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معاون امني بغداد للشؤون الفنية يجيب على اسئلة (

يف احلقيقة والواقع

) يف مؤمتر صحفي

مطلوب اكثر من مليار دوالر لتنفيذ خطة االمانة عام 2005

األمر باملعروف والنهي عن
املنكر باملوعظة احلسنة وليس
بقذائف اآلر بي جي!
يهاجم بعض الشباب ،الذين يظنون
أنفـسهـم أكثـر غـري ًة علـى الــدين
اإلسالمـي حتــى من املــرجـعيــات
الدينية نفـسها ،حمالت بيع اخلمور
ودور الــسيـنمــا وحمالت احلالقــة
بالـقنابل واملتفجـرات ،باعتـبار أنها
تعـرض أمورًا حيـرمهـا أو ال يقـرها
اإلسالم .وكـثـريًا مـــا تـــسـبـبـــوا
بـهجمـاتـهم العـنيفـة هـذه مبـقتل
وجـرح العـديد مـن املارة األبـرياء،
إضـــافـــة ألصحـــاب هـــذه احملالت
وتـــدمـري مـــا جيـــاورهـــا مـن دور
وسيـارات وحمالت أخر ،األمـر الذي
حيـــرمه وال يقـــره اإلسالم أيـضــ ًا
ويتـوعـد الـذين يـرتكبـونه بـأشـد
العـقاب ،كـما هـو معـروف للـجميع.
فـكيف يكـون هـؤالء غيـورين علـى
الـديـن من جهـة ،وخــارجني علـى
آيــاته اليت حتـرم الـقتل والعـدوان،
وهما أكثـر إجرام ًا بـالنسبـة للدين،
من جهة أخرى؟!
وإذا كان اهلل تعـاىل قد دعـا إىل األمر
باملعـروف والنهـي عن املنكـر ،الذي
حيرك هجمـات هؤالء الدمـوية ،كما
جاء يف ما صدر عنهم من تصرحيات
يف هذا الشـأن ،فإنه دعا إىل ذلك ،كما
تنـص عليه آيـات القـرآن الكـريم،
بــاملــوعـظــة احلــسـنــة ولـيــس
بالـدينـاميت والـرصاص وقـذائف
اآلر بي جي!
فهــذا ختــريـب ،إذاً ،ولـيــس غـرية
بـريئة علـى الدين .ولـو كان إصالح
أمور الـناس بالـطريقة الـيت يتبعها
هـؤالء ملـا بقـي هنـاك مـا ميـكن أن
يــصلحـــوه وسـط اخلـــراب الـــذي
سـتحققه هجماتهم الصـليبية هذه.
إضافـة إىل أن هناك قـانونـ ًا يف البلد
يــستـطـيعـــون أن حيتـكمــوا إلـيه،
ومــرجعيـات ديـنيــة أكثــر علمـ ًا
وجتـربـة ميكنـهم االهتـداء بـرأيهـا
وتوجـيهاتهـا يف مثل هـذه األحوال.
وذلك أنفـع هلم وللناس وللجهة اليت
ينطلقـون من عباءتهـا يف تدمريهم
العشوائي هذا.
أمـا إذا كـان الـدافع إىل هـذا التـدمري
إثبـات وجـود لتلك اجلهـة وأسلـوبـ ًا
آخر الختطاف الشارع العراقي ،فإن
واقع الـبلـــد املـتعـــدد األجـنـــاس
والطـوائف واألفكار والـوضع الدولي
الــراهن يتـطلبـان طـريقـة أخـرى
الختطاف هذا الشارع ،وهي السلوك
الدميقـراطي يف اكتـساب الـشرعـية
والـنفــوذ وحـب الـنــاس ،فــزمـن
الـتــسلـط بـــاالبـتـــزاز واإلرهـــاب
والتضلـيل قد وىل ،وعلـى العاقل أن
يعترب بغريه ..واهلل من وراء القصد.

سـبق لصحيفتكم الغراء أن نشـرت خربًا يف صفحتها الرابعة
من العـدد 160ليوم اخلميـس  2004 /7 /22تضمن اإلشارة إىل
ابتعـاد انتخـابات كـربالء عن النـزاهة يف اخـتيار مـندوبي
احملافظة إىل املؤمتر الوطين وتطرق إىل إنين (الدكتورة آمال
موسى) عضو اهليئة التحضريية للمؤمتر الوطين (قد قامت
بلقاءات متكررة مع نسـاء التيار الديين لتحذيرهم من فوز
النسـاء العلمانـيات والبعثـيات) إن هذه اإلشـارة اتهام حمض
ومكـذوب ،حيث إني التقـيت وملرة واحدة مع جمـموعة من
النساء من اجتـاهات متعددة بطلب مـنهن يف إحدى القاعات
لشـرح آليـات االنتـخاب وضـرورة أن يكـون للـمرأة حـضور
فـاعل ومشاركة مـؤثرة يف هذه العـملية السيـاسية وإن على
النسـاء أن يتمـسكن بنـسبة الـربع اليت أقـرها القـانون هلن
وهذا جزء من واجيب كعضو هيئة مشرفة.
واؤكد إنين مل أمل إىل هذه اجلهة أو تلك ،بل إشكال قد وجه
إلي باالسم يف لقاء إذاعي مع الـزميل عقيل سعيد الطرحيي
عضـو اهليئـة التحـضريية حـول إنين أجهل جمتـمع كربالء
بعد أن كنت قد أعلنت عـن ذلك يف جتمع سابق مبعية بقية
زمالئي أعـضاء اللجنـة السبـاعية املـشرفـة ،وكان الـرد بأن
جـــزءًا كبـريًا من دوري هــو هلــذا الغــرض (أي :اإلشــراف
احليادي يف طرف غريب عن احملافظة).
أن تقـول الـبعض بـسـبب عـدم متكـنهم مـن نيل األصـوات
لتـأهـيلهم ال حيجـب احلقيقـة وهـو اتهـام مـرفـوض مجلـة
وتفصيالً.
ولكم فائق التقدير واالحرتام

بغداد  /طارق اجلبوري
أكـد معاون امـني بغداد للـشؤون الفـنية
الـسيـد ابــراهيم مـصطفـى إن االمـانـة
اقرتحت أن تـزداد ختصـصيـاتهـا للعـام
القـادم إىل (مليـار وربـع) دوالر لتتـمكن
من االرتقاء باخلـدمات البلديـة املقدمة
إىل املواطنني موضح ًا إن االمانة ستستلم
قـريبـ ًا حبــدود ( )30جممعـ ًا لتـصفيـة
املياه مـن اليابـان ملعاجلـة مشكلـة شحة
املاء الصاحل للشرب يف بعض املناطق..
جاء ذلك خالل اجابة السيد معاون امني
بغداد علـى اسئلة (املـدى) خالل املؤمتر
الـصحفي الذي نظمته امانة بغداد امس
وقـــال -:إن االمـــانـــة وبــسـبـب قلـــة
الـتخصـصيـات املـاليـة هلـذا العـام واليت
بلغت ( )86مليون دوالر فقط مل تستطع
تنفيـذ عدد من مـشاريعهـا املرسـومة يف
اخلطـة لــذا اقرتحت زيـادة املـبلغ للعـام
القادم كـون خطـته ستضـم العديـد من
املشـاريع مشريًا إىل أن االمانة قامت جبرد
( 65ختـسفـاً) يف مــدينـة بغــداد ووضعت
خطة ملعاجلتها تنتهي يف االول من تشرين
االول القـادم وبكلفة تـزيد علـى ملياري
دينار..
واضاف بـان خطـة معاجلـة التخـسفات
خاص بأعضاء الهيئات التدريسية

متديد خدمة مواليد 1940
حلني صدور قانون التقاعد
اجلديد
بغداد /طالب املاس الياس
أعلن وزيـر الـرتبيـة الـدكتـور سـامـي عبـد
املهـدي املـظفـر أن الـوزارة قـررت متـديـد
خدمة أعضاء اهليئات التعليمية والتدريسية
يف املـؤسسـات الرتبـوية حلـني صدور قـانون
التقاعد اجلديد يف العراق.
وقـال السـيد وزيـر الرتبـية لـ(املـدى) أن هذا
القـرار يـشـمل أعضـاء اهلـيئـات الـتعليـميـة
والتـدريسية من موالـيد  1940الذين جتاوزوا
السن القـانونية البـالغة  63عامـ ًا واملشمولني
بـأحكـام الفقــرة  4من املــادة  6من قـانـون
التقاعد املدني رقم  33لسنة  1966املعدل.
وأضـاف الدكتور املظفـر أن قرار الوزارة جاء
بنـاءًا على رغـبة أعضـاء اهليئـات التعليـمية
والتـدريـسيـة املـشمـولني بـالتقـاعـد أسـوة
بأخوانهم مـن مواليد  1941واملـواليد األخرى
اليت مت متديـد خدمـتهم ملواصلـة مسريتهم
الرتبوية من أجل خدمة العراق اجلديد.
وأشار وزير الرتبية إىل أن هذا القرار ال يشمل
املــوظفني الـذيـن تتجــاوز أعمــارهم الـسن
القانونية العاملني يف املؤسسات الرتبوية.

ال تخصيصات لألراضي السكنية ألية جهة
حـزبيـة أو منـظمـة وسنـالحق من يخـدع املـواطـنني
تـقتضي معاجلـة شبكة اجملـاري القدمية
يف بعـض املنـاطق الـيت أنتهــى عمـرهـا
الـتصميمي يف عدد من االحـياء كالكرادة
والريمـوك يف حـني إن شبكـة اجملـاري يف
مدينة الصدر تعـاني من مشاكل مزمنة
بـسبـب اخطـاء يف تـنفيـذهـا ..امـا يف مـا
يتعلق مبـشكلـة شحـة امليـاه يف عـدد من
املنـاطق فـان االمـانــة مل تقف مكتـوفـة
اليديـن ملعاجلتـها حيث قـمنا مبخـاطبة
اجلـانب الـيابـاني حـول سرعـة جتهـيز

االمـانـة بـ ( )30جممعـ ًا لتـصفيـة امليـاه
لـتوزيعـها علـى املنـاطق اليت تعـاني من
شحـة كبرية علـم ًا إن احلل اجلـذري وكما
اكد الـسيد االمني ال يتم بشكل جذري إال
بعــد تنفيـذ مـاء الـرصـافـة الـذي نـأمل
مبعــاودة العمـل فيه العـام القـادم إذا مـا
متت املـوافقـة علـى الـتخصـيصـات اليت
طلـبنـاهـا..ويف مـا خيـص اعالن بـعض
ض سكـنيـة
اجلـمعيــات عن تــوزيع ارا ٍ
للمواطنني اكد مديـر الشؤون القانونية

يف االمـانـة الـسيـد وسـام اجلـزائـري أن
االمانة سبق أن اكـدت عدم ختصيص اية
اراض اليــة مجعيــة وهنــالك إجـراءات
قــانــونيــة يف احملــاكـم ملالحقــة هــذه
اجلـمعيات ومنهـا القاء القبـض على عدد
من رؤسـائهـا الـذين ادعـوا بـتخصـيص
قطع اراض هلـا سـواء من االمـانـة أو من
قـبل جملـس احلـكم ســابقــ ًا وسلـطــة
التحـالف مثل مجعيـة (االمني) ونقـابة
االشراف العـلويني ومجعية صادق احللي
وحنذر املواطنني من عدم االجنراف وراء
اقاويل هـذه اجلمعـيات ألنهـا عاريـة عن
الـصحة ..أمـا عن رفع الـتجاوزات فـاشار
مـديـر الـشـؤون القـانــونيـة إىل إنهـا يف
الطريق للـزوال حيث إنها تعـد خمالفات
من الـناحية الـقانونيـة وتدخل يف جمال
الغـصب من النـاحيــــــة الشـرعيـة وقد
وجهنـا اكثر من ( )500انذار اولي ونهائي
للـمتجـاوزيـن يف عمـوم مـدينـة بغـداد
وستبـاشر االمـانة بـانشـاء تسعـة اسواق
للبـاعـة اجلــوالني..ويف جمــال تنـظيف
مــدينـة بغـداد اوضح مـديـر الـشـؤون
القـانونيـة إن شركات عـاملية مت الـتعاقد
معهــا سـتـــدخل يف العـمل لـتـنـظـيف
العاصمة بغداد.

ضبط سيارتني حمملتني بأعتدة خمتلفة يف الكوت
ملتقى الفرص االقتصادية االيرانية العراقية يعقد
.
و 128كغم من املخـدرات ونصـف قنينـة زئبـق يف الفاو
السبت القادم يف طهران
بغداد /املدى
يعقـد يف العاصـمة طهـران السبـت القادم
ملتقـى الفـرص االقـتصـاديـة االيـرانيـة
العـراقية الذي يهـدف اىل االعمار االجدى
يف العراق ومشاركة ايران يف اجلهد الدولي
املبذول وتـنمية التعـاون االقتصادي بني
البلدين.
ويستمـر امللتقـى الذي تـنظمه احلكـومة
االيــرانيـة بــالتعــاون مع احتـاد غـرف
الـتجـــارة يف ايـــران مـــدة اربعـــة ايـــام
وسيخـصص الـيومـان االوالن منه إللـقاء
الكلمـات واجراء املـباحثـات التخصـصية
يتضمـن اليومان اآلخران زيارات للمراكز
الصناعية واالقتصادية يف ايران.
وسـيشـارك يف املـؤمتـر اكثــر من  127من
املـســؤولني العـراقيـني من وزراء ووكالء
وزارات ومـستـشاريـن ومديـرين عـامني
حـيث وجهت الـدعــوات جلميع الـوزارات
العراقية.
وحصلت (املدى) علـى تشكيلة وفد وزارة
املوارد املائيـة اليت ستتضمن املـستشارين

لشؤون الشركات والشؤون االدارية واملالية
الـسيدين شـاكر حممـود اجلنابـي وخبتيار
عبـد الـرمحن ومـديـري شـركيت العـراق
والفـاو العـامـتني الـسيـديـن علي مهـدي
سلمان وهاني فخري ناجي.
استجابة ملا نشرته (املدى)

ندوة بشأن استقطاب الكفاءات
العلمية
بغداد/عمر الشاهر
عقـدت يف جــامعــة بغـداد نــدوة علـميـة
مـوسعة حول موضـوع (استقطاب الكفاءات
العلمـية ورعايتها وذلك استجـابة ملا نشرته
جريـدة (املدى) الغراء حتـت نفس العنوان،
وتنـاولت النـدوة سبل استقـطاب الـكفاءات
العلـميــة اليت أصــابهـا احلـيف يف العقـود
املـاضيـة.وأكد احلـاضرون ضـرورة تهيـئة
املـستلـزمــات الضـروريـة لالرتقـاء بهـذه
الكفـاءات واحملـافظـة عليهـا من اهلجـرة إىل
خارج العراق.وأقروا مجلة توصيات مهمة.

السيارات وقتل اصحابها.
ويف منـطقــة املفـــرق انفجــرت
الـسبت  7 / 24عبـوة ناسفـة بعد
مـرور قافلة امـريكية من دون ان
ترد انباء عـن وقوع خسائر ،فيما
كانت عبوة ناسفة قبل ذلك بأيام
قـد قـتلـت اربعـة مــدنيـني من
العمـال يف حــافلـة صـغرية علـى
طريق الغالبية وجرحت آخرين.
وانفجـرت عبوة اخـرى يف مندلي
بـالقـرب مـن التـمثـال املعـروف
بعـــروس منــدلـي ومل تقع ايــة
خـسـائـر .وهــذه هي املـرة االوىل
الـيت حيــصل فـيهـــا مـثل هـــذا
االنفجار يف مدينة مندلي.
ويف يـــوم االربعـــاء  7 / 21قـتلـت
عبوة نـاسفة شرطـيني عراقيني
عند مـرور سيارة مـدير شـرطة
محـايـة املـنشـآت الكهـربـائيـة يف
ديـاىل .ويف اليـوم نفـسه ضبـطت
قـوات احلـرس الـوطين شـاحنـة
حتمل اربعـة اطنـان من الـنحاس
واربع حموالت كهـربائيـة مفككة

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
الرياضة:
خـالد حمفــوظ

يعتقد انهـا كانت معـدة للتهريب
اىل ايــــران.وخالل يــــومـــــــــي
اجلمعـة والـسبت ( 24 / 23متـوز)
قُتل وجُرح مـا ال يقل عن مخسة
اشخـاص يف حادثتـني منفصلتني
حـني اصـطـــدمـت سـيـــارتـــان
مدنيتـان مبدرعتني امـريكيتني
بـالقـرب من اجملمـع الصنـاعي يف
ضواحي بـعقوبة ،يف اطـار سلسلة
من احلوادث املـشابهـة اليت وقعت
يف منـاطق خمـتلفــة من العـراق
خالل الفـرتة نفسهـا ،وقد تـساءل
االهـالي عن مـغزى اتـساع نـطاق
حـوادث االصطـدام هـذه ،يف هـذا
الوقت؟!
ويف وسط بعقوبـة انفجرت عبوة
نــاسفــة امــام احــد حمــال بـيع
اخلمـور مما حـدا بأصحـاب بقية
احملـال اىل اغالق ابـواب حمـاهلم ال
سـيمـا ان العـمليـات اليت هـي من
هـذا القبيل قد تكـررت يف املدينة
خـالل االشهـــر املـــاضـيـــة ،وان
اصحــــاب تلـك احملــــال تـلقــــوا

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

تهــديــدات مـن جمهــولـني بهــذا
اخلـصـــوص .واذا كـــان معـظـم
اصحــاب هــذه احملـــال يتـهمــون
اجلمـاعـات الـديـنيـة املـتطـرفـة
بالقيـام بهذه العمليـات فإن هناك
منهم مـن يرى ان جتـار املخدرات
يقفــون خلفهــا من اجل تـرويج
املخـــدرات يف الـبلـــد بـــد ًال مـن
اخلمــور .ويف يــوم االحــد 7 / 25
تـعرض مـدير نـاحيـة السعـدية
حممـد عثمان امسـاعيل اىل حادث
اغتيال اصيـب من جرائه جبروح
خمتلفـة ونقل بوساطـة مروحية
امــريـكيــة اىل مــستـشفــى بلــد
للـمعــاجلــة وقــد جُــرح ثالثــة
آخــرين كــانــوا معـه .ويف اليــوم
الـتـــالــي  7 / 26انفجـــرت ثالث
عبــوات نــاسفــة علــى طــريق
جلـوالء /قــرة تبّــة عنـد مـرور
مــوكب قـائـد شـرطـة احلـدود
وكمارك دياىل العميد ناظم شريف
حممد الذي جنا من احلادث.
ويف يـوم الثالثـاء  7 / 27تعـرضت

شـاحنة حتمل عوارض خرسانية
للقـوات االمــريكيــة يف منـطقـة
املفــرق بـبعقــوبـــة اىل هجــوم
بقـــذائف (اآلر بـي جـي) ادى اىل
احـرتاقهــا ،فـيـمـــا فجــر احــد
االنـتحــاريـني نفــسه بــسيــارة
مـفخخــة عـنــد قــدوم دوريــة
امـــريكـيــة ممـــا ادى اىل مقـتل
جنـدي امريكي واحـد على االقل
حبـسب ما افـاد شهود عيـان ،وقد
نفى مصدر يف الشرطة ذلك.
وخالل مـؤمتر للحـوار الوطين يف
قاعـة مبنى احملافـظة ،اعلن قائد
شـرطـة ديـاىل اللـواء وليـد عبـد
السالم ان الناحية االمنية تكتسب
االولـويـة يف الـوقت احلـاضـر وان
مبعـيـته اآلن  4000مـن ضـبـــاط
ومـراتب الـشرطـة يعملـون ليل -
نهـار من اجل امـن احملافـظة وان
قواته اعتقلـت  23من االرهابيني
وتالحـق اآلن ثالثـني آخـــريـن
منهم .واضـاف :ان مـديـريته مل
ف فيما يتعلق
تكن على اطالع كـا ٍ
خبطـوط االرهـابـيني قبل تـسلم
السيـادة ،وانها اصبحـت على علم
بهـا بعـد ذلك ،واشـار اىل مجـاعـة
الـــزرقـــاوي وانــصــــار االسالم
واالنتحاريني العرب كجهات تقوم
بـاالعمـال املسلحـة .وطلب قـائد
الشـرطة من احلـاضريـن التعاون
مع قـواته ألجل خلق جـو آمن يف
احملـافظـة .يف الـوقت الـذي اعلن
فيه احملـافظ الـدكتـور عبـد اهلل
اجلبوري ،يف املنـاسبة نـفسها ،عن
وجــود الف ومـئتـني من قــوات
شــرطــة احلـــدود مع لــواء مـن
احلرس الـوطين على حدود دياىل
مع ايــــران بــــدءًا مـن حــــدود
السـليمانيـة وحتى حـدود الكوت
ومهمة هذه القوات منع املتسللني
واملهربني من عبور احلدود.

انتخاب  56مرشحا
للمؤمتر الوطين من
حمافظة نينوى

القبـض على أحد األجـانب لنشره
مـرض األيـدز يف املــوصل ،وذكـر
بيـان للـشرطـة أن متعلقـات هذا
احلـادث سيـعلن عنـها الحـق ًا بـعد
استكمال التحقيقات.
ويف واسط ألقـت الشـرطـة هنـاك
القبض على سيارتني مسروقتني
من وزارة الـزراعة وهمـا حمملتان
بـأعتـدة خمتلفـة ،وذكـر مصـدر
رفـــض الـكـــــشف عـــن امسه أن
السيـارتني كانـتا متـوجهتني من
منـطقــة العـزيـزيــة إىل الكـوت
عـندمـا مت القبـض عليهمـا وعلى
من فيهـا.وعلى اتصـال باملـوضوع
صـرح الـرائـد عبــد علي يـوسف
مديـر شرطة مدينـة الفاو وكالة،
أن مفارز شـرطة الفاو وبـالتعاون
مع قـوات احلدود ضبطت  28كيلو
غرام ًا من املـواد املخدرة إضافة إىل
كميـات من مـادة الرتيـاق ونصف
قنينة من مادة الزئبق.

وأضـاف مـديـر شـرطـة الفـاو أن
املـخدرات والـرتياق كـانت مهـربة
إىل العـــراق من إيــران أمــا مــادة
الزئبق فكـانت مهربـة من العراق
إىل إيران.
وذكــر أنه مت ضبـط  13صهـرجيـ ًا
ال بــالنفـط العــراقي كــانت
حمم ً
مهربة إىل دول اجلـوار كما مت إلقاء
الـقبـض علــى سـبعــة أشخــاص
متهـمني بـالـسـرقــة واالعتـداء
ال عـن ضـبـط كـمـيـــة مـن
فــض ً
الـسجـائـر نـوع (مـونـت) أثنـاء
حمـاولة تهـريبهـا إىل إيران إضـافة
إىل عـشــر (بـــاالت) من الـقمــاش
اجلديد ،وألقي القبض على رجلني
وامرأتني من املهربني اإليرانيني.
وقـد عثـر رجــال الشـرطـة علـى
جثة شـاب يف العشـرين من الـعمر
وبعـــد عـملـيـــات الــتحقـيق مت
التـوصـل إىل اجلنـاة وهـم ثالثـة
أشخاص متت إحالتهم إىل القضاء.

مواطن يرشد قوات الشرطة إىل
صاروخني موجهني جاهزين لإلطالق

املوصل  /نزارعبدالستار
علـمت املـدى مـن مصـدر يف
ديوان حمافظة نينوى انه مت
تـرشيح ( )56عـضوا لـتمثيل
احملافـظة يف املـؤمتر الـوطين
العــراقي .وعـرب املصــدر عن
قنـاعـة احملــافظــة التـامـة
بــاملــرشـحني حـيث ضـمت
القـــائـمــــة العـــديـــد مـن
الــشخــصيــات الفــاعلــة يف
اجملــاالت كــافــة واضــاف ان
املـرشحـني ميثلـون اجملـتمع
املوصل /املدى
املـدنـي والعـشـائـر ورجـال
قاد مـواطن عـراقي الشـرطة اىل
الدين.
العثور علـى صاروخـني من عيار
وحـصلت املـدى علـى قـائمـة
تــضم ( )24امســا فقــط من  107ملـم مـــوجهـني ضــد قــاعــدة
للقــوات املتعــددة اجلنـسيـات يف
اصل ( )56وهم:
مشال شرق املوصل .
أثـيل عبـد العـزيـز الـنجفي
وذكر املـواطن للشـرطة بـأنه قد
وحممـد طـاهــر العبــد ربه
ونايف أمحد صفوك الفيصل
وخري الـديـن حممـد طـاهـر
النقـشـبنـدي وأمحـد فكـاك
أمحد البـدراني وأشواق غامن
صاحل وبديعة هرمز وفاطمة
حـسني علي وسـاهرة كـاظم
نعـاس وحسني أمحـد كوران
وحممـد هليل فـروان وعمـر
بغداد /املدى
صاحل اجلحيشي وفاروق عبد
جهز فـريق تفكيك املـتفجرات
القـادر عبـد الـرمحن وعبـد
من الــدفــاع املــدنـي مبعــدات
السالم عـبد الـقادر الـرحيم
بـشكل أفضل كي يـستجيب ألي
ومـصطفـى أمحـد الـورشـان
طارئ.
وخـالـد إمســاعيل كـركجـة
وقـد قــدمت القــوات املتعـددة
وشيالن صبـاح فقي وحمـمد
اجلنسيات ثالثة أجهزة حتديد
مجـيل عبـد الـستـار احلبـال
املــواقع عــامليــا(جـي بي اس)
وانتـصـار يـونــس العمـري
وعلي مــسلم علـي ومصـدق
والـيت سـتـمكـن الفـــريق مـن
لقـمـــــان اجللـيب وجنــــوى
حتـديــد األمكنــة بصـورة أدق
إبـراهـيم الربهـاوي وفيـضي
وخاصـة العبوات النـاسفة اليت
حممــد أمني وهــالــة صــاحل
تــــزرع علــــى الــطــــرق كـي
جلمريان.
تسـاعدهم يف أداء عملهم بشكل
أفضل .وشـارك أعضـاء الفريق

شــاهــد ارهـــابيـــون ينــصبــون
ويــوجهـون الـصــواريخ بـاجتـاه
منشـأة للقوات املتعددة اجلنسيات
 .وبعـــد ان حققـت الــشــرطــة
باملـوضوع عـثرت علـى صواريخ
جاهزة لالطالق.
وقـامت الـشرطـة حبمـاية املـكان
ومـن ثـم نـقل تلـك االسلحــة اىل
مقــر مـبـنـــى تفجـري االسلحــة
للـتخلص منها فيـما بعد  .وحتقق
الشرطة االن يف هذه احلادثة.
ومـنذ انتقـال السلطـة بتاريخ 28
حزيران تـولت قوات االمن توفري
االمــان واالستقــرار للعـراق .وان
التعــاون بني املـواطـنني وقـوات
االمن يعترب عـامال حيويـا لتقدم
البلد .وهذا يعترب مثاال لعديد من
حاالت التعاون لتخليص البلد من
اعمال العنف واإلرهاب.

.
فريق عراقي متخصص لتفكيك
املتفجرات بأجهزة حديثة

بــالتــدريب علـى هـذا اجلهـاز
وحتـسني قــدراتهم ومهـاراتهم
على استخدامه.
وكـــذلك مت شـــراء مـــركـبـــة
لـتــسهـيل مهـــامهـم وتلـبـيــة
احتياجـاتهم و 60بدلـة رمسية
لـتــأديـــة مهـــامهـم وجتـعلهـم
معــروفـني للقــوات املـتعــددة
اجلنـسيـات.وقـد كــان أعضـاء
الفـريق يرتدون سـابقا مالبس
مدنية أثناء تأدية عملهم.
وان املعـدات اجلديـدة ستسـاعد
الفــريق علـى تـأديــة مهــامه
العظيمة بكفاءة وأمان أكثر.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

احملافظات /مراسلو املدى
أفادر مصـدر مسـؤول يف مديـرية
شـرطة نينـوى أن نقطة سـيطرة
للـشـرطــة يف القيــارة تعــرضت
هلجــوم بــالــرصــاص مـن قـبل
جمهولني ومل يذكـر املصدر وقوع
إصـابــات بني أفـراد الـشـرطـة.
وأضــاف أن الــشــرطــة تــواصل
التحـريات حبثـ ًا عن اجلنـاة الذين
الذوا بالفرار.
وعلى الصعـيد نفسه ذكـر مصدر
خمول يف مـركز شرطـة احلدباء يف
املـوصل أن رجـال الشـرطـة ألقـوا
القـبض علــى عصـابـة خمـتصـة
بـسرقـة السيـارات حيـث مت إلقاء
الـقبـض علــى أفــراد العـصــابــة
وحبـوزتهم سـيارة مـسروقـة نوع
بـيك  -آب ،وقد أحـيلوا إىل القـضاء
لينالوا جزاءهم العادل.
ويف الـسيـاق نفـسه ألقت شـرطـة
املــوصل يــوم الـثالثــاء املـــاضي

.

قائد الشرطة  :اعتقلنا  23مسلح ًا ونالحق ثالثني آخرين
بعقوبة /املدى
ال ميـر يــوم من دون ان يُـسمع يف
بعقـوبـة دوي انفجـار ،او اصـوات
اطالق رصـاص او هـديــر حتليق
طـائرات امـريكـية (اسـتطالع او
مــروحيـة او نفـاثـة) .واذا كـان
وسط املـدينـة ال يشهـد عمليـات
مسلحـة ا ّال يف القليل النادر نتيجة
انتـشـار قـوات الـشـرطـة وقـوات
احلـرس الـوطين فــإن الضـواحي
باتـت وكأنـها سـاحة حـرب يعم
اجـواءها الرتقـب واحلذر ليـتفجر
فيهـا الــوضع بني آونـة واخـرى،
وخالل ذلـك حتــــصل حـــــاالت
مــداهـمـــة تقـــوم بهـــا القــوات
االمـريكيـة او قـوات الشـرطـة او
قـوات احلـرس الـوطين او بـشكل
مشـرتك ألماكن يـعتقد انهـا اوكار
ملسلحني .فقبل اسبوعني اعتقلت
القــوات االمــريـكيــة عـــددًَا من
االشخـاص يف منطقة العـبّارة بعد
غارة مـفاجـئة وصـادرت كمـيات
من االسلحـة .ويف عملـية ممـاثلة
حــدثـت االحــد املــاضـي 7 / 25
توغـلت القوات االمريـكية وقوات
من احلـرس الوطين جنـوب قرية
الـــدواســـر يف بهـــرز وحـــدثـت
اشـتبـاكـات قــامت علـى اثـرهـا
املـدفعية واملـروحيات االمـريكية
بقصف املـنطقـة .وحـسبمـا افـاد
بيـان امريكي فإنه مت قتل مخسة
عـشـر مـسلحــاً ،واعتقـال ثالثـة
عشـر آخريـن يف الوقت الـذي اكد
فيه االهالي ان القتلى كانوا اثنني
مـن املــدنـيـني فقــط .بعــدهــا
انـسـحبـت القــوات االمــريـكيــة
وتوزعـت قوات الـشرطـة وقوات
احلــرس الــوطـين يف املنـطقــة.
وحيـكي االهــالـي عن عـصــابــات
مسلحـة تنتـشر يف هـذه املنـطقة
النـائيـة نـسبيـ ًا وتقـوم بسـرقـة

د .آمال موسى
عضو اهليئة التحضريية للمؤمتر الوطين

مبشاركة اكثر من  127مسؤوالً عراقياً

يف ديالى ..االرهابيون يقتلون االبرياء ويخلقون وضعا امنيا صعباً

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

حـق الـــــــــرد

 30مجـــمعـــــاً ملــيـــــاه الــــشــــــرب جتهـــــزنــــــا بهـــــا الــيـــــابـــــان ..قـــــريــبـــــاً

عادل العامل

4

املنوعات:
حممد درويش علي

الثقافية :
قاسم حممد عباس

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العــنـــــــوان
ـ

issued by: Al- Mada Establishment
for Mass Media, Culture & Art

بغداد  -شارع ابو نؤاس

دمـشق  -شارع كـرجيـة حداد بريوت  -شـارع احلمرا

