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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (592)The. (2) February

وزير الصحة :كل ما يقال عن وجود أدوية ومختبرات يف بغداد هو للتهدئة اإلعالمية

االشتباه بإصابة جديدة بانفلونزا الطيور يف أربيل

بغداد /رياض القرغولي
وايناس عبد الرحيم
أعلــن يف إقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان عـن
االشـتـبـ ــاه بـ ــاصـ ــابـ ــة إمـ ــراة مـن
أه ـ ــالـي مـنــتجـع صالح ال ـ ــديـن
مب ــرض أنفلــونــزا الــطي ــور وهي
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اآلن يف احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
مستشفيات أربيل.
وق ــال مــصـ ــدر مـن مـ ـسـت ــشفـ ــى
رزكـ ـ ـ ـ ــاري امـ ـ ـ ــس يف تـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــريـح
صحفي أ ّن (سـارية مـيرزا عـمر)
وهـي مـن أهــالـي مـنـتـجع صالح
ال ــدين يف اخلــامـس ــة والثـالثني
م ــن ع ــمـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا ،وضـع ــت حت ــت
امل ـ ــراقــبـ ـ ــة الـ ــصحــيـ ـ ــة ب ـ ـس ـبــب
االشـتـبــاه بــاصــابـته ــا بفـيــروس
أنفلونزا الطيور.
وأضـاف لقــد "ارسلنـا عـينــة من
دمهــا ال ــى مخـتـب ــرات القــاهــرة
إلج ــراء الـفح ــوصـ ــات علـيه ــا".
مــن ق ــبل مــنـ ـظــمـ ـ ــة الـ ــصحـ ـ ــة
العاملية.
مـن جهـته اعـتبـر وزيـر الـصحـة
الـدكتـور عبــداملطلـب محمـد أن
كـل مـ ـ ـ ــا يـقـ ـ ـ ــال يف االعـالم ع ــن
وج ـ ــود أدويـ ـ ــة أو مخ ـتــب ـ ــرات يف
بغــداد ملــرض انفلــونــزا الــطيــور
هو "للتهدئة االعالمية".
وقـال الـوزيـر يف مـؤمتــر صحفي
عـقـ ـ ـ ـ ــده يف ارب ـ ـيـل أم ـ ـ ــس األول

"الـشيء الـذي الحـظته يف مقـر
منــظمــة الـصحــة العــالـيمــة يف
جنيف أن هناك سـباقا بني دول
العــالـم لالسـتحــواذ علــى كــافــة
امل ـسـتلــزمــات اخلــاصــة مبــرض
انـفلـ ــونـ ــزا ال ـطـيـ ــور مـن أدويـ ــة
ولقاحـات الى قـضايـا مختبـرية
وإن جـهـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــدأت تـع ـ ـمـل يف
السـوق السـوداء للحصـول على
هذه املواد".
وأشـار الـى أن اجلـرعــات تعـطـى
مــن ق ــبل مــنـ ـظــمـ ـ ــة الـ ــصحـ ـ ــة
الع ـ ــاملــيـ ـ ــة فق ــط لل ـ ــدول ال ـتــي
أعـلـ ــنـ ــت عـ ــن وج ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـ ـ ــرض
انفـلونـزا الطـيور ،وقـال "عنـدما
ظه ــرت احل ــاالت يف الع ــراق لـم
اسـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـطــع احل ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــن
االمــريـكيـني علــى س ــوى خمـس
ج ــرع ــات مـن العـالج وارسلـته ــا
عل ــى وجه ال ـســرعــة ال ــى اقلـيـم
كـردستـان".وتابع "وحتـركنـا بعد
ذلــك يف م ــنـ ــظ ــمـ ـ ـ ــة ال ـ ـصـحـ ـ ـ ــة
العــامليــة وأخبـرنـاهـم عن وجـود
حـ ـ ـ ــاالت طـ ـ ـ ــارئـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــراق
فـاعـطـتنـا  50جـرعــة وجمـيعهـا
جئنا بها الى االقليم".
واوضـح ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــزور
االقــل ـ ـ ــي ـ ـ ــم لــالطــالع عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
االجـ ـ ــراءات الـ ـ ــوقـ ـ ــائــيـ ـ ــة ال ـتــي
تـ ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ادارت ـ ـ ـ ـ ـ ــا اربـ ـ ـيـل

وال ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة ملـ ــواجهـ ــة هـ ــذا
املرض ،أن "الـعراق فـأعطتـنا يف
حالة االنذار املبكر ".
وأكـد "جتـاوز كـل البـروتـوكـوالت
املوجودة بني االقلـيم واحلكومة

املـ ــركـ ــزي ـ ــة يف بغـ ــداد مل ـ ــواجهـ ــة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وأن أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب وزارتــه
مفـت ــوح ــة ألي ــة مــس ــاع ــدة ق ــد
يحتاجها االقليم".
وعلـى الـصعيـد نفـسه اكـد وزيـر

قصة تسليم املنطقة اخلرضاء إىل القوات العراقية
بغداد/اياد عطية اخلالدي

نفـ ــى الـعقـيـ ــد الـ ــركــن محـم ـ ــد واصف
طـاهر آمـر اللواء اخلـامس الـذي تسلم
املهــام األمنيـة للمـنطقـة اخلضـراء من
القـ ـ ــوات األمـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة عل ــمه بـ ـ ــوجـ ـ ــود
خالفـ ــات بـني وزارة الـ ــدفـ ــاع العـ ــراقـيـ ــة
والقـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة حـ ــول تـ ــرشـيـحه
ملهمة قيادة اللواء اخلامس.
وقـ ـ ـ ــال واصـف يف تـ ــصـ ـ ـ ــريـح خـ ـ ـ ــاص لـ
(املــدى) اعتقـد ان جـميع املـســؤولني يف
وزارة الـ ــدف ـ ــاع سعـ ــداء بـتـ ــسلـمـي هـ ــذه
املـهمــة ،ويـشــاركــونـني الـشعــور بعــظمــة
املسؤولية امللقاة على عاتقنا.
وقـال ان تـأخــر نقل املهـام األمـنيـة إلـى
قواته راجع إلى األمريكيني أنفسهم.
ونقلـت صحيفـة الـواشنـطن بـوست عن
مـصــادر عــسكــريــة أمــريـكيــة قــولهــا "أن

املــنـ ــطق ـ ــة ال ـتــي نـقلــت إل ـ ــى س ـي ــط ـ ــرة
العـراقيـني كانـت أقل كثيـراً مما خـطط
له" وأض ــافت "عـش ــرون سيـط ــرة بنــايــة
فقط داخل املنطقـة اخلضراء بدالً من
املنطقة برمتها".
وق ـ ــالــت ال ــصحــيف ـ ــة ان وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
العـراقيـة كـانت قـد احجـمت عن تـعيني
الـعقــي ـ ــد ط ـ ــاهـ ـ ــر ورشحــت ب ـ ــدالً م ــنه
ضابطـاً آخر بـرتبة أعـلى ،ونتيجـة لهذا
قــامت فـرقـة املـشــاة الثــالثـة األمــريكيـة
املـســؤولــة عـن بغــداد بـتقلـيل جــاهــزيــة
الـ ــوحـ ــدات العـ ــراقـيـ ــة وأجلـت عــملـيـ ــة
تسلـيم املنطقـة اخلضراء الـتي كان من
املق ـ ــرر اج ـ ــراؤه ـ ــا يف  27ك ـ ــان ـ ــون األول
املاضي.
وذكــر الكـولــونيل إدكـاردون قـائـد اللـواء
ال ــرابع مـن ف ــرق ــة امل ـش ــاة الـث ــالـث ــة "ان

عمـلي ــة التـسلـيم اعـتمــدت علــى ابقــاء
قيادة العقيد محمد واصف طاهر ،ويف
النهاية مت االتفاق على ذلك".
وق ـ ــالــت الـ ــصح ــيف ـ ــة نـقالً عــن نـ ـ ــاطق
رسـمي بــاسم وزارة الـدفـاع العــراقيـة ان
م ــوافق ــة وزارة ال ــدف ــاع الع ــراقـي ــة عل ــى
تعـيــني العقـي ــد محـم ــد واصف ط ــاه ــر
ميـنـحه ـ ــا احلق يف اسـتـب ـ ــداله يف وقـت
الحق.
وقـ ــال الك ــول ــونـيل م ــايـكل بـيـتــش آم ــر
الـ ــوحـ ــدة القـتـ ــالـيـ ــة يف اللـ ــواء الـ ــرابع
األمـ ــريـكــي لل ــصحــيفـ ــة "ان الـتـ ــسلـيـم
يظهـر القــدرة املتنـاميــة للعقيـد طـاهـر
وقدرته املـتعاظمـة على تـولي مسـؤولية
األمن يف بـغداد وإن اللواء اخلـامس قد
حــصل علــى سـمعــة ب ــأنه لــواء حــاسـم،
مدرب جيداً وذو قيادة حسنة".

خاطفو الرهينتني األملانيني هيددون بقتلهام
برلني  -اف ب

هـدد خاطفـو املهنـدسني االملـانيني اللـذين اختـطفا يف 24
كـانـون الثــاني يف العـراق بقـتلهمـا مــا لم تقـطع احلكـومـة
االملـ ــانـي ـ ــة خالل  72سـ ــاعـ ــة كـل عالق ـ ــاتهـ ــا الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
واالقتصـادية مع بغـداد ،حسب شـريط بُـث ليلـة الثالثاء/
االربعاء واوردت القناة االملانية الثانية مضمونه.
وقالت القنـاة التي بثت الـشريط من دون صـوت ان "كتيبة
انصـار التوحـيد والسنـة طالبت احلكـومة االملانـية باغالق
سفــارتهــا يف بغــداد وسـحب الـشــركــات االمل ــانيــة ووقف كل
اشك ــال الــتع ــاون مـع احلك ــومـ ــة الع ــراقـي ــة".واض ــافـت ان
اجلمـاعـة "هــددت بقتل الـرهيـنتني مـا لـم تنفـذ مطـالبهـا
خالل  72سـاعـة (اكـرر ..خالل  72سـاعـة)".ويف اول رد فعل
رسمـي املانـي ،قال مـتحدث بـاسم وزارة اخلـارجيـة االملانـية

لـيلــة الـثالث ــاء/االربعــاء يف بــرلـني ان خلـيــة االزمــة الـتـي
شكلتها الوزارة تدرس الشريط اجلديد مع االنذار معتبرا
انه وثيقة "تؤكد على ارتكاب جرمية بحق اشخاص".
واوضح ان خليـة األزمة الـتي تتـابع منـذ  24كانـون الثـاني
القـضيـة سـتجتـمع مجــددا صبـاح االربعـاء بـرئـاسـة وزيـر
اخلارجية فرانك-فالتر شتاينماير.
وكــان الــرهـيـنـتــان االملــانـيــان ريـنـيه ب ــراونلـيــش وتــومــاس
نيـتشكي ظهـرا للمرة االولـى اجلمعة املـاضية وبعـد ثالثة
ايام مـن خطفهمـا لينـاشدا حكـومتهمـا بالـتدخل الطالق
سراحهما.
وافـادت الـشـرطـة العــراقيـة ان االملـانـيني خـطفـا يف بـيجي
وهمـا يـعمالن حلـسـاب شـركـة "كـريــوتيـك" املتخـصصـة يف
بناء منشآت تقنية.

الــزراعــة الــدكـت ــور علـي ح ـسـني
الـبهــادلـي ان الفــرق الـبيـطــريــة
ت ـسـيــطـ ــر عل ــى ب ــؤرة اإلص ــاب ــة
مبــرض أنفلــونــزا الــطيــور الـتي
ظه ـ ــرت يف مــنـ ــطق ـ ــة رانــي ـ ــا يف

اختطاف صحفية
وصحفي يعمالن
يف قناة السومرية
بغداد/نينا

م ـسـلحـ ــون ظه ــر ام ــس االربع ــاء اثـنـني مـن
مـراسلـي قنـاة الـسـومـريــة الفضـائيـة يف حي
القـ ــادسـيـ ــة املالصـق للـمـنــطقـ ــة اخل ـضـ ــراء
وسط بغداد .وقـال مصدر يف وزارة الـداخلية
،طـل ــب ع ـ ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ـ ــر اسـ ـمـه":ان مـ ـ ـ ـسـلـح ــني
يـ ـسـتـقلـ ــون سـيـ ــارة نـ ــوع اوبل اخـتــطفـ ــوا يف
ال ـســاعــة 12:20مـن ظهــر امــس الــصحفـيـني
العــراقيني مـروان خـزعل ورمي زيـد العـاملني
كمـراسـلني لـقنـاة الـسـومـريــة الفـضــائيـة يف
العــراق" .واضــاف املـصــدر ان املــراسـلني كــانــا
يـسـتقـالن سيــارة مــدنيــة نــوع بـيجــو حمــراء
الل ــون عـن ــدم ــا اجـب ــرهـم ــا امل ــسلح ــون عل ــى
الـت ـ ــوقف يف حــي القـ ــادسـيـ ــة وس ــط بغـ ــداد
واقتادوهما الى جهة مجهولة.

مـحافظة الـسليمانـية يف الوقت
ال ـ ـ ــذي أرسـلــت ف ـيـه مــن ـ ـظــم ـ ـ ــة
الصحـة العامليـة كميـة من عقار
(ثــام فلــو) اخلــاص بهــذ املــرض
إلـ ـ ــى الع ـ ــراق ،وقـ ـ ــال ان الف ـ ــرق

البيطرية انفقت أكثر من مليار
ون ـصـف ملـي ــار ديـن ــار مــن أصل
( )6مــلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ديـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مت
تخـصـيــصه ــا مـن قـبـل مجلــس
الــوزراء لــدعـم خـطــة الـطــوارئ
ال ـ ــوط ـنــي ـ ــة ملـ ـ ــواجه ـ ــة امل ـ ــرض،
م ـ ــوضح ـ ـ ًا انـه مت جتهـي ـ ــز تلـك
الـف ـ ـ ــرق ب ـ ـ ــاملـالب ـ ــس ال ـ ـ ــواقــي ـ ـ ــة
واملــطه ــرات واألجه ــزة واملع ــدات
اخملـصصــة للتعـامل مع حـاالت
اإلصابة.
ونفــى البهــادلي ظهـور اصـابـات
ب ــامل ــرض يف ال ــوسـط واجلـن ــوب
مــؤكــد ًا انهــا شــائعــات ال أســاس
لها من الصحة.
وأش ـ ــارت انــب ـ ــاء وف ـ ــاة ال ـطـفل ـ ــة
ش ـنـك ــني يف اقل ـيــم كـ ـ ــردســتـ ـ ــان
مب ـ ـ ــرض أنـفـل ـ ـ ــون ـ ـ ــزا ال ـ ـطــي ـ ـ ــور
مخ ـ ـ ــاوف العـ ـ ــائـالت يف بغـ ـ ــداد
وهـلـعـه ـ ـ ـ ـ ــا ،وب ـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ـ ــذ
االحتيـاطات ملنع وصـول املرض
إل ــيهـ ـ ــا م ــن خالل عـ ـ ــدم شـ ـ ــراء
ال ـ ــب ـ ــيـ ـ ـ ــض والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواج ـ ــن م ـ ــن
املواطنني على ان وصول املرض
إلـى إقليـم كردسـتان دق نـاقوس
اخلطر لـدى العائالت العـراقية
ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة وعـل ـ ـ ــى وزارة ال ـ ـصـح ـ ـ ــة
تكـثـيف اج ــراءاتهــا ملـنع وصــول
امل ـ ـ ــرض إل ـ ـ ــى بـقــي ـ ـ ــة مــن ـ ـ ــاطـق
العراق.

 280جثة وجدت يف مشاريع املاء خالل
األشهر الثالثة املاضية
بغداد/نينا

رمـي اجلـثـث يف اجمل ــاري مـن االس ــالـيـب اجل ــدي ــدة يف
الـتـخلــص مـن الــضح ــاي ــا ال ــذيـن يقـتل ــون ي ــومـيـ ـاً يف
العــراق .وبــات مـشــروع مــاء مجــاري ال ــرستـمي ــة اللغــز
احمليـر للمواطنـني ،واملقبرة اجلمـاعية املـائية اجلـديدة
يف العــراق اجلــديــد ،فال يكــاد ميــر يــوم إال وتــسمـع من
خالل وس ـ ـ ــائل االعـالم العــث ـ ـ ــور علـ ـ ــى ج ـثــث يف هـ ـ ــذا
املـشـروع .وأفـادت مـصـادر يف الـشـرطـة":ان عـدد اجلـثث
الـتـي عـثـ ــر علــيه ــا يف ه ــذا امل ـش ــروع مـن 2005 /11 /1
ولغـايـة 2006 /2 /1بـلغ ( )85جثــة واغلب هـذه اجلـثث
وج ــدت معـص ــوب ــة األعـني ومقـي ــدة األي ــدي ومـص ــاب ــة
بـإطالق نار يف الـرأس" .واضافـت":ان سبب العثـور على
هذه اجلـثث يف املشروع يعـود الى وجود محـطة لسحب
املياه الثقيلة يف املـشروع من املناطق احمليـطة بها تقوم
بـسـحب اجلـثث الـتي تـرمـى يف اجملـاري الـى املـشـروع".
واوضـحت املصـادر":ان عـدد اجلثث الـتي عثـر عليهـا يف
الـطـرق ومـشــاريع املــاء خالل األشهــر الثالثـة املــاضيـة

إلـى امس األربعـاء بلغ  208جـثة" .وقـال الدكـتور قـيس
حـ ـ ـســن رئــي ـ ــس قـ ـ ـســم االحـ ــص ـ ـ ــاء يف مـعـه ـ ـ ــد ال ـ ـطــب
العدلـي":ان اجلثث التـي تصلنـا من مشـروع الرستـمية
غالـبا مـا تكون مـتفسخـة ومربـوطة االيـدي ومعصـوبة
األعـني وال تــوجــد فـيهــا آث ــار ألطالق عـيــارات نــاريــة".
واضــاف":ان اغلب اجلـثث يـصعـب التعــرف علـى هـويـة
اصحابهـا بسبـب بقائهـا يف اجملاري مـدة طويلـة" .وعزا
نعـيم الـكعبـي وكيـل امني بغــداد اسبـاب وجـود عــدد من
اجلـثث يف مـشـروع الــرستـميــة لتـصـفيــة ميـاه اجملـاري
التـابع إلـى امـانـة بغـداد إلـى":قـرب املشـروع املـذكـور من
املنـاطق الـسـاخنـة احملـيطــة بنهـر ديـالـى" .واضـاف":ان
اجملموعات االرهـابية املتخنـدقة هناك تقـوم بعملياتها
اإلجــراميـة بـقتل املــواطنـني من املـدنـيني والعـسكــريني
ورمـيهـم يف نهــر ديــالــى" ،مــوضح ـاً" :ان مـضحــات املــاء
العـمالقـه للـم ـش ــروع ت ــسحـب تـلك اجلـثـث الـ ــى داخل
املـشـروع لـذا نـضطـر إلـى اغالق املـضخــات بغيــة سحب
اجلثث الطافية يف املشروع".

مصادر من وزارة الدفاع البريطانية

األمري هنري سيتوىل قيادة وحدة عسكرية يف البرصة العام القادم
لندن/متابعة املدى

كشفـت مصادر من وزارة الدفاع البريطانية أنه
مـن املـتـ ــوقع ارس ــال األمـي ــر هـنـ ــري ،جنل ولـي
العهـد البـريطــاني األميـر شـارلـز ،العــام املقبل
إلى العراق ليتولى قيادة وحدة عسكرية.
وق ــالـت صحـيف ــة ال ــديلــي تلغ ــراف ان األمـي ــر
الــذي يع ــد الثــالـث يف الت ــرتيـب لت ــولي عــرش
بريطانيـا ،سينضم إلى اللواء األول امليكانيكي
البريطـاني الذي سـيجري نشـره يف البصرة يف
شهـر ايـار من عـام  2007ومن احملـتمل ان يقـوم
بدوريات على احلدود العراقية االيرانية.

وق ـ ـ ــال ســت ـ ـ ــار ك ـ ـ ــاظــم (م ـ ـ ــربــي
طـي ــور) :بع ــد سـم ــاعـن ــا وص ــول
امل ـ ـ ـ ــرض ق ــم ــت ب ــبـ ـيـع ج ــمـ ـيـع
الـطـي ــور الـتـي امـتلـكه ــا بـنفــس
سع ــره ــا .وأض ــاف :ان ال ـطـي ــور
عــزيــزة عـلي وأحـســست بــوطــأة
فق ــدانهــا عـنــدم ــا بعـته ــا ولكـن
الـنفـس عــزيــزة واألهل واألوالد
أع ـ ــز مــنه ـ ــا وتـ ـ ــراجعــت أسع ـ ــار
الـطيـور بنحــو كبيـر بـسبب هـذا
املرض إذ ان اغلـب مربيهـا بدأوا
ببيعها ،وأكد جمعة حسني بائع
بـ ــيـ ـ ــض":ان أسـعـ ـ ـ ـ ــار الـ ــبـ ــيـ ـ ــض
انـخف ـضـت بــنحـ ــو كـبـيـ ــر خالل
اليومني السابقني بسبب دخول
مـ ــرض أنفل ــون ــزا الـطـي ــور إل ــى
الع ــراق ،وامـتـنـ ــاع العـ ــوائل عـن
شـ ـ ــراء ال ـبــي ــض إذ وصـل سعـ ـ ــر
طبقـة البيض إلـى ألف وخمس
مئة دينار يف بعض املناطق".
ورأى مـح ــمـ ـ ـ ــد أم ــني صـ ـ ـ ــاح ــب
محـل جتهــي ـ ــزات غ ـ ــذائــي ـ ــة :ان
أسـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدج ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت
بــاالنخفــاض التــدريجـي وذلك
لعــزوف املــواطـن عـن ش ــرائهــا".
وأضـ ـ ـ ــاف :ان اغـل ــب الـعـ ـ ـ ــائـالت
ب ـ ــدأت ب ـ ــالــتخ ـ ــوف مــن م ـ ــرض
أنفلــونــزا الــطيــور وان مح ــالنــا
اص ـ ــابهـ ــا فـتـ ــور يف الـبــيع مـنـ ــذ
يومني.

وقـ ــالـت ال ــصحــيفـ ــة ان األمـيـ ــر سـ ــوف يـكــمل
تـدريـبه العـسكـري يف كـليـة سـانـت هيــرست يف
نيسان.
وأخــب ـ ــر األمــيـ ـ ــر زمالءه بـ ـ ــأنه مـ ـصــم ــم عل ـ ــى
االشـت ــراك ب ــالعـملـي ــات وانه سـيع ــامل ب ـشـكل
عـادي قـدر املـسـتطـاع ،وأن ال يكـون خــارج خط
النار.
ونـقـل ــت الـ ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة ع ــن ه ــي ــئ ـ ـ ـ ــة االرك ـ ـ ـ ــان
البريطانية انه بعد استشارة مكتب ولي العهد
األميـر شـارلـز مت اعـداد خـطــة لعــدم تعـريـض
حياة األمير ووحدته إلى مخاطر جسيمة.

وسـيمـنح األميــر رتبـة (كـورنـيت) أي مـا يعـادل
مـالزما ثـانيـا وسيتـولى قـيادة احـد عشـر رجالً
وأربع دبابات خـفيفة ،وستقوم وحدته بدوريات
عل ـ ــى ط ـ ــول احلـ ـ ــدود مع إي ـ ــران ح ـيــث تـكــث ـ ــر
ع ــملــيـ ـ ـ ــات ته ـ ـ ــريــب االسـلح ـ ـ ــة وامل ـتــم ـ ـ ــرديــن
واخملدرات واألموال.
وسـي ــزود رج ــال األمـيـ ــر مبع ــدات رؤي ــة لـيلـي ــة
للـك ـ ــشف عــن اإلره ـ ــاب ـيــني ال ـ ــذيــن يق ـ ــوم ـ ــون
بــتهـ ــريــب أجهـ ــزة مـتــطـ ــورة ل ـصـنـع القـن ـ ــابل
وستقـوم الطائـرات بتقدمي االمـدادات لهم من
اجلو.

رحيل الصحفي موسى
جعفر
انـ ـتـقـل إل ـ ـ ـ ــى رح ــم ـ ـ ـ ــة اهلل
األديب والصحفـي (موسى
جـعف ـ ــر) عــن عــم ـ ــر ج ـ ــاوز
ال ـ ـس ــبعــني ع ـ ــام ـ ـ ـاً ،وتق ـ ــام
الـفـ ـ ـ ـ ــاحتـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ـ ــى روحـه
الـطاهرة يف مسجـد البركة
يف البـيجيــة للمـدة من 1ـ3
شـبـ ــاط بـني الـ ـسـ ــاعـ ــة 3ـ5
مـ ــسـ ـ ــاءً انـ ـ ــا هلل وإنـ ـ ــا إل ــيه
راجعون.
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