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بغداد - الرمادي / املدى
تشهـد مدينة الرمادي منذ
نحـــــو اســبـــــوع اشــتــبـــــاكـــــات
عـــنـــيـفــــــــة بـــني مــــــسـلـحـــني
مــجــهـــــــــــــولـــــني والــقـــــــــــــوات
االمــريكيـة اسفـرت بحـسب
اكــثـــــر مــن حــصــيلـــــة غــيـــــر
رسـمية عن سقـوط عشرات

الضحايا.
ويــــوم امـــس اعلـن اجلـيـــش
االمـريكي انه تعـرض امس
االول لـهـجــــــــــوم بـقــــــــــذائـف
الــهـــــــــــــاون والــــــــصـــــــــــــواريــخ
والـرشاشـات الثقيلـة فضالً
عـــن مـفـجــــــــريـــن يـقــــــــودون
ــــــــــــارات مـفـخـخــــــــــــة يف ســـــي
الـــــــرمـــــــادي. وقـــــــال بـــيـــــــان
للجيش االمريكي ان قتاالً
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 اشتباكات عنيفة
تــشّل احلـيــاة يف الــرمــادي

فــتحــــوا نـيــــران اسـلحــتهـم
علـــــى مــبــنــــــى محـــــافـــظـــــة
االنـبار مـن مسجـد فاطـمة
وسـط الـــرمـــادي، وعـنـــدمـــا
ردت القــــــوات االمــــــريـكــيــــــة
علـى مصـدر النيـران توقف

اطالق النار من املسجد.
ووصف قـادمون مـن مديـنة
الــــــــــرمــــــــــادي االوضــــــــــاع يف
املــدينـة بـالـصعبــة للغـايـة،
وقــــــــــال "ابــــــــــو احــــمــــــــــد" ان
املدينة تشهد تدهوراً امنياً
حــــــــــــــاداً، وان الــــــتــــــنــقــل يف
املــــديـنــــة اصــبح امــــراً شــبه
مــســتحــيل يف ظـل املعـــارك
الـيـــومـيـــة الـتـي تـــشهـــدهـــا

الرمادي.

ـ

قــبــيـل بلــــــوغهــــــا املعــــسـكـــــر
االمريكي بامتار.

وتتخـذ القـوات االمـريـكيـة
من مـبنى مـحافظـة االنبار
ومـبنـــى جنــسيــة الــرمــادي
مقـــريـن شـبه دائـمـني لهـــا،
لكـنهـــا تـتعـــرض لعـــدد مـن
الهـجمــات الـتي غـــالبــاً مــا
يـــنـفـــــــــذهـــــــــا املـــــــسـلـحـــــــــون
اجملـهـــــــــولـــــــــون بـقـــــــــاذفـــــــــات
الصواريخ  .RBG 7لكن
اجلـيش االمـريكـي يتحـدث
مــنــــــذ ايــــــام عـــن هجــمــــــات
ضخـمــــة يــتعـــــرض لهــــا يف

الرمادي.
وذكــــــــــــر بــــيــــــــــــان اجلــــيـــــــــش
االمـــــــريـكــي ان املـــــسـلـحــني

االمـريكيـة يف الرمـادي إلى
هجـمــات انـتحــاريــة بـشـكل
مـنـتـظـم، فقــد دمـــر هجــوم
انتحاري بشـاحنة مفخخة
مقــــر القــــوات االمــــريـكـيــــة
القريب مـن شارع املعارض،
ثـــم تـعــــــــــرض مـقــــــــــر ثــــــــــان
لـلقــــوات االمــــريـكـيــــة يـقع
قـبـــالـــة مـحكـمـــة الـــرمـــادي
إلى هجوم نفذه انتحاريان
ــــــــــــارتـــــني يــــــــــســـــتـقـالن ســـــي
مــفــخــخـــــــتـــــــني متــــكـــــــنـــــــت
احداهـما مـن الدخـول إلى
الـبـنــــايــــة قــبل ان تـنـفجــــر
محـــــدثـــــة دويـــــاً هــــــائالً، يف
حني متكن قـناصـو اجليش
االمــــريكـي مـن قـتل ســــائق
الــسيــارة الثــانيــة لتـنفجــر
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عنـيفــاً انــدلـع بني املـــارينــز
واملــــــــــسـلـحـــــني مـــــن دون ان
يعلـن خــســـائـــر محـــددة يف

اجلانبني.
وقـــــال ضـــــابـــط يف القـــــوات
االمـــــــريـكـــيـــــــة املـــنـــتـــــشـــــــرة
بـالـرمـادي ان هـذا الهجـوم
هــو الـــرابع الــذي يـتعــرض
له مـبنـى محــافظـة االنبـار

لهجوم مسلح.
ويـقع مــبــنــــــى محــــــافـــظــــــة
االنـــبــــــــار وســــط مــــــــديـــنــــــــة
الـرمـادي، ويـطل علـى ابـرز
شوارعهـا وقد اغلق الـشارع
بـعـــــــد ان تـعـــــــرض املــبــنـــــــى
املــــــذكــــــور لـهجــمــــــات عــــــدة

بسيارات مفخخة.
وتـتعــــرض مقــــرات القـــوات

بغداد / كونا
كشفت هيئة اجتثاث البعث عن اقصاء
عـدد من كـبار قـادة التـشكيالت االمنـية
يف وزارتــي الـــــــداخلــيــــــة والــــــدفــــــاع مــن
منـاصـبهم لـشمـولهم بقــرارات اجتثـاث
الـبعث الـتي طـالـت القيـادات الـسـابقـة
يف احلــزب املـنحل مــؤكـــدة تنـفيــذ قــرار
األمــانـــة العــامـــة جمللــس الـــوزراء بهــذا
الــشــان.وقــال املــديــر العــام الـتـنفـيــذي
لـلهيئـة علي فـيصل الـالمي يف تصـريح
لـوكالـة االنبـاء الكـويتـية )كـونا( انه مت
االتفــاق مع اللجـان احملـليـة الجـتثـاث
الـبعـث يف وزارتـي الـــدفـــاع والــــداخلـيـــة
"وهـــي جلـــــــان تـــتـــبـع اداريـــــــا الـــــــوزارات
العـــــاملــــة فــيهـــــا علــــى "إعـــــادة تقــــومي
منـتسبي االجهـزة االمنيـة يف الوزارتني
مــوضحـا بــانه مت الـتنـسـيق مع وزيـري
الـــدفـــاع والـــداخلـيـــة. واضـــاف انه " مت
تــــزويــــد الــــوزيــــريــن بقــــوائـم بــــاسـمــــاء

إقصاء قادة أمنيني يف وزاريت الدفاع
والداخلية بموجب قرارات اجتثاث البعث

احلاكم املدني انذاك.
واكــد الالمي ان عـمليـة اعــادة التقـومي
الـتـي اجـــرتهـــا الهـيـئـــة جـــاءت نـتـيجـــة
لعــدم اتخـاذ االجــراءات الالزمـة يف مـا
يـــتـعـلـق بـقــــــــرارات االجـــتـــثــــــــاث الـــتـــي
اصـدرتها يف وقت سابق وتسويفها على
حــــد تعـبـيــــره.وراى بــــان ذلـك اسهـم يف
زيــادة اختــراق الــوزارتني مـن البـعثـيني
واملـتعـــاونـني مع اجلـمـــاعـــات املـــسلحـــة
والتي اثـرت سلبـا علـى الـوضـع االمني

يف البالد.
وقـال ان الهـيئـة تـرى بـان وجـود هـؤالء
علـى راس التـشكيـالت االمنيـة احملليـة
هـو السـبب وراء اتهـام هـذه التـشكيالت

بعمليات تخل بامن املواطنني.
واكـــــد بـــــان وزارة الــــــداخلــيــــــة اتخـــــذت
اجـراءات صبـاح امس بـاقصـاء عشـرات
الـضـبـــاط مـن مـنـتــسـبـيهـــا مـن بـيـنهـم
اللواء علي غالب وكيل وزير الداخلية.

املـشمولني وابلـغا بدورهـما الهيئـة بانه
مت اتخاذ الالزم بشـان تطبيق اجراءات
االجتثـاث بحقهم واملح الالمـي الى ان
الـهيئـة تـدرس الغـاء قـرار اسـتثنـاء آمـر
قـــــوات حفــظ الـنــظـــــام اللـــــواء مهــــدي
صـبـيح واضــافـتـه للقــائـمــة وعـــزا ذلك
لورود مـعلومـات غيـر مشجعـة من قبل
مفـوضيـة النـزاهــة بشـانه.كمـا اشـار يف
الــوقـت نفــسه الــى ان بعـض القـيــادات
االمـنيــة التـي شمـلت بقـرار االجـتثـاث
ســــابقــــا ثــم تقــــرر اسـتـئـنــــافهــــا تعــمل
الهـيـئــة حــالـيـــا علــى اعــادة الـنـظــر يف
ــــــــــــدا ــــــــــــاء متـهـــــي قــــــــــــرارات االســـــتـــــثـــــن
لـــسحـبهـــا.وكـــشف املـــديـــر الـتـنفـيـــذي
لـهـــيـــئــــــــة اجـــتـــثــــــــاث الـــبـعـــث ان عــــــــدد
املـشمـولني بقـرار االجـتثـاث ال يتجـاوز
40 الف عـضو اجماال بينهم 30 آخرون
مت اقـصاؤهم مـن قبل سلطـة االئتالف
املــؤقتـة بـامــر من الــسفيـر بـول بـرميـر
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بغداد / املدى
حـــذر البـنك املــركــزي العــراقـي من
تــداول عملـة مـزيفـة مـن فئـة )25(

الف دينار.
وقــــال مــصــــدر يف الـبـنـك املــــزكــــزي
العراقي ان الورقة املزيفة مطبوعة
بطريقة جـديدة حيث مت استعمال
ورق صقـيل نـــاعـم امللـمـــس مقـــارب
للـورقــة النقـديـة احلقـيقيـة ولـونه
مقـــارب بــشـكل عــــام للـــون الـــورقـــة

احلقيقية.
واضـــاف ان العـملــة املـــزيفــة متـتــاز
بـكــــونهــــا غـيــــر مـنـتــظـمــــة الــطــــول
والـعـــــــرض يف ارضــيـــــــة الـــــــزخـــــــارف
للــورقــة احلـقيـقيــة ممــا يــؤدي إلــى
انـتــشــار وتــركــز احلـبــر يف مـنــطقــة
دون اخــرى حيـث طبـعت الــزخــارف

بعد انتشار التعامل بها يف عدد من املناطق

البنك املركزي حيّذر املواطنني
من فئة الـ )25( الف دينار املزيفة

الصورة املائيـة ضمن عجينة الورق
ذات االبعــاد الـثالثــة والـتـي تـظهــر
بـشكل واضح ودقـيق عنـد تعـرضهـا
لـلــــضـــــــوء يف الـــــــورقـــــــة الــنـقـــــــديـــــــة
احلقـيقـيـــة، تكــون مـطـبــوعـــة علــى
ســــطـح الـــــــورقـــــــة بـحـــــــدود المـعـــــــة
وواضحة للعيان يف الورقة املزيفة.
واكـد ان يف الورقة احلقـيقية خيط
الـــضــمـــــان ضــمــن عجــيــنـــــة الـــــورق
ويــظهـــر بــشـكل مـتقــطـع ومكـتـــوب
علـيـه كلـمـــــة )العـــــراق( بــطـــــريقـــــة
اعتياديـة ومعكوسـة وعند تـعريضه
للـضــوء يـظهــر بــشكل مـتكــامل مع
اجلزء اخملفي منه بينـما يف الورقة
املـــــزيفــــة متـت اضــــافــته بــطـــــريقــــة
رديـئـــة علـــى ســطح الـــورقـــة بــشـكل

متقطع ويزال عند حكه.

بطـريقة الـضغط ) (Pressلتـبدو
مــــشــــــابهــــــة يف ملــمــــسهــــــا للـــــورقـــــة

النقدية احلقيقية.
وذكـر ان الـورقـة املـزيفــة من فئـة الـ
)25( الـف ديــنـــــــار يـخــتـفــي فــيـهـــــــا
احلـبـــر املـتغـيـــر وتــظهـــر الـــزخـــرفـــة
بلـون واحـد بـاهت بـينمـا يف الـورقـة
الـنقــديــة احلـقيـقيــة يـظهــر احلبــر
املـتغيـر علـى الـزخـرفـة املـوجـودة يف
اسـفـل وجـه الـــــــورقـــــــة مـــن اجلـهـــــــة
الــيـــــســـــــرى وذلـك عــنـــــــد حتـــــــريـك

الورقة.
واشــار املصـدر إلـى ان ارقـام الـورقـة
املــزيفـــة طبـعت بـطــريقــة مـشــابهــة
الرقـام الـورقــة النقـديـة احلقـيقيـة
لكنهـا تظـهر بـلون غـامق بـزيادة يف
كـمـيـــة احلـبـــر، بـــاالضـــافـــة إلـــى ان

بغداد / املدى
ما زال الغموض يسيطر على اجواء
املـــــشـــــــاورات اجلـــــــاريـــــــة بــني الـكــتـل
الــسيـــاسيــة لالتفــاق علـــى املنـــاصب

السيادية.
وحتـى ساعـة اعداد هـذا التقـرير لم
تتــوفــر لـ )املــدى( معلــومــات دقـيقــة
عن وجهـة املـشــاورات التـي تضــاربت
االنـبـــاء بــشـــأن شـكلهـــا امــس، فـمـن
جهــة اكــد عـــدد من املـشـــاركني فـيهــا
انهـــا كـــانـت شـــاملـــة وبحـثـت جـمـيع
نقـــــاط اخلالف، ومــن جهــــة اخــــرى
اكـــد عـــدد آخـــر مـن الــسـيـــاسـيـني ان
مـــشــــاورات االمـــس كــــانـت جــــانـبـيــــة
وجــزئيــة وثنــائيـة ومـا إلــى ذلك من

االوصاف.
ويبـدو ان املـشهـد الـسيـاسي قـد ركن
إلــى التـعقيـد بعـد ان جـددت جـميع
الكــتل الـبـــرملـــانـيـــة امــس متــسـكهـــا
مبـواقفهـا املـعلنـة، وال سـيمــا اسمـاء
مـــــــرشـحـــيـهـــــــا لـــتـــــــولـــي املـــنـــــــاصـــب
الـسيـاديـة، فمـا زال عــدد من اعضـاء
االئـتالف العـــراقي املــوحــد يــؤكــدون
يف تـصريحـاتهم ان مـرشح قائـمتهم

استئناف املشاورات الثنائية والكتل عند مواقفها املعلنة
الـنــــواب مـــشـيــــراً إلــــى أن االئــتالف
سيحسم أمر مرشحه اليوم األربعاء
لنيابـة مجلس النـواب الذي رشحت
له ثالثـــة أسمـــاء هم: جــواد املــالـكي
من حـزب الدعـوة اإلسالمـية وهـمام
حمـودي من اجمللـس األعلـى للثـورة
اإلسالمـيــــة وخــــالـــــد العــطـيــــة مـن
املـستقلـني، مبـينـاً أن الـدكتـور عـادل
عـــبـــــــــد املـهـــــــــدي ال يـــــــــزال مـــــــــرشـح
االئـتالف الـــوحـيـــد لـنـيـــابـــة رئـــاســـة

اجلمهورية.
أمــا مـحمــود عـثمــان عـضــو مجلـس
النــواب عن الـتحــالف الكــردستــاني
فـأكد أن قـائمته ال تعتـرض على أي
مرشح لرئاسة مجلس النواب، وقال
عثمان يف اتصال هاتفي مع )املدى(
أمــس: أن املــشـــاورات الـثـنـــائـيـــة بـني
الكتل الـسياسيـة قد اسـتؤنفت حلل
الـعـقــــــــــد الـــتـــي تــــــــــواجـه تـــــــشــكـــيـل
احلـكـــــــومـــــــة، مــــضــيـفـــــــاً أن هــنـــــــاك
اجـتمـاعـاً مـوسعـاً سـيعقــد بني قـادة
الـكتل الـسيــاسيـة بعــد االنتهــاء من
املـشـاورات الـثنـائيـة التـي من املـؤمل

أن تنتهي خالل اليومني املقبلني.

مــن جـــــانـــبه اشـــــار عـــضـــــو مـجلــــس
الـنــواب عـن جـبهــة الـتــوافق الـشـيخ
خـلف الـعلـيـــان إلــــى ان املفـــاوضـــات
بـشــأن الـعمـليــة الــسيـــاسيــة جــاريــة
ومــــن املــــــــــؤمـل ان جتــــتــــمـع الــكــــتـل
الـــرئـيــســـة لـبحـث جـمـيع املـــواضـيع
واالنـتهـــاء مـن هـــذه االزمـــة قـــريـبـــاً،
مـشــدداً علــى ان جـبهـــة التــوافق مــا
زالت مـتمـسكـة مبــرشحهـا لـرئـاسـة

مجلس النواب.
الـعلــيـــــان حـــمل قـــــائــمـــــة االئـــتالف
مـسـؤوليـة تـأخيـر تـشكـيل احلكـومـة
موضحاً ان مسألـة رئاسة الوزراء ما
زالت قـائمـة ولم تبـد كتلـة االئتالف

أي تغيير يف موقفها.
مـن جـــانـبه قـــال ســـامـي العـــسكـــري
عضـو مجلـس النـواب عـن االئتالف
العراقي املـوحد أن االئتالف يرى يف
أســامــة الـتكــريـتـي مـــرشح الـتـــوافق
لـــــرئـــــاســـــة مـجلـــس الـنـــــواب أفـــضل
مـرشح مثـالي، وأضـاف العـسكـري لـ
ــــــــــــدى( أمــــــــــس أن الـــــتـحــــــــــــالـف )امل
الكـــردستـــاني قــدم يــوم أمـس عــارف
طــيفـــور مـــرشـحه لـنـيـــابـــة مـجلــس
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لـرئاسة الوزراء  هو الدكتور ابراهيم
اجلـعفــــري، يف حـني جــــددت جــبهــــة
التـوافق متسكهـا مبرشحهـا لرئـاسة
مجلــس النــواب وهــو الــسيــد طــارق
الهــاشـمـي، امـــا القــائـمـــة العــراقـيــة
فقد اكدت امس انها اعلنت الدكتور
ايـــاد عالوي مـــرشحـــاً عـنهـــا لـتـــولـي
مـنـصـب نـــائـب رئـيــس اجلـمهـــوريـــة،
ممــــا اوصل عـــدد املــــرشحـني لــشـغل
منــصبـي نيــابــة رئــاســة اجلـمهــوريــة
إلــــى 6 مـــــرشحـني، وهــــو مــــا زاد مـن
تـعقيـد املـشــاورات والتـنبــؤ ازاء ذلك

بطول امدها.
عـضــو مجلــس النــواب عن القــائمـة
العـراقيـة د. عـدنـان البـاجه جي اكـد
ان القـوى السيـاسية مـا زالت تبحث
يف مـــــشـــــــاوراتـهـــــــا ازمـــــــة املــنـــــــاصــب
الـرئاسيـة الثالثة. وقـال الباجه جي
يف تـصـــريح خــص به )املـــدى( امــس
ان املـشاورات سـتبحث ايـضاً حتـديد
مـــوعـــد اسـتـئـنـــاف جلــســـة الـبـــرملـــان
مـــضـــيفــــــاً ان االجــــــواء تــتـجه إلــــــى
حتـــــديـــــد مـــــوعــــــد لهــــــا خالل هـــــذا

االسبوع.

بغداد / املدى
تــسـتـــأنف الـيـــوم جلــســـات
محاكمة صدام وسبعة من
اعوانه يف قضية الدجيل.
ويــنــتــــظـــــــر ان يـــــســتـكــمـل
تـقـــــــريـــــــر خــبـــــــراء االدلـــــــة
اجلنـائـيني الـذي ادى إلـى
ــــــــــــأجـــــيـل اجلـلــــــــــســـــتـــــني ت

السابقتني لعدم امتامه.
وكــانـت اجللـســة الـســابقــة
قــــــــد رفـعـــت بـعــــــــد ان تـلـــي

ـ

اليوم.. استئناف جلسات
حماكمة صدام

بغداد/ املدى
أصدرت وزارة املـوارد املائيـة امس اوامر اعـادة تعيني 389 من

املتضررين سياسياً.
وقـال الدكـتور عـبد الـلطيف جـمال رشـيد لـ )املـدى( ان هذه
الــوجبــة تعـد االولــى خالل عــام 2006 وهنــاك وجبـة ثــانيـة
سـتعلـن خالل الــشهــر املقـبل ألن تقــدمي الـطلـبــات لغــرض
اعــــادة الــتعـيــني للــمفــصــــولـني الـــسـيــــاسـيـني واملـتــضــــرريـن
اقتـصاديـاً ستتـواصل حتـى منـتصف حـزيران حـيث ستـقوم
جلنــة اعــادة املفـصـــولني الــسيــاسـيني يف الــوزارة بــدراسـتهــا

وجمع املستمسكات املطلوبة والنظر يف حسم امرها.
واضـــــــاف ان وزارة املـــــــوارد املـــــــائــيـــــــة ســـبق  ان اعـــــــادت 2974
مفـصــوالً سـيــاسـيــاً ومـتـضــرراً اقـتـصــاديــاً الــى اخلــدمــة يف

مديريات وشركات الوزارة يف بغداد واحملافظات.
تفاصيل موسعة ص5

إعادة  وجبة جديدة من املفصولني
السياسيني اىل  املوارد املائية

بغداد / املدى
رشح مجلـس محــافظـة بغـداد اللـواء خـالـد العـبيـدي قـائـداً
لشرطة بغداد بدالً من العـميد الركن جاسم اجليزاني الذي

اعلن انسحابه من املنصب.
وقـال مصـدر يف اجملـلس لـ )املـدى( ان اجمللـس سبق ان صـوت
لصالح اجليزاني يف جلسة سابقة غير انه انسحب واعلن يف
كـلمته امـام مـجلس احملـافظـة عن استعـداده خلـدمـة العـراق
يف أي مـــوقع وهــــو يفخـــر بقـــرار اعـضـــاء اجمللــس تـــرشــيحه

ويشكرهم على ثقتهم.
وعلـمـت )املـــدى( مـن مــصـــادر خـــاصـــة بـــان سـبـب انـــسحـــاب
اجلـيـــزانـي يعـــود إلـــى عـــدم مـصـــادقـــة وزارة الـــداخلـيـــة علـــى
تــرشيح اجمللـس له، كمـا ان هنـالـك حتفظـات اميـركيــة عليه
بتهـمة ارتـكابه مـخالفـات حلقوق االنـسان عـندمـا كان قـائداً
للـــواء الكــرار الــذي كـــان يعـمل يف مـنـطقـــة اللـطـيفـيــة وقــام
االمـيــــركــــان وقــتهــــا بـنـــشــــر وثــــائـق علــــى االنـتــــرنـيـت حــــول
االنتهـاكات التي نفاها العميد الركن جاسم اجليزاني قائالً:
هـنــــاك مالزم اول يف وحــــدته هــــو املـــســــؤول عــن بعــض هــــذه
املمـارسـات وقـد متت معـاقـبته ومحــاسبته قـانـونيـاً علـى هـذه

االنتهاكات.
ومن احملـتمل ان يقوم اجليزاني بعقد مؤمتر صحايف يوضح

تطورات املوقف.

ترشيح قائد رشطة جديد
لبغداد بعد انسحاب اجليزاين

بغداد / املدى
اعـلن اللـواء الـركـن عبــد العـزيـز
محمـد مديـر غرفـة العمـليات يف
وزارة الـــدفـــاع ان الـــوضع األمـنـي
يف االعـظـميــة هــادئ نـسـبيــا وان
حــــركــــة الـــسـيــــر قــــد عــــادت إلــــى
املنطقـة. وقال يف مؤمتر صحفي
عقــده امــس الـثالثــاء وحـضـــرته
)املـدى( ان مـا حـصل يف منـطقـة
االعظميـة يوم امـس وقع بعد ان
تعـرضت سـيطـرة تـابعــة للجيـش
العـــراقـي قـــرب ســـاحـــة عـنـتـــر يف
الــســاعــة الـثــانـيــة والـنــصف مـن
صـبـــاح يـــوم االثـنـني إلــــى اطالق
نـــار من قـبل مـجمــوعــة مــسلحــة

مجهولة 
واضــــــاف: "اســتـــطــــــاعـــت القــــــوة
الــتـــصــــــدي للـــمجــمــــــوعــــــة ممــــــا

الهيئة متفائلة بانتهاء املشكلة.. ومؤمتر أهل العراق يدعو إلى ضبط النفس

الدفاع: األعظمية هادئة نسبياً.. واحلركة  عادت إىل طبيعتها
وختـم الكـبيــسي حـديـثه بقــوله:
"نعـمل علــى تهــدئــة املــوقف، وإن
شـــــــاء اهلل ســنــتـــــــوصـل إلـــــــى حـل

نهائي خالل ساعات".
مـــن جـهـــتـه دعــــــــا مــــــــؤمتــــــــر أهـل
العـــراق الـــذي يـتـــزعـمه عـــدنـــان
الــدلـيمـي رئيـس جـبهــة التــوافق
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة أمـــــــس الـــثـالثـــــــــاء
"العـراقـيني االصالء" إلـى ضـبط

النفس والتزام احلكمة.
وقـال املؤمتر يف بيـان تاله النائب
ظـافـر العـاني عضـو املـؤمتـر علـى
الــصحـــافـيـني "يف الـــوقـت الـــذي
نحــذر فـيه مـن مغـبــة اسـتــشــراء
هذه الـظاهـرة فأنـنا نحـمل قوات
االحـتـالل واحلكـــومـــة العـــراقـيـــة
مــســـؤولـيـــة احلفـــاظ علـــى ارواح

الشعب العراقي دون متييز".

عــضـــو هـيـئــــة علـمـــاء املـــسلـمـني
الـذي يقـود مـسـاعـي التهـدئـة يف
األعـظـمـيـــة قـــال لـ)املـــدى( أمــس
"ليــست لــدى أهـــالي األعـظـميــة
مـــشـكلـــــة مع اجلـيــــش العــــراقـي
وخـصــوصـــاً اللــواء الـــذي يقــوده
جــــواد رومـي الــــدايـنـي ويـــشــــرف

على األمن يف األعظمية.
وأضـــــاف: "نعــــرف تــــاريـخ اللــــواء
جــــــواد رومــي الــــــدايــنــي جــيــــــداً،
ولـيــسـت هـنــاك أيــة مــشـكلــة بـني
القـوات التي يقودهـا وبني أهالي
األعــظـمـيــــة". وتــــابع الـكـبـيـــسـي
قـوله: "املـشكلـة إن قـوات اجلـيش
تـريــد أن تفتـش املنـازل وهـذا مـا
يـرفـضه أهـالـي األعظـميـة، علـى
اعـتـبــــار أن ذلك سـيجـــردهـم مـن

وسائل الدفاع عن النفس.

عــيـــــان قــــــولهــم: أن اشــتــبـــــاكـــــات
مـتقطعـة تـدور يف مـنطقـة راغبـة
خـاتــون التــابعــة لألعـظـميــة من
دون أن تسفر عن وقوع إصابات. 
إزاء ذلـك احــتـــضــن جـــــــامع أبــي
حــنــيفـــــة أمــــس لقـــــاء بــني قـــــادة
أمنـيني وعـــدد من أعـضــاء هـيئــة
علـمــــاء املـــسلـمـني وممــثلـني عـن
أهــــــالــي األعـــظــمــيــــــة الحــتــــــواء

املوقف املتأزم يف املنطقة.
ونقل مـراسل )املــدى( إن أعضـاء
يف هـيئــة عـلمــاء املـسلـمني أكــدوا
ـــــــــــــوقــف ســـــيـــكـــــــــــــون حتـــــت أن امل
الــسيـطــرة خالل ســاعـــات، داعني
أهــــالـي األعــظـمـيــــة إلــــى الـتــــزام
جـــــــانــب الـــتهـــــــدئـــــــة والــكف عــن

إطالق النار.
الــشـيخ عـبـــد الــسـالم الكـبـيــسـي

ـ ـ

ســيــــســـتعــمـل القــــــوة مبعــنـــــاهـــــا
احلقــيقــي". ونفـــــى محــمـــــد مـــــا
اشــيع عــن وجـــــود قـــــوات تـــــابعـــــة
لـوزارة الـداخـليـة قـد دخـلت إلـى
مــنــــطـقـــــــة االعــــظــمــيـــــــة وقـــــــال:
"التوجـد هناك ايـة قوة من وزارة
الـــــداخلـيـــــة يف القـــــاطع الـتـــــابع

للجيش يف منطقة االعظمية
وكـان مـراسل )املـدى( قـد نقل يف
تقـــريـــر له مـن األعـظـمـيـــة نهـــار
أمس أن أصـوات األعيـرة النـاريـة
عــــادت لــتغـلف أجــــواء املـنـــطقــــة
وتــضفــي علــيهــــا طــــابع الـتــــوتــــر
احلــــاد، يف وقــت أعلـن فــيه عــــدد
مـن اجلهـــات مـــواصلـــة املــســـاعـي
الحـتـــواء األزمـــة األمـنـيـــة الـتـي

متر بها املدينة منذ يومني.
ونقل مــراسل )املــدى( عـن شهــود

اضطـرهـا لالنـسحـاب إلـى داخل
املـــنـــــطـقـــــــــة ومـــن ثـــم عـــــــــادت يف
الـساعـة الرابعـة من صبـاح نفس
اليــوم واطلقـت النــار علــى نفـس
الـقــــــــــوة الــــتــــي كــــــــــانــــت يف وضـع
استعـداد ملــواجهتهـا وقـد متكـنت
مــن قــتـل ثالثــــــة مــن عــنــــــاصــــــر

اجملموعة واعتقال رابع". 
واشـــــــــار مـحـــمـــــــــد إلـــــــــى انـه: "يف
الـســاعــة الـســابعـــة والنـصـف من
صـبـــاح أمــس الـثالثـــاء تعـــرضـت
قـوتنـا إلـى عـدد من املـسلحني يف
شـــارع عمــر بـن عبــد العــزيــز ويف
املـنــــاطق القـــريـبـــة مـن مـنــطقـــة
الكـم ومتت مالحـقتهـم واعتقـال
اربعــة مـنهـم". وأوضح: "يف حــال
تـكــــرار مــثل هـــــذه العــملـيــــات يف
املـسـتقـبل فـــأن اجليــش العـــراقي

بغداد / املدى
تـقــــــــرر يف وزارة الــكـهــــــــربــــــــاء
إيـقـــــــاف الـعــمـل بــبـــــــرنـــــــامـج
االســتــثــنــــــاءات مـــن القــــطع
املبرمج يف الوقت احلاضر يف

مدينة بغداد وضواحيها.
وأوضـح مــــصـــــــدر يف الـــــــوزارة
بــــأنـه بهــــدف الـتـخفــيف مـن
معـــانـــاة املـــواطـنـني بـنـتـيجـــة
الــــــــشـحـــــــــــة يف الــــــطـــــــــــاقـــــــــــة

فـــيهـــــــا تقــــــريــــــر اخلــبــــــراء
اجلنــائـيني، اذ قــال رئيـس
احملـكــمـــــة القـــــاضــي رؤوف
رشيــد عبــد الــرحمـن بعــد
ان اطلع علـى التقـرير انه
يحــتـــــاج إلـــــى مـــــزيـــــد مــن

الوقت.
ويـنتظـر ان يحضـر جلـسة
الـيـــوم جـمـيع املـتهـمـني يف
قضـية الـدجيل مبـن فيهم

صدام.

الكهرباء تلغي مجيع االستثناءات 
من القطع املربمج

الكهــربـــائيــة وطــول ســاعــات
القــطع املـبــــرمج خــصــــوصــــًا
ونحــن علـــى أبـــواب الــصــيف
فقــد اتخــذت الــوزارة قــرارهــا
بــــــــإيـقــــــــاف االســـتـــثـــنــــــــاءات

اخلاصة لبعض املغذيات...
واجلــــــــــديــــــــــر ذكــــــــــره ان وزارة
الكهـربـاء كــانت قـد اسـتثـنت
العديد من احملالت واملناطق

من القطع املبرمج.

عراقيان بالقرب من مدرعة يابانية يف السماوة ..امس


