2

سياسة
حتولت �إىل
املدينة ّ
"مقربة دواع�ش" بعد
تنظيفها من رفات
ال�ضحايا
 بغداد /ا.ف.ب
بعد �ستة �أ��ش�ه��ر على ا�ستعادة مدينة
املو�صل ،ال ت��زال جثث عنا�صر داع�ش
املتف�سخة واملتحللة متلأ �شوارع املدينة
القدمية ،ما ي�ؤرق حياة ال�سكان ويعيق
عودة كثريين منهم.
وداخ ��ل ح��ي امل��و��ص��ل ال�ق��دمي��ة ،يدخل
ق�لائ��ل امل�غ��ام��ري��ن ب�ع��د تغطية �أن��وف�ه��م
و�أفواههم ب�أقنعة �أو قطع من القما�ش،
ب�سبب رائحة العفن القوية التي تفوح
يف املكان.
وو�سط تلة الدمار الكبرية املطلة على
نهر دجلة ،تبدو �أ�شالء وبقايا �أط��راف
ب�شرية .تلك اجل�ث��ث ال�ت��ي تتحلل منذ
�أ��ش�ه��ر ب��رائ�ح��ة ك��ري�ه��ة ،مل ت��دف��ن بعد.
وت �ب��دو ع�ل��ى اجل � ��دران يف ك��ل م�ك��ان،
عبارة "مقربة الدواع�ش" ،التي كتبها
بع�ض املقاتلني بالطالء.
وي�ؤكد ال�سكان وعمال الإن�ق��اذ �أن تلك
اجلثث تعود ملقاتلني من التنظيم ،ذلك �أن
مالب�سهم و�أزياءهم الأفغانية ،وحلاهم
الطويلة ،و�أحيانا الأحزمة النا�سفة التي
ال تزال على �أج�سادهم ،تدل عليهم.
ول ّأن هذه اجلثث ال تزال يف مكانها ،ال
يتخيل عثمان �أحمد لثانية واح��دة �أن
يعود للعي�ش مع زوجته وطفليهما يف
املدينة القدمية ،خ�صو�صا �أن ابن حي
امليدان مل يتمكن من حتديد مكان منزله

انطالق عمل ّيات
تطهري وا�سعة يف
ال�صحراء الغرب ّية

ب�سبب حجم الدمار الهائل يف املدينة.
وي �ق��ول �أح �م��د ( 35ع��ام��ا) ال�ع��اط��ل عن
ال�ع�م��ل" ،نخاف ال �ع��ودة �إىل املنطقة
ب�سبب كرثة اجلثث املوجودة والرائحة
ال �ك��ري �ه��ة امل�ن�ب�ع�ث��ة م�ن�ه��ا ال �ت��ي ل��وث��ت
الأجواء".
وعلى مقربة من املكان ،يحذر �أبو �شاكر
( 60عاما) من "امليكروبات واجلراثيم".
وعلى غرار �أحمد ،ال يعرف هو �أي�ضا �إىل
�أين �سيعود.
وت�ؤكد مديرية الدفاع املدين �أنها �أنهت
يف العا�شر من كانون الثاين املا�ضي،
مهمتها التي كانت تهدف �إىل انت�شال
جثث املدنيني من الأنقا�ض.
ونقلت م�ئ��ات م��ن جثث رج��ال ون�ساء
و�أطفال من جميع الأعمار يوم ًا بعد يوم
يف �أكيا�س �سوداء كبرية.
وي� �ق���ول � �ض��اب��ط ج� �ه ��از الإن�� �ق� ��اذ يف
مديرية الدفاع املدين يف نينوى املقدم
ربيع �إبراهيم ح�سن� ،إن الفرق كانت
تواجه �صعوبات يومية .ويو�ضح �أن
"�صعوبة العمل يف املنطقة القدمية
تكمن ب�صعوبة �إدخ��ال الآليات الثقيلة
ل�ضيق الأزق ��ة وال�ط��رق��ات م��ا ي�ضطرنا
�إىل ا�ستخدام املعدات الب�سيطة والأيدي
يف احلفر و�إخراج اجلثث وهذا ي�ستلزم
وقتا وجهدا كبريين".
وي�ؤكد عمال الإنقاذ �أن��ه مع كل �إ�شارة
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بقايا اجلثث بني �أنقا�ض املو�صل القدمية
متنع املدن ّيني من العودة

مبان مهدمة
يف املو�صل
القدمية جراء
عمليات
التحرير ..
ار�شيف
م��ن �إح ��دى ال�ع��ائ�لات ،ي �ب��د�أون البحث
يف �أطنان الأنقا�ض التي غطت املدينة
وحلت حمل املدينة القدمية التي يعود
تاريخها �إىل قرون عدة.

ول�ت�ج�ن��ب دف��ن ج�ث��ث جم�ه��ول��ة الهوية
وازدياد الأ�شخا�ص يف عداد املفقودين،
ي ��ؤك��د ال��دف��اع امل ��دين �أن ��ه ال يعمل �إال
بح�ضور �أق ��ارب ق��ادري��ن على التعرف

ع�ل��ى اجل �ث��ث� .أم���ا ال�ت�ع��ام��ل م��ع جثث
داع�ش ،من عراقيني و�أجانب ،يقع على
عاتق البلدية.
لذا ،يلفت مدير بلدية املو�صل عبدال�ستار

عودة � 149ألف عائلة نازحة
�إىل �صالح الدين والأنبار

 بغداد /املدى
�أعلنت وزارة الدفاع� ،أم�س الإثنني ،عودة ما يقارب
� 149ألف عائلة نازحة اىل حمافظتي �صالح الدين
واالن �ب��ار ،ت��زام��ن ذل��ك م��ع ان�ط�لاق عملية تطهري
يف ال�صحراء الغربية للبحث عن خمابئ �سالح
داع�ش.
وي�شكل مو�ضوع �إعادة النازحني و�إعمار املناطق
امل�ح��ررة �أك�بر التحديات التي ت��واج��ه احلكومة
االحتادية ما بعد الق�ضاء على تنظيم داع�ش.
وبح�سب �آخر �إح�صائية لوزارة الهجرة واملهجرين
ف�إن �أكرث من ن�صف النازحني عادوا اىل مناطقهم.
وتفيد التوقعات �أن �أك�ثر م��ن مليونني ون�صف
املليون �شخ�ص مازالوا نازحني.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان ح�صلت (املدى) ،على
ن�سخة منه� ،إن "عدد العوائل العائدة من التهجري
�إىل حمافظة ��ص�لاح ال��دي��ن بعد اك�ت�م��ال تدقيق
مواقفهم الأم�ن�ي��ة يف خلية اال��س�ت�خ�ب��ارات ،بلغ
( )٤٤٠٥٨عائلة يف مدينة تكريت ،و( )٢٧٥١عائلة
يف املجمع ال�سكني للدور ،و( )٦٧٩٦عائلة يف
ق�ضاء الدور ،و( )٥١٦٩عائلة يف قرية البوعجيل،

و( )٣٢٥٠٣عائلة يف ق�ضاء ال�شرقاط ،و()٥٦٩٨٣
عائلة يف ق�ضاء بيجي املوحد ،و( )٣٥٠عائلة يف
تلول الباج ،و( )٥٠عائلة يف قرية ال�شيخ علي"،
م��ؤك��دة �أن "العدد الكلي للعائدين اىل حمافظة
�صالح الدين بلغ ( )١٤٨٦٦٠عائلة".
�إىل ذل��ك� ،سجلت ناحية �سليمان ب�ي��ك ،التابعة
لق�ضاء ط��وزخ��ورم��ات��و يف �صالح ال��دي��ن� ،أم�س
الإث�ن�ين ،ع��ودة �أك�ثر من  200عائلة ،وه��ي ثاين
وجبة ي�ستقبلها الق�ضاء الأ�سبوع احلايل.
و�شهد ق�ضاء الطوز ،اجلمعة املا�ضية ،عودة �أول
وجبة من العوائل التي تركت الق�ضاء على خلفية
التوترات التي اندلعت عقب �إعادة انت�شار القوات
االحت��ادي��ة يف املناطق امل�ت�ن��ازع عليها منت�صف
ت�شرين الأول املا�ضي.
وق ��ال احل�شد ال�شعبي يف ب�ي��ان تلقته (امل ��دى)
�إن "�أكرث من  200عائلة يف �سليمان بيك عادت
ل�سكناها ب��إ��ش��راف جلنة م�شرتكة م��ن الأج�ه��زة
الأم�ن�ي��ة واحل�شد بعد ال�ت��أك��د م��ن �سالمة موقف
العائدين ق�ضائي ًا" ،الف�ت� ًا اىل ان��ه "متت �إع��ادة
افتتاح مركز لل�شرطة يف ناحية (ينكجة) التابعة

للطوز".
يف غ�ضون ذل��ك� ،أعلنت وزارة ال��دف��اع ،يف بيان
�آخر� ،إعادة  356عائلة نازحة اىل مناطق يف ق�ضاء
القائم وناحية الكرابلة بالأنبار.
و�أ�ضافت وزارة ال��دف��اع ان "فرقة امل�شاة الآلية
الثامنة توا�صل �إعادة العوائل النازحة �إىل مناطق
�سكناها ،تنفيذ ًا للتوجيهات ال�صادرة عن القائد
العام للقوات امل�سلحة ووزي��ر الدفاع" ،م�ؤكدة
"�إعادة  356عائلة نازحة من منطقة امل�شاريع �إىل
ق�ضاء القائم وناحية الكرابلة �ضمن قاطع لواء
امل�شاة  ،32بعد ت��أم�ين مناطقهم بالكامل ورف��ع
العبوات النا�سفة التي زرع�ه��ا �إره��اب� ّي��و داع�ش
ومعاجلة املنازل املفخخة".
وحثت وزارة ال��دف��اع ،بح�سب البيان ،العوائل
على "�ضرورة �أخ��ذ دوره��ا الفعّال باحلفاظ على
�أمن مناطقهم من خالل التعاون مع القوات االمنية
والإبالغ عن الأ�شخا�ص املند�سني".
ويف �سياق مت�صل ،نفذت القوات الأمنية ،الأحد،
عملية تطهري يف ��ص�ح��راء اجل��زي��رة الغربية،
�أ��س�ف��رت ع��ن ال�ع�ث��ور على �أك��دا���س م��ن العبوات

ردّ اً على اعتقال جنله

حمافظ النجف يدعو الق�ضاء للتحقيق
بالق�ض ّية ّ
بكل حياديّة
النا�سفة.
وق��ال احل�شد ،يف بيان� ،إن قواته �ضمن (حمور
بيجي) "نفذت عملية تطهري وا�سعة يف ال�صحراء
الغربية" ،مبين ًا انه "مت اال�ستيالء على �أكدا�س
ع�ب��وات و��ص��واري��خ و�صهاريج وق��ود وعجالت
م��دف��ون��ة حت��ت الأر� � ��ض يف � �ص �ح��راء اجل��زي��رة
الكربى".
اىل ذلك� ،أعلنت ،وزارة الدفاع ،العثور على عدد
م��ن ال�ع�ب��وات النا�سفة �شديدة االن�ف�ج��ار ،خالل
عملية التطهري.
و�أو�ضح بيان وزارة الدفاع ،ان "فوج طوارئ
الـ 2وفوج �سوات �صالح الدين نفذا عملية تفتي�ش
جل��زي��رة تكريت منطقة ال�ب��و ال�ضفار و��ش��ارع
النفط ،ل��ورود معلومات ا�ستخبارية عن وجود
ع �ب��وات نا�سفة م��ن خم�ل�ف��ات ع���ص��اب��ات داع����ش
االرهابي".
و�أ�سفرت العملية ،بح�سب البيان ،عن "العثور
على ( )١٦عبوة نا�سفة عبارة عن جليكانات �سعة
( ٢٠لرتا) حتتوي بداخلها مادة نرتات االمونيا،
مت تفجريها موقعي ًا من دون حادث يذكر".

فريق دويل لت�سهيل �إ�صدار الأوراق الثبوت ّية للنازحني من املو�صل
 ترجمة /حامد �أحمد
الطفلة يقني ،البالغة من العمر �سنتني
تختلف عن بقية االطفال الآخرين من
مثل عمرها حيث ق�ضت معظم هاتني
ال�سنتني حت��ت �سيطرة حكم تنظيم
داع�ش يف املو�صل يف اجلانب الغربي
من املدينة برفقة �شقيقتيها الأخريني
راما � 3سنوات وهبة � 4سنوات.
ك��ان تنظيم داع ����ش ي�سيطر على كل
جانب م��ن حياة ه��ذه العائلة وكذلك
على مرافق حياة  1.5مليون �شخ�ص
�آخرين حتملوا وح�شية حكم التنظيم
على مدى ثالث �سنوات تقريبا يف تلك
املدينة من �شمال العراق.
ومل يكن �سعدون وه��و وال��د الطفلة
يقني ق��ادر ًا على العمل وكانت عائلته
تقتات على م��ا يك�سبه م��ن م��ال قليل
م �ق��اب��ل ب �ي �ع��ه ل �ل �م��اء يف ال �ط��رق��ات.
وق�ضوا معظم وقتهم يف البيت خوف ًا
من املغادرة.
وع�ن��دم��ا و�صلت امل�ع��رك��ة ال�ت��ي �شنت

لتحرير املو�صل من داع�ش اىل مقربة
من بيتهم يف املدينة القدمية هربوا
عرب نهر دجلة اىل اجلانب ال�شرقي.
كما هو حال الآالف الآخرين فقد دمر
بيتهم خالل املعركة.
ويقول �سعدون ،البالغ من العمر 31
ع��ام � ًا يف مقابلة م��ع منظمة الإغ��اث��ة
العاملية� ،إنرتنا�شنال ر�سكيو كوميتي
 ،IRCالتي تتابع �ش�ؤون النازحني
يف العراقّ � :إن "الكل كان �سقيم ًا حتت
ّ
ظل حكم داع�ش ،ومل تكن هناك رعاية
�صحية كافية".
وعندما ولدت الطفلة يقني كان يتحتم
ع �ل��ى وال��دت �ه��ا ه ��دى �إج� � ��راء عملية احد خميمات النازحني يف اطراف املو�صل..ار�شيف
قي�صرية .وتقول الوالدة هدى" :كان بالن�سبة ليقني ،مل تكن قادرة للو�صول ت �ن �ظ �ي��م داع� �� ��ش لأه� � ��ايل امل��و� �ص��ل،
االم��ر �صعب ًا ج��د ًا ،وكنت مرتعبة ،مل اىل خدمات الفح�ص الطبي والرعاية ب��الإ��ض��اف��ة اىل ب�ي��ان��ات ال� ��والدة فقد
تكن ه�ن��اك رع��اي��ة �صحية �أو �أدوي ��ة ال�صحية الأخ��رى بعد طرد داع�ش من �أ��ص��در تنظيم داع�ش �أي�ضا �شهادات
ت���س��اع��دين وك ��ان علينا دف ��ع الكثري املو�صل ،لأن��ه لي�س لديها بيان والدة عقود الزواج و�شهادات الوفاة ف� ً
ضال
ع��ن ال��وث��ائ��ق املهمة الأخ ��رى لإث�ب��ات
من امل��ال ملجرد احل�صول على رعاية ر�سمي معرتف به.
�أ�سا�سية ،وكانت يقني حمظوظة لتولد وب�ع��د حت��ري��ر امل��و��ص��ل مل يعد هناك ال�شخ�صية ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ��ض��روري��ة
اعرتاف ب�آالف الوثائق التي �أ�صدرها ليتمكن �أ�صاحبها من احل�صول على
ب�سالم".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

احلبو �إىل �أن��ه "مت رف��ع �أك�ثر من 450
جثة داع�شي م��ن الأن �ق��ا���ض ،وال ي��زال
املئات منها حتت الركام" ،م�شريا �إىل
�أن "التنظيم �سرق ودم��ر غالبية �آليات

ومعدات ال�سلطات املحلية".
ي���ض�ي��ف احل �ب��و �أن م��وظ �ف��ي ال�ب�ل��دي��ة
ي�صلون ب�صعوبة �إىل تلك اجلثث ب�سبب
وجود عبوات و�أحزمة نا�سفة و�ألغام مل
تفككها القوات الأمنية بعد.
ومع ذلك ،يحذر ع�ضو جمل�س حمافظة
نينوى ح�سام الدين العبار من �أن الوقت
ي�ضيق.
ويقول العبار� ،إن��ه يجب "رفع اجلثث
قبل ت�ساقط الأمطار وحدوث في�ضانات
يف النهر وارتفاع من�سوبه الذي �سيحمل
اجلثث ويزيد من تعفنها".
ويف حال تلوث النهر بفعل تلك اجلثث،
ف�سيكون من امل�ستحيل تنقية املياه لأن
حمطات التكرير يف املنطقة دمرت بيد
داع�ش وبفعل ت�سعة �أ�شهر من املعارك
الدامية يف ثاين �أكرب مدن العراق.
ويو�ضح م�صدر طبي يف مدينة املو�صل
طلب عدم ك�شف هويته �أنه مل يتم الإبالغ
عن �شيء حتى ال�ساعة .لكن يف حال مل
ت��رف��ع اجل �ث��ث امل�ت�ح�ل�ل��ة ال �ت��ي "تلوث
الهواء واملاء" ،وفق امل�صدر نف�سه ،ف�إن
"الفرتة القادمة �ست�شهد ت�سجيل حاالت
مر�ضية".
لكنّ الطبيب الأخ�صائي يف الأمرا�ض
الباطنية �أحمد �إبراهيم ،ي�ؤكد �أن "هذه
الأمرا�ض قد تظهر �أعرا�ضها ف��ورا� ،أو
رمبا الحقا �أو بعد �سنوات".

اخل ��دم ��ات امل �ه �م��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،م�ث��ل
التعليم وال��رات��ب والتنقل عرب نقاط
التفتي�ش.
ي��ذك��ر � ّأن ن�صف �أه ��ايل امل��و��ص��ل من
النازحني قد فقدوا ق�سم ًا من وثائقهم
�أو �أنها �سرقت �أو تعترب غري �صاحلة
�أو نافذة املفعول كونها ��ص��ادرة عن
تنظيم داع�ش.
ويعد احل�صول على وث��ائ��ق جديدة
�أمر ًا معقد ًا ،وكثري من �أهايل املو�صل
يعانون من هذه امل�شكلة الفتقارهم اىل
معني قانوين ي�سندهم يف هذا املجال
وال ميكنهم حتقيقه مبفردهم.
ل�ه��ذا ال�سبب ،ت�ق��ول منظمة الإغ��اث��ة
ال�ع��امل�ي��ة� ،إن�ه��ا ق��ام��ت بت�شكيل فريق
ق ��ان ��وين ي�ع�م��ل م ��ع �آالف ال �ع��وائ��ل
مثل عائلة الطفلة يقني مل�ساعدتهم
ب��احل���ص��ول ع�ل��ى وث��ائ��ق ج��دي��دة هم
أم�س احلاجة اليها.
ب� ّ
عن :منظمة �إنرتنا�شنال ر�سكيو كومتي
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 بغداد /املدى
�أبدى حمافظ النجف ل�ؤي اليا�سري ،ا�ستغرابه
مم ��ا و�صف ��ه بـ"الت�ضخي ��م الإعالم ��ي" ،ح ��ول
اعتقال جنل ��ه بتهمة جت ��ارة املخ ��درات ،مبين ًا
�أن طريق ��ة التداول م ��ع احلدث تدل على وجود
"ا�سته ��داف �سيا�سي" ،ي�سته ��دف الإطاحة به
قبل االنتخابات.
وكان ��ت و�سائل �إع�ل�ام حملية ،قد �أف ��ادت �أول
من �أم� ��س الأحد ،عن اعتقال ع�صابة مكونة من
ثالث ��ة ا�شخا� ��ص بينهم جنل حماف ��ظ النجف،
بتهم ��ة جت ��ارة املخدرات ،خ�ل�ال عملي ��ة �أمنية
نفذت يف العا�صمة بغداد.
وق ��ال اليا�س ��ري يف بي ��ان ،ح�صل ��ت (امل ��دى)،
على ن�سخ ��ة منه "�إنن ��ي حر�صت من ��ذ ت�سنمي
من�ص ��ب حماف ��ظ النجف عل ��ى حتقي ��ق �سيادة
القانون على اجلميع بغ�ض النظر عن مكانتهم
وم�سمياتهم مبن فيه ��م عائلتي التي تنحدر من
�أ�س ��رة حمرتمة وعريق ��ة حتمل ت�أريخ� � ًا مهيب ًا
وم�شرف� � ًا" ،مبين� � ًا �أن "ذل ��ك ال مين ��ع م ��ن �أننا
جميع� � ًا مواطن ��ون نخ�ض ��ع ل�سي ��ادة القان ��ون
وبالنتيج ��ة ق ��د يخط ��ئ �أحده ��م �أو ي�س ��يء �إن
ث ّب ��ت الق�ضاء ذل ��ك ،وقد �سبقن ��ا اىل ذلك الكثري
من �أبناء الأِنبياء والأئمة الأطهار عليه ال�سالم
والأولياء وال�صاحلني".
وتاب ��ع اليا�سري�" ،أ�ؤكد حر�ص ��ي ال�شديد على
�سيادة القانون وحماربة اجلرمية بكل �أ�شكالها
وم�ضامينه ��ا و� ّأن �سي ��ادة الع ��دل والق�صا� ��ص

يج ��ب �أن تطول اجلمي ��ع م ��ن دون ا�ستثناء"،
مبدي� � ًا ا�ستغراب ��ه "م ��ن الت�ضخي ��م الإعالم ��ي
الكب�ي�ر واملمنه ��ج وم ��ن توقيتات الن�ش ��ر التي
تزامنت م ��ع �إج ��راءات الق�ضية من ��ذ بداياتها،
وهذا يدل على وجود ا�ستهداف �سيا�سي كوين
حمافظ� � ًا ملدين ��ة النجف الأ�ش ��رف وكذلك لقرب
موعد االنتخابات".
ودع ��ا اليا�س ��ري الق�ض ��اء �إىل "الف�ص ��ل به ��ذه
الق�ضي ��ة ب ��كل حيادي ��ة بغ�ض النظ ��ر عن هوية
املته ��م وانتمائ ��ه" ،الفت� � ًا اىل �أن ��ه "مل يك ��ن �إلاّ
مواطن� � ًا عراقي� � ًا متهم� � ًا يف ظل دول ��ة القانون
وامل�ؤ�س�سات".
وا�ست ��درك حمافظ النج ��ف يف القولّ � ،إن "ذلك
يزيدين عزم ًا و�إ�صرار ًا على مالحقة وحماربة
كل م ��ن يت ��داول �أو يتعاط ��ى به ��ذا الن ��وع م ��ن
اجلرائ ��م �إ�ضاف ��ة اىل واجبات ��ي يف ا�ستتب ��اب
الأمن يف عموم املحافظة".
وتناول ��ت مواقع التوا�صل االجتماعي ،لقطات
من �ص ��ور لنجل حماف ��ظ النجف ،ج ��واد ل�ؤي
اليا�س ��ري ،تب�ّي�ننّ خ�ضوع ��ه لعملي ��ات حتقي ��ق
واعتقال.
وج ��اءت ه ��ذه الت�سريب ��ات بالتزامن م ��ع بيان
لل�شرطة االحتادية قالت فيه �إنها "�ألقت القب�ض
عل ��ى �أفراد ع�صاب ��ة م�ؤلفة من ثالث ��ة �أ�شخا�ص
و�ضبطت بحوزتهم خم�سة كيلوغرامات و600
غرام من (احل�شي�ش ��ة) وم�سد�س و� 7000آالف
حبة (خمدرة)".

داع�ش يقتل مدن ّي ًا في ناحية الريا�ض
 كركوك /املدى
�أف ��اد م�ص ��در �أمني يف ق�ضاء احلويج ��ة� ،أن عنا�صر من تنظيم داع�ش الإرهاب ��ي قتلوا مدني ًا بالقرب
من طريق الريا�ض ــ الفتحة.
وقال امل�صدر ،يف حديث مع (املدى) �إن "عنا�صر من تنظيم داع�ش اغتالوا مدني ًا يتعاون مع القوات
االمنية بالقرب من املوقع ال�سابق لقاعدة الفتحة اجلوية يف ناحية الريا�ض".
ويف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أو�ضح امل�صدر الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سم ��ه ،ان "عنا�صر داع�ش قاموا ب�إلقاء ثالث
قناب ��ل يدوية على منزل �أح ��د منت�سبي احل�شد ال�شعبي يف قرية املدين ��ة التابعة لق�ضاء احلويجة"،
م�ؤكد ًا �أن "احلادث مل ي�سجل �إ�صابات".
�إىل ذلك ،قال امل�صدر �إن "عنا�صر داع�ش الإرهابي هاجموا منزال بقرية مراطة الواقعة �ضمن حدود
ناحي ��ة امللتق ��ى التابعة لق�ض ��اء احلويجة" ،مبين ��ا ان "الهجوم �أ�سف ��ر عن �إ�صابة �أح ��د املدنيني يف
القرية".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك� ،أفاد م�صدر �أمني يف ق�ض ��اء الدب�س ،يف حديث لـ(امل ��دى) ان "قوه �أمنية م�شرتكة
�أحبطت حماولة ل�سرقة النفط اخلام من احد الآبار النفطية يف �أحدى قرى �شمال غرب كركوك".
و�أ�شار امل�صدر اىل �أن "القوة �ألقت القب�ض على اثنني ي�شتبه ب�ضلوعهما يف حماولة ال�سرقة".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

AL – MADA

General Political Daily
Issued by : Al – Mada
Establishment for Mass
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

