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دياىل: بعثة املدى
منذ انـتهاء احـداث ناحيـة بهرز
)2كم جـنوب مـدينـة بعقـوبة( يف
منتصف الشهر احلالي توقع اهالي
بعقوبة تفجر املوقف مرة أخرى،
وقـد راجت شـائعـات مفـادهـا ان
هناك جهات يف نيتها نقل منطقة
الصـراع املـسلـح من الفلـوجـة إىل
حمـــافـظـــة ديـــاىل. ويـبـــدو ان
السلطات )احملتـلة واحمللية( كانت
علــى علم بـذلك، وعـملت خالل
الـفرتة املـــاضيــة علــى تـكثـيف
دوريـاتهـا وإقـامـة نقـاط ثـابتـة
لتـواجـد قـوات الشـرطـة وقـوات
الـدفـاع املـدنـي، غري ان مـا أثـار
استغـراب املـواطنني هـو كـيفيـة
متكن جمـمــــوعـات قّدر عـددها
بـني 150 إىل 200 مسلح مـن دخول
مــدينــة بعقـوبـة وضــواحيهـا
بــسيـارات حــديثـة وبــأسلحـة
متـطــورة نـسـبيـــًا من دون ان

يعرتض طريقها احد.
ففـي لــيلــــة األربعـــــــــــــــــاء/
اخلـمـيـــس )23-24( مــن شهــــر
حـــزيـــران اجلـــاري تــــوجهـت
جمـموعـة من امللـثمني إىل مـركز
شـرطـة الـوحــدة يف حي املفـرق
وطــــوقــته واطـلقـت نــــداءات
للشـرطـة املـوجـودين يف الـداخل
مبكـربات الصـوت طــالبـة مـنهم
االستسالم. وكمـا افاد شاهد عيان
فإن الـشرطـة اطلـقوا رصـاصات
قليـلة اصـابت احـد املهـامجني يف
يـده، والــذين انـقضـوا بــدورهم
على املركز وقتلوا أكثر من عشرة
أشخاص يف الـداخل بينـهم اثنني
مـن املتهـمني الــذين كـان جيـري
اســتجــــوابهـم هـنـــاك. وكـــان
املهامجون حيملون رشاشات ثقيلة
وقــذائف الـ )RBG( ومــدافع
هــاون من العيـار اخلفيف. وبعـد
خـروجهم توجه بعـض اللصوص
إىل داخل املركز ونهبوا حمتوياته.
وقـال شـاهــد عيـان ان بعـضهم
سـرق أيضًا مـا يف جيوب الـشرطة
القتلى من نقود ويف اجلهة املقابلة
كـانـت جممـوعـة أخـرى تهـاجم
منزل قـائد شـرطة ديـاىل، حيث
قتل مثـانيـة من رجـال الشـرطة

املواطنون على استعداد للدفاع عن امن مدينتهم
االكـيـــاس الكـبـرية، بــانـتـظــار
التـدهـور الكـامل للـوضع، إال انه

هذا االمر مل حيصل.
وقـد نـصب ملـثمـون جمهـولـون
نـقطـة تفـتيـش قـرب مـدرسـة
األمـني االبتــدائيــة يف بعقـوبـة
وسلـبـــوا مـن بعـض املـــارة مـــا
حيملونه مـن نقود، وأخذوا جهاز
هاتف )موبايـل( من احد الشباب
بعـد ان اتهموه بـالتجسـس لصاحل
االمـريكان قبل ان يدعوه يذهب،
واخريًا إوقفـوا سيــارة من النـوع
احلـــديـث وانـــزلـــوا ســــائقهـــا
واستقلوها وغادروا املكان. وذهب
ملثمون آخرون إىل اجملمع السكين
السـاتـذة جـامعـة ديـاىل ـ قـرب
مــستــشفــى الــرمحــة األهـلي ـ
وطلبـوا من استـاذين  جـامعيني
تسلـيم مفاتـيح سيارتـهما هلم إال
انهما ـ أي االستاذين ـ امتنعوا عن
ذلك ألن الـسيـارتني ليـستـا ملـكًا
هلما. وقـد قام امللثمـون بتحطيم
زجــاجــات الــسيــارتني قـبل ان
خيتفـوا.وخالل ليـلة الـسبـــــــت
علــى األحــد )26-27( حــزيــران
تعـرض مركـز شرطـة السعـدية
إىل قــذيفــة )RBG(اخـطــأت

هدفها ومل تصب املبنى.
سنحمل السالح يف املرة

القادمة
وإذا كــان بعـض املــواطـنـني ـ يف
حديـثهم لبعثـة املدى ـ قـد عزوا
سـبب مـا حـدث إىل عـدم كفـاءة
رجـــال الــشـــرطـــة وهـبـــوط
معنوياتهم فإن بعضًا آخر أرجعه
إىل تلكؤ قـوات االحتالل يف القيام
بـإجراءات وقـائيـة فعالـة. وقال
بعض ثـالث ان األمريكان انفسهم
ال يريدون استقـرار الوضع. فيما
أقـسم آخـرون بـأنهم سـيحملـون
الـسالح يف املرة القادمـة ليتصدوا
لكل مـن تسـّول له نفـسه دخـول
حمــــــــافــــظـــتـهـــم لـإلخـالل
بأمنها.وتـبقى حقيقة ان الغرباء
ال يسـتطيعـون التنقل حبـرية يف
مديـنة مـا والعبث بـأمنهـا ما مل
يكـن هنــاك من سكـان املــدينـة
ذاتهــا من يـأويـهم ويـرشــدهم

ويقدم هلم الدعم اللوجسيت.

آخـرين فيما قـتل احد املهامجني
وهـو يهـم بتفـجري نفـسه. وقـد
حـاول املـسلحـون اخالءه بعـد ان
عـادوا واشـتبكـوا ثـانيـة مع من
بقــوا يف املقــر إال انهم فـشلـوا يف

حتقيق غرضهم هذا.
يذكـر ان الشارع الـذي جرى فيه
االشـتـبــــاك يقع حتـت انـظـــار
اجلنـود االمـريكـان املتمـركـزين
فوق مـبنى احملـافظة )اجلـديد(.
ويبدو ان اشتبـاكات أخرى جرت
من جهـة مـنطقـة )شفتـة( بني
املسلحني والقوات األمريكية حيث
شـوهـد جـدار البـستـان املـواجه
لبـوابـة احملــافظــة من نــاحيـة
اجلنــوب مهـدمــًا بفعل قــذائف

ثقيلة ومن عدة اماكن.
ويف صباح الـيوم نفسه عـثر على
عبــوة نــاسفــة قــرب مـصــرف
الـرافدين/ فـرع دياىل يف مـنطقة
بعقــوبــة اجلــديـــدة مت اخبــار
مـديريـة الدفـاع املدنـي عنها من

اجل معاجلتها.
بقـيت مـدينـة بعقـوبـة ـ خالل
يومي اخلميس واجلمعة املاضيني
ـ شـبه خالية من رجـال الشرطة،
وكذلك من الدوريـات األمريكية،
ويف الـيـــوم الـثـــالـث )الــسـبـت(
انتـشـرت قــوات من الـشـرطـة
العراقية وقوات من الدفاع املدني
عـند تقـاطعات الـطرق يف حـالة
تأهب كامل واثـارت هذه االحداث
اسـتيـاء االهـالـي واعلنـوا بـشكل
علين تعاطفهم مع قوات الشرطة
فيما اصدرت )املقاومة االسالمية
لتحـرير العـراق( وبقية فـصائل
اجملاهـدين بـيانـًا ألصقـوا نسـخًا
منه يف امـاكن عـديـدة من سـوق
املـدينـة ويف بعض االحيـاء اكدوا
فيه اسـتنكـارهم هلـذه العملـيات
الـيت استهـدفت الـشـرطـة. وقـد
وصفوا رجال الشـرطة بإخوانهم
واقـسموا باهلل العظيم انهم ابرياء

من هذا الفعل االجرامي.
اللصوص دائماً على اخلط
من جانـب آخر حاولـت مجاعات
مـن اللـصــوص استـغالل انفالت
الـــــوضع األمــين وسلــب ونهـب
الدوائـر واملمتلكـات العامـة وقد
شـوهــد بعــضهم وهـم حيملـون

احـد املهـامجني الـذين شـرعـوا
بـالفـرار. وقــد أصيـبت احـدى
سـياراتهـم )اوبل بيضـاء( بعطل

مفاجئ فرتكوها يف املكان. 
وجرى تفتيش السيارة بعد ذلك
مـن قبل رجـال الـدفـاع املــدني
خشـية ان تـكون مـلغومـة حيث
عثـروا فيـها عـدد من قـذائف الـ
)(RBG، وحـني عجـــزوا عـن
فـتح الصنـدوق اخللفـي للسـيارة
قامـوا بتفجريهـا.. وقال شـاهد
عيان.. صـاحب حمل يف املنـطقة
ذاتهـــا ـ ان املـــسلحـني كـــانـــوا
ميـتلكـون )عــربيــة مكـسـّرة(
حبـسب تعبـريه ـ وهذا رمبـا يعين
انهم كـانوا يتحدثـون بلهجة غري

عراقية.
الهجوم على االحزاب

وكــانـت جممــوعــة أخــرى قــد
هــامجـت مقــر اجمللـس األعلــى
للثــورة االسالميــة يف بعقـوبـة
وقتـلت ثالثــة من املـوجــودين
داخل املـبنـى وجــرحت اربعـة

نتـيجــة وقــوع قــذيفــة علــى
مـركزهـم.. وعاد الـتوتـر جمددًا
مع الساعـات األوىل من صباح يوم
السـبت 26/ حزيران حني خرج ـ
حبـسـب شهـــود عيــان ـ حـــوالي
عـشرة مـن املسلحني مـن سيارات
صـالـون حـديثـة/ نـوع اوبل/ال
ارقــام علـيهــا ودخلــوا مـبنــى
يتواجـد فيه مقـر حزب الـوفاق
الـــوطين/فــرع ديــاىل، يف وسـط
املدينة، وعلى بعد اقل من مائيت
مـرت مـن مـــوقع تــواجــد قــوة
امـريكيــة يف مـبنــى احملــافـظــة
القديم احملـاذي للشارع الذي وقع
فيه اهلجوم. وقام املسلحون بطرد
احلـــارس ثـم رزعـــوا املـبـنـــى
بالـدينـاميت وفجـروه. وقد ادى
االنفجــار إىل احــداث اضــرار يف
احملال التجـارية القـريبة، واطلق
)RBG( املــسلحــون قــذيفــة
باجتـاه القوة االمـريكية يف مـبنى
احملـافظـة ردت عليـها تلـك القوة
بإطالق ناري كثيف تسبب جبرح

املقاتلـة األمريكـية مبهـامجتهم.
وقـد مسع دوي اربعـة انفجـارات
قـويــة، وعلـى اثـر هــذا اخلـى
املهـامجـون قـتالهم وجـرحـاهم

وغادروا إىل جهة جمهولة.
عرب واجانب

وهــدأ املــوقـف يف وقت مــا بعــد
الظهرية إاّل ان ابواب معظم احملال
التجـاريـة بقـيت مغلقـة، وبـدت
الــشـــوارع شـبه خـــالـيـــة مـن
املركبات. كما ان الدوائر الرمسية
اوقفـت دوامهــا وبـقيـت مغلقــة
األبـــواب هـي األخـــرى. وقـــال
األهالـي من سكنـة ناحـية بـهرز
وحــي املفـــــرق انه كــــان بـني
املهـامجني من يتكلم بلهجات غري
عراقية. ومنهم من مل يكن يتقن

العربية.
جــرت خالل اللـيل اشـتبــاكــات
متفـرقــة، وال سيمـا يف مـنطقـة
املفرق، وخالل نهار اجلمعة خيم
هـدوء حـذر علـى املـدينـة وبقي
الـســوق شـبه خــاٍل، ومل حيـصل
سوى إصابة بعض رجال الشرطة

من الـسيارات بقـذائف واطالقات
االمريكـان واملـسلحـني قتل علـى
اثـره اعداد مـن املدنيـني. وكانت
أكثـر احلـوادث بـشـاعـة إصـابـة
حــافلــة صغـرية بقــذيقــة وهي
تنقـل سبعـة افــراد من عــائلـة
املهنـدس عبـد اللـطيف إبـراهيم
علـو مديـر كهربـاء دياىل وعـضو
جمـلس احملـافظـة قتلـوا مجيعـًا
وذلـك عند حـاجز امريكـي ثابت
خارج مدينة بعقوبة حيث كانت

العائلة يف طريقها إىل بغداد.
وكــذلـك مت تقـيـيــد شــرطــة
احلـراسة اخلـاصة مبحـطة إسـالة
املاء يف املـدينـة وسرقـة بنـادقهم
من قبل مسلحني ملثمني، وظهرًا
انـسـحب املهـامجـون حنـو اجلهـة
الـشرقـية مـن املديـنة ومتـركزوا
يف ملعب بـعقوبة ومسـبح املدينة
وداخل هيكل مستشفى أهلي غري
مكـتمل البـناء عـند اطـراف حي

التحرير.
ويبـدو انهم بهـذا ارتكبـوا خطـًا
تكـتيـكيـًا إذ قـامـت الطـائـرات

الـذين كانوا حيرسون املنزل، ومت
احـراق املنـزل كله ومل تـكن فيه
عـائلة قـائد الـشرطـة باستـثناء
زوجـته اليت الذت بـأحـد بيـوت
اجلريان، وقـد تسـاءل املواطـنون
بـدهشـة عن عّلـة سلبيـة رجال
الـشـرطـة الــذين مت ذحبهـم من
دون ان يـتمـكنــوا من مـواجهـة
املهـــامجني وال سـيمــا انـهم ـ أي
رجال الـشرطـة ـ كانـوا يتخذون
مـــواقع دفــاعـيـــة ويعــرفــون
منطقتهم بـشكل جيد. وقد عزا
ضـابط شرطة بـرتبة نقيب ـ مل
يشـأ ذكـر امسه ـ ذلك إىل اهتـزاز
معـنويات رجـال الشرطـة بسبب
مـا يشـاع يف املـدينـة من أقـاويل
مغــرضــة تـصــورهـم كعـمالء

لألمريكان.
مقاومة األهالي

يف هذه االثـناء، كـانت جممـوعة
ثـالثة، تدخل مركز شرطة بهرز
ومل جتد مقـاومة يف طـريقها إاّل
ان أهالي النـاحية هبوا ببنادقهم
وحاصـروا املهامجـني وهددوهم
بالقتل إذا ما قتلوا شرطيًا واحدًا
فانسحب املهامجون إىل البساتني.
وقال شـاهد عـيان انه سـأل احد
املهـامجني؛ ملــاذا تقتلـون رجـال

الشرطة؟ فقال، كي نرهبكم!!
ومـنذ سـاعات الفـجر االوىل مسع
يف املـــديـنـــة دوي انـفجـــارات
متالحقة فيمـا دخلت الدوريات
األمـريكيـة يف اشتبـاكات عـديدة
مع املهـامجني ومنهـا يف منـطقة
املفرق وخالل ساعات النهار قتل
مــاال يقـل عن عـشــرة أشخـاص
مـــدنـيـني يف احلـي املـــذكـــور
واحـرتقت سيـارة مـدنيــة فيمـا
اصيبت سيـارات أخرى بـاضرار،
وقـتل يف حــي املعلـمـني اثـنـــان
آخران بقيت جثة احدهما ملقاة
على جانب الطريق حتى الساعة
الـسادسـة والنصف مـساًء قبل ان
حتمل بسـيارة اسعـاف. وقد وزع
امللثمـون منشورات باسم منظمة
الـتــوحـيـــد واجلهــاد تــدعــو
املـواطنني إىل مسـاندتهـم. وقالوا
لعــدد من الــسكــان بــأنهـم من

مجاعة ابي مصعب الزرقاوي.
ويف امـاكن متفـرقة اصـيب عدد

يوميات احداث بعقوبة:
مسلحــون عــرب وأجـانب: جئنــــا لنــرهـــبكم

ملاذا لم تدافع الشرطة وال قوات االحتالل؟

كركوك/ ابراهيم خليل 
قتل صـيب عراقي جـراء انفجار
عبـوة ناسفـة على جـسر مشيط
علـى نهـر الــزاب 75 كم غــربي
كـركــوك.. واعلن املقـدم امحـد
عبـد اهلل العبيدي مـدير شـرطة
احلـوجيـة ان االنفجـار وقع لـدى
مــرور الــصيب مــوفق امحــد 8
سنوات برفقة قطيع من االغنام
علــى اجلــســر الــذي يــشهــد
بــإستمـرار هجمـات وانفجـارات
تـستهـدف القـوات االمـريكيـة..
علـى صعيـد ذي صلـة انفجـرت
عـبــوة نــاسفــة علــى دوريــة
عسكـرية امـريكية وسـط قضاء
احلــوجيــة ممــا ادى اىل احــراق
عـربة مـن نوع )هـمر( وتـدمري
اخرى واصـابة جنـدي امريكي،
وقال قـائد شـرطة احلـوجية ان
اشـتبـاكـات عـنيفـة دارت بعـد
االنفجـــار اسـتخـــدمـت فـيهـــا
االسلحة الـرشاشـة واصيب فـيها
احـد املهــامجني جبــروح.. كمـا

الوضع االمني يف كركوك 
مقتل صيب يرعى غنمه بإنفجار عبوة.. وقصف مطار

كركوك بأسلحة ثقيلة.. والقبض على مخسة ارهابيني
بـاملتفجـرات.وقال جالل جـوهر
عضو املكتـب السياسي يف االحتاد
مـسـؤول كـركــوك ان املعتـقلني
حـاولــوا ايضـاًُ مهـامجـة مقـر
االحتـاد يف الطـوز ويسعـون دومًا
اىل اثــارة الفـتنــة بـني العــرب
واالكـراد والـرتكمــان كمـا دارت
اشتبـاكات عـنيفة بـني مسلحني
جمهولني وعنـاصر الدفاع املدني
العـراقي بـالقــرب من سلـيمـان
بـيك ممـا ادى اىل اصـابـة احـد
املهـامجني جبـروح خطـرة وهـو
رهن االعـتقــال يف مــستـشفــى

ازادي يف كركوك.
وقد اعلنت الشـرطة العراقية يف
كـركوك حـالة التـأهب القـصوى
حتسـبًا هلجمات جـديدة واختذت
سلـسلــة من االجــراءات تالفيـًا
لوقـوع هجمـات انتحـارية عـلى
اهـداف امـنيـة او مــدنيــة كمـا
نشـرت قواتـها البـالغة اكـثر من
مخـسـة آالف شـرطـي يف عمـوم
احملـافظـة ووضعـت السـيطـرات

ونقاط التفتيش.

يعمالن يف القـاعـدة العـسكـريـة
للقـوات االمـريكيـة يف كـركـوك
وهما حيـمالن اجلنسية العراقية
دون ان يفـصح عن امسيهما.هذا
وقـد هز انفجـار عنيف مـدينة
كركـوك وكان مـصدره القـاعدة
العـسكـريـة للقـوات االمـريكيـة
حيث اكـدت الشـرطة العـراقية
ان االنفجـــار جنـم عـن مـــدفع
ثقـيل اطلـقت بــإجتــاه مـطــار
القــاعــدة الـــرئيـســة للقــوات
االمريكية يف كركوك ومل تتوفر
ايـة معلومات عن حجم االضرار

اليت حلقت بالقوات االمريكية.
واعلن قيادي يف االحتـاد الوطين
الكردستاني ان عناصره االمنية
ومبـساعـدة الشـرطة الـعراقـية
واحلـرس الــوطين متـكنــوا من
اعتقــال مخسـة اكــراد وصفهم
بـاالرهـابـيني ومـثريي الــشغب
والفتنـة يف  قضـاء الطـوز )70(
كـم جـنــوب كــركــوك اثـنــاء
حمـاولـتهمــا تفجري مقـام االمـام
عـلــــي )ع( بـعــــــــــــد زرعـه

اطلق مـسلحون جمهولون قذائف
اهلاون علـى ورشة عمل نفـطية
ملـد خط حديـد ألنابـيب النفط
)RBG7( اســتخــــدم فــيهــــا
املهـامجــون الصـواريـخ، واخلط
يـربط حقـول كـركـوك مبينـاء
جيهان الرتكي على الطريق بني
نـاحيـة الريـاض وقضـاء بيجي
مما ادى اىل احلـاق اضرار باخلط
الذي يعد بدياًل للخط املستخدم
حــاليـًا كـونه مـسـتهلكــًا وفيه
نضـوحات كبرية.من جانب آخر
عثـــرت عنــاصــر الـشــرطــة
العراقيـة على جثتني لعراقيني
يعتقـد انهمـا يعمالن مـع قوات
التحالف وجدا مذبوحني، وعثر
علـى جـسـديـهمــا مقـطــوعي
الــرأسني يف اجلــانب الـشــرقي
والشمالي من مـدينة كركوك يف
احلادثة االوىل من نوعها وحسب
ما اكـد املقدم حـسني عالوي يف
الشرطة العـراقية فان املعلومات
املتـوفرة حتـى اآلن ان القتيلني

بغداد/أثري كاكان
قـرر جملـس القضـاء صـرف
أجـور املشـرفني واملـناقـشني
لـبحــوث تـــرقيــة القـضــاة
وأعضـاء اإلدعاء العـام برغم
عـدم حتديـدها يف املـيزانـية
املقررة مـن خالل احتسـابها
جزءًا من املكـافآت املقررة يف
املــوازنــة، وستـصــرف 3000
دينـار لكل مـناقـشة و25000
دينـار لإلشراف علـى البحث
حبــسـب مـــا أفـــاد مـصـــدر

مسؤول.
وأضـاف أن اجمللـس ينـظر يف
طـلبــات القـضــاة وأعـضــاء
اإلدعـاء العام املعـادين للعمل
القـضائـي والبالـغ عددهم 15
قاضيًا بقرار من السفري بول
بـرميــر لصـرف رواتـب هلم
بـأثـر رجـوعـي ابتــداء من
تـاريخ عزهلم حتـى إعادتهم
إىل اخلــدمــة حـيـث سـيـتـم
مفـاحتـة الـوزارات األخـرى
بشأن إجراءاتهم بهذا الصدد.

صرف رواتب
15 قاضيا بأثر

رجوعي
بغداد/رياض القره غولي

أعلـن يف وزارة اإلعمـار واإلسكـان
عـن تــوقـيع عقــد بـكلفــة 950
ملـيون دينـار بني اهليـئة العـامة
للـمباني وشـركة املـنصور العـامة
للمقاوالت لتنفـيذ أعمال املرحلة
الـثانـية مـن مشـروع مسـتشـفى
العلـوم العصبية الواقع يف منطقة

صدر القناة ببغداد.

البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع
تطوير مستشفى العلوم العصبية يف بغداد

وقاعة االجتماعات.
وإن أعمــال املــرحلـــة األوىل من
املشروع قـد أجنزت يف العـاشر من
آيار املـاضي وبكلفة مـقدارها 450
مليـون دينـار وقـد مشلت إعـادة
تـأهيل البنايـة الرئيسـة والعيادة
اخلارجيـة وسكن األطبـاء وجناح
التمـريض وأعمـال املوقع وأبـنية

اخلدمات اهلندسية.

وقـال املهنـدس استربق إبـراهيم
الـشـوك املـديـر العـام للهـيئـة أن
املـرحلـة الثـانيـة تـشمل إصالح
األضــرار يف األعـمــال املــدنـيــة
والــصحـيـــة والـكهـــربـــائـيـــة
واملـيكانيكيـة وتنفيذ مـنظومات
الصـوت والبث التلفـازي والغازات
الـطبيـة إضافـة إىل إنشـاء صاالت
للـعمليـات اجلراحـية والـردهات

كربالء/املدى 
صــرح العـميـــد عبــاس فــاضل
احلسـين قائـد شرطـة كربالء ان
قوات الـشرطـة وافراد من شـعبة
معـاجلة القنـابل غري املنفلـقة قد
ابطلت مفعـول عدد مـن العبوات
النـاسفة زرعـت يف احناء متفـرقة
مـن قضــاء اهلنـديـة يـوم االحـد
املـــاضـي..واضـــاف احلــسـين يف
تصـرحيه للـمدى..ان االرهـابيني
قـد زرعـوا عـشــر عبـوات علـى
الطريق العام الـذي يربط مدينة
كــربالء وقضـاء اهلنـديـة وداخل
الـســوق الـشـعيب املـكتـظ دائمــا
بـاملواطـنني..واشار قـائد شـرطة
كـربالء اىل ان تعاون املـواطنني يف
الـقضاء هـو الذي ادى اىل اكتـشاف
العـبـــوات العــشــر الـيت ارادهــا
االرهـابيـون ان تقتل عـددا كبريا
من املـواطنني االبرياء واكد اىل ان
قـوات الشـرطة مـتواجـدة وعلى
مـدار الساعة وان هذا التواجد قد
اسهـم بــشـكل فـــاعل يف ابـطــال

مفعول العبوات.

إبطال مفعول 10 عبوات
ناسفة زرعها ارهابيون على

طريق كربالء - اهلندية

بغداد/املدى 
أعلنت وزارة الزراعة عن إعادة تأهيل
حمميـة كـصيبـة للحيـوانـات الربيـة
لتـصبح جـاهـزة السـتقبـال الغـزالن
مبختلف أنـواعها.وقـال الدكـتور علي
كريم رئيس قسم احملميات الطبيعية
يف دائرة التخطيط واملتابعة يف الوزارة
أنه مت االتفـاق مع الـشـركـة العـامـة
خلـدمات الثـروة احليوانيـة على نقل
عـدد من الغـزالن إىل حمميـة كصيـبة
من حمـميـة املـسـاد يف نهـايـة الـشهـر
احلالي أو بـداية الشهـر املقبل.وأضاف
أن حمميـة الدبـس التـابعـة للشـركة
العامـة للبسـتنة والغـابات يف كـركوك
قد خصصت هلـا املبالغ الالزمة إلعادة
إعمـارها.وذكـر أنه مت تـشكيل جلـنة
اسـتثمار حملميات بـغداد انبثقت عنها
جلنــة تثـمني لـتتـوىل مجـيع املهـام
املتعـلقة بـواقع احملمـيات الـطبيعـية
وأشار إىل وجود بعـض التجاوزات على
حمـميـة روضـة املهـا، واليت سـتتخـذ
مـديـريـة زراعـة بغـداد اإلجـراءات
القـانـونيــة حبق املتجـاوزيـن عليهـا
إضـافة إىل اختاذ إجـراءات مماثلة حبق
املـتجـاوزيـن علـى حمـميـة سـنجـار

النباتية يف نينوى.

املوصل / نزارعبدالستار
قـام جمهولـون يوم الـسبت املـاضي
بالقـاء قنبلـة يدويـة على كنـيسة
روح القــدس التـابعـة لـلطـائفـة
الكلــدانيــة يف حي الـبكـر شـرق
مديـنة املوصل ، وذكـر مصدر من
مطــرانيــة الطـائفــة للمـدى ان
اهلجوم ادى اىل جرح شخص حالته
خطـرة  واحـداث بـعض االضـرار
املادية معتربا احلـادث  اساءة بالغة
لقـداسة دور العبادة ويذكر ان هذا
اهلجـوم هو الثاني من نوعه ،خالل
شهـر ، الـذي يـستهــدف الطـائفـة
املـسـيحيـة يف املـوصل وقــد سبق
جملموعـة كبرية من علمـاء املوصل
استنـكار االعمـال االجرامـية اليت
استهـدفت دور العـبادة املـسيحـية
وعـربوا عـن تــضــــامــنهــم مع
املسيحيني يف توعية الناس بوجود
احرتام حـريــة العبـادة يف العـراق
وافاد مصدر من الشرطة العراقية
للمدى ان الشرطة حتقق يف اهلجوم
وانهـا تبحث عن جمموعـة ارهابية
يـعتقـد انهـا وراء هــذا النــوع من

اجلرائم.

جمهولون يهامجون
كنيسة للطائفة

الكلدانية شرقي املوصل

اجراءات قانونية حبق
املتجاوزين على احملميات

الطبيعية

كربالء /املدى 
تقـوم مديـرية املـوارد املائـية بـرتميم
وتـأهـيل العيـون الكـربيتيـة يف القضـاء
اليت تعـانـي من جفـاف واضح وقلـة يف
مناسيبها املـائية.. وقال مصدر مسؤول
يف املـديريـة أن بعض هـذه العيـون قد
حتـولت إىل مــرتع للحيـوانـات ومـواقع
لرمـي النفايـات واألوساخ بعـد أن كانت
مــواقـع سيـــاحيــة جتــذب الــسيــاح
والـزائـريـن إليهـا ملـا هلــا من مجــاليـة

إعادة تأهيل العيون الكربيتية يف عني التمر
بغداد/املدى 

أجنـزت املالكات اهلندسية والفـنية يف وزارة اإلعمار واإلسكان
إعادة إعمار جسر دياىل القديم يف منطقة الزعفرانية بكلفة
تزيـد على أكـثر من 400 ملـيون دينـار.وقال املهـندس مسري
بشـقة املدير العـام لشركة آشـور العامة للمقـاوالت اإلنشائية
اجلهة التـنفيذية للمـشروع أن اجلسر تـعرض للتدمري خالل
العـمليات العسكـرية وأدى إىل سقوط فضـائني منه بطول 20

مرتًا لكل منهما والدعامة الوسطية للجسر يف حوض النهر.
وأضاف أنه أعيد إعمـار اجلسر خالل 11 شهرًا جبهـود عراقية

وباالعتماد على اإلمكانات الذاتية ملالكات الشركة.

إجناز إعمار جسر دياىل القديم 
يف الزعفـــرانية بقـــدرات عـــراقية

أثر بـصورة سلبية علـى الواقع الزراعي
يف القضـاء مبا يـشكل أكثـر من 80% من
اعـتمادهـا االقتصـادي.. وأضاف الـسيد
سطاي.. إن كلفة البئر الواحد قد بلغت
ألـفي دوالر مع نصب مضخـات )ماصة(
يف كل بئـر كلفـة الواحـدة منـها 9 آالف
و200 دوالر.. وإن األيـام املقبـلة ستـشهد
حفـر مثــاني آبـار أخـرى وبــأعمـاق
خمتلفة حسب مناسيب املياه اليت تدنت
بـسـبب قلــة األمطـار ملــوسم الــشتـاء

املاضي.

خـاصـة.. وأضـاف إن مـديـريـة املـوارد
املائـية قد رصـدت مبالغ جـيدة إلعادة
تـأهيلـها وتـوسيع منـاطقـها كـما تـقوم
املــديــريــة بــأعمــال تبـطـني األنهــر

الداخلية بعد كريها وتنظيفها.
كما أجنـزت قوات الـتحالف املـوجودة يف
حمــافظـة كــربالء حفــر أول بئــرين
ارتــوازيـتيـني يف القـضــاء يف املـــوسم
احلالي.. أعلن ذلك السيد حمفوظ منعم
سطـاي رئيـس جملــس إدارة القضـاء..
وأضـاف إن اجلفـاف يف هـذا املـوسم قـد

حفر 10 آبار ارتوازية للقضاء على شحة املياه
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