
�ضلطننت �ضحيفة "وا�ضنطن اكزاميننر" يف تقريرها ال�ضوء 
علننى دور ووطنية احل�ضد ال�ضعبي بتوحينند جميع ف�ضائل 
ال�ضعب العراقي. مبينة ان احل�ضد هم قوات تطوعية عراقية 
بالكامننل، وال يحتننوي علننى اي عنا�رص قياديننة ايرانية، 
مت تاأ�ضي�ضننه ملحاربننة تنظيننم داع�ش االرهابنني والق�ضاء 
عليننه، كما ان ف�ضائله ت�ضم مقاتلننن عربًا، �ضيعة و�ضنة، 
م�ضيحيننن وحتننى من االكننراد.  وح�ضب تقريننر ال�ضحيفة 

الننذي ترجمته »اجلورنال نيننوز«، حتى مع احتمالية عدم 
وجننود م�ضتقبننل عراقنني مزدهر بالكامننل، �ضيبقننى ابناء 
العراق متحدون يف وجه اي جماميع ارهابية، هادفة اىل 
قتل وتهجري اأبناء العراق واقلياته. حتى ان االزمة احلالية 
القليننم كرد�ضتان، انتجت دعم العديد مننن االكراد، ق�ضية 
ك�ضننف حكومننة بغننداد مللفات ف�ضنناد حكام االقليننم. كما 
�ضجعت حماية احل�ضد ال�ضعبي اقليات ال�ضعب الكردي، على 
الوقننوف يف وجه ظلم وخيانة حكامهننم. اأي ان تعليقات 
امننريكا هي ا�ضنناءة مبا�رصة جلهود احل�ضنند، وعائالت من 

ا�ضت�ضهنند منه، يف خمتلف معننارك قتال تنظيم داع�ش. اما 
�ضحيفة "ثينك بروغر�ش" االمريكية، فقد انتقدت تعليقات 
وزيننر اخلارجيننة االمريكنني "ريك�ننش تيلري�ضننون" لقوات 
احل�ضنند ال�ضعبي، وت�ضميتهم "بامللي�ضيننات"، وا�ضفة اياها 
"باملخزية للغاية"، و "الدالة على اجلهل". واأو�ضحت اأن  
ت�رصف "تيلري�ضون" وتقليله من قيمة واأهمية من حارب 
عنا�رص داع�ننش ال�ضهر عديدة، و�ضط ال�ضحننراء، مع القليل 
مننن اخلربات الع�ضكرية، واملاء، والطعام، هو امر دال على 
قلة الفهم واملعرفننة، وهما �ضفتان غري مقبولتن لرئي�ش 

خارجيننة 50 والية امريكية.  واأ�ضافت ان االمر اال�ضا�ضي 
الواجننب تو�ضيحننه لن"تيلري�ضون" هو ان احل�ضنند ال�ضعبي، 
عبارة عن مقاتلن عراقين فقط. يف حن مل ي�ضيع وزير 
خارجيننة ايران "جواد ظريننف" اي وقت للتنويه عن ذلك، 
عننرب ح�ضابننه على تويرت. كمننا يعتقد اخلننرباء ال�ضيا�ضيون 
االمريكيننون ان "تيلري�ضننون" احننرج نف�ضننه امننام العننامل 
اجمننع. ونوهت ال�ضحننف بف�ضل اعرتاف امننريكا، بحقيقة 
اندثننار تاأثريها على العننراق، خا�ضة بعنند رف�ش حكومة 
بغننداد، جميع الدعننوات االمريكية، ب�ضنناأن ا�ضتثناء احل�ضد 

ال�ضعبنني من معننارك دحر داع�ش. باال�ضافننة اىل �رصورة 
عنندم ا�ضتهانتهننم باأهمية قوات احل�ضنند ال�ضعبي، وقيمتهم 
املعنويننة لل�ضعننب العراقنني، فهننم كمننا و�ضفهننم رئي�ننش 
الننوزراء العراقي "حينندر العبننادي" بن"اأمل العننراق". لقد 
انهننوا تنظيم داع�ش االرهابي يف وقننت قيا�ضي، و�ضاعدوا 
احلكومننة العراقية، بفر�ش ال�ضيطرة االمنية على املناطق 
املتنننازع عليهننا، وانقننذوا اقلياتهننا مننن طغيننان عائلننة 
"م�ضعننود بارزاين". وطالب املتحدث الر�ضمي با�ضم هيئة 
احل�ضنند ال�ضعبي اأحمد االأ�ضدي، االثنننن، الواليات املتحدة 

االأمريكيننة باالعتننذار عننن الت�رصيحننات التنني ادىل بهننا 
وزيننر اخلارجية االأمريكي ريك�ننش تيلر�ضون، ب�ضاأن وجود 
اياهننا اتهامننات باطلة وال  اإيرانيننة"، عنناداً  "ملي�ضيننات 
ا�ضا�ش لها من ال�ضحننة. وذكر االأ�ضدي يف موؤمتر �ضحايف 
عقننده مببنى جمل�ش النواب اإن "مننا �ضدر من ت�رصيحات 
عن وزيننر اخلارجيننة االمريكي ب�ضنناأن وجننود ميلي�ضيات 
اإيرانية هننو ت�رصيح مرفو�ش وغري مقبننول واتهام باطل 
وال ا�ضا�ننش له مننن ال�ضحة”، موؤكنندا اأن “جميع املقاتلن 

على االأر�ش هم عراقيون".

بعد مطالبات بمقاضاة معصوم لموقفه المتراخي من االستفتاء.. "الحنث باليمين" يالحق رئيسا الوزراء والبرلمان
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 هل يستطيع المراهق التغلب 
على اغراءات األصدقاء؟

معلومات مهمة عن عملية 
تجميل االنف بالليزر  

05070910

بغداد- اجلورنال : اكدت اللجنة القانونية يف جمل�ش النواب الثالثاء، انه �ضيتم طرح فقرة 
"احلنث باليمن الد�ضتورية" املتعلق برئي�ضي الربملان والوزراء خالل االيام املقبلة.

"الد�ضتور العراقي فيه الكثري من االمور  اإن  "ابت�ضام الهاليل" ،  اللجنة  النائبة عن  وقالت 
اإقالة وحماكمة  "الد�ضتور ين�ش على  التي مت التغا�ضي عنها على ار�ش الواقع"، م�ضيفة ان 
رئي�ش اجلمهورية اذا حنث باليمن". واأ�ضارت اىل ان "الد�ضتور مل ي�رص اىل حنث رئي�ش الربملان 
"جلنة تعديل الد�ضتور وفقراته م�ضوؤولة  والوزراء والنواب، باليمن الد�ضتورية"، الفتة النظر اىل ان 
النواب الكرد ورئي�ش اجلمهورية باليمن". واأ�ضارت  "احلنث باليمن" ملعاجلة حنث  عن ا�ضافة فقرة 
الهاليل اىل "م�ضي الربملان يف طرح هذا امل�رصوع خالل االيام املقبلة".   وكان رئي�ش اجلمهورية فوؤاد 
مع�ضوم قد اُتهم باحلنث باليمن عندما تراخى يف ا�ضدار بيان يو�ضح موقفه من اال�ضتفتاء الذي جرى يف 
واربيل  بغداد  بن  �ضيا�ضية  باأزمة  ت�ضبب  ،ما  املا�ضي  ايلول  �ضهر  خالل  العراق  عن  لالنف�ضال  كرد�ضتان  اإقليم 

مازالت تبعاتها م�ضتمرة.

االأحزاب  قبل  من  ال�ضليمانية  حمافظة  يف  �ضيا�ضي  حراك  يدور 
املنتهية واليته  اإقليم كرد�ضتان  رئي�ش  ل�ضطلة  املناوئة  الكردية 
اىل  تهدف  موؤقتة  حكومة  ت�ضكيل  اجننل  من  بنننارزاين  م�ضعود 

التباحث مع بغداد يف امل�ضاكل العالقة بن االإقليم واملركز.
 وقال النائب عن ائتالف دولة القانون كامل الزيدي، اإن حمافظة 
يف  اربيل  عن  بدال  كرد�ضتان  اقليم  عا�ضمة  �ضتكون  ال�ضليمانية 
اأوفت  االحتادية  "احلكومة  اإن  الزيدي  وقال  القريب.  امل�ضتقبل 
املتنازع  واملناطق  كركوك  يف  الدولة  �ضلطة  وفر�ضت  بوعدها 
عليها، وهي تتجه االآن اىل و�ضع خارطة طريق للتعامل بطريقة 
جديدة مع اقليم كرد�ضتان". واأ�ضاف اأن "م�ضعود بارزاين وحزبه 
التهمي�ش،  الكردية االأخرى ب�ضيا�ضة  الكتل واالحزاب  تعاملوا مع 
كرد�ضتان".  اقليم  يف  ال�ضيا�ضي  القرار  اربيل  فقدت  ثم  ومننن 
اربيل  عن  بدال  ال�ضليمانية،  مع  �ضيكون  "التعامل  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اأن  م�ضيفا  واالقليم"،  املركز  بن  جديدة  عالقات  �ضفحة  لفتح 
"ال�ضليمانية جنبت ال�ضعب الكردي خ�ضائر ومعركة خطرة، وهي 
من �ضتاأخذ بزمام االأمور يف اقليم كرد�ضتان، و�ضتكون عا�ضمته، 
وذلك ب�ضبب �ضيا�ضة اربيل اخلاطئة"  وك�ضفت م�ضادر �ضيا�ضية عن 
م�ضاٍع حثيثة جتري يف ال�ضليمانية وبغداد لتق�ضيم اإقليم كرد�ضتان 
القيادي  كركوك،  حمافظ  ت�رصيحات  مع  بالتزامن  اإقليمن  اإىل 
ا�ضتكمال  فيها  اأكد  والتي  الدين كرمي،  "االحتاد"، جنم  يف حزب 
اإجراءات اإعالن االإقليم الثاين يف كرد�ضتان العراق عقب االنتهاء 
من املعركة مع تنظيم )داع�ش(.  ونقلت و�ضائل اإعالم كردية عن 
اً  خمريرّ وحلبجة  ال�ضليمانية  �ضي�ضم  الثاين  االإقليم  اإن  قوله  كرمي 
"القبول باالأمر الواقع  احلزب الدميقراطي بزعامة البارزاين بن 
اأو عودة ال�رصاع بن احلزبن"، يف اإ�ضارة اإىل املعارك الداخلية 
يف االإقليم منت�ضف ت�ضعينيات القرن املا�ضي. من جهته، ك�ضف 
تقرير ل�ضحيفة ‘يني �ضفق’ الرتكية، الثالثاء، عن حتركات الإن�ضاء 

عا�ضمة  ال�ضليمانية  واإعالن  كرد�ضتان  اإقليم  يف  جديدة  حكومة 
كرد�ضتان  اإقليم  رئي�ش  ت�ضفية  توقعت  حن  يف  اربيل،  عن  بداًل 
املنتهية واليته م�ضعود البارزاين خالل ال�ضنوات القليلة املقبلة. 
وقالت ال�ضحيفة يف تقريرها، اإن ‘ا�ضتفتاء بارزاين غري ال�رصعي 
اإقليم  يف  القوى  توازَن  غريرّ  املا�ضي  اأيلول   25 يف  اأجراه  الذي 
‘جهود  وجننود  اإىل  م�ضرية  البارزاين’،  معقل  العراق  كرد�ضتان 
الطالباين بتاأثري  التي يتمتع فيها  ال�ضليمانية  حثيثة يف منطقة 
بعدها  الإعالن  العراق،  �ضمال  يف  جديدة  حكومة  الإن�ضاء  وا�ضع 
جعل ال�ضليمانية، ولي�ضت اأربيل عا�ضمة يف املرحلة اجلديدة التي 
اإدارة  نظام  من  مفررّ  ‘ال  اأنه  ال�ضحيفة  وعدرّت  املنطقة’.  بها  متررّ 
ولي�ضت  ال�ضليمانية  عا�ضمتها  العراق،  �ضمال  يف  جمل�ضن  ذات 
اأربيل’، مبينة اأن ‘اال�ضتفتاء غري ال�رصعي مبثابة انتحار �ضيا�ضي 
القليلة  ال�ضنوات  يف  ت�ضفيته  املتوقع  ومننن  بننارزاين  مل�ضعود 
غري  ‘اال�ضتفتاء  اأن  اإىل  تقريرها  يف  ال�ضحيفة  املقبلة’.وا�ضارت 
ال�رصعي يف �ضمال العراق وماآالته غريت توازن القوى يف جممل 
اإدارة عملية تنظيف  �ضمال العراق، فقد جنح اجلي�ش العراقي يف 
البي�ضمركة،  قوات  من  لها  املجاورة  واملناطق  كركوك  مدينة 
كانت  التي  اأحالمهم  ومبدرّدا  بارزاين  بع�ضرية  هزمية  اأحلق  كما 
ت�ضتعد الإعالن ا�ضتقالل اإقليم كرد�ضتان العراق’. وتتوا�ضل االأزمة 
بقرب  ت�ضي  بوادر  اأية  دون  من  كرد�ضتان  اإقليم  داخل  ال�ضيا�ضية 
به  تقدمت  عر�ش  بعد  الت�ضعيد  نحو  الو�ضع  ويتجه  انفراجها. 
اأطراف يف ال�ضليمانية باالنف�ضال عن اأربيل واإعالن اإقليم كردي 
اآخر ي�ضم ال�ضليمانية وحلبجة.  وين�ش الد�ضتور العراقي املعدل 
تطلب  اأن  اثنتن،  اأو  ملحافظة  ميكن  اأنه  على   ،2005 عام  يف 
املحلية يف  احلكومة  قبل  تقدمي طلب من  بعد  اإقليم  اىل  التحول 
االأخرية  اإىل احلكومة االحتادية. وبعد ذلك تلتزم  تلك املحافظة 
بتكليف مفو�ضية االنتخابات العليا باإجراء ا�ضتفتاء �ضعبي حيال 
الطلب الذي يتطلب نيل 51 باملائة من االأ�ضوات، من اأجل حتول 

املحافظة د�ضتوريًا اإىل اإقليم.

اكنندت النائبننة االء طالبنناين، تنحيهننا مننن من�ضب 
يف  الكرد�ضتنناين  الوطننني  االحتنناد  كتلننة  رئي�ننش 
الربملننان العراقنني ل�ضالننح النائننب اآريز عبنند اهلل".
ان  الثالثنناء  بيننان �ضحفنني  وقالننت طالبنناين يف 
اآريننز عبداهلل ت�ضلننم من�ضننب رئا�ضة كتلة  "النائننب 
االحتنناد الوطني الكرد�ضتنناين يف الربملان العراقي 
االحتننادي بالوكالة".وا�ضافننت انهننا "�ضت�ضب كل 
اهتمامهننا يف املدة املقبلة على ايجاد حلول ب�ضاأن 
االو�ضنناع يف كركوك ورواتننب موظفي كرد�ضتان". 

وياأتنني قننرار طالباين متهينندا لرت�ضيحهننا حمافظا 
لكركننوك خلفننا للمقال جنم الدين كننرمي بعد احداث 
�ضيطننرة القننوات االحتاديننة علننى املحافظننة، هننذا 
وك�ضننف م�ضنندر نيابنني، االثنن، عن �ضعنني جمل�ش 
النننواب لرفع احل�ضانة عن )13( نائبًا ممن �ضاركوا 
يف ا�ضتفتنناء كرد�ضتننان مننن �ضمنهننم النائننب اآريز 
"اللجنننة الربملانيننة  عبننداهلل". وقننال امل�ضنندر ان 
امل�ضكلننة للنظر يف م�ضري النواب الكرد ممن �ضاركوا 
يف ا�ضتفتاء كرد�ضتان او�ضت باإحالتهم اىل الق�ضاء 
لرفع احل�ضانننة عنهم ومنعهم من ممار�ضة اأعمالهم 

حلن اإ�ضدار امر ق�ضائي".

اجتماعننا  ال�ضليمانيننة  حمافظننة  جمل�ننش  عقنند 
طارئا، الثالثنناء، لبحث تاأمن رواتب املوظفن 
واالأزمننات املالية التي مير بها اقليم كرد�ضتان. 
وقال نائب رئي�ش جمل�ننش حمافظة ال�ضليمانية، 
انور طاهننر ان "املجل�ش عقنند الثالثاء اجتماعا 
طارئننا ملناق�ضننة عنندد مننن الق�ضايننا، اأبرزهننا 
تخ�ضي�ش موازنننة م�ضتقلة للمحافظننة، لتاأمن 
رواتننب املوظفننن وتنفيننذ امل�ضاريننع اخلدميننة 
باال�ضافننة اىل مناق�ضننة او�ضنناع النازحن من 
كركننوك وطوز خورماتننو". وا�ضنناف طاهر، ان 

13 ع�ضوا يف جمل�ش املحافظة وقعوا على طلب 
عقنند االجتماع وان هيئة رئا�ضة املجل�ش وافقت 
علننى الطلننب، م�ضننريا اىل اأن االجتمنناع يت�ضمن 
ميزانيننة  تاأمننن  اىل  كرد�ضتننان  اقليننم  دعننوة 
املحافظة ودفع رواتننب املوظفن واملتقاعدين 
وبخالفها يجب على احلكومة ان تعلن افال�ضها. 
واو�ضننح، ان "اإقليم كرد�ضتننان مل يعد ميتلك اأي 
م�ضنندر مننايل بعنند ان �ضيطننرت قننوات احلكومة 
االحتاديننة على نفط كركننوك وايقاف املطارات 
واملنافننذ احلدوديننة، لذلننك يجب فعليننا التفكري 
ببدء احلننوار مع بغداد لتاأمننن حياة املواطنن 

يف االقليم".

قالننت م�ضادر يف رئا�ضة الننوزراء الرتكية اإن رئي�ش الننوزراء العراقي حيدر 
العبادي �ضيزور تركيا االأربعاء لبحث خطوات م�ضرتكة حمتملة �ضد حكومة 
اإقليننم كرد�ضتننان عقننب اإجرائهننا ا�ضتفتاًء علننى اال�ضتقالل ال�ضهننر املا�ضي. 
م�ضننادر عراقية من جانبها، اكدت ان ملفننات النفط واملنافذ احلدودية مع 
االقليننم واالإجننراءات العقابية اخلا�ضة للتعامل مع رئي�ننش االإقليم املنتهية 
واليتننه م�ضعود بارزاين �ضيناق�ضها العبادي مننع القيادة الرتكية . واأ�ضافت 
امل�ضادر اأن العبادي ونظريه الرتكي بن علي يلدرمي �ضيبحثان اأي�ضا ق�ضايا 
االأمن واال�ضتقرار وال�ضالم يف املنطقة، وفق ما نقلت رويرتز. وكانت تركيا 
قالننت االأ�ضبوع املا�ضنني اإنها �ضتغلق جمالها اجلننوي اإىل كرد�ضتان وتعمل 
علننى ت�ضليم ال�ضيطرة على املعرب احلدودي الرئي�ضي مع االإقليم اإىل احلكومة 
املركزيننة العراقيننة. وك�ضف النائننب عن دولة القانون جا�ضننم حممد جعفر، 
عننن �ضبننب زيارة رئي�ش الوزراء حينندر العبادي اىل النندول االقليمية، مبينًا 
ان العبننادي بننداأ مبرحلة ت�ضفننري امل�ضاكل مننع تلك الدول. وقننال جعفر ان 

"العبادي قام بجولة اقليمية لعدد من دول املنطقة بهدف ت�ضفري امل�ضاكل 
مننع تلك الدول ونقل جتربة العراق يف ملف حماربة االرهاب وداع�ش وفتح 
�ضفحة عالقات جديدة معها". وا�ضاف، ان "العراق قد ينقل جتربة حماربة 
االرهنناب اىل ال�ضعودية وتدريب �رصطة مكافحننة االرهاب ال�ضعودية وبقية 
النندول التي زارها العبادي"، مبينا ان "القوات العراقية باتت لديها اخلربة 
والتجربننة يف هذا امللننف وتعد االقوى يف جمابهة االرهنناب". ولفت جعفر 
النظننر اىل، ان "العبننادي فتح قنوات توا�ضل مع الريا�ننش والقاهرة وانقرة 
ننان خالل زياراته و�ضيزور طهران قريبا ومننن ثم باالمكان اال�ضتفادة  وعمرّ
منهننا يف ملف اعننادة اعمار العننراق". واو�ضح جعفننر، ان "العبادي او�ضل 
ر�ضالننة العننراق ب�ضنناأن ملننف االرهاب وما حلننق بالبلد ومن ثننم بات هناك 
اتفنناق علننى ايجاد جو هادئ وا�ضتقننرار يف املنطقة وهذا يبننداأ من بغداد".
ولفننت االنتبنناه اىل ان "ا�ضرتاتيجيننة العبننادي التنني اعلنهننا يف ال�ضعودية 
ب�ضنناأن التحول باملنطقة نحو ا�ضتقرار م�ضتنندام وتطبيع العالقات االقليمية 
القننت جناحا كبننريا". مننن جانب اخننر، ك�ضف ائتننالف دولة القانننون، عن 
املحاور الثالثة التي ناق�ضها التحالف الوطني وحتالف القوى العراقية يف 

االجتمنناع الذي ُعقد بينهما، يف حن لفت االنتباه اىل ان  القوى ال�ضيا�ضية 
ال�ضنيننة تتجننه اىل تاأجيل االنتخابات الت�رصيعية املقبلننة. وقال النائب عن 
االئتننالف جا�ضم حممنند البياتي يف ت�رصيح خا�ننش لن»اجلورنال نيوز«،ان 
"املحور االول الجتماع التحالف الوطني وحتالف القوى ت�ضمن �ضيحات 
مننن قبل الطننرف ال�ضيا�ضي االخري لتاأجيننل االنتخابات"، موؤكننداً "�رصورة 
اإجننراء االنتخابننات يف موعدهننا املحنندد". واأ�ضننار اىل ان "املحننور الثاين 
لالجتماع ت�ضمن مترير مر�ضحي املفو�ضية الجراء االنتخابات يف موعدها 
املحدد"، م�ضرت�ضال بالقول "كاأن هناك نيه مبيته لعدم اإجراء االنتخابات". 
ولفننت البياتي النظر اىل ان "املحننور الثالث لالجتماع ت�ضمن ليونة بع�ش 
االطننراف ال�ضيا�ضيننة ال�ضنيننة جتاه مننا حدث يف اقليننم كرد�ضتننان �ضواء ما 
يتعلننق منها بزيارة اينناد عالوي وا�ضامة النجيفنني اىل االقليم حيث اعطيا 
حقننًا مل�ضعود بارزاين بنناإن يجننري اال�ضتفتاء".وبننن ان "االجتماع ناق�ش 
ربننط احتاد القننوى ق�ضية النازحننن با�ضتفتاء اقليم كرد�ضتننان"، مو�ضحا 
انننه" متت مناق�ضة م�ضاألة االغلبية ال�ضيا�ضية مع رئي�ش جمل�ش النواب �ضليم 

اجلبوري".

تعي�ننش منطقة اأبي غريب ظروفًا خمتلفة عن الكثري من مناطق بغداد 
يف اجلانننب االأمننني، اإذ اأن وقننوع املنطقننة على الطريننق املوؤدي اإىل 
الفلوجننة جعل من و�ضعها خمتلفًا عن الكثري من االأق�ضية والنواحي 
االأخرى التابعة للعا�ضمة .وقال م�ضدر ان هنالك خ�ضيه من ا�ضتمرار 
هذا الو�ضع يف حال بقاء ال�ضباط احلالين يف مواقعهم على اعتبار 
اأن هننوؤالء ال�ضباط واأغلبهم من ال�ضكان املحلين لقرى ومناطق اأبي 
غريب م�ضتفيدون من بقنناء الو�ضع متدهورا لكونه �ضيجعل القيادات 
االأمنيننة م�ضطننرة اىل عنندم التخلنني عنهم علننى الرغم مننن معرفتها 
بخلفياتهننم. واكنند ان ا�ضتمننرار الو�ضننع االأمننني علننى مننا هننو عليه 
�ضيجعننل القاطننع االأمني برمته م�ضنفننًا اأي�ضًا كمنطقننة �ضاخنة ذات 
خطننورة عالية ما يعننني ا�ضتمرار ت�ضلم هننوؤالء ال�ضباط ملخ�ض�ضات 

اخلطننورة فوق رواتبهم والتي ال تقل عن 500 األف دينار، ف�ضال عن 
ا�ضتمرارهننم يف تلقنني الر�ضى. اأحنند عنا�رص النقطننة الع�ضكرية اكد اأن 
نقطة تفتي�ش قريبننة تعر�ضت الإطالق نار من قبل جمهولن فاأغلقت 
املنطقننة ملنع هروبهم خارجًا، ويخ�ضننى املواطنون اأن ال ي�ضمح لهم 
بالدخننول اىل املنطقننة قبل ال�ضباح يف حال بنندء وقت حظر التجول 
الننذي ال يننزال �ضاريننا يف قاطننع م�ضوؤوليننة الفرقننة ال�ضابعننة ع�رصة 
مننن اجلي�ش العراقنني يف ابي غريننب. احلظر يبداأ من قريننة )الزيدان( 
و�ضننواًل اىل قريننة )عبيد ال�ضهننر( وي�ضتمر كل ليلة بنندءا من منت�ضف 
الليننل وحتى الرابعة فجرا خالفًا الأغلب مناطق العا�ضمة بغداد التي 
ُرفننع فيهننا حظر التجننوال قبل اأكرث مننن �ضنتن.  وجتننرى يف االأثناء 
عملية بحث عن امل�ضتبه بهم وال ت�ضفر بالنتيجة عن �ضيء فاملنفذون 
متكنننوا من االختباء بكل �ضهولة يف القرى املجاورة.  وال ميكن لغري 
ال�ضاكنننن هنا الدخول اإىل املنطقة مننن دون املرور بنقطة التفتي�ش 

هننذه واخل�ضوع لتفتي�ننش دقيق للتاأكد من عدم حملهننم ال�ضالح الذي 
ُيخ�ضننى اأن ي�ضتخنندم يف عمليات االغتيال كما اأنهننم ال يتمكنون من 
اخلروج مننن هذه املنطقة من دون املرور بنقطة تفتي�ش مماثلة. هي 
لي�ضننت املرة االأوىل التي تتعر�ننش فيها نقاط التفتي�ش يف اأبي غريب 
اىل هجمننات م�ضلحة تف�ضنني اإىل قتل وجرح عدد مننن عنا�رص االأمن 
فيهننا، "دائما ما تتعر�ش نقاط التفتي�ش يف هذا القاطع اىل هجمات 
م�ضلحة" يقول احد اأبناء املنطقة اإن �ضيارات تتجول من دون لوحات 
ت�ضجيننل ُتتهم بتنفيننذ عمليات االغتيننال ومهاجمة نقنناط التفتي�ش، 
وهكذا �ضيارات ال ميكن اأن يتجول بها اإال من يحمل الباجات االأمنية 
وهننم من �ضننكان املنطقننة وال اأحد ي�ضتطيننع اإدخال �ضننالح واإخراجه 
ب�ضهولة  عند هذا احلاجز االأمني بالدخول �رصيطة اأن يحمل كل منهم 
بطاقننة ال�ضكن التنني توؤكد اأنه من �ضكنة اإحنندى املناطق �ضمن قاطع 

م�ضوؤولية الفرقة ذاتها.
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