
�أعلن��ت م�ؤ�ش�شة �ل�شهد�ء، �أم�س �لثالثاء، �جناز �أول قاعدة 
بيان��ات من��ذ �لع��ام 2003 حل���ر �شه��د�ء �الره��اب 
و�لعمليات �لع�شكرية، يف حني �أكدت ��شتعد�دها لت�شكيل 
جلان يف مدينة �مل��شل ال�شتقبال طلبات ذوي �ل�شهد�ء 
فيها. وقال �ملدير �لعام لد�ئرة �شهد�ء و�شحايا �الرهاب 
يف �مل�ؤ�ش�ش��ة، ط��ارق فرم��اي �ملن��دالوي يف ت�ري��ح 
�شحفي، �إن د�ئرته “وبالتن�شيق مع �جلهات و�مل�ؤ�ش�شات 
�حلك�مية ال�شيما وز�رتي �لد�خلية و�لدفاع، �جنزت �ول 
قاع��دة بيانات منذ �لعام 2003 حل�ر �شهد�ء �الرهاب 
و�لعملي��ات �لع�شكري��ة و�ل��ذي ين��درج �شم��ن برنام��ج 

)�حل�كمة �اللكرتونية(”.
و�أ�ش��اف �أن ، تل��ك �لقاع��دة �شت�ف��ر جمي��ع �لبيان��ات 
�ملتعلق��ة باأي �شهيد �ش��ء كان ع�شكريا �م مدنيا، م�ظفا 
كان �م كا�شب��ا وم��ن خ��الل قاعدة بيان��ات على قر�س 
)CD( ل��دى �مل�ؤ�ش�ش��ة مبا ي�شه��ل منح تاأيي��د �ل�شهادة 
لذوي��ه مب��ا ي�شه��م يف تخفيف �لع��بء عنه��م، م�ؤكد� �ن 
م�ؤ�ش�شة �ل�شه��د�ء �شتك�ن �جلهة �ل�حيدة �ملخم�لة مبنح 

تاأييد �ال�شت�شهاد.
و�ف�ش��ح �ملن��دالوي ع��ن ، ت�شكي��ل �مل�ؤ�ش�ش��ة 22 جلن��ة 
فرعي��ة ال�شتقبال  �ملعامالت �ملروجة م��ن ذوي �شهد�ء 
�لعمليات �الرهابية، وحتديد حجم �ال�ر�ر �لتي تخلفها 
�لعملي��ات �الرهابي��ة، من�ه��ا باأن كل جلن��ة تتك�ن من 
قا�س وممثلني من وز�ر�ت: �لدف��اع و�لد�خلية و�ل�شحة 
��شاف��ة �ىل جمال���س �ملحافظات وممثلني ع��ن م�ؤ�ش�شة 
�ل�شه��د�ء. و�و�ش��ح �أن ، كل جلن��ة �شت�شدر ق��ر�ر �ل�شم�ل 
بع��د �لتاأكد من �ملعل�مات �ل����ردة يف �ملعاملة ورفعها 
�ىل �ملديري��ات، الفت��ا �لنظر �ىل �ن تل��ك �للجان م�زعة 
ب��ق��ع �ربع يف �لعا�شمة، وثالث يف دياىل، و�لعدد ذ�ته 
يف �ش��الح �لدي��ن، و�ثنتني يف �النب��ار، ف�شال عن جلنة 
و�ح��دة يف كل من حمافظ��ات: �لنجف �ال�رف وكربالء 
�ملقد�ش��ة وو��ش��ط و�ملثنى ومي�ش��ان و�لدي��ني��ة وبابل 

وذي قار وكرك�ك.

وبح�شب م�شادر ، فاإن �إير�ن ت�شعى من خالل �حل�شد 
�لعر�ق  �إىل فتح ممر بري يربطها من خالل  �ل�شعبي 
�أهد�ٌف  ولذلك  �ملت��شط.  �لبحر  �إىل  و�ش�اًل  ب�ش�ريا، 
تاأمني  ر�أ�شها  على  و�قت�شادية،  و�أمنية  �شيا�شية 

��شتمر�رية دعم �لنظام �ل�ش�ري”.
حدودية،  قرية  على  �ل�شعبي،  �حل�شد  ق��ت  و�شيطرت 
�لعامري،  ه��ادي  بدر  ملنظمة  �لعام  �الم��ني  و�أعلن 
ت��شيع  بهدف  �لقائم،  ق�شاء  باجتاه  معركة  �إطالق 

�ل�شيطرة على �ملنطقة �حلدودية.
�ل�ش�ري  �لنظام  خطط  مع  �لتحرك  ه��ذ�  ويتالقى 
�لتنف  معرب  على  لل�شيطرة  له،  �مل��لية  و�لف�شائل 
�ل�ش�ري-  �لعر�قي-  �حل��دودي  �ملثلث  من  �لقريب 
مدينة  عن  �حل�شار  لفك  �لتحرك  عن  ف�شال  �الأردين. 
�لزور، بهدف فك ح�شار د�ع�س عنها و�ل��ش�ل  دير 
وبغد�د  ط��ه��ر�ن  خطط  لكن  �لعر�قية.  �حل���دود  �إىل 
ودم�شق، ت�شطدم مبخططات �أمريكية تق�شي بت�شليم 
لتاأمني  �الأنبار  لع�شائر  �لعر�قية  �حلدود  من  جانب 
طريق بري يربط بغد�د باحلدود �الأردنية- �ل�ش�رية، 
ق��عدها  عن  الإير�ن  �لتابعة  �لف�شائل  �إبعاد  وكذلك 

يف �ش�ريا، و�أبرزها يف �لتنف.
مدع�مة  ك��ردي��ة،  ق�����ت  ت�شعى  ذل���ك،  غ�ش�ن  يف 
�حل��دود  من  �الأخ��ري  �لثلث  على  لل�شيطرة  �أمريكيًا، 
�لعر�قية- �ل�ش�رية، حيث معرب ربيعة- �ليعربية على 
وتخ�شى  و�أنقرة.  و��شنطن  بني  �خلالفات  من  �لرغم 

�أربيل من �شيطرة �حل�شد �ل�شعبي على تلك �ملنطقة.
لتت��رث  �نهياره،  وبدء  د�ع�س  تر�جع  �خلطط  وت�ؤكد 
�شكان  ح�شاب  على  تركته،  �ملت�شارعة  �ل��ق���ى 
�ملناطق �الأ�شليني، �لذين ي�شاهدون باأم �لعني كيف 

تر�شم �حلدود و�خلر�ئط �جلديدة بالدم و�لنار.
يف حني حذرت كتائب �الإمام علي )�حد �برز ف�شائل 
مع  �لت�شادم  من  �المريكية  �لق��ت  �ل�شعبي(  �حل�شد 
�لعر�قية  �حلدود  على  م��جهتمها  بعد  �حل�شد  ق��ت 
�لربيعي  �إياد  �لكتائب  يف  �لقيادي  وقال   . �ل�ش�رية 

من  �لقريبة  �ملناطق  “حترير  ني�ز«�ن  »�جل�رنال  ل� 
�حلدود �ل�ش�رية �لعر�قية هدفنا” ون�شعى �ىل “حترير 
�ىل  و�ش�اًل  �شنجار  �شهل  بني  �ملح�ش�رة  �ملناطق 
�لعر�قية  �ل�ش�رية  “�حلدود  بان  �أ�شاف  �حلدود”. 
لدخ�ل  مم��ر�ً  كانت  �الآن  وحتى   2003 ع��ام  منذ 
�ملناطق  �أم��ن  وزع��زع��ة   ، �ل��ع��ر�ق  �ىل  �الإره��اب��ي��ني 
�الآن  تركيزنا  ين�شب   ”  : “م�شيفًا  وبغد�د  �لغربية 
�لق��ت  �عرت�شتنا  ،و�ذ�  �ل�ش�رية  �حلدود  م�شك  على 
م�شتعدون  نحن   ”: وتابع  ف�شن��جهها”،  �الأمريكية 
�ىل  و�أ�شار  �لعر�ق” .  �أمن  تعرت�س  ق�ة  �ي  مل��جهة 
�ن “ق��تنا تاأمتر باأمر �لقائد �لعام للق��ت �مل�شلحة 

وال �شلطة للق��ت �الأمريكية �و �ي ق��ت دولية �خرى 
على عملياتنا وكل ق�ة مت�س �من �لعر�ق �شت��جه من 

�حل�شد �ل�شعبي و�جلي�س �لعر�قي ككل “.
�ىل  �حل��دود  �ل�شعبي  للح�شد  تابعة  ق����ت  وو�شلت 
نا�شط�ن  تناقلها  �ش�ر�  و�ظهرت  �لعر�قية،  �ل�ش�رية 
على م��قع �لت���شل �الجتماعي )في�شب�ك( مقاتلني 
من �حل�شد قرب ل�حة �عالنية ت�شري �ىل مدينة �لرقة 

�لتي تنت�ر فيها ق��ت كردية و�مريكية .
�ي��ر�ج  ب��غ��د�د  يف  �الي���ر�ين  �ل�شفري  ق��ال  جانبه  م��ن 

م�شجدي، �إن �لعر�ق ال يحتاج �ىل ق��ت خارجية".
�لثقافة، عن م�شجدي ق�له خالل  ونقل بيان ل�ز�رة 

لقائه �ل�زير فرياد رو�ندزي �أن "�لعر�ق بلد مهم من 
ثري  بلد  وه�  و�ل�شياحي  �ال�شرت�تيجي  م�قعه  حيث 
ولديه  و�لروحي  و�ملعن�ي  �ملايل  �ل��شع  حيث  من 
على  هي  �الأك��رب  و�ل���روة  كثرية،  ح�شارية  معامل 
�الأر�س و�أنا ال �ق�شد هنا �لنفط بل �أحتدث عن �لروة 
ثقافية  مهمة  �شخ�شيات  �لبلد  هذ�  فلدى  �لب�رية 
جماهد  طيب  و�شباب  ومفكرون  و�شيا�شية  وعلمية 

ومنا�شل�ن �شجعان �شح�� باأنف�شهم".
و�أ�شاف م�شجدي ، �لي�م لدى �لعر�ق �جلي�س و�حل�شد 
�ل�شعبي و�لبي�شمركة، و�إن هذه �لروة �لب�رية مهمة 
�إىل ق�ة ب�رية من  �لعر�ق ال يحتاج  �أن  جد�ً، و�أق�ل 

تط�ير  �إىل  حاجة  هنالك  تك�ن  قد  ولكن  �خل��ارج 
�ل�شناعة  يف  �لتدريب  خالل  من  �لب�رية  �لقابليات 

و�لطب و�ملجاالت �الأخرى.
�لتي  �مل�شرتكة  �لق���شم   ، �إىل  �الإير�ين  �ل�شفري  و�أ�شار 
تربط �ل�شعبني و�رورة تعززيها، فال�شعبان ميتلكان 
تلك  تعزيز  يف  ي�شهم  ما  �لق�ميات  يف  ذ�ته  �لتن�ع 
تربطه  �لتي  �ل�ثيقة  �لعالقات  �إىل  و�أ�شار  �لعالقات. 
ويف  بغد�د  يف  تعددها  على  �لعر�قية  بالقياد�ت 
�لكرد�شتاين  �ل�طني  �الحت��اد  ومع  كرد�شتان  �قليم 
 ، لالحتاد  �لعام  �الأم��ني  طالباين  جالل  وخ�ش��شا 
�أهمية هذه �لعالقات مبا ي�شاعد يف تط�يرها  م�ؤكد�ً 
�آفاق   ، �أن  بني �جلانبني. ولفت م�شجدي �النتباه �إىل 
�إليه  و�شلت  مما  بكثري  �أكر  تزد�د  �أن  البد  �لتعاون 
�أجل  من  جهده  ق�شارى  لبذل  �شعيه  م���ؤك��د�ً  �الآن، 

�إي�شال تلك �لعالقات �إىل �مل�شت�ى �ملن�ش�د.
�ملا�شة  �حلاجة  �إىل  �لثقافة  وزي��ر  �أك��د  جانبه  من 
�لعقبات  جميع  لتذليل  معا  و�لعمل  �لتعاون  �إىل 
�إىل  م�شري�   ، �لثنائية  بالعالقات  �الرتقاء  �جل  من 
ظروفه  ويعرف  �لعر�ق  يعرف  �لذي  �لدبل�ما�شي  �أن 
�أف�شل من �لذي ال يعرفه وال�شيما �أن �ل��شع �لعر�قي 

معقد ونحتاج معا �إىل �حلكمة.
�إير�ن جتاه  �شكره مل��قف  �أي�شا عن  رو�ندزي  وعرب 
ال  وه��ي  �حل��ا���ر  �ل���ق��ت  ويف  �ل�شابق  يف  �ل��ع��ر�ق 
بكثري  ذلك  من  �بعد  �إىل  بل  �ل�شابقة  �ملدة  �إىل  تع�د 
فبني �لعر�ق و�إير�ن حدود م�شرتكة وهنالك عالقات 
عائلية وت�شاهر وتر�بط ��ري وهذ� من دالئل عمق 

�لعالقات و�الأو��ر بني �لبلدين.
�لذ�تي  و�الكتفاء  �الإير�نية  بالتجربة  �أي�شا  و�أ�شاد 
�لذي حققته على �ل�شعد كافة قائال �إن هذه �لتجربة 
�القت�شادي  �لظرف  يف  وال�شيما  للعر�قيني  مهمة 
�حل��رب  م��ن  خرجت  ح��ني  ف��اإي��ر�ن  �ل�شعب  �حل��ايل 
و�مل�شاكل  �حل�شار  تعاين  كانت  �الإير�نية  �لعر�قية 
وخططهم  و�إد�رتهم  �الإير�نيني  �لزعماء  حكمة  لكن 
من  والب���د  �ل�شابق  ع��ن  تختلف  �ل��ب��الد  �أ�شبحت 

�ال�شتفادة من هذه �لتجربة.
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بغداد_ متابعة

هجمات العاصمة الرمضانية.. نواب وخبراء: عمليات إرهابية تحمل رسائل إقليمية »ملغومة« لبغداد

“التغيير” تحذر بارزاني من التدخل في اختيار 
خليفة لزعيمها الراحل

القانون: الجبوري باستطاعته رفع الحصانة عن أعضاء 
المجلس دون الرجوع إلى التصويت

القانونية النيابية:
 قرار دمج االنتخابات ال يتعارض مع الدستور

�حلزب   ، �لثالثاء  �م�س   ، �لكردية  “�لتغيري”  حركة  حذرت   : ني�ز  �جل�رنال  بغد�د_ 
�لدميقر�طي �لكرد�شتاين �لذي يتزعمه رئي�س �قليم كرد�شتان )�ملنتهية واليته( م�شع�د 
بارز�ين، من �لتدخل يف �ختيار زعيم للحركة خلفا للر�حل ن��شريو�ن م�شطفى �لذي 

ت�يف يف حمافظة �ل�شليمانية قبل �يام.
زعيم  �ختيار  قر�ر  �ن”  ني�ز«،  »�جل�رنال  ل�  ر�شا  �شريين  �حلركة  عن  ع�ش�  وقالت 
�لتدخل  و�لبارز�ين  �لكردية  لالأحز�ب  ميكن  وال  �حلركة  لقادة  مرتوك  �لتغيري  حلركة 
الختيار زعيم للحركة”، مبينة �ن “�حلركة يف ط�ر �ختيار رئي�س جديد لها بعد مرور 

40 ي�مًا على وفاة زعيمها �ل�شابق”.
وك�شفت �لنائبة �لكردية، عن ثالث �شخ�شيات مر�شحة لت�يل رئا�شة �حلركة هم )عمر 
�لبارزة  �ل�شخ�شيات  من  وهم  علي(  �حلاج  ،عثمان  علي  �حلاج  قادر   ، علي  �ل�شيد 

و�ملر�شحة خلالفة �ملرح�م ن��شريو�ن.
و��شارت �ي�شا �ىل �ن “حركة �لتغيري �القرب �ىل حزب �الحتاد �ل�طني برئا�شة جالل 
طالباين خ�ش��شا و�ن هناك هنالك �تفاقيات �شابقة بني �حلزب و�حلركة، ف�شال عن 

مفاحتات عديدة لالندماج بينهما..”.

بغد�د_ متابعة: �أكد �لنائب عن �ئتالف دولة �لقان�ن، عبا�س �لبياتي، �أم�س �لثالثاء، 
�أع�شاء �ملجل�س، مبينا  �لن��ب يف رفع �حل�شانة عن  عدم �حلاجة لت�ش�يت جمل�س 
�لبياتي يف ت�ريح  �لقيام باالأمر. وقال  �شليم �جلب�ري، ميكنه  �لربملان  �ن رئي�س 
يحتاج  ال  �لن��ب  بع�س  عن  �حل�شانة  رفع  �الحتادية  �ملحكمة  "طلب  �ن  �شحفي، 
�إىل ت�ش�يت جمل�س �لن��ب، و�إمنا رئي�س �ملجل�س با�شتطاعته رفع �حل�شانة عنهم"، 
بع�س  �أو  �لن��ب  و�لذم بني  و�ل�شب  �لقذف  بق�شايا  يتعلق  �حل�شانة  "رفع  �ن  مبينا 
�ل�شخ�شيات". و�أ�شار، �إىل �ن "رفع �حل�شانة عن �لن��ب جاءت ب�شبب دعاوى ق�شائية 
قدمت على بع�شهم، وي�شتلزم وق�فهم �أمام �لق�شاء، لذلك وجب رفع �حل�شانة عنهم"، 
الفتا �لنظر �إىل �ن "�غلب طلبات رفع �حل�شانة عن �لن��ب تاأتي لتجاوز�ت �إد�رية". 
، �ن رفع �حل�شانة عن  �أو�شح �الثنني �ملا�شي  �لقان�ين طارق حرب،  وكان �خلبري 
ن��ب متهمني بارتكاب جر�ئم من �خت�شا�س رئي�س �لربملان وحده، م�شري� �إىل �نه 
ي�شتطيع ذلك �الآن من دون �حلاجة �ىل �لت�ش�يت من قبل جمل�س �لن��ب، لك�ن �الأخري 

يف عطلة بعد �نتهاء ف�شله �لت�ريعي �لثاين من �ل�شنة �لثالثة.

بغد�د_ متابعة : ك�شفت �للجنة �لقان�نية �لنيابية، �أم�س �لثالثاء، عن تقدميها م�روع 
قر�ر �ىل هيئة رئا�شة �لربملان لتاأجيل �النتخابات �ملحلية ودجمها مع �النتخابات 
جرت  وقد  �لد�شت�ر  مع  يتعار�س  ال  �النتخابات  دمج  قر�ر  �أن  �إىل  م�شرية  �لنيابية، 

�النتخابات �ملزدوجة عام 2005 .
 وقال ع�ش� �للجنة ح�شن ت�ر�ن يف ت�ريح �شحفي، �إن  “�للجنة �لقان�نية �لنيابية 
لتاأجيل �النتخابات �ملحلية ودجمها  قدمت م�روع قر�ر �ىل هيئة رئا�شة �لربملان 

مع �النتخابات �لنيابية”.
“�ل��شع �المني يف عدد من �ملحافظات ما ز�ل غري م�شتقر ف�شال عن  �أن   و��شاف 
وج�د عدد  كبري من �لنازحني بحاجة �ىل ع�دة ب�شكل عاجل وعدم �قر�ر تعديل قان�ن 

�النتخابات وح�شم ملف مف��شية �النتخابات”.
 و��شار ت�ر�ن �إىل �أن “قر�ر دمج �النتخابات ال يعار�س �لد�شت�ر وقد جرت �النتخابات 
و�شيتم  �لقر�ر  ذلك  مع  �ل�شيا�شية  �لكتل  “�غلب  �أن  م�ؤكد�   ،2005 عام   �ملزدوجة 

�لت�ش�يت عليه ما بعد �لعيد مبا�رة”.

بعد الكشف عن المخططات األميركية... الحشد الشعبي يحذرها من التصادم على الحدود العراقية_السورية

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�سط توقع�ت م�سبقة ب�أن 
التن�ف�س بني ايران والوالي�ت 
املتحدة على احلدود العراقية 
ال�سورية �سيكون �سديدا بعد 

معركة املو�سل وخ��سة ان 
املعركة على و�سك االنته�ء بعد 

اإجن�زات عظيمة قدمته� القوات 
العراقية بكل �سنوفه� اىل ج�نب 

احل�سد ال�سعبي , ا�سبح هذا 
ال�سراع بني الطرفني م�سهدًا 

واقعيً� على ال�س�حة ال�سي��سية 
يف وقت ب�تت املنطقة هدف� 

ملعظم القوى املت�س�رعة, و�سط 
ت�س�رب امل�س�لح.

بغداد_ فاطمة عدنان

و�أ�شار �ىل �ن قيادة �لعمليات وجهت ب�ج�د جميع 
�لقي��اد�ت �المني��ة �شم��ن �ل�شيط��ر�ت �خلارجي��ة 
و�ال���ر�ف على عمليات �لتفتي���س �لدقيق ون�شب 

�شيطر�ت مفاجئة على جميع �لطرق �خلارجية .
وذه��ب �ملحلل �ل�شيا�ش��ي ،و�ث��ق �لها�شمي، خالل 
�لت��ي  "�لهجم��ات  �أن  �ىل  ل�"�جل�رن��ال"  حديث��ه 
طال��ت �لعا�شمة مل ت�شكل �شيئ��ًا مفاجئًا.و�أ�شاف، 
�أن د�ع���س مير مبر�حل نهائي��ة ل�ج�ده فلهذ� قام 
بت��شي��ع قاعدت��ه �الرهابي��ة يف �لعدي��د من دول 
�لع��امل ومنها  م�ر وبريطاني��ا وبلجيكا وفرن�شا 
، الفت��ا �لنظر �ىل  �أن" ��شتغ��الل �شهر رم�شان من 
خالل تفجري�ت �لكر�دة و�ل�شهد�ء ت�ؤكد �ن �لتنظيم 
ماتز�ل لديه خاليا نائمة وال تز�ل هناك خروقات 
�مني��ة حتدث ب��ني �آونة و�خرى ب�شب��ب عدم وج�د 

�جهزة متط�رة لك�شف �ملتفجر�ت". 
 وطال��ب �لها�شم��ي، �جلهات �المني��ة باملزيد من 
خ��الل �تخاذ �جر�ء�ت �منية منها �لقيام بعمليات 
تفتي���س بحث��ا عن خالي��ا نائم��ة وتفعي��ل �جلهد 
�ال�شتخب��اري و�المن��ي وم��كبة �لتط���ر �لعاملي 
م��ن خ��الل ��شتح�ش��ار �جه��زة متط���رة لك�ش��ف 
�ملتفج��ر�ت باال�شاف��ة �ىل ن�ش��ب منظ�م��ة م��ن 
�لكام��ري�ت الن ذل��ك يعم��ل على تقلي��ل �لهجمات 
و�ف�شالها و�نقاذ �مل��طنني قبل حدوث �لتفجري". 
ع�ش� جلنة �الم��ن و�لدفاع يف �لربمل��ان ،��شكندر 
وت���ت �ك��د ل��� »�جل�رن��ال « �ن" تنظي��م  د�ع���س  
يف  تعب�ي��ة  و�شائ��ل  ي�شتخ��دم  ب��د�أ  �الرهاب��ي،  
�ملناط��ق �المن��ة الثب��ات وج���ده من جدي��د بعد 
�خل�شائر �لكب��رية �لتي تكبدها �لع��دو يف �شاحات 
�لقت��ال"، مطالب��ا "رئي�س �ل�زر�ء حي��در �لعبادي 

بانز�ل ��شد �لعق�بات بحق �ملق�رين".

و��شاف �ن" �للجان �لتحقيقية يف �لربملان �د�نت 
�ك��ر م��ن 40 �شخ�شية يف تفجري �لك��ر�دة �لد�مي 
)�لع��ام �ملا�ش��ي( لك��ن م��ن دون ح�ش��اب قان�ين 
�ىل �الن".و�ش��دد وت���ت عل��ى �أهمي��ة �إن�ش��اء �ش�ر 
بغ��د�د �الأمن��ي الإنهاء �خل��روق �الأمني��ة وم�شل�شل 
�لتفجري�ت �لتي حت�شد �أرو�ح �الأبرياء وممتلكاتهم 

�مل��طنني .
لبي��ع  حم��اًل  �الثن��ني  م�ش��اء  تفج��ري  و��شته��دف 
�ملثلجات و�شط بغد�د و��شفر عن ��شت�شهاد و��شابة 
�لع���ر�ت بينم��ا ���رب بغ��د�د �شب��اح �لثالث��اء 
تفج��ري�ن ب�شي��ارة مفخخ��ة يف منطق��ة �ل�زيرية 
�دى �ىل ��شت�شهاد 9 �أ�شخا�س و�إ�شابة 32 �آخرين 
و�ح��ر�ق 4 عج��الت م��ن �شمنه��ا دوري��ة جن��دة 
�إ�شاف��ة �ىل ��شته��د�ف منطقة �ل�شه��د�ء يف جانب 
�لك��رخ. يف �ل�شي��اق ذ�ت��ه حّم��ل جمل���س حمافظة 
�لد�خلي��ة  وز�رة  ��شتخب��ار�ت  �لثالث��اء،  بغ��د�د، 

م�ش�ؤولي��ة �لتفجري�ت �لتي �ربت �لعا�شمة.وقال 
ع�ش��� "�للجنة �المنية "يف جمل�س حمافظة بغد�د 
، �شع��د �ملطلبي ، ل��� »�جل�رنال ني�ز« �ن" �ل�شعف 
�ال�شتخبار�ت��ي يف �لعا�شمة بغ��د�د ، فتح �لطريق 
�مام �حل���شن �الرهابية لتنفيذ عمليات �رهابية 

يف �لعا�شمة بالتز�من مع �شهر رم�شان "
و��شاف �ن" ��شتخبار�ت �لد�خلية ف�شلت يف ر�شد 
حت��ركات �خلالي��ا �لنائم��ة للعنا���ر �الرهابي��ة 
ب�شب��ب  �لرت�خ��ي  م��ن  ن�ع��ا  بغ��د�د وخلق��ت  يف 
�النت�ش��ار�ت �لع�شكري��ة ، �لت��ي حتققه��ا �لق����ت 
�مل�شلحة يف حمافظة �مل��شل ". الفتا �النتباه �ىل 
�أن تنظيم" د�ع�س "�الرهابي يلفظ �أنفا�شه �الأخرية 
يف �لع��ر�ق ".و�أمل��ح �ىل "وج���د �شخ�شيات تعمل 
على �رب �القت�شاد يف بع�س �ال�ش��ق �لتجارية 
يف مناط��ق معين��ة له��دم �لق��درة �القت�شادية يف 

�لبلد".

تتمة صفحة 1


