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»امل���دى« زارت املتح���ف العراق���ي واطلع���ت 
عل���ى تلك اال�ض���رار واإعادة االعم���ار الثاين 
بع���د مرحل���ة ال�ضل���ب والنه���ب االأوىل بع���د 

التا�ضع من ني�ضان 2003
قاعة احل�ضارة ال�ضامية  

خل�ض���ت مديرة املتحف العراق���ي الدكتورة 
امرية عي���دان ذهب االأ�ض���رار التي ح�ضلت 
اث���ر االنفجار ي���وم االربعاء الدام���ي  الذي 

العراقي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  مبن���ى  ط���ال 
بحدوث تك�ضر بع�ض زجاج قاعات العر�ض 
ب�ضب���ب �ضدة االنفج���ار ، فالزجاج هو نقطة 
�ضع���ف يف اي مبن���ى يف االنفجارات ، وقد 
حدث تخلخل اثناء ذلك االنفجار يف جدران 
بع����ض قاع���ات العر����ض يف املتح���ف كم���ا 
تعر�ضت ج���دران قاعة احل�ض���ارة ال�ضامية 
اىل �ضقوق ، وحتركت الزجاجيات العديدة 
التي ت�ضمها قاع���ات العر�ض اوالتي مل يتم 

عر�ضها للجمهور بعد .
 وع���ن اجله���ات الت���ي قامت برتمي���م املبنى 

وتبديل الزجاج املتك�ض���ر ا�ضارت الدكتورة 
الذه���ب اإىل: ان منظم���ة اليون�ضكو والدول 
املانح���ة  واحلكوم���ة العراقية ق���د قدمت لنا 
عرو�ضا مالية لرتميم املبنى جراء اال�ضرار 
و�ضوف ي�ضتم���ر الرتميم حتى معاجلة كافة 
اال�ض���رار ،ام���ا ع���ن موع���د افتت���اح قاع���ات 
املتحف للجمهور فاأ�ضارت الدكتورة الذهب: 

لي�ض االآن  بل نحتاج اىل بع�ض الوقت.
وع���ن ال�ضرق���ة الت���ي تعر����ض له���ا املتح���ف 
العراق���ي اثن���اء االح���داث االخ���رية قال���ت 
الدكت���ورة الذه���ب ،لدينا نوعان م���ن االآثار 
امل�ضروقة االوىل مت���ت �ضرقتها من املتحف 
اث���ار  ، والثاني���ة  ارق���ام املتح���ف  وحتم���ل 
العدي���دة  االثري���ة  املواق���ع  م���ن  م�ضروق���ة 
املنت�ضرة يف انح���اء العراق ، و ال زالت ترد 
اىل ادارة املتحف العديد من امل�ضروقات عن 
طري���ق اما املنظم���ات او الهيئ���ات او الكتل 
ال�ضيا�ضي���ة ،  ومنن���ح املكاف���اآت التي تعتمد 
على نوع وتاريخ واهمية تلك اللقى . وي�ضم 

املتح���ف االن 25 ال���ف متثال م���ن ا�ضول ما 
قب���ل التاريخ حل���د اال �ض���ول الرتاثية التي 
توؤرخ ب100-200 �ضنة . وعن عدد املواقع 
االثري���ة يف عم���وم العراق والت���ي تتعر�ض 
للنب����ض وال�ضرقة ا�ض���ارت الدكتورة الذهب 
اىل ان هن���اك 120 الف موق���ع اثري اغلبها 
م���ن ع�ضور م���ا قبل التاريخ وه���ي معر�ضة 
لل�ضرق���ة ومن ال�ضعب تام���ن حرا�ضات ملثل 

هذا العدد الكبري من املواقع .  
جولة لالطالع

اإطلعنا على اال�ضرار التي احدثها االنفجار 

الذي حدث بتاريخ 19 اب املا�ضي يف املتحف 
العراقي الذي اأن�ضئ عام 1923 والذي كان 
يف البداي���ة قد �ضغل حيزا �ضغريا يف بناية 
الق�ضلة  ) ال�ضراي �ضابقا ( والذي يعترب من 
املتاح���ف العاملية  املهمة ، وياأتي يف املرتبة 
ال�ضاد�ضة بن متاحف العامل مليزته اخلا�ضة 
احل�ضاري���ة  املراح���ل   ي�ضتعر����ض  فه���و   ،
للتاأري���خ العراق���ي القدمي  ، وم���ن املوؤ�ضف 
حق���ا ان يتعر�ض ه���ذا ال�ض���رح العظيم اىل 
اال�ضرار جراء انفج���ارات االربعاء الدامي 
، كم���ا تعر����ض   لل�ضرق���ة وال�ضل���ب والنهب 

بعد �ضق���وط النظام ال�ضابق ، وقد مت ترميم 
بع����ض من تلك اال�ض���رار وتبديل بع�ض من 
زج���اج النوافذ املك�ض���ور وم���ا زال البع�ض 
االخر ماث���ال للعيان ، و ع���ن ال�ضرقات التي 
طالت بع�ض موجودات املتحف   فان جهود 
املخل�ض���ن من ابن���اء ال�ضع���ب وامل�ضوؤولن 
وع���دد م���ن ال���دول ال�ضديق���ة ا�ضتطاعت ان 
تعي���د الكث���ري م���ن القط���ع امل�ضروق���ة رغ���م 
تعر����ض بع�ضها اىل التل���ف ، من بينها قطع 
نادرة ، فا�ضرعت االيادي الفنية اىل اعادتها 
اىل احلي���اة مرة اخ���رى . ومن اه���م القطع 
الت���ي اعي���دت اىل املتح���ف االن���اء الن���ذري 
ال���ذي ميثل تدف���ق نه���ري دجل���ة والفرات، 
وعاود املتح���ف ن�ضاطه من جديد يف �ضباط 
من ع���ام 2009 بعد توقف دام �ضت �ضنوات 
، وبع���د ان اكملت عملي���ات تاأهيله وحميت 
اثار التخريب التي تعر�ض لها خالل احداث 

عام 2003 .
رافقتنا يف اجلولة مديرة االر�ضاد الرتبوي 
ملى يا�ض التي �ضرحت لنا موجودات القاعة 
االوىل والت���ي ت�ض���م االثار املع���ادة من قبل 
املواطن���ن العراقي���ن ، ثم دخلن���ا اىل قاعة 
اخرى ت�ضم اختام���ًا واواين وجرارًا تعود 
اىل حقب زمنية متعددة و�ضاهدنا ان بع�ضا 
م���ن ال�ضق���وف الثانوي���ة ق���د �ضقط���ت بفعل 
االنفج���ار امل���دوي ال���ذي ح���دث وتوا�ض���ل 
ال�ضيدة ملى �ضرحها لنا عن اال�ضرار قائلة : 

- ل���و مل تك���ن ج���دران املتح���ف �ضميكة اىل 
درجة كب���رية لكانت حدثت كارثة ول�ضقطت  
وتلف���ت  القاع���ات  وتخرب���ت  اجل���دران 

املوجودات التي ال تقدر بثمن . 
كم���ا عرجنا عل���ى قاع���ة املخطوط���ات التي 
تعر����ض انف����ض املخطوط���ات العربي���ة يف 
خمتل���ف العل���وم ، حت���ى ن�ض���ل اىل القاعة 
اال�ضالمي���ة لتواجهن���ا املحاري���ب احلجرية 
و�ضنادي���ق اال�ضرح���ة وزخ���ارف �ضام���راء 
اجل�ضي���ة وامل�ضك���وكات ، ث���م توجهن���ا اىل 
قاع���ات اخرى فوجدن���ا ان درج���ة احلرارة 
كب���رية فيها ووقفن���ا امام م�ضل���ة حمورابي 
راب���ع املل���وك البابلي���ن ووقفن���ا بخ�ض���وع 
امام���ه وهو يت�ضل���م الرقم م���ن االله مردوخ 
اله مدينة بابل والت���ي ت�ضم القوانن  التي 
�ضرعه���ا ذلك املل���ك العظيم وكي���ف ا�ضتطاع 
ان ينظ���م م���ن خالله���ا احلي���اة االقت�ضادية 
واالجتماعي���ة ململكت���ه مرتامي���ة االط���راف 
، وتع���د �ضرائ���ع حمورابي اعظ���م ال�ضرائع 

االن�ضاني���ة وه���ذه امل�ضل���ة كم���ا تخربنا ملى 
ن�ضخ���ة معتم���دة م���ن متح���ف اللوف���ر ، ث���م 
ندخل اىل قاعة ت�ض���م اثارًا من العاج للملك 
�ضلمن�ض���ر الثال���ث 850 ق م  واآثاثًا كله من 
الع���اج باللون���ن اال�ضود واالبي����ض وكذلك 
القالئد امل�ضتخدمة للزينة واغلبها من العاج 
الفينيق���ي وامل�ض���ري ، ودخلن���ا  قاعة ثورة 
14 مت���وز وطالعن���ا متث���ااًل كب���ريًا للراحل 
عبد الكرمي قا�ض���م مفجر الثورة ، و�ضاهدنا 
بع�ض مقتنياته املكونة من اأواٍن من البلور 
وتقول ملى انها عند وقوع االنفجار رك�ضت 
اىل القاعة وام�ضكت بتلك االواين خوفا من 

�ضقوطها وته�ضمها . 
ذاكرة االمة 

يق���ول  معاون مدي���ر التحريات عبد احلميد 
ح�ضن:

مرتوك���ة  عدي���دة  اآثاري���ة  مواق���ع  لدين���ا   -
لل�ض���راق وهي بح���دود 15 الف موقع معلن 
وحلق���ب زمني���ة خمتلف���ة تبدا م���ن ع�ضر ما 
قب���ل التاري���خ اىل الع�ض���ور اال�ضالمية فاذا 
مت تعي���ن حار����ض واح���د ل���كل ه���ذا الع���دد 
�ضنحت���اج اىل 15 ال���ف حار����ض  يف مناطق 
ال�ضح���راء وااله���وار واملواق���ع البعي���دة ، 
وه���ذا غ���ري ممك���ن االن ، لدين���ا االن 2000 
حار����ض موزع���ن عل���ى مواقعن���ا يف عموم 
الب���الد ، نحن كاآثاري���ن همنا املحافظة على 
االث���ر لي����ض لقيمت���ه املادية فقط ب���ل لقيمته 
التاريخي���ة واملعنوية الن  هذه االثار توؤرخ 
ذاكرة االم���ة ، لدينا االن 10 بعثات تنقيبية 
عراقي���ة تعم���ل يف مواقع متع���ددة فقد عدنا 
اىل العم���ل من���ذ ع���ام 2007 م  وق���د عرثنا 
عل���ى فخار لكل االزمان ) �ضومرية ، بابلية ، 
ا�ضورية ، بل وحتى لع�ضور ما قبل التاريخ  
( ونق���وم بت�ضوي���ر تل���ك اللق���ى وه���ي يف 
مكانها ث���م يتم ختمها وتوث���ق وعند انتهاء 
مو�ضم البعثة تدخ���ل اىل املتحف العراقي ، 
وقد نعرث على مب���اٍن وم�ضاجد وجوامع او 
مدار����ض وم�ضت�ضفيات وتفيدنا هذه املباين 
يف معرفة منط البن���اء والهند�ضة املعمارية 
يف تل���ك احلقب كما تفيدن���ا يف معرفة مواد 
البن���اء م���ن اآج���ر او مواد اخ���رى داخلة يف 
البن���اء وممك���ن التع���رف عل���ى تل���ك الفرتة 
من ن���وع البن���اء ، وهن���اك درا�ض���ة لتطوير 
مبن���ى املتح���ف او االنتق���ال اىل م���كان اخر 
غ���ري حمدد لكنه مب�ضاح���ات جيدة و�ضتقوم 

�ضركات عاملية بتنفيذ ذلك املبنى . 

وت�ضب���ب بن�ض���ر مكث���ف للق���وات االأمنية 
م���ن اأفراد اجلي�ض واملغاوي���ر بن  ازقتها 
الداخلية وعل���ى امتداد �ضارعها التجاري  
ال���ذي ي�ضهد رغم ذل���ك  زحام���ًا  كبريًا من 
قبل املواطن���ن الجل التب�ض���ع ا�ضتعدادًا 
للمو�ض���م الدرا�ض���ي اجلدي���د، ولكنه���م مل 
يخفوا  قلقهم ازاء تلك اخلروقات االمنية 
وخ�ضيتهم م���ن  عودة العنا�ضر االرهابية 
التي عاث���ت ف�ضادًا ماب���ن عامي  2006-

2007
ابو تي�ضري)م�ض���رف على رو�ضة لالطفال 
( ق���ال: كرثت يف االآون���ة االأخرية حاالت 
ا�ضته���داف اأ�ضخا����ض معين���ن بوا�ضط���ة 
العب���وات الال�ضق���ة الت���ي تو�ض���ع ا�ضفل 
�ضياراته���م ، وغالب���ا ماتذهب معها ارواح 
انا����ض ابرياء كانوا بالق���رب منها، ناهيك 
عن اخل�ضائ���ر املادي���ة للمح���ال التجارية 
والرعب الذي تث���ريه يف االجواء العامة 
،وت�ض���اءل اأب���و تي�ض���ري  ) ال نع���رف كيف 
تدخ���ل تل���ك العب���وات واملنطق���ة حماطة 
بحواج���ز كونكريتي���ة ومغلق���ة املداخ���ل 

للمواطن���ن  دقي���ق  تفتي����ض  وهن���اك 
وال�ضيارات الداخلة اليها؟ 

ام���ا ام طيب���ة فق���د فر�ضت عل���ى �ضغارها 
االقامة اجلربية يف البيت وعدم اخلروج 
اىل الباح���ة االمامية للدار وحرمانهم من 
اللع���ب مع اقرانهم مثلم���ا تعودوا قبل ان 
ت�ضمع  عن حاالت خطف ال�ضغار من قبل 
ع�ضاب���ات حمرتفة البت���زاز ذويه���م فيما 
بع���د، وه���ي تفك���ر يف ع���دم ار�ضالهم اىل 
املدر�ض���ة فيما اذا بقي احل���ال على ما هو 

عليه.
ال�ضيدالني���ة االء �ضاحب���ة �ضيدلية)....( 
يف مدخ���ل ال�ضيدي���ة قالت :لق���د تعبنا من 
وال  والتفج���ريات  العب���وات  مو�ض���وع 

ندري متى تنتهي ومن امل�ضوؤول عنها! 
�ضائ���ق التاك�ض���ي ال�ضاب يا�ض���ر فوؤاد)23 
عام���ًا (... ق���ال) اأحيان���ا اق���وم باأي�ض���ال  
جمموعة من ال�ضب���اط اىل مقرات عملهم 
يرت���دون  م���ا  غالب���ًا  وه���م  املنطق���ة   يف 
مالب�ضه���م املدنية خ�ضية االإيق���اع بهم من 
قبل مند�ضن معهم يعملون ل�ضالح جهات 

لي�ض  من م�ضلحته���ا  ا�ضتتباب االمن كما 
او�ضحوا يل !(

مواطن اخر رف�ض الك�ضف عن ا�ضمه �ضكا 
م���ن مو�ضوع �ضكن العوائ���ل النازحة يف 
بع����ض الدوائ���ر واملوؤ�ض�ض���ات احلكومية 
غادره���ا  ان  بع���د  احلزبي���ة  واملق���رات 
اأ�ضحابه���ا، وبع�ضها ي�ض���كل تهديدًا الأمن 
م�ضجل���ة  غ���ري  عوائ���ل  كونه���ا  املنطق���ة 
و�ضكنها غري قانوين مما ميكن ان توؤوي 
الل�ضو�ض واالإرهابين، مامل يتم التحري 

عنهم او اإرجاعهم اىل اماكن �ضكناهم. 
اآمر فوج حماية ال�ضيدية 

ويف ات�ضال هاتفي مع  اآمر فوج املغاوير 
العقيد الركن).........( واملكلف بحماية  
منطق���ة ال�ضيدية ؛ طرحنا عليه االحاديث 
ح���ول  ال�ضيدي���ة  اه���ايل  يتناقله���ا  الت���ي 
الو�ضع االمني  وخماوفهم ب�ضان احتمال 
عودة اخلاليا االإرهابية لب�ضط �ضيطرتها 
عل���ى املنطقة كما ح�ضل فيما م�ضى   فقال 
: اطمئن كل اأهايل ال�ضيدية باأن ما ح�ضل 
باالم�ض لن ن�ضمح له ان يعود مطلقا ً وانا 
م�ض���وؤول عن كالم���ي ، فوحداتنا  االأمنية 
تعم���ل لي���ل نه���ار لب�ضط االم���ن واحلفاظ  
عل���ى �ضالم���ة املواطن���ن، كم���ا اوؤك���د ان 
املنطقة تعد م���ن اأف�ضل مناطق  بغداد من 
الناحية االأمني���ة ،فمحالها تبقى مفتوحة 
حتى �ضاع���ات متاأخرة من اللي���ل، وكذلك 
حرك���ة املواطن���ن فيه���ا، وان م���ا ح�ض���ل 
م���ن تفجريات  اأخ���رية بوا�ضطة العبوات 
الال�ضق���ة وال�ضوتي���ة ميك���ن عدها �ضمن 

احل���وادث الب�ضيطة  التي ال تزال حت�ضل 
يف عم���وم مناط���ق بغداد،  لك���ن م�ضكلتنا 
االأ�ضا�ضية التي رمب���ا ت�ضجل معها بع�ض 
االإخفاقات يف االأداء هنا اأو هناك هي عدم 
تع���اون الكثري من  ال�ضب���اط من اأ�ضحاب 
ل���وزارة  التابع���ن  الع�ضكري���ة   الرت���ب 
الداخلي���ة ورئا�ض���ة جمل�ض ال���وزراء يف 
االإخب���ار عن  الظواه���ر االأمنية املقلقة  او 
االإرهابي���ن  وال اع���رف ب�ضراحة ال�ضبب 
احلقيق���ي لذلك رمب���ا  ب�ضب���ب خوفهم من 
االإدالء مبعلوم���ات ت���وؤدي للو�ض���ول اىل 
ان  تف�ضري���ن  مب���اذا  .واال   املتورط���ن 
يق���ود عميد ركن يعم���ل يف جهاز مكافحة 
االإره���اب �ضيارته وهو مبالب�ض���ه املدنية 
�ض���وى خ�ضيته م���ن اط���راف اأمنية اأخرى 
معادي���ة لعمل���ه ! هن���اك جه���ات ال ت���زال 
ت�ضمر العداء لقوات اجلي�ض كما ان هناك 
من يتعاون مع العنا�ضر االإرهابية !!  انا 
اجزم  لك بان �ضب���ب الكثري من احلوادث 
االن ه���و اخلروقات احلا�ضلة يف اجلهاز 
االمن���ي، واملواط���ن وحده يدف���ع �ضريبة 
ذل���ك! اعتق���د ان احلاج���ة  الق�ض���وى االآن 
تن�ض���ب يف معرفة املق�ضرين يف االأجهزة 
االأمنية،وا�ضتئ�ضال العنا�ضر املند�ضة فيه 
واملح�ضوب���ة عل���ى جهازن���ا االأمني وقطع 
اأو�ضال املف�ضدي���ن واملتواطئن مع عودة 
االأم���ن  لل�ضارع العراقي،   وامل�ضكلة االأهم 
والتي نعاين منها  هي  عدم وجود اإ�ضناد 
لعملن���ا من قبل اأجه���زة احلكومة واق�ضد 
ورئا�ض���ة  بغ���داد،  وعملي���ات  الداخلي���ة 

ال���وزراء مبعن���ى ان هن���اك م���ن يح���اول 
التاأث���ري يف القي���ادة العليا الج���ل تعطيل 

وت�ضويه اإجراءات عملنا االأمني.
  )30( كيلو غرامًا من املتفجرات 

 وعن م�ضكلة العبوات ال�ضغرية والال�ضقة 
الت���ي ال ت���زال تثري خم���اوف ال�ضكان قال 
اآمر فوج املغاوير الفرقة ال�ضاد�ضة :هناك 
عبوات ذات ت�ضنيع حملي �ضهل ي�ضتخدم 
مادة )ال�ضي فور( وه���ي مادة ت�ضبه امللح 
ومتوف���رة، وغالب���ًا ما نعرث عل���ى كميات 
منه���ا يف جوالتنا امليداني���ة و�ضط االزقة 
من���ذ   تب���دًا  والت���ي  ال�ضكني���ة  واالحي���اء 
منت�ض���ف الليل حت���ى فجر الي���وم التايل 
ب�ضحب���ة اجهزتن���ا ونعم���ل عل���ى  ابطال 
مفعوله���ا، وقد عرثنا قبل فرتة على )30(  
كيلوغرام���ًا  م���ن هذه امل���ادة كانت خمباأة  
يف )كرفان( قرب مولدة كهربائية يف احد 
�ض���وارع ازقة احل���ي، وهي كمي���ة ت�ضلح 
ل�ضن���ع 60 عب���وة ال�ضقة، وعمدن���ا اي�ضا 
اىل من���ع وق���وف ال�ضيارات عل���ى جانبي 

ال�ض���ارع الي �ضب���ب و اخذن���ا تعهدات من 
ا�ضح���اب املحال التجاري���ة بعدم ال�ضماح 
الي مركب���ة بالرك���ون امام املح���ل حر�ضًا 
عل���ى النا����ض من العب���وات الت���ي تو�ضع 

حتت تلك ال�ضيارات، 
 والب���د ان ا�ض���ري اىل حال���ة موؤ�ضف���ة هي 
تراجع ن�ضبة تعاون  املواطنن مع  عملنا 
مم���ن  يخ�ض���ون تزويدن���ا مبعلومات عن 
حاالت غريب���ة حتدث ب�ضب���ب خوفهم من 

تبعات ذل���ك، ومن خ���الل جريدتكم ندعو  
جمي���ع �ضكن���ة املنطق���ة اىل ع���دم التباطوؤ 
يف اأخب���ار دورياتن���ا االأمني���ة عن حاالت 
م�ضكوك فيها ت�ضب يف اال�ضراع بالك�ضف 

عن بع�ض اخلروقات االمنية.
  وح���ول عم���ل جه���از ك�ض���ف املتفج���رات 
ال���ذي متلك���ه اجهزة احلماي���ة يف املدخل 
الوحي���د امل���وؤدي اىل املنطق���ة وم���ع ذل���ك 
حت���دث بع����ض االنفج���ارات ب���ن احل���ن 

واحل���ن، اأجاب:جهاز ك�ض���ف املتفجرات 
يح���وي 10 �ضرائ���ح كل �ضريح���ة تك�ضف 
عن عب���وات معين���ه، وهناك م���واد تدخل 
احيانًا ال ي�ضتطيع اجلهاز ك�ضفها مثل تلك 
العب���وة البي�ضاء والت���ي ت�ضبه حبة دواء 
)برا�ضيت���ول( باإمكانه���ا ان تفج���ر �ضيارة 
باأكملها،وهي عموم���ًا ت�ضتهدف اأ�ضخا�ضًا  

حمددين .

االأمن يف ال�سيدية م�ساألة وقت و) حبة البارا�سيتول ( ال ت�ستهدف اجلميع !

بغداد/ اأفراح �سوقي
ت�سوير/ مهدي اخلالدي

�سهدت اأحياء يف منطقة 
ال�سيدية )جنوب غرب 

بغداد( يف الآونة الأخرية 
تزايد  حوادث التفجري 

بوا�سطة العبوات الال�سقة او 
ال�سوتية،وحالت الت�سليب 

وخطف الطفال بق�سد ابتزاز 
ذويهم مما اقلق �ساكنيها  

ماذا يقول امل�سحراتي ؟
م�سحراتي املنطقة كان حا�سرا طيلة ليايل �سهر رم�سان الكرمي يجوب الزقة ب�سحبة طبلته التي تتناغم ايقاعاتها 
م��ع مناداته التي تعود ال�سيام عل��ى �سماعها والمتثال لها،حممد هادي و�سديقه كرار �سبي��ح ا�ستوقفناهما لن�ساألهما 
ع��ن طبيع��ة عملهما يف ازقة احل��ي يف الليل ً فقال حممد:معظم احي��اء منطقة ال�سيدية تنع��م بالمان ولكن لتزال 
هناك بع�ض املحالت التي لن�ستطيع الدخول اليها وقد حذرتنا الجهزة المنية من دخولها كونها حا�سنة لعدد من 
اخلاليا الرهابية وذيول تنظيم القاعدة التي يعرفها رجال المن لكن لنعرف ملاذا ليتم الت�سدي لهم ولن�ساطاتهم 
الت��ي غدت م�سدر قلق �ساكني املنطقة، وا�ساف زميله كرار ان اجله��ات المنية املوجودة غالبا ماتعيننا يف اداء عملنا 

وت�ساعدنا وهي متواجدة على الدوام لجل ب�سط �سيطرتها على كل الزقة.  

ملاذا يرتدي �سباط  مكافحة الإرهاب الزي املدين؟؟
 م�سكلتن��ا الأ�سا�سية التي رمبا ت�سجل معها بع�ض الإخفاقات يف الأداء هنا اأو هناك هي عدم تعاون الكثري 
م��ن  ال�سباط من اأ�سحاب الرتب الع�سكرية  التابعني لوزارة الداخلي��ة ورئا�سة جمل�ض الوزراء يف الإخبار 
ع��ن  الظواه��ر الأمنية املقلق��ة  او الإرهابي��ني  ول اعرف ب�سراح��ة ال�سبب احلقيقي لذل��ك رمبا  ب�سبب 
خوفهم من الإدلء مبعلومات توؤدي للو�سول اىل املتورطني .وال  مباذا تف�سرين ان يقود عميد ركن يعمل 
يف جه��از مكافح��ة الإرهاب �سيارته وهو مبالب�س��ه املدنية �سوى خ�سيته من اط��راف اأمنية اأخرى معادية 
لعمله ! هناك جهات ل تزال ت�سمر العداء لقوات اجلي�ض كما ان هناك من يتعاون مع العنا�سر الإرهابية 
!!  ان��ا اج��زم  لك بان �سبب الكث��ري من احلوادث الن ه��و اخلروقات احلا�سلة يف اجله��از المني، واملواطن 

وحده يدفع �سريبة ذلك! 

ال�سامية احل�����س��ارة  ق��اع��ة  ج����دران  �سققت  االأ����س���ود  االأرب���ع���اء  اإن���ف���ج���ارات 
 15 الف موقع اأثري بحماية 2000 حار�ض امني فقط !

تعر�ض املتحف العراقي  الكائن يف منطقة ال�ساحلية   اىل ا�سرار 
متنوعة  اثر التفجريات التي طالت مبنى وزارة اخلارجية القريب 

من مقر املتحف ، و�سملت الأ�سرار تك�سر زجاج النوافذ و�سقوط  
ال�سقوف الثانوية لبع�ض قاعات العر�ض مع ت�سقق جدران احدى 

القاعات.


