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النجف/ عامر العكايشي
قـــامـت مـــديـــريــــة كهـــربـــاء
الـــنـجـف بـجـهــــــــود ذاتـــيــــــــة
بـــنـــــصـــب ثـالث مـحـــــــــوالت
كهربـائيـة نوع )كـيوسك(يف

املدينة القدمية .
وقــال مصـدر يف املـديـريـة "
ـــــــــــــــــــدى(": ان هـــــــــــــــــــذه لـ)امل
احملــــــوالت مت تـــصــنــيـعهــــــا
بــــــــااليــــــــدي الـعــــــــامـلــــــــة يف
مديـريتنـا ولم نسـتعن باي
مـجـهـــــــــــودات او خــــبـــــــــــرات

خارجية . 
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نصب ثالث حموالت كهربائية يف النجف
الديوانية/ املدى: تواصل دائرة االسكان
يف الـديوانـية اعـمالـها الـتحضـيريـة لبـناء
مجمع سـكني يـضم 512 وحـدة سـكنيـة يف
ــــاعــي جــنــــوب مــنـــطقــــة االسـكــــان الـــصــن
الــديــوانـيــة 4 كـم، بـكلفـــة 25 ملـيــار ديـنــار
عراقـي. وقال املهـندس أحـمد عـبد اجملـيد
مدير دائرة اإلسكان بالديوانية: لقد متت
تهـيـئـــة جـمـيع املــسـتلـــزمـــات الــضـــروريـــة
ـــشــــاء اجملـــمع مـــن املعــــدات واآللــيــــات الن
الـضروريـة ، والتصـاميم الهـندسيـة، ومقر
املهنـدس املقيم، وأعمـال الدفـن والتسـوية
لألراضـي الـتـي سـيــشـيـــد علـيهـــا اجملـمع،
وأوضح أن اجملـمع سيـضم بـاإلضـافـة الـى
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بناء جممع سكني لذوي الشهداء واملترضرين

بغــــداد - احملــــافــظــــات/
مـراسلو ومـندوبـو املدى/

وكاالت
اعلـنت مـصــادر امـنيــة أمـس
الـــسـبـت اسـتــــشهـــــاد ســبعـــــة
أشـخــــــــاص بـــيـــنـهـــم طـفـالن
وثالثـة من عنـاصر االمن يف
سقـــوط قـــذائف هـــاون علـــى
مــنـــــــزل يف بـغـــــــداد وهـجـــــــوم
انـتحـــاري يف تكـــريـت وعـبـــوة

ناسفة يف سامراء.
وقـــــــــــــال مــــــــصـــــــــــــدر يف وزارة
الـــداخلـيــــة ان "طفلـني قـتال
يف سقوط قذيفـة هاون على

منزلهما يف حي الشعلة".
ويف تكــريت، اعلـن مصـدر يف
وزارة الـداخليـة أمس الـسبت
مـقـــتـل ثـالثــــــــة ضـــبــــــــاط يف
اجلـيــــش العــــراقـي عـنــــدمــــا
فجــر انـتحــاري نفــسه داخل
قـاعـدة عـسكـريـة عــراقيـة يف

وسط املدينة.
وقــــال املــصــــدر الــــذي رفــض
الكـشف اسـمه ان "انـتحــاريــا
يـــــــرتـــــــدي بـــــــزة ضـــــــابــــط يف
اجليش العراقي دخل قاعدة
عـــــسـكـــــــريـــــــة تـقـع يف وســــط
تكـريت وفجـر نفسـه بالـقرب
مـن مجمـوعــة من الـضبـاط
مــــا اسفـــر عـن مقـتـل ثالثـــة
مــنهـم بــــرتـبــــة مقــــدم ورائــــد
ومالزم واصـــابـــة آمـــر الفـــوج

برتبة عقيد بجروح".
ويف سامراء، اعلنـت الشرطة
مقـتل اثـنني مـن عنــاصــرهــا
واصــــــابــــــة آخـــــــر بجــــــروح يف
انـفـجــــــــار عـــبــــــــوة نــــــــاسـفــــــــة
اسـتهـــدفـت دوريـتهـم يف حـي

اجلبيرية".
وكـانت دوريـة الـشـرطــة تنقل
ــــــــــــى ــــــــــــرضــــــــــــى إل بـعـــــــض امل
املــستـشفــى بعــد مـنع جتــول
فــرضـته القــوات االمـيــركـيــة
مــنـــــذ يـــــومــني اثــــــر تعـــــرض
احــــــدى دوريـــــــاتهــــــا لـهجــــــوم
مــــسـلح يف وســـط املـــــديــنـــــة،

وفقا للمصدر ذاته.
من جهـة اخـرى، قـال مصـدر
يف شرطة بـابل ان "مسحلني
مجهولـني خطفوا ثالثة من
عـنــاصـــر مغــاويــر الــشــرطــة
خالل تــوجهـهم إلــى عـملـهم

يف مدينة احملاويل".
واضــــاف املــصـــــدر ان "اربعــــة
اشخــــــاص آخــــــريــن بــيـــنهــم
سـائقـا شــاحنـات خـطفـوا يف
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مــــصـــــــرعـه وأصــيــب اثــنـــــــان
آخـــــــران يف هـجـــــــوم مــــــسـلـح
أمــــس يف احلــي العــــسـكـــــري
مبــــوقف الـبــــاصــــات، اذ فــتح
املـــسـلحــــون نـيـــــرانهــم علــــى
املـدعــو سلطـان رشيـد واردوه
قتيال. وتـابع "كمـا أصيب يف
احلـــــادث مـــــدنــيـــــان بجـــــروح

وصفت بانها متوسطة.
ويف العــمـــــارة ابــــطلــت فـــــرق
معــــــاجلـــــــة القــنـــــــابل غــيــــــر
املـنفلقـة يف مـديـريـة الـدفـاع
املــدني يف محــافظــة ميـسـان
مـفعــــول صــــاروخـي راجـمــــة

صاحلني لالستعمال. 
وقــال مــديــر الــدفــاع املــدنـي
لــيلـــــو سعـــــدون احملــمـــــداوي
ـــــــــــــــــســـــــــبـــــــــت:"إن أمـــــــــــــــــس ال
الصـاروخني عثـر عليهـما يف
احـد مواقع اجليش العراقي
السـابق عنـد اطـراف مـدينـة

العمارة". 
وأضــــاف:"ان فــــرقـنــــا كــثفـت
حـمـالتهــــا الــتفـتـيـــشـيــــة يف
مـــــــواقع اجلــيـــــش الـــــســـــــابق
ومقــــراته اخلـلفـيــــة للـبحـث
عــن االسـلحــــــة الـــصــــــاحلــــــة
لـالســــتـعــــمـــــــــــال وإبــــــطـــــــــــال
مفعولهــــــا وقطــــــــــــع الـطريق
عـلـــــــــــى احلـــــــــــاقـــــــــــــــــــديــــن يف
استخدامـــــها ضـد املدنيني".
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الـــــديـــــوانــيـــــة _  الـــســمـــــاوة
ضـبــطـت بحــــوزتهـم كـمـيـــات
كـــــبـــــيــــــــــــرة مـــــن االسـلـحــــــــــــة
والذخـيرة واستـطاعت ايـضاً
االستيالء على كميات كبيرة
مــن االسـلحـــــة املــتـــــوســـطـــــة
واخلفــيفـــــة يف مــنـــــزل احـــــد
املطلـوبني للعـدالة بعـد دهم

منزله.
ويف كـــــركــــــوك أعلــن مــصـــــدر
مسؤول من شرطة احملافظة
أمـــــس الـــــســبــت عــن الـقـــــــاء
القبض علـى اثنني من جتار
األســلــحـــــــــــــــة يف قـــــــــضـــــــــــــــاء
احلــويجـة، فـيمـا لـقي حالق
مــــصـــــــرعـه وأصــيــب اثــنـــــــان
آخران بهـجوم يف أحد أحياء

مدينة كركوك.
وقـــــال املـــصـــــدر يف تـــصــــــريح
صحــــــايف أمــــــس إن القــــــوات
مــتعـــــددة اجلــنــــســيــــــة القــت
القبض علـى اثنني من جتار
األسلحــة بقـضـاء احلــويجـة
يف سـيـــارتهـمـــا مـن نـــوع اوبل
عـلــــــــى طــــــــريـق كــــــــركــــــــوك -

الرياض بقضاء احلويجة.
وأضـــــــــــاف املــــــصـــــــــــدر انـه مت
العثـور علـى أسلحـة رشـاشـة
وعـدد من الـرمانـات اليـدوية

مع تاجري السالح.
وأشـــــار إلـــــى أن حالقـــــا لقــي
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وهـــو أحـــد رعـــاة األغـنـــام يف
مــنــــطقــــــة )الـكــــــرمـــــشــيــــــة(
احملــاذيــة للحــدود العــراقيــة

اإليرانية يف منطقة بدرة.
ويف الـديوانية انفجرت عبوة
نـاسفـة صبـاح أمس بـالقـرب
مـــن  مـــبـــنــــــــى احملــــــــافــــظــــــــة
اجلـــديـــد اسـتهـــدفـت دوريـــة
بـــــولـنـــــديـــــة تـــــابعـــــة لقـــــوات
مـــتـعـــــــــددة اجلـــنـــــــســـيـــــــــة يف
احملافظة، وقد افاد لـ)املدى(
مصدر يف الشرطة الوطنية:
بان عبوة نـاسفة انفجرت يف
متـــــام الــــســـــاعـــــة الــثـــــامــنـــــة
وخمـسـني دقيقـة مـن صبـاح
أمــــس الــــســبــت اســـتهـــــدفــت
دوريــــة للقـــوات الـبـــولـنـــديـــة
واسفـــر ت عن اصــابــة اثـنني
من الـدوريــة بجــروح بلـيغـة،
كمـا اسفـر احلادث عـن حرق
عـجلـــــة نـــــوع هــمـــــر  تـــــابعـــــة
للــــدوريــــة، مــن جهــــة اخــــرى
استـطـــاعت قــوات الـشــرطــة
الـوطـنيـة يف قـضــاء احلمـزة
الشــرقي التــابع للمحـافظـة
الـقـــبــــض عـلــــــــى شـخــــصـــني
يـــروجـــان عـملـــة مـــزورة فـئـــة
مــائــة دوالر، والقــاء الـقبـض
علـــى عــصـــابــــة مكـــونـــة مـن
ثالثـة افراد متـارس عملـيات
القـتل والــسلـب علــى طــريق

شـــــــــرطـــي يف إحـــــــــدى قـــــــــرى
بلـــــدروز مـــســـــاء أمـــس األول
بـعـــــــد أن أطـلـق مـــــسـلـحـــــــون
مجهـولون الـنار علـيه فأردوه

قتيال.
كمـا أدى انفجار عبوة ناسفة
زرعـت قرب دار أحد مـنتسبي
الـشــرطــة يف احملــافـظــة إلــى
إصابـة ثالثة مـدنيني بـينهم
امـرأة نقلـوا علـى اثـرهـا إلـى

املستشفى.
وانفجـرت عبـوة نـاسفـة علـى
أحـــد املـطـــاعـم الــشعـبـيـــة يف
مــنــــطـقـــــــة بـعـقـــــــوبـــــــة، وأدى
االنفجـــار إلـــى وقـــوع أضـــرار
مــــاديــــة دون وقــــوع خـــســــائــــر

بشرية.
ويف واســــط أعـلـــنـــت قـــيــــــــادة
قـــــوات شـــــرطـــــة احملـــــافـــظـــــة
واســــــط عــــن مـقــــتـل أحـــــــــــد
املـــــواطـنـني يف انـفجـــــار لغـم
ارضـي من مـخلفــات احلــرب
الـعـــــــراقــيـــــــة اإليـــــــرانــيـــــــة يف
مــنــــطقــــــة بــــــدرة احملــــــاذيــــــة
للحدود العراقية اإليرانية. 
وقــــــال مـــصــــــدر يف شــــــرطــــــة
احملـافظة لـ )املدى( لقد أدى
انـفـجـــــــــــار لـغــــم أرضــــي مــــن
مـخلفــات احلــرب اإليــرانـيــة
الـعراقـية إلـى مقتل املـواطن
)حـمــــود شـنـني/ 43 عــــامــــاً(

املــــديـنــــة ذاتهــــا علــــى ايــــدي
مـــــــسـحـلـــني يــــــــــرتــــــــــدون زي
اجلـيــش العـــراقـي يف حـــادث
آخـــر". واستــولــى املــسلحــون

بعدها على شاحنتهما.
ويف جــــــرف الــــصخــــــر، افــــــاد
مـصدر يف الشرطة بـ "اصابة
اثـنني مـن عنـاصـر الـشـرطـة
يف انفجــار عـبــوة نـــاسفــة يف

دوريتهما".
من جهـة ثــانيـة أكـد مـصـدر
يف وزارة الــداخليـة: أن قـوات
الشرطة عثرت على 12 جثة
مجهــولـــة الهــويــة يف أجنــاء
متفـرقــة من بغـداد. وأوضح
أن "ثمـاني جـثث عثـر عليـها
يف جـانب الرصـافة وأربعاً يف

جانب الكرخ.
وأكــــــــــد أن جــــمــــيـع اجلــــثــــث
حتمل آثـار عيـارات نـاريـة يف
أنحاء متفرقة من اجلسم.

ويف ديـــــــإلـــــــى قــتـل شـــــــرطــي
وأصـــيـــب ســـبـعــــــــــة آخــــــــــرون
معـظـمهـم من املــدنـيني فــى
حـــــــــوادث مـــتـفـــــــــرقـــــــــة فـــــــــى

احملافظة.
وقــال بـيــان ملــركــز الـتـنــسـيق
املــــشــتـــــرك يف ديـــــالــي أمــــس
الـــسـبـت إن أحــــد مـنـتـــسـبـي
الــــشـــــرطـــــة أصــيــب بجـــــروح
بليغة جراء سقوط عدد من
قـذائف الهاون علـى مديـرية
شـرطـة ديـإلــى وسط مـدينـة

بعقوبة.
وأوضـح الــبــيـــــــان أن ثـالثـــــــة
قــذائف هــاون سقـطـت علــى
الــدور السـكنيـة يف بلــدة بني
سعـــــــد وأسفــــــرت عــن جــــــرح

مدني واحد.
كـمـــا أصـيـب أحـــد املـــدنـيـني
بجـروح يف منطقـة الصنـاعة
األولــــــــى بـعــــــــدمــــــــا تـعــــــــرض
لـهجـــوم مـن قــبل مــسـلحـني
مجهـــولني كــانــوا يـسـتقلــون
عجلـة مــدنيــة اطلقــوا النـار
عليه والذوا بـالفـرار، بعـد أن
اصطـدمـت عجلتـهم بعجلـة

أخرى يف نفس املنطقة.
وأشــار الـبيــان إلــى أنـه اثنــاء
تفتـيش عجلة املسلحني من
قـــبل رجــــــال الـــــشــــــرطــــــة يف
احملــافـظــة عـثــر فـيهـــا علــى
مــــــواد تـــــســـتخــــــدم يف صـــنع
املــــتـفـجــــــــــــرات والـعــــبــــــــــــوات

الناسفة.
وعلـــى صعـيـــد مـتــصل، قـتل

العثور على 12 جثة يف أنحاء متفرقة من بغداد

استشهاد 7 أشخاص بينهم طفالن يف هجامت متفرقة وهجوم انتحاري يف تكريت 
بغداد / طامي اجملمعي

قـال قـائـد قــوات حفظ الـنظـام التـابعـة إلـى
وزارة الــداخليـة اللـواء الــركن مهـدي صـبيح
الغـراوي يف مـؤمتـر صحفي عقـده يـوم أمس
رداً علــى ســؤال لـ)املـــدى( أنه مت فـصل أكـثــر
مـن 3000 ضـــابـط ومـنـتــسـب مـن تـــشكـيالت
الــــــوزارة النـــتهـــــــاكهـــم حقــــــوق اإلنــــســــــان يف
املعـتقالت واملـــواقف الـتحقـيقـيــة يف الــوزارة

والدوائر التابعة لها.
وأضاف الغراوي: أنه متت إحالة 282 متهماً
إلى القضـاء من املسلحني الرتكـابهم جرائم
ضد أبنـاء الشعـب و180 إلى جلنـة التحقيق
فــــــضـالً عــــن إطـالق ســــــــــراح وجــــبــــتــــني مــــن
املعـتـقلـني ممـن لـم تـثـبـت إدانــتهــم وإطالق

سراح 11 رهينة من اخملتطفني.
وأكــد أنه مت تــشكـيل جلـنــة خــاصــة ملـتــابعــة
شــؤون املعـتقـلني يف الـــوزارة يتــرأسهــا حــارث
العـبـيــــدي عــضــــو هـيـئــــة علـمــــاء املـــسلـمـني
وعـضــويـــة رئيـس أركــان القــوات اخلــاصــة يف
الــشـــرطـــة الـــوطـنـيـــة اللـــواء الـــركـن حــسـني
العـــــوادي وبــني أن هــنـــــاك نــــســبـــــة 80% مــن
املنـاطق يـسـودهـا األمن واألمـان لكـن هنـاك
بعض اخلروقـات يقوم بهـا بعض األشخاص
مــثـل الــثـــــــأر أو تــــصـفــيـــــــة احلـــــســـــــابـــــــات أو
التصفيات الـسياسية والسـرقة أو العصابات
واتهم بـعض شـركــات احلمـايـات الـشخـصيـة
التي يبلغ عـدد منتسبيهـا ما يقارب 50 ألف
عـنصـر بقيـامهم بـبعض اخلـروقــات األمنيـة

والقتل، كما اتهـم عناصر الـ FPSالذي يبلغ
عـددهـم أكثــر من 146 ألف مـنتـسب مـوزعني
علـى الـوزارات والـدوائــر احلكــوميـة األخـرى
فـضالً عـن حمــايــة الـشــركــات االهـليــة الـتي

يبلغ عددهم أكثر من 10 آالف عنصر.
وأشــــار الغــــراوي إلــــى أنه مت تـــشـكــيل جلـنــــة
خــاصــة لتــدقـيق سجـالت وأسمــاء مـنتـسـبي
الـــشــــركـــــات األهلـيــــة وشــــركــــات احلـمــــايــــات
الــشخــصيـــة كمــا مت تـشـكيـل جلنــة لــدراســة
آلـــيـــــــــة ضـــم عـــنـــــــــاصـــــــــر الـ FPSإلـــــــــى وزارة

الداخلية.
وأشـــــاد بـــــدور مـجلــــس الــبلـــــديـــــات وشــيـــــوخ
ووجهـــــاء العـــشــــائــــر واملــــواطـنـني مــن خالل
تعــاونهم مع قــوات األمن وتقـدمي املعلـومـات
عن مخـابئ املسلحني الذين يرتكبون جرائم

ضد أبناء الشعب.
وأعلن عـن مقتل د. فـتحي وهـو أحـد قيـادي
عـنـــاصــــر القـــاعـــدة يف جـنــــوب بغـــداد وأحـــد
أقــاربه خالل عـمليــة دهم وتفـتيـش مـن قبل
قـــــوات وزارة الــــــداخلــيــــــة والقـــــوات مــتعـــــددة
اجلـنسـية عـلى مـنطقـة البـو عيثـة يف الدورة
وأشـار إلى أن هناك شـبكة معلومـاتية واسعة
يف قـوات الـشـرطـة الـوطـنيـة جلـمع وحتلـيل
املعلــومـــات التـي يتـم استـقبــالهــا مـن خالل
اخلـــط الـــــســـــــاخــن أو مـــن خالل عــنـــــــاصـــــــر
االســتخـبــــارات أو املــــواطـنــني وبعـــــد حتلــيل
املعلــومــات غـــالبــاً مــا تكــون بعـضهـــا لنــصب

بعض الكمائن لقوات الشرطة الوطنية.

قائد قوات حفظ النظام لـ)املدى(:

فصلنا أكثر من 3000 منتسب النتهاكهم حقوق اإلنسان

بغداد/ املدى - وكاالت
قـــــــــال الـــــــســـيـــــــــد ولـــيـــم وردا
الــنــــــاطـق االعالمــي بــــــاســم
احلـــــركـــــة الــــــدميقـــــراطــيـــــة
اآلشــوريــة إن مـــوكب يــونــادم
كـنـــا عـضــــو مجلــس الـنـــواب
عـــــن الـــكـلــــــــــــدو آشــــــــــــوريـــــني
املــــســيحــيــني تعـــــرض أمــــس
الــسـبـت إلـــى حـــادث تفجـيـــر
علـــى طــــريق محـمـــد قـــاسـم
لـلـــمــــــــرور الــــــســــــــريـع وســــط

سـيـــارتـني.". وأشـــار الـنــــاطق
إلـــــــــى أن كـــنـــــــــا لـــم يــكـــن يف
املــوكـب. غيـــر ان النــاطـق لم
يـــؤكـــد مـــا اذا كـــانـت العـبـــوة
الـنـــاسفـــة تــسـتهـــدف عـضـــو
مجلــس النــواب شخـصيـا أم
انـهــــــــا كــــــــانـــت الســـتـهــــــــداف

شخص آخر. 
يـــــــذكـــــــر أن هـــــــذه هــي املـــــــرة
األولــى الـتـي يـتعــرض فـيهــا

يونادم كنا حملاولة اغتيال.

بغداد.
وأضــاف يف تصـريح صحـايف
"يف حـدود الـسـاعـة احلـاديـة
عـــــشـــــــرة قــبـل ظـهـــــــر أمـــــس
انفجــرت عبـوة نـاسفـة علـى
مـــوكـب الــسـيـــد يـــونـــادم كـنـــا
أثــنــــــاء تــــــوجـهه إلـــــــى مقــــــر
احلـــــركـــــة الــــــدميقـــــراطــيـــــة
اآلشــوريــة وسـط بغــداد ممــا
أدى إلى جـرح أحد املرافقني
الــــــشـخـــــصـــيـــني وإعـــــطــــــــاب

عبوة ناسفة تستهدف موكب يونادم كنا

املوصل/ وكاالت
نفــى اللـواء الــركن واثـق محمــد عبــد القـادر
احلمـــداني قــائــد شــرطــة محــافـظــة نـينــوى
أمــس الــسـبـت صحـــة مـــا تـــردد عـن اعـتقـــال
إيــرانـيني خـالل عمـليــة )صيــد األســد( الـتي
تقـوم بهـا القـوات األمـريكيـة وقـوات الشـرطـة

واجليش العراقيني يف مدينة املوصل.
وقــال احلمــداني يف تـصـــريح صحفـي أنه "ال

يوجـد أي إيرانـي بني من مت اعتقـالهم خالل
عمـليـــة )صيــد األســـد( وأن جمـيع املعـتقـلني
من العـراقـيني وعــددهم 36 معـتقالً وهـم من

املشتبه بهم".
إلـــى ذلك مــددت القــوات األمــريـكيـــة عمـليــة
)صيـد األسـد( التـي يتم تـنفيـذهـا يف مـدينـة
املـــوصل مـنـــذ يـــوم اجلـمعـــة 28 نـيــســـان إلـــى

إشعار آخر.

قائد رشطة نينوى ينفي اعتقال إيرانيني خالل عملية صيد األسد

البصرة / وكاالت
قــال املقـدم كـرمي الـزيــدي النـاطـق اإلعالمي
لـشـرطـة الـبصـرة أمـس الـسـبت: إن الـشـرطـة
ألقت القبض علـى عصابة لتـزوير املستندات
الرسمـية، كمـا ضبطت سـت سيارات حـوضية

يشتبه يف قيامها بعمليات تهريب الكاز.
وأوضح الــزيــدي يف تـصــريح صحــايف أنه "مت
إلقــــاء القـبـــض علــــى شخــصـني أمـــس األول
يقـومــان بتـزويـر اجلـوازات وهـويـات األحـوال

املدنية وجميع الوثائق الشخصية."
وأضــــاف أنه "ضـبــط مع هـــذيـن الـــشخــصـني
أجهـــزة كـمـبـيـــوتـــر ومجـمـــوعـــة مـن األخـتـــام

تستخدم فى أغراض مختلفة." 

ووصف هــــذه العــصـــابـــة بــــأنهـــا "مـن أخــطـــر
العــصــــابــــات يف هــــذا اجملــــال الســتخــــدامهــــا

تقنيات عالية يف التزوير."
وعلى صعيـد متصل، قال املقـدم الزيدي إنه"
مت ضبط ست سيارات حوضية محملة مبادة

الكاز."
وأوضح أنـه "لم يـتم الـعثـور يف حـوزة سـائـقي
هـــذه الــسـيــــارات علـــى أي وثــــائق ثـبـــوتـيـــة أو
موافقات رسمية أصولية بشأن حموالت تلك

السيارات."
وأشار إلى" أن ذلك يثير الشكوك حول ما إذا
كـــــــانـــت شحــنـــــــات هـــــــذه الـــــســيـــــــارات معـــــــدة

للتهريب."

القبض عىل عصابة لتزوير املستندات يف البرصة
بغداد / اف ب

اعلـن اجلـيــش االمـيـــركـي أمــس الــسـبـت يف
بـيـــان له مقـتل جـنــدي امـيــركـي يف انفجــار
عبـوة ناسفة لدى مرور اآللية التي كان فيها

يف بغداد اجلمعة.
وقال الـبيان ان "جنـديا اميـركيا قتل عـندما
انفجــرت عبـوة نـاسفــة عنـد مــرور دوريته يف

بغداد" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وبـــذلك، يـــرتفع عـــدد القـتلــى مـن عـنــاصــر
ومـوظـفي اجليـش االميـركي الـى 2414 منـذ
اجـتـيـــاح العــراق عـــام 2003، وفقــا الحـصــاء
اعـــدته وكـــالـــة فـــرانــس بـــرس اسـتـنـــادا الـــى

بيانات وزارة الدفاع االميركية.

مقتل جندي أمريكي يف بغداد

بغـداد - املــوصل/ منـدوبـو
ومراسلو املدى

بعــــــد انــــــاطـــــــة مهــمــــــة تــــشـكـــيل
احلكــومــة بــرئيـس الــوزراء نــوري
كــامل املـــالكـي يف مــدة دسـتــوريــة
امـدهـا شهـر واحـد تـراوحت ردود
افعـال املـواطـنني بــالتعـويل علـى
تشـكيل احلكـومـة اجلـديـدة وحل
جـميـع امليـليــشيــات لـتخـليـصـهم
من الـوضـع االمني واالقـتصـادي
املـــتــــــــردي الــــــــذي لـــم تــــــســـتــــطـع
احلـكــــــومــــــات املـــتعــــــاقــبــــــة الــتــي
تـــسلـمـت الـــسلــطــــة بعــــد تغـيـيـــر
الـنــظـــام الــســــابق وضـع احللـــول
الــنـــــــاجـعـــــــة وانـقـــــــاذ الــبـالد مــن
االزمــــــات املــتـالحقــــــة.. )املــــــدى(
اجــــــــرت حــــــــوارات مـع عــــــــدد مـــن
املــــــواطــنـــني يف بغــــــداد واملــــــوصل
ملـعـــــــــرفـــــــــة ارائـهـــم يف تـــــــشــكـــيـل
ــــــــدة وحـل احلــكــــــــومــــــــة اجلــــــــدي

ـ ـ
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مــواطنـون مـتفــائلــون بتـشكـيل احلكـومـة وحـل مجيـع امليـليــشيـات
مصلحة اجلميع."

ومـــن جـــــــانـــبـه، يـــــــرى االعـالمـــي
عــدنــان الـطــائـي ان امليـليــشيــات
تساعد يف ترويـج الطائفية،وقال
" انـــــا مـع حل املــيلــيـــشــيـــــات الن
سلــطـــة الـــدولــــة يجــب ان تكـــون
مــــــركــــــزيـــــــة يف مجـــــــال القــــــوات
املــــسـلحـــــة لـكــي نــضــمــن هــيــبـــــة

الدولة.."
وأضـاف قـائال "واملـيليـشيــات هي
عــنـــصـــــــر يـــــســـــــاعـــــــد يف تــــــــرويج
الـــطـــــــائفــيــــــة واالنــتــمــــــاء إلــــــى
االحــزاب وهـــذا اليخـــدم العــراق
اجلـــديـــد الـــذي يـتعـني أن يكـــون
فيه جـميع املــواطنـني متـســاوين

يف احلقوق والواجبات."
أمـا يحيـى عمـر )صـائغ( فقـال "
شالل الـــــدم يف العـــــراق يــتـــــدفق
بـغـــــــزارة ولـالسـف بـــــــأيـــــــد غــيـــــــر
عـــــراقــيـــــة والســبـــــاب طــــــائفــيـــــة
وعــرقيـة وعلـى احلكـومـة ايقـاف
هــــــــــــــذه اجملــــــــــــــازر بــحــل هــــــــــــــذه

امليليشيات."
ويــؤيـــده يف ذلك زهـيــر ابــراهـيـم
)مـحـــــــــامــــي( قـــــــــائـال: إن هـــــــــذه
املـيليـشيـات "محـرقــة بشـريـة بال
شــك عـــمــــــــرهــــــــا ثـالث ســـنــــــــوات
وتتـزايـد يـومـا بعـد يـوم.. فـاملـوت
بــــاجلــملـــــة يحــصــــد املـئــــات مـن
القــتلـــى ويـخلـف العــشـــرات مـن
اجلــرحــى،واصـبح يـشـبه الـطـبق
الـيومي للعراقيـني والسبب يعود

إلى هذه امليليشيات ".
ومتـنــــى سـمـيــــر ابـلحــــد )جنــــار(
للعــراقـيني ان يـصحــوا مـبكــرين

على هذا اخملطط." 
وخلـص احــد ضـبــاط الــشــرطــة
املــــــوقـف بقــــــولـه إنه إذا لــم يــتــم
دمج املـــيلــيـــــشــيـــــــات يف القــــــوات
الــنــظـــــامــيـــــة "ســيـكـــــون لـــــديــنـــــا
ــــــــات يف الـــــــشـــمــــــــال مـــيـلـــيـــــــشـــي
وميليـشيات يف الوسط واجلنوب
وسـيــتعــــرض مـــســتقـبـل العــــراق

للخطر."
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االنتظار الطويل.
ويقـول مــواطن رفـض ذكــر اسمه
ـــــــــــة إن هـــــــــــذه ـــــــــــاب أمــــنــــي الســــب
امليلـيشيات تعمق معـاناة املواطن
العراقي الذي يعاني قمعاً يومياً
على يـد هذه امليليشيات املسلحة
اخملـتـلفـــة االنـتـمـــاء واالرتـبـــاط،
بنفـس الدرجـة التي يعـاني فـيها
مـن قــوى اإلرهــاب والــتفجـيــرات
والقـتل علــى الهـويــة، والتـهجيـر
والقـصف العـشـــوائي بــاالضــافــة
إلـى انعـدام ابــسط االحـتيـاجـات
الضرورية ولوازم احلـياة اليومية

من اخلدمات.
ــــــــزخــــــــر ــــــــوصـل ت ــــــــة امل ومــــــــديـــن
بـامليلـيشيـات املسلحـة التي متثل
الــسلـطـــة احلقـيقـيــة يف الــشــارع
من خالل تـسخيـرهـا المكـانيـات
الــــدولــــة واملــــؤســـســــات االمـنـيــــة
خلــــدمــــة مــصــــاحلهــــا، وفـتـحهــــا
الــسجــون اخلــاصـــة بهــا،وإقــامــة
محــــاكــم علــــى اســـس طـــــائفـيــــة

ودينية وحزبية ضيقة.. 
وقـــال اللــــواء واثق محـمـــد عـبـــد
القـــادر احلمـــداني قــائــد شــرطــة
محـــافـظـــة نـيـنـــوى مــسـتعـــرضـــا
ظــــــروف نــــشــــــأة وتــــشـكـــيل هــــــذه
امليليشيات " لقد تشكلت بعضها
يف وقـت كــان فـيه العـــراق يعـيــش
ظــــرفــــاً غـيــــر طـبــيعــي.. ويف ظل
حـكم ديـكتـاتـوري..ووجــد النـاس
ان هـذه امليليـشيـات متنفـس لهم
فأخـذوا بتكـوين هـذه التجـمعات
الـتـي سـمـيـت بـــاملـيلـيــشـيـــات مـن
اجـل حتقـيق اهـــداف او اغـــراض

معينة.."
وتــــــــابـع "وفـعـال حتـقـقـــت بـعــــض
الغـايات مـنها عـندمـا اخذت دورا
بعـــد سقــوط الـنـظــام.. امــا اآلن
وبـعـــــــد ان يـكـــــــون هــنـــــــاك حـكــم
مـــركـــزي يف بغـــداد، ســـوف تفقـــد
املـيلـيــشـيـــات فعــالـيـتهــا وتـنـتفـي
احلــــــاجــــــة الـــيهـــــــا..وعلـــيه فــــــإن
إنـصهــارهــا مـع اجليــش يكــون يف
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ملفـــات الفــســـاد املـــالـي واالداري
الـذي تفشى بصورة غير طبيعية
واكـدت احلفاظ علـى ثروة البالد
مــن الــنهــب الـعلــنــي وقـــــالــت: ان
ثــروات الـبلــد هـي حـصــة جـمـيع
العـــــراقــيــني ورأت مـــــرمي عــبـــــاس
محـامية: ان العقبة الرئيسة هي
االمن واشـارت إلـى ان العـراقـيني
ميــتلـكـــــون احلـــــزم يف مــــــواجهـــــة
املــــصـــــــائـــب الـــتـــي تـعــــصـف بـهـــم
وقـالـت: اعتقـد ان مـسـألــة األمن
ســوف تنـتهـي لكـنهــا حتتــاج إلــى
بعـض الــوقت وشــاطــرتهــا الــرأي
خولـة شيال يف ان تـدهور الوضع
االمـــنـــي هـــــــــو بـــــــســـبـــب وجـــــــــود
املــيلـيـــشـيــــات الـتــي تعــــرقل أمـن

البالد.
وقـــال حـمـــود مـــريـــوش مــــوظف:
أطــــــالــب احلـكــــــومــــــة بـــتحــــســني
اخلـدمـات بـاالضـافـة إلــى القيـام
بحملـة واسعة لإلعمـار والقضاء
علــــــى الفــــســــــاد االداري وايجـــــاد

حلول لقلة الرواتب.
وقــــال املــــواطـن حـــسـني قــــاصــــد:
نـتـمـنــى مـن احلكــومـــة القــادمــة
ــــــــرواتـــب ــــــــد ل وضـع سـلـــم جــــــــدي
املــوظفني الــذين يعـانــون تلكـوءاً
واضـحــــــــاً يف تـــبــــــــايـــن الــــــــرواتـــب
واضــاف: ان الــراتـب ال يـتـنــاسـب
مع اسعــار الــســوق الـتـي ارتفعـت
بـشكـل غيـر طـبيـعي، ممـا احـدث

عوزاً جديداً.
واوضح ابـو عـامــر - متقـاعـد: ان
شــــريحـــة املـتقـــاعـــديـن مـــا زالـت
تعـــانـي هـمـــومـــاً كـثـيـــرة حـيـث ان
توزيع الرواتـب كل شهرين احدث
خـلالً يف مــيــــــزانــيــــــة املـــتقــــــاعــــــد
وطالب احلكـومة اجلـديدة مبنح
سلفٍ لـلمتقـاعـدين أو اخـذ راتب
ملــــــدة ســنــتــني أو اكــثــــــر مـــن اجل
قـــضـــــــاء بعــــض املعـلقــــــات الــتــي
يعـاني منهـا املتـقاعـد.ومتنـى ابو
عـامر ان تتشكل احلكـومة باسرع
وقـت ممـكـن وقـــــال: لقــــد مـللـنــــا
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اجلـديـدة ايجـاد فــرص منــاسبـة
الن الـبـطـــالـــة جلـطـــة قـــاتلـــة يف
جسـد االقـتصـاد وشـاطـره الـرأي
عـلـــي حــــــســـني الــــــــذي قــــــــال: ان
حتـصـيلـنـــا العلـمـي ال يـتـنـــاسـب
مع االعــمـــــال اخلـــــدمــيـــــة الــتــي

منارسها اضطراراً.
فـــيـــمــــــــا قــــــــال راضـــي حــــــســــــــون:
يـفــتـــــــرض ان تـعــي احلـكـــــــومـــــــة
اجلديدة واقع اخلدمات املتمثلة
بازمـة الكهربـاء التي صـارت هماً
اضـــافـيــــاً لهـمـــومـنـــا الـيـــومـيـــة.
واضـــاف: مـــا زالـت ازمـــة الـــوقـــود
بال حل التي تلقي بظاللها على
املـواطن الـبسيـط الذي يكـد ليل
نـهــــــــار ويـــنـفـقـهــــــــا عـلــــــــى اجــــــــور

السيارات.
وقــالـت املــواطـنــة زكـيــة طــاهــر /
مهـنــــدســــة كهــــربالء: نــــأمل مـن
احلـكــــومــــة اجلــــديــــدة معــــاجلــــة

للــمعـيـــشـــــة". واضـــــاف:" هـنـــــاك
العـديــد من االمـور علـى املـالـكي
ان يعــيهــــا ونـــــأمل ان يـكــــون قــــد
اســتفـــاد مـن اخــطـــاء مـن سـبـقه
وان يـؤسـس عـراقـا قـويـا يـحتـرم
فـــيـه الـقــــــــانــــــــون ويـــبـــتـعــــــــد عـــن
الــطــــائفـيــــة ويحـــاول ان يـــوحـــد
الــبلــــد بـــشــيعــته وسـنــته وعـــــربه
وكــرده وبــاقـي القــومـيــات لـنـنعـم
بعـراق امن مـستقـر يضـاهي دول

العالم املتقدمة".
وقال املواطن حميد رحيم: نحن
نـنـتــظــــر بفـــارغ الــصـبـــر تـــشكـيل
احلكـومــة ونتـمنــى ايجـاد فـرص
عـمل للــشبــاب العــاطـلني الـــذين
ملــــــوا االنــتـــظــــــار ومـــــــراجعــــــات
الـدوائر واضـاف: قدمـت اكثر من
طلـب إلـــى الــتعـيـني يف الـــوزارات
اخلـــدميــة لكـن ليــس هنـــاك من
جـــدوى ونـتـمـنـــى مــن احلكـــومـــة

امليليشيات. 
املــواطـن محـمــد كــرمي / كــاسـب
قـال: نعلم ان املهمـة صعبـة على
رئـيـــس الــــوزراء اجلــــديــــد نــــوري
املـــالكـي لكـنـنــا مـتفـــائلــون بـــانه
ســـيـــتـــمــكـــن مـــن بــــــســــط االمـــن
وحتقيق التـوافق بني العـراقيني
". واضـاف:"نــأمل من املـالـكي ان
يكـون قريـبا من الـشارع الـعراقي
وان يعــي مـــــشـــــــاكلـه العــــــديــــــدة
املــتــمــثلـــــة بـــــازمـــــات الــكهـــــربـــــاء
والـــوقـــود والـبـطـــالـــة املـتفــشـيـــة
والفـسـاد االداري بـاالضـافـة الـى

العقبة الرئيسة وهي االمن".
وقــال املــواطـن جـمعـــة محــسـن/
مـوظف: "علـى رئيـس الـوزراء أن
يعــمـل علــــــى حتـــــســني الـــــــوضع
املعيـشـي للمـواطـنني وبــاالخص
املــــوظفـني الـــذيـن يعـــانــــون قلـــة
ــــــــــــــــرواتــــــب الــــــتــــــي التــــكــفــــــي ـال

الــشـقق الـــسكـنـيـــة، مـــدارس ومـتـنـــزهـــات
ومـــراكـــز صحـيـــة. مـن جهـــة أخـــرى، اشـــار
املـهنــدس عبــد اجمليـد أن الـدائـرة تــواصل
ـــرمـيـم وتــطـــويـــر )250( دارا مـن ـــة ت حــمل
الدور املتهـرئة لذوي الشـهداء واملتضررين
من النظام السـابق يف حي رمضان، بكلفة
ملـيار ونصف املليـار دينار عـراقي  بتمويل
من وزارة االعمـار واالسكـان، وأضـاف عبـد
اجملـيــد: أن مـنـظـمــة )هـبـيـتــات( الــدولـيــة
ـــأهــيل الـبـنـــى ــــواصل عــملـيـــات اعـــادة ت ت
الـتحـتـيــة لـنفــس احلـي املــذكــور، وتــشـمل
تبليـط الشوارع ومـد شبكات مـياه اجملاري

الثقيلة واملياه الصاحلة للشرب.
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واضاف: بامكـان العراقيني
ان يــــــصــــنـعــــــــــــوا كـل شــــيء
تقريـبا ولكنـنا نطـالب مبد
يد العـون لكي نقـوم بصنع
مـــــثــل هــــــــــــــذه احملــــــــــــــوالت
وغيـرهــا، علمـا انهـا حتقق
وفــــــورات مــــــالــيــــــة كــبــيــــــرة

بالعملة الصعبة .
ويف الــــســيــــــاق ذاته قـــــامــت
املـديـريـة بـتصـليح وتــاهيل
اكثر من 22 محولة عاطلة
وبـأيـدي منتـسبي املـديـريـة

ايضا.
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