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احللة / املدى
داهـمت قــوات أمــريـكيــة تـســانــدهــا قـــوات من احلــرس الــوطـني
العـــراقـي مقـــر هـيـئــــة علـمـــاء املـــسلـمـني مبحـــافــظــــات الفـــرات

األوسط يف متام الساعة الرابعة فجراً أمس السبت.
وقــال مـتحــدث بــاسـم الهـيئــة لـ)املــدى(: أن القــوات األمــريـكيــة

القوات األمريكية تداهم مقرات هيئة علامء املسلمني يف الفرات األوسط 

املوصل / املدى ـ وكاالت
ذكــر مصـدر امـني يف محــافظـة نـينـوى
لـ)أملـدى( ان طيـران اجلـيش االمـريكي
قــــام يــــوم اخلـمـيـــس املــــاضــي بقـــصف
شريط الـساحل االيسـر ملدينـة املوصل
يف ضــربــة وصـفت بـ)الــوقـــائيــة(،وذلك
عــشيـة وصـول وزيـر الـدفـاع االمـريـكي

دونالد رامسفيلد الى املدينة . 
وذكــر شهـــود عيــان لـ)أملــدى( ان قـصفــا
جـويـا مـكثفـا ، هـو االعـنف من نـوعه ،
ـــــة ـــــات االمـــــريـكــي ـــــروحــي قـــــامـــت به امل
اسـتهـــدف الــســــاحل االيــســـر جـنـــوبـي
مــــديـنــــة املــــوصل بــــدأ يــــوم اخلـمـيـــس
واسـتمـر مـتقـطعـا الــى فجـر الـسـبت .
واضـاف الشهـود ان املروحـيات مـشطت
ــــــطـلـق نـــــيـــــــــــران ــــــــســـــــــــاحـل وهـــــي ت ال
اسلحتهـا،أعقـبت ذلك بـالقـاء العـديـد
مـن الـصـــواريخ املـــوجهـــة علــى امـتــداد
الشـريـط اجلنـوبي ومــدة نصف سـاعـة

متواصلة يف كل هجمة .
وكـــانـت )املـــدى( قـــد تـلقـت مـعلـــومـــات
تفيـد بـان مـسلحني هـاجمـوا القـواعـد
االمـريكيـة عشيـة الزيـارة التي قـام بها
ـــــة ـــــديــن ـــــدفـــــاع االمـــــريـكــي مل ـــــر ال وزي
املـــــوصل.اال ان املــصـــــدر االمـنــي نفـــــى
ذلك،وعـدّ القصف الـذي اقـدمـت عليه
املــروحـيــات االمـــريكـيــة بـ)االسـتـبــاقـي
ـــــات ـــــوقـــــائــي(، مـــضـــيفـــــا ان عـــملــي وال
ـــــة واسعـــــة الــنـــطـــــاق جـــــرى عــــسـكـــــري
تــنفـيــــذهــــا يف اعقــــاب الـهجــــوم الــــذي
تعــــرض لـه معـــسـكــــر الغــــزالنـي حـيـث

تتمركز قوة امريكية كبيرة . 
ويــــذكــــر ان ســــاحـل دجلــــة االيـــســــر يف
مـدينـة املـوصل،الـذي ميتـد جنـوبـا من
ـــــرابع مبــــســـــافـــــة خــمــــســـــة اجلــــســـــر ال
كيلـومترات تقريـبا،هو منـطقة احراش
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اجليـش االمـريـكي يقـصف الشـريـط السـاحـيل ملـديـنـة املـوصـل
من موظفيها كانوا من بني القتلى.

وكــــانـت املــــوصل قــــد شهــــدت انـتـــشــــارا
واسعـــا لـلقـــوات االمــــريكـيـــة،اذ قـــامـت
بـتــطــــويق مـنــــاطق عــــدة واخــضعــتهــــا
للعـزل املؤقت ضمـن سلسلة مـداهمات
شـــــنـــــتـهــــــــــــا بـحـــــثــــــــــــا عـــــن اسـلـحــــــــــــة
ومــطلـــوبـني،كـمـــا قـــامـت تلـك القـــوات
ــــــد مــن اجلــــــوامـع بــتـفــتــيـــــش الـعــــــدي
واملساجـد يف يومي اخلمـيس واجلمعة

املاضيني للسبب نفسه. 
ومـن جهــة ثـــانيــة، اعـلن احـــد عنــاصــر
الــشــرطـــة العــراقـيــة ان قـنـبلــة يــدويــة
الصـنع القـيت يـوم أمـس الـسـبت علـى
حافلة كانت تقل عددا من قوات االمن
العراقيـة يف املوصل.   وقـال شرطي ان
ـــــى مــتـــنهـــــا ـــــرة عل ـــــة صغــي ان شـــــاحــن
شــــرطـيــــون مـــسـلحــــون كــــانـت تــــواكـب

احلافلة.
وعلـــــى صعـيــــد آخـــــر،اعلـنـت شــــرطــــة
املــوصل ان متـرجمـا عـراقيـا يـعمل مع
اجليش االمـريكـي وزوجته قتال صـباح
أمــــس الــــســبــت بـــــرصـــــاص مــــسـلحــني
مـجهـــــولــني يف مــنـــطقـــــة تـقع جــنـــــوب

مدينة املوصل.
وقـال ضابـط يف شرطـة الشـرقاط :"ان
املتــرجم وزوجـته وقعـا يف كـمني نـصبه
مـسلحـون يف قـريـة ابـو هـزاع الـتي تقع

على بعد 30 كلم من الشرقاط".
وذكـــر ان الـهجــــوم وقع عـنـــد الــســـاعـــة
ـــــاحـــــا وان الــــســـــابعـــــة والــنــــصف  صــب
الــــشـــــرطـــــة الــتــي وصلــت الـــــى املـكـــــان
الحظت ان القـتيلني اصيـبا بـاكثـر من

ثالثني رصاصة.
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ـــــون ـــــون عــــسـكـــــري ويعـــتقـــــد مــــســـــؤول
أمـــريكـيـــون أن مـنفـــذ عـملـيـــة املـــوصل

تنكر يف زي جندي عراقي.
ـــــوصل اجلــيــــش ـــــة امل ـــــرت عـــملــي وأجــب
ـــــى إعـــــادة الــنـــظـــــر يف األمـــــريـكـــي عل
اإلجـراءات األمـنيـة املـتبعـة يف قـواعـده

يف العراق.
وكــانت شــركــة هــالـيبــرتــون االمــريـكيــة
للخدمـات النفطيـة قد ذكـرت ان أربعة
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رامسفيلد الى املوصل .
ــــــاســم الـقــــــاعــــــدة وقــــــال املــتـحــــــدث ب
األمـريكيـة يف املـوصل بـول هيـستـينغـز
إن فــورمـيكــا يقــود الـتحقـيقــات حــول
كــيفـيـــة تــسـلل االنــتحـــاري إلــــى داخل
القــاعــدة واخلـيمــة املـكتـظــة بـــاجلنــود

أثناء ساعة تناول الغذاء .
وأكـــــد هــيــــســتــيــنغـــــز أن الــتـحقــيقـــــات

ستكون سريعة وشاملة.

ـ ـ ـ ـ ـ
الـذي تـرأس الـتحقيقـات التي أجـراهـا
البنـتاغون يف فضيحـة سجن أبوغريب
ــــــــــذي يــــــــــرأس هــــــــــذا هــــــــــو نـفـــــــسـه ال
ـــــد ريــتــــشـــــارد الــتـحقـــيق،وهـــــو العــمــي
فورميكا ، وهو قائد يف سالح املدفعية.
ونـسـبت وكـالـة األسـوشـيتـد بـرس الـى
مصـادر مطلعة إن الفـريق الذي يقوده
فورمـيكا قـد أستهل مهمـته تزامـناً مع
زيــارة وزيــر الــدفــاع األمـــريكـي رونــالــد
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الـتلفزيـونيـة أن اجليـش األمريكـي بدأ
حتقــيقــــا عـن الـتـفجـيــــر الــــذي طــــال
قاعـدة عسكـرية أمـريكيـة يوم الـثالثاء
املــاضـي وأسفــر عـن مقـتل 22 شخـصــا
بـيــنهـم 14 جـنــــديــــا أمــــريـكـيــــا وأربعــــة
مــدنـيـني أمـــريكـيـني وثالثــة مـن أفــراد
احلـرس الــوطني العـراقي ومـدني غيـر

أمريكي مجهول.
وذكـرت الـشـبكـة أن املـسـؤول العـسكـري

تفــــصل  احــيـــــاء الـــضــبـــــاط وســـــومـــــر
والــــوحــــدة  عــن مجــــرى الــنهــــر.وهــــذه
االحيــاء تــشهــد عـنفــا مـتكـــررا،كمــا ان
منـطقـة الـســاحل تلك تـشهـد  تـنفيـذ
هجـمـــات شـبه يـــومـيــــة وذلك بـــاطالق
قـذائف هـاون وصـواريخ بـاجتــاه مطـار
املـــدينــة وقــواعــد عــسكــريــة  امــريـكيــة

اخرى .
CNN مـن جهــة ثــانـيــة،ذكــرت شـبكــة

النجف/املدى-وكاالت
زار محـافظ النجف عدنـان الزريف امس
ايــة اهلل الــسـيــسـتــانـي للـتـبــاحـث بــشــان
الـــتـــــطـــــــــورات االمـــنـــيـــــــــة االخـــيـــــــــرة يف
الــنجـف،وبعــــد الـلقـــــاء اعلـن الــــزريف ان
الـسلطـات اعتقلـت املسلحـني املسـؤولني
عن الـتفجيــر االنتحـاري  الـذي وقع يف
املــدينــة االسبـوع املــاضي.وقـال:تــوصلنـا
الـــى جـملـــة ادلـــة ووثـــائـق لهـــا ارتـبـــاط
مباشر باحلـادث ومت القاء القبض على
ثالثـــــــة اشخــــــاص مـــتهــمــني بــتـــنفــيــــــذ
االعتـداء وسيعلـن عن االسمـاء مـركـزيـا

من قبل احلكومة يف بغداد.
مـن جهتـه اتهم اللـواء غـالب اجلـزائـري
قـائـد الـشـرطــة يف النجف سـوريـا بـانهـا

متورطة يف تفجير األسبوع املاضي.
وقــــال يف تــصـــــريحــــات صـحفـيــــة أمـــس
الـــسـبـت ان احــــد املـــشـبــــوهـني الــثالثــــة
الـذيـن اعتقلـوا  بعـد االعتـداء "اعتـرف
بــان اخملــابــرات الــســوريـــة لعـبـت دورا يف
التفجيرات".واضاف: "مت القاء القبض
علـــى احــــد العـنـــاصـــر وهـــو مـن اهـــالـي
الـبصـرة  كـان قـد هـرب الـى سـوريـا وكـان
حتت اشـراف اخملابرات السـورية". وتابع
:"وقد اعتـرف ان اخملابـرات السوريـة لها
دور يف  االنـفجــــارات ، وعـنــــد الـتــــدقــيق
معه قـــال انه كـــان يف معــسكـــر لالجـئـني
العـــــراقــيــني يف ســـــوريـــــا تــــشــــــرف علــيه

اخملابرات السورية".
واوضـح اللـــواء اجلـــزائـــري ان املـــوقـــوف
الــــذي لـم يــــذكــــر اســمه كــــان يف مـكــــان
احلـــادث وان   "غتــرته" )كـــوفيـته( كـــانت
مليئـة بـالـدمـاء،وقـال ان الشـرطـة القت
القــبــــض علــــــى مــــشــبــــــوهــني  اخــــــريــن

احدهما من اهالي النجف.
مـن جهـة ثــانيــة،اعلـنت شـرطـة الـنجف
انهــا عثـرت يف احـد املـســاكن يف املــدينـة
عـلـــــــى ثـالث عــبـــــــوات نـــــــاسـفـــــــة مـعـــــــدة
للـتـفجـيـــر، واكـــد الـنقـيـب  هـــادى جنـم
عبد ) مـدير جهـاز ازالة املـتفجرات ( يف
الـنـجف ان مـعلـــومـــات وردت عـن وجـــود
مـتفجـــرات يف مكــان معـني،علــى اثــرهــا
انـــطـلقــت الــــشـــــرطـــــة وفــتــــشــت املـكـــــان
ووجـــدت العـبــوات الـنـــاسفـــة مخـبـئــة يف
خـزان املاء وهـي جاهـزة للتفجيـر .وقال
الــنقـيــب انه مت اعــتقــــال سـكــــان املـنــــزل

واحالتهم للتحقيق .

النجف/فاضل اخلفاجي
عقـــوبـــة جـمـــاعـيـــة متــــارسهــــا االجهـــزة
االمنيـة يف الـنجف علـى اهـالي املـدينـة
بعـــد الـتـفجـيـــر االرهـــابـي الـــذي طـــال
عـــددا كـبـيـــرا مـنهـم . وبعـــد الـتقـصـيـــر
الـواضح الـذي ظهـر علـى اداء االجهـزة
االمـنـيــــة تـلقـي الــــسلــطـــــة احمللـيــــة يف
الـنـجف  بــــالالئـمــــة علـــى عــــدم تعـــاون
املـــواطـنــني معهـــا حـيــث اغلقـت جـمـيع
املـنـــافـــذ املـــؤديـــة الـــى مـنــطقـــة الــنجف
القــــــدميــــــة اغـلقـــت وبعـــض الـــــشــــــوارع
الــرئيـسـة بـاحملـافـظه وال تــسمح مبـرور
الـسيـارات املــدنيــة  بل احلكــوميــة منهـا
فـقــــــط وذلــك لـلـخـــــــــــوف مــــن تــكـــــــــــرار
الـتفجيـرات بـاملـدينـة. وهـذه االجـراءات
ادت الــــــــــــى شـلـل كــــــــــــامـل يف احلــــيــــــــــــاة
االقتصـادية بـالنجف وزادت من معـاناة
املواطـنني . وبدوره  فان املـواطن  يعاني
مــن شحـــة الـــوقـــود ومــصـــادر الــطـــاقـــة
وانقـطـــاع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي ومـنع اي
غــريـب من دخــول  املـــدينـــة بيـنمــا تعــد
الـسيـاحـة الـديـنيـة العـصب االسـاس يف
اقـتـصـــاد الــنجف ، فـــالـيـــوم وبعـــد هـــذه
االجــــراءات القــــاسـيــــة الـتــي اتخــــذتهــــا
االجهــزة االمـنـيــة جنــد مــركــز املــديـنــة
موحشـا بعد ان خال مـن الزوار وبعد ان
اغلقـت احملال الـتجاريـة ابوابهـا نتـيجة
لـصعـوبـة الـتنقـل ، ولكي يـصل املــواطن
الــى مــركــز املـــدينــة يـحتــاج الــى مــسيــر
عـلـــــــى االقـــــــدام مـــــســـــــافـــــــة اكــثـــــــر مــن
كــيلــــومـتــــريـن وقــــد ارتـفعـت صــيحــــات
الغـــضــب مــن الــنـــــاس بـــــالــنـجف ضـــــد
احملـــافـظ الـــذي امــــر بهـــذه االجـــراءات

لـكي ال تـتكـرر  مـأســاة االنفجـار ثــانيـة
ونـسي معـانـاة املــواطنـني اذ تقع معـظم
العــيـــــادات واملـــــراكـــــز الــطــبــيـــــة يف تلـك
املنـطقــة،ممــا اصـبح مـن العــسيــر علــى
املــواطـن الــوصــول الـــى داخل املـنــطقــة

القدمية.
يقـول املوطن سعد الـشيخ علي 63 سنة
: كـيف لي الـوصـول الــى عيـادة طـبيـبي
اخلاص التي تقع داخل املدينة واضاف
اني لـست قادرا عـلى املشـي هذه املسـافة
الطـويلـة وانـا اعـانـي من ذبحـة صـدريـة
والقى اللـوم يف حادث التفجيـر السابق
علـــــــى محــــــافـــظ الــنـجف الــــــذي صــب
اهـتـمـــامه علــى تــشـيـيع شـيخ حــامت ال
حـــسـن ونـــسـي املـــديـنـــة واشـــار إلــــى انه
يـعـــمـل بـهـــــــــذه االجـــــــــراءات عـقـــــــــوبـــــــــة
لـلــــنـجـفــــيــــني وانـه يـعــــمـل ملـــــصـلـحــــتـه
االنتخـابيـة بينـما صـرح احملامـي ناطق
الـــنعـــمه قــــــائـال للــمــــــدى: اذاكــــــان مــن
اخلـطـط االمـنيـة اذا حـصل تفـجيـر ان
يغلقوا املدينـة بالكامل عـليهم ان يبنوا
ســورا لـبغــداد وميـنعــوا الــدخــول الـيهــا
وذلـك النه اليوجـد شارع اليـحصل فيه

تفجير.
امـا املـسـؤولـون بـالـنجف فـأنهـم رفضـوا
ان يجـيـبــــوا الــصـحفـيــني علــــى هـكــــذا
مــوضــوع فقـط محــافـظ الـنجف الــذي
قـــــال : انــنـــــا بهـــــذه االجـــــراءات نحــمــي
املــرجـعيــة بيـنمــا يعــزو املــواطنــون هــذه
االجــراءات الـتعــسفـيــة الـــى انهــا تــأتـي
ضــدهم ويف مـصلحـة محــافظ الـنجف
االنــتخــــابـيــــة اذ رشح احملــــافــظ نفـــسه

بقائمة الوفاء.

بغداد-كركوك/املدى
شهـدت كنـائـس بغـداد صبـاح امـس الـسـبت
25ك1 اجراءات امنية مشددة يف ضوء بدء
االحتفـاالت بــأعيـاد املـيالد يف معـظم هـذه
الكنــائس وقـد شـوهـدت القـوات االمـريكيـة
وقوات احلـرس الوطـني يف كنـائس الـكرادة
وشــــارع الـــسعــــدون ونـفق الـــشــــرطــــة فـيـمــــا
شهـدت كنــائس اخـرى يف منـاطـق مختلفـة
وجود الـشرطـة العراقـية وقـال شهود عـيان
انـنـــا تفـــاجـــأنـــا بهـــذه االجـــراءات االمـنـيـــة

املشددة اال اننا فرحون بها. 
واشـار مــواطن اخـر الـى أن مـا تعــرضت له
بعــض الكـنـــائــس يف بغـــداد مــن انفجـــارات
دفعنــا ملطــالبـة قـوات االمـن بتـشـديـد هـذه
االجــراءات االمـنيــة علــى الـكنــائـس. وقــال
احــــد ضـبــــاط احلــــرس الــــوطـنـي ان هــــذه
االجــراءات اتخــذت حلـمــايـــة الكـنــائـس يف
اعيـاد رأس السنة.ويف السياق نفسه اقامت
الكنـائس يف عموم محافظـة كركوك قداس
العـيـــد للـمــره االولـــى يف العــراق وكــركــوك
خـاصــة التـي اعتــاد فيهـا املـسـيحيـون علـى
االحـتفــال مبنــاسبـة الـعيــد واعيـاد الــسنـة

اجراءات امنية مشددة حول كنائس بغداد وقداس يف كركوك يقام الول مرة

الفاتيكان /اف ب
عـبــر الـبــابــا يــوحـنــا بــولـس الـثــانـي يف
رســـــالـــته يف عــيـــــد املـــيالد يـــــوم امــــس
السـبت عن قلقه الكـبير إزاء مـا يجري
يف العــراق والـشــرق االوسـط ودعــا الــى
ايجــاد حلــول سلـميـــة لبـــؤر التــوتــر يف

العالم.
وقـال البـابا املـريض بـصوت مـنهك من

ـ ـ ـ ـ

كل بؤر التـوتر التي ميـكن ان تؤدي الى
نـزاعات مفـتوحـة ولتتعـزز ارادة البحث
ـــول الـــسلـمـيـــة الـتـي حتـتـــرم عــن احلل
التـطلعات الشـرعية لالفـراد والشعوب.

ـــا "افكـــر يف افـــريقـيـــا يف واضـــاف الـبـــاب
مـأسـاة دارفـور وســاحل العــاج ومنـطقـة
الـبحـيـــرات الكـبـــرى"، ثـم ذكـــر العـــراق

والشرق االوسط.

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

وصلـــى احلـبـــر االعـظـم "لـيـــشجع ابـن
بـيـت حلـم ورســــول الـــسـالم محــــاوالت
احلــــوار واملـــصــــاحلــــة ويــــدعـــم جهــــود
الــسالم الـتي مــا زالـت خجــولـــة لكـنهــا
غـنيـة بـاالمل وتـتطـور حــاليــا من اجل
حـاضر ومـستقبل اكـثر هـدوء الخوانـنا

واخواتنا يف العالم".
وتـــابع "لـتـكف كـل اشكـــال العـنف الـتـي
تـسـبب آالمـا ال تـوصـف )...( ولتـخمـد

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

شــرفـــة الفــاتـيكــان امــام آالف املـصلـني
الـــذيـن جتـمعـــوا يف ســـاحـــة القـــديــس
ــــرغـم مـن املــطــــر: "نحـن ــــال بــطــــرس ب

بحاجة للسالم يف كل مكان".
وقـــال الـبـــابـــا: "اتـــابـع بقـلق كـبـيـــر مـــا

يجري يف العراق".
واضـــاف :"وكـيف ال انـظـــر بـقلق ايـضـــا
لكـن بثقـة ال تتـزعـزع الــى االرض التي

ولد فيها يسوع املسيح".

ـ
ـ ـ ـ ـ

بغداد/ رندة سمير
وصف رئيـس مجلـس مـدينـة بغـداد الـشيخ
محـمــد بــاقــر الــسهـيل الــوضع يف مــديـنــة
بغــداد بــأنه )كــارثــة حـقيـقيــة( بـسـبب ســوء
اخلــدمــات فـيهــا.واضــاف يف حــوار خــاص لـ
)املــدى( تنـشــره يــوم الـثالثــاء املـقبـل ان من
غيـر املعقول ان تـصدر ميـزانية العـراق لعام
2005 ويكـون فيهـا تخـصيـص لبلـديـة اربيل
والسلـيمانيـة اكثر بـثمانيـة اضعاف ممـا هو
مخــصــص ملـــديـنـــة بغـــداد الـتـي تــضــم ربع
سكـــان العـــراق اذ مت تخــصـيــص )156758(
مـليــون دينــار لـبلــديــة الـسلـيمــانيــة، ومـبلغ
)196820( ملـيــون ديـنــار لـبلــديــة اربـيل  يف
حـــني مـــــــــــديـــنـــــــــــة بـغـــــــــــداد مـــبـلـغ )9600(
فقـط.عـلمــاً ان هــذه امليــزانيــة اطلع علـيهــا
وزيـر املالـية ومجلـس الوزراء ومـن ثم ذهبت
الى اجلمعية الوطنية.واضاف ان من حقنا
كـمـجلــس ملــديـنـــة بغــداد، كـمــا ان مــن حق
اهـالـي بغــداد، ان نتــوجه الـى هــذه اجلهـات
ونسـألهـم كيف اقـروا  هـذه امليـزانيـة؟!.وعن
االزمـة احلـاليـة يف املـشتقـات النفـطيـة قـال
السهيل: ان مشتقات النفط تهرب الى دول
اجلـــــــوار  مبـــــــرأى ومـــــســمـع وزارة الــنـفـــط

والداخلية والدفاع وقوات االحتالل.
كـما اتهـم السهيـل وزارة الكهربـاء بأنهـا غير
واضـحـــــــــة يف تـعـــــــــامـلـهـــــــــا مـع املـــــــــواطـــن.
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 باقر السهيل لـ )املدى(:

ميزانية 2005 غري عادلة
وجهات رسمية مسؤولة 

عن ازمة الوقود
الزريف يلتقي السيستاين 

ويعلن القاء القبض عىل مدبري
تفجريات النجف 

أسلحـتهـم اخلفـيفـة واعـتقـال أحـد املــواطنـني يف مكــان مجـاور
ملقر الهيئة.

وكـان قـد قتل أمـس األول عضــو هيئـة علمــاء املسـلمني الـشيخ
مظفـر مـوفق الـدوري خالل مـداهمـة منـزله يف بغـداد مـن قبل

القوات األمريكية.

اقتحمـت مقر الهـيئة وقـامت بتفجيـر أبوابه بـواسطة )الـقنابل
اليـدويــة( مع تفـتيـش دقـيق للـمكــان واقتحـمت بعـدهـا القـوات
األمريكية املدعمـة بـ12 آلية عسكرية نـوع همر مدرسة اخللفاء
الراشـدين اجملاورة ملـقر الهيئـة يف الناحيـة. وبعد تفـتيش دقيق
لــم تعـثــــر علــــى شـيء واكــتفـت بــتجــــريــــد حــــراس الهـيـئــــة مـن

االجراءات االمنية البـــــابا قـلــــق جـــــدا عــىل الـعـــــــــــــــراق 
تــصـيـب الـنـجف بـــالــشـلل الـتـــام

بغداد/عمر الشاهر
اعلـن رئـيــس املفــوضـيـــة العلـيــا للـنــزاهــة
القـاضـي راضي الــراضي ان انهـاء خـدمـات
املفـتــش العــام يف وزارة الــصحــة الــدكـتــور
عــادل عـبــد احملــسـن جــاء بــسـبـب تـــدخله
املـسـتمــر يف شــؤون الــوزارة الــسيــاسيــة عن
طــــريق تــصــــريحــــات يف مخـتـلف وســــائل

االعالم.
وقال يف تـصريحـات خص بهـا )املدى(: )ان
عــادل عـبــد احملــسـن هــو مفـتــش املــراقـبــة
المـور وزارة الصحـة االداريـة واملـاليـة، لكنه
كـــــان يـــــركـــــز يف اعــمــــــاله وتــصــــــريحــــــاته
ـــى الــشـــؤون الــسـيـــاسـيـــة الــصـحفـيــــة عل
اخلـاصـة بـوزيــر الصحـة( واضـاف الـراضي
)على خلفية ذلك، قـدم وزير الصحة عالء

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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــام يف وزارة الــــــــــصــح ـــــــــــــــــة املــفـــــــتــــــــــــــش الــع ـــــــــــــــــال ـإق ـ ـ ـ
)عندمـا وصلت الى اللحم احلي يف الوزارة

سارع عالء العلوان الى االنتفاض(.
وتطرق الـدكتور عبـد احملسن الـى فضيحة
صحيـة اخـرى وهي نفـاد اخملـزون من مـادة
اكـيــاس الــدم يف الـــوزارة دون علـم الــسـيــد
الـوزيــر، وعنـدمـا عـلم الـوزيـر بــذلك سـارع
بأرسال اعوانه الى خارج البالد جللب هذه
املـادة مـن اي مصـدر، ونـسي الـسيـد الـوزيـر
ان اكيـاس الـدم يجـب احلصــول عليهــا من
مصادر موثوقة واال فستؤدي الى كوارث(.

وكشف عـبد احملـسن ان وزيـر الصـحة عالء
العلــون كــان وضع جــواسيــس علــى املــدراء
العــامـلني والــوكالء ملــراقبــة تـصــريحــاتـهم
الـصحـفيــة وقــال )هل هــذا عقـل طبـيب ام

عقل مخابراتي(.
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عليهـا، ومتـثلت احـداهـا يف اقـالـة عـدد من
املــــــدراء الـعــــــامـلــني يف الــــــوزارة الســبــــــاب
مجهولـة وقال )قـام الوزيـر بأقـالة الـدكتور
حـسن هـادي مديـر صحـة الرصـافة لـسبب
مجهول( واضاف )احتدى عالء العلوان ان
كـــانـت لـــديـه اي تهـمـــة ضـــد هـــذا الـــرجل
ـــالــسـيـــرة احلــسـنـــة واحلـــرص املـــشهـــور ب

والتفاني(.
وعلق عبـد احملسن علـى قضيـة املفصـولني
الــسيـاسـيني وقـال )قــدمت للـوزيـر )3000(
قضيـة تخص املفـصولـني السيـاسيني، ولم
يعــد منـهم ســوى )350( شخـصـاً الــى حني
اثــارتي لـقضـايـا الفـسـاد، وبعــد ذلك اسـرع
الوزير باعادة عدد اكثر كي يبعد عن نفسه
ــــابع عـبـــد احملــســن القـــول الــشـكـــوك( ،وت
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الــسيــاسيــة( وتــابع )رفـعت صــرخــة احلق،
واعلـنت عن وجــود عمليـات فسـاد كبـرى يف
وزارة الــصحـــة، فـكـــانـت الـنـتــيجــــة انهـــاء
اعمـالي(، واعـرب عـن اسفه من االجـراءات
الـتي اتخـذهـا مجلـس الـوزراء ضـده، وقـال
)كـنت امتنى ان يـكون مجلس الـوزراء منبر
ــــــاة لـعـالء حـق لـكــنـه كــــــان مــنــبــــــر مـحــــــاب

العلوان(.
وطعن عبـد احملسـن يف قرار اقـالته عنـدما
قــال )قــانــون )57( اليجـيــز اقــالــة املفـتـش
العـام اذا لـم تثـبت ادانـته بقـضيـة مــا، وهم
اقــالــونـي دون تهـمــة واضحــة، وهــذا خــرق

للقانون(.
واشـار الــدكتــور عبـد احملـسن الـى عــدد من
عـملـيــات الفــســاد االداري الـتـي وضع يــده
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العلــوان شكــوى الــى مجلـس الــوزراء بهــذا
ــــــابع قــــــوله )شــكلــت جلــنـــــة الــصـــــدد(، وت
حتـقيـقيـة اسـتمـعت الـى افـادات الـطــرفني
وتقــرر انهــاء اعمــال عبــد احملـسـن او نقله
الى مكـان آخر واكـد الراضي ان عـادل عبد
احملــسـن خــرج بــأعـمـــاله تـلك عـن نــطــاق
صالحــيــــــاته ممـــــا ادى الــــــى اتخـــــاذ هـــــذا

االجراء بحقه.
من جهته قـال الدكـتور عـادل عبـد احملسن
لـ)املدى( : )انا احتدى اي جهة ان تثبت ان
القــضــايــا الـتـي اثـــرتهــا يف تــصـــريحــاتـي
الــصحفـيــة غـيــر صحـيحــة( واضــاف مـن
حــديث خـاص بـ) املـدى(: )لقـد حـاولـوا ان
يجــدوا ضــدي اي تـهمــة تـتعلـق بنــزاهـتي،
وعــنـــــدمـــــا لــم يجـــــدوا ذلـك جلـــــأوا الـــــى
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امليالدية اجلديدة.
وشهــدت الـصالة الـتي شــارك فـيهــا معـظم
املسـيحيني يف كـركـوك الـدعـاء الـى اخلـالق
لــيـحفــــظ العــــــراق ويـــنعـــم علـــيه بــــــاألمــن
واالسـتقــرار ويعــزز وحــدته الـــوطنـيه.وقــال
اشــور يلــدا عـضــو اجملمــوعــة املــسيـحيــة يف
مـجـلــــــس ادارة مـحـــــــافــــظـــــــة كـــــــركـــــــوك ان
املسيحـيني يف العراق والـذين هم عـراقيون
مخلـصــون ويــشعــرون مبـســؤولـيتـهم جتــاه
وطنـهم اكـتفــوا بــاقــأمــة يف اقــامــة الـصالة
ــــــــــال املـهــــنــــئــــني أو اقــــــــــامــــــــــة دون اســــتـقــــب
االحتفـاالت ملـا يـشهـده العـراق من ظـروف
امــنــيــــــة صعــبـــــة إلـــــى جـــــانـــب تهـــــديـــــدات
املنظمات االرهابية التي تستهدف املدنيني
العـــــراقــيــني واثــــــارة الفــنت فــيــمـــــا بــيـــنهــم
وعــمـلــيـــــــاتـهــم اخلـــــــاســـــــرة يف اســتـهـــــــداف
الـكـنــــائـــس ادى ايــضــــاً إلــــى عــــدم اقــــامــــة
مراسـيم االحتفاالت والتي اكتفت بالدعاء
للعــراق وسـط اجـــراءات امنـيه لـم يعــرفهــا
املــــســـيحــيـــــون مــن قـــبل والــتــي مت تـــــامــني
احلــمــــــايه مــن قــبل شــبـــــابــنــــــا بعــيـــــدا عــن

الشرطة واحلرس الوطني.
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بعد ان حتدث عن فساد كبير

بعد أن بدأ حتقيقا عن تفجير يوم الثالثاء املاضي

النجف/املدى
انـفجـــــــرت ســيــــــــارة مفـخخـــــــة
مســاء أمس الـسبت يف نـاحيـة
احليــدريــة )خـــان النــص( بني
مديـنتي النجف وكـربالء، مما
اسـفـــــــــــر عــــن مـقــــتـل ثـالثـــــــــــة
اشـخــــــــاص واصــــــــابــــــــة اثـــنـــني
اخـــريـن،علــــى نحـــو مـــا صـــرح

قائد شرطة النجف.

انفجار جديد 
قـــــرب الــنـجف


