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يف احلدث احمللي
(

أيها املستهلكون احذروا
غذاءكم هذه االيام

) تستطلع آراء املواطنني بقانون السالمة الوطنية بعد يومني من بدء العمل به

امجاع على اهمية اصدار قانون (الطوارئ) يف ظل االنفالت االمين..
لكن احلذر يف التجاوز على روحيته

صائب أدهم

استطالع /حسني كريم العامل

مواطنون قلقون :االحكام العرفية يجب ان تكون منضبطة قانوني ًا  ..وانساني ًا  ..وحضاري ًا مهما كانت غاياتها
وحتـى ال نتهم بـاحملابـاة والتـوافق مع رأي
ضـد آخـر اجـرينـا هـذا االسـتطالع الـذي
تعــددت فـيه اآلراء حــول فكــرة تــطبـيق
االحكام العرفية وحالة الطوارئ.
التناقض مع املنهج الدميقراطي
اول املتحـدثني خالد السـامري وهو صاحب
حمل لـبيع املـواد الغــذائيـة قـال :االحكـام
العـرفيـة او قـانـون الطـوارئ افكـار قـابلـة
للنقاش ونتيجة للظرف االمين احلالي جيب
ان ال تـطـبق اال يف احلـــاالت الــشـــديـــدة.
فاالحكام العـرفية تتناقض بشكل كامل مع
الـدميقراطيـة وجيب ان نلجـأ بد ًال من ذلك
اىل تـفعيل دور قـوات الـشـرطـة واالجهـزة
االمـنـيــة قـبـل اللجــوء اىل تـطـبـيق تـلك
االحكـام .فقد سـأمنـا حالـة الطـوارئ اليت
طغت على حـياتنا طـوال  35عاماً ..ووافقه
الـرأي السيـد عبـاس لعييب قـائالً :حنن مع
قـانـون ادارة الـدولـة ومع الـدميقـراطيـة.
وقانـون ادارة الدولـة ال ينص علـى االحكام
العرفية لكن لكل قـانون استثناء والرأي هو
انه جيب تفعيل دور املواطن يف حفظ االمن
من خالل تـزويـد الـشـرطـة بـاملعلـومـات
االمنية عن حتركات االرهابيني واملشبوهني
والعابثني مبقدرات البلد وحنن لسنا حباجة
اىل عودة الدكتاتورية من جديد .بينما قال
ايـاد اخلفـاجي :ان قـانون الـطوارئ هـو ما
تتطلبه املـرحلة وهـو انعكاس للـواقع الذي
نـعيـشـه اآلن وعنـدمـا تـرتـقي الـنفـوس
املـريضة اىل املستوى الدميقراطي فعند ذاك
تـنتهي االحكام العـرفية .ألن الدميـقراطية
ال ميكن ان تـرتسخ يف واقع يعج بـاالرهـاب.
وقـد ايده الـرأي الشـاعر مسري صـاحل حيث
قال :االحـكام العـرفيـة ضرورة ملحـة بعد
اسـتشــراء القتل اجملـاني وجيـب تطـبيقهـا
للحـفاظ علـى دماء اطفـالنـا االبريـاء .فقد
جعل االرهابيـون واالمريكـان بلدنـا ساحة
لتصفيـة احلسابـات وجيب ان ال نسمح حنن
بذلك .اما االديـب امحد الباقـري فقد قال:
نعم اني اؤيد ذلك ألن فرض حالة الطوارئ
ميكـن ان تـضـبـط االمــن وحتقق الــسالم
وتعزز سـلطة القـانون من خالل حمـاسبته
للـمسـيئني ومـثريي الفنت واالرهـابيني .يف
حني قـال خضري حممـود :احلكم العـسكري
حكم بـغيض وهـذا غري ممكن وجيـب عدم
معـاجلة العنف بالعـنف وان مفتاح احلل هو
ان تقـــوم احلكــومـــة مبعــاجلــة الـــوضع
االقتصـادي من خـالل امتصـاص البطـالة

اتلفت الـدكتاتـورية مسـاحات كبيـرة من نسيجـنا االجتمـاعي اجلميل واورثت
مجتمعـنا الكثيـر من امراضـها واورامها املـتسرطنـة حتى بـاتت عمليـة التداخل
اجلراحـي اآلن ضرورة ملحة للمـحافظة علـى ما تبقى مـن خاليانا غيـر املصابة
بـالسرطـان .هذا ما عبـر عنه العديـد من املواطنني ممـن يؤيدون فكـرة تطبيق
االحكام العـرفية كعال ًج إلستئصال اخلاليا االرهـابية لكن البعض كان له وجهة
نـظر اخـرى ترفـض هذا االجـراء وهي متـمسـكة بـاحلريـة والدميـقراطـية يف
معاجلـة أي مشكلـة امنيـة فيـما اشـار آخرون الـى ان اصدار مـثل هذا الـقرار له
فـوائده لكن يجب ان ال يغـالى بأمـر حتجيم احلريـات هذا املكسب الـكبير الذي
حصل عليه العراقيون يف العهد اجلديد.

آخرون متفائلون:
قانون السالمة
مطلوب ان يعمل به
وقت احلاجة وليس
بشكل مطلق
اليت تعـد اسـاس املشـكالت االجتمـاعيـة يف
البلد.
اما علي راضي فقد قال :نعم انا مع تطبيق
االحـكام العـرفيـة لفرتة قصـرية جدًا لـلحد
مـن ظــاهــرة االرهـــاب والقـضـــاء علــى
االرهـابيـني .امتنــى اال تطـول هـذه الفرتة
ألننا عشنا  35عام ًا من االحكام العرفية غري
املعلنة يف ظل النظام السابق.
بـينمـا قال حـيدر ابـراهيـم :انا مـع فرض
قـانــون الطـوارئ ولكـن ليـس يف كل املـدن
العـراقيـة وجيب ان يـكون حمـدودًا ويطبق
علـى املنـاطق املـلتهبـة فقط .والـيت تشهـد
نشاطـات للعناصـر االرهابيـة .يف حني قال
خـضري جمـبل :اعتقـد ان قـانـون الطـوارئ
سيؤتي مثاره.

عصفوران بحجر واحد
وقالت سنـاء خليل على احلكـومة ان تطبق
قانـون الطـوارئ ملواجهـة موجـات العنف.
وجيب ان تقـوم حبملـة منـظمـة لتجـريـد
املواطنني من السالح سواء من خالل شراءه
او مـن خالل محالت تفـتيــش ومصـادرة.
وايدتـها فـاطمـة مجيـل قائـلة :ملـاذا تعـقد
احلكـومة صفقـات بالـعملة الـصعبة لـشراء
السالح وهي تبدد اموالنا؟!
حـيـث االجـــدر ان تــشـرتي الـــسالح مـن
املواطنني وتضرب عصفورين حبجر واحد.
امـا عبـاس الالمي فقـال :ان ما يعـاني منه
اقـتصـادنـا من تـدمري هـو بـسـبب وجـود
عناصر ال تريـد اخلري هلذا الشعب واملطلوب

خطـة لتطبـيق االحكام العـرفية تـستأصل
اورام االرهاب من جسد هذا الوطن.
فـيمـا قــال سالم عبــد :ان تطـبيق قـانـون
ف اذا مل يـسبقه
االحكـام العـرفيـة غري كـا ٍ
تشـكيل جهـاز اسـتخبـارات حيظـى بتعـاون
املواطنني ودعـمهم اضافـة اىل تعزيـز كفاءة
قوات الشـرطة من خالل توفـري ما يكفل هلا
اداء واجـباتهـا بصـورة صحيحـة من تـسليح
وآليـات واجهزة اتصـال حديثـة يف حني قال
علي حـسن :ان تـطبـيق االحكـام العـرفيـة
جيـب ان يكــون آخــر احللــول وعلــى وزارة
ال
الداخلـية ان جتعل عمـل الشرطـة متواص ً
طيلة االربع والعشرين ساعة وعدم االكتفاء
بـالـدوام مـن الثــامنــة صبـاحـ ًا اىل مغـيب
الشمس .كما جيب التـأكيد على انتشارهم يف

كل بقعـة يف ارض الـوطـن لتعـزيــز ثقـة
املواطـن بسلطـة القانـون .فمن املالحظ ان
تنفيـذ اغلب االعمـال االرهابـية يـتم قبل
ساعات الدوام الرمسي.
فرسان ام احلواسم
بيـنمـا قـال كـريم نـاصـر  :جيـب تطـبيق
االحكام العرفيـة ملعاجلة اخطـاء االمريكان
الـذين فتحـوا حدودنـا لالرهابـيني وجعلوا
الــوطـن ســاحــة إلسـتــدراج وتـصفـيــة
االرهابيني .اما بهاء شاكر فقد قال :اكيد ان
هـذا القـانـون حـني يطـبق سيقـضي علـى
االرهـــاب وسيـســاعــد علــى نـشـــر االمن
واستعـادة سـلطـة القـانــون .لكـن جيب ان
حتــدد فرتة تـطبـيقه مقــدمــاً .حبـيث ال
يتجاوز البضعة اشهر.
اما االسـتاذ حـيدر كـاظم فقـد تسـاءل :ما
فائدة الدميقراطية اذا مل يتوفر االمان؟ انا
مع أي اسلـوب حيقق االمـن للمــواطن فهـو
ضروري إلعادة االعمار وازدهار البلد.
الـدميقراطية بدون ضمـانات امنية ،ما هي
اال فــوضــى يـسعــى إلدامـتهــا فــرســان ام
احلواسم .وايـده عدنان حـسني قائال :جيب
ان ال نسمح لـالرهابيني بأن حيققوا مآربهم
حتـت ذريعـة الــدميقــراطيــة وجيب ان ال
تتقـيد احلـكومـة كثـريًا بالـدميقراطـية يف
مـعاجلـة االرهاب فـالدميـقراطـية يف نـظر
االرهابيني هي حرية القتل وتدمري البالد.
وانا مع تـطبيق االحكـام العرفـية حـتى ال
يـتـمـتع االرهــابـي بــاحلـصــانــة حبجــة
الـدميقـراطيـة .امـا ربـاب اخلـزرجي فقـد
قـالت :علـى احلكـومـة ان تضـرب بيـد من
حـديد وان تطبق االحكام العرفية يف البالد
فـورًا فـكل تغيـري سيـاسي يف العـامل يـعقبه
تطبيق تلك االحكام لتطهري البلد من جيوب
القوى املضادة اليت تسعى إلثارة الفوضى.
يف حني عرب السيد عقيل رشيد الزاملي عن
رأيه قـائالً :جيب ان ال يـرتك حبل االرهـاب
علـى الغـارب وعلـى احلكـومـة ان ال تـطبق
االحكام العرفية بدون حتديد سقف زمين.
بـينمـا قـالت سـارة جـواد :قـبل اللجـوء اىل
االحكـام العرفية جيب تقوية جهاز الشرطة
واجهـزة االستخبـارات وسن قوانـني تعاقب
كـل من يتــدخل بعمـل الشـرطـة .علـى ان
ال علــى شيـوخ
تـطبق هـذه القــوانني مـث ً
العـشائـر واملتنـفذين واملـسؤولـني واصحاب
رؤوس االمـوال .عنـدها يـستتـب االمن من
دون االحكام العرفية.

ما بني الثأر  ..واختالف وجهات النظر

مـــقتل الـــكثريين يف مـدينـة العـــمارة والقــاتل مــجهول
ميسان /حممد احلمراني

لقـد كثـرت خالل االيـام املـاضيـة ،ظـاهـرة
القتل العمـد او التفجري وهذا ما جعل الفراغ
االمين يتـسبب يف حـوادث مل يكن هلـا وجود
سـابقـاًُ يف مــدينــة العمـارة وهـي يف االغلب
تتـولد بسـبب العداءالشـخصي او االختالفات
يف وجهات النظر.
صرخة موت
ففي منطقة الثورة احس امحد وهو شاب يف
الثالثـني من العمر بأن شيـئاً ما حيرتق قرب
الـسيـاج اخلــارجي ملنــزهلم وحني خـرج اىل
الباب تفاجـأ بأنها قنبلـة حملية وهي تتكون
من عـلبــة صـغرية مـن صفــائـح ممتـلئــة
بـالبــارود ومعه القلـيل من الـ(تـي .ان .تي)
وخترج منها فتيلة صغرية ..حرقها هو الذي
يؤدي اىل االنفجـار .نعود اىل حكـاية (امحد)
 ...فهـو مل يكن امـامه خـيارات كـثرية ..فلم
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يتمـكن من العودة اىل عـائلته إلخبـارها ومل
يكن بإمكانه ان يقول كلمة ..كانت صرخته
الـيت اراد بهــا ان حيــذر العــائلــة ..هي ذات
الصـرخة ،اليت امتـزجت مع النريان وصوت
االنفجــار اليت اسقـطته مـيتــاً بني انقـاض
الباب واجلدار.
وعلـى اثــر خالف يف وجهــات النـظــر شبّ
خالف يف حي الرسالة بني حالق واحد ابناء
املنـطقة الـذين يرتددون علـى احلالق ولكن
اخلـريين سعـوا اىل تـقليل حـدة التـوتـر ويف
النهـايـة امتـوا الـصلح بيـنهمـا ،امـام مـرأى
الكـثري من ابنـاء املنطقـة ..ولكن يف الـصباح
عال صــوت انفجــار هــائل. .يقــول احلالق
(جـــاسم) بــأنه عـــرف من جـريانه انه يف
السـاعة اخلـامسـة صبـاحاً تـعرض حمله اىل
تفجـري ،كمــا حـصل حــادث آخــر يف حمل
حالقة يف منطقة حـي املعلمني القديم هذه

املـرة كـانت املـواجهـة مبـاشـرة ..حيث ادى
نقـاش حاد داخل حمل احلالقة اىل تقاطع يف
وجهات النظر بـني احد الزبائن واحلالق مل
يكن يف حمله غري الـرجل ،الذي حيـلق شعره
واآلخـر الــذي يتـكلم مـعه وعنـدمـا وصل
احلـوار اىل نهـايته اخـرج الـزبــون مسـدسـاً
وافــرغه يف رأس احلالق وهـرب بــسيــارته
احلديثة ،اىل جهة جمهولة!!.
قتل ال سرقة
وعثر اهالي منطقة (ابو سبع) على الطريق
الواصـل ما بني (العـمارة /النـاصريـة) على
جثة رجل يف شاحنة صغرية ولكن الغرابة ال
تتوقف عند هذا احلادث فقط امنا تتجاوزه،
فلقــد استغــرب كل من شـاهـد احلـادث ..
فالسيارة مل يسرق شيئاً مما حتمله من مواد
غـذائيـة كمـا انها اسـاساً مل تـسرق وكـذلك
النقود اليت اغلبها بـ(الدوالر) مل يؤخذ منها

شيء ،وهـذا مــا جعل من شـاهـدوا احلـادث
حييلونه اىل عـداء شخصي او ثأر عـشائري..
انهـا ليسـت قصص من املخـيلة ولكن هـذا ما
جيري حول سكان مدينة العمارة.
فبعــد ان انتـهت حكـومـة صـدام ..تــركت
الكثـري من العـادات القـدميـة ،الـيت اججهـا
البعثيون ومـنها استنهاض احلـس العشائري
والدفع بـإجتاه اخـذ الثأر وتـأجيج الـسلوك
العصـابي وعـدم احرتام الـرأي اآلخر ...اذن
حوادث الـقتل اليت جتـري يف العمـارة واليت
اغلبها تسجل ضد جمهول ...حتتاج اىل جهود
تـوعيـة كبرية للقـضاء علـى احلس العـدائي
الـذي ترك آثـاره على الـشخصيـة العراقـية
املعـاصرة ومـن الضروري جـداً ..ان تتكاثف
اجلهود يف مديـرية شرطة العمارة ...للقضاء
على ظاهرة القاتل اجملهول.

بـني فرتة واخـرى حتـذرنــا وزارة الصحـة من
تنــاول بعـض االغــذيــة املـصـنعــة حمـليــ ًا او
املــستــوردة .ومن جهـة اخـرى حتـذرنــا من
استخـدام العديـد من مـستحـضرات الـتجميل
والعطور ومـنها على سبيل املثـال مستحضرات
مـصنعـة يف دول االمارات أو ايـران او قربص او
اسرائيل...
لكـن كثريين مـنا لـألسف ال يأخـذون بنـصائح
وحتذيرات وزارة الصحة ،واعتقد ان السر الذي
يكـمـن وراء ذلك .هـــو رخــص اسعـــار هـــذه
املنتجات اوالً .وثانيـ ًا علب هذه املنتجات حتمل
عالمــة جتــاريــة معــروفــة لــدى مجهــور
املــسـتهـلكـني ومـــؤثـــرة فـيهــم او داخله يف
(مزاجهم )..مثل (كرميات ،وعطور كريستيان
ديــور او مــدام شــانـيل او كــاتــرين دونــوف
وغريهــا ...ان الظـاهـرة ينـطبـق عليهــا املثل
املأثـور( :ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت
ال تدري فاملصيبة اعظم).
انفتاح غير ملحوظ
وقـــد ســـاعـــد هـــذا الـتـــدفـق الغـــذائـي
واملستحـضراتي ،انفـتاح السـوق العراقيـة امام
دخول هـذه البضـائع املغشـوشة انفـتاحـ ًا غري
متـحفظ او مـشـدد اضـافـة اىل زيـادة حـركـة
الـتهريب أي الـتجارة غري الـشرعـية ،وال ننـسى
كذلك ضعف الوعي او غيابه بني اوساط كثرية
من شــرائـح اجملتـمع .وهـــو عنـصــر مـهم يف
التـفريق بـني ما هـو غث أو مسني .مـضاف اىل
ذلك انتشار ظـاهرة الربح السريع واجلشع لدى
الكـثري من التجـار وباعـة املفرد .الـذين صاروا
يعـرفــون جيـدًا مـن اين تـؤكل الـكتف هـذه
االيام !..ومل يعد سرًا ان يوجد يف جمتمعنا ذاك
الـذي ميكن ان نطلق عليه املـستهلك املفضل أي
الذي ال يـستطيع التمـييز او انه أسري رغبته أو
سري معدته او أسري مظهره..
وأدعـو من خالل هذه الصحيفـة اىل وقف حالة
االنفالت الغــذائي أي اجلـري وراء مـعلبـات ال
نعـرف فرتة انتـاجه او تاريخ انـتهاء صـالحية
استعماهلا ،كذلك ال نـعرف كيف دخلت اسواقنا
ومن أي املناشئ هي.
وأذكـر لقـاء مع مـديـر معهـد حبـوث التغـذيـة
التــابع لـوزارة الـصحــة اعلـن فيه ان الـوزارة
بـصدد انـشاء خمتـربات ميدانـية لفحـص املواد
الغـذائيـة املـستـوردة عنـد املنـاطق واملنـافـذ
احلـدوديــة الربيــة والبحـريـة لـرد الـبضـائع
الفـاسـدة واملـغشـوشـة وخبـاصـة الغـذائيـة اىل
منـاشئها والسماح بدخـول البضائع اليت تتوفر
فيهـا الـشـروط الـصحيـة وشـروط الـسالمـة
البشرية .لكن ال اعتقد ان هذا املقرتح نفذ ،فلو
انه نفـذ ملـا غـرقت اسـواقنـا كمـا هـو اليـوم
ببضائع جمهولة اهلوية واالصل وملا جلأت وزارة
الصحـة اىل شن محالت دورية ملـراقبة نـوعية
هذه البـضائع وحتـذير املـواطنني مـن االقبال
عليها.
لنبرمج غذاءنا
ومرة اخرى اعود اىل ظاهرة االنفالت الغذائي،
وقصـدي ان يكون املـواطن نفسه رقـيب نفسه
وان (يربمج) غـذاءه وحيـدد نـوعيـته .فلقـد
وهبتنا الـطبيعة خريات وفرية وعظيمة ممكن
ان جتعلنـا يف غنـى عن أيـة معلبـات مسـتوردة
مزينة برأس بقرة ضاحكة او خروف منتصب
القـرنني او مسك افقده التجميـد من كل فائدة
غذائية .وباختصار لنأكل ما تنتجه ارضنا وان
يكـون غـالي الـثمن .فـالصحـة والـسالمـة هي
االغلــــى وكل غـــا ٍل رخـيــص .خـــاصـــة أن
مسـتشفياتنـا مل تعد حتتمل املـزيد من حاالت
التـسمم الغذائي الن لديها ما يكفيها من حاالت
معاجلة التسمم االرهابي واالنفالت االمين.
وال أجعل من نفـسي هنا ناصحـ ًا او واعظاً ،لقد
كـنت شخـصيـ ًا منـذ أيـام قليلـة احـد ضحـايـا
التسمم الغذائـي ،واملثل يقول :الوقاية خري من
العالج وليس العكس..
ندعـو اهلل تعاىل ان يـديم عليـنا نعـمة الـصحة
ويدلـنا دائمـ ًا اىل طرق الـوقايـة ،الوقـاية بكل
انواعها ومفاهيمها..

قوة التدخل السريع يف الناصرية ..األمنوذج ملهمة الطوارئ

أمنت احلماية لنقل  26ألف طن من احلبوب ..ودهمت بعض أوكار اإلرهاب ..وطاردت عصابة أم عنيج
الناصرية/املدى
ولتسلـيط الضوء علـى عمل قوة
قوة التدخل السـريع يف حمافظة التدخل السريع قال الرائد مطر
ذي قـار جهـاز مهـم من أجهـزة بـنيان الشـريفي آمر الـقوة :لقد
الـشــرطــة الفــاعلــة يف تــأمني جـــاء تـــشكــيل هــــذه القـــوة
احلمـاية لـقوافل الشـاحنات اليت وتـــــــسميتها بهذا االســـــم بعد
من 2003 /4حـيـث كـــانـت تـــسـمـــى
تقـوم بنقل املـواد الغـذائيـة /9
موانـئ البصـرة واحملافـظات إىل ســابقــاً (طــوارئ الـشــرطــة)
مركز حمافظة ذي قار.
ومهـامهـا تنـصب علـى التـدخل
لقـد عملت هـذه القوة يف الـشهر السـريع حلسم القضايـا اجلنائية
املاضي على تأمني احلماية ألكثر املهمـة .وهـي تتـدخـل يف أغلب
من  26ألف طن مـن احلبوب اليت األحيان كقوة ساندة لقوة مراكز
نـقلتهـا قـوافل الـشــاحنــات من الشرطة يف احملافظة.
الـبصـرة إىل سـايلـو النـاصـريـة وإن مـن أوىل مهـــام القـــوة هـي
مساهـمة بذلك يف تـأمني وصول مــــرافقــــة القــــوافل وأرتـــال
مفـردات الـبطـاقــة التمــوينيـة الشـاحنات اليت تقوم بنقل املواد
للمـواطـنني يف احملــافظــة اليت الغــذائيـة وتــأمني وصـوهلـا إىل
تعـرضـت للتـذبـذب يف األشهـر مراكـز التموين يف احملافظة وقد
األخرية بسبب عملـيات التسليب قمنـا يف الشهـر املـاضي بتـأمني
اليت تتعـرض هلا الـشاحـنات من احلمـايـة ألكثـر مـن  26ألف طن
قبل عـصـابــات أم عنـيج علـى من احلبـوب ومحـايـة صهـاريج
طريق (بصرة  -ناصرية).
البنـزين واملـشتقـات النفـطيـة
القادمة من البصرة.
قوة ساندة
كمــا قـــامت دوريـــاتنــا بعــدة

هجـمات عـلى عـصابـة أم عنيج
علـى الطـريـق السـريع الـرابط
بـني (الـنــاصــريــة  -بـصــرة)
واستــولت علــى ثالث سيـارات
بيك آب تابعـة ألفراد العصابات.

كمــا تسـاهم قـوتنـا يف محـايـة
املـواقع األثـريـة الـواقعـة خـارج
احملـافظـة .من خالل مـرابطـة
املفــارز يف تلـك املنــاطـق أو من
خالل دورياتنـا اآللية املتجـولة.

فضـالً عن مسـاهمتهـا مع قوات
شــرطــة الـنجــدة يف تـنفـيــذ
الــواجبـات الـليـليـة يف مـركـز
احملـافـظـة .وتـأمـني احلمـايـة
ملليـارات الدنـانري الـيت تتسلـمها
املصارف.
مالحقة عصابات
وأضاف :لقـد ضبطـت دورياتـنا
ثالث سيارات حكومية مسروقة
يف منطقـة الدميـة الصحـراوية
التــابعــة لنــاحيــة البـطحــاء
وسلمـتها إىل مديريـة الشرطة يف
 .2004 /3 /2كـمــــا اسـتــــولــت علــــى
ثـالث ســـيــــــــارات بـــيــك آب
دبــــــــــــــل قـــــمارة وسوبر 82
وسيــــــــــارة أوبـــــــل بتــاريخ
 2004 /4 /15بعــــــد مـــصــــــادمــــــات
عـنيفــة مع عصـابـات أم عـنيج
كمــا إن لــدوريـــاتنــا حـضــوراً عـلى طريق (ناصـرية  -بصرة).
مـتميـزاً علـى الطــريق السـريع وكـذلك قامـت قوتنـا باالشرتاك
حيث تقوم بـاالشرتاك مع أقسام مع شـرطــة البلــدة والبـطحـاء
مديريـة الشرطة وقـوات الدفاع بـإلقــاء القبـض علــى املتهـمني
املدني يف تأمني احلماية للطريق بتــسلـيب الــزوار اإليــرانـيني

بتـاريـخ  .2004 /3 /1كمــا متت
إعـادة إحدى الـشاحنـات احململة
باملواد الـكهربائيـة واملولدات إىل
أصحــابهــا وهم مـن املقــاولني
اهلنـود بعـد مطـاردة اللـصوص
فـضالً عـن تعــرض ثالثــة من
أفـراد قوتنا إىل اإلصـابة وتضرر
إحـدى سيـاراتنـا أثنـاء قيـامهم
بـإبطـال مفعـول ثالث عبـوات
نـاسفة كـانت مزروعـة مبحاذاة
املوقع العـسكري الـسابق إضـافة
إىل مسـاندتـنا الـيومـية ملـراكز
الشرطة يف تـنفيذ عمليات إلقاء
القبض على اجملـرمني واملشتبه
بهم.
قلة التجهيزات وضعفها
وعن مسـاهمة القوة يف استتباب
األمن يف احملـافظـة قـال الـرائـد
مطــر الشـريـفي :منـذ سقـوط
الـنـظــام الــســـابق وحلــد اآلن
وضعت مديـرية الشرطة الكثري
مـن اخلـطـط الالزمـــة حلفـظ
األمن يف احملـافظة .وقـد باشرت

قوتنا بتنفيذ تلك اخلطط
وأمثـرت عن إلقـاء القـبض
علـــــى عـــــدد كــبــري مــن
اجملــــرمــني واملخـــــالفـني
للقـانـون .وحنن جـادون يف
تنفيذ واجباتنا حتى يتم
حتقـيق االسـتقــرار األمين
الــذي يلـيق بــالعــراقـيني
وقــد اسـتـنفــرنــا كـــامل
قوتـنا لتحقيـق هذا اهلدف
بعد نقل السيادة.
وعن معـوقات العـمل قال:
إن الـشــرطــة بــشكل عــام
تـفتقـر إىل بعـض األسلحـة
الــســانــدة والـتجهـيــزات
واآلليات الالزمة إضافة إىل
املبــاني وأجهــزة االتصـال
وعلـــيه أقــرتح تـــــسلـــيح
الشـرطـة بـسالح متـوسط
يكــافـئ أسلحــة الـطــرف
اآلخـــر وجتهـيـــزهـــا مبـــا
يــؤهلهـا لـلقيـام بـدورهـا
املطلوب.

