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يف احلدث احمللي
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الرئيس طالباين هينئ نظريه اإليراين
بذكرى الثورة اإلسالمية

محلة واسعة إلتالف الدواجن ومنع بيعها يف كركوك
كركوك  /املدى
تقــوم ال ـشــرطــة يف مــديـنــة كــرك ــوك بحـملــة
واسعــة التالف الــدواجـن احليــة ومـنع بـيعهــا
يف االســواق خــشيــة انـتقــال م ــرض انفلــونــزا
الطيور القاتل اليها بعد تسجيل حالتي وفاة
يف السليمانية املتاخمة.
وقــال العميـد بـرهـان حـبيب طه قـائـد شـرطـة
كركـوك ان االجراءات التي تقـوم بها الـشرطة
بالـتعاون مـع دوائر صحـة احملافـظة يف غـرفة
عـملـيـ ــات مك ــافح ــة وبـ ــاء انفل ــون ــزا الـطـي ــور
تقـضي مبنع بـيع الدجـاج احلي يف كـل محال
املدينة واقضيتها ونواحيها وقراها".
واضــاف "ابلـغنــا اصحــاب احملــال بعــدم جـلب
الدجـاج من القرى والـبيوت واحلقـول وبيعها
يف محــالهم كـي نضـمن عـدم انتـشـار املـرض"،
موضـحاً ان "الـشرطـة ستقـوم يف حال خـالف
احــد ،بــاخــذ الــدجــاج احلـي وجـمعه وح ــرقه
عل ـ ــى الفـ ــور بـ ــاش ـ ــراف الفـ ــرق الـبـي ـطـ ــريـ ــة
والصحية".
وق ــال اراس عـم ــر خ ــورشـي ــد ص ــاحـب مـتج ــر
اغلق امس السـبت يف السوق الكبيـر باجلانب
الشـرقي من مـدينـة كـركـوك "اعمل يف مجـال
بيع الدجاج احلي منذ زمن طويل وهي مهنة
ورثــتهـ ــا عـن والـ ــدي الـ ــذي عــمل فــيهـ ــا نحـ ــو
ستني عاماً".
واوضح ان "الـنـ ــاس يحـبـ ــون شـ ــراء الـ ــدجـ ــاج
احلـي وهـم مـتخـصـص ــون يف طــبخه بـص ــورة
جـي ــدة ل ــذلـك نحـن عـملـن ــا يف ه ــذا اجمل ــال"،
معبـراً عـن استغـرابه النـتشـار مـرض من هـذا
النوع.
وقــال "انهــا املــرة االولــى يف حـيــاتـي اسـمع ان
االنسان ميكن ان ميوت بسبب الدجاج".
واوضـح "كنت ابـيع يف اليـوم الـواحـد اكثـر من
الف دجاجة واليوم انا حائر ما الذي سأفعله
بع ـ ــد ال ـي ـ ــوم الن ـنــي ح ـ ــري ــص علـ ـ ــى سالم ـ ــة
الناس".
واك ــد ان "ق ــرار حـظ ــر الـبــيع اوقع بـي الـض ــرر
الن ـنــي اج ـب ـ ـ ــرت عل ـ ـ ــى اغالق مـحلــي وعـ ـ ــدم
ممــارســة هــذه املـهنــة الــوحيــدة التـي اتقـنهــا.
لكـني ملـزم بـتطـبيق االوامـر حتـى يـأذنـوا لي
بالبيع من جديد".
وب ــدا س ــوق بـيع ال ــدج ــاج ال ــواقع ق ــرب قلع ــة
كركـوك خالـياً عـلى غـير عـادته امس الـسبت،
باستثناء عدد قليل من املارة.
وقـ ـ ــال الـ ـط ـب ـي ــب سعـ ـ ــد ك ـ ـ ــرمي مح ـمـ ـ ــد مــن
املستشفـى البيطـري يف كركوك ان "احملـافظة

بعمـوم مـدنهـا مــرشحه النتقـال عـدوى املـرض
امـا من تـركيـا او من شمـال العراق النهـا تضم
آالف القــرى الـتي متـتلـئ بعـش ــرات من مــزارع
الـ ــدواجـن بـ ــاالضـ ــافـ ــة إلـ ــى انــتقـ ــال ال ـطـيـ ــور
املهاجرة".
واوضح ان "مــنع بــيع ال ـ ــدج ـ ــاج احلــي عـ ـ ــامل
وقـائـي مهم" ،مـشيـراً إلــى انه "علــى النـاس ان
يــدركــوا خـطــورة هــذا املــرض ويـتع ــامل ــوا معه
بجدية تامة".
واعــرب محـمــد عـن خـشـيـته مـن قـيــام "بعـض
ضعــاف النفـوس بـدافـع احلصـول علـى الـربح
ببـيع الــدجــاج مـن خالل شــرائه يف ك ــردستــان

بــسع ــر رخيـص والـقيــام بـتهــريـبه إلــى مــدن
وســط وغـ ــرب الع ــراق لـبـيـعه هـن ــاك م ــا ق ــد
يشكل ضربة للجهود املبذولة".
وادى مـنع بيع الـدجـاج احلي يف املـدينـة إلـى
ارتفاع اسعار اللحوم.
وقـال طـالـب عمـر احــد اصحــاب محــال بيع
حل ــوم االغـنـ ــام ان "ظه ــور م ــرض انـفل ــون ــزا
الــطي ــور يف شمــال العــراق واالشــاعــات الـتي
تبث بني املواطـنني دفعا بالنـاس إلى االجتاه
إلـى شــراء اللحــوم احلمـراء مـا ضـاعـف من
ارباحنا اليومية".
واوضح ان سعـر الكيلـو غـرام من حلـم الغنم

ارتفع مبعـدل الضعف ووصل إلى تسعة آالف
دينار عراقي.
وادت االجـ ــراءات الـتــي اتخـ ــذتهـ ــا الـ ـشـ ــرطـ ــة
ودوائ ــر الــصح ــة إل ــى ت ــدنـي اسع ــار ال ــدج ــاج
احلي إلـى ادنى معدالت لهـا حيث وصل سعر
الــدجــاجــة الــواحــدة إلــى  500ديـن ــار بعــد ان
كانت تصل إلى  12الف دينار.
ويـرى احلاج هيوا غفور بـائع الدجاج القروي
ان "وسـائـل االعالم ضخمـت خطـورة املـرض"،
م ـشـيــراً إل ــى انه "مقـتـنع بــان هــذا املــرض ال
يخ ـتـلف ع ـم ـ ــا كـ ـ ــان يعـ ـ ــانــي م ــنه ال ـ ــدج ـ ــاج
مسبقاً".

مواطنون فرحون بالتطور األمني يف بغداد
وغاضبون من وجود احلواجز الكونكريتية
بغداد  /اسراء العزي
وحنان التميمي
يع ـ ــد الـ ـ ــوضع االم ـنــي يف الع ـ ــراق واح ـ ــداً مــن
االسبــاب الــرئيـســة التـي تعــطل عجلــة احليــاة
اليـوميـة للمـواطن ملـا لهـا من آثـار سلبيـة علـى
اجلوانب االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسية
حـت ــى اسـتـمـ ــرار العـملـي ــة الـت ــرب ــوي ــة ب ـص ــورة
صحيحة.
ولهذا اولـت الدولـة هذا اجلـانب اهمـية خـاصة
واستـثنــائيــة من خـالل دعمهـا الكـبيـر لــوزارتي
الداخلية والدفاع حيث انعكس ذلك فعالً على
اداء منـتسـبيهـا يف رصـد اجلـرميـة قبل وقـوعهـا
إل ـ ــى ج ـ ــانـب مـت ـ ــابع ـ ــة اجمل ـ ــرمـني واحل ـ ــد مـن
نشاطهم على جميع االصعدة.
(املــدى) استـطلـعت آراء بعـض املـواطـنني حـول
حتـسن الـوضع االمـني يف اآلونــة األخيــرة عمـا
ك ـ ــان علــيه يف الـ ـس ـ ــابق وكـ ــان اول املــتحـ ــدثـني
املــواطن علــى اخلطـاب صــاحب مـحل خيـاطـة
وقــائالً :لقــد كــان الــوضـع االمنـي بعــد سقــوط
النظام حالـة مزرية فقد تعطلت اعـمالنا وبتنا
نخــاف مـن الــذهــاب إلــى االس ــواق للـتـبـضع او
ممارسـة اعمالنـا داخل محالـنا بسـبب االعمال
االره ــابـي ــة والـتـفجـي ــرات وع ـص ــاب ــات ال ــسلـب
والنهب.
واستـطرد :ان الوضع االمني قـد حتسن بصورة
ج ـي ـ ــدة ن ـتــيج ـ ــة ل ـ ــزي ـ ــادة اع ـ ــداد اف ـ ــراد االمــن
ال ــداخلـي واالهـتـم ــام بـت ــدريــبه وجتهـي ــزه مب ــا
يحتاجه من معدات.

جنرال امريكي:

ابـطأت بـسبب الـرؤى املتـضاربـة لدى
كبـار املـسـؤولـني يف البـنتـاغـون وادارة
الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس مع اداريــني مـ ـ ــدن ـيــني يف
بغـ ــداد والقـ ــائـ ــد العـ ــام الـ ـسـ ــابق يف
قيادة القوات الوسطى.
وب ـي ـن ـم ـ ــا ان ــتق ـ ــد اجل ـن ـ ــرال اي ـت ـ ــون
اآلخـ ــريـن عـن قـ ــرارات أدت إلـ ــى مـ ــا
يــطلـق علــيه بـ ــدايـ ــة خـ ــاطـئـ ــة ،قــبل
اجلـن ــرال حتـمل م ـس ــؤولـي ــة معـظـم
ال ـتـ ـ ــراجعـ ـ ــات يف مه ـم ـ ــة ال ـت ـ ــدريــب،
عـنـ ــدمـ ــا جـ ــرى حل احـ ــدى وحـ ــدات
اجليـش العـراقي اجلـديـد يف نـيسـان
 2004بعـدمـا ارسلت إلـى اول معـركـة
كـبـي ـ ــرة له ـ ــا .وك ـ ــانـت وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
االمــريـكيــة قــد ارسلـت اللـيفـتن ــانت
جنــرال ديفيـد بـيتـريـوس الـذي قـاد
الـفرقـة  101احملمـولة جـواً يف حرب

العـراق ،ملــراجعــة البـرنــامج ومـن ثم
ت ــولــيه مهـم ــة الـت ــدريـب بع ــد ان امت
اجل ـن ـ ــرال اي ـت ـ ــون ع ـ ــام خ ـ ــدم ــته يف
العراق.
وكان اجلنرال ايتون هو القائد العام
لـت ــدريـب م ـش ــاة اجلـيــش االمـ ــريكـي
عـن ــدم ــا اسـت ــدعــي عل ــى عـجل إل ــى
بغــداد لتــولي اعــداد ومـن ثم تــرؤس
الهـيئــة التـي تعـمل علـى اعــادة بنـاء
اجلـيـ ــش العـ ــراقـي .وقـ ــال اجلـنـ ــرال
"لقد كنت مـندهشاً جـداً من تسلمي
مه ـم ـ ــة ح ـي ـ ــوي ـ ــة يف س ـت ـ ــراتــيج ـي ـ ــة
اخلروج ،على نحو متأخر.
وكـان مسؤولـو البنتـاغون قـد اخبروه
بـ ـ ــأن مه ـم ـ ــة اع ـ ــادة ب ـن ـ ــاء اجل ـيـ ــش
العــراقي هـي يف املقـام اخلـامــس من
اولـوياتهم .وكـان بول بـرمير قـد اصر

علــى ان ت ــدريب الـشــرطــة مـن مهــام
ادارته املدنية.
كمـا ان اجلنـرال توم فـرانكـس ،الذي
خـطـط ونفــذ حــرب العــراق قــال :ان
ت ـ ــدريـب واع ـ ــداد الق ـ ــوات املـ ـسـلح ـ ــة
العراقيـة يجب ان ال يقع علـى كاهل
قـي ــادتـه املقـ ــاتلـ ــة ،بل اصـ ــر عل ــى ان
تـسـنــد املهـمــة إلــى وحــدة مـنفـصلــة
بـك ـ ــادر وم ـي ـ ــزان ـي ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة .وق ـ ــال
اجلـن ــرال ايـتـ ــون ان بعــض احلـلف ــاء
ال ـ ــرئ ـيـ ـس ـيــني ال ـ ــذيــن اس ـت ـ ــاءوا مــن
الــسيــاســة االمــريـكيــة رفـضــوا ايـض ـاً
املـســاهمـة يف تــوفيـر عـسكــريني ذوي
خبـرة ،خاصـة املانـيا وفـرنسـا اللتني
س ـ ــاه ـم ـت ـ ــا يف اع ـ ــادة ب ـنـ ـ ــاء الق ـ ــوات
امل ـ ـسـ ـ ـ ـ ــلح ـ ـ ــة االفـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
احلرب.

امـا املـواطنـة أمل جـاسـم الطــائي وهي مـوظفـة
فـتق ــول :ان خ ـط ــة وزارة الـ ــداخلـي ــة اجل ــدي ــدة
حــدت كـثيــراً من وقــوع اجلــرميــة وخــاصــة بعــد
زيـادة عـدد املفـارز والـسـيطـرات يف شـوارع بغـداد
ونحـن نشـعر بـراحة تـامة عـند مـشاهـدة هؤالء
الرجال متـواجدين يف شوارع بغـداد وضواحيها
ل ـيـالً ونه ـ ــاراً وهــم ي ـ ــرص ـ ــدون اجل ـ ــرمي ـ ــة ق ــبل
وقوعها.
امـا الـسيـد عـادل العـرداوي مـديـر اعالم امـانـة
بغداد فـله رأي آخر بالرغم مـن اشادته بالوضع
االمني وتطـور اداء العامـلني يف وزارة الداخـلية
اال انه يرى ان وجـود احلواجـز الكـونكـريتـية يف
الـط ــرق سـبـبــت الكـثـي ــر مـن املـت ــاعـب لالم ــان ــة
وامل ــواطـن عل ــى ح ــد س ــواء وان وج ــوده ــا غـي ــر
قــانــونـي وتعــد مخــالفــة كـبيــرة تـسـبب ازدحــام
الطـرق عالوة علـى تـشـويههـا جلمـاليـة مـدينـة
بغـداد وانـتهـاك حـريـة املــواطن يف الـعبــور عبـر
الطـرق املسـدودة بهـذه احلـواجـز الكـونكـريتيـة.
وبنــاءً علــى ذلك تـسعـى االمـانـة إلــى رفع هـذه
احلــواجــز حـيث متـت مفــاحتــة امــان ــة مجلـس
ال ـ ــوزراء ب ـ ــذلـك وه ـن ـ ــاك اج ـ ــراءات ق ـ ــان ـ ــون ـي ـ ــة
وجــزائيــة بحق اخملــالفني الـذيـن يصـرون علـى
ابقـ ــائه ــا واكـث ــر ه ــؤالء لـالسف الـ ـش ــدي ــد مـن
االحزاب السياسية والدوائر احلكومية.
واض ــاف :هـنـ ــاك نخـب ــة شـكلــت لهـ ــذا الغ ــرض
بــرئــاســة محــافـظــة بغــداد وتــضم ممـثلـني من
الـوزارات وامـانـة بغـداد ملعـاجلـة هــذه الظـاهـرة
غير احلضارية.

املفتش العام يف وزارة البلديات:

ضيع عىل األمريكيني فرصة اإلنسحاب املبكر
تعثّر تدريب العراقيني ّ
بغداد /املدى
قال اجلـنرال بول ايتـون املسؤول عن
تدريب القـوات العراقيـة بعد سقوط
الـنـظ ــام ال ــذي تق ــاع ــد يف االول مـن
كـانون الثـاني بعد ان قـضى  33عـاماً
يف اخلدمـة ،ان القادة االمريكيني يف
العــراق كــانــوا يـقتــربــون مـن حتقـيق
ه ـ ـ ــدف ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس بـ ـ ـ ــوش يف سحــب
القــوات االم ــريكـيــة لــو لـم يـضـيعــوا
الكـثيــر من الــوقت يف الـسنـة االولـى
لبدء بناء قوات عراقية متمكنة.
واستمــدت صحيفـة نيـويـورك تـاميـز
وجه ــات ن ـظ ــر اجلـن ــرال ايـت ــون مـن
مقـال نشـره يف دورية امـريكيـة ،التي
اكـ ـ ــدهـ ـ ــا مـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو ال ـب ـن ـتـ ـ ــاغـ ـ ــون
ومـســؤولــون م ــدنيــون آخــرون .وقــال
ه ـ ــؤالء املـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ان امله ـم ـ ــة ق ـ ــد

بغداد /املدى
ه ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـ ـ ــرئ ـ ـيـ ـ ـ ــس جـالل
طــالبــاني نـظيـره االيــراني
اح ـمـ ـ ــد جنـ ـ ــاد مب ـنـ ـ ــاس ـبـ ـ ــة
الذكرى السابعة والعشرين
للثورة االسالمية يف ايران.
واشـار الرئيـس طالـباني يف
برقـية بعـث بها الـى نظـيره
االي ــراني ال ــى ان العالقــات
بــني الع ـ ــراق واي ـ ــران م ـ ــرت

خـالل الـعـق ـ ـ ـ ــود الـ ـثـالث ـ ـ ـ ــة
املـ ــاضـيـ ــة مبحـن وشـ ــدائـ ــد
ولـكنهـا عـرفت يف الـسنـوات
االخيــرة انفـراجــا وتعـزيـزاً
لـع ـ ـ ــرى االخ ـ ـ ــوه واجل ـي ـ ـ ــرة
وتـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط
التأريخية بني البلدين.
واكـ ــد ان متـتـني الـ ــوش ـ ــائج
ب ــني العـ ـ ــراق وايـ ـ ــران بعـ ـ ــد
تـخـلـ ـ ــص ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــديـ ــن مـ ــن

ان ـظـم ــة الــطغـي ــان وسـلك ــا
ط ـ ــريق احلـ ــري ـ ــة واالصالح
لـكفـيل ب ــان يقـي الـبل ــديـن
واملـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن ويــالت
احلروب.
ودعـا الــرئيـس طــالبــاني يف
برقـيته الى توطيد عالقات
الـص ــداق ــة والـثق ــة وح ـسـن
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ب ـ ــني ال ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
ـ
وايران.

انجاز ( )51قضية فساد مايل واداري
من جمموع  281قضية مرتاكمة
بغداد  /قيس عيدان

ك ـ ـ ـشـف املـف ــتـ ـ ــش الـعـ ـ ـ ــام
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـبـل ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واالشـغـ ـ ـ ـ ـ ــال الـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة
املـه ــن ـ ـ ـ ــدس سـالم ع ــب ـ ـ ـ ــد
الـص ــاحـب ح ـسـني اجن ــاز
( )51قـضيــة فـســاد مــالي
واداري مـ ـ ــن مــجـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
القـضايـا املتـراكمـة ملكتب
املفتش العـام منذ انشائه
يف عـ ـ ـ ـ ـ ــام  2004ت ـ ـ ـ ــش ـ ـمـل

عــم ـ ــوم دوائ ـ ــر ال ـ ــوزارة يف
احمل ــافـظ ــات ،الـتــي بلغـت
( )280قـضيـة يف السـرقـة،
الرشاوى ،االهمال.
وقـ ـ ــال حـ ـ ـس ــني :انه متــت
اح ـ ــالـ ـ ــة بعــض مــن ه ـ ــذه
القــضـ ــايـ ــا إلـ ــى احملـ ــاكـم
اخمل ــتـ ــصـ ـ ـ ــة بـعـ ـ ـ ــد اطـالع
املفـوضية العامـة للنزاهة
علــى شـكلهــا واجــراءاتهــا
القانونية.

ك ــم ـ ـ ـ ــا اسـ ـتـع ـ ـ ـ ــرض واقـع
امل ــشـ ــاريع االسـتـثـم ــاري ــة
الـتي خـصـصـت مبــالغهــا
لـعـ ـ ـ ـ ـ ــام  2005ومـ ـ ـ ـ ـ ــراحـل
االجنـ ــاز يف احملـ ــافــظـ ــات
للمشـاريع اخلدمـية التي
خـصص لهـا ( )375مليـار
دينار عراقي.
ودعـا إلـى ضـرورة واهميـة
ان ت ـ ــت ـ ــمـ ـ ـتـع م ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ــب
الـ ـ ـتـف ـ ــت ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش يف وزارات

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بـ ــاالسـتـقاللـيـ ــة م ــشـ ــدداً
عل ـ ــى ض ـ ــرورة ت ـ ــأســيـ ــس
ديــوان املـفتـشـني العــامني
يـرتـبط اداريـاً ومــاليـاً مع
الـب ــرمل ــان وت ــوفـي ــر جـمـيع
االمــكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات االداريـ ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ــادي ـ ــة ل ـتــط ـ ــوي ـ ــر اداء
العـاملـني يف تلك املكـاتب
الـ ــذيـن يــتعـ ــرضـ ــون إلـ ــى
مخاطر.

قتلى وجرحى بحوادث متفرقة يف بغداد واحملافظات

العثور عىل خمبأ لألسلحة بالديوانية واغتيال الناطق باسم اجليش يف البرصة ومتشيط جبال محرين
احملافظات  -املدى  /وكاالت
اعـلـ ــن مـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــدر يف اجلـ ــيـ ـ ـ ــش
العـراقي ان مسلحني مجهولني
اغـت ــال ــوا صـب ــاح امــس ال ـسـبـت
نــاطقـاً بـاسـم اجليـش العــراقي
يف املدينة.
وقــال الـنقـيب ف ــراس التـميـمي
ان "مسلحني مجهولني اغتالوا
الـنقـيــب مك ــرم العـب ــاسـي اح ــد
ال ــنـ ـ ـ ــاطـق ــني بـ ـ ـ ــاس ــم اجل ــيـ ـ ــش
العراقي" يف املدينة.
واوضح ان "مسلحني مجهولني
اطـلق ــوا الـنـ ــار علـ ــى العـب ــاسـي
صباح امـس بينما كـان متوجهاً
بـسيـارته إلـى مقــر عملـه وسط
املدينة".
ويف مدينة الفلـوجة اكد مصدر
يف الـشرطـة مقتل شـرطي عـلى
يـ ــد مـ ـسـلحـني .وقـ ــال امل ـصـ ــدر
الــذي فـضل عــدم ذكــر اسـمه ان
"م ـسـلحـني مـجه ــولـني فــتح ــوا
النار صباح امس على الشرطي
ارك ـ ـ ــان محــمـ ـ ــود مـ ـ ــا ادى إلـ ـ ــى
مقتله على الفور.
ويف ك ـ ــرك ـ ــوك اك ـ ــد ال ــنق ـيــب يف
الـ ـشـ ــرط ـ ــة محـمـ ــد عـمـ ــران ان
م ـ ـسـلحــني مـجه ـ ــولــني ق ـ ــام ـ ــوا
بخـطف مقـاول يـدعــى شيـرزاد
جنـم ج ــرجـيــس عـن ــد خـ ــروجه
من منزله.
واوضـح ان العــملــيـ ـ ــة وقعــت يف
حي البعث وسط املدينة.
مـن جهــة اخــرى عثــرت القــوات
مـتعــددة اجلنــسيــة علـى مـخبـأ
كبيـر لألسلحـة يف مـنطقـة نفـر
 28كم غربي الديوانية.
وقـالت القـوات يف بيـان تـسلمت
(امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـخــه م ـ ـ ـنــه أن

(معلومات استخـباراتية تلقتها
قـادت إلـى ضبـط ومصـادرة 100
قـطعــة مـن األسلحــة اخلفـيفــة
و 26قـ ـ ــذيف ـ ــة مــضـ ـ ــادة لل ـ ــدروع
فـ ــضال عــن  54قـ ـ ــذيف ـ ــة ه ـ ــاون
عيــار60مـلم ،وكـمي ــات من مــادة
(تـي أن تـي) ش ــديـ ــدة االنفج ــار
وعـ ــبـ ـ ـ ـ ــوات نـ ـ ـ ـ ــاسـفـ ـ ـ ـ ــة مـعـ ـ ـ ـ ــدة
لل ـتـفجــيـ ـ ــر) ورجح ال ـبــي ـ ــان أن
(يك ــون اخملبــأ ال ــذي عثــر علـيه
جنـوب غــربي الـديــوانيـة ،يعـود
لـشبكـة مـسلحـة فـرت إلـى جهـة
مجهـولـة اثـر فـشلهـا يف تـنفيـذ
عمليات مسلحة).
يف غ ـض ــون ذلـك ألقـت ش ــرط ــة
مـكـ ـ ــافح ـ ــة اجل ـ ــرائــم الـكــب ـ ــرى
القـبــض عل ــى شــبك ــة م ــسلح ــة
يـ ـشـتــبه بـت ـ ــورطهـ ــا يف تــنفـيـ ــذ
عــملـي ـ ــات اغـتــص ـ ــاب وتـفخــيخ
وقتل عـشــوائي واغـتيـال طــالت
م ـس ــؤولـني يف مـنـ ــاطق سلـم ــان
ب ــاك واخل ــال ــدي ــة واللـطـيفـي ــة
وضباط شرطة وحرس وطني.
وعلـ ــى صعـيـ ــد ذي صلـ ــة اعلـن
مـص ــدر يف اجليــش الع ــراقي يف
ك ــرك ــوك ان العـملـي ــات م ــازالـت
م ـسـتـمـ ــرة يف محـيــط وجـن ــوب
كــركــوك وعلــى هـضــاب ووديــان
جـبـ ــال حـمـ ــريــن وأسفـ ــرت عـن
اعـتق ــال اكثــر مـن  22شخـص ـاً
يـ ـشـتــبه بـت ـ ــورطهـم وقـي ـ ــادتهـم
للـهجــمـ ـ ــات عــبـ ـ ــر ال ـ ـســيـ ـ ــارات
املـفخخـ ــة والعـب ــوات الـنـ ــاسف ــة
والهجـم ــات الـص ــاروخـي ــة ض ــد
ال ـبــنـ ـ ــى الــتح ـتــي ـ ــة الــنف ـطــي ـ ــة
والغازية..
وقــال املصـدر الــذي فضل عـدم
ال ــك ـ ـ ـ ـ ـشــف ع ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـتــه ان

عـمليـاتنـا مـازالـت مسـتمـرة يف
مجـ ـ ــال متـ ـ ـش ـيـ ــط وتف ـتــي ـ ــش
الثـكن ــات واملم ــرات عب ــر جبــال
حــم ـ ـ ــريــن ن ـ ـ ــزوالً بـحــثـ ـ ـ ـاً عــن
االرهـابيني الـذين ينتـقلون بني
امل ـ ـ ـ ــدن والـف ـ ـ ـ ــاري ــن م ــن غ ـ ـ ـ ــرب
الع ـ ـ ــراق .وهــي أراض ج ــبلــي ـ ـ ــة

وعــرة وتـصـعب حــركــة امل ــركبــات
فـيهــا اال ان الـتمــشيـط يعـتمــد
علـ ــى م ـصـ ــادر اســتخـبـ ــاراتـيـ ــة
وحتـليق املــروحيــات والطـائـرات
املقـاتلـة االمــريكيـة الـتي تــؤمن
لنــا الغطـاء اجلـوي واملعلـومـات
الـلوجـستيـة ..كمـا ان عملـياتـنا

ت ـ ـس ــته ـ ــدف ال ـ ــوص ـ ــول لـ (اب ـ ــو
مـصعـب الــزرقــاوي) وعـصــابـته
وكل املــسلحـني الــذيـن قــامــوا
ب ــاسـته ــداف شـيـ ــوخ الع ـش ــائ ــر
ورجــال ال ــدين والـتجــار كــونـهم
يــرفـضــون االبــاحــة وامل ــوافقــة
علـ ــى تـبـ ــريـ ــر قـتـل العـ ــراقـيـني

وقوى االمن العراقي..
ويف الــنجـف جنح فـ ـ ــريق ازال ـ ــة
املتفـجرات يف محافـظة النجف
يف تفـكيـك عبــوة نــاسفــة ك ــانت
مــوضــوعــة ب ــالقــرب مـن ج ـســر
الكـوفـة مـسـاء اجلـمعـة ..وأفـاد
م ـصـ ــدر يف شـ ــرطـ ــة الـنـجف أن

احد املواطنني قد اخبر عناصر
من الشـرطة حيث قـامت مفارز
مك ــافحــة املـتفجــرات بـتـفكـيك
العبوة دون وقوع إصابات..
ويف محـ ــاف ـظـ ــة مـيـ ـسـ ــان اعلـن
م ـصـ ــدر يف قـيـ ــادة الـ ـشـ ــرطـ ــة لـ
(املدى) ان دورية تابعة لشرطة
قـض ــاء علــى ال ـشــرقـي ضـبـطـت
( )27مـواطنـا ايـرانيـا متـسللني
داخل االراضـي العــراقـي ــة نحــو
( )70كــم .وكـ ـ ــان مــن ض ـم ــنهــم
نسـاء واطفـال ..وكـشف املصـدر
بــان التحـقيقــات االوليـة اكـدت
ان امل ـت ـ ـسـللــني كـ ـ ــانـ ـ ــوا يــنـ ـ ــوون
الـ ــذهـ ــاب الـ ــى زي ـ ــارة العـتـبـ ــات
املقـ ــدسـ ــة يف كـ ــربالء والـنـجف
ومتــت اح ـ ـ ــال ـتـهــم ال ـ ـ ــى سـجــن
العـمــارة املــركــزي حـت ــى نهــايــة
التحقيقات معهم.
ويف امل ـ ـ ـ ـ ــوصـل اص ـ ـيـ ــب اربـع ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ــدن ـي ــني بج ـ ـ ــروح مخ ـتـلفـ ـ ــة
نـتـيج ــة اص ــابـتهـم بـ ــاطالق ــات
نـ ــاري ـ ــة بعـ ــد وقـ ــوع م ـ ــواجهـ ــات
م ـسـلح ــة بـني ق ــوات ال ـش ــرط ــة
ومـ ـ ـ ـسـلـح ــني يف ح ــي املـ ـث ــن ـ ـ ـ ــى
بــاجلــانـب األي ـســر مـن مــديـنــة
امل ـ ــوصل صـبـ ــاح الـ ـسـبـت وقـ ــال
ضـابـط يف قيـادة شـرطـة نينـوى
لـ (املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) :ان م ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـلــحـ ـ ــني
ي ـســتقل ــون سـي ــارتـني ن ــوع اوبل
هاجموا احدى دوريات الشرطة
الـتـي قــام افــرادهــا بــال ــرد علــى
مــص ـ ــادر ال ـنــي ـ ــران مم ـ ــا اجــب ـ ــر
املسلحني على الفرار.
ويذكر بـان منطقة املثنى تشهد
عـملـي ــات م ــسلحـ ــة وانفج ــارات
ومــواجهــات بــشكل شـبه ي ــومي
منذ اكثر من عام.
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