القبض عىل عصابة لتهريب النفط يف ذي قار

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى

العدد (  ) 719السنة الثالثة السبت( )15متوز
()19جمادى اآلخرة 1427
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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 ( )30برميال من النفط
كــانت تــرافق الـصهــريج .وبني الـبيــان ان اصحـاب الــسيـارات
من سـكنــة محــافـظــة البـصــرة .ولـم يكـشف الـبيــان الــى أيــة
جهة حاولت العصابة تهريب النفط.
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صفحة

دينارا

لـــبـــنــــــــان مـحــــــــاصــــــــر ..بــــــــراً وبـحــــــــراً وجــــــــواً

دخـــــان احلــــــرب يغـــطــي ســامء بــريوت
بيروت-العواصم/املدى وكاالت
تـ ــواصلـت أم ــس ،وللـي ــوم الـث ــالـث
علــى الـتــوالـي ،عـملـي ــات القـصف
املـتب ــادل بني اســرائـيل وحــزب اهلل
اللـبـن ــانـي ،وذلـك يف اوسع اعـم ــال
حــربـي ــة علــى اجلـبه ــة اللـبـنــانـيــة
منذ سنوات.
فح ـ ـســب مـ ـص ـ ــدر حـك ـ ــومــي ف ـ ــان
ال ـطـيـ ــران احلـ ــربـي االسـ ــرائــيلـي
قصف مطار بيـروت للمرة الرابعة
أم ــس اجلــمع ـ ــة اال انه لـم ي ـصـب
مـبنـاه بـشـكل مبـاشـر وفق مـا افـاد
املصـدر حـيث كـانـت اخبـار سـابقـة
قــد افــادت بــاصــابــة مـبنــى املـطــار
لل ـم ـ ــرة االول ـ ــى ول ـيـ ــس مـ ـ ــدارجه
فقط.
وش ـ ــوه ـ ــدت سحــب مــن ال ـ ــدخ ـ ــان
تغـطـي سمــاء املـطــار الــواقع علــى
مقـ ـ ــربـ ـ ــة مــن ضـ ـ ــاح ـيـ ـ ــة ب ـيـ ـ ــروت
اجلـنـ ــوبـيـ ــة الـتــي تعـتـب ـ ــر معـقال
حلزب اهلل.

هجرةالطائرات

وقال ضـابط يف اجليـش اللبنـاني
ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس ب ــرس "ان ال ــذي
اصيب هـو مستودع لشـركة طيران
ال ـش ــرق االوســط يقـع عل ــى اح ــد
امل ــدرج ــات ولـيــس املـبـنـ ــى نف ــسه"
معـتـب ــرا ان هـ ــذا 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
حلـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــن الـقـ ـ ـ ـصـف
االسرائيلي.
ويعـتبــر مطـار بيـروت الـذي اطلق
عـليـه اسم مـطــار رفـيق احلــريــري
ال ـ ــدولــي مــن اهــم مع ـ ــالــم اع ـ ــادة
االعـمـ ــار يف بـيـ ــروت بعـ ــد انــتهـ ــاء
احلرب االهلية عام 1990.
وكلـف بنــاء هــذا املـطــار نحــو 600
ملـيـ ــون دوالر ودشـن يف مـنـتــصف
ال ـتـ ــسع ـي ـن ـي ـ ــات وه ـ ــو ق ـ ــادر عل ـ ــى
استقـبال نحـو ستـة ماليني راكب.
وقـ ــد اســتقـبـل  2.3ملـيـ ــون راكـب
عام . 2005
ك ـم ـ ــا ق ــصف ال ـط ـي ـ ــران احل ـ ــربــي
االسـرائـيلي خالل الـسـاعـات الـ48
املــاضـيــة مـطــاريـن ع ــسكــريـني يف
سهل الـبق ــاع ويف عك ــار يف شـم ــال
لبنان.
وتـعـ ـ ـ ــرض ــت ضـ ـ ـ ــاحـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـيـ ـ ـ ــروت
اجلنــوبيــة اجملــاورة لـلمـطــار لـيلــة
اخلـميـس/اجلـمعــة للقـصف ممــا
ادى الـ ــى اصـ ــابـ ــة نحـ ــو خـمـ ـسـني

شخصا بجروح.

صواريخ نهاريا

ويف املقـابل فـان دفعـة جـديـدة من
الـ ـصـ ـ ــواريخ اطـلقــت مــن ل ـب ـنـ ـ ــان
سق ـطـت صـب ـ ــاح اجلــمع ـ ــة 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 سـ ــابـق ،سق ـطـت ســبعـ ــة
صـواريخ يف شمـال اسـرائيل اثنـان
مـنهـا قـرب كـيبـوتـس بــالقــرب من
احلـ ـ ــدود الل ـب ـن ـ ــان ـي ـ ــة مــن دون ان
تـؤدي الـى وقـوع اصـابـات وخـمسـة
اخـرى يف مــدينـة صفــد ايضــا من
دون اصابة احد.

اجلمعة الكارثية

وبـ ـ ــدا امل ـ ــشهـ ـ ــد الل ـب ـنـ ـ ــان ــي عقــب
الغـ ــارات الـتـي شـنــتهـ ــا اسـ ــرائــيل
اجلمعـة كارثـيا مع تصـاعد الـسنة
الـلهــب م ــن مع ـ ـ ــامل الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء
وجتـمـع سحـب الـ ــدخـ ــان الـ ـسـ ــود
ف ـ ــوق ب ـي ـ ــروت وان ـت ـ ـشـ ـ ــار انق ـ ــاض
اجل ـس ــور ف ــوق ط ــرق ــات رئـي ـسـي ــة
وتـسـبب القـصف املـسـتمــر يف فتح
فجوات ضخمة فيها.
واسفـ ــرت احلــملـ ــة االسـ ــرائــيلـيـ ــة
عل ــى لـبـن ــان الـتـي انــطلقـت بع ــد
عـملـي ــة حل ــزب اهلل والـتـي خــطف
فـيهــا جنـديـان اســرائيـليـان وقـتل
ثـم ــانـي ــة آخ ــرون ،عـن م ـص ــرع 61
م ــدنـي ــا ،مــنهــم اطف ــال وعـ ــائالت
باسرها ،وجرح  165شخصا.
واسـتمـر عنـاصـرالـدفـاع املـدني يف
مكـافحـة الـسنـة اللـهب بعــد اكثـر
مــن  12س ـ ــاعـ ـ ــة عل ـ ــى الـ ـض ـ ــرب ـ ــة
االس ـ ــرائــيل ـي ـ ــة ال ـتــي اســته ـ ــدفــت
خــزانــات الــوقــود يف مـطــار بيــروت
ال ــدولــي ومعـمـل كه ــرب ــاء جـن ــوب
العاصمة.
ويف حني اقفل العـديد مـن احملال
ومن املــؤسسـات التجـاريـة ابـوابهـا
يف بـي ــروت ،ب ــدت ال ـط ــرق ــات شـبه
خالـية مـن السـيارات ،واحلـركة يف
ضاحـية بيروت اجلـنوبية مـشلولة
بعـدمــا استفـاق الـسكـان مـن ليلـة
قاسـية امضـوها علـى وقع الغارات
اجل ــوي ــة وســط ال ــدمـ ــار الكـثــيف
الالحق ب ــالـط ــرق ــات ال ــرئـي ـسـي ــة
وباجلسور.
وغـطــى الــزجــاج واحلـطــام شــوارع
الضاحية اجلنوبية.
ونشـط السكان الذيـن لم يتمكنوا

اطالق رساح  29معتق ًال
من التيار الصدري
النجف /اف ب

اعلن صاحب العامري االمني العام ملؤسسة الشهيد
الصدر ان القوات االميركية اطلقت سراح احد اقرب
معاوني السيد مقتدى الصدر و 28من انصاره.
وقال العامري يف تصريح للصحفيني :ان "القوات
االميركية اطلقت سراح الشيخ احمد الشيباني و 28من
اعضاء التيار الصدري من سجن بوكا يف البصرة".
وكانت القوات االميركية قد القت القبض على الشيخ
الشيباني بعد املواجهات التي وقعت صيف  2004يف
النجف.

استمرار العمل بحظر التجول
ظهر اجلمعة
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.

اإلفراج عن مساعدات عاجلة
للفلسطينيني
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.

من النـوم يف ازالة الزجـاج املكسور
مـن ام ــام مـنـ ــازلهـم ومحـ ــالهـم يف
وقت حـاولت جرارات صغـيرة ازالة
الــركــام الــذي ســد متــامــا الـطــرق
الفرعية الداخلية.

يف القاهرة

وسيــاسيـاً شهـدت القـاهـرة حـركـة
دبل ــوم ــاسـي ــة ن ــاش ـط ــة الحـت ــواء
االزم ـ ـ ــة ح ـيــث بـحــث ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
امل ـص ـ ــري ح ـ ـس ـنــي م ـب ـ ــارك أمـ ــس
اجلــمعـ ــة مـع امللـك االردنـي عـبـ ــد
اهلل ال ـث ـ ــانــي يف تـ ـط ـ ــورات اوض ـ ــاع
ال ـش ــرق االوســط بع ــد الـتــصعـي ــد
االس ــرائـيلـي ال ــواسع ض ــد لـبـن ــان
كـم ــا اف ــاد م ـص ــدر مـن ال ــرئ ــاس ــة
املصرية.
وكانت وكالة انباء الشرق االوسط
املـصــريــة الــرسـمـيــة قــد ذكــرت ان
اللق ــاء يتـمحــور "حــول االزمــة يف
ل ـب ـنـ ـ ــان والـ ـ ــوضـع يف فل ـ ـسـ ـطــني"
وادرجـته وك ــال ــة االنـب ــاء االردنـي ــة
"ضـمـن الـت ـشــاور والـتـن ـسـيق" بـني
الـدول العـربيـة "النهـاء التـصعيـد
وتدهور االوضاع" يف املنطقة.
واس ـت ـم ـ ــر ال ـ ــرئ ـيـ ــس املـ ـص ـ ــري يف
اجـ ـ ــراء سل ـ ــسلـ ـ ــة مح ـ ــادثـ ـ ــات مع
اط ـ ــراف ع ـ ــربـي ـ ــة ودولـي ـ ــة سعـي ـ ــا
الحتواء املوقف.

ردود غير متكافئة

ويف بـ ـ ــاريـ ــس ت ـ ـسـ ـ ــاءل الـ ـ ــرئ ـيـ ــس
الفـ ــرنـ ـسـي جـ ــاك شـيـ ــراك أم ــس
اجلمعـة حـول مـا اذا كـانـت هنـاك
مـن "نيــة لتــدميـر لـبنـان" ،واصفـا
"الـ ـ ــردود احلـ ـ ــال ـيـ ـ ــة" يف ال ـ ـشـ ـ ــرق
االوسـط ب ــانهــا "غـيــر مـتكــافـئــة"،
خالل مقـابلـة تلفـزيـونيـة اجـراهـا
ملناسبة العيد الوطني الفرنسي.
وقـال الــرئيـس الفـرنـسي "الـوضع
خـطــر حقــا يف الـشــرق االوسـط"،
م ـشــددا علــى ضــرورة ارســال وفــد
من االمم املتحدة الى املنطقة.
من ناحية ثانية ،اعتبر شيراك ان
ح ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة املق ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــة االسالم ـي ـ ـ ــة
(حمـاس) وحـزب اهلل "ال يـتمتعـان
بحـس املـســؤولـيــة بـتــاتــا" بعــدمــا
قاما باسر جنود اسرائيليني.

هاتف مع بوش

امــا يف بـيــروت فقــد اعلـن مـصــدر
ح ـكـ ـ ـ ــوم ــي لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان ــي ان رئـ ـيـ ـ ــس
احلكــومــة فــؤاد ال ـسـنـي ــورة تلقــى
بعــد ظهــر أمـس اجلـمعــة اتـصــاال
ه ــاتفـي ــا مـن ال ــرئـيــس االمـي ــركـي

جـورج بـوش الـذي اكـد له "حـرصه
عل ـ ــى مم ـ ــارس ـ ــة الـ ــضغـ ــط عل ـ ــى
اس ـ ـ ــرائ ـيـل ل ـتـج ـن ـيــب الـ ـ ـسـك ـ ـ ــان
املدنيني االبرياء الضرر".
وقالت رئاسـة احلكومة يف بيان ان
الـرئيـس االميـركي هـو الـذي اخـذ
مبادرة االتصال بـالسنيورة واعرب

له "عــن تـفه ــمه الـك ـ ـ ــامل مل ـ ـ ــوقف
احلك ــومـ ــة اللـبـن ــانـيـ ــة وتق ــدي ــره
وتأيـيده للـمواقف والقـرارات التي
صـدرت عن احلكومـة اللبنـانية يف
اعقـ ـ ــاب مـ ـ ــا ج ـ ـ ــرى علـ ـ ــى اخل ــط
االزرق".
وتــابع الـبيــان ان الـسـنيــورة طـلب

تغطـية واسعـة للتطـورات يف لبـنان واسـرائيل يقـدمها الـيوم
مـلـحـق (املـــــــــــدى) عـلـــــــــــى الــــــصـفـحـــــــــــات  7و 8و 9و10

من ال ــرئيــس االمي ــركي "بــذل كل
جه ــوده ملـم ــارس ــة الــضغــط عل ــى
اسـ ــرائــيل لـ ــوقف عـ ــدوانهـ ــا علـ ــى
لـبنــان والتــوصل الــى وقف شــامل
الطـالق الـ ـن ـ ـ ـ ــار ورفـع احلـ ـ ـص ـ ـ ـ ــار
املفروض عليه".
واض ـ ـ ــاف ال ـب ـي ـ ـ ــان ان ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
االم ـيـ ـ ــركــي "اكـ ـ ــد حـ ـ ــرصـه علـ ـ ــى
ممــارســة الـضغـط علــى اســرائـيل
حلـصــر االضــرار الـتـي يـتكـبــدهــا
لـبـن ــان ج ــراء االعـم ــال احل ــربـي ــة
اجلاريـة وجتنيب السكـان املدنيني
االبرياء الضرر".
ويـ ــاتـي هـ ــذا االت ـصـ ــال بـني بـ ــوش
وال ـ ـس ـن ـيـ ـ ــورة ق ــبل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مــن

اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــاع جملـلـ ـ ـ ـ ــس االم ـ ــن يف
نـيويـورك سيعقـد بنـاء علـى طلب
لـبنـان الـذي طــالب بــوقف اطالق
النار.
وك ــان ال ـسـنـي ــورة ق ــد شـ ــدد خالل
اتصـال اجــراه اخلميـس مع وزيـرة
اخلــارجيــة االميــركيـة كـونــدوليـزا
رايس على ضـرورة صدور قرار عن
مـجل ــس االمـن يـ ــدعـ ــو الـ ــى وقف
شامل الطالق النار.
بـيـنـم ــا اعلـن الــرئـيــس االمـيــركـي
اخلـميـس ان الســرائـيل "احلق يف
الــدفــاع عـن نفــسه ــا ولكـن علـيهــا
جت ـ ـنـ ــب اضـعـ ـ ـ ـ ــاف احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
اللبنانية".

يف مـــــــؤمتـــــــر صـحـفــي مبــــصــيـف صـالح الـــــــديــن

طالباين يستبعد اندالع حرب اهلية وبارزاين ينفي ارسال قوات
كردية اىل مناطق الوسط
صالح الدين /املدى
اسـتبعـد رئيـس اجلمهـوريـة
جالل طـ ـ ــال ـبـ ـ ــانــي انـ ـ ــدالع
ح ـ ـ ــرب اهل ـي ـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق،
مـوضحـاً ان مـا يجـري اآلن
ه ــو تــصفـيـ ــة خالف ــات بـني
مجموعات صغيرة.
وقــال طــالـبــانـي يف مــؤمتــر
م ـشـت ــرك مع رئـيــس اقلـيـم
ك ــردستــان مــسعــود ب ــارزاني
يف م ـن ــتجـع صالح الـ ـ ــديــن
بـ ـ ـ ــاربـ ـيـل عـق ــب اجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاع
بـ ـيـ ـنـهـ ـمـ ـ ـ ــا" :اجلـ ـمـ ـيـع مـع
امل ـ ـص ـ ـ ــاحل ـ ـ ــة واالس ـتـق ـ ـ ــرار
وليـسـت هنـاك مـستلـزمـات
احلـرب االهـليـة" ،مـضـيفـا:
"ان هـنــاك خـطــة قــدمـتهــا
حـكـ ـ ــومـ ـ ــة املـ ـ ــالـك ــي ونحــن

وافقنـا عـليهـا وسـنبــذل كل
اجلـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود يف ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ــع
االجتـاهـات من اجـل جتنب
الفـتنة الـطائفـية والقـضاء
على االرهاب".
م ــن جه ــته قـ ـ ــال م ـ ــسعـ ـ ــود
بـ ـ ـ ـ ــارزان ــي رئـ ـي ـ ـ ــس اقـلـ ـي ــم
كـردستان انه لن يتم ارسال
قوات البيشمركة الى وسط
العــراق حلل النــزاع بني أي
طـ ـ ــرف .وقـ ـ ــال بـ ـ ــارزانــي يف
املؤمتـر الصحفي املـشترك:
"حتـى اآلن لم يـطلبـوا منـا
ذلك ولـكن بــالتــأكيــد نحن
نع ـمـل علـ ـ ــى اعـ ـ ــادة االمــن
واالس ــتقـ ـ ــرار الـ ـ ــى ج ـم ــيع
مـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق الـع ـ ـ ـ ــراق ول ـك ــن
الاتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــور ان الـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرورة

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

املـ ـ ـ ـ ـ ـص ـل ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـبيــشمــركــة" .وعن مــوقف
حك ــومـ ــة اقلـيـم ك ــردسـت ــان

العـراق اذا مـاحـصلت حـرب
اهـلـ ـيـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــراق قـ ـ ـ ــال
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارزان ـ ــي" :امتـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان

الحتـ ـ ـصـل حـ ـ ـ ــرب اهـلـ ـيـ ـ ـ ــة
وسـ ـ ـ ـ ــوف ي ـكـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــوقـف
حك ــومـ ــة اقلـيـم ك ــردسـت ــان
اخـ ـمـ ـ ـ ــاد الـفـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــة وعـ ـ ـ ــدم
ال ـتـ ـ ــورط يف هـ ـ ــذه احلـ ـ ــرب
االهلية".
وفيما يخـص نزوح العوائل
الـع ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى اقـلـ ـي ــم
كـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان العـ ـ ــراق قـ ـ ــال
بــارزانـي :هــذا نــزوح مــؤقـت
وحـكـ ــومـ ــة االقلـيـم حتـ ــاول
ت ـ ـ ــوفـ ـي ـ ـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـتـل ـ ـ ــزم ـ ـ ــات
الضـروريـة والعيـش الكـرمي
لـه ــم ول ـك ــن الـ ـب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــامـج
ال ــرئيـسـي يجـب ان ينــصب
يف اعــادتهم الــى منـاطـقهم
عند استتباب االمن.
واعلــن بـ ـ ــارزانــي ايـ ـضـ ـ ــا ان

وفــدا كــردي ــا سيــزور ق ــريبــا
بغ ــداد الكـم ــال املـب ــاحـث ــات
مع حكــومــة املــالـكي بـشــأن
املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  140بـخ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــوص
كـ ــركـ ــوك .وقـ ــال بـ ــارزانـي:
اتفقنا عـلى تشكيل اللجنة
وعلــى تخـصيـص امليــزانيـة
لـتنفيـذ املادة وقـريبـا سوف
ي ـكـ ـ ـ ــون هـ ـنـ ـ ـ ــاك م ـكـ ـت ــب او
ممثـليــة لالقـليـم يف بغــداد
وسـ ـي ـكـ ـ ـ ـ ــون لـلـح ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
الع ــراقيــة مـكتـب متثـيل يف
اربيل .واضاف :وقريبا جدا
س ـ ــوف ي ـ ــذهــب وف ـ ــد رف ــيع
املستوى الـى بغداد ملواصلة
املـبــاحـثــات الـتـي ج ــرت مع
االخ دول ـ ــة رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء
وانهاء كل هذه املسائل.

اجليش يتسلم مهام األمن يف تلعفر ..والقبض عىل  3عنارص قيادية من القاعدة
تلعفر /املدى والوكاالت

أعلـن قـ ــائـمــمقـ ــام ق ـضـ ــاء تلـعفـ ــر أم ــس
اجلــمعـ ــة عـن اعــتق ـ ــال ثالثـ ــة عـنـ ــاصـ ــر
قـياديـة يف تنـظيم (الـقاعـدة) وتسعـة من
أتباعهم،خالل مداهمـات نفذتها قوة من
اجليش والشرطة مساء اخلميس.
وقال قـائممقـام تلعفر العـميد جنـم عبد
اهلل اجلــب ـ ـ ــوري" :ح ـ ـصـلــت م ـ ـ ــداهــم ـ ـ ــات
للقـضــاء ال ـســاعــة ال ـس ــابعــة مـن م ـســاء
(اخل ـم ـيـ ــس) اس ـتــم ـ ــرت ع ـ ــدة س ـ ــاع ـ ــات،
شــاركت فـيهــا قــوة مــشتــركــة مـن الفــرقــة
الـثــالـث ــة للجـيــش العــراقـي ..ت ـســانــدهــا
قوات من شرطة تلعفر".
وأضــاف" :أسفــرت املــداهـمــات عـن إلقــاء
القـبــض علـ ــى القـي ــادي (ي ـش ــار ف ــارس)
الع ـضـ ــو يف تـن ـظـيــم (القـ ــاعـ ــدة) ..ومـعه
خمسة من أتباعه".
وأشـار اجلبوري إلـى أن املداهمـة "أسفرت
أي ـض ــا عــن مقــتل إثـنـني مـن املـ ـسـلحـني،

واس ــت ـ ـ ـشـه ـ ـ ــاد أح ـ ـ ــد ض ــب ـ ـ ــاط اجل ــيـ ـ ــش
العـراقي ..وجـرح شــرطي ،كمـا مت العثـور
عل ـ ـ ــى ك ـمــي ـ ـ ــة مــن األسـلحـ ـ ـ ــة والعــت ـ ـ ــاد
وال ـ ــذخــي ـ ــرة ".ويف ســي ـ ــاق م ـت ــصل ،ق ـ ــال
ق ــائـمـمق ــام قـض ــاء تـلعف ــر إن ق ــوات مـن
الفـرقـة الثـالثـة للجـيش "قـامت بعـمليـة
م ــداهـم ــة أخ ــرى يف ن ــاحـي ــة (احمللـبـي ــة)
الواقعـة غرب مـدينـة املوصـل ،مت خاللها
القـب ــض علـ ــى قـيـ ــادي آخـ ــر يف تـن ـظـيـم
(القاعـدة) هو محمـد مركـي ،ومعه أربعة
مـن جـم ــاعـته ..مـن ضـمـنهـم م ـس ــاع ــده
أمجـد واملـدعــوان عبـد الـرحـمن ويـرسف
حبش".
ورصدت القوات األمريكية مكافأة بقيمة
ع ـشــرة آالف دوالر ملـن يــدلـي مبعلــومــات
عــن (محـمـ ــد مـ ــركـي) ،ومـكـ ــافـ ــأة أخـ ــرى
ق ـ ـ ــدره ـ ـ ــا خــم ـ ــس ـ ـ ــة آالف دوالر مـق ـ ـ ــابـل
مساعده أمجد.
وأش ـ ـ ــار اجل ــب ـ ـ ــوري إل ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــداه ــم ـ ـ ــة

(احمللبيـة) أسفرت أيـضا عن العثـور على
أحـزمة نـاسفة وعـدد من العبـوات وبنادق
قـنص وأسلحــة مختلفـة.الـى ذلك تـسلم
اللـ ــواء الـثـ ــالـث مــن الفـ ــرقـ ــة الـثـ ــالـثـ ــة
للجيش العراقي املهام األمنية يف مدينة
تـلعف ــر مـن الق ــوات مـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة،
وقــال مصـدر مـسـؤول يف وزارة الـدفـاع ان
عمليـة تسلم املهـام يف تلعفر تـزامنت مع
تسلم السيادة يف محـافظة املثنى بعد أن
تـ ـ ــأهلــت القـ ـ ــوات الع ـ ــراقــي ـ ــة وأصــبحــت
جاهـزة لالضطالع بـاملسـؤوليـات األمنـية
والتـصــدي لـألعمــال اإلره ــابي ــة.وعثــرت
قــوات االمن أمـس علـى عــدد من اجلـثث
اجمله ـ ــول ـ ــة يف تلـعف ـ ــر.وق ـ ــال مــص ـ ــدر يف
ال ـش ــرط ــة انه عـث ــر أمــس عل ــى  12جـث ــة
مـلق ــاة يف مـنــطق ــة م ــدافـن مـهج ــورة يف
تـلـعـفـ ـ ـ ـ ــر .وذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدر مـ ــن احـ ـ ـ ـ ــد
امل ـسـتــشفـي ــات انه يعـتق ــد ان الــضح ــاي ــا
شنقوا قبل اربعة او خمسة اشهر.

