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بغداد/سحر اخلالدي
قــال مصــدر يف وزارة الكهـربـاء أن الـتنــسيق جـارٍ مع وزارة
الــنفــط لـتــــوفـيــــر أنــــواع الــــوقــــود اخملـتـلفــــة للــمحــطــــات
الكهربائية حيث تعقد اجـتماعات اسبوعية بني الوزارتني
لــدرج االوليـات مـن احملطــات الكهـربــائيـة وتــوفيـر الـوقـود

الالزم لها.
من جـانـبه نفـى املـصــدر أن يكـون عـدم تـوفـر الـوقــود من
األسبــاب الـتي ادت إلــى تـــأخيـــر أعمــال الــصيــانــة وإعــادة
الـتــأهـيل للـمحـطــات الـكهــربــائـيــة. مــؤكــداً ان الـظــروف
األمـنيـــة التـي شهــدتهــا الـبالد مــؤخـــراً هي مـن األسبــاب

الرئيسة التي عرقلت اعمال ومشاريع الكهرباء.
من جــانب آخـر قــال املهنـدس حــسن كــاظم عـزيـز املـديـر
العــام لتــوزيع كهـربــاء بغــداد/الكـرخ: ان املــرحلــة الثــانيـة
حملـطة املأمون مت اجنـازها بنسبـة 100% وان الوزارة تسعى
لتــوفيـر وتــأمني الـتيــار الكهـربـائـي لعمــوم منــاطق بغـداد
وعـن طــــريـق حل االخـتـنــــاقــــات احلــــاصلــــة يف املغــــذيــــات

الرئيسة للمناطق مثل العامرية واحلرية.
مـــضــيفـــــاً: ان جلــــــان رفع الــتجـــــاوزات مــــســتــمـــــرة بــــــرفع
الـتجاوزات عن كثـير من القطـاعات التجـارية والصنـاعية
واملنـزليـة لتـأمني وصـول التـيار الـكهربـائي ألكـبر عـدد من

املواطنني.
بغداد/املدى 

اثـــر مـــراقـبــــة احلكـــومـــة عـملـيـــة تـــسلـيـم
الــسالح يف مـنــطقــة الـثــورة، اهـتـم رؤســاء
مـن فـــرقــــة الفـــرســـان االولـــى بـــاسـتـمـــرار
اجلهـــود يف شـــرقـي بغـــداد مـن اجل ازالـــة
العـبـــوات الـنـــاسفـــة املـــوجـــودة قـبل الـبـــدء
مبـــشـــــاريع االعـمــــار الـتـي تـكلـف ماليـني

الدوالرات.
وعقـب فتـرة تـسلـيم االسلحـة التـي هيـأت

بغداد / عمر الشاهر
عقــدت امـس يف قـصــر املــؤمتــرات
اجللــســة الـتـــاسعــة عــشــرة وسـط
اجـمـــاع كل االعـضـــاء علـــى ادانـــة
العـمليـة االرهـابيـة البـشعـة الـتي
نفــذت بحق مـجمــوعــة من افــراد
احلــــــــرس الــــــــوطـــنـــي يف قــــضــــــــاء
منـدلـي. ومن اهـم القضـايـا الـتي
تـنـــاولـتهــــا اجللــســـة هـي قــضـيـــة

االنتخابات وسبل اجناحها.

لقمة العيش هي األهم
ابــتـــــدأت اجللـــســـــة بـــــالقــضـــــايـــــا
الـــســــاخـنــــة الـتــي تعــــود اعــضــــاء
اجمللــــس اثــــــارتهـــــا حــيــث قـــــالــت
العــضـــــوة سالمـــــة اخلفـــــاجــي ان
حـادثة مندلي هي مبثـابة ناقوس
اخلطـر وعلى احلـكومـة العراقـية
ان حتــــــذر مـــن القــــــادم. واشــــــارت
اخلفـــــاجــي الــــــى ان الهــم الـــــذي
يــسـيـطـــر علـــى الــشـــارع العـــراقـي
االن هــو لـقمــة الـعيـش وطــريقــة
احلـصـــول علـيهـــا بعـــد مـــاعـــانـــاه
املـواطنــون طيلــة الفتـرة املـاضيـة
مـن احملــســـوبـيـــات واملـنــســـوبـيـــات
الــتــي ســيـــطـــــــرت علــــــى خـــطـــط
الــتعــيــني وحـــــرمــت الـكــثــيـــــر مــن
العــــراقـيـني مـن احلــصـــــول علــــى
حـقهــم املــــســتـحق يف احلـــصــــــول
علـى وظيفـة منـاسبـة لهم تـرضي
تــطلعـــاتهـم ، وربـطـت اخلفـــاجـي
بني مـسألة اعمار العـراق ومسألة
الـبـطــالــة حـني قــالـت: بـــاإلمكــان
حل مــشـكلــة الـبـطــالــة متــامــا يف
الـعـــــــراق مــن خـالل مــنـح عـقـــــــود
اعــــادة اعـمــــار العــــراق لـــشــــركــــات
عــراقيــة وسـتقــوم تلك الـشــركــات

بتوظيف آالف العراقيني.

عراقيو اخلارج
واالنتخابات

وحتـدث السيد حسني الصدر عن
قــضـيــــة االنــتخــــابـــــات القــــادمــــة
معــتــبـــــرا ايـــــاهـــــا أفـــضل الــــســبل
للتعـبيــر عن واقع االمــة مطــالبـا
احلكـومـة العـراقيـة بـالـعمل علـى
تــــوفـيــــر فــــرصــــة املـــشــــاركــــة لـكل
العراقيني وعدم حرمان اي منهم
مـن هـــذا احلق االزلـي يف تقـــريـــر
املــصيــر مــشيــرا يف الــوقـت نفــسه
الى مـسألـة املهاجـرين العـراقيني
واملقـيـمـني يف اخلـــارج وأعـــدادهـم
الــتــي تـــصل الــــــى اربعــــــة ماليــني
نــسمــة وقــال : نحـن نقــرأ يـــوميــا
اخـبـــارا يف الــصـحف عـن قــضـيـــة
عــــراقـيـي اخلــــارج ونـــسـتــمع الــــى
تـصـــريحـــات للـمفــوضـيـــة العلـيــا
حــول عــدم حــسم قـضـيتـهم، وانــا
اتــســـاءل: اذا كـــانـت قـضـيـتهـم لـم
حتــــــســـم الــــــــى االن فـــمـــتــــــــى اذن

اجمللس الوطني يعقد جلسته االعتيادية التاسعة عشرة 

وسط جو مشحون باألمل والغضب لشهداء جمزرة منديل
أعضاء اجمللس الوطني يحذرون احلكومة من اعمال ارهابية خطيرة

املـــــشـحـــن عـــن االحـــتـالل الـــــــذي
فـــــــرضه صــــــدام واتــبــــــاعـه علــــــى
ــــــــــــــذي جــعــل الــعــــــــــــــراقـــــيـــــني وال
العـراقـيني يقـتتلــون فيمـا بيـنهم
حيث هناك العـديد من املقاتلني
العـراقـيني الــذين يقـاتلــون ابنـاء
الــــرمــــادي  الــــى جــــانــب القــــوات
االمريكية وقد قتل من هؤالء يف
االنبـار اكثر مـن خمسني شـخصا
وجثثهم مـازالت هنـاك الى اآلن.
فـيمـا قـال الــدكتـور محـسـن عبـد
احلـميـــد ان اجلنــود االمــريكـيني
مــــــازالــــــوا ســــــادريــن يف غـــيهــم يف
الهجـوم على املـساجـد واجلوامع
وانـتهاك حـرمتهـا بحجـة البحث
عـن االسلحــة او املــطلــوبـني وانــا
احتــــدى ان يـكــــون لـــــدى القــــوات
االمــريـكيــة اي دلـيل علــى صحــة
ادعـــــــاءاتـهـــــــا او ان تـكـــــــون ألـقـــت
القـبــض علــــى اي مــطلــــوب لهــــا
خالل مـــداهـمـــاتهـــا لـــدور عـبـــادة
املــــــــسـلــــمــــني بـل ان عــــمـلــــيـــــــــــات
االعــتقــــال تقـتــصــــر علــــى ائـمــــة

املساجد واملدنيني.

اجملندات!!
وحتـــــــدثــت الـعــــضـــــــوة صــنـكـــــــول
جابـوك  عن اجملندات العـراقيات
حيـث طلنب منهـا ان تقوم بـزيارة
أحـــــد مـــــواقـعهــن لــتــــطلـع علـــــى
املعاناة التي يعشن حتت تأثيرها
حيـث املعــاملــة الالانـســـانيـــة من
قـبل الـضـبــاط للـمجـنــدات الـتـي
وصلـت الـــى حـــد ان يقـــوم اآلمـــر
بــضـــرب قـــائـــدة ســـريـــة الـنــســـاء
وغــيــــــرهــــــا مــن االســــــاءات الــتــي
يــتحــملــنهــــا يــــومـيــــا بــضـمــنهــــا

مشاركتهن يف الغرف للرجال.
هــذا واسـتـمــرت اعـمـــال اجللــســة
الــتــي ضـــيفــت الــــســيــــــد اشــــــرف
قاضي مبعـوث االمم املتحدة الى
العـــراق للـتـبــاحـث حــول الـــوضع
احلــــالــي للــبالد واســتعـــــداداتهــــا

الستقبال االنتخابات.

ـ ـ

اعالن الفلـوجـة مـنطقــة منكـوبـة
بــسـبـب تــدهــور الـــوضع الــصحـي
واالقتـصــادي فيهــا. كمـا طـالـبت
بتـشـكيـل جلنــة حكــوميـة لـزيـارة
الفلــوجـــة ونقل صـــورة حقـيقـيــة
عـن الـــــوضع الــــذي حتـيــــاه هــــذه

املدينة.

الفساد ثم الفساد
اما السيـد مشعان اجلـبوري فقد
ركـز علـى قضـايـا الـفسـاد االداري
والنـزاهـة حـيث اشـار الـى قــائمـة
الدول الـعامليـة  للنـزاهة والفـساد
الـتـي وضعـت العـــراق يف املـــرتـبـــة
رقــم 124 مــن بــني 140 مـــــرتــبـــــة،
وورد يف الـقـــــــائــمـــــــة )ان الـعـــــــراق
وضعـه مخــــز جـــــدا ويعــــانـي مـن
فـساد اداري كـبير( وأكـد اجلبوري
مــن جـــــديــــــد انه ميــتلـك وثــــــائق
دقـيقــة عـن قـضــايــا فــســاد اداري
وضــرب لــذلـك مثـــاال حني قــال :
)كم تـعتقـدون ايهـا الـســادة كلفـة
انـشـاء معـسكـر ملقـر لـواء واحـد ،
انا شـخصيا سـألت السيـد توفيق
اليـاسـري رئيـس اللجنــة االمنيـة
يف اجمللس ونظرا خلبرته يف هذا
اجملـال  فقـد افـادني مـشكـورا بـان
كـلفـــة انــشــــاء هكــــذا معـــسكـــر ال
تتجاوز العشرة ماليني ، لكن هل
تـعلـمــــون يــــاســــادة كـم هــــو املـبـلغ
الـــذي رصـــد لهـــذا املــشـــروع ؟ انه
ملـيــار وعـــدة ماليـني اخـــرى معه
مــن اجل انـــشـــــاء أربع بــنـــــايـــــات.
فــانـظــروا الــى ايـن وصل الفـســاد
ــــــــــــوري االداري( واضــــــــــــاف اجلـــــب
)اطــالـب اليــوم اجمللـس الــوطـني
بـتــشكـيل جلـنــة خــاصــة ملـتـــابعــة
قـضايـا الفسـاد االداري ومهمتـها
مـــــراقــبـــــة مــنـح عقـــــود االعــمـــــار
وعقـود الـنفط الـتي شهـدت اكبـر

عمليات الفساد(.

مشاكل االحتالل.
وحتـــــــدث العـــضـــــــو سعــــــد نـــــــايف

ـ ـ

ســـتحـــــســـم ونحـــن علــــــى ابــــــواب
االنتـخابـات؟ مؤكـدا علـى ضرورة
ايجـــاد آلـيـــة ســــريعــــة حلل ازمـــة
العــــراقـيـني مـن حــملــــة جــــوازات
السفـر االجنبيـة والذين يـرغبون

يف االشتراك يف االنتخابات.

تعتيم إعالمي حول
اإلرهاب

وحتــــــدث عـــضـــــــو اجمللـــــس فــــــؤاد
الـــدوري عـن عـملـيـــات االغـتـيـــال
الـتـي تـنفــذ ضــد شـــرائح معـيـنــة
مــن ابــنـــــــاء اجملــتــمـع الـعـــــــراقــي
والــرامـيــة الــى تــصفـيـــة العقــول
والقـضــاء علــى االبــداع العـــراقي
مـــــشــيــــــرا الــــــى الــتـــصـــــــريحــــــات
املـسـتمــرة للمـســؤولني العـراقـيني
عــــن اعــــتـقــــــــــال الـعــــــــــديــــــــــد مــــن
الــشخـصـيـــات االرهـــابـيـــة دون ان
تظهر احدى هذه الشخصيات يف
وســــــــــــــــــــــائـــل االعـــالم لـــــــــتـــعـــلـــــــــن
مـــســـــؤولـيــتهـــــا عــن اي تهـمـــــة او

جرمية.
وحتـدثـت العـضـوة آالء الـسعـدي
عن املـأسـاة التـي تعيـشهـا مـدينـة
الفلـــوجـــة واآلثـــار املـــدمـــرة الـتـي
تــركتهـا عـمليـات القـصف و الـتي
وصفـتهــا الـسعــدي بــالعـشــوائيــة
مــــشــيــــــرة الــــــى ان اغلــب عــــــوائل
مــديـنـــة الفلــوجــة اضـطــرت الــى
النـزوح الى خـارج املديـنة بـعد ان
دمرت عمليـات القصف مسـاكنها
فــــــســكـــنـــت يف امــــــــاكـــن التــــصـلـح
للــــسـكــن الــبــــشــــــري كــــــاملــــــدارس
وحـقــــــــــول الــــــــــدواجــــن. واكــــــــــدت
الـــــــسـعــــــــــدي عـلــــــــــى ان كـل تـلــك
العملـيات االجراميـة التي جتري
بحق اهل الفلـوجة ال مـسوغ لـها
ســوى الــدعـــوى البــاطلــة بــوجــود
الــــــزرقــــــاوي يف الـفلــــــوجــــــة وهــي
معلــومــة لـم تــسـتــطع تــاكـيــدهــا
القـــــوات االمـــــريـكــيــــــة نفـــــسهـــــا.
وشـــددت الـــسعــــدي علـــى ضـــرورة
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املوصل / مكتب املدى
حـذر الـسيـد دريـد كـشمـولـة، محـافـظ نينـوى،
يف خطاب متلفـز بثه التلفزيـون احمللي، حذر
من فـتنـة وصفهـا بـاملـدمـرة يف اشــارة منه الـى
الـــتــــــــردي االمـــنـــي اخلــــطـــيــــــــر احلــــــــاصـل يف
احملـافـظـة. خـطـاب كــشمـولـة هــو الثـانـي من
نـــوعه ويـصـب يف الـتحـــذيـــر مـن فـتـنـــة تـبـــدو
بــــوادرهـــــا واضحـــــة وجلـيـــــة علـــــى مجــــريــــات

االحداث داخل مدينة املوصل. 
كــشمـولـة الـذي حتـدث يف خـطـابـه عن تــاريخ
املـوصل ومـا واجهته مـن ازمات، طـالب علـماء
الـدين مبوقف حازم امام مـاوصفه بفتنة يراد
بهـا افـتعـال ازمـة خـطيـرة. حتـذيـر كــشمـولـة
جــــــاء علـــــى خـلفــيـــــة االحـــــداث الــتـــي وقعــت
اجلــمعــــة املــــاضـيــــة يف جـــــامع )ذو الـنــــوريـن(
عنــدمــا قــامـت القــوات االمــريـكيــة بــاقـتحــام
مـصلــى النـســاء اثنـاء صـالة اجلمعـة وكــذلك
قيام بعض خطباء اجلوامع بالتحريض على
مقـاتلـة االجهـزة االمـنيــة من شـرطـة وحـرس
وطـنـي اضــافــة الــى الـتحــريـض علـــى معــاداة

املسيحية.
وكـــشف مـصـــدر امـنـي مـــوثــــوق به للـمـــدى ان
االجهــزة االمـنـيــة يف احملــافـظــة يف مـــواجهــة
حقــيقــــــة االن مع تــيـــــارات وصـفهـــــا املـــصـــــدر
بــاملتـشـددة والـسلـفيـة مــشيـرا الــى معلـومـات
مؤكـدة تفيد بلجـوء مسلحني عـراقيني وعرب
مـن مـنــــاطق العـــراق الـــوسـطـــى الـــى مـــديـنـــة
املــوصل، وان االجهــزة االمـنيــة تتــوقع انــدالع
مــواجهـات كـبيـرة يف االيــام القـادمـة، واضـاف
املــصــــدر ان محــــاوالت تـبــــذل لــتجـنـب هـكــــذا

موقف.
وعلـــى الــصعـيـــد نفــسه كــشفـت احـصـــائـيـــات
مـصــدرهــا شــرطــة نـينـــوى، متكـنت املـــدى من
االطالع عليها، كـشفت عن ارتفاع ملحوظ يف
جــــرائـم االغـتـيــــاالت واخلـــطف االمــــر الــــذي
ميكن وصفه بـاحلالـة املرعبـة، واملدى ملتـزمة
بعــدم نـشــر االحـصـــائيــات. ومـن جهــة اخــرى
اكــدت املـصــادر املقــربــة مـن االجهــزة االمـنيــة
للمدى وجـود حالـة من الفوضـى بني عنـاصر
االمــن، وان الــتـــســـــرب مــن اخلـــــدمـــــة وضـعف
املعنـويات من الظـواهر الواضحـة االن خاصة

املوصل توشك على االنفجار

حمـــافـظ نـيـنـــوى حيـــذر مـن فـتـنـــة مـــدمـــرة ويـــدعـــو 
رجال الدين ملواجهتها

جلوء مسلحني عراقيني وعرب إلى املوصل لتنفيذ عمليات ارهابية
خـطــابـــات اعالمـيــة حتــذيــريــة مـــوجهــة الــى
شخـصيـات سيـاسيـة وحـزبيـة وقـوائم بـاسمـاء

رشحت للقتل.
وللخروج من هـذه االزمة دعا السـيد محافظ
نـيـنـــوى يف مـــؤمتـــر صـحفـي عقـــده يف ديـــوان
احملــافظـة، دعـا احلكـومـة الــى القبــول بفكـرة
اعـــادة افـــراد اجلـيـــش العـــراقـي الــســـابق الـــى
اخلـدمــة، كمـا طــالب بـاعـادة اللـواء اخلـامـس
الـــى العـمل مـن جـــديـــد يف مـــديـنـــة املـــوصل.
وكشف مـصدر مقـرب من احملـافظ للـمدى ان
مـبــاحـثــات يف هــذا الــشــأن جـــرت مع الــسـيــد
رئيـس الـوزراء الــدكتـور ايــاد عالوي يف زيــارته
التي قـام بها الى احملـافظة اخلمـيس املاضي.
وقـــد اشـــار بـيـــان تلـي علـــى الــصحفـيـني عـــزم
الــــدكـتــــور ايـــــاد عالوي االطـمـئـنـــــان علــــى ان
االنـتخـــابـــات املقـــررة سـتجـــرى يف محـــافـظـــة
نـينـوى بـانــسيــابيــة وشفــافيـة وقـد فـسـر هـذا
االطمـئنــان، هنـا يف املــوصل، علــى انه يـشـمل
ايضـا عزم احلكومة على تعـزيز القوة االمنية

يف املدينة.

اثـر وقوع جـرائم اغتـياالت منـظمة اسـتهدفت
افراد الـشرطـة واحلرس الـوطني، االمـر الذي
قد يـتسبب يف عجز تام يف حـالة تفجر االزمة

وحتولها الى مواجهة مسلحة شاملة.
حــالــة الـتــذمــر بــاديـــة علــى املــواطـن العــادي
وتــؤثـــر علـــى مجـمل الـنــشــاطــات االنــســانـيــة
واالقتـصادية يف مديـنة املوصل، ويف استطالع
اجــــــرته املـــــدى، شــمل عــيــنـــــات اجــتــمـــــاعــيـــــة
مخـتـلفــــة، تـبـني وجــــود تـــــراجع مـلحــــوظ يف
الـثقة من قـدرة االجهزة االمـنية علـى احتواء
املــــوقـف ؛ فقــــد ســــاهـم خــطــــاب احملــــافــظ يف
اعطـاء االنـطبـاع بــالعجــز التـام، اضـافـة الـى
وجـــود حتــــوالت تعـــد مـن الــظـــواهـــر املـلفـتـــة
للـنظـر يف مــدينــة مثل املـوصل حـيث حتــولت
جــــدران املـــســــاجــــد واجلـــــوامع الــــى لــــوحــــات
اعالنــات تنـشـر عـليهـا اخلـطـابـات والـبيـانـات
اخملــتلفـــة ومـــايــسـمـــى بـبـــراءات الـــذمم حـيـث
تـنـتـــشــــر علــــى جــــدران اجلــــوامع يف مــــديـنــــة
املوصل اعـالنات توبة مكتوبة باقالم اشخاص
تعـــــاونـــــوا مع قـــــوات االحــتالل اضـــــافـــــة الـــــى

كركوك/إبراهيم خليل
اعلـنـت الــشـــرطــــة يف محـــافــظـــة
كــــــــركــــــــوك انـهــــــــا اشـــتـــبــكـــت مـع
مـسـلحني حـاولــوا اقتحـام مـركـز
شــرطــة الــرشــاد ـ 90 كـم جـنــوبـي
كــركــوك يف الـطـــريق املــؤدي الــى
مـــديـنــــة تكـــريـت الــــذي يعـــد مـن
املـــــراكـــــز الــتــي تعــمـل علـــــى مــنع
تـــسـلل املـــسـلحــني القــــادمـني مـن
خارج كركـوك الى املدينـة لتنفيذ
عـمليـات ضـد الـشـرطـة واحلـرس
الــــــــوطـــنـــي والـقــــــــوات مـــتـعــــــــددة
اجلـنـــسـيــــات، وتــــأمـني الــطـــــريق
للقـــوافل العــسكــريــة االمــريـكيــة
الـتـي متـــر علـــى الـطـــريق وتــنقل
االمــــدادت لـلقــــوات االمــــريـكـيــــة
وقــــال الــنقـيـب حـــسـن عـبــــد اهلل
العـبيــدي من شــرطــة الــرشــاد ان
عنــاصــره اشتـبكـت مع املـسلـحني
وقد اصيب يف احلـادث وقتل عدد
من اإلرهـابيني حيث ادى احلادث

الرشطة تشتبك مع إرهابيني جنويب كركوك 
وتقتل عددًا منهم

الى تـدمير مركبـة كان يف داخلها
مزارعـون كانـت متر وراء الـدورية
وقــــــــــد مت نـقـل املــــــصــــــــــاب الــــــــــى
مـــسـتــــشفــــى احلـــــويجــــة لـتـلقـي

العالج..
من جـانب اخـر نـسف مجهـولـون
محال" لبيع املشروبات الكحولية
قــــــرب اجلــــســــــر الـــــــرابع شــــــرقــي
املـدينة وهي من احلـوادث النادرة
الـتـي تــشهــدهــا مــديـنــة كــركــوك
فـيمـا تعــرض مطـار كـركـوك الـى
هجوم بصاروخي كـاتيوشا حسب
مـــا اكــــدته الــشـــرطــــة العـــراقـيـــة
لــكـــنـهـــــــــا لـــم تـعـلـــن عـــن حـجـــم
اخلسـائـر واالضـرار لـدى القـوات
االمـريكيـة…وكان مـطار كـركوك
قـــــد تعــــرض الـيــــوم الـــــى هجــــوم
صـــاروخـي سـمعـت فــيه صفـــارات
االنـذار يف كـركـوك ولم تتـوفـر أي
مـعلـــومـــات عـن اخلــســـائـــر لـــدى
ـــــــــــــــــود األمـــــــــــــــــريــــكـــــــــــــــــان. ـاجلـــــــن ـ ـ

الـى احلـاق اضـرار بغـرف واقسـام
املــــركــــز الــــذي يـقع يف مـنـــطقــــة
زراعــــيــــــــــــة وعـلــــــــــــى الـــــــطــــــــــــريـق
العــام…ويــشهــد الـطـــريق وقــوع
هجــمــــــات وعـــملــيــــــات تـفجــيــــــر
لـلقــــوافـل العـــسـكــــريــــة الـتــــابعــــة
لـلجيـش االمـريـكي …جـاء ذلك
بـعــــــــد ان قـــتـل مــــــــزارع عــــــــراقـــي
واصيب آخر بجروح خطرة جراء
انفجــار عبـوة نــاسفـة لـدى مـرور
دوريــة عــسكــريــة تــابعــة للـجيـش
االمـــــريـكــي يف مــــــدخل نـــــاحــيـــــة

الزاب.
وقـــــال الـعقـيـــــد عـبـــــد الـــــرحـمـن
حـسـن من شــرطــة احلــويجــة ان
االنـفجار وقع لدى مـرور الدورية
االمـــريكـيـــة املكــونــة مـن عــربـتـي
هـمــــر الـتـي كــــانـت تـــــؤدي مهــــام
امـنيـة علـى جـســر شمـيط حـيث
انفجــرت العـبــوة الـتـي لـم تـلحق
أي اذى يف الــــدوريــــة لـكــنهــــا ادت

بغداد /املدى 
تعـرضت عيـادة الفرات الـطبيـة التي مت
اعــادة تعـميــرهــا حـــديثــا الـــى التـــدميــر
عنـدما هـاجمهـا املتـمردون بـاملتفـجرات
يف الـسـاعـة اخلـامـســة والنـصـف صبـاح
يوم الرابع والعشرين من تشرين االول.
ومـــن بـــني االشـــيــــــــاء الـــتـــي تـعــــــــرضـــت
للـتــدمـيــر اثـنــان مـن املكــاتـب الـتـــابعــة
للعيادة وعشرة ابـواب بينما تطاير نحو
ستـني شبــاكـــاً نتـيجـــة لالنفجـــارات ولم

يصب احد بجراح نتيجة للهجوم.

املـتـمـــردون هيـــامجـــون عـيـــادة طـبـيـــة 
يف ناحية الرشيد

وكـانت هــذه العيـادة قـد اعيـد تعـميـرهـا
لــتقــــدم اخلــــدمــــات الــطـبـيــــة ملـنـــطقــــة
الــرشـيــد. وقــد ذكــر مـتحــدث رسـمـي ان
هـــذا الهجــوم ميـثل خـطــوة الــى الــوراء
بـالنسبـة لسكـان منطقـة الرشيـد. وقال
املقــــــدم )جــيــمـــــس هــتــــــون( املـــتحــــــدث
الـــرسـمـي لفـــرقـــة اخلـيـــالـــة االولـــى ان
املنـطقـة كــانت بحـاجـة مـاسـة الـى هـذه
العيـادة وان هجمـات املتـمرديـن ال تؤدي
الى سوى اعاقة تقدم ورفاهية الشعب.

تعاون الكهرباء والنفط بعد ان مت تعميرها حديثا
عىل توفري الوقود ملحطات الطاقة

السماوة/املدى
هـــاجم مــسلحــون مجهــولــون مـبنـــى سيـنمــا ومـســرح سـميـــراميـس يف

السماوة.
وقـام املهــاجمـون االربعـة الـذيـن يحملـون املـسـدســات والقنـابـل بضـرب
صاحب الـسينمـا عقيل جبـار كاشـي وثالثة عمـال يعملـون يف السيـنما
بــشـكل مـبــاغـت وحــاصــروهـم يف مكــان مـنـــزو بعــد ان اجـبــروهـم علــى

التمدد على األرض.
ودعــاهم صــاحب الــسيـنمــا إلــى احلــوار والـتفــاوض غيــر انـهم أجــابــوه
بالضـرب املبرح بـأقدامهم وبـأخمص املـسدسـات على كـتفه االمين مما

أدى إلى كسر كتفه ويده اليمنى.
ثم دخلـوا إلـى غـرفــة التـشـغيل واملـســرح وهم يـحملـون مـادة الـبنــزين

واحرقوا جيمع األجهزة املوجودة يف الغرفة.
وحـــرق املــســـرح ممـــا أدى إلـــى تـصـــاعـــد اعـمـــدة الـــدخـــان والـنـيـــران يف

السينما.
وأوضح الـسيـد عقـيل جبـار ان املـسـلحني بعـد ان احـرقـوا املكـان قـامـوا
بـوضع قـنبلتـني يدويـتني خلف مبـنى الـسينـما وقـبل ان تنفجـر جاءت
الشـرطة ومفرزة إبطال القنـابل غير املنفلقة يف مديـرية الدفاع املدني
يف الــسمــاوة، وابـطلــوا مفعــول القـنبـلتـني واطفــأوا  احلــريق. ومــا زال
الـتحقيـق والبحث مـستمـرا عن الفـاعلني. وهـذه هي الـعمليـة الثـانيـة

التي تهاجم فيها دار السينما الوحيدة يف السماوة.

بدء مشاريع االعامل العمومية يف الثورة مقرتنا بإزالة العبوات الناسفة 
وقــال متحـدث رسمـي من فـرقـة الفـرسـان
االولــــى" قــبل ان يـنــــدلـع العــنف مــــؤخــــرا
عمل لـدينـا )15( الف شخـص يعمـلون يف
هـــذه املــشـــاريـع. وبعـــد الـتـــاكـــد مـن ازالـــة
العــبــــــوات الــنـــــــاسفــــــة املـــطــــــورة مـحلــيــــــا
واالسلحة اخلـطرة االخـرى فيمكـننا االن
ان نـوظـف عشـرات االالف من العــراقيني.
لقـد عملنـا ذلك مـسبقـا ونـحن ملتـزمـون

بعمل ذلك ثانية".

ازالـة العبـوات النـاسفـة البـاقيـة يف انحـاء
املنطقة.

واثــبــتــت احلـكـــــومــــــة والقـــــوات املـــتعـــــددة
اجلنسيات نيتهم احلسنة.

وتتــضمـن نفقــات املـشــاريع )120( مـليــون
دوالر خـــصـــصــت لــتحــــســيــنـــــات انـــظــمـــــة
الــــــصــــــــــرف الــــــصـحــــي والــــتـخـلــــــص مــــن
الفــضالت الــصلـبـــة وحتـــديـث الـكهـــربـــاء

وتعزيز توزيع املياه النظيفة.

لهــا احلكــومــة ثـم سمـحت بـفتــرة متــديــد
لهــــــا، اكــتـــــشفـــت مجــــــامـــيع مـــن القــــــوات
العــراقـيـــة والقــوات املـتعــددة اجلـنــسـيــات

املشتركة عدة عبوات ناسفة.
وقــــال املقــــدم روبــــرت ابــــرامــــز مـن فــــرقــــة
الفـرسان االولـى " لقـد اكتـشفنـا اكثـر من
اربعـني عـبـــوة نـــاسفـــة مـطــــورة محلـيـــا يف
ثالثـــة اقــســـام مـن املـنــطقـــة". وقـــال بـــان
القــوات العـــراقيــة االمـنيــة سـتعـمل علــى

مسلحون احرقوا 
دار السينام واملرسح يف الساموة

بيجي/املدى
قــامـت القــوات املـتعـــددة اجلنــسيـــات بنــصب سـبعــة عـشــر
جهـازاً للـراديــو النقــال يف سيـارات الـشـرطـة العــراقيـة يف
مـدينـة بيـجي يف االسبـوع املـاضي بـينمـا تـستمـر اجلهـود
ملسـاعدة احلـكومـة لتجهـيز قـوات الشـرطة بـاحتـياجـاتها

من أجهزة االتصاالت واملعلوماتية.
ان اجهزة الـراديو اجلـديدة إضـافة إلـى أجهزة الـبث التي
قـــامـت القـــوات بـنــصـبهـــا يف املـنــطقـــة سـتــمكـن سـيـــارات
الــشــرطــة مـن الـتخــاطـب علــى مــســافــة عــشــريـن مـيال.
وسـتـمـكـن هــــذه الـتـجهـيــــزات اجلــــديــــدة الــضـبــــاط مـن

التنسيق فيما بينهم  واالستجابة بشكل افضل .
ان مدينـة بيجـي تقع بالـقرب من املـدينة الـكبرى كـركوك

وعلى بعد )150( ميالً الى الشمال من بغداد .

قوات الرشطة تتسلم 
اجهــزة اتـصــاالت حــديـثــة يف بـيجـي

تكريت /املدى 
قـام ضبـاط من الشـرطة والقـوات املتعـددة اجلنسـيات يف
مديـنة تكريت بحمـلة تفتيش وتطـويق واسعة يف العشرة

أيام األخيرة لطرد العناصر املعادية إلى خارج املدينة.
وقد قـامت الـقوات املـشتـركة يف هـذه العمليـة التي أطلق
عليهـا اسم )عـمليــة عصـر اللـيمـونـة( بتفـتيـش أكثـر من
)600( منــزل يف أكثــر منــاطق تكــريت ازدحـامـاً بـالـسكـان

الذين كانوا أعضاء سابقني يف اجليش.
وكان من أهداف احلـملة أيضاً تقدمي الـدعم إلى برنامج
تكريت للتـشغيل وتقييم اخلـدمات األساسيـة يف املنطقة

وبهذا تكون هذه احلملة ذات أهداف متعددة.
وقد مت أثنـاء احلملـة توزيع أكـثر من )150( بـطاقـة عمل

ميكن مبوجبها احلصول على عمل.

تفتيش 600 منزل 
يف تكــريت بـحثـاً عـن عنــارص معـاديـة

بغداد/رياض القره غولي
تفـتح الـيــوم، ســـدة العـمــارة االروائـيــة
الـتـنـظـيـمـيـــة الـتـي نفـــذتهـــا املالكـــات
الهـنـــدسـيــــة والفـنـيـــة يف وزارة املـــوارد
املــائيــة بجهـودهـا الــذاتيــة علـى مـدى
ثـالث سنــوات.وقــال مــديــر عــام شــركــة
الرافديـن العامة النـشاء السـدود عبد
الـــرحمـن عبــد عـلي: ان املـشــروع يعــد
مـن املشـاريع االستـراتيجيـة العمـالقة
وهــو اجلــزء الـــرئيــس من مـشــروع ري
وبــزل العمــارة البـالغـة مـســاحته )28(
ألــفــــــــــــــاً و )500( دومن مــــــن األراضــــــي
الواقعـة شرقي مديـنة العمارة.وأوضح
ان سـدة العمارة تـقع على بعد )450(م
من مـؤخر تفـرع نهر الكـحالء من نهر
دجلـة.وأضـاف: ان املـشــروع يتكـون من
مـنــشـــأ الـنـــاظـم الـــذي هـــو عـبـــارة عـن
منشأ خـرساني مسلح ذي )6( فتحات
بعــرض )8(م لـكل فـتحــة، ولـكل مـنهــا
بـوابـة حـديـديـة شعـاعيـة الـشكل.وذكـر
ان الـعمل يـشـتمل كــذلك علــى منـشـأ
خرساني مـسلح بعرض )20(م وبطول
)219( م له مقـتـــربـــات بـطـــول )27( م،
حـيـث يـتـم الـتـحكـم بهـــذه القـنــاة عـن
طــــريق بــــوابــــة حــــديــــديــــة يف املــــدخل

واخملرج.
وأشــار إلــى ان املـنــشــآت األخــرى الـتـي
يتـضمـنهــا الـعمـل هي ممــر األسمــاك
وجسـر خرسـاني كبيـر مسلح يـتقاطع

مع السدة.
ويــذكــر ان ســدة الـعمــارة الـتنــظيـميــة
نفـذت علـى مـراحل حـيث بلـغت كلفـة
املـرحلـة الثـانيــة منهـا أكثـر مـن مليـار

و)163( مليون دينار.

ـ

افتتاح 
ســـــدة العـامرة

االروائية


