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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (808) Sun. (12) November

وزارة الدفاع تدعو الوجبة الثالثة من املشمولني بالفصل السيايس
بغداد  /املدى
دعــا مصـدر مـسـؤول يف وزارة الـدفـاع
املـشمــولني بـالفـصل الـسيــاسي وفق
القــانــون  24ل ـسـنــة  2005واملــدرجــة
أسمــاؤهم أدنــاه إلــى مــراجعــة دائــرة
شؤون احملـاربني .وهـذه االسمـاء هي
الــوجبــة الثــالثـة وسـتتـبعهــا وجبـات
اخرى.
االسماء
إبـراهيم حـسن زايـر ،إبـراهيم سـريح
داود ،امنـ ـ ــار مح ـم ـ ــود ع ـب ـ ــد ال ـ ــرزاق
اخل ـ ــدران ال ـب ـي ـ ــاتــي ،اسعـ ـ ــد عل ـ ــوان
محـسن فهـد الالمـي ،اسكنـدر جـواد
ح ـسـن ســالـم وتــوت ،أســامــة عـبــاس
علـي الـص ــراف ،ب ــاسـم س ــامـي عـب ــد
الـرحمـن إسمــاعيل الـشيـخلي ،بحـر
سلـطان هـندي ،جـبار جـاسم محـمد
فـالح السـاعدي ،جـواد كاظـم محمد
طوفـان الكـاطع ،جليل كـاظم شـنون
م ــرزوك ال ــسلـط ــانــي ،جعف ــر راضـي
كـ ــرم محـم ــد ،هـ ــادي سع ــدون عـب ــود
مــوزان ،ولـيــد مـط ـشــر عـب ــد الكــرمي
محمـد الـسعـدون ،زامل حـسن عالج

طـوفـان السـاعـدي ،حـازم عبـد احمـد
جمعـة البدرانـي ،حارث احمـد جميل
محمود اخلوجـة ،حبيب عبد الهادي
محمـد ،حـسن حــسني علـوان جــاسم
احلــسنــاوي ،حـسـن عالوي بــدر عـلي
الغرابي ،حـسن حسني علوان حسني،
حــسن خــضي ــر عبــاس ،حــسني خــادم
ح ـ ـس ـ ــون حــمـ ـ ــود الق ـي ـ ـســي ،ح ـ ـســني
ف ـ ــرح ـ ــان حـ ـسـن عـب ـ ــاس اجلـمــيلـي،
حسني جاسم راضي مهاوش الكعبي،
طـلـع ــت مـح ــي جـ ـ ـ ــواد شـالل الـقـ ـ ـ ــره
غـ ــولـي ،كـ ــاظـم حـ ــافــظ عـبـ ــد ،لـ ــؤي
محسـن عويـد الكـعبي ،مجـيد حـسن
حـسني الطـائي ،مجـيد رشـيد مجـيد
اجل ـم ــيل ــي ،مه ـ ــدي صـ ـ ــالح ج ـ ــاســم
محمـد الـزبيــدي ،محمـود علـي عبـد
محــمـ ـ ــود املـ ـ ــرشـ ـ ــدي ،محــمـ ـ ــود داود
سـلمــان املـشهــداني ،مـحمــود عــاشــور
سـرحـان حــسن ،محـسـن خفي نــاهي
عـبـي ـ ــد العـب ـ ــودي ،محـم ـ ــد سعـ ــدون
ص ــالح محـمــود الـصــاحلـي ،محـمــد
بــدن فــاضل ع ــريبـي الن ــداوي ،منــذر
ميخـائـيل حنــا نعلـو ،معـروف نــاجي

عبـد محمـد حسن ،مـصدق مـحسن
عليــوي اجلنــابي ،نـعمه جـودة نـعمه
عـي ـسـ ــى العـي ـسـ ــى ،نعـم ــان حـمـي ــد
حـ ـســن علــي القـيـم ،سـ ــامـي أرحـيـم
وه ــاب ن ـص ــر اهلل ال ــربــيعـي ،س ــامـي
محـم ــد ص ــالـح اخلف ــاجـي ،س ــام ــر
احمـد عبد الباقي الـسامرائي ،سهم
صـائب هـادي احمـد ،سالم حـسـوني
علي جاسـر ،سعدي جهلـول حنظل،
سعـد عـزيــز عيـسـى حـسن الـركــابي،
عـامـر مخـيف عمـر اجلبـوري ،عـامـر
شــاكــر عـب ــد احللـيـم املفـتـي ،عـبــاس
فـاضـل محمـد مــراد ،عبـاس حـميـد
شويش زلفـو الدره ،عبد علي شالكه
ج ـ ــاســم الع ـب ـ ــودي ،ع ـب ـ ــد احل ـ ـســني
إسـم ـ ــاعــيل حـ ـســني محـم ـ ــد ،عـب ـ ــد
احلـ ـ ـســني زاي ـ ـ ــر حـ ـ ـســني عــب ـ ـ ــد اهلل
الـبــدري ،عـبــد احل ـسـني جـبــر مــالح
غـيالن ،عـبــد األمـيــر ح ـســونـي علـي
ج ــاب ــر ،عـب ــد اخلـ ــالق سـت ــار جـمـعه
املــنـ ـ ــدالوي ،عــبـ ـ ــد الـ ـ ــرزاق يـ ـ ــونـ ــس
مهــوس ،عبـد الـرزاق عفلـوك ظـاهـر
السلـمان ،عـبد األمـير نـاصر فـيزي،

نــيجـريفــــان بــــارزاين يفـتــتح يف الـــسلـيـامنـيــــة
معـــرض كــــردستان الـــــــدويل

السليمانية  /املدى
مبشاركة  250شركة عربية واجنبية من  30دولة مت امس يف السليمانية افتتاح معرض كردستان الدولي.
والقي نيجيرفـان بارزاني رئيس وزراء اقلـيم كردستان كلـمة يف االفتتاح اوضح فـيها اهمية املعـرض ،مؤكداً حرص
حكـومـة االقلـيم علــى تطـويـر الـقطـاع الـصنــاعي وسـعيهـا الـى جـذب رؤوس االمـوال واملـستـثمــرين االجــانب الـى
االقليم النعاش وتطوير القطاع الصناعي واقتصاد االقليم.
وحضر حفل االفتتاح نائب رئيس حكومة االقليم وجمع من املسؤولني يف احلكومة.

عبـد العـزيـز جـابــر طالل اليـاسـري،
عــب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد نـعــم ـ ـ ــة مـج ـ ـ ــذاب
البهادلي ،عبد الواحد حمود عريبي
وادي العــريـبـي ،عـبــد الــرحـيـم عـبــد
الغـنـي رشـي ــد ال ـس ــوز ،عـب ــد ال ــرض ــا
ه ــادي عـب ــد ج ــاب ــر ال ــزبـي ــدي ،عـب ــد
الــك ـ ـ ـ ـ ــرمي خـلـف مـحـ ــم ـ ـ ـ ـ ــد راش ـ ـ ـ ـ ــد
احمل ـم ـ ــداوي ،ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي مــتعــب
عل ــوان ،عـبـ ــد الك ــرمي ك ــامل ج ــاسـم
الـسـاعـدي ،عبـد الكـرمي احمـد عبـد
احلـ ـ ـســني وه ـيــب ،عــبـ ـ ــد اهلل حـ ـ ــراز
حـنفــش العــامــري ،علـي جـبـيــر الزم
داخل العــزاوي ،عمــاد عبـد اللـطيف
مشـري العـزاوي ،علي سـرحـان زوين
الــنعـيـمـي ،عـ ــدنـ ــان هـ ــاشــم مجـيـ ــد
ج ــريـ ــو ،علـي ط ــالـب حـن ــون صـ ــالح
الـهاللي ،عقيل داود عـزيز الـدراجي،
ف ــارس ح ـســني شهـ ــد الق ــره غ ــولـي،
فـاضل كتيب جابـر اخلزعلي ،فيصل
كـي ـطـ ــان حـمـ ــد اهلل ،فـكـ ــرت حـمـيـ ــد
ش ـ ــوي ــش ال ـ ــدرة ،ف ــضل اهلل ح ـم ـي ـ ــد
خ ــورشي ــد ،صب ــاح دعي ــر صيـني أبــو
جـن ــاح الغــامنـي ،صالح احـمــد عـبــد
اهلل سلـيـمـ ــان الـ ــسلــيفـ ــانـي ،قـ ــاسـم
رشـي ــد ج ــاسـم ،ق ــاسـم عـبـيـ ــد فلـيح
ح ـ ـســن ،ق ـ ــاســم ع ـب ـ ــد ص ـ ــالـح علــي
اجلبـوري ،رافد عدنـان عباس حماده
الطــائي ،ريـاض جـار اهلل داود حـسن
اجلبـوري ،رسـول ديــوان عبـد الـرضـا
ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــدي ،رب ـ ــاح م ـ ــزه ـ ــر ع ـب ـ ــاس
مح ـ ـســن الق ـ ــري ـ ـشــي ،رض ـ ــا ه ـ ــاشــم
علــوان ،شــايع سـعي ــد عبــد احلــسني
مـطـلك ،ت ــوفــيق علـي م ــسك ،ث ــام ــر
ديــوان عبــاس جبـل العبـودي ،خـالـد
إبراهـيم علوان ،خليل حسون فتحي
العـبـ ــودي ،خلــيل إبـ ــراهـيــم محـمـ ــد
حــسن املـوسـوي ،غـالـي عبــد سلمـان
صالح الغالبي.

يف الـــــــــديـــــــــوانـــيـــــــــة

اسـتمرار مـوجة االغتـياالت  ..واملثقـفون يطـالبون
بحـــــــكم القــــــــضاء

الديوانية  /املدى
تـص ــاع ــدت ب ــشكـل ملح ــوظ
حـ ــال الـتـ ــذمـ ــر ال ــشعـبـي يف
مح ــاف ـظ ــة ال ــدي ــوانـيـ ــة مع
ت ــصـ ـ ــاعـ ـ ــد وتـ ـ ــائ ـ ـ ــر الع ــنف
واالغ ـتــي ـ ـ ــال ال ـتــي تـ ــط ـ ـ ــول
الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل ـ ــني يف اجل ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش
والـ ــشـ ـ ــرطـ ـ ــة واملــتـ ـ ــرج ـمــني
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـلـ ــني مـع الـقـ ـ ـ ـ ـ ــوات
مـتعــددة اجلـن ـسـيــة اضــافــة
الـ ــى اعــضـ ــاء حـ ــزب الــبعـث
املـ ـنـحـل مـع بـع ـ ــض رج ـ ـ ـ ــال
الدين واملواطنني العاديني.

وذكـ ـ ــر م ــصـ ـ ــدر يف شـ ـ ــرطـ ـ ــة
الــديــوانـيــة فــضل عــدم ذكــر
اســمه ان ح ـصــيلـ ــة مـ ــوجـ ــة
االغـ ـت ــيـ ـ ـ ــاالت خـالل الـعـ ـ ـ ــام
احلـالي بلغت  82قتـيالً رمياً
متـعمــدا بــالــرص ــاص سجل
 %90منها ضد مجهول!
وق ـ ـ ــال امل ــص ـ ـ ــدر ان مــن بــني
الــضح ــاي ــا ع ــدداً كـبـي ــراً مـن
املــت ـ ــرج ـم ــني العـ ـ ــامل ــني مع
متعــددة اجلنـسيــة وعنـاصـر
مــن اجلــي ـ ــش وال ـ ــش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
واعضاء حـزب البعث املنحل

ورجـ ـ ـ ــال دي ــن ومـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني
عاديني.
امـا قـائـد شـرطـة الـديـوانيـة
العمـيد عبد اخلالق البدري
فـيقـول :ان احلـالـة االمـنيـة
مستتبة يف احملـافظة مؤكداً
ان اجه ـ ــزة االمــن واجل ـي ــش
سـت ـض ــرب بـي ــد مـن ح ــدي ــد
علــى كل من يـريـد اثـارة روح
الفتنة ومساعدة االرهابيني
يف حتقيق اهدافهم املريضة
وان مـا يجـري مـن اغتيـاالت

بـوش يقلـد عـسكـريـاً أمــريكيـاً خـدم يف العـراق وسـامــاً رفيعـاً
الواليات املتحدة /الوكاالت
قلـد الــرئيـس االميــركي جـورج بـوش
يـوم اجلمعـة عسكـريا امـيركـيا قـضى
يف انفجـار قـنبلـة يف العـراق حلمـايـة
زمـالئه ،وذلك لـلم ــرة الث ــانيــة خالل
احلرب على العراق.
وم ـنـح ب ـ ـ ــوش وس ـ ـ ــام الـ ـ ـش ـ ـ ــرف ال ـ ـ ــى
الع ـ ـ ــريف جـ ـ ــاس ـ ـ ــون دونهـ ـ ــام الـ ـ ــذي
يصـادف يـوم اجلمعـة عيـد ميالده الـ
 25وذلــك خـالل ت ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــني امل ـ ـتـحـف
الـ ــوطـنـي جلـنـ ــود مـ ـشـ ــاة الــبحـ ــريـ ــة
االمـيــركـيــة (املــاريـنــز) يف كــوانـتـيكــو

(فيرجينيا) القريبة من واشنطن.
وكان جـاسون دونهـا قد القـى بنفسه
على قنبلـة القاها احـد املسلحني يف
 14نيسـان  2004بالقـرب من احلدود
السـوريـة النقـاذ زمـيلني له ،حـسبمـا
اعلـن الـبـيـت االبـيــض .وقـ ــد ق ـضـ ــى
متأثرا بجروحه فيما بعد.
واش ـ ــاد بـ ـ ــوش به ـ ــذا اجل ـن ـ ــدي ام ـ ــام
اقــاربه .واشــاد ايـضــا بقـيم "الـشــرف
والــشجــاعــة" لــدى املــاريـن ــز معـتـبــرا
انهـ ــا "احـ ــد اهــم عالم ـ ــات القـ ــوة يف
املعركة".

وقـ ـ ــال ايـ ـضـ ـ ــا "ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا س ـي ـنـ ـظـ ـ ــر
االميركـيون خالل سـنوات نحـو شرق
اوســط دميق ــراطـي يـتـطـ ــور بح ــري ــة
وازدهار ،سـوف يتحدثـون عن معارك
كتلك التي جـرت يف الفلوجـة بنفس
ال ـتـ ـ ــأث ـ ـ ــر ونف ـ ــس االح ـتـ ـ ــرام الـ ـ ــذي
يتحدثون به اليوم".
ومنـذ توليه سـدة الرئاسـة منح بوش
سـتــة اوسـمــة ش ــرف ،ثالثــة مـن اجل
ف ـي ـت ـنـ ـ ــام وواحـ ـ ــد م ــن اجل احلـ ـ ــرب
الع ــاملـي ــة الـث ــانـي ــة وواح ــد مــن اجل
كوريا وواحد من اجل العراق.

يف املـــــوصل ..ازمـــــة املحـــــروقـــــات يف تــصـــــاعـــــد ووعـــــود املحـــــافــظ مل تــتحـقق!
تصاعدت ازمة احملروقات يف
املوصل حتى سجل سعر
اسطوانة غاز الطبخ رقما
قياسيا بلغ اربعني الف دينار
تزامناً مع بداية فصل الشتاء
ما اثقل كاهل املواطنني
بشكل كبير واثّر على مختلف
النشاطات احلياتية وارتفاع
االسعار بشكل عام.
باسل طاقة  /املوصل
(املـ ـ ـ ــدى) الـ ـتـق ــت عـ ـ ـ ــدداً م ــن
املـ ــواطـنـني الســتجـالء آرائهـم
فقــال املــواطـن ح ـسـني احـمــد
صـ ـ ــاحــب مـ ــطعــم ب ـ ـ ــان سعـ ـ ــر
قنينـة غاز الطبخ ارتفع خالل
االسـب ــوع االخـيـ ــر ووصل ال ــى
اكــث ـ ــر مــن اربعــني الف ديــن ـ ــار
لـلـق ـن ـيــن ـ ـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة خـالل
اليـومني املـاضـيني مـضيفـا ان
بـعـ ــض اصـحـ ـ ـ ــاب املـ ــطـ ـ ـ ــاع ــم
واملق ــاهـي اضـط ــروا الـ ــى رفع
االسعــار بيـنمـا فـضّـل البعـض
االخـ ـ ـ ــر اغـالق مـ ــطـ ـ ـ ــاعـ ـمـه ــم
بانتظار أي حل لالزمة..
امـ ــا املـ ــواطـن سـمـيـ ــر ي ـ ــوسف
فـن ــاشـ ــد احلك ــوم ــة الـتح ــرك

س ـ ــريعـ ــا وتـ ــوفـيـ ــر املـنــتجـ ــات
النفـطيــة ومنهـا وقــود املنـازل
وغاز الطبخ يف مدينة املوصل
التـي يع ــاني فـيهــا امل ــواطنــون
ازمات متعددة ومتالحقة كان
آخ ــره ــا اخـتف ــاء احمل ــروق ــات
متاما يف محطات التعبئة مع
ت ــزامــن ذلك ب ــزي ــادة س ــاع ــات
قـطع الـتيــار الكهـربــائي الـتي
وصلت الى  20ساعة يوميا
و حـ ــاولـت (املـ ــدى) االتــصـ ــال
بــاملـســؤولـني يف شــركــة تــوزيع
املـنتجــات النفـطيـة فـرفـضـوا
االدالء ب ـ ــأي ت ــصـ ـ ــريح ح ـ ــول
اسـ ــبـ ـ ـ ـ ــاب االزمـ ـ ـ ـ ــة او املـ ـ ـ ـ ــدى
الــزمـني لـنهــايـتهــا امــا وعــود
احملافظ دريـد كشـموله خالل

عـــــــــــــــــامــل يف احـــــــــــــــــد مــــــــــصـــــــــــــــــايف الـــــــنــفــــــــــط ..مـــــــن االرشـــــــيــف

املــؤمتــر الـصحفـي قبـل اكثــر
مـن اسـب ــوع بـت ــوفـي ــر كـمـي ــة
كـ ــبـ ــيـ ـ ـ ـ ــرة مـ ــن احملـ ـ ـ ـ ــروقـ ـ ـ ـ ــات

وتـوزيعهـا على املـواطنني وفق
آليـة معينـة لضمـان العـدالـة
واالنـ ـسـيـ ــابـي ـ ــة فلـم يــتحـقق

اليـع ـنــي زع ـ ـ ــزع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــوضـع
االمني.
م ــن جـه ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ــرى اع ـ ـ ـ ــرب
م ـثـقفـ ـ ــو الـ ـ ــديـ ـ ــوانــيـ ـ ــة عــن
مخ ـ ـ ــاوفهــم مــن اس ـتــمـ ـ ــرار
مــوجــة االغـتيــاالت والعـنف
وطالـبوا بـان يأخـذ القـانون
مجـراه يف جـميع االمـور وان
يـك ـ ـ ــون الق ــضـ ـ ــاء صـ ـ ــاحــب
الـكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـة الفـصل يف كل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري يف
الديوانية.

ش ــيء مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا ح ــت ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه
الـلحــظ ـ ــة ويــبق ـ ــى امل ـ ــواطــن
ب ــانـتــظـ ــار حتقــيق ول ــو ج ــزء

يـ ـ ـســي ـ ـ ــر مــن تـلـك ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــود
الـك ـثــي ـ ـ ــرة ال ـتــي دائــم ـ ـ ــا م ـ ـ ــا
يـطـلقهــا امل ـســؤولــون مـن دون

سفري العراق لدى
اليابان يزور رشكة
لصناعة السيارات
بغداد  /املدى
زار سـفيــر الع ــراق يف اليــابــان غــامن علــوان ادارة
احــدى كـبــريــات شــركــات صـنــاعــة الـسـيــارات يف
اليابان.
والتقـى السفيـر خالل الزيـارة مسـؤولي الشـركة
وناقش معهم افق التعاون بني العراق وشركتهم
خصـوصـاً يف ظل العالقـات املـتميــزة التي كـانت
بـني الطــرفني .وحث الـسفيــر مسـؤولـي الشـركـة
على التفكير اجلدي يف العودة للسوق العراقية
ملــا متثلـه من حجـم وحثـهم علـى اقـامـة مـصنع
ملـنــتجـ ــات الـ ـشـ ــركـ ــة خلـ ــدم ـ ــة العـ ــراق وعـمـ ــوم
املنطقة.
وعـب ــر املـ ـس ــؤول ــون يف الـ ـش ــرك ــة عــن سعـ ــادتهـم
بـالـزيـارة وادراكهـم االهميـة التـي ميثلهـا السـوق
الـعراقـي الواعـد ورغبتهـم يف استمـرار التـواصل
بني السوق العراقية والشركة.
مـن جهــة اخ ــرى تعـتــزم الـيــاب ــان تقــدمي قــرض
للعراق بقيـمة  20199مليون ين يابـاني لتطوير
اخلـدمات الهنـدسية يف مـشروع مصفـاة البصرة
وتأهيل مصنع األسمدة يف خور الزبير.
اعلن ذلك وزير خـارجية اليـابان وقـال انه برغم
انـسحـاب قــوات بلــده من العــراق اال ان اليـابـان
ستستمر يف دعم جهود اعادة بناء العراق.
وعلـ ــى الـ ـسـي ـ ــاق نف ــسه ،قـ ــال وزيـ ــر االقـت ـصـ ــاد
والتجارة والصناعة الياباني السيد اكيرا اماري
بعـد لقائه وزيـر النفط العـراقي الدكـتور حسني
الــشه ــرستــانـي ان "العــراق شــريـك ال غنــى عـنه
بالنسبة لليابان لكونه أحد مصادر الطاقة".
واكـ ــد الـ ــوزيـ ــران يف بـيـ ــان مـ ـشـتـ ــرك أن تعـمــيق
الـتع ــاون الـثـن ــائـي يف ه ــذه امل ـش ــاريع مـن ش ــأنه
امل ـس ــاعـ ــدة يف تع ــزي ــز الـعالق ــات بـني الــبل ــديـن
وتوفير حاجات اليابان للطاقة.

ان يلـمــس شـيـئ ــا مـنه ــا عل ــى
ارض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
يعيشه.
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ارهابيني ضمن احلملة الكربى

لتطهري املدينة من مظاهر اجلريمة

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

كربالء  /املدى

نفـذت شـرطـة كــربالء خالل األيــام الثالثـة املــاضيـة
عمليات دهم الوكار العصـابات اإلرهابية واملتورطني
بجــرائم الـقتل والـسـرقــة والتـزويــر واالبتـزاز ضـمن
حـمل ــة كـب ــرى لــتخلـيـص امل ــديـن ــة مـن كل مـظ ــاه ــر
اجلرمية.
أعلن ذلك لـ(املـدى) اللـواء الـركن أبـو الـوليـد مـديـر
شـرطة كـربالء واضـاف :القينـا خالل األيـام الثـالثة
امل ــاضـي ــة القـبــض عل ــى  95مـتهـم ــا بج ــرائـم القـتل
والـتزويـر واالحتيـال كانـت قد صـدرت بحقهـم أوامر
اعتقــال دون أن تنفــذ من خـالل خطـة امـنيـة كـبيـرة
ومت خـاللهـ ــا القـبــض اي ـض ـ ـاً علـ ــى سـتـ ــة إرهـ ــابـيـني
يشكلـون خاليا إجرامـية وإرهابيـة خلطف املواطنني
وابـتزاز أهـاليـهم مشـيراً الـى ان لدى قـوات الشـرطة
معل ــوم ــات تفـي ــد بقـي ــام ه ــذه العـص ــاب ــة الـن ـشـط ــة
بـاخـتطـاف ثالثـة مــواطنني مت حتـريـرهـم من خالل
نصب هذه الكمائن.
واكد ابـو الوليـد ان قوات الـشرطـة متكنت أيـضا من
ضـبـط اكـثــر مـن  9آالف لـتــر مـن م ــادة الكــاز كــانـت
معـدة للتهـريب إلـى خارج احملـافظـة وإيداع صـاحب
الصهريج وسائقه السجن.
ـاري ـ ــة ملعـ ــرفـ ــة
مـبـيـنـ ــا ان الـتـحقــيقـ ــات مـ ــا زالـت جـ ـ ـ
تفــاصـيل اكـثــر عـن اجملـمــوعــة اإلرهــابـيــة وعـصــابــة
لل ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف عل ـ ــى
ـوق ـ ــود ـ
ته ـ ــريـب ـال ـ ـ ـ
ـ
اجلهات التي تقف وراءهم.
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