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الرشطة تعثر عىل ورشة لتجهيز

العثور على ست جثث مجهولة الهوية يف مناطق متفرقة من بغداد

استشهاد  8أشخاص وإصابة  33آخرين اثر انفجار ثالث سيارات مفخخة

بغـداد  /احملـافـظـات  /مــراسلـو
ومندوبو املدى  /وكاالت
اعلـنت مصـادر امنـية واخـرى طبـية
أمــس االثـنـني اسـت ــشه ــاد ثـم ــانـي ــة
اشخـ ــاص واصـ ــابـ ــة  33آخـ ــريـن يف
هجـم ــات مـتف ــرق ــة بـيـنهـ ــا انفج ــار
ثالث سيارات مفخخة يف بغداد.
وقـ ــال م ـصـ ــدر يف وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة
"قـتل خمـسـة اشخـاص واصـيب 18
آخرون يف هجـومني منفـصلني بعد
ظهر أمس االثنني.
واوضح ان "سـي ــارة م ــرك ــونـ ــة عل ــى
جـانب الطـريق قـرب متنـزه الزوراء
انفـجرت مـا ادى الى مـقتل خمـسة
اشخ ــاص واص ــاب ــة ع ـش ــرة آخ ــريـن
بجروح ،جميعهم من املدنيني".
واضــاف "سقــطت قــذيفــة هــاون يف
منـطقـة سـاحـة الـطيــران ،املكـتظـة
بـاملـارة املـدنيني ،مـا ادى الـى اصـابـة
ثمانية مدنيني بجروح".
واعلـن امل ـص ـ ــدر نفـ ــسه عــن "مقــتل
سـائق بـاص يقـل موظـفني يعمـلون
يف وزارة ال ـتـعل ـي ــم العـ ـ ــالــي وجـ ـ ــرح
ثالثة مـن ركاب الباص عـندما فتح
مـسلحــون مجهـولــون النــار علـيهم
يف منطقة اليرموك".
مـن جهــة اخــرى ،اكــد مـصــدر طـبي
يف مستشفـى الكندي "مقتل مدني
يـع ـمـل يف مـحـل جت ـ ـ ــاري يف ش ـ ـ ــارع
فلسطني صباح أمس االثنني.
ويف بـعـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة اعـل ــن م ـ ـصـ ـ ـ ــدر يف
الـشــرطــة ان "مــسلحـني مجه ــولني
اغتـالـوا صبـاح أمـس عقيل املــالكي
املنـسق بني االحـزاب الـسيـاسيـة يف
بعقــوبــة ،حـيـث كــان ي ــرافق زوجـته
وسط احد شوارع املدينة".
ويف بغــداد اصـيب عـشــرة اشخــاص
بجـ ــروح بـيــنهــم ثالثـ ــة مـن رجـ ــال
ال ـش ــرط ــة أمــس يف انـفج ــار عـب ــوة
ن ـ ـ ــاسف ـ ـ ــة أعق ــبه انـفجـ ـ ــار س ـيـ ـ ــارة
مفخخــة ،حـسـبمــا افــاد مـصــدر يف
وزارة الداخلية.
واوضح امل ـص ــدر ان "عـب ــوة نـ ــاسف ــة
انفجـرت يف شـارع فـلسـطني مـا ادى
الى اصابة اثنني من املدنيني".
واضـ ــاف "عـنـ ــدمـ ــا ح ـضـ ــرت قـ ــوات

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 عـث ــر علــى هــذه الــورش ــة خالل عـملـيــة
بــدأت علـى اثــر انفجــار وقع بعــد ظهـر أمـس
االول يف حي بـاب الـشيخ حـيث يـوجـد املـرآب
القـ ــريـب مـن ض ـ ــريح الـ ـشــيخ عـب ـ ــد القـ ــادر
الكيالني.
واضـاف املصـدر :ان "قــوات االمن عثـرت علـى

الداخلية تعلن عن اعتقال  14إرهابياً ومتسل ًال

الـ ـشـ ــرطـ ــة الـ ــى مـكـ ــان االنـفجـ ــار
انفجــرت سـيــارة مـفخخــة مــا ادى
الــى اصــابــة ثمــانيــة اشخــاص هم
خمـسـة مـدنـيني وثالثــة من رجـال
الشرطة".
مـن جـ ــانـب آخـ ــر ،اكـ ــد م ـصـ ــدر يف
الـشرطـة ان "سيـارة مفخـخة كـانت
مـت ــوقفــة أمــس يف شــارع الــربـيعـي
انفجــرت مــا ادى الــى جــرح م ــدني
وتضرر عدد من احملال التجارية".
ويف مـنطقـة مـويلحـة اعلـن مصـدر
يف ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ان "انـفج ـ ــار ع ـب ـ ــوة
ناسفة عند مـرور دورية قوة حماية
املـن ـش ــأة ادى ال ــى اص ــاب ــة ض ــابـط
الدورية بجروح".
من جهـة اخـرى ،افــاد مصـدر وزارة
الــداخليـة بـأن قـوات االمـن "عثـرت
مسـاء أول أمـس حتـى صبـاح أمس

على ست جثث مجهـولة الهوية يف
مناطق متفرقة من بغداد".
واوضح ان "اربعــا مـن هــذه اجلـثـث
عـث ــر علـيهــا يف مـنــطقــة احلـبـيـبــة
بيـنمــا عثـر علــى جثـة خـامـسـة يف
الغ ـ ــزال ـي ـ ــة" ،م ـ ـش ـي ـ ــرا الـ ـ ــى انه ـ ــا
"الشخ ـ ــاص ق ــتل ـ ــوا بـ ـ ــاطالق ن ـ ــار
وحتمل معظمها آثار تعذيب".
واض ــاف ان "اجلـث ــة االخـي ــرة عـث ــر
علـيها مقطعـة وموضوعـة يف كيس
ملقى يف منطقة الكاظمية".
ويف ســامــراء قـتل مــسلح ــان اثنــان
صـباح أمـس يف اشتـباك مـسلح مع
القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة يف سـ ــامـ ــراء
ش ـمـ ـ ــال بغ ـ ــداد .وق ـ ــال مـ ـص ـ ــدر يف
ال ـشــرطــة أمــس االثـنـني" :إن هــذه
الق ــوات اشتـبكـت مع املــسلـحني يف
ح ــي املـعـ ـت ـ ـص ــم وسـ ــط مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة

العمل بالتوقيت الصيفي
ـاح ـ ـ ـ ــة الـفـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــة
والت ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
لـلـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني لـق ـ ـضـ ـ ـ ــاء
حـ ـ ــاج ـ ـ ــاته ــم واشغ ـ ـ ــالهــم
الضرورية
يف ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي م ـ ــددت
فـ ـ ـيـه ق ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
االمـريكية باملدينة عملية
(ص ـ ــي ـ ـ ـ ــد االسـ ـ ـ ـ ــد) الـ ـت ــي
تـنفــذهــا قــوات م ـشـتــركــة
لاليقــاع بــامل ــسلحـني الــى
اشعار آخر.
مـن جهــة اخــرى ان ــدلعـت
م ـســاء االحــد اشـتـبــاكــات

تفجريات كربالء
ومتـنقلـة مبـسـافــة كيلــو متـر واحـد
بني حاجز وآخر".
وأض ــاف":إن ه ــذه اإلج ــراءات ت ــأتـي
علـ ــى خلفـي ــة م ــا ح ــدث يف م ــديـن ــة
ك ــربالء وعل ــى خلفـي ــة الـته ــدي ــدات
الـتـي يعلـنهــا الــزرقــاوي بـني احلـني
واآلخر وخصوصا األخيرة منها ".
وأوضـح دعيـبل":إن اخلـطــة األمـنيــة
سـتـطـبق إلــى إشعــار آخــر وسـيـبقــى
اسـتــنفـ ــار األجهـ ــزة األمـنـيـ ــة حلـني
استتباب الوضع األمني يف العراق".
يــذكــر أن م ــدينــة الـنجف ك ــانت قــد
تعـرضت إلـى ثالث عـمليــات تفجيـر
كـ ــان آخـ ــرهـ ــا تـفجـيـ ــر مقـبـ ــرة وادي
ال ــسالم ال ــذي أدى إل ــى قـتل وج ــرح
الـعـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات م ــن الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ـ ـ ــني يف
املدينة.

القوات االسرتالية باقية حتى إذا انسحبت اليابان
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  470جنديـا استراليـا حمايـة نحو  600يابـاني يف محافـظة املثنـى منذ
ايـ ــار  2005لكــن شك ــوكـ ــا ظه ــرت حـ ــول ابقـ ــائهـم يف ه ــذا الـبلـ ــد بعـ ــد مغ ــادرة
اليابانيني.
واعلـن نلـســون االثـنني ان الـتبــديـل الثــالـث يف اجلنــود املـنتـش ــرين 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.

وأوضح املـصــدر نفــسه":إن القــوات
األمـريكيـة رفعت ابتـداء من صـباح
أمس احلظـر املفروض على مدينة
ســام ــراء من ــذ خمـســة أيــام ق ــامت
خـاللها القوات األمـريكية تـدعمها
ق ــوات مغــاويــر ال ــداخلـي ــة بحـملــة
دهــم وتفـتـي ــش عـن م ــطلـ ــوبـني يف
املدينة".
وأف ـ ـ ــاد شهـ ـ ــود ع ـيـ ـ ــان مــن اهـ ـ ــالــي
سـ ــامـ ــراء "إن القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة

بغداد  /املدى
اف ـ ــاد ب ـي ـ ــان ل ـ ــوزارة اخل ـ ــارج ـي ـ ــة أمـ ــس
االثـنني بــأن مجلـس الــوزراء وافق علـى
طـلـ ــب تـق ـ ـ ـ ـ ــدمـ ــت بـه روس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا لـف ـ ـتـح
قنصليتني يف العراق قريبا.
وقــالت اخلــارجيــة يف بيــان ان "مجلـس
الـوزراء وافق يف جلـسـته الثــانيـة عـشـرة
يف الـرابع مـن الشهـر احلـالي علـى قيـام
وزارة اخل ــارجيــة بــابــرام اتف ــاق قنـصـلي
مع وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة الـ ــروسـي ـ ــة بفــتح
قـن ـصــيلـتـني روسـيـتــني يف محـ ــاف ـظـتـي
البصرة واربيل".
ول ــم ي ـ ـ ـ ــوضـح الـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــان ت ـ ـ ـ ــاريـخ فـ ـتـح
القـنــصلـيـتــني ،لكـنـه اوضح ان االتف ــاق
ينـص علــى ان "يحـتفـظ الع ــراق بحقه

بفـتح قـنــصلـيـتـني يف روسـيــا م ـسـتقـبال
عنــد تــوفــر االمكــانــات ومبــوجـب اتفــاق
قنصلي يوقعه اجلانبان".
وك ــان سـي ــرجـي كـي ــربـي ـشــنك ــو املـبع ــوث
ال ــروسـي ل ـش ــؤون املهـم ــات اخل ــاص ــة يف
العـ ـ ــراق ق ـ ـ ــد اعلــن يف  22مــن ال ـ ــشهـ ـ ــر
املـ ـ ــاض ــي ان بالده ت ـن ـتـ ـظـ ـ ــر م ـ ـ ــوافقـ ـ ــة
احلكومـة العراقية علـى فتح قنصليتني
يف العراق.
ونـقـل بـ ـي ـ ـ ــان ملـكـ ـت ــب ال ـ ـ ــرئـ ـي ـ ــس جـالل
طــالـبــانـي عـن كـيــربـي ـشـنكــو ق ــوله بعــد
لقـائه طــالبــاني "نحـن ننـتظـر املـوافقـة
الـرسـميـة مـن احلكـومـة العــراقيـة علـى
فتح قنصليتني يف العراق".
واوضـح ان "ال ـ ـصـالحـ ـيـ ـ ـ ــات اخملـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة

مخـتـلف ــة .ك ــذلـك متكـنـت
مفارز الـشرطـة الوطـنية يف
مـن ــطقـ ــة تـ ــازة مبحـ ــاف ـظـ ــة
كــركــوك مـن اعـتقــال أثـنـني
من اإلرهـابيني .فيمـا قامت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة م ـ ــن الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج األول
(اللـ ــواء الـثـ ــانــي) الفـ ــرقـ ــة
الـ ـث ـ ـ ــامـ ـن ـ ـ ــة ب ـ ـ ــده ــم أوك ـ ـ ــار
اإلره ـ ـ ــاب ـيــني يف امل ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
ال ـ ـص ـن ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة
مبحـافظـة نينـوى واعتقلت
أحد اإلرهـابيني الـذي يقوم
بتـسلـيب املـواطـنني .كــذلك

متـك ـنــت مف ـ ــارز ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
ال ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة يف مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة
نـيـن ــوى مـن اعـتقـ ــال أربع ــة
إرهـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـيـ ــني حملـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـتـهـ ــم
اختـطـاف أحــد األطفـال يف
حي املصارف.
مـن ج ــانـب آخ ــر مت إبـط ــال
مفعــول عبـوة نــاسفـة كــانت
م ـ ــزروع ـ ــة يف مـن ــطق ـ ــة حـي
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـل ب ـ ـبـغـ ـ ـ ـ ـ ــداد متـ ــت
معــاجلتهــا ورفعهـا مـن قبل
أحـ ـ ــد خ ـبـ ـ ــراء امل ـتـفجـ ـ ــرات
بدون أي أضرار.

نجاة ثالثة أساتذة بجامعة البرصة من حماولة اغتيال
البصرة( /أصوات العراق)
أعـلن مـصــدر مـســؤول يف جــامع ــة البـصــرة
أمـس االثنني أن ثالثـة من أسـاتذة جـامعة
الـب ـص ـ ــرة تعـ ــرضـ ــوا أم ــس االول حملـ ــاولـ ــة
إغـتـي ــال مـن قـبل م ــسلحــني مجه ــولـني يف
مـدينـة املعقل ،ولـكن الهجـوم لم يـسفـر إال
عـن إصابـة احدهـم قبل أن يلـوذ املسلـحون
ب ــالف ــرار .واوضح املـص ــدر أمــس أن ثالث ــة
من أســاتــذة قـسـم املكـنن ــة بكـليــة الــزراعــة

روسـيـــا سـتفـتح قـنــصلـيـتـني يف الـبــرصة وأربـيل

عنـيفة جـدا بني مـسلحني
ودورية للـشرطـة العراقـية
يف حي اجلزائر بالساحل
االيسر من املدينة.
وق ـ ــال ض ـ ــاب ــط يف ق ـي ـ ــادة
شرطة نـينوى لـ(املدى) ان
امل ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
ـع ـ ـ ـ ـ ــدداً مـ ــن ـ
فـتح ــوا نـيـ ــران اسلحـتهـم
الــرشــاشــة بــاجتــاه مفــرزة
للـشــرطــة بــاملنـطقــة الـتي
ردت علــى مصـادر الـنيـران
بكـث ــاف ــة مـن دون ايـض ــاح
حـج ــم اخلـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــر ب ــني
الطرفني.

إجراءات أمنية مشددة بالنجف بعد

سامراء".
وأض ــاف":إن االشـتـب ــاك أسف ــر عـن
مـقتـل اثنـني من املـسلحـني ونقـلت
القــوات األم ــريكـيــة اجلـثـتـني إلــى
معسكرها".
ولـم ي ـش ــر املـص ــدر إل ــى اخل ـس ــائ ــر
التي منيت بـها القوات األمـريكية.

عثـرت خالل عـمليـات الــدهم علـى
أربعـة من املـسلحـني املطلـوبني لهـا
وقـامت بإعـدامهم رميـا بالـرصاص
مسـاء أمس أمـام عـائالتهم وتـركت
جـثـثهــم يف مك ــان الـتـنفـي ــذ" .ولـم
يـصــدر عـن القــوات االمــريـكيــة مــا
ينفي او يؤكد ذلك.
ويف الـعـ ـمـ ـ ـ ــارة أدى انـفـجـ ـ ـ ــار حـقـل
ألـغـ ـ ـ ـ ــام مـ ــن مـخـلـفـ ـ ـ ـ ــات احلـ ـ ـ ـ ــرب
الع ــراقـي ــة اإلي ــرانـي ــة يف مـنــطق ــة
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
كـ ــانـت أرض حـ ــرام بـني اجلـيـ ـشـني
املتقـاتلني العـراقي واإليــراني منـذ
الثمانينيات.

بغداد  /املدى
أعلـنـت وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة يف
بـي ــان لهــا امــس ان ق ــواتهــا
حـققــت وبـ ـ ــال ـت ـنـ ـ ـس ـيـق مع
قـ ــوات وزارة الـ ــدفـ ــاع عـ ــدداً
مـ ــن املـه ـ ـ ـ ـ ــام االم ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة يف
مناطق متفرقة من البالد .
حيث متـكنت مفارز مـديرية
ح ــرس احل ــدود يف الـبـص ــرة
مـن اعـتق ــال ( )7مـت ــسللـني
ع ــراقيـي اجلنــسيــة ق ــادمني
مــن األراضــي الـ ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــة
وبحـ ــوزتهـم أجه ــزة ات ـص ــال

بعد موافقة مجلس الوزراء

واشتباكات عنيفة يف منطقة اجلزائر

النجف  /نينا
أعلن محافظ النجف اسعد أبو كلل
عـن إج ــراءات أمـنـي ــة مـ ـشـ ــددة بع ــد
اجـتـمـ ــاعه بـ ــالقـيـ ــادات األمـنـيـ ــة يف
احملافظة الليلة البارحة.
وقـ ــال احـمـ ــد دعـيــبل مـ ــدي ـ ــر إعالم
احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة لـل ـ ـصـحـفـ ـي ــني امـ ـ ــس
االث ـنــني":إن اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ـ ـ ــة
شمـلت خـطــة جــديــدة مــركــزة تقــوم
عل ــى أس ــاس ت ــوزيـع امله ــام األمـنـي ــة
بــنحـ ــو دقــيق وواضـح علـ ــى األفـ ــراد
والـقيــادات كــافــة وتـكثـيف الــدوريــات
يف ش ــوارع امل ــديـن ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
إنـ ــزال أعـ ــداد كـبـيـ ــرة مـن عـنـ ــاصـ ــر
ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـ ــارع واتخـ ـ ــاذ
إجـ ـ ــراءات مـ ـ ـش ـ ـ ــددة عل ـ ـ ــى مخـ ـ ــارج
احملافظـة ومداخلهـا كافة بـاإلضافة
إلـى نـشـر حـواجـز لـلتفـتيـش ثــابتـة

ورش ـ ــة جتهـيـ ــز الـ ـسـيـ ــارات املـ ـســتخـ ــدمـ ــة يف
عــملـي ــات انــتح ــاري ــة يف حـي ب ــاب ال ـشــيخ يف
وسط بغـداد وعلى كـمية كـبيرة مـن الصواريخ
واملتفجرات وثالث سيـارات مليئة بـاملتفجرات
جاهزة للتفجير".
واوضح املصـدر ان "املتفجـرات قـد عثـر عليهـا
قـ ــرب ال ـض ـ ــريح يف املـ ــرآب الـ ــذي يـ ـســتخـ ــدم
لتجهيز السيارات املفخخة".
وقــد عثـرت الـشـرطـة علـى هـذه الـورشـة علـى
اثــر انفجــار ادى الــى "مقـتل انـتحــاري وجــرح
اثنني آخرين".

بالتنسيق مع قوات وزارة الدفاع

يف املوصل ..تقليص ساعات حظر التجوال
املوصل  /مكتب املدى
قـرر محـافـظ نينـوى دريـد
كشـمولـة تقليص سـاعات
حـظ ــر الـتج ــوال مب ــديـن ــة
املــوصل الـذي فــرض منـذ
اكثر من عام.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدر يف اعـالم
ـ
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة لـ(املـ ـ ــدى) ان
ساعات احلظـر ستبدأ من
ال ـســاع ــة العــاشــرة م ـســاء
حـتى الـسادسـة من صـباح
اليوم التالي.
واوضح املـصــدر ان اسبــاب
ذلــك ت ــع ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــدء

السيارات املفخخة

للقـنصليتـني هي نفسـها املعمـول بها يف
بـقيــة الــدول ومـنهــا تــوثـيق الـصالت يف
اجملاالت الـثقافيـة والعلميـة واالنسـانية
الى جانب تقدمي اخلدمات القنصلية".
وك ـ ــانــت وزارة اخل ـ ــارج ـي ـ ــة ق ـ ــد اب ـ ــرمــت
اتفــاقــات قـنــصلـيــة مم ــاثل ــة مع تــركـيــا
وايـران والـسعـوديــة .وينـص االتفـاق مع
تــركـي ــا علــى فـتح قـنـصلـيــة عــراقـيــة يف
اس ـطـنـب ــول وفـتح قـنــصلـي ــة ت ــركـي ــة يف
املــوصل فـيـمــا يـنـص االتفــاق مع ايــران
علـى فتح قنـصليـة عراقـية يف كـرمنـشاه
واالح ـ ـ ــواز مق ـ ـ ــابل ق ـيـ ـ ــام اي ـ ـ ــران بف ــتح
قنصلية يف البصرة واخرى يف كربالء.
وكــان العــراق قــد اعــاد فـتح القـنـصلـيــة
العراقية يف جدة منذ فترة.

تعـ ــرضـ ــوا إلطالق نـ ــار مـن قــبل مـ ـسـلحـني
مجهولني
ممــا تـسـبـب يف جــرح يــوسـف يعقــوب هالل
الـت ــدري ـسـي يف كلـي ــة ال ــزراع ــة فـيـم ــا جن ــا
التدريسيان اآلخران".
وامتنع املصدر عن ذكر اسمي الناجيني.
وأضـ ــاف أن "محـ ــاولـ ــة االغـتـيـ ــال جـ ــرت يف
منطقة خمسميل البصرة يف مدينة املعقل
بعد نهاية الدوام الرسمي".

مقتل جنديني أمريكيني وجرح
آخر يف تلعفر
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 االم ــريكـي يف بـيــان اصــدره أمــس االثـنـني" :ان
اجلنــدي تــويف جــراء ج ــروح أصيـب به ــا نتـيجــة عـمل مــسلح
اثناء اداء الواجب يف االنبار بتاريخ  7أيار".
واضــاف الـبيــان كــالعــادة" :ان اسـم اجلن ــدي املتــوف ــى لن يـتم
اعالنه الى ان يـتم ابالغ ذويه واعالن اسمه من وزارة الـدفاع".

بسبب غياب الرقابة والقوانني الصارمة

مواطنون :مهمة احلكومة اجلديدة حماسبة مجيع الوزارات ووضع حد للرساق
بغداد  /املدى
مــازال ملف الفـسـاد االداري
واملـالي يثير اكـثر من عالمة
استفهـام ،بعد كـشف حاالت
فـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاد تـق ـ ـ ـ ـ ــدر مبـاليـ ــني
الـ ـ ـ ــدوالرات يف عـ ـ ـ ــدة وزارات
االم ــر الـ ــذي شكـل عالم ــات
اسـتيــاء واضحــة يف الـشــارع
الع ــراقـي .عل ــى ال ــرغـم مـن
ت ـصـ ــريحـ ــات املـ ـسـ ــؤولـني يف
ه ـي ـئ ـ ــة ال ـن ـ ــزاهـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة
وبـع ـ ـ ــض املـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ــني يف
البرملان اجلـديد وتبريراتهم
مـن أن الفسـاد يف مـؤسسـات
الـدولة جاء نـتيجة خمللفات
الـنـظ ــام ال ـس ــابق وم ــا تــبعه
من اوضـاع غيـر مـستقـرة يف
الـبل ــد يف ال ـسـن ــوات الـثالث
االخـ ـيـ ـ ـ ــرة مـعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــري ــن :ان
الف ـســاد االداري هــو املـمــول
لالرهــاب من خالل اضعـافه
عــمل احلـكـ ــومـ ــة مــن جهـ ــة
وخـلق ح ـ ــال ـ ــة مــن ال ـت ـ ــوت ـ ــر
واربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـعـ ـ ـ ـم ـل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ــدميق ـ ــراطـي ـ ــة مــن جه ـ ــة
اخرى.
هـ ــذه الـتـبـ ــريـ ــرات لـم تــضع
املــواطن العــراقي الـذي بـدأ
يـ ــشخــص احلـ ــالـ ــة ب ـصـ ــورة
واضح ــة وي ـضـع املع ــاجل ــات
الضرورية لها.
وقــال محمـد جـاسم/طـالب
جامعـي":/على احلكـومة ان
جتــري حتقـيقــا مــوسعــا مع
جـمــيع الـ ــوزارات املـتـ ــورطـ ــة
بفـ ـض ـ ــائـح الف ـ ـسـ ـ ــاد وعل ـ ــى
مفــوضيــة النـزاهـة أن تكـون
جـ ـ ــادة وحـ ـ ــازمـ ـ ــة يف اتخـ ـ ــاذ
خ ـط ــوات ج ــريـئـ ــة ملع ــاقـب ــة
هؤالء".

واضـاف":نـشعـر بخـيبـة امل
ك ـب ـيـ ـ ــرة ونحــن نـ ـ ــرى بع ــض
امل ـس ــؤولـني ي ـس ــرق ــون وك ــأن
هـمهـم األول ه ــو احل ـص ــول
علـى املـال بـاي طـريقـة علـى
حساب ابناء شعبهم".
وق ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـ ــواطـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــراس
سعـي ــد":ان الف ـس ــاد اإلداري
واملــالـي نخــر عـظـم الــدولــة
مـن ــذ ان زرع ب ــذوره الـن ـظ ــام
السـابق وقـد منـا وتـرعـرع يف
ظـل غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة
والقوانني الصارمة".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف":ان جـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ــع
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة غ ــارق ــة
بالفساد االداري واملالي وقد
ض ـ ــاعـت ام ـ ــوال ط ـ ــائل ـ ــة يف
بـط ــون اخملـتل ـسـني ،ولـم ن ــر
أي ع ـ ـمـل جـ ـ ـ ـ ــدي ل ـ ـتـعـقـ ــب
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
س ـ ـ ــرق ـ ـ ــاتـهــم ك ـم ـ ـ ــا اغـلـقــت
امللفـات الـسـابقــة ايضـا ،من
اجل ع ـيـ ـ ــون فـالن وعالن ،و
تبقــى عيـون الـشعـب تعكـس
خيبة امل".
وقــال ســاجــد علـي/كــاسـب/
":ال نع ــرف م ــا الـ ــدافع وراء
سـك ـ ـ ــوت احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
قضـايا الفـساد االداري وهل
هــي م ـتـ ـ ــورط ـ ـ ــة مع هـ ـ ــؤالء
بهذه القضايا؟".
واض ــاف":ن ـسـمع ي ــومـي ــا ان
الـوزيــر الفالني سـرق امـوال

ال ـ ــوزارة لــيق ـضــي اج ـ ــازة يف
ارقــى الفنــادق العــامليــة وانه
قــام بـتــوقـيع عقــود وهـمـيــة
وغـيرهـا والنسـمع اي اجراء
تتخذه احلكومة".
وعـد":ما يقـوم به املسـؤولون
مـن س ـ ــرق ـ ــة الم ـ ــوال الــبالد
مشـاركـة لإلرهـاب يف تـدميـر
البلد".
وأوضـح":يـج ــب مـعـ ـ ـ ــاقـ ـبـ ـ ـ ــة
جـميـع من ســولـت له نفـسه
سـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـشـع ــب
"مبـينـا ":أن الـسـرقـات الـتي
حت ـ ـ ـ ـ ــدث اآلن س ـ ـب ـ ـبـه ـ ـ ـ ـ ــا ان
املـ ـسـ ــؤول ال يـ ــرى مـ ــراقـبـ ــة
حق ــيق ـي ـ ـ ــة لع ـمـله ك ـمـ ـ ــا ان
الوزراء الـذين سـبقوه قـاموا
بـ ـسـ ــرقـ ــة االمـ ــوال ولـم يـتـم

الـتـحقـيق مـعهـم بل ت ــرك ــوا
يعـيشـون يف افضل الـدول إذ
أن مــن أمــن الـعق ـ ــاب أس ـ ــاء
االدب".
وقــال امل ــواطن عـلي نــاصــر/
مـ ـ ـ ـ ـ ــوظـف حـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ــي":/ان
الـف ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد االداري واملـ ـ ـ ــال ــي
اصـ ـبـح سـ ـمـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة يف
الـعـ ـ ـ ــراق ،فـ ـبـعـ ـ ـ ــد سـقـ ـ ـ ــوط
الـنظــام السـابق ومــؤسسـاته
التي انـهكها الفساد جند ان
هــذا االم ــر بقـي واسـت ـشــرى
بصـورة كـبيـرة جـدا مـستغال
عـدم وجود الـرقابـة من قبل
احلكــوم ــة وحتــى ان وجــدت
فأنها ضعيفة".
واضـ ــاف":ان دوائـ ــر الـ ــدولـ ــة
اصــبحــت مـ ـ ــرتع ـ ــا خـ ـص ـب ـ ــا

للف ـس ــاد اإلداري وامل ــالـي يف
ظل وجـ ـ ــود دائـ ـ ــرة اس ــمهـ ـ ــا
املـفـ ـتـ ـ ــش الـعـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ل ــم
نـشــاهــده ــا عمـلت شـيئــا يف
أي دائـ ــرة وهـ ــذا مـ ــايـن ـطــبق
على مفوضية النزاهة".
واشـ ــار نـ ــاصـ ــر الـ ــى":ان مـن
الـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــروري وضـع حـلـ ـ ـ ـ ــول
عــملـيـ ــة حملـ ــاسـبـ ــة الـ ــوزراء
وامل ـ ـ ــدراء يف جـ ـمـ ـيـع دوائ ـ ـ ــر
الـ ـ ــدول ـ ـ ــة اذ علـ ـ ــى مـجلـ ــس
ال ـن ـ ــواب احل ـ ــال ــي ان يق ـ ــوم
بـالتدقيق مع الـوزراء الذين
عـملوا يف احلـكومـة املنتهـية
واليتها ومـحاسبة من يثبت
علـيه تلقيه رشاوى او قيامه
بسرقـة اموال الشعب وحتى
تهاونه مع موظفيه ".
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