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71915العدد )          ( السنة الثالثة السبت)       (متوز   بغداد / املدى
متكنـت قوات االمن العراقيـة من القاء القبض علـى عصابة
لـتهــريـب الـنفـط يف محــافـظــة ذي قــار. وقــال بـيــان جمللـس
الوزراء تلـقت )املدى( نـسخة مـنه ان قوات االمـن متكنت من
القاء القبض علـى جميع افراد الـعصابة. واضـاف البيان ان
عمليـة القاء القـبض متت خالل تهـريب العصـابة صهـريجا
محمال مبـادة النفـط يف ناحـية أور. واشـار البيـان الى الـقاء
القبض علـى عدة سيارات محملة بـ )30( برميال من النفط
كــانت تــرافق الـصهــريج. وبني الـبيــان ان اصحـاب الــسيـارات
من سـكنــة محــافـظــة البـصــرة. ولـم يكـشف الـبيــان الــى أيــة

جهة حاولت العصابة تهريب النفط.

 القبض عىل عصابة لتهريب النفط يف ذي قار 

صالح الدين /املدى
اسـتبعـد رئيـس اجلمهـوريـة
جالل طــــــالــبــــــانــي انــــــدالع
حـــــــرب اهلــيـــــــة يف العــــــراق،
مـوضحـاً ان مـا يجـري اآلن
هـــو تــصفـيــــة خالفـــات بـني

مجموعات صغيرة.
وقــال طــالـبــانـي يف مــؤمتــر
مــشـتـــرك مع رئـيــس اقلـيـم
كـــردستــان مــسعــود بـــارزاني
يف مــنـــتجـع صالح الــــــديــن
بــــــــاربـــيـل عـقـــب اجـــتـــمــــــــاع
بـــيـــنـهـــمــــــــا: "اجلـــمـــيـع مـع
املــــصـــــــاحلـــــــة واالســتـقـــــــرار
وليـسـت هنـاك مـستلـزمـات
احلـرب االهـليـة"، مـضـيفـا:
"ان هـنــاك خـطــة قــدمـتهــا
حـكــــــومــــــة املــــــالـكـــي ونحــن

لـــبـــنــــــــان مـحــــــــاصــــــــر ..بــــــــراً وبـحــــــــراً وجــــــــواً

دخـــــان احلــــــرب يغـــطــي ســامء بــريوت
بيروت-العواصم/املدى وكاالت

تــــواصلـت أمـــس، وللـيـــوم الـثـــالـث
علــى الـتــوالـي، عـملـيـــات القـصف
املـتبـــادل بني اســرائـيل وحــزب اهلل
اللـبـنـــانـي، وذلـك يف اوسع اعـمـــال
حــربـيـــة علــى اجلـبهـــة اللـبـنــانـيــة

منذ سنوات.
فحــــســب مـــصـــــدر حـكـــــومــي فـــــان
الــطـيــــران احلــــربـي االســــرائــيلـي
قصف مطار بيـروت للمرة الرابعة
أمـــس اجلــمعـــــة اال انه لـم يــصـب
مـبنـاه بـشـكل مبـاشـر وفق مـا افـاد
املصـدر حـيث كـانـت اخبـار سـابقـة
قــد افــادت بــاصــابــة مـبنــى املـطــار
للــمـــــرة االولـــــى ولــيــــس مــــــدارجه

فقط.
وشـــــوهـــــدت سحــب مــن الـــــدخـــــان
تغـطـي سمــاء املـطــار الــواقع علــى
مقــــــربــــــة مــن ضــــــاحــيــــــة بــيــــــروت
اجلـنــــوبـيــــة الـتــي تعـتـبـــــر معـقال

حلزب اهلل.
هجرةالطائرات

وقال ضـابط يف اجليـش اللبنـاني
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس "ان الـــذي
اصيب هـو مستودع لشـركة طيران
الــشـــرق االوســط يقـع علـــى احـــد
املـــدرجـــات ولـيــس املـبـنــــى نفـــسه"
معـتـبـــرا ان هــــذا القــصف حــصل
الن "طائرات شـركة طيران الشرق

االوسط سحبت من املطار".
وغادرت آخر خـمس طائرات تابعة
لشـركـة الـطيـران كـانت ال تـزال يف
بيـروت الى قـبرص صبـاح اجلمعة
حلـــــمــــــــــــايـــــتـهــــــــــــا مـــــن الـقـــــــصـف

االسرائيلي.
ويعـتبــر مطـار بيـروت الـذي اطلق
عـليـه اسم مـطــار رفـيق احلــريــري
الـــــدولــي مــن اهــم معـــــالــم اعـــــادة
االعـمــــار يف بـيــــروت بعــــد انــتهــــاء

احلرب االهلية عام .1990
وكلـف بنــاء هــذا املـطــار نحــو 600
ملـيــــون دوالر ودشـن يف مـنـتــصف
الــتــــسعــيــنــيـــــات وهـــــو قـــــادر علـــــى
استقـبال نحـو ستـة ماليني راكب.
وقــــد اســتقـبـل  2.3 ملـيــــون راكـب

عام 2005 .
كــمـــــا قـــصف الــطــيـــــران احلـــــربــي
االسـرائـيلي خالل الـسـاعـات الـ48
املــاضـيــة مـطــاريـن عـــسكــريـني يف
سهل الـبقـــاع ويف عكـــار يف شـمـــال

لبنان.
وتـعــــــــرضـــت ضــــــــاحـــيــــــــة بـــيــــــــروت
اجلنــوبيــة اجملــاورة لـلمـطــار لـيلــة
اخلـميـس/اجلـمعــة للقـصف ممــا
ادى الــــى اصــــابــــة نحــــو خـمـــسـني

اجـــــتـــــمـــــــــــــاع جملـلــــــــــس االمـــــن يف
نـيويـورك سيعقـد بنـاء علـى طلب
لـبنـان الـذي طــالب بــوقف اطالق

النار.
وكـــان الــسـنـيـــورة قـــد شــــدد خالل
اتصـال اجــراه اخلميـس مع وزيـرة
اخلــارجيــة االميــركيـة كـونــدوليـزا
رايس على ضـرورة صدور قرار عن
مـجلـــس االمـن يــــدعــــو الــــى وقف

شامل الطالق النار.
بـيـنـمـــا اعلـن الــرئـيــس االمـيــركـي
اخلـميـس ان الســرائـيل "احلق يف
الــدفــاع عـن نفــسهـــا ولكـن علـيهــا
جتــــنــــب اضـعــــــــــاف احلــكــــــــــومــــــــــة

اللبنانية".

من الـــرئيــس االميـــركي "بــذل كل
جهـــوده ملـمـــارســـة الــضغــط علـــى
اســــرائــيل لــــوقف عــــدوانهــــا علــــى
لـبنــان والتــوصل الــى وقف شــامل
الطـالق الـــنـــــــــار ورفـع احلـــــصـــــــــار

املفروض عليه".
واضـــــــاف الــبــيـــــــان ان الـــــــرئــيـــــس
االمــيــــــركــي "اكــــــد حــــــرصـه علــــــى
ممــارســة الـضغـط علــى اســرائـيل
حلـصــر االضــرار الـتـي يـتكـبــدهــا
لـبـنـــان جـــراء االعـمـــال احلـــربـيـــة
اجلاريـة وجتنيب السكـان املدنيني

االبرياء الضرر".
ويــــاتـي هــــذا االتــصــــال بـني بــــوش
والــــســنــيــــــورة قـــبل ســــــاعــــــات مــن

له "عــن تـفهـــمه الـكـــــــامل ملـــــــوقف
احلكـــومــــة اللـبـنـــانـيــــة وتقـــديـــره
وتأيـيده للـمواقف والقـرارات التي
صـدرت عن احلكومـة اللبنـانية يف
اعقــــــاب مــــــا جـــــــرى علــــــى اخلـــط

االزرق".
وتــابع الـبيــان ان الـسـنيــورة طـلب

جـورج بـوش الـذي اكـد له "حـرصه
علـــــى ممـــــارســـــة الــــضغــــط علـــــى
اســـــــرائــيـل لــتـجــنــيــب الـــــسـكـــــــان

املدنيني االبرياء الضرر".
وقالت رئاسـة احلكومة يف بيان ان
الـرئيـس االميـركي هـو الـذي اخـذ
مبادرة االتصال بـالسنيورة واعرب

هاتف مع بوش
امــا يف بـيــروت فقــد اعلـن مـصــدر
حــكــــــــومـــي لـــبـــنــــــــانـــي ان رئـــيــــــس
احلكــومــة فــؤاد الــسـنـيـــورة تلقــى
بعــد ظهــر أمـس اجلـمعــة اتـصــاال
هـــاتفـيـــا مـن الـــرئـيــس االمـيـــركـي

من النـوم يف ازالة الزجـاج املكسور
مـن امـــام مـنــــازلهـم ومحــــالهـم يف
وقت حـاولت جرارات صغـيرة ازالة
الــركــام الــذي ســد متــامــا الـطــرق

الفرعية الداخلية.
يف القاهرة

وسيــاسيـاً شهـدت القـاهـرة حـركـة
دبلـــومـــاسـيـــة نـــاشــطـــة الحـتـــواء
االزمـــــــة حــيــث بـحــث الـــــــرئــيـــــس
املــصـــــري حــــســنــي مــبـــــارك أمــــس
اجلــمعــــة مـع امللـك االردنـي عـبــــد
اهلل الــثـــــانــي يف تـــطـــــورات اوضـــــاع
الــشـــرق االوســط بعـــد الـتــصعـيـــد
االســـرائـيلـي الـــواسع ضـــد لـبـنـــان
كـمـــا افـــاد مــصـــدر مـن الـــرئـــاســـة

املصرية.
وكانت وكالة انباء الشرق االوسط
املـصــريــة الــرسـمـيــة قــد ذكــرت ان
اللقـــاء يتـمحــور "حــول االزمــة يف
لــبــنــــــان والــــــوضـع يف فلــــســـطــني"
وادرجـته وكـــالـــة االنـبـــاء االردنـيـــة
"ضـمـن الـتــشــاور والـتـنــسـيق" بـني
الـدول العـربيـة "النهـاء التـصعيـد

وتدهور االوضاع" يف املنطقة.
واســتــمـــــر الـــــرئــيــــس املـــصـــــري يف
اجــــــراء سلـــــسلــــــة محـــــادثــــــات مع
اطـــــراف عـــــربـيـــــة ودولـيـــــة سعـيـــــا

الحتواء املوقف.
ردود غير متكافئة

ويف بــــــاريــــس تــــســــــاءل الــــــرئــيــــس
الفــــرنـــسـي جــــاك شـيــــراك أمـــس
اجلمعـة حـول مـا اذا كـانـت هنـاك
مـن "نيــة لتــدميـر لـبنـان"، واصفـا
"الــــــردود احلــــــالــيــــــة" يف الــــشــــــرق
االوسـط بـــانهــا "غـيــر مـتكــافـئــة"،
خالل مقـابلـة تلفـزيـونيـة اجـراهـا
ملناسبة العيد الوطني الفرنسي.

وقـال الــرئيـس الفـرنـسي "الـوضع
خـطــر حقــا يف الـشــرق االوسـط"،
مــشــددا علــى ضــرورة ارســال وفــد

من االمم املتحدة الى املنطقة.
من ناحية ثانية، اعتبر شيراك ان
حـــــــركــــــــة املقـــــــاومــــــــة االسالمــيـــــــة
)حمـاس( وحـزب اهلل "ال يـتمتعـان
بحـس املـســؤولـيــة بـتــاتــا" بعــدمــا

قاما باسر جنود اسرائيليني.

شخصا بجروح.
صواريخ نهاريا

ويف املقـابل فـان دفعـة جـديـدة من
الـــصــــــواريخ اطـلقــت مــن لــبــنــــــان
سقــطـت صـبـــــاح اجلــمعـــــة وســط
مــدينـة نهـاريـا بـدون اصـابـة احـد

لكنها تسببت  باندالع حريق.
وقال املصدر ان الـصواريخ تسببت
باضـرار ماديـة، ال سيـما يف مـنازل

ومحال جتارية.
ويف وقـت ســــابـق، سقــطـت ســبعــــة
صـواريخ يف شمـال اسـرائيل اثنـان
مـنهـا قـرب كـيبـوتـس بــالقــرب من
احلــــــدود اللــبــنـــــانــيـــــة مــن دون ان
تـؤدي الـى وقـوع اصـابـات وخـمسـة
اخـرى يف مــدينـة صفــد ايضــا من

دون اصابة احد.
اجلمعة الكارثية

وبــــــدا املـــــشهــــــد اللــبــنــــــانـــي عقــب
الغــــارات الـتـي شـنــتهــــا اســــرائــيل
اجلمعـة كارثـيا مع تصـاعد الـسنة
الـلهــب مـــن معـــــــامل الــكهــــــربــــــاء
وجتـمـع سحـب الــــدخــــان الـــســــود
فـــــوق بــيـــــروت وانــتــــشــــــار انقـــــاض
اجلــســـور فـــوق طـــرقـــات رئـيــسـيـــة
وتـسـبب القـصف املـسـتمــر يف فتح

فجوات ضخمة فيها.
واسفــــرت احلــملــــة االســــرائــيلـيــــة
علـــى لـبـنـــان الـتـي انــطلقـت بعـــد
عـملـيـــة حلـــزب اهلل والـتـي خــطف
فـيهــا جنـديـان اســرائيـليـان وقـتل
ثـمـــانـيـــة آخـــرون، عـن مــصـــرع 61
مـــدنـيـــا، مــنهــم اطفـــال وعــــائالت

باسرها، وجرح 165 شخصا.
واسـتمـر عنـاصـرالـدفـاع املـدني يف
مكـافحـة الـسنـة اللـهب بعــد اكثـر
مــن 12 ســـــاعــــــة علـــــى الـــضـــــربـــــة
االســـــرائــيلــيـــــة الــتــي اســتهـــــدفــت
خــزانــات الــوقــود يف مـطــار بيــروت
الـــدولــي ومعـمـل كهـــربـــاء جـنـــوب

العاصمة.
ويف حني اقفل العـديد مـن احملال
ومن املــؤسسـات التجـاريـة ابـوابهـا
يف بـيـــروت، بـــدت الــطـــرقـــات شـبه
خالـية مـن السـيارات، واحلـركة يف
ضاحـية بيروت اجلـنوبية مـشلولة
بعـدمــا استفـاق الـسكـان مـن ليلـة
قاسـية امضـوها علـى وقع الغارات
اجلـــويـــة وســط الـــدمــــار الكـثــيف
الالحق بـــالـطـــرقـــات الـــرئـيــسـيـــة

وباجلسور.
وغـطــى الــزجــاج واحلـطــام شــوارع

الضاحية اجلنوبية.
ونشـط السكان الذيـن لم يتمكنوا

تغطـية واسعـة للتطـورات يف لبـنان واسـرائيل يقـدمها الـيوم
ــــــــــات 7 و8 و9 و10 ــــــــــى الــــــصـفـح ــــــــــدى( عـل ـمـلـحـق )امل ـ ـ

يف مـــــــؤمتـــــــر صـحـفــي مبــــصــيـف صـالح الـــــــديــن

طالباين يستبعد اندالع حرب اهلية وبارزاين ينفي ارسال قوات
كردية اىل مناطق الوسط

وفــدا كــرديـــا سيــزور قـــريبــا
بغـــداد الكـمـــال املـبـــاحـثـــات
مع حكــومــة املــالـكي بـشــأن
املــــــــــــادة 140 بـخــــــصــــــــــــوص
كــــركــــوك.  وقــــال بــــارزانـي:
اتفقنا عـلى تشكيل اللجنة
وعلــى تخـصيـص امليــزانيـة
لـتنفيـذ املادة وقـريبـا سوف
يــكــــــــون هـــنــــــــاك مــكـــتـــب او
ممثـليــة لالقـليـم يف بغــداد
وســـيــكــــــــــون لـلـحــكــــــــــومــــــــــة
العـــراقيــة مـكتـب متثـيل يف
اربيل. واضاف: وقريبا جدا
ســـــوف يـــــذهــب وفـــــد رفـــيع
املستوى الـى بغداد ملواصلة
املـبــاحـثــات الـتـي جـــرت مع
االخ دولـــــة رئــيــــس الـــــوزراء

وانهاء كل هذه املسائل. 

الحتـــــصـل حــــــــرب اهـلـــيــــــــة
وســــــــــوف يــكــــــــــون مــــــــــوقـف
حكـــومــــة اقلـيـم كـــردسـتـــان
اخـــمــــــــاد الـفـــتـــنــــــــة وعــــــــدم
الــتــــــورط يف هــــــذه احلــــــرب

االهلية". 
وفيما يخـص نزوح العوائل
الـعـــــــــربـــيـــــــــة الـــــــــى اقـلـــيـــم
كــــــردســتـــــــان العــــــراق قــــــال
بــارزانـي: هــذا نــزوح مــؤقـت
وحـكــــومــــة االقلـيـم حتــــاول
تـــــــوفـــيـــــــر املــــــســـتـلـــــــزمـــــــات
الضـروريـة والعيـش الكـرمي
لـهـــم ولــكـــن الـــبـــــــــرنـــــــــامـج
الـــرئيـسـي يجـب ان ينــصب
يف اعــادتهم الــى منـاطـقهم

عند استتباب االمن. 
واعلــن بــــــارزانــي ايـــضــــــا ان

العـراق اذا مـاحـصلت حـرب
اهـلـــيــــــــة يف الـعــــــــراق قــــــــال
بــــــــــــــارزانـــــي: "امتـــــنــــــــــــــى ان

املـــــــــــصــلــحـــــــــــــــــــة ارســـــــــــــــــــال
الـبيــشمــركــة". وعن مــوقف
حكـــومــــة اقلـيـم كـــردسـتـــان

تقـتضي ارسـال البـيشمـركة
الـى خـارج االقلـيم وارى انه
يف هــذه الظــروف ليــس من

وافقنـا عـليهـا وسـنبــذل كل
اجلـــهــــــــــــــــــــــود يف جــــــــمــــــــيـــع
االجتـاهـات من اجـل جتنب
الفـتنة الـطائفـية والقـضاء

على االرهاب".
مـــن جهـــته قــــــال مـــــسعــــــود
بــــــــــارزانـــي رئـــيـــــــس اقـلـــيـــم
كـردستان انه لن يتم ارسال
قوات البيشمركة الى وسط
العــراق حلل النــزاع بني أي
طــــــرف. وقــــــال بــــــارزانــي يف
املؤمتـر الصحفي املـشترك:
"حتـى اآلن لم يـطلبـوا منـا
ذلك ولـكن بــالتــأكيــد نحن
نعــمـل علــــــى اعــــــادة االمــن
واالســـتقــــــرار الــــــى جــمـــيع
مـــنـــــــــاطـق الـعـــــــــراق ولــكـــن
الاتـــــصــــــــــور ان الـــــضــــــــــرورة

النجف/ اف ب
اعلن صاحب العامري االمني العام ملؤسسة الشهيد
الصدر ان القوات االميركية اطلقت سراح احد اقرب
معاوني السيد مقتدى الصدر و28 من انصاره.
وقال العامري يف تصريح للصحفيني: ان "القوات
االميركية اطلقت سراح الشيخ احمد الشيباني و28 من
اعضاء التيار الصدري من سجن بوكا يف البصرة".
وكانت القوات االميركية قد القت القبض على الشيخ
الشيباني بعد املواجهات التي وقعت صيف 2004 يف
النجف.

اطالق رساح 29 معتقاًل 
من التيار الصدري

بروكسيل/ اف ب 
اعلنت املفوضية االوروبية أمس اجلمعة االفراج عن 50
مليون يورو اضايف كمساعدات انسانية طارئة ملواجهة
"التدهور اخلطير للوضع يف االراضي الفلسطينية".
وهذه املساعدة تهدف خصوصا للحصول على مواد
غذائية ومياه و للعالج الطبي ونشاطات "احلماية" كون
السكان "معرضني اكثر فاكثر النتهاكات حقوق االنسان".
وقال املفوض االوروبي للمساعدات االنسانية لوي
ميشيل "ادين بشدة تصاعد حدة العنف يف املنطقة
وآسف للتدهور املستمر للوضع االنساني لسكان غزة
والضفة الغربية. 

اإلفراج عن مساعدات عاجلة
للفلسطينيني 

تلعفر/ املدى والوكاالت
أعلـن قــــائـمــمقــــام قــضــــاء تلـعفــــر أمـــس
اجلــمعــــة عـن اعــتقــــال ثالثــــة عـنــــاصــــر
قـياديـة يف تنـظيم )الـقاعـدة( وتسعـة من
أتباعهم،خالل مداهمـات نفذتها قوة من

اجليش والشرطة مساء اخلميس.
وقال قـائممقـام تلعفر العـميد جنـم عبد
ــــــوري: "حــــصـلــت مــــــداهــمــــــات اهلل اجلــب
للقـضــاء الــســاعــة الــســـابعــة مـن مــســاء
)اخلــمــيــــس( اســتــمــــرت عــــدة ســــاعــــات،
شــاركت فـيهــا قــوة مــشتــركــة مـن الفــرقــة
الـثــالـثـــة للجـيــش العــراقـي.. تــســانــدهــا

قوات من شرطة تلعفر."
وأضــاف: "أسفــرت املــداهـمــات عـن إلقــاء
القـبــض علــــى القـيـــادي )يــشـــار فـــارس(
العــضــــو يف تـنــظـيــم )القــــاعــــدة(.. ومـعه

خمسة من أتباعه."
وأشـار اجلبوري إلـى أن املداهمـة "أسفرت
أيــضـــا عــن مقــتل إثـنـني مـن املـــسـلحـني،

ـ
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بغداد/ املدى
شهدت بغداد ظهر امس حظراً للتجوال على املركبات بدأ
العمل به من الساعة احلادية عشرة حتى الساعة الثالثة
بعد الظهر ملنع هجمات محتملة قد تستهدف املصلني
واملساجد.
ويأتي احلظر ضمن اخلطة االمنية التي اعلنت يف بغداد
والتي بوشر العمل بها يف الرابع عشر من الشهر املاضي
كمحاولة للحد من العمليات املسلحة التي تستهدف
املصلني خالل صالة اجلمعة.
وقال مصدر امني يف وزارة الداخلية: ان استمرار العمل
بهذا احلظر خالل يوم اجلمعة قلص الى حد كبير من
هجمات كانت تستهدف املساجد واملصلني ببغداد وانه
مينع هجمات محتملة اخرى.
وانتشرت نقاط السيطرة والتفتيش يف مداخل ومخارج
احياء وضواحي بغداد يف وقت خلت فيه الشوارع
الرئيسية من املارة وحركة السيارات.

استمرار العمل بحظر التجول
ظهر اجلمعة

اجليش  يتسلم مهام األمن يف تلعفر ..والقبض عىل 3 عنارص قيادية من القاعدة
)احمللبيـة( أسفرت أيـضا عن العثـور على
أحـزمة نـاسفة وعـدد من العبـوات وبنادق
قـنص وأسلحــة مختلفـة.الـى ذلك تـسلم
اللــــواء الـثــــالـث مــن الفــــرقــــة الـثــــالـثــــة
للجيش العراقي املهام األمنية يف مدينة
تـلعفـــر مـن القـــوات مـتعـــددة اجلـنــسـيـــة،
وقــال مصـدر مـسـؤول يف وزارة الـدفـاع ان
عمليـة تسلم املهـام يف تلعفر تـزامنت مع
تسلم السيادة يف محـافظة املثنى بعد أن
ـــــأهلــت القـــــوات العــــراقــيــــة وأصــبحــت ت
جاهـزة لالضطالع بـاملسـؤوليـات األمنـية
والتـصــدي لـألعمــال اإلرهـــابيـــة.وعثــرت
قــوات االمن أمـس علـى عــدد من اجلـثث
ــــة يف تلـعفــــر.وقــــال مــصــــدر يف اجملهــــول
الــشـــرطـــة انه عـثـــر أمــس علـــى 12 جـثـــة
مـلقـــاة يف مـنــطقـــة مـــدافـن مـهجـــورة يف
تـلـعـفـــــــــر. وذكـــــــــر مـــــصـــــــــدر مــــن احـــــــــد
املــسـتــشفـيـــات انه يعـتقـــد ان الــضحـــايـــا

شنقوا قبل اربعة او خمسة اشهر.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــاط اجلـــيـــــش واســـتـــــشـهــــــاد أحــــــد ضـــب
العـراقي.. وجـرح شــرطي، كمـا مت العثـور
ــــــة مــن األسـلحـــــــة والعــتــــــاد ــــــى كــمــي عل
ــــذخــيــــرة." ويف ســيــــاق مــتـــصل، قــــال وال
قـــائـمـمقـــام قـضـــاء تـلعفـــر إن قـــوات مـن
الفـرقـة الثـالثـة للجـيش "قـامت بعـمليـة
مـــداهـمـــة أخـــرى يف نـــاحـيـــة )احمللـبـيـــة(
الواقعـة غرب مـدينـة املوصـل، مت خاللها
القـبـــض علــــى قـيــــادي آخــــر يف تـنــظـيـم
)القاعـدة( هو محمـد مركـي، ومعه أربعة
مـن جـمـــاعـته.. مـن ضـمـنهـم مــســـاعـــده
أمجـد واملـدعــوان عبـد الـرحـمن ويـرسف

حبش."
ورصدت القوات األمريكية مكافأة بقيمة
عــشــرة آالف دوالر ملـن يــدلـي مبعلــومــات
عــن )محـمــــد مــــركـي(، ومـكــــافــــأة أخــــرى
قــــــدرهــــــا خــمــــســــــة آالف دوالر مـقــــــابـل

مساعده أمجد.
ــــــى أن مــــــداهـــمــــــة ــــــوري إل وأشــــــار اجلـــب
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