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ثمـة مـسخـرة جتـري أمــام عيــوننـا ونـحن صـابـرون
وســاكـتــون لكـن نـتلـظــى مـن الــداخل. املــســاخــر يف
العـراق كثـيرة.. لكـن هذه املـسخرة بـالذات لهـا طعم
العـلقــم وطعــم الــنـكــتــــة الـــســــوداء وطعــم احملــــارق

الكبرى ان كان للمحارق طعم!.
فقـبل يــومـني اجـتـمع محــامـي صــدام مبــوكـله أربع
سـاعات ثم خـرج علينـا من الفـضائيـات وحتدث عن
)الـسيـد الــرئيـس( بــوصفه مـظلـومـاً، وبــوصفه، هـو
احملـــامــي دميقـــراطـيـــاً- حـتــــى العــظـم - مــن بلـــد

الدميقراطيات الكبرى.
ان جــمــيع الـــــدميقــــراطــيـــــات يف العــــالــم، ال يــبــيح
للمحـامي ان يتـرافع عن مـوكله يف الفـضائـيات، وال
حـــــتــــــــــــــى يف الـــــــصــحــف او يف الـــــــــــشــــــــــــــارع.. اال يف
الــدميقــراطيــة العــراقيــة الـتي لـم يخــرج لهــا زغب

بعد!
وأي مــتهـم  هـــذا الـــذي يـــدافع عــنه هـنـــا احملـــامـي

الدميقراطي؟
انه صدام حسني نفسه، الفاشي حتى العظم، الذي
لـم يسمح مبحـاكمة عـادلة واحـدة طيلة ايـام حكمه

الطويلة.
لقــد رضينـا مبحـاكمـة عـادلـة.. لكن ملـاذا يـرغمـوننـا
علــى ان نـسـمع دفــاعــاً حــاراً ال مـســوغ له قـبل هــذه
احملـاكمـة؟ لقــد رضينـا بـالعـدالـة ولـيس بــالشـانتـاج

والكذب واخلداع والتضليل والسمسرة.
لقـد رضـينـا حتـى بـاملــوت لكن ملــاذا يجب ان نـرضـى

بالعهر السياسي يف كل يوم .. ويف كل ساعة؟
نـســأل الــدميقــراطـيني االمــريكــان: هل سـمحــوا يف
احلرب العاملية الثانية حملامي النازيني ان يتحدثوا
ـــة واالوغـــاد،و يف الــصحـــافـــة مــــدافعـني عــن القــتل
اكثرمن هذا ان يـدافعوا عنهم وهـم يحملون صفات
مــــواقـعهـم الــســــابقــــة، كــــأن احلــــرب لـم تـقع، كــــأن
ــــوا شــيــئــــاً.. وهــم الــنــــازيــني، والفــــاشــيــني لــم يفـعل
)بـبراءة( تـسبـبوا بـقتل املاليني بـسبـب حالـة احلرب

ليس إال.
يف العـراق وحده ميـارس القتلـة حريـة القتل، واكـثر
مـن هذا حرية الـدفاع عن انفسهم بـوصفهم ابرياء،
ولـهم حقـوق ولـهم محـامـون، ولهـم عصـابــات، ولهم

ملثمون يفجرون السيارات املفخخة بني االبرياء.
العـراق الدميقـراطي حتـى العظم بـات فرجـة.. بات
ـــة، كـمـــا بــــات مخـبـــراً مخـبـــراً لـلفـــاشـيــني والقــتل
للــدميقــراطـيـني، حـتــى العـظـم.. واملـثـيــر ان مـئــات
اآلالف الـذين ماتـوا بسبب صـدام وعصابـته لم يعد
يـذكــرهم أحـد.. لـكن محــاكمــة دكتـاتـور واحـد بــاتت
تـشكل وحـدهـا الـضميـر الـدميقـراطي املعـذب بـإسم

املبادئ.
ان دميقــــــراطــيــــــة االمــــــريـكـــــــان علــيهــــــا ان تـــــــدفع
استـحقاقات  الغراميات القـدمية مع النظام املباد..
كل هـــذا مفهـــوم.. ومفهــومــة ايـضــاً دميقــراطـيــات
جيــراننــا مـن منــظمــات اجملتـمع املــدني املــدفــوعــة

الثمن.
ايهـــا )الــــدميقـــراطـيـــون( حـتــــى العــظـم، ان دمـــاء
العراقيني التي ما زلتم تـلعقونها سوف تتحول الى
سم زعــاف يفــور يف معــدكـم املتـخمــة.. اننــا نـكتـفي
بهذا .. بهـذا الدعاء من أم عراقـية نكبت بثالثة من

اوالدها قتلهم صدام من دون محاكمة.
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مسخرة حماكمة.. 
وحمامٍ ديمقراطي!

هيئة التحرير

املوصل/املدى
انــدلـعت اشـتبــاكــات واسعــة يف مــدينــة
املـوصل بـني جمـاعـات مـسلحـة وقـوات
مشتركة من القـوات متعددة اجلنسية
و احلـــــــرس الـــــــوطـــنـــي الـعـــــــراقـــي،هـــي
األعـنف الـتي تـشهــدهــا املــوصل.وأفــاد
مــراسل )املـدى( يف املــدينــة أن القـوات
االمـــريكـيـــة قـــامـت اثـــر ذلـك  بقــصف
شــــــــــــديــــــــــــد لـلـجــــــــــــانـــــب االميـــــن مـــــن
املوصل،حيث مواقع وجود املسلحني .
وقـــد تلقـت )املـــدى( معلــومــات عـن ان
عــشــرات املــسلحـني يـنـتــشــرون االن يف

مركز املوصل. 

مواجهات يف املوصل
هي األعنف منذ احداث 11/11
وذكــر مــراسل )املـــدى( أن هنـــاك انبــاء
عـن جتــريـــد محــافـظ نـيـنــوى الــسـيــد
دريد كـشمـولة مـن مسـؤوليـاته لعـجزه
عن ادارة احملـافظـة،، وذكرت االنـباء ان
االمــريكــان تـسـلمــوا احملــافـظــة وانـهم
يـديـرون املــوقف هنــاك اآلن بعـد طـرد

احملافظ ومعاونيه .
وكــانت القـوات االمــريكيـة قـد قـصفت
مــــواقع يف جـنـــوب املـــديـنــــة فجـــر يـــوم
الـــــســبــت املــــــاضـــي بعـــــــد اطالق عــــــدة
قـذائف صــاروخيـة علــى مطـار مــدينـة
املـــــــوصـل حـــيـــث تـــتـــمـــــــركـــــــز الـقـــــــوات

األمريكية.

املوصل /  املدى
كـشف مصــدر مسـؤول يف محـافظــة نينـوى  لـ
)املــــدى( عــن القـــــاء القـبـــض علــــى عــصــــابــــة
ــــــاخلــــطف يف احــــــدى قــــــرى مـــتخـــصـــصــــــة ب
احملــافـظــة  ، تقــودهـــا عنــاصـــر من الـشــرطــة
كـــــانـــت  مقــيـــــدة ضــمـــن اجلهـــــاز العـــــامل يف
احملــافـظــة لغــايــة احلــادي عـشـــر من تـشـــرين
الثـاني،وهـو التـاريخ الـذي شهـد انكـفاء جـهاز
شــرطــة نـيـنــوى  اثــر مــوجــة عـنف اجـتــاحـت
املوصل وادت الـى تدميـر البنيـة االمنيـة فيها

 .
واضاف املصـدر ، الذي طلب عدم الكشف عن
هــــويـتـه،ان اجلهــــات االمـنـيــــة حـــصلــت علــــى
اعتــرافــات مفــادهــا ان عنــاصــر من الـشــرطــة
متورطة يف جـرائم اخلطف املنتشرة يف عموم
احملــافـظـــة والتـي شكـلت ظــاهــرة  فــريـــدة من
نـوعها يف غـضون الـشهر املـاضي،واخـذت تثـير
الفزع بني اهالي احملـافظة فضال عـن تسببها
يف وقـوع جـرائـم قتل جـراء عـدم القـدرة علـى

دفع الفدية املطلوبة .
تـــســــريـبــــات املــصــــدر املـــســــؤول تـــــوافقــت مع
معلــومــات تــوفــرت لـ)املـــدى( عن جـــرائم عــدة
وقـعت يف االيــام املــاضيــة ، فقــد افــاد مــواطن
من اهالي منطقة بعـشيقة تعرض للخطف ،
الـتقته )املـدى(، انه دفع فـديـة مقـدارهـا )20(
الف دوالر لــشخـص كـــان يعـمل ضـمـن جهـــاز

الشرطة وان هويته كانت معروفة لديه . 
وكانت )املدى( قد رصدت،من خالل معلومات
وردت  اليهـا من ذوي الضحـايا،مـا يؤكـد وقوع
اكـثـــر مـن )93( جـــرميـــة خــطف يف االســـابـيع
املـــاضيــة وان عـصــابــات اخلـطف تـطلـب لقــاء
اطالق ســراح رهــائـنهــا مــا يتــراوح بني ) 50 -
ـــــــــــالـغ اخـــــــــــذت 10 ( االف دوالر . هـــــــــــذه املــــب
بـاالنخفـاض تـدريجيـا،بحـسب افـادات عـوائل

الضحايا ، اال انها التقل عن ) 10 ( االف . 
ويف شهادات استقتها )املدى( من عيان، جرى
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النجف / املدى
صــرح مـصــدر مـســؤول رفـض
الـكـــشف عـن اســمه لـ)املــــدى(
أن االنـفـجـــــــار الـــــــذي حـــــــدث
أمــــس األول يف الــنـجف كــــــان
بـــــســبــب انـفجــــــار ســيــــــارتــني
مفخخـتني إحــداهمـا بلـوحـة
سعـــــوديـــــة وكـــــانــت حــصــيلـــــة
اخلسائر لغاية أمس خمسني

قتيالً ومئة جريح.

سيارة سعودية
وراء جريمة

النجف

بغداد /اف ب
أكد إيـاد عالوي رئيس احلكومـة املؤقتة
ان وراء االعتداءات الدامية التي وقعت
امس األول يف مدينتي كربالء والنجف
ارادة لـتـــدمـيـــر وحـــدة الـبـالد واشعـــال

فتيل حرب طائفية.
وقــال عالوي للـصحـافـيني ان الـرسـالـة
وراء هــــــــذه االعـــتــــــــداءات هـــي اظـهــــــــار
ـــدمـيـــر وحـــدة الــبالد ـــى ت تــصـمـيــم عل

واشعال فتيل حرب طائفية.
وعلـى صلة بـاملوضـوع اتهم عـبد العـزيز
احلـكيـم رئيـس اجمللـس االعلــى للثـورة
االسالمـيــــة يف العـــراق الـيـــوم االثـنـني
املتـشــدد االردني ابـو مـصعب الـزرقـاوي
بـــالـــوقـــوف وراء االعـتـــداءات الـــدامـيـــة
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استنكار واسع للعمليتني اإلرهابيتني يف كربالء والنجف
عالوي:الهدف اشعال فتيل

حرب طائفية

بغداد /اف ب
اعلــن رئــيــــس الـــــوزراء ايــــــاد عالوي أمــــس
االثـنني ان الــسكــان  الــذين غــادروا مــدينــة
الفلـوجـة هـربــا من املعــارك بني املـتمــردين
والقـوات االميـركيـة سيـباشـرون العـودة الى

منازلهم "يف غضون يومني او ثالثة".
وقـــــال عالوي يف تــصـــــريحــــات ادلـــــى بهــــا
بــاالنـكلـيــزيــة لـشـبكــة الـتلفــزيــون العــامــة
العـراقية "سـيبدأ النـاس بالعـودة يف غضون
يـومـني او ثالثـة ايـام".وهــرب جمـيع سكـان
املدينـة تقريبـا البالغ عـددهم 250 الى 300
الف نـسمــة قبل وبعـد الهجـوم الـذي شـنته
قــوات مشـاة البحـريـة االميـركيـة )املـارينـز(
يف الثامن من تشرين الثاني على الفلوجة
لـطــرد املقــاتلـني الــذيـن كــانــوا يــسـيـطــرون
عـليهـا.وقـال عالوي ان "الـشـرطـة مـوجـودة
يف املــــــديــنــــــة وهــنــــــاك خــــــدمــــــات عــــــامــــــة
ومستشفيـان يعمالن".غير ان الـدبلوماسي
االميــركي جــون كــايـل وستــون الــذي يعـمل
مــستـشـارا لـدى قـوات املــارينـز املـنتـشـرة يف
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عالوي: الالجئون يعودون اىل الفلوجة يف
غضون يومني أو ثالثة

الفلـوجـة، صـرح مـسـاء االحــد للـصحـافـة
انه "مــا زالت هنــاك مسـائـل امنيـة يتـحتم
تـــســــويــتهــــا الــــى جــــانــب مـــســـــائل اعــــادة
االعمـار".وقـال وستـون متحـدثـا يف قـاعـدة
للمارينز قـريبة من الفلـوجة انه "ان جرت
معـارك كبـرى غدا، فـذلك سيغـير الـوضع.
غـيـــر ان احلـكـــومـــة مـــرتـــاحـــة حـتـــى االن
ـــة بــضعـــة ايــــام" لعـــودة للـتـــوصـيـــة مبـهل
الــسـكـــان.مــن جهــته، حتـــدث الـلفـتـنـــانـت
كولونيل مايكل بولك ضابط العمليات يف
مجموعـة الشـؤون املدنيـة يف قوات املـارينز
ـــة "محـتـملــة تـتــراوح بـني سـبعــة عـن مـهل
وعـشرة ايـام" قبل عـودة الالجئـني.ويواصل
املــاريـنــز عـملـيــات "الـتـنـظـيف" يف احـيــاء
الفلوجـة بعد اشتبـاكات عنـيفة وقعت قبل
اقـل مــن عـــــشـــــــرة ايـــــــام مـع مــتــمـــــــرديــن
مـتحصنـني يف بعض املنـازل، وهم يخـشون
ان تؤدي عودة الـسكان املبكرة الى منازلهم
الــى تعـقيــد عمـليــاتهـم وتعــريـض قــواتـهم

ملزيد من اخملاطر".
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بغداد/ عمر الشاهر
أثـــــــــارت قـــــضـــيـــــــــة مـحـــــطـــــــــة املـــــــســـيـــب
احلرارية،التـي كشفتها )املـدى( يف عددها
املــرقـم )225( الــصــادر يف 16/ 12/ 2004،
ردود أفعـــال واسعــة بـني مـــوظفـي وزارتـي

الكهرباء والنفط.
وكــــانــت )املــــدى( قــــد الــتقــت بعــــدد مــن
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بعد قضية محطة املسيب التي أثارتها )املدى(
الوزراء علموا أم مل يعلموا . . املصيبة عظيمة

بغداد / كرمي جاسم السوداني
متكـنـت املالكــات الهـنــدسـيــة والفـنـيــة يف
شــركــة نفـط الــشـمــال مـن إطفــاء الـبـئــر
الثــانيـة مـن أصل ست آبـار ضـمن حقـول
املـنــطقــة الــشـمــالـيــة يف حقــول اخلـبــاز:
أعلـن ذلك لـ)املـدى( املــستـشـار اإلعـالمي
لــوزارة الـنفـط عــاصـم جهــاد وقــال.. أنه
سـبق أن اسـتهـدفـت تلك اآلبـار بـعمـليـات
تخريبية من قبل مخربني قاموا بإشعال

النار يف ست آبار.
وأكــد جهــاد أنه مت إطفــاء الـبـئــر األولــى
األسـبـــوع املـــاضـي بـــاالســتعـــانـــة بــبعــض
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وزارة النفط  جتري تغيريات ادارية ملعاجلة أزمة الوقود!
الـوزارة مــشيـراً بــذلك إلــى أن متـطـلبـات
العــمل اقــتــضــت تعــيــيــنهــمــــا يف هــــذيــن

املنصبني.
يــذكــر أن الــوزارة كــانت قــد أخفقـت منــذ
حلــول فــصل الــشـتــاء يف تــوفـيــر وتــوزيع
مـــادة الغـــاز حـيـث وصـل سعـــر القـنـيـنـــة
الــواحــدة مـن الغــاز إلــى 10 آالف ديـنــار.
ــــراوحـت هــــذا األسـبــــوع بـني 3-5 آالف وت
ديـنـــار وجـــراء هــــذا اإلخفـــاق اضــطـــرت
الـوزارة إلى الـتغييـر يف املنـاصب للقـضاء
ــــى شحـــة الـــوقـــود الـتــي تفـــاقـمـت يف عل

اآلونة األخيرة.
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اخلبرات العاملية يف عملية اإلطفاء.
مــشـيـــراً إلـــى أن كـلفــــة اإلطفــــاء للـبـئـــر
الــــواحـــــدة بحـــــدود 2.500 ملــيــــون دوالر

وتستغرق عملية االطفاء 45 يوماً.
مــن جهــــة أخــــرى اصــــدرت وزارة الــنفــط
أمــراً وزاريــاً بـتعـيني مـحمــد حــسني تـقي
العـلوي مـديراً عـاماً لـشركـة تعبـئة الـغاز
وهـونـر بـديع نـزهت مـديـراً عـامــاً لشـركـة

احلفر العراقية وكالة.
صــرح بــذلك مـصــدر مــســؤول يف الــوزارة
وأضــــاف: أن املــــديــــريــن العــــامــني كــــانــــا
يـشغالن مـنصـبني بـدرجـة خـبيـر يف مقـر
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املنامة/ اف ب
بدأ قـادة دول مجلـس التعـاون اخلليجي
أمــــــس االثـــنـــني يف املـــنــــــــامــــــــة قـــمـــتـهـــم
اخلامسة والعشرين يف غياب ولي العهد
الــــسعـــــودي االمـيـــــر عـبـــــد اهلل بـن عـبـــــد
العزيـز اثر خالف حـول توقيع الـبحرين
التفـــــاق للـتـبـــــادل احلـــــر مع الـــــواليـــــات

املتحدة.
ويهيمن هذا اخلالف وانعكاسات الوضع
الــــســيـــــاســي واالمــنـــي يف العــــــراق علـــــى
املـنطقـة، علـى اعمــال القمـة اخللـيجيـة
الـتـي سـتـنـــاقــش ايـضـــا قـضـــايـــا امـنـيـــة

الوضع يف العراق هييمن عىل قمة دول
جملس التعاون اخلليجي

وسيـــاسيـــة واقتـصــاديــة عــدة مـن بيـنهــا
خــصــــوصــــا االرهــــاب والـــشــــرق االوســط

والتكامل االقتصادي اخلليجي.
واكـد ملك البحـرين حمـد بن عيـسى آل
خلـيفــة يف كـلمــة االفـتتــاح ان "رســالـتنــا
الــــى العـــالـم رســـالــــة انفـتـــاح وشـــراكـــة"،
مـؤكــدا ان املنـطقـة مــاضيـة "نحـو مـزيـد

من االصالحات التي تتطلع اليها".
وميـثل الـــسعـــوديـــة كـبــــرى دول اجمللــس،
وزيـر الـدفـاع الـشـيخ االميـر سـلطــان بن
عـبد العـزيز يف هـذه القمـة التي يـرأسها

ملك البحرين.

 ثالث جرائم خطف تقع يوميا يف املوصل 
وعنارصرشطة فاسدة تقود عصابات منظمة للخطف والتسليب
تــــأكـيــــد ان عــملـيــــات اخلــطف بــــاتـت تــطــــول
اصحاب متـاجر ومكاتب صيـرفة وجتارا،وانها
تـــــرتـكــب يف وضح الــنهـــــار وبـــــادعـــــاءات تعــيق
التـدخل من املـواطـنني ، كمـا ان نـسبـة عـاليـة
مـن تلك اجلــرائـم تقـع يف االحيــاء الــسكـنيــة
ويكـون هـدفهـا االطفـال حتـديـدا .  ويف تطـور
الحق علـمت )املــدى( ان العــديـــد من جـــرائم
ـــــــســــيـحــــيـــــــــة اخلـــــطـف طـــــــــالــــت الـقـــــــــرى امل
والـيـــزيـــديـــة،وان تلـك العـصـــابـــات تــسـتخـــدم
اسلحــة واجهــزة كـــانت تـسـتعـملهــا الـشــرطــة
العـراقيـة يف نينـوى مـا شكـل انطبـاعـا بـوجـود
اضـطهــادات ديـنيــة،اذ تـعمــد العـصــابــات الــى

الترويج لهذا .
هـذه اجلــرائم اثـارت مخـاوف االهــالي وبــاتت
تضغـط بشدة لكونهـا ظاهرة خطـيرة وشائعة
ــــــة ــــــوقــت احلــــــالــي يف مــــــديــن احلــــــدوث يف ال
املـوصل،كمـا انهـا تــركت ظاللهـا املفـزعـة علـى
الـنـــشــــاطــــات االقـتــصــــاديــــة واالجـتـمــــاعـيــــة
ــــــة مــن دون ان يـكــــــون مبـقــــــدور والــتـعـلــيــمــي
السلطات احمللية وضع حد  لها ، االمر الذي
دفع بـــاالهـــالـي يف مـنـــاطق عـــدة الـــى تكـــويـن
ملـيشيـات مسلـحة حلمـاية االحيـاء السكـنية
مــن العــصــــابــــات املـنــظـمــــة ، كـمـــــا ان بعــض
اجلـوامع اطـلقت نـداءات تـطلـب االخبــار عن
الــــذيــن يقــــومــــون بــــارتـكــــاب هــــذا الـنــــوع مـن

اجلرائم لتتم مالحقتهم .
وكان السيد دريد كشمولة محافظ نينوى قد
اشـــــاريف مـــــؤمتـــــر صـحفــي عقـــــده اخلــمــيــــس
املـــاضـي الـــى جـــرائـم اخلــطف وعـــدهـــا احـــد
اخــطـــر افـــرازات تـخلـي جهـــاز الــشـــرطـــة عـن
مهـمـــاته وعــدم امـتـثــال مـنـتــسـبـيه لالوامــر ،
ودعا املواطـنني الى حتمل مسـؤولية احلفاظ
ــــــــــــى االمـــــن والـــــتـعــــــــــــاون مـع اجلـهــــــــــــات عـل
املـسـؤولــة،وحث وزارة الــداخليـة علـى االسـراع
ــــــد يف ــــــرطــــــة جــــــدي يف انـــــشــــــاء جـهــــــاز شــــــــــــــ

احملــــافظة.     
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أنباء عن عزل احملافظ وتسلم األمريكان احملافظة

بعد ان اعلنت عن إطفاء البئر الثانية يف حقل اخلباز 

يف احصائية خاصة بـ)املدى( 

احلكيم: الزرقاوي وراء اجلرمية

االسالمي العراقي:الهدف  زرع
الفتنةالطائفية

هيئة علماء املسلمني:العراق
اليوم اكثر تالحما

ـــيـــني يف كـــــــــــربـالء والـــنـجـف اإلرهـــــــــــاب
ـــاجلـــرميـــة املقـــدسـتــني ووصفــتهـمـــا ب

الكبرى.
وأكـد النـاطق الـرسمي بـاسـم الهيئـة أن
العـــراقـيـني هـم الـيـــوم أكـثــــر تالحـمـــاً
ـــــاء العـــــراق ورفـــض ـــــى بــن وإصـــــراراً عل

التفرقة.
مـــن جهـــته اصــــدر  احلـــــزب اإلسالمــي
العراقي بـيانا عن احلـادثني اإلرهابيني
يف النجف وكـربالء ،قـال النـاطق بـاسم
احلزب فيه أن هـدف العمليـتني هو زرع
الفـتـنـــة الــطــــائفـيـــة الـتـي يـــرفـــضهـــا
العـراقيون وتعـطيل العمليـة السيـاسية
الـتـي سـتـتـــواصل بـــالـضـــد مـن رغـبـــات

هؤالء القتلة.
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ـــســـــوا او واوضح احلـكــيــم ان "هـــــؤالء ن
تنــاســوا او لـم يعــرفـــوا طبـيعــة الـشـعب
العـــراقـي وان مـثل هـــذه العـملـيـــات لـن
تـؤثــر علـى الـشعـب العـراقـي بل تـزيـده
تالحـمـــا ومحـبـــة ومتـــاسكـــا وعـمال مـن

اجل بناء العراق اجلديد".
ورأى احلـكـيــم ان "الهــــدف األول لهـــذه
العـمليـات هـو زرع الـفتنـة الطـائفيـة يف

البالد واعاقة العملية االنتخابية".
ودعـــا احلكـــومـــة العـــراقـيـــة الـــى "بـــذل
ــــات اجلهــــد واالســتفــــادة مــن االمـكــــان
الكـبيرة لـدى الشعب العـراقي ملنع مثل

هذه األعمال اإلجرامية".
من جهـة أخـرى اسـتنكـرت بـشـدة هـيئـة
علـمــاء املــسلـمـني يف العــراق احلــادثـني
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الـتـي وقعـت امــس االحـــد يف مـــديـنـتـي
كـــربالء والــنجف والـتـي راح ضحـيـتهـــا

عشرات القتلى واجلرحى.
وقـــال احلـكـيـم يف مـــؤمتـــر صحـــايف ان
"االرهـــابـي الـــزرقـــاوي سـبق وان بـني يف
اكـثر مـن مرة عـبر رسـائله انه ال بـد من
العـمل حـتـــى تـقع الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة
وتــتــــوقـف العـــملــيــــة الـــســيــــاســيــــة يف

العراق".
واضـــاف:"ســبق وان قـــامــــوا بعــملـيـــات
اخـــرى من قـتل اليــة اهلل مـحمــد بــاقــر
احلكـيـم وتفجـيــرات كـــربالء وعـملـيــات
الـقـــتـل الـــتـــي حتــــصـل يف مـــنــــطـقـــــــــة
الـلطـيفيــة والتعـدي علـى احلـسيـنيـات

وقتل املسؤولني من اتباع ال البيت".
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طـريقهـا إلـى مكـتب وزيـر النـفط،بحـسب
مـا أبلغتنـا مصـادر مطلـعة يف الـوزارة،فإن
القـضيـة مـا تــزال بعيـدة عـن مكـتب وزيـر
الكهرباء، حيث ابلغـتنا مصادرنا اخلاصة
داخـل وزارة الـكـهــــــربــــــاء أن بـعـــض كــبــــــار
املوظفني يف الوزارة حـرصوا على التعتيم

على القضية وتداعياتها. 
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مـــــوظفــي محــطـــــة املـــســيــب احلـــــراريـــــة
الكهـربـائيـة وأكـدوا وجـود عـمليـات سـرقـة
وتالعـب كـبـيــرة يف أجهــزة وتخـصـيـصــات
احملطة،متت بالتنـسيق بني كباراملسؤولني
فــيهـــا ومــــوظفـني مـن وزارتـي الـكهـــربـــاء

والنفط.
وإذا كانـت القضيـة بتـداعيـاتها قـد أخذت
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