ق ـطـنـي ــا
رم ـ ـ ــادي اللـ ـ ــون وت ـبـ ـ ــدو ك ـ ـ ــأنهـ ـ ــا
تتحدث الى الكاميرا.
واوضحت احملـطة ان اخلـاطفني
قـ ـ ــدم ـ ـ ــوا انف ـ ــسه ــم عل ـ ـ ــى انهــم
"كـتـ ــائـب الـثـ ــأر" وتـبـنـ ــوا خــطف
كـارول الـتي تعـمل مع صـحيفـة
"كريستشن ساينس مونيتور".

وبـع ـ ـ ــد تـ ـبـ ـن ــي خ ـ ـطـف ك ـ ـ ــارول،
نـاشدت عـائلتهـا من بـوسطن يف
ال ــوالي ــات املــتح ــدة اخلـ ــاطفـني
االفراج عنها.
ون ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــوقـع الـ ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
االميـركيـة علـى االنتـرنت نـداء
مؤثـرا جاء فـيه "جيل صـحافـية
بـريئة ونطلب مـنكم بكل احترام
ان تعفـوا عنهـا وان تسمحـوا لها
بـالعـودة الــى منـزلهــا لتكـون مع
امها وشقيقتها وعائلتها".
واضــاف :جـيل مهــذبــة وشــريفــة
ويـظهــر حـبهــا للعــراق وللـشـعب
العـ ـ ــراق ــي يف مق ـ ـ ــاالتهـ ـ ــا .وقـ ـ ــد
اسـتـض ــافـته ــا ع ــائالت ع ــراقـي ــة
كثيرة".
وجـيل ك ــارول هـي االعالمـي ــة الـ
( )31التـي تتعــرض للخـطف يف
العراق منذ بداية احلرب يف عام
 ،2003بـح ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
"صحـ ــافـي ـ ــون بال حـ ــدود" الـتـي
ت ـ ـ ـ ـ ــدافـع عـ ــن ال ـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـيـ ــني
واحلريات االعالمية يف العالم.
وكـ ــان مجه ــول ــون اخـتــطف ــوا يف
الـســابع من كـانــون الثـانـي جيل
كـ ـ ــارول يف ح ــي العـ ـ ــدل وق ــتلـ ـ ــوا
متــرجمـا عــراقيـا كـان بــرفقـتهـا
كـما افـادت حينهـا مصـادر امنـية
ع ــراقـي ــة وه ــو م ــا اك ــدته الحق ــا
مصادر اميركية.
وغـ ــداة خ ـطـفهـ ــا داهـمـت قـ ــوات
امـي ــركـي ــة وع ــراقـي ــة م ــسج ــد ام

القـ ــرى ،يف بغـ ــداد ومق ــر هـيـئ ــة
علـم ــاء املــسلـمـني الـ ــذي يقع يف
ح ــرمـه بحـث ــا عـن الــصح ــافـي ــة
املفقودة.
وك ــان شهــود عـيــان قــد اكــدوا ان
ح ــادث اخلــطف وقـع علـ ــى بع ــد
قـرابـة مئـة متـر من مقـر مـؤمتـر
اهل العراق الذي يـرأسه عدنان
الدليمي.
وذكـ ــر م ـصـ ــدر امـنـي عـ ــراقـي ان
الــصحــافـيــة كــانـت يف ط ــريقهــا
ملق ــابل ــة ال ــدلـيـمـي ال ــذي اك ــدت
مصـادره انه لم يكـن لديه مـوعد
مـع اي صحـ ــايف غـ ــربـي يف هـ ــذا
اليوم.
اثـ ــر ذلـك طلـبـت "كـ ــريـ ـسـتـ ـشـن
ســايـنــس مــونـيـتــور" مـن وس ــائل
االعالم الــتعـتـيــم عل ـ ــى اخلـب ـ ــر
وعدم نشر اسمها.
وبعـد يــومني كـشفـت الصـحيفـة
عـن اسم مــراسلـتهـا جـيل كـارول
( 28ع ــام ــا) وذك ــرت ان سـ ــائقه ــا
ال ــذي جن ــا مـن احل ــادث اك ــد ان
مـ ـ ـسـلح ــني اوقف ـ ـ ــوا س ـيـ ـ ـ ــارتهــم
واخ ـ ــرج ـ ــوه مــنه ـ ــا بـ ـ ــالق ـ ــوة ثــم
ابتعـدوا بهــا مصـطحـبني مـعهم
الصحافية ومترجمها.
وك ــانـت الق ــوات االمـي ــركـي ــة ق ــد
متكنـت عن طـريـق الصـدفــة من
االفــراج عـن صحــايف بــريـطــانـي
بعـد خمسـة ايام علـى خطفه يف
 26كانون االول املاضي.

ولــم يع ـ ــرف ب ـ ــاخ ـتـ ـط ـ ــاف فــيل
س ـ ـ ــان ـ ـ ــدز ( 28ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا) واطـالق
ســراحه اال يف  14كــانــون الثــاني
احلـ ـ ــالــي ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ذكـ ـ ــرت ذلـك
صحــيفـ ــة "امـيـ ــريـت ــس تـ ــوداي"
الصادرة باالنكليزية يف االمارات
واكـدته الـسفـارة البــريطـانيـة يف
بغداد.
وروى سـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــدز الـ ـ ـ ـ ــذي ارغ ـ ـمـه
خــاطفــوه علــى تـسجـيل شــريـط
يـ ـ ـطـل ــب فـ ـيـه م ــن م ـ ـ ـ ــواطـ ـنـ ـيـه
ال ــضغ ــط عل ـ ــى رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
تـوني بليـر من اجل ان يـستقيل،
ان مسلـحني اختطفـوه يف بغداد
واك ــد ان الق ــوات االمـي ــركـي ــة لـم
تـكن تـبحث عـنه عنـدمـا وجــدته
يف الـسـاعـة الثـالثـة فجـرا مـكبل
اليـديـن ومعصـوب العـينني لـدى
م ـ ــداه ـم ـ ــة م ـن ـ ــزل يف مـك ـ ــان لــم
يحدده.
كـذلـك مت يف السـابع من الـشهـر
احلــالي حتـريـر الفـرنـسي بـرنـار
بالنـش وهــو مـهنــدس يف مجــال
املـيـ ــاه خ ــطف يف اخلـ ــام ــس مـن
كانون االول يف بغداد.
وق ــد جنح بالنــش يف الف ــرار من
خ ــاطفـيه ال ــذيـن يـنـتـم ــون ال ــى
"كتيـبة الـرصد مـن اجل العراق"
ال ـ ــذيــن ه ـ ــربـ ـ ــوا خالل عــمل ـي ـ ــة
مــداهمـة كـانـت تنفـذهـا القـوات
االمـيركيـة والعراقـية يف منـطقة
(ابو غريب) غرب بغداد.

منغوليا تقرر بقاء قواهتا يف العراق
بغداد /وكاالت

قــررت احلكـومـة املـنغــوليــة بقـاء قــواتهــا العـسكـريــة يف العـراق ملـدة
اطـول.وأعلـن مسـؤول كـبيـر يف احلـزب احلـاكـم يف منغـوليــا امس ان
مـنغولـيا سـتحافـظ على قـوات عسكـرية مـحدودة يف العـراق .وأعلن
اتغـونـبيـار الـسكـرتيـر الـدائم حلـزب الـشعـب املنغـولـي الثـوري الـذي

يــستعــد لتـشكـيل حكـومـة جـديـدة :سـنلتـزم بــسيـاســاتنـا الــداعمـة
للحرب على االرهاب.
وصـرح بـأن ذلك سيكـون رهنـا بقـدرات منغـوليـا ،وإذا مـا قـررت زيـادة
مـسـاهـمتهـا يف اطـار احلـرب علـى االرهـاب .وأضـاف ان الـضبـاط يف
افغانـستان يقـومون بتـدريب اجلنود االفغـان على استـخدام املعدات
العسكرية.

بصـورة رسـميـة ويف وسـائل االعالم
اسـتج ــابـتهـم مل ـط ــالـبـن ــا وشـم ــول
املـالك ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـح ــي ـ ـ ـ ــة ب ـ ــص ـ ـ ـ ــرف
مخـصـصــات بــدل اخلـطــورة اســوة
باالطباء..
ووصــف ســعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اهلل م ـ ــن
م ـ ـســت ـ ــشف ـ ــى اجل ـ ــراح ـ ــات ..ق ـ ــرار
مجلس الوزراء بصرف مخصصات
خــطـ ــورة لالطـبـ ــاء ،بـ ــانـه مجـحف
وقد استفـز باقي املالكـات الصحية
ال ــذيـن يـتع ــرض ــون ال ــى اخلـط ــورة
اكثر من االطباء.
واوضح ان املضربني قاموا بتنظيم
وتخـطـيـط االض ــراب بـط ــريق ــة ال
تلحق ضررا باملـرضى ،او تؤدي الى
تعـطــيل العـمل بـص ــورة ك ــامل ــة يف
املــستـشـفي ــات غيــر انـه لم يـنف ان
االض ــراب ادى ال ــى ع ــرقل ــة العـمل
لــك ـ ـنـه ح ـ ـمّـل احلــكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة ووزارة

الــصح ــة م ـس ــؤولـيـ ــة ذلك ب ـسـبـب
مماطلتهم يف حسم هذه القضية.
وعلـمت (املـدى) ان االضــراب امتـد
الــى امل ـسـتــشفـيــات يف احملــافـظــات
اجلـنـ ــوبـيـ ــة وكـ ــردسـتـ ــان ،وان وزارة
الـصحــة قــد اجــرت مفــاوضــات مع
املـ ــض ـ ـ ــربــني ان ـتـهــت مب ـنـح مـهـل ـ ـ ــة
للـ ــوزارة بح ـسـم ه ــذا االمـ ــر خالل
االربعة والعشرين ساعة القادمة.
وكـ ــان عـمـ ــار الــصفـ ــار قـ ــد اجـتــمع
ام ـ ـ ـ ـ ــس االول ،مــع ممـ ـ ـثــل ـ ــني ع ـ ــن
املالك ـ ــات ال ــصحــيـ ـ ــة يف مح ـ ــاول ـ ــة
القنــاعـهم بــالع ــدول عن االضــراب
دون التـوصل الـى نـتيجـة مــرضيـة
ودع ــت وزارة الـ ـ ـصـحـ ـ ـ ـ ــة املـالكـ ـ ـ ـ ــات
الـصحية الـى العدول عن اضـرابها
ال ــذي شل العـمل يف املــستـشـفيــات
الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ـ ــة ..ووع ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــوزارة
املضربني بتحقيق مطالبهم خالل

املفوضية تصحح عدد الشكاوى
التي أعلنتها أمس
بغداد /املدى

صـحح ــت املفـ ـ ــوض ـيـ ـ ــة الـعل ـيـ ـ ــا
املـسـتقلـة لـالنتخـابـات امـس مـا
أعلـنــته مـن أرقـ ــام بـ ـشـ ــأن عـ ــدد
ال ـ ـشـك ـ ــاوى االنــتخ ـ ــاب ـي ـ ــة ال ـتــي
تسلمتها.
وق ــال بـيـ ــان للـمف ــوضـي ــة امــس
تلقـت (امل ــدى) نــسخ ــة مـنه ":إن
مـجمــوع مــا تـسـلمـته املفــوضيــة
مــن شـك ـ ــاوى ك ـ ــان 1985شـك ـ ــوى

وكـ ــانـت نـ ـسـبـ ــة الـ ـشـكـ ــاوى غـيـ ــر
احلمراء مـنها 97باملـائة" .وكانت
املفـ ــوضـيـ ــة قـ ــد أعلـنـت يف وقـت
س ــابق إن ن ـسـبــة الــشكــاوى غـيــر
احلـم ــراء مــنه ــا  99.7ب ــامل ــائ ــة.
وق ــال الـبـي ــان :إن ه ــذا اخل ـط ــأ
كـ ــان طـبـ ــاعـيـ ــا وأنهـ ــا تــصحـحه
التـزاما مببـدأ الدقـة والشفـافية
يف انـسيـاب املعـلومـات التـي تزود
بها وسائل اإلعالم.

االيام القليلة املقبلة.
وذك ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــاس ــم عـالوي ال ــن ـ ـ ـ ــاطـق
االعالمـي يف وزارة الصحـة ان وزيـر
الـصحـة قـد حـصل علـى تــأكيـدات
رسـمي ــة من الــسي ــد رئيـس الــوزراء
بح ـ ـســم هـ ـ ــذه الق ـضــي ـ ــة وشــم ـ ــول
املالكــات بـصــرف مخـصـصــات بــدل
اخل ـط ــورة يف اول اجـتـم ــاع يـعق ــده
مجلس الوزراء.
وق ـ ـ ــال عـالوي :ان الـ ـ ـســي ـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الــصح ــة ي ــدعـم مـط ــالـب املالك ــات
الصحية ويعدهـا مطالب مشروعة
وسيعمل على حتقيقها.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـالوي دع ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
امل ـ ــض ـ ـ ـ ــرب ــني ال ـ ـ ـ ــى الـع ـ ـ ـ ــدول ع ــن
اضـرابـهم نـظــراً لآلثـار االنـســانيـة
الـ ـت ــي يـلـحـقـهـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــذا االضـ ـ ـ ــراب
بــاملــرضــى الــذيـن يحـتــاجــون الــى
خدماتهم االنسانية.

مسلحون هيامجون دورية للجيش
األمريكي يف املوصل
املوصل /مكتب
املدى

ه ـ ـ ــاجــم مـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــون
صبـاح امـس االربعـاء
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـلـجـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــش
االمـريكي يف مـنطقـة
حـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط

بالـساحل االيـسر من
مدينة املوصل.
وق ـ ــال م ـص ـ ــدر ام ـنــي
لـلـ ـم ـ ـ ــدى ان تـ ـب ـ ـ ــادال
كـثـيف ــا الطالق الـنــار
حصل بـني املهاجمني
والق ــوات االمـ ــريكـي ــة
مـضيفـا أان صـاروخـا

اصـاب احدى عجالت
الهـم ــر مم ــا ادى ال ــى
احـت ــراقه ــا بـ ــالك ــامل
دون تــوف ــر معلــومــات
اخـ ــرى ن ـظـ ــرا لقـيـ ــام
القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة
بفـ ــرض طـ ــوق حـ ــول
املنطقة.

صيانة إحدى الطائرات العراقية يف األردن
عمان /وكاالت
اعلن مـصدر مـسؤول يف اخلـطوط اجلـوية
االردنيــة ان العـراق طـلب مـن االردن إبقـاء
ط ــائ ــرة واح ــدة مـن الـط ــائ ــرات الع ــراقـي ــة
الـسـت يف مطــار امللكــة عليـاء الـدولـي منـذ
عـ ــام  1991يف مـك ـ ــانه ـ ــا ألنه سـيـبـ ــاشـ ــر يف
صـي ـ ــانــته ـ ــا واع ـ ــادة تـ ــشغـيـله ـ ــا .وان ه ـ ــذه

الطـائـرة كـان يـستـعملهـا الـدكتـاتـور صـدام
حسني يف رحالته اجلوية.
واوضح املـصــدر ان اج ــراء نقل الـطــائــرات
اخلمـس االخــرى سيــسهم يف اتـســاع مكـان
اصطـفاف الـطائـرات يف املطـار .واضاف ان
م ـسـتقـبل هــذه الـطــائــرات مــره ــون بقــرار
احلكـومـة العـراقيـة رغم تـأكيـدات الفنـيني

جرح ثالثة جنود يف الكوت
واسط  /املدى
قال مصدر يف الشرطة العراقية مبدينة الكوت يف محافظة
واسـط امس االربـعاء ان عـبوة نـاسفـة انفجـرت صبـاح امس
برتل عسكري اسفرت عن جرح ثالثة من افراد الرتل بينهم
ضابط برتبة عقيد.
وقـال املـصـدر الـذي فـضل عـدم ذكــر اسمـه أن العبـوة كــانت
م ــزروعـ ــة عل ــى ال ـطـ ــريق امل ــؤدي ــة إل ــى ق ــاع ــدة أبـي عـبـي ــدة
العسكرية التي تـتخذ منها القوات متعـددة اجلنسية مقرا
لها.
ويــذكــر ان احلــادث هــو الـثــانـي مـن ن ــوعه ال ــذي يحـصل يف
املكـان ذاته بعد انفجار عبوة ناسفـة برتل للقوات االوكرانية
يف االسابيع املاضية.

انها طائرات تالفة وال تصلح للصيانة.
وتبلغ الرسوم املستحقة كأجور ارضية الطائرات
 7ماليـني دوالر لكـن وزيــر الـنقل االردنـي سعــود
نــصيــرات ملح الــى ان اتفــاق ــا اردنيــا ـ ع ــراقيــا مت
التوصل اليه حلل موضـوع دفع املستحقات لكن
احلكومة لم تتخذ قرارا رسميا بذلك.

القوات األمريكية تواصل فرض حظر
التجوال يف املشاهدة
بغداد /نينا
األم ــري كـي ــة
الق ــوات ـ
ا عــتق لـت ـ
ـده ــا ـق ــوات ـع ــرا قـيـ ــة
ـت ـ ــس ـ ــان ـ ـ
ا لـع شـرات من ا ملـش تـبه بهم يف
ـاه ــدة  .وقـ ــال
ـش ـ ـ
ـطق ــة ـامل ـ ـ
م ــن ـ ـ
ـاه ــد ع يــان ا مــس األرب عــاء:
شـ ـ
إن ـامل ـ ــن ـ ـط ــق ـ ـ ــة ـامل ـ ــم ـ ــت ـ ـ ــدة م ــن
التا جـي إلى منط قـة النباعي
ـظ ـ ـ ــرا لـل ـتـجـ ـ ـ ــوال
ـت ـ ـش ــه ـ ـ ــد ـح ـ ـ
وحم لـة اعت قـاالت ومدا هـمات

واس عـة م نـذ ثال ثـة أ يـام بح ثـا
عـن مسلحني قـاموا بـإسقاط
مـروحية نوع أباتشي للجيش
وق ــتل ا ث ـنــني مــن
األم ـ ــر يـكــي ـ
ـ
طــا قـم هــا .وأ ضــاف :إن حـظــر
ـتج ــوال لـم ميـنع عـم لـي ــات
ال ـ
اال خـتـطــاف وا لــس لـب وال قـتل
ا لـتي تـش هـد هــا امل نـط قــة م نـذ
ثالثة أيام".
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