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بغداد / املدى
قـرر الــدكتــور عبــد الفالح حـسن الـســوداني وزيــر التجــارة منع

التدخني داخل أروقة مكتب الوزير وجميع شركات الوزارة.
أكــد ذلك مـســؤول املكـتـب االعالمـي يف الــوزارة مـبـيـنــاً أن قــرار
الـوزيـر جـاء متـاشيـاً مع ضـرورة أن تكــون بيئـة الـدائــرة والعمل
نـظـيفــة غـيــر ملــوثــة وال تــسـمح بـتــســرب مــواد ملــوثــة وغـيــر

صحية.
واضاف أن قـرار الوزيـر يبـدأ يف اليـوم األول من شهـر آب املقبل

وسوف تصاحبه قرارات ضد اخملالفني.
واشــار املـصــدر الــى أهـمـيــة هــذا القــرار يف احلــد مـن االضــرار

الكبيرة على الصحة العامة والبيئة يف وقت واحد.
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ـ ـ
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التجارة متنع التدخني يف دوائرها

بغداد / هشام الركابي 
اصدرت وزارة الـداخليـة تعليـمات الجـهزتهـا االمنيـة تدعـوهم
فـيهــا الــى مـتـــابعــة ومـطـــاردة كل مـن يـــروج للـفكــر االرهــابـي
ويـدعـو الـى االقـتتـال والـعنف. وقــال مصـدر مـسـؤول يف وزارة
الـــداخلـيــة ان الــوزارة عــازمـــة علــى الـتـصــدي لـكل مـن يقــوم
بتـرويج املـواد الـدعــائيـة واالفالم الـتي تـشجع وتـدعـم اعمـال
العـنف واالقتتـال. مـشيـرا الـى ان هـذه القضـايـا بـدأت تنـتشـر
بـني بـــائعـي االقــراص املـــدمجــة )CD( ممــا يــؤدي بــدوره الــى
التأثير سلبـيا على عقول وتوجهات الـشباب خصوصا ان هذه
االقراص عدت لـتجنيد وكـسب مثل هذه الـفئات العمـرية من
ابناء الـشعب. واكد املـصدر ذاته ان الـوزارة ستتخـذ االجراءات
القـانــونيـة الـرادعــة بحق اجلهــات التـي تتـاجــر وتتــداول مثل

هذه األقراص أو تتعامل بها.

بغداد / املدى / خاص
رســـم تقـــــريـــــر حــــــول حقـــــوق
االنـــــســـــــان يف الـعـــــــراق خـالل
شهـــري ايـــار وحـــزيـــران 2006
صــــــــورة مــــــــأســــــــاويــــــــة لـعـــمـق
وخطـورة االنتهـاكات اليـومية
القــاسـيــة الـتـي تـتعــرض لهــا
حقــــــوق العـــــراقــيــني بــــســبــب
تـــــــداخالت االوضــــــاع وتــــــردي
الواقع االمني بشكل خاص.

حـيث اشــار الـتقــريــر الـصــادر
عـــن بـعـــثــــــــة االمم املـــتـحــــــــدة
ملـــــســــــاعـــــــدة العــــــراق والــــــذي
حـصلت )املـدى( علـى نـسخـة
مــنه إلـــى تــــواصل الـهجـمـــات
الــتـــي يقـــــــودهـــــــا مــتــمـــــــردون
وارهــابيــون بضـراوة يف ارجـاء
مــخــــــتــلــفـــــــــــــــة مــــــن الــــــبــالد،
خـــــصــــــــوصــــــــاً يف بـغــــــــداد ويف
املنــاطق الــوسـطــى والغــربيــة
ممــا ادى إلــى مقـتل واصــابــة
"11580" مــدنـيـــاً، مع تـــواصل
اعــــمــــــــــال الـقــــتـل واخلــــــطـف
واجلـرائم االخـرى ممــا اسهم
يف عـــمـلـــيـــــــات هـــــــرب ونـــــــزوح

جماعية إلى خارج العراق.
وحــسب وزارة الـصحــة، يــوثق
الـــتـقــــــــريــــــــر تـعــــــــرض نـحــــــــو
"50000" خمـسني الف عراقي
لـلقـتل بـــوحــشـيـــة مـنـــذ عـــام
2003 لغـــايـــة حـــزيـــران 2006،
يف حني بلغت اعداد اجلرحى
يف صفـــوف املـــدنـيــني للـمـــدة

ـ
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يف تقــــــريــــــر لـــبعــثــــــة االمم املـــتحــــــدة ملـــــســــــاعـــــــدة العــــــراق

50 الف قـتيل عـراقـي ومليــون وثالث مئـة الف نـازح
الفدية، منوهاً بتعرض فريق
تايكـواندوا باكـمله مؤلف من
"15" طفالً مـن مدينة الصدر
تـتراوح اعمـارهم بني 12 - 15
عـاماً وال انـباء عـن مصيـرهم
حـــتــــــــى اآلن، مــــــســـتــــــشـهــــــــداً
بحـــــاالت اخـــــرى مــن بــيــنهـــــا
تـعـــــــرض "50" شـخــــصـــــــاً مـــن
اصـحــــــــاب مـحــــــــال وعـــمــــــــال
ومـســافـــرين إلـــى االختـطــاف
يف الـــصـــــاحلــيــــــة وتعــــــرضهــم
للتـعذيب والطالق النـار على

ارجلهم.
ويــوضح التقـريـر ان اجمـالي
عـــــدد الــنـــــازحــني داخلــيـــــاً يف
العراق بلغ ملـيوناً وثالثمائة
الف شخص أي مـا نسبته %5
مـن عدد الـسكـان ويف مقـدمة
ذلك اضـطرار مـائة وخـمسني
الف عــــراقـي إلــــى الـنــــزوح يف
ظل تـداعيـات تدمـير مـرقدي
االمــــــــامـــيـــني الـعــــــســكــــــــريـــني

عليهما السالم يف سامراء.
ـــــــــــذي رحــــب ـــــــــــر ال الــــتـقـــــــــــري
بــاخلـطــوات االيجـــابيــة الـتي
اتخـــذتهـــا احلكــومــة مــؤخــراً
والــــــــرامـــيــــــــة الــــــــى تـعــــــــزيــــــــز
املـصــاحلــة الــوطـنـيــة. يـشـيــر
ايـضــاً الــى ان اوضـــاع حقــوق
االنــــســـــان تــنعــم بـــــافـــضلــيـــــة
ملحـوظة يف اقليم كـردستان.

ـ ـ ـ
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الـواقعـة بني كـانـون الثـانيـة /
ــــــــــــران 2006 "21164" وحــــــــــــزي

جريحاً.
واذ يـــرسم الـتقــريــر تفــاصـيل
مــــأســــاويــــة خلــــارطــــة العــنف
والقــتل وانــتهـــــاكــــــات حقـــــوق
االنــــــســــــــان، فــــــــانـه يـــتــــــــوقـف
بـاهتمام ازاء الـواقع الصحي،
لـــيــــــــؤكــــــــد تــــــــواصـل اعـــمــــــــال
اخلـــــــــطــف والــقـــــــتــل الـــــــتـــــــي
تـــــــســـتـهــــــــدف الـعــــــــامـلـــني يف
الصحـة واملهنـيني بشـكل عام،
مـــسـتـنــــداً إلــــى تقــــاريــــر وزارة
الـــصحـــــة العــــراقـيــــة يف هــــذا
اجملــــــال، والــتــي اشــــــارت إلــــــى
اغـتـيــــال "102" طـبـيــب خالل
شهـــــري نــيـــســـــان وايـــــار 2006
اضــافـــة لقـتل "164" ممــرضــاً
وممــــــــرضــــــــة واصــــــــابــــــــة "77"

آخرين.
ويشيـر تقريـر  االمم املتحدة،
إلـى ظـاهـرة اخلـطف، مـؤكـداً
ان الـتعـــرض للخــطف اصـبح
احد اكـثر اجلرائـم انتشاراً يف
العــــراق حـيـث تـلقــــى مـكـتـب
حقــوق االنـســان العــديـــد من
التـقاريـر حول افـراد تعـرضوا
للخطف حتـت تهديد السالح
علـى ايدي جمـاعات مـسلحة،
وغـالباً مـا يطالب اخلـاطفون
مبـبـلغ مـن املــــال مـن عـــــائلــــة
الـضحـيــة وتعــرض الـضحـيــة
لـلقـتـل علـــى الـــرغـم مــن دفع

ـ ـ
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الكوفة / عامر العكايشي
استـشهـد نحـو 59 وجـرح اكثـر من
132 آخـرين بحصـيلة غـير نهـائية
بسبب خطـورة بعض االصابات يف
اعتـداء انتحاري استهـدف جتمعاً
لـلعــمــــــال يف مــــــديــنــــــة الـكــــــوفــــــة

مبحافظة النجف.
ونقل مـراسل )املـدى( عـن مصـادر
امنيــة وطبيـة ان "سيـارة مفخخـة
انـفجرت صـباح امـس عنـد مدخل
شـــــارع "الــــسـهلـــــة" امـــــام مــــسجـــــد

جـــــــــــرميـــــــــــة ارهـــــــــــابــــيـــــــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة

عـشــرات الـشـهـداء واجلــرحى يف اعتــداء انتـحــاري 
استـهـدف عـمـال بنــــاء فــي الكـــوفـــــة

قـــــوائـم بـــــانـــــواع وارقـــــام العـجالت
املشـتبه بهــا التي كــانت من بـينهـا
ســيـــــارة مــن نـــــوع "كــيـــــا" يــــشــتـــبه
املـــــســــــؤولـــــــون يف انهــــــا هــي الــتــي
انـفجــــرت امـــس يف الـكــــوفــــة. مـن
جهته اعتبـر قائمـمقام الكـوفة ان
ســبــب تـكــــــرار االعــتـــــــداءات علــــــى
الكـوفة يعـود إلى ضـعف جتهيزات
شرطـتها، وعدم امتالكها الوسائل
الـكـفــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــة مبـحـــــــاكــمـــــــة
ـاالرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب.

التعليمي واحلكيم يف النجف.
وكانت االجهزة االمنية قد كشفت
يف وقت سابق عـن معلومـات تفيد
بدخـول نحو "14" سيـارة مفخخة
إلــــى الـنـجف. وفــــرضـت اثــــر ذلـك
طـوقاً امنياً علـى عدد من املناطق
ومنعت دخول العجالت اليها مدة
اربـعــــــــــة ايــــــــــام. واوضـح مــــــــــراسـل
)املــــدى( يف الـنـجف ان الـــشــــرطــــة
هنــاك وزعت علـى مفـارزهـا وعلـى
الصحفيني العاملني يف احملافظة

"كيا" توقفت بالقرب من "مسطر"
للعـمـــال، وبعــد ان جتـمع العـمــال
حـــــولهـــــا معــتقــــديــن انهــــا حتــمل
فـــرصــــة للعـمـل انفجـــرت مـــوقعـــة

عدداً منهم بني شهيد وجريح.
وبحسب مصادر طبية ذكر مراسل
)املــدى( يف الكــوفــة ان مــستـشفــى
"الفـرات االوسـط" تلقـى جـثث 28
شهـيــــداً ومـثـلهـم مـن اجلــــرحــــى،
فـيـمـــــا تـــــوزع العـــــدد الـبـــــاقـي مـن
الـضحـايــا بني مـستـشفــى الصـدر

الكوفة، ممـا ادى إلى استشهاد 59
شخــصــــاً وجــــرح 132 اغلــبهـم مـن
عــمــــــال الــبــنــــــاء الــــــذيــن كــــــانــــــوا
يـنـتــظــــرون فــــرصــــة عــمل الـبـنــــاء
الـــذيـن كـــانـــوا يـنـتـظـــرون فـــرصـــة
عـمل، فـيـمـــا اكـــد شهـــود عـيـــان ان
االنفجـار تـسـبب يف اضـرار مـاديـة
جــــســيــمـــــة بـــــاحملـــــال الــتجـــــاريـــــة
والشقق الـسكنيـة احمليطـة مبكان

االعتداء.
واوضح الــــشهــــود ان "سـيــــارة نــــوع

بغداد/نصير العوام
يتـوجه غـدًا اخلمـيس الـى القـاهـرة رئـيسـا
ديــوانـي الـــوقف الــسـنـي والــشـيعـي الــشـيخ
احمـــد عبـــد الغفــور الـســامـــرائي والـشـيخ
صــالح احليـدري للقــاء شيخ االزهـر حـول
ـــادرة حتـــرمي سفـك دمـــاء العـــراقـيـني، مـب
وقـــال الـــشـيـخ محـمـــود الــصـمـيـــدعـي يف
ـــصــــــال هــــــاتـفــي مـع )املــــــدى( امــــس ان ات
السـامرائي واحليـدري سيبحـثان مع شيخ
االزهر املبادرة. واضـاف: ان الدعوات للقاء
املـــرجعـيــات الــسـنـيــة والــشـيعـيــة لـتــوقـيع
مـيـثـــاق حتــــرمي سفـك دمــــاء العـــراقـيـني
ستقـدم مـن قبـل شيخ االزهـر مـشيـرًا الـى
انه يـتـــابع االتــصـــاالت بـــشـكل يـــومــي مع
عائلة بحر العلوم العلمية التي تقوم بدور
الـتـنــســيق مع املـــرجعـيـــات الــشـيعـيـــة ومع
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مرجعان يف النجف نفيا علمهما باملشروع 
مصادر يف اهليئة: رئيسا الوقفني يعرضان مبادرة لتحريم الدم العراقي عىل األزهر 

النجف عدم عـلمها واطالعها على املبادرة
الـتي اطلقـها الـشيخ محـمود الـصميـدعي
عـضــو هـيئــة عـلمــاء املـسـلمـني بخـصــوص
تـوقـيع وثيقـة حتـرم دم العـراقـيني يف مكـة

املكرمة.
فقــد نفــى مكـتب املــرجع الــديـني آيــة اهلل
الـشـيخ بـشـيــر الـنجفـي وجــود أي اتـصــال
بيـنه وبني الـصميـدعي ونفـى كـذلك تـبني
ــــــى آيــــــة اهلل ــــــادرة عـل املـكــتــب عــــــرض املــب

السيستاني. 
من جـهته نفـى مكـتب املـرجع الـديـني آيـة
اهلل الــسيــد مـحمــد سـعيــد احلـكيـم علـمه
ـــــوقـــت ذاته عــن ـــــا يف ال ــــــادرة معـــــرب ـــــاملــب ب
اســتعـــداده لعــمل أي شـيء فــيه مــصـلحـــة
للـــشعـب العـــراقـي مـن دون ان يـعلـق علـــى

مبادرة الشيخ الصميدعي. 
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سنــوي للـتقــارب وااللـتقــاء والظهــار أنـهم
مرجعيات حقيقية للشعب. طالبا دعمهم
ملبـادرة جديـدة سيقـوم بهـا مجلس الـنواب
ـــى خــطـــوات دعـم مـــشـــروع املــصـــاحلـــة عل
الــوطـنيــة. وأضــاف املــشهـــداني يف مــؤمتــر
صحفـي مــشـتـــرك عقـــده امــس الـثالثـــاء
عقـب أستـقبــالـه رئيـس طــائفــة الـســريــان
الكـاثوليك يف العـراق املطران متـي متوكا:
أعتقـد ان املــرجعيـات فــوق كل املــستـويـات
املوجودة يف هـذا البلد الن االحزاب تنتهي
والقـادة ميـوتـون  لـكن املــرجعيـات المتـوت
واشـار الـى ان دواًل بكـاملهـا تـضمحـل لكن
املـــرجعـيـــات تـبقـــى فـــوق مــسـتـــوى الـــدول
والقـادة، النهم نـبض الشـعب الذي يـنتمي

اليهم".
إلـــى ذلك اعـــربت املــرجـعيــات الــديـنيــة يف
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الــشـيخ احـمـــد عـبـــد الغفـــور الــســـامـــرائـي
الذي يقـوم بدوره بالتنسيق مع املرجعيات
الـــسـنـيـــة. واكـــد الــصـمـيـــدعـي ان احـمـــد
الكـبيــسي الــداعيــة االسالميـة انـضم الـى
املـرجعـيات الـسنيـة التي سـتحضـر اللـقاء،
الـى ذلك اكـدت مصـادر مقـربـة من الـشيخ
احمــد عبـد الغفـور الـسـامـرائـي ان االمني
العـــام للجـــامعـــة العــربـيــة عـمــرو مــوســى
استدعى الشيخ احمد السامرائي والشيخ
صـالح احليــدري للتبـاحث يف العـديـد من
االمـور اخلاصـة بالعـراق، واضافـت املصادر
لـ )املدى( ان موسى سـيبحث معهم مبادرة
ــــوضـع يف العــــراق. مــن الـــصــمــيــــدعــي وال
جـانبه  دعا رئيس مجلس النواب  محمود
املشهـداني املرجعيـات الدينيـة اخملتلفة يف
العـراق إلى االتـفاق علـى تنـظيم مهـرجان
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البصرة / عبد احلسني الغراوي - رويترز
انـــدلعـت يف الـبــصــرة امــس مـــواجهــات مــسـلحــة
اسفــرت عــن سقــوط عــدد مـن الــضحــايـــا، علــى
ـــة دعـم واعــتقـــال نفـــذتهـــا القـــوات خـلفـيـــة حــمل
البريـطانيـة. ونقل مراسـل )املدى( يف البـصرة عن
رئيـس اللجنة االمـنية يف مجلـس احملافظـة باسم
املــوســوي قــوله "ان القــوات البــريـطــانيــة اعـتقـلت
قائـد جيش املهـدي يف البصـرة"، مؤكـدًا ان القوات
الـبريطانيـة "وضعت نفسها يف مـوقف حرج بسبب
حمـلة االعتقـاالت التي تنفـذها ضـد الشخـصيات
الـبصـريـة املعـروفـة". واشـار املـوسـوي إلـى امكـانيـة
قـطـع العالقــات بـني مجلــس محــافـظــة الـبـصــرة
واجلــانـب الـبــريـطــانـي يف حــال اسـتـمــرار حـملــة
االعــتقــاالت يف املــديـنــة. وحتــدث الــشـيـخ خلــيل
املـالـكي من مـكتب الـشهيـد الصـدر عن سقـوط "4
شهـداء وجـرح 9 آخــرين يف االشـتبـاكـات املــسلحـة
الـتـي انـــدلعـت يف الـبــصــرة". مــن جهــتهـــا اعلـنـت
القـوات البـريطـانيـة يف مـدينـة الـبصـرة انهـا شنت
يف وقت مبكـر من يوم الـثالثاء عملـية كبيـرة بحثا
عن االسلحـة. وقال ريتـشارد بيـنتر املتحـدث باسم
القـوات البـريطـانيـة يف الـبصــرة ان "اشتبـاكـا" وقع
خالل عـملـيــة اسـتـمــرت عــدة ســاعـــات ولكـنه لـم
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اشتباكات مسلحة
يف البرصة توقع عددًا من الضحايا

يحدد اجلمـاعة التـي دار االشتباك معـها. وأضاف
أن القوات البريطانية لم تتكبد أي خسائر بشرية
وانه مت اعـتقــال ثالثــة اشخــاص.وقــال لــرويـتــرز
"كــانـت هـنــاك عـملـيــة مت الـتخـطـيـط لهــا بهــدف
الـبحـث عــن االسلحــة املــسـتخــدمــة ضــد القــوات
مـتعــددة اجلنــسيــة." واكــدت مـصــادر يف الـشــرطــة
احملليـة اندالع اشتـباكات عـنيفة يف البـصرة سقط
فيها خمسة من العـراقيني وجرح نحو 15 آخرين.
واحتجـز رجل قــال زمالء له ان اسمه )أبـو ايـة( يف
وقت مـبكـر يـوم االحـد يف بلـدة الكـرمـة يف عـمليـة
عسكرية بريطانية كبرى شارك فيها مئات اجلنود
اضـافة الـى طائـرات هكليـوبتـر وقتل فيـها جـندي
واحـد وأصـيب آخـر. وعلــى صعيــد متـصل تعـرض
مقــرا قنـصـليـتي بــريـطــانيــا وامــريكــا إلــى قـصف
بقـذائف الهـاون. ونقل مـراسل )املـدى( يف البـصرة
عـن مــصــادر امـنـيــة قـــولهــا ان عــددًا مـن قـــذائف
الهاون سقـطت على قـنصليتـي بريطـانيا وامـريكا
يف الـبــصـــرة، فــضاًل عــن تعـــرض مــطـــار الـبــصـــرة
ومـبنـى محــافظـة الـبصـرة واملـستـشفـى الـتعليـمي
إلـى قصف بقـذائف الهاون. كـما سقـط نحو عـشر
قـذائف هـاون علـى مقـر للقـوات البــريطـانيـة يقع

خلف مبنى محافظة البصرة.
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بغداد / أصوات العراق
أعلـنـت مــصــادر الــشــرطــة إن
مجـمــوعــة مــسلحــة يــرتــدي
أفــرادهــا زي احلــرس الــوطـني
هـــــــاجــمــت امـــــس الــثـالثـــــــاء
مصـرفا حكـوميا يف العـامرية،
وســـرقــت ملـيـــاراً وربـع امللـيـــار

دينار. 
وقـــــالــت مــصـــــادر الـــشـــــرطـــــة
"هــاجم مــسلحــون يـسـتقلــون
عجلتي )بيك اب( وثالثة )بي
ام دبلــيـــــو( ويـــــرتـــــدون الـــــزي
الـــرسـمــي لعـنـــاصـــر احلـــرس
الـــوطـنــي العـــراقـي )مــصـــرف
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بغداد/املدى 
اكـــــــد رئــيـــــس الـــــــوزراء نـــــــوري
املــــالكــي ان حكـــومـــة الـــوحـــدة
الـــوطـنـيـــة بـصـــدد اســتكـمـــال
مشروع قانون االستثمار فيما
ابـدى وزيــر الطـاقـة االمــريكي
استعداد بالده لـتقدمي الدعم
واملسـانـدة للحكـومـة والـشعب

العراقي.
وقـال املــالكي خالل اسـتقبـاله
أمـس وزيــر الطـاقـة االمــريكي
صموئيل بودمـان ان احلكومة
بـــصـــــدد اســتـكــمـــــال مــــشـــــروع
قانـون االستثمار لفتح اجملال
امـــــام الـــشـــــركـــــات الــنفــطـيـــــة
الكبـرى لالسـتثمـار يف العـراق
مشيـرا الى ان آفاق االستثمار
لـتطـويـر الـصنـاعــة النفـطيـة
هـي آفــاق واحــدة، مـضـيفــا ان
ذلك سيـؤدي الى تقـدم البالد
يف مـجــــــــــــاالت اخلــــــــــــدمــــــــــــات

املالكي:  مرشوع قانون جديد لالستثامر 
واالعمار وتـوفير فرص العمل
للقـضــاء علـــى البـطــالـــة ومن
ثـــم االرهـــــــاب، وقـــــــال رئـــيـــــس
الـــــــــوزراء ان اهـــم ضـــمـــــــــانـــــــــة
حلـمــــايــــة االسـتـثـمــــارات هـي
الضمانة القانونية التي نحن
بـصـدد تـشــريعهـا اضـافـة الـى
حــــــــــرصـــنــــــــــا عـلــــــــــى حتـقـــيـق

االستقرار االمني يف البالد.
مــن جــــــانـــبه ابــــــدى الــــــوزيــــــر
االمـــــــريـكـــي اســـتـعـــــــداد بـالده
لــتقـــدمي الـــدعـم واملـــســـاعـــدة
لـلحكــومــة والــشعـب العـــراقي
يف مجـــاالت الـطـــاقـــة وتلـبـيـــة
احـتيـاجــات القـطـاع الـنفـطي
واملنظومة الكهربائية وتقدمي
املـــســــاعــــدات الفـنـيــــة يف تلـك
اجملــــاالت فـــضال عـن تــــوســيع
آفــــاق الــتعــــاون االسـتـثـمــــاري
وجلـب رؤوس االموال وتـدريب

الكوادر العراقية. 

بغداد / املدى
اعلـن مــسـتــشــار االمـن القــومـي مــوفق
الـربـيعي امـس عـن اعتقـال زعيـم )فيلق
عـمر( وثالثة من جلنته املركزية بعملية
مــشـتــركــة لـم يحـــدد مكــانهــا ألسـبــاب
امنيـة، وقال الـربيعي يف مـؤمتر صحفي
ان زعـيـم )فــيلق عـمــر( واســمه محـمــود
جاسم محمـد مهدي السـامرائي امللقب
بــأبي عـثمـان قـد الـقي القـبض عـليه يف
االيام القليـلة املاضـية، وهو املـسؤول عن
احلــادث االخيـر يف مــدينـة الـصـدر وراح
ضحـيته 62 شهيـداً، واضاف الـربيعي ان
ممـــول القــاعـــدة يف بغـــداد علـي بــدران
املـلقب أبـو عـائـشـة قــد اعتقـل ايضـًا وله
صلــة بــالـتـنــظـيـم ومــســؤول عـن 1000
مقــاتل يف املـنــطقــة مــشـيــرًا إلــى القــاء
الـقبـض علــى املــدعــو زامل امللـقب بــأبي
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الربيعي: اعتقال زعامء )فيلق عمر( ومرصع مساعد الزرقاوي مسلحون يرسقون اكثر من مليار دينار 
من مرصف يف العامرية

شــهـــــــــــــــــــدت، قـــــــبــل أشــهـــــــــــــــــــر
معــدودة،عمـليــة ســرقــة أخــرى
ملـبلغ كـبيــر من املــال.. عنـدمـا
تعــرضـت مجـمــوعــة مــسلحــة
ـــة خـــاصــــة مخــصــصـــة لعـجل
لــنـقل األمـــــوال يف مــنـــطقـــــة
املـنصـور، واستـولت علـى مبلغ
يــقــــــــــــــــــــــارب )850 ألــف( دوالر
أمــريـكي كــان يف الــسيــارة بعــد
معـــركـــة نــشـبـت بـيــنهـم وبـني
أفراد احلماية املرافقة، انتهت
بـــاسـتـــشهـــاد وإصـــابـــة أفـــراد
ــــــة وســــــرقــــــة احلــمــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــ

األموال.
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الــرافــديــن( الكــائـن يف شــارع
املنـظمــة مبنـطقــة العـامـريـة،
ومتكنوا من سرقة مبلغ مليار

وربع املليار دينار عراقي."
وقـــــــــــــال مــــــصـــــــــــــدر مــــن وزارة
الداخلية إن املسلحني "دخلوا
املـصرف بحجة تـسلم الرواتب
اخلـاصـة مبجمـوعـة من أفـراد
اجلــيــــش العـــــراقــي.. لـكــنهــم
ســرعــان مــا قــامــوا بـتهــديــد
العـاملـني يف املصـرف، وسـرقـة
األمــوال الـتي كــانت مــوجــودة

يف املصرف." 
وكــــانــت مــــديــنـــــة بغــــداد قــــد
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الداخلية: مطاردة باعة
ايـهـــــــاب وهـــــــو املـــــســـــــؤول الـعـــــســكـــــــرياألقراص التي تدعم الفكر اإلرهايب

والـــــشخــص الــثــــــالــث يف فــيـلق عــمــــــر
واملتخـصــص بتجـنيـد االرهـابـيني وذكـر
ايـضاً اعتقال محمـود ابو اسالم املسؤول

عن الشؤون الشرعية يف الفيلق.
إلـــى ذلـك كــشف مــسـتــشـــار االمـن عـن
مـصرع ديـار اسمـاعيل ابـو االفغانـي وهو
اردني اجلنـسية بعد ساعات من اعتقاله
قبل ايـام واضـاف ان )ابـو االفغـاني( كـان
القائـد العسكـري للقاعـدة يف محافـظة
االنـبــار ثـم انـتقل إلــى الـيــوسفـيــة وهــو
الــســاعــد االميــن للــزقــاوي ومـــرشحــًا
خلالفـته إال انه اصـبح احــد مـســاعــدي
ابـو ايـوب املصـري، وحـسب الـربـيعي فـان
)ابـــو االفغــانـي( هــو الــذي اصــدر امــرًا
بـاعــدام اجلنــديني االمـريـكيـني اللــذين

اختطفا الشهر املاضي يف اليوسفية.
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تشييع احد ضحايا العملية االرهابية يف الكوفة..امس

الربيعي يف مؤمتر صحفي يف بغداد..امس


