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اعلـنت مصـادر امنـية واخـرى طبـية
أمــس االثـنـني اسـتـــشهـــاد ثـمـــانـيـــة
اشخــــاص واصــــابــــة 33 آخــــريـن يف
هجـمـــات مـتفـــرقـــة بـيـنهــــا انفجـــار

ثالث سيارات مفخخة يف  بغداد.
وقــــال مــصــــدر يف وزارة الـــــداخلـيــــة
"قـتل خمـسـة اشخـاص واصـيب 18
آخرون يف هجـومني منفـصلني بعد

ظهر أمس االثنني.
واوضح ان "سـيـــارة مـــركـــونــــة علـــى
جـانب الطـريق قـرب متنـزه الزوراء
انفـجرت مـا ادى الى مـقتل خمـسة
اشخـــاص واصـــابـــة عــشـــرة آخـــريـن

بجروح، جميعهم من املدنيني".
واضــاف "سقــطت قــذيفــة هــاون يف
منـطقـة سـاحـة الـطيــران، املكـتظـة
بـاملـارة املـدنيني، مـا ادى الـى اصـابـة

ثمانية مدنيني بجروح".
واعلـن املــصـــــدر نفــــسه عــن "مقــتل
سـائق بـاص يقـل موظـفني يعمـلون
يف وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي وجــــــرح
ثالثة مـن ركاب الباص عـندما فتح
مـسلحــون مجهـولــون النــار علـيهم

يف منطقة اليرموك".
مـن جهــة اخــرى، اكــد مـصــدر طـبي
يف مستشفـى الكندي "مقتل مدني
يـعــمـل يف مـحـل جتـــــــاري يف شـــــــارع

فلسطني صباح أمس االثنني.
ويف بـعـقــــــــوبــــــــة اعـلـــن مــــصــــــــدر يف
الـشــرطــة ان "مــسلحـني مجهـــولني
اغتـالـوا صبـاح أمـس عقيل املــالكي
املنـسق بني االحـزاب الـسيـاسيـة يف
بعقــوبــة، حـيـث كــان يـــرافق زوجـته

وسط احد شوارع املدينة".
ويف بغــداد اصـيب عـشــرة اشخــاص
بجــــروح بـيــنهــم ثالثــــة مـن رجــــال
الــشـــرطـــة أمــس يف انـفجـــار عـبـــوة
نـــــــاسفـــــــة أعقـــبه انـفجــــــار ســيــــــارة
مفخخــة، حـسـبمــا افــاد مـصــدر يف

وزارة الداخلية.
واوضح املــصـــدر ان "عـبـــوة نــــاسفـــة
انفجـرت يف شـارع فـلسـطني مـا ادى

الى اصابة اثنني من املدنيني".
واضــــاف "عـنــــدمــــا حــضــــرت قــــوات

عثـرت خالل عـمليـات الــدهم علـى
أربعـة من املـسلحـني املطلـوبني لهـا
وقـامت بإعـدامهم رميـا بالـرصاص
مسـاء أمس أمـام عـائالتهم وتـركت
جـثـثهــم يف مكـــان الـتـنفـيـــذ". ولـم
يـصــدر عـن القــوات االمــريـكيــة مــا

ينفي او يؤكد ذلك.
ويف الـعـــمــــــــارة أدى انـفـجــــــــار حـقـل
ألـغــــــــــام مــــن مـخـلـفــــــــــات احلــــــــــرب
العـــراقـيـــة اإليـــرانـيـــة يف مـنــطقـــة
لـســان عجيـردة  شـرق املــدينـة إلـى
بـتر سـاق احد رعـاة األغنـام ونفوق

أربعة رؤوس غنم مساء أمس . 
وقـال شهود عيان أمس االثنني:"إن
املنـطقة التـي حدث فيهـا االنفجار
كــــانـت أرض حــــرام بـني اجلـيـــشـني
املتقـاتلني العـراقي واإليــراني منـذ

الثمانينيات. 

سامراء". 
وأضـــاف:"إن االشـتـبـــاك أسفـــر عـن
مـقتـل اثنـني من املـسلحـني ونقـلت
القــوات األمـــريكـيــة اجلـثـتـني إلــى

معسكرها". 
ولـم يــشـــر املـصـــدر إلـــى اخلــســـائـــر
التي منيت بـها القوات األمـريكية.

وأوضح املـصــدر نفــسه:"إن القــوات
األمـريكيـة رفعت ابتـداء من صـباح
أمس احلظـر املفروض على مدينة
ســامـــراء منـــذ خمـســة أيــام قـــامت
خـاللها القوات األمـريكية تـدعمها
قـــوات مغــاويــر الـــداخلـيـــة بحـملــة
دهــم وتفـتـيـــش عـن مـــطلــــوبـني يف

املدينة". 
وأفـــــــاد شهــــــود عــيــــــان مــن اهــــــالــي
ســــامــــراء "إن القــــوات األمــــريـكـيــــة

على ست جثث مجهـولة الهوية يف
مناطق متفرقة من بغداد".

واوضح ان "اربعــا مـن هــذه اجلـثـث
عـثـــر علـيهــا يف مـنــطقــة احلـبـيـبــة
بيـنمــا عثـر علــى جثـة خـامـسـة يف
الغـــــزالــيـــــة"،  مــــشــيـــــرا الــــــى انهـــــا
"الشخـــــاص قـــتلـــــوا بــــــاطالق نـــــار

وحتمل معظمها آثار تعذيب".
واضـــاف ان "اجلـثـــة االخـيـــرة عـثـــر
علـيها مقطعـة وموضوعـة يف كيس

ملقى يف منطقة الكاظمية".
ويف ســامــراء قـتل مــسلحـــان اثنــان
صـباح أمـس يف اشتـباك مـسلح مع
القــــوات األمــــريـكـيــــة يف ســــامــــراء
شــمــــــال بغـــــداد. وقـــــال مـــصـــــدر يف
الــشــرطــة أمــس االثـنـني: "إن هــذه
القـــوات اشتـبكـت مع املــسلـحني يف
حـــي املـعـــتــــصـــم وســــط مــــــــديـــنــــــــة

الـــشــــرطــــة الــــى مـكــــان االنـفجــــار
انفجــرت سـيــارة مـفخخــة مــا ادى
الــى اصــابــة ثمــانيــة اشخــاص هم
خمـسـة مـدنـيني وثالثــة من رجـال

الشرطة".
مـن جــــانـب آخــــر، اكــــد مــصــــدر يف
الـشرطـة ان "سيـارة مفخـخة كـانت
مـتـــوقفــة أمــس يف شــارع الــربـيعـي
انفجــرت مــا ادى الــى جــرح مـــدني
وتضرر عدد من احملال التجارية".
ويف مـنطقـة مـويلحـة اعلـن مصـدر
يف الــــشـــــرطـــــة ان "انـفجـــــار عــبـــــوة
ناسفة عند مـرور دورية قوة حماية
املـنــشـــأة ادى الـــى اصـــابـــة ضـــابـط

الدورية بجروح".
من جهـة اخـرى، افــاد مصـدر وزارة
الــداخليـة بـأن قـوات االمـن "عثـرت
مسـاء أول أمـس حتـى صبـاح أمس

العثور على ست جثث مجهولة الهوية يف مناطق متفرقة من بغداد

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 33 آخرين اثر انفجار ثالث سيارات مفخخة
بغداد / املدى 

اعلـن مصـدر يف وزارة الــداخليـة ان الـشـرطـة
واجلـيش العـراقي عثـرا مسـاء أمس االول يف
وسـط بغــداد علــى ورشــة لـتجـهيــز الــسيــارات

املفخخة يف مرآب. 
وقــد عـثـــر علــى هــذه الــورشـــة خالل عـملـيــة
بــدأت علـى اثــر انفجــار وقع بعــد ظهـر أمـس
االول يف حي بـاب الـشيخ حـيث يـوجـد املـرآب
القــــريـب مـن ضـــــريح الـــشــيخ عـبـــــد القــــادر

الكيالني.
واضـاف املصـدر: ان "قــوات االمن عثـرت علـى

ورشـــــة جتهـيــــز الـــسـيــــارات املـــســتخــــدمــــة يف
عــملـيـــات انــتحـــاريـــة يف حـي بـــاب الــشــيخ يف
وسط بغـداد وعلى كـمية كـبيرة مـن الصواريخ
واملتفجرات وثالث سيـارات مليئة بـاملتفجرات

جاهزة للتفجير". 
واوضح املصـدر ان "املتفجـرات قـد عثـر عليهـا
قــــرب الــضـــــريح يف املــــرآب الــــذي يـــســتخــــدم

لتجهيز السيارات املفخخة". 
وقــد عثـرت الـشـرطـة علـى هـذه الـورشـة علـى
اثــر انفجــار ادى الــى "مقـتل انـتحــاري وجــرح

اثنني آخرين". 

الرشطة تعثر عىل ورشة لتجهيز 
السيارات املفخخة

بغداد / املدى 
أعلـنـت وزارة الـــــداخلـيــــة يف
بـيـــان لهــا  امــس ان قـــواتهــا
حـققــت وبــــــالــتــنـــــســيـق مع
قــــوات وزارة الــــدفــــاع  عــــدداً
مــــن املـهـــــــــــام االمــــنــــيـــــــــــة يف
مناطق متفرقة من البالد .
حيث متـكنت مفارز مـديرية
حـــرس احلـــدود يف الـبـصـــرة
مـن اعـتقـــال )7( مـتـــسللـني
عـــراقيـي اجلنــسيــة قـــادمني
مــن األراضــي الــــــسعــــــوديــــــة
وبحــــوزتهـم أجهـــزة اتــصـــال

متـكــنــت مفـــــارز الــــشـــــرطـــــة
الـــــوطــنــيــــــة يف محـــــافـــظـــــة
نـيـنـــوى مـن اعـتقــــال أربعـــة
إرهــــــــــابــــيــــني حملــــــــــاولــــتـهــــم
اختـطـاف أحــد األطفـال يف

حي املصارف. 
مـن جـــانـب آخـــر مت إبـطـــال
مفعــول عبـوة نــاسفـة كــانت
مـــــزروعـــــة يف مـنـــطقـــــة حـي
الـعــــــــــــامـل بــــبـغــــــــــــداد متــــت
معــاجلتهــا ورفعهـا مـن قبل
أحــــــد خــبــــــراء املــتـفجــــــرات

بدون أي أضرار.

مخـتـلفـــة  .كـــذلـك متكـنـت
مفارز الـشرطـة الوطـنية يف
مـنـــطقــــة تــــازة مبحــــافــظــــة
كــركــوك مـن اعـتقــال أثـنـني
من اإلرهـابيني. فيمـا قامت
قـــــــــــــوة مـــــن الــفـــــــــــــوج األول
)اللــــواء الـثــــانــي( الفــــرقــــة
الـــثـــــــامـــنـــــــة بـــــــدهـــم أوكـــــــار
اإلرهـــــــابــيــني يف املــنــــطـقـــــــة
الــــصــنـــــــاعــيـــــــة الـقـــــــدميـــــــة
مبحـافظـة نينـوى واعتقلت
أحد اإلرهـابيني الـذي يقوم
بتـسلـيب املـواطـنني. كــذلك

ـ ـ

بالتنسيق مع قوات وزارة الدفاع

الداخلية تعلن عن اعتقال 14 إرهابياً ومتسلاًل

البصرة/ )أصوات العراق( 
أعـلن مـصــدر مـســؤول يف جــامعـــة البـصــرة
أمـس االثنني أن ثالثـة من أسـاتذة جـامعة
الـبــصـــــرة تعــــرضــــوا أمـــس االول حملــــاولــــة
إغـتـيـــال مـن قـبل مـــسلحــني مجهـــولـني يف
مـدينـة املعقل، ولـكن الهجـوم لم يـسفـر إال
عـن إصابـة احدهـم قبل أن يلـوذ املسلـحون
بـــالفـــرار.  واوضح املـصـــدر أمــس أن ثالثـــة
من أســاتــذة قـسـم املكـننـــة بكـليــة الــزراعــة

تعــــرضــــوا إلطالق نــــار مـن قــبل مـــسـلحـني
مجهولني 

ممــا تـسـبـب يف جــرح يــوسـف يعقــوب هالل
الـتـــدريــسـي يف كلـيـــة الـــزراعـــة فـيـمـــا جنـــا

التدريسيان اآلخران." 
وامتنع املصدر عن ذكر اسمي الناجيني.

وأضــــاف أن "محــــاولــــة االغـتـيــــال جــــرت يف
منطقة خمسميل البصرة يف مدينة املعقل

بعد نهاية الدوام الرسمي." 

نجاة ثالثة أساتذة بجامعة البرصة من حماولة اغتيال 

املوصل / مكتب املدى
قـرر محـافـظ نينـوى دريـد
كشـمولـة  تقليص سـاعات
حـظـــر الـتجـــوال مبـــديـنـــة
املــوصل الـذي فــرض منـذ

اكثر من عام. 
وقــــــــال مـــــصــــــــدر يف اعـالم
احملــــــافـــظــــــة لـ)املــــــدى( ان
ساعات احلظـر ستبدأ من
الــســاعـــة العــاشــرة مــســاء
حـتى الـسادسـة من صـباح

اليوم التالي. 
واوضح املـصــدر ان اسبــاب
ــــــــدء ــــــــى  ب ذلــك تـعــــــــود ال

ـ ـ

ـ ـ ـ

عنـيفة جـدا بني مـسلحني
ودورية للـشرطـة العراقـية
يف  حي اجلزائر بالساحل

االيسر من املدينة. 
وقـــــال ضـــــابـــط يف قــيـــــادة
شرطة نـينوى لـ)املدى( ان
ــــــــسـلـحــــني عـــــــــــدداً مــــن امل
فـتحـــوا نـيــــران اسلحـتهـم
الــرشــاشــة بــاجتــاه مفــرزة
للـشــرطــة بــاملنـطقــة الـتي
ردت علــى مصـادر الـنيـران
بكـثـــافـــة مـن دون  ايـضـــاح
ــــــــر بـــني حـجـــم اخلــــــســــــــائ

الطرفني.

ـ ـ

ـ ـ

العمل بالتوقيت الصيفي
ـــــــــاحـــــــــة الـفـــــــــرصـــــــــة والت
لـلـــمــــــــواطـــنـــني لـقــــضــــــــاء
حــــــاجـــــــاتهـــم واشغـــــــالهــم

الضرورية
يف الـــــوقــت الـــــذي مـــــددت
ــــــــــــادة الـقــــــــــــوات فـــــيـه قـــــي
االمـريكية باملدينة عملية
ـــــــــد االســـــــــد( الـــتـــي )صـــي
تـنفــذهــا قــوات مــشـتــركــة
لاليقــاع بــاملـــسلحـني الــى

اشعار آخر. 
مـن جهــة اخــرى انـــدلعـت
مــســاء االحــد اشـتـبــاكــات

ـ ـ ـ ـ
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يف املوصل.. تقليص ساعات حظر التجوال
واشتباكات عنيفة يف منطقة اجلزائر

بغداد / املدى 
افـــــاد بــيـــــان لـــــوزارة اخلـــــارجــيـــــة أمــــس
االثـنني بــأن مجلـس الــوزراء وافق علـى
طـلــــب تـقـــــــــــدمــــت بـه روســــيـــــــــــا لـفــــتـح

قنصليتني يف العراق قريبا.         
وقــالت اخلــارجيــة يف بيــان ان "مجلـس
الـوزراء وافق يف جلـسـته الثــانيـة عـشـرة
يف الـرابع مـن الشهـر احلـالي علـى قيـام
وزارة اخلـــارجيــة بــابــرام اتفـــاق قنـصـلي
مع وزارة اخلــــارجـيــــة الــــروسـيـــــة بفــتح
قـنــصــيلـتـني روسـيـتــني يف محــــافــظـتـي

البصرة واربيل".
ولـــم يـــــــــوضـح الـــبـــيـــــــــان تـــــــــاريـخ فـــتـح
القـنــصلـيـتــني، لكـنـه اوضح ان االتفـــاق
ينـص علــى ان "يحـتفـظ العـــراق بحقه

للقـنصليتـني هي نفسـها املعمـول بها يف
بـقيــة الــدول ومـنهــا تــوثـيق الـصالت يف
اجملاالت الـثقافيـة والعلميـة واالنسـانية
الى جانب تقدمي اخلدمات القنصلية".
وكـــــانــت وزارة اخلـــــارجــيـــــة قـــــد ابـــــرمــت
اتفــاقــات قـنــصلـيــة ممـــاثلـــة مع تــركـيــا
وايـران والـسعـوديــة. وينـص االتفـاق مع
تــركـيـــا علــى فـتح قـنـصلـيــة عــراقـيــة يف
اســطـنـبـــول وفـتح قـنــصلـيـــة تـــركـيـــة يف
املــوصل فـيـمــا يـنـص االتفــاق مع ايــران
علـى فتح قنـصليـة عراقـية يف كـرمنـشاه
واالحـــــــواز مقـــــــابل قــيــــــام ايـــــــران بفـــتح

قنصلية يف البصرة واخرى يف كربالء.
وكــان العــراق قــد اعــاد فـتح القـنـصلـيــة

العراقية  يف جدة منذ فترة.

بفـتح قـنــصلـيـتـني يف روسـيــا مــسـتقـبال
عنــد تــوفــر االمكــانــات ومبــوجـب اتفــاق

قنصلي يوقعه اجلانبان".
وكـــان سـيـــرجـي كـيـــربـيــشــنكـــو املـبعـــوث
الـــروسـي لــشـــؤون املهـمـــات اخلـــاصـــة يف
العــــــراق قـــــــد اعلــن يف 22 مــن الـــــشهــــــر
املــــــاضـــي ان بالده تــنــتـــظــــــر مـــــــوافقــــــة
احلكومـة العراقية علـى فتح قنصليتني

يف العراق.
ونـقـل بـــيـــــــان ملـكـــتـــب الـــــــرئـــيـــــس جـالل
طــالـبــانـي عـن كـيــربـيــشـنكــو قـــوله بعــد
لقـائه طــالبــاني "نحـن ننـتظـر املـوافقـة
الـرسـميـة مـن احلكـومـة العــراقيـة علـى

فتح قنصليتني يف العراق".
واوضـح ان "الــــصـالحـــيــــــــات اخملــــــــولــــــــة

بعد موافقة مجلس الوزراء

روسـيـــا سـتفـتح قـنــصلـيـتـني يف الـبــرصة وأربـيل
الرمادي / وكاالت 

اعلـن اجليـش االمـريكـي يف بيـان أمـس االثـنني مقـتل جنـدي
امـريكي واصابـة آخر يف اطالق نـار من قبل مسـلحني يف بلدة
تلعفـر.  وقـال الـبيــان ان "جنـديـا امـريـكيــا قتل واصـيب آخـر

عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليهما". 
واوضح ان "احلــادث وقع االحــد يف قضــاء تلعفــر عنـدمـا كـان
اجلنود يـساعدون قـوات االمن العراقـية يف دهم مبنـى يتخذه

املسلحون موقعاً الطالق النار على املدنيني". 
وعلــى صعيــد متـصل تــويف جنـدي امــريكي آخــر  من املــارينـز

متأثراً بجراحه يف عمل مسلح يف محافظة االنبار. 
وقــال اجلـيــش االمـــريكـي يف بـيــان اصــدره أمــس االثـنـني: "ان
اجلنــدي تــويف جــراء جـــروح أصيـب بهـــا نتـيجــة عـمل مــسلح

اثناء اداء الواجب يف االنبار بتاريخ 7 أيار".
واضــاف الـبيــان كــالعــادة: "ان اسـم اجلنـــدي املتــوفـــى لن يـتم
اعالنه الى ان يـتم ابالغ ذويه واعالن اسمه من وزارة الـدفاع".

مقتل جنديني أمريكيني وجرح 
آخر يف تلعفر

بغداد / املدى 
مــازال ملف الفـسـاد االداري
واملـالي يثير اكـثر من عالمة
استفهـام، بعد كـشف حاالت
فـــــــــســـــــــــاد تـقـــــــــــدر مبـاليــــني
الــــــــدوالرات يف عــــــــدة وزارات
االمـــر الــــذي شكـل عالمـــات
اسـتيــاء واضحــة يف الـشــارع
العـــراقـي. علـــى الـــرغـم مـن
تــصــــريحــــات املـــســــؤولـني يف
هــيــئـــــة الــنـــــزاهــــــة العـــــامـــــة
وبـعـــــــض املــــــــــســــــــــــؤولـــــني يف
البرملان اجلـديد وتبريراتهم
مـن أن الفسـاد يف مـؤسسـات
الـدولة جاء نـتيجة خمللفات
الـنـظـــام الــســـابق ومـــا تــبعه
من اوضـاع غيـر مـستقـرة يف
الـبلـــد يف الــسـنـــوات الـثالث
االخـــيــــــــرة مـعـــتـــبــــــــريـــن: ان
الفــســاد االداري هــو املـمــول
لالرهــاب من خالل اضعـافه
عــمل احلـكــــومــــة مــن جهــــة
وخـلق حـــــالـــــة مــن الــتـــــوتـــــر
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاك الــعـــــــمــلـــــــي وارب
الـــــدميقـــــراطـيـــــة مــن جهـــــة

اخرى. 
هــــذه الـتـبــــريــــرات لـم تــضع
املــواطن العــراقي الـذي بـدأ
يــــشخــص احلــــالــــة بــصــــورة
واضحـــة ويــضـع املعـــاجلـــات

الضرورية لها. 
وقــال محمـد جـاسم/طـالب
جامعـي/:"على احلكـومة ان
جتــري حتقـيقــا مــوسعــا مع
جـمــيع الــــوزارات املـتــــورطــــة
بفـــضـــــائـح الفــــســــــاد وعلـــــى
مفــوضيــة النـزاهـة أن تكـون
جــــــادة وحــــــازمــــــة يف اتخــــــاذ
خــطـــوات جـــريـئــــة ملعـــاقـبـــة

هؤالء". 

ـ
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للفــســـاد اإلداري واملـــالـي يف
ظل وجــــــود دائــــــرة اســـمهــــــا
املـفـــتــــــش الـعــــــــام الـــتـــي لـــم
نـشــاهــدهـــا عمـلت شـيئــا يف
أي دائــــرة وهــــذا مــــايـنــطــبق

على مفوضية النزاهة". 
واشــــار نــــاصــــر الــــى:"ان مـن
الـــــضــــــــــروري وضـع حـلــــــــــول
عــملـيــــة حملــــاسـبــــة الــــوزراء
واملـــــــدراء يف جـــمـــيـع دوائـــــــر
الــــــدولـــــــة اذ علــــــى مـجلــــس
الــنـــــواب احلـــــالـــي ان يقـــــوم
بـالتدقيق مع الـوزراء الذين
عـملوا يف احلـكومـة املنتهـية
واليتها ومـحاسبة من يثبت
علـيه تلقيه رشاوى او قيامه
بسرقـة اموال الشعب وحتى

تهاونه مع موظفيه ".

الـتـحقـيق مـعهـم بل تـــركـــوا
يعـيشـون يف افضل الـدول إذ
أن مــن أمــن الـعقـــــاب أســـــاء

االدب". 
وقــال املـــواطن عـلي نــاصــر/
مــــــــــــوظـف حـــكــــــــــــومــــي/:"ان
الـفــــــســــــــاد االداري واملــــــــالـــي
اصـــبـح ســـمــــــــة ســــــــائــــــــدة يف
الـعــــــــراق، فـــبـعــــــــد سـقــــــــوط
الـنظــام السـابق ومــؤسسـاته
التي انـهكها الفساد جند ان
هــذا االمـــر بقـي واسـتــشــرى
بصـورة كـبيـرة جـدا مـستغال
عـدم وجود الـرقابـة من قبل
احلكــومـــة وحتــى ان وجــدت

فأنها ضعيفة". 
واضــــاف:"ان دوائــــر الــــدولــــة
اصــبحــت مــــــرتعـــــا خـــصــبـــــا

الـــــوزارة لــيقــضــي اجـــــازة يف
ارقــى الفنــادق العــامليــة وانه
قــام بـتــوقـيع عقــود وهـمـيــة
وغـيرهـا والنسـمع اي اجراء

تتخذه احلكومة". 
وعـد:"ما يقـوم به املسـؤولون
مـن ســـــرقـــــة المـــــوال الــبالد
مشـاركـة لإلرهـاب يف تـدميـر

البلد". 
وأوضـح:"يـجـــب مـعــــــــاقـــبــــــــة
جـميـع من ســولـت له نفـسه
ســــــــرقــــــــة أمــــــــوال الــــــشـعـــب
"مبـينـا:" أن الـسـرقـات الـتي
حتـــــــــــدث اآلن ســــبــــبـهـــــــــــا ان
املـــســــؤول ال يــــرى مــــراقـبــــة
حقـــيقــيـــــــة لعــمـله كــمــــــا ان
الوزراء الـذين سـبقوه قـاموا
بـــســــرقــــة االمــــوال ولـم يـتـم

واضـاف:"نـشعـر بخـيبـة امل
كــبــيــــــرة ونحــن نــــــرى بعـــض
املــســـؤولـني يــســـرقـــون وكـــأن
هـمهـم األول هـــو احلــصـــول
علـى املـال بـاي طـريقـة علـى

حساب ابناء شعبهم". 
وقـــــــــــال املـــــــــــواطــــن فـــــــــــراس
سعـيـــد:"ان الفــســـاد اإلداري
واملــالـي نخــر عـظـم الــدولــة
مـنـــذ ان زرع بـــذوره الـنــظـــام
السـابق وقـد منـا وتـرعـرع يف
ظـل غــــيــــــــــاب الــــــــــرقــــــــــابــــــــــة

والقوانني الصارمة". 
واضــــــــــــــــــــــاف:"ان جـــــــــمـــــــــيـــع
مـــؤســســـات الـــدولـــة غـــارقـــة
بالفساد االداري واملالي وقد
ضـــــاعـت امـــــوال طـــــائلـــــة يف
بـطـــون اخملـتلــسـني، ولـم نـــر
أي عــــمـل جــــــــــدي لــــتـعـقــــب

املتورطني ". 
وبـني :"أن عــددا مـن الــوزراء
قـد اتهـموا بـالفـساد اإلداري
إال أن ملفـات هـؤالء اغـلقت
ولـم يعرف الشعب نتائجه".

وتسـاءل:" هل سيـظهر وزراء
فــاســدون وهل سـيغـلق ملف
ســـــــرقـــــــاتـهــم كــمـــــــا اغـلـقــت
امللفـات الـسـابقــة ايضـا، من
اجل عــيــــــون فـالن وعالن، و
تبقــى عيـون الـشعـب تعكـس

خيبة امل".
وقــال ســاجــد علـي/كــاسـب/
:"ال نعـــرف مـــا الــــدافع وراء
سـكـــــــوت احلـكـــــــومـــــــة عـلـــــــى
قضـايا الفـساد االداري وهل
هــي مــتــــــورطـــــــة مع هــــــؤالء

بهذه القضايا؟". 
واضـــاف:"نــسـمع يـــومـيـــا ان
الـوزيــر الفالني سـرق امـوال

ـ

مواطنون: مهمة احلكومة اجلديدة حماسبة مجيع الوزارات ووضع حد للرساق
بسبب غياب الرقابة والقوانني الصارمة

النجف / نينا 
أعلن محافظ النجف اسعد أبو كلل
عـن إجـــراءات أمـنـيـــة مـــشــــددة بعـــد
اجـتـمــــاعه بــــالقـيــــادات األمـنـيــــة يف

احملافظة الليلة البارحة. 
وقــــال احـمــــد دعـيــبل مــــديـــــر إعالم
احملــــــــافــــظــــــــة لـلــــصـحـفـــيـــني امــــــس
االثــنــني:"إن اإلجـــــــراءات األمــنــيـــــــة
شمـلت خـطــة جــديــدة مــركــزة تقــوم
علـــى أســـاس تـــوزيـع املهـــام األمـنـيـــة
بــنحــــو دقــيق وواضـح علــــى األفــــراد
والـقيــادات كــافــة وتـكثـيف الــدوريــات
يف شـــوارع املـــديـنـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى
إنــــزال أعــــداد كـبـيــــرة مـن عـنــــاصــــر
الــــشــــــرطــــــة إلــــــى الــــشـــــــارع واتخــــــاذ
إجــــــراءات مـــــشـــــــددة علـــــــى مخــــــارج
احملافظـة ومداخلهـا كافة بـاإلضافة
إلـى نـشـر حـواجـز لـلتفـتيـش ثــابتـة

ومتـنقلـة مبـسـافــة كيلــو متـر واحـد
بني حاجز وآخر". 

وأضـــاف:"إن هـــذه اإلجـــراءات تـــأتـي
علــــى خلفـيـــة مـــا حـــدث يف مـــديـنـــة
كـــربالء وعلـــى خلفـيـــة الـتهـــديـــدات
الـتـي يعلـنهــا الــزرقــاوي بـني احلـني
واآلخر وخصوصا األخيرة منها ". 

وأوضـح دعيـبل:"إن اخلـطــة األمـنيــة
سـتـطـبق إلــى إشعــار آخــر وسـيـبقــى
اسـتــنفــــار األجهــــزة األمـنـيــــة حلـني
استتباب الوضع األمني يف العراق".

يــذكــر أن مـــدينــة الـنجف كـــانت قــد
تعـرضت إلـى ثالث عـمليــات تفجيـر
كــــان آخــــرهــــا تـفجـيــــر مقـبــــرة وادي
الـــسالم الـــذي أدى إلـــى قـتل وجـــرح
الـعـــــــــــشــــــــرات مـــن الـعــــــــراقـــيـــــــني يف

املدينة. 

إجراءات أمنية مشددة بالنجف بعد
تفجريات كربالء

سيدني/ اف ب
قـال وزير الـدفاع االستـرالي برانـدن نلسـون أمس االثنـني ان استراليـا ستبقي
على كتيبتهـا يف العراق املكلفة بضمان امن فرق اعـادة االعمار اليابانية حتى

لو قررت طوكيو سحبها.
واوضح الوزير للصحفيني "اذا اعلن اليابانيون يف وقت ما يف املستقبل سحب
مـهنــدسـيهــا فنـحن مـسـتعــدون العــادة نـشــر قــواتنــا لتــدريـب القــوى االمـنيــة

العراقية او للقيام مبهام اخرى يف جنوب العراق".
ويـؤمن 470 جنديـا استراليـا حمايـة نحو 600 يابـاني يف محافـظة املثنـى منذ
ايــــار 2005 لكــن شكـــوكــــا ظهـــرت حــــول ابقــــائهـم يف هـــذا الـبلــــد بعــــد مغـــادرة

اليابانيني.
واعلـن نلـســون االثـنني ان الـتبــديـل الثــالـث يف اجلنــود املـنتـشـــرين يف املـثنــى

سيبدأ يف ايار.
وقــال انه من املــرجح ان يعلـن اليـابــانيـون انـسحـابهـم من العـراق قـبل نهـايـة

العام احلالي.
ويـرفـض رئيـس الــوزراء االستــرالي احملــافظ جـون هـاورد، اعالن جـدول زمـني

النسحاب القوات االسترالية من العراق.

القوات االسرتالية باقية حتى إذا انسحبت اليابان


