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بغــداد - احملــافـظــات/ مـــراسلــو
ومندوبو املدى  –وكاالت

اعلــن مــصــــدر يف وزارة الــــداخلــيــــة
استـشهاد ستة مـدنيني، اربعة منهم
ــــاسفـــة شـمـــال يف انـفجـــار عـبـــوة ن

بغداد واثنان يف كركوك والكوت.
وقــال املـصــدر مفــضال عــدم كــشف
اسـمه "قـتل اربعــة مــدنـيني واصـيب
22 بجــروح بيـنهـم ثالثــة من رجــال
الـشـرطـة بـانفجـار عبــوة استهـدفت

دوريتهم".
واوضـح ان "احلـــــــادث وقـع صــبـــــــاح
أمـس )الـثالثــاء( لــدى مــرور دوريــة

للشرطة يف حي القاهرة".
وكــان املـصــدر قــد اعـلن يف حـصـيلــة
ـــة ســــابقــــة مقــتل مـــدنـيـني واصـــاب

عشرة بجروح.
من جانبه، اكد مصدر يف مستشفى
الــكــنــــــــدي الـقــــــــريــب مــن مــــــــوقـع
االنـفجــار ان املــسـتــشفــى اسـتقـبل
"عـشــرة جــرحــى اصـيبــوا بـشـظــايــا

االنفجار بعضهم رجال شرطة".
ويف نـاحيــة شيخ سعـد القـريبـة من
الكــوت، اعلـن مـصــدر يف الــشــرطــة
ـــر الالمـي احـــد "مقـتـل سعـــد جـــاب
شـيــوخ عــشــائــر بـنـي الم الــشـيعـيــة
ـــاسفـــة زرعـت يف ـــانـفجـــار عـبـــوة ن ب

سيارته صباح أمس.
ويف كــــــــركــــــــوك، اعـلــن مــــصــــــــدر يف
الشرطة "مقتل جـندي عراقي على
ـــــى يـــــد مــــسـلحــني مـجهـــــولــني عل

الطريق الرئيسي غرب املدينة".
كـمــا اصـيـب سـتــة مــدنـيـني بـيـنهـم
امـرأة بجـروح يف انفجـار لـدى مـرور
بــاص يقل مــدنـيـني علــى الـطــريق

الرئيسي جنوب املدينة.
إلـى ذلك، اعلـن املصـدر نفـسه قيـام
قوات للـجيشني االميركي والعراقي
بـعمـليــات دهـم وتفـتيــش واسعــة يف
مـنــطقــة االعـظـمـيــة، الـتـي شهــدت
اشـتـبــاكــات االثـنـني ادت إلــى مقـتل
ثـالثــــــــــة اشـخــــــــــاص بـحـــثــــــــــا عـــن

مسلحني.
إلــى ذلك أصـيب مــدني وثالثــة من
افــراد احلــرس الــوطـنـي يف انفجــار
عـبــوة نــاسفــة يف احملـمــوديــة أمــس

الثالثاء.
وأوضح مــصـــــدر يف الــــشـــــرطـــــة ان
االنـفجــــار وقـع بحــــدود الـــســــاعــــة
الــواحــدة بعــد الــظهــر علــى دوريــة
للحرس الـوطني قرب محـطة وقود
زمزم واسفر أيضاً عن إحلاق أضرار

بإحدى عجالت الدورية.
ــــار تعــــرض مقـــر لـلقـــوات ويف األنـب
األمــريـكيــة يف منـطقــة احلقـالنيــة
التـابعـة ملــدينـة حــديثـة إلـى قـصف
بقــذائف الهـاون يف سـاعــة متـأخـرة

من الليلة البارحة.
وقــال سكــان محلـيــون إن أكـثــر مـن
خمـس قــذائف هــاون سقـطـت علــى
مـدرسـة وسـط احلقالنيــة تتخـذهـا
القـــوات األمـــريـكـيـــة مقـــراً لهـــا يف
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة والـنـصف

ليالً.
وأضـــــــــافـــــــــوا: إنـهــم ســمـعـــــــــوا دوي
انفجـارات عنيفـة وشاهـدوا النـيران
واعمدة الدخـان تتصاعد من داخل

املقر.
واشــاروا إلــى أن القــوات األمــريـكيــة
أطلقت القـنابل املضيئـة يف السماء
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استشهــاد )6( وإصابــة )22( آخريــن يف هجمــات عنف منفصلـــة 
وقصف مقر القوات األمريكية يف احلقالنية والقبض عىل عصابة خطف يف كربالء

معسكر أبو ناجي جنوب املدينة. 
ونقل شهود عيان من منطقة احلي
السكني ملنطقة مصانع املعتصم يف
العــمـــــارة "ان الــصــــــاروخ سقــط يف
احملـيــط اخلـــارجــي للــمعــسـكـــر يف
حـدود الساعة الثانية بعد منتصف
اللــيل ثــم تــبعــته قـــــذيفــتــــا هــــاون
سقطتـا أيضـا يف احمليط اخلـارجي

 ."
وأضــــافــــوا:" أن عــملـيــــات القــصف
تتكـرر منـذ أكثـر من شهـر بحيث ال
ــــة اال ونـــســمع دوي تـكــــاد متــــر لــيل
انفجــار يف مقــرات القـوات مـتعـددة
ـــالــضـبــط اجلـنــسـيــــة. والنعـــرف ب
اخلـــســـــائـــــر الــنـــــاجــمـــــة عــن تلـك
االنفجارات عـدا مشـاهدتنـا حتليق
الـطائـرات بكـثافـة بعـد حلظـات من

سقوط القذائف ". 
و لم يصدر عـن اجلانب البـريطاني
أي بيان بشأن عمليات القصف وما
سببته من خسائر بشرية اومادية.

ويف املـوصل قال مصـدر إعالمي من
قيــادة شــرطــة احملــافـظــة: إن ثالثــة
ــــوا بجـــروح جـــراء أشخـــاص أصـيـب
ـــــاسفـــــة أمـــس يف ـــــوة ن انـفجـــــار عــب

املوصل.
وأوضح املــصـــدر الـــذي فــضل عـــدم
ذكر اسمه أن "عبـوة ناسفة كانت قد
زرعت يف تقـاطع احلدبـاء الواقع يف
حي احلـدبـاء يف الــشمـال الـشــرقي
للـمدينـة انفجرت عـصر أمـس، وقد
اسفـر االنفجـار عن جـرح معلـمتني

وسائقهما بجروح متوسطة." 
وأضـاف املصـدر أن االنفجــار حصل
اثنـاء توجه املعلمـتني إلى منـزلهما
بعــد انـتهــاء الــدوام الــرسـمي لـهمــا
وقـد قـامـت سيـارات االسعـاف بـنقل
املـصــابـني إلــى املــسـتــشفــى لــتلقـي

العالج الالزم.
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ــــى جــــانــب الــطـــــريق مــــزروعـــــة عل
الــرئيــسي ومت اخالء اجلـرحـى إلـى
مــسـتــشفــى كــركــوك العــام لــتلقـي

العالج.
وتعـــــرض مقــــر اجلــيـــش العــــراقــي
مبـنــطقــة الــريــاض قــرب مـنــطقــة
الفتحة إلـى هجوم بقـذائف الهاون
ولـكـن الـهجــــوم لـم يـــسفــــر عـن اي

اصابات.
وعلـى صعيـد متـصل أعلن اجلـيش
األمــريـكي أمـس الـثالثــاء عـن قيــام
مــروحـيـــاته بقـتل مــسلحـني إثـنـني
قــرب قضـاء احلـويجــة، بيـنمـا كـانـا

يحاوالن زرع عبوة ناسفة.
وقـــال اجلـيــش،يف بـيـــان له أمــس..
نقال عـن النــاطق الــرسمـي بلـســان
قـــوة مهــام )ربــاط األخـــوة( املقــدم
لـوميـز: إن جنـودا من الفـرقـة )101
ـــــوا ـــــة( األمـــــريـكــيـــــة "قــتل اجملــــــوقل
شخـصـني كــانــا يحــاوالن زرع عـبــوة
نــاسفــة إلــى اجلـنــوب مـن مــديـنــة

)احلويجة(.
وأضــاف البيـان، أن "مـروحيـتني من
نــوع )كـيــوا او ايج 58 دي( قــصفـتــا
مــوقع تــواجــد هــذيـن الــشخـصـني،
بعـد أن مت رصدهـما وهمـا يحاوالن
زرع عبـوة ناسـفة علـى جانـب إحدى
الـطرق الـرئيـسة اخلـارجيـة.. األمر
ـــــى الـــــذي أدى إلــــــى مقــتـلهــمــــــا عل

الفور." 
وأشــار الـبـيــان إلـــى أن " القــطعــات
الـبــريــة مـن الفــوج القـتــالـي األول
للفــرقــة )101( متكـنـت مـن العـثــور
علــى العـبــوة الـنــاسفــة الحقــا،ومت
تـدميرهـا مباشـرة.. دون أي خسـائر

مادية أو معنوية."
ويف مـيسـان سقط صـاروخ كـاتيـوشـا
أطلـقه مجهـولـون لـيلـة أمـس علـى
مقــــــر القـــــوات االسـكــتلــنـــــديـــــة يف
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احلـادث، إال أن الفاعلني فروا داخل
سوق املـدينة. ولـم تستطع الـشرطة

حتديد هويتهم.
وكـــان مــسـلحـــون مـجهـــولـــون قـــد
ـــــى بــيــت أحـــــد أطـلقـــــوا الــنــــــار عل
منـتسبـي احلرس الـوطني مبنـطقة

حي الضباط منتصف ليلة أمس.
وقــال مصـدر يف قيـادة الـشـرطـة: يف
الـسـاعـة احلـاديـة عـشـرة مـن الليلـة
املــاضـيــة، قــام مــسـلحــون بـــإطالق
النــار علــى أحــد مـنتـسـبي احلــرس
الـــوطـنــي يف محـــاولـــة الغـتـيــــاله،

مستخدمني األسلحة اخلفيفة.
ـــابـع: إال أنهـم لـم يـتـمـكـنـــوا مـن وت
تـنفـيــذ جــرميـتهـم.. حـيـث ســارعـت
الـــشـــــرطـــــة إلـــــى مـكـــــان احلـــــادث،
وأحاطت باملكان.. ومتكن املسلحون

من الفرار إلى جهة مجهولة.
ويف كـركوك أعلن مصـدر مسؤول يف
الـشـرطـة أمــس الثالثــاء عن مـقتل
ــــــى طـــــــريق جــنـــــــدي يف هجـــــــوم عل
كــركـــوك/العـبــاسـي، فـيـمــا اصـيـب
شــرطـيــان آخـــران يف انفجــارعـبــوة
ناسفـة على طـريق كركـوك/ ليالن،
بينمـا تعرض مقر اجلـيش العراقي
يف مـنــطقــة الــريــاض إلـــى هجــوم

بقذائف الهاون.
وقـال املصـدر إن اجلنـدي نـورالـدين
جــاسـم تعــرض إلــى هجــوم مــسلح
علــى طــريق احلــويجــة / الـعبــاسي
ـــون حـيـث فــتح مــسـلحـــون يــسـتـقل
سـيــارة حــديـثــة الـنـــار علــيه واردوه

قتيال يف احلال.
كـمــا اصـيـب شــرطـيــان يف انـفجــار
عبـوة نـاسفـة علـى طـريق كـركـوك /
ليالن قـرب نـقطـة لـلتفـتيـش حـيث
انفجــرت العـبــوة لــدى مــرور دوريــة

الشرطة.
ــــوة كــــانــت واوضح املــصـــــدر ان العــب
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وحـلقـت املــروحـيـــات بعــد الـهجــوم
بكثافـة فوق املدينـة. ولم يصدر عن
القوات األمـريكية ما يـنفي أو يؤكد

هذه األنباء.
ويف كـــربالء القـت مفــارز مــديــريــة
ـــــــى االمــن الـــــــوطــنــي الـقــبـــض عـل
ـــة مــتخــصــصــــة بعــملـيـــات عــصـــاب
اخلطف يف كربالء. وقـال مصدر يف
املــديــريــة: "وصلــت معلــومــات إلــى
مـديريتنـا عن توجه سيـارة هونداي
ـــى طــــريق كــــربالء الـنـجف تـقل عل
اشخــــاصــــا نفــــذوا عــــدة عــملـيــــات

خطف واغتيال يف بغداد". 
واضـاف املصدر: "وجـدت السيارة يف
كـراج البارودي ويف الـساعة الـعاشرة
ــــى اصحــــابهـــا لـيـال مت القـبــض عل
الـثالثــة الــذيـن اعـتــرفــوا بـنـيـتهـم
القـيــام بعـملـيــات خــطف واغـتـيــال
بــــــــالــتـعــــــــاون مـع شـخــــص رابـع مت

القبض عليه يف طويريج ". 
واوضح:" ان الثالثـة اعتـرفـوا ايضـا
بتـنفيـذ عـدد من عـمليــات اخلطف

والقتل يف بغداد.
ويف الديـوانيـة لقي طـبيب مـصرعه
مسـاء أمس عنـدما أطلـق مسلحون
ــيـه خـالل مـجـهـــــــولـــــــون الــنـــــــار عـل
مغــاردتـه عيــادته يف املــدينــة، فـيمــا
حــــاول مـــسـلحــــون اغــتــيــــال احــــد
مـنـتــسـبـي احلـــرس الـــوطـنـي أمـــام

منزله يف منطقة )حي الضباط(.
وقــــال مــصــــدر رفــض الـكـــشف عـن
اسمـه يف قيادة الشرطـة: يف الساعة
الـثـــامـنـــة مـن مــســـاء أمــس، أطـلق
مــسلحـــون مجهــولــون الـنـــار علــى
الــدكـتــور )فــواز الــسعـيــدي(.. وهــو
ــــاطــنــيــــة، لــــدى طــبــيــب أمــــراض ب
مـغـــــــــــــادرتـه عــــيـــــــــــــادتـه يف شـــــــــــــارع
)العالوي(، فأردوه قتيالً يف احلال.

وأضاف: سارعت الشرطة إلى مكان
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جرح ثالثة يف املوصل ومقتل طبيب يف الديوانية

النجف/ اف ب
أعلنت مصادر مقربة من املراجع الدينية
يف مدينـة النجف املقـدسة أمـس الثالثاء
ان آيـــة اهلل العـظـمـــى علـي الــسـيــسـتـــانـي
وعدداً من املـراجع قرروا عـدم املشـاركة يف
مؤمتـر القـيادات الـدينيـة العـراقيـة الذي

سيعقد يف عمان يف 22 نيسان.
ويهــــدف هــــذا املــــؤمتــــر الــــذي ســيـعقــــد
بـالتعـاون مع جـامعـة الـدول العـربيـة الـى
نزع "الفتيل الديني" وعدم استخدامه يف

"نزاع طائفي".
وقــال مـصــدر مـن مكـتب املــرجع الــشيـعي
الكبيـر اية اهلل العظمـى علي السيـستاني
ان "الــسـيــسـتـــانـي قـــرر عـــدم املــشـــاركـــة يف
املـــؤمتـــر اإلسالمـي الـــذي دعـــا الـيه املـلك

االردني عبداهلل الثاني".
ولم يـذكـر املـصـدر املـزيــد من الـتفـاصـيل
فـيـمـــا اذا كـــان هـنـــاك مـن سـيـنـــوب عـن

السيستاني يف املؤمتر.
من جـانبه، أعلن محمد احلكيم جنل اية
اهلل محـمــد سعـيـــد احلكـيـم "عــدم إرســال
أي وفــد مـن مكـتـب والـــده للـمــشــاركــة يف

هذا املؤمتر".
ــــاحــيــته أكــــد الـــشــيـخ علــي بـــشــيــــر مــن ن
النجـفي جنل آيـة اهلل بـشيــر النجـفي انه
"سـيشـارك نيـابـة عن والـده وانه سـيحمل

رسالة الى املؤمترين".
ومن جهته، قال مـصدر من مكتـب السيد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

السيد السيستاين وعدد من املراجع الدينية يقررون
عدم املشاركة يف مؤمتر  القيادات الدينية بعامن

مقــتــــدى الــصــــدر ان "الـــســيــــد مقــتــــدى
الـــصــــــدر ســيــــــرسـل مــن ميــثـلـه يف هــــــذا
املـــؤمتـــر" دون ذكـــر اسـم املـمــثل ألسـبـــاب

أمنية.
وقــــرر آيـــــة اهلل إسحـــــاق الفــيــــاض عــــدم
حـضــور املــؤمتــر وذلـك "لعــدم ورود دعــوة

رسمية اليه من اجلهة املنظمة".
وسـتشـارك يف املؤمتـر قيـادات دينيـة بارزة
مـن مـصــر والــسعــوديــة وتــركـيــا وســوريــا
ولـبنــان وايــران والكــويـت. كمــا سيـشــارك
فيـه شيخ االزهــر محمــد سيـد طـنطـاوي
وامني عـام جـامعـة الـدول العـربيـة عمـرو

موسى.
وكـــان رئـيــس جـــامعـــة "آل الـبـيـت للـفكـــر
ــــاسـم ــــرسـمـي ب اإلسالمـي" واملــتحــــدث ال
املـــؤمتـــر عـبـــد الــسـالم العـبـــادي قـــد أكـــد
األربعــاء املــاضـيــة يف مــؤمتـــر صحــايف ان
"الدعوة وجهت الى قيادات دينية عراقية
ولـم نتـلق حتــى اآلن أي اعتــذار عن عـدم

املشاركة من اي جهة".
واوضح ان "املــؤمتــر يـسعــى الــى معــاجلــة
الـبعــد الــديـني ملــا يحــدث يف العــراق الن
اي حل سـيـــاسـي لـن يـنـجح مــن دون حل

البعد الديني".
ــــزع ــــى ن واضــــاف: ان املــــؤمتــــر "يهــــدف ال
الـفتـيل الــديـني، ال بــد من عــزل أي فكــر
ـــــة ـــــى اثــــــارة الفــتــن مــتـــطــــــرف يعــمـل عل

الطائفية.
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بغداد/ املدى
اســتقــبل الــسـيـــد هـــوشـيـــار
زيــبـــــاري وزيـــــر اخلـــــارجــيـــــة
الــسيــد مختـار ملـانـي رئيـس
بـعثــة اجلــامعــة العــربيــة يف
بغـــــداد وأعـــضـــــاء الـــبعــثـــــة
الــذين وصلـوا بغــداد صبـاح
أمـس. وسلم السيـد ملاني يف
بـــدايـــة الـلقـــاء رســـالـــة مـن
الــسيــد عمــرو مــوســى أمني
عــــام  اجلـــــامعـــــة العــــربـيــــة
للـسيـد الـوزيـر  حـول مهمـة
الـــبعــثـــــة يف العـــــراق وســـبل
إجنـــاح ذلك. وبعـــد ان رحب
الـــسـيـــــد الـــــوزيـــــر بـــــرئـيـــس
واعـضــاء البـعثـة واشـار إلـى
اهـمية وجـود بعثة اجلـامعة
العـربية يف بغـداد للمبـاشرة
بعــمـلهـــــا يف ضـــــوء قـــــرارات
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وزير اخلارجية يستقبل رئيس وأعضاء 
بعثة اجلامعة العربية يف بغداد

البصرة/ أصوات العراق
تظاهر املئـات من معلمي مدارس البصرة
ــــاح امـــس ــــى احملــــافــظــــة ،صــب أمــــام مــبــن

الثالثاء، مطالبني برفع رواتبهم.
وقـــال رئيــس نقــابــة املعـلمـني يف البـصــرة
الــسيــد مـحمــد البـطــاط: إن املعلـمني يف
احملــافـظــة "يـطـــالبــون بـبعـض حقــوقـهم،
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معلمو البرصة يتظاهرون لزيادة رواتبهم
وأولها رفع رواتبهم."

وأضــــاف الـبــطــــاط "إن املـعلـمـني عــــانــــوا
كـثـيـــرا يف العهــد الــســـابق، ويجـب الـبــدء
بعـمليـة إنصـافهم يف هـذا الـوقت.. وذلك
بتعديل رواتبهـم ،أسوة مبعلمي كـردستان
،واعتـقد أن ذلك ال ميثل مشكلة." ونحن

ننتظر ماتقرره احلكومة بهذا الشأن..

املـرحلـة احلـاسمـة والبـالغـة
االهـميــة. وعبــر الــوزيــر عن
جنــــــــاح عـــمـل الـــبـعـــثــــــــة يف

العراق.
واكد الـسيد ملـاني ان مهمته
يف العـــــراق هــي مــــســـــاعـــــدة
الــشعـب العــراقـي مبخـتلف
طـوائفه وتيـاراته السـياسـية
لـتحـقيـق التــوافق الــوطـني
والـــتعــبــيـــــر عــن االهــتــمـــــام
الـكــبــيـــــر جلـــــامعـــــة الـــــدول
العـربيـة بالـوضع يف الـعراق
لكـي يجـتـــاز هـــذه املــــرحلـــة

احلاسمة من تاريخه.
وحضـر اللقـاء الـسيـد سعـد
جـاسـم احليــاني وكـيل وزارة
اخلـارجيــة للشـؤون االداريـة
والفـنـيــــة و الـــسـيــــد رئـيـــس

الدائرة العربية.
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مؤمتـر القمة العـربية الذي
انعقـد مـؤخـرا يف اخلـرطـوم
ولـكــي تــنـقل إلـــــى األمـــــانـــــة
العـــــامـــــة لـلجـــــامعـــــة وإلـــــى
ـــــة ــــــدول العـــــربــي جــمـــيع ال
الصــورة احلقـيقيــة للــوضع
يف البلــد والتـمهيـد  ملـؤمتـر
احلـــوار والـتـــوافق الـــوطـنـي
العــراقي الــذي سيـنعقـد يف
بغــــداد يف حــــزيــــران القــــادم
بعـــــد تــــشـكـــيل احلـكـــــومـــــة
العـراقيـة اجلديـدة. واضاف
الـوزيـر: ان الــوضع العــراقي
ــــــا ــــــا مـحـلــي لــم يـعــــــد شــــــأن
فحـسب وامنا أصـبح له آثار
اقلــيــمــيـــــة ودولــيـــــة وان دور
بعـثــــة اجلــــامعــــة العــــربـيــــة
ســيكـــون ملــســـاعـــدة الـــشعـب
العــراقـي علــى اجـتيــاز هــذه
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بعقوبة/ أصوات العراق
رغم الـوضع االمـني غيـر املـستقـر
يف مــدينـة بعقـوبــة،إال أن ذلك لم
يـثـن الـنـــســــاء عـن االقـبــــال علــــى
اســتخــــدام شـبـكــــة اإلنـتــــرنـت مـن
خالل مقاهي االنترنت يف ظاهرة
جـديـدة لم تـكن معـروفـة مـن قبل

يف مركز محافظة ديالى.
وتـؤكـد املــرأة يف محـافـظـة ديـالـى
بصورة عـامة حرصها على معرفة
تفــــــاصـــيل قـــضــــــايــــــا العـــصــــــر يف
مخـتـلف اجملـــاالت أســـوة بـنـــســـاء
بغـــــداد رغـم الــظـــــروف الـــصعـبـــــة
وسلـسلـة املـمنـوعـات الـتي حتـيط

بها.
وانـطالقــا من الــرغبــة يف املعـرفـة
يـقـــــــــوم كـــثـــيـــــــــر مـــن الـفـــتـــيـــــــــات
والـــــســيــــــدات بــــــارتــيـــــــاد مقــــــاهــي
االنتـرنت بـرفقة االخـوة واالقارب
أو الـصــديقــات والقـــريبــات وسـط

إقبال متزايد للنساء عىل مقاهي اإلنرتنت يف بعقوبة
ومــن جـــــــانـــبهــــــــا ، تقـــــــول )هـــــــدى
الـنعـيـمـي( إن "مقــاهـي اإلنـتــرنـت
تـثـيــــر اهـتـمــــامــــا مـتــــزايــــدا لــــدى
الـنــســـاء اذ يــسـتـغل كـثـيـــر مـنهـن
أوقــــــات الفـــــراغ وهــن يــتـــصـفحــن
اإلنــتـــــرنــت بـــــدال مــن االنــــشغـــــال
بتـبادل االحاديث غيـر املهمة على

الهاتف."
وأشـارت إلى أن والـدها يـسمح لها
بارتيـاد مقاهي االنـترنت بـصحبة
أحـد اشقـائهـا وأنهـا تـسـتفيـد من
وقتهــا هنــاك مبتـابعـة صفحـاتهـا
اخملـتـلفــــة خــــاصــــة املـــــواقع الـتـي

تفيد دراستها.
ويـــؤكـــد عـــدد كـبـيـــر مـن أصحـــاب
مقــاهـي اإلنـتــرنـت يف بعقــوبــة أن
االقـبـــال املـتـــزايــــد للـنــســــاء علـــى
اســـتـخــــــــدام شـــبــكــــــــة اإلنـــتــــــــرنـــت
شجعهـم علــى فـتح عــدد آخــر من

املقاهي يف احملافظة."

البعـض ينظـر الى املـوضوع نـظرة
ازدراء وشك."

أما )مليـاء( الطالبة بكلـية التربية
يف جــــامعــــة ديــــالــــى قـــسـم الـلغــــة
اإلجنلـيـــزيـــة فـتقـــول إن " انـغالق
بعـض املــدن علــى نفــسهــا وحتـكم
الـتقـــاليــد واألعـــراف املتــوارثــة يف
مجـتـمعـــاتهــا الــصغـيــرة أدى الــى
محـــــاصـــــرة املــــــرأة بقـــــائــمـــــة مــن
احملظـورات واملـمنـوعـات ال يــسمح
لها بتجـاوزها ومنها أن النساء يف
هــــــــــذه املــــــــــدن يــــــــــدركــــن أنـهــــن ال
يــستـطعـن ارتيــاد محــال تـسجـيل
اشــــــرطــــــة الـكــــــاســيـــت ومقــــــاهــي

اإلنترنت والنوادي العامة."
وتـــــوضح ملـيــــاء: أن "هــــذا ال ميــنع
متـرد بعض النسـاء على التـقاليد
واألعــراف الـســائــدة ودخــول هــذه
األمـاكن وسـط دهشـة احلـاضـرين

واملارة."

نظـرات الرجـال التي تتـساءل عن
أسـبـــــاب متـــــرد املـــــرأة علـــــى طـــــوق
العـــادات والـتقـــالـيـــد الـتـي طـــاملـــا
مــنـعــتـهـــــــا مــن ارتــيـــــــاد املـقـــــــاهــي

العامة.
ولعل فرصة طالبات اجلامعة هي
االكبـر لقضـاء اوقات طـويلـة أمام
أجهـزة الكمبيـوتر لتـصفح املواقع
الـتــي يفــضلــنهـــا خـــاصـــة مــــواقع
املــــــشــــــــاهـــيــــــــر ومــــــــواقـع األزيــــــــاء

والتسلية وغيرها.
وتقــــول )بــــان عـبــــد اهلل( طــــالـبــــة
جــــــامعـــــة "والـــــدي ال يــــســـمح لــي
بـارتيـاد مقــاهي اإلنتــرنت لكـونهـا
مـكتـظـة بـالـرجــال لكـنه ال ميــانع
يف جلـــوسي بـــاملقهــى اخلــاص مع

الطالب يف اجلامعة."
وأضـــافـت: ان "نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن
اآلبــاء مينعــون بنــاتهم مـن ارتيـاد
مقــاهـي اإلنتــرنـت العــامــة ،بل إن

بي ا ك ر ل ا م  ا ش ه  / د ا د غ ب
لــــــسفــــــر ا م  عــــــا مــــــديــــــر  قــــــال 
يـــــاســني ء  لـــــوا ل ا واجلــنــــســيــــــة 
املديـرية ان  لياسـري  ا طاهـر  
زات لغـاء وثائق وجوا إ بصدد 
لـــتـــي ا لـقــــــــدميــــــــة  ا لــــــسـفــــــــر  ا
السابق م  النظـا بان  إ أصـدرت 
االئــتالف. ويف عهـــــد سلــطــــة 
مـــــؤمتـــــر صـحفـي وأضـــــاف يف 
ر اإللغاء قـرا ان  عقـده أمس: 
ر جــــواز إصــــدا نـتــيجــــة  جــــاء 
لـذي يتمتع ا لـسفر اجلـديد  ا
لــيــــــة جــــــدا عــــــا مبــــــواصفــــــات 
فــضال عـن تـــزيــيفهـــا  يــصعـب 
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السفر واجلنسية تبارش إلغاء جوازات
السفر القديمة

بعد اإلعالن عن املباشرة بصرف اجلوازات اجلديدة

مـعــــــــروفــــــــة نـهــــــــا ســـتــكــــــــون  ا
اجـهــــــزة قـــبـل  مـــن  وواضـحــــــة 
رات لــوثــائق يف مـطــا ا تــدقـيق 

العالم. 
لـراغبني يف ا ملـواطنني  ا  ً ا داعي
السـفر احلصـول علـى وثيقـة 
احـــــتـــــــــــرام ـــــــــــى  ل إ ز(  )اجلـــــــــــوا
لــتـعـلــيــمــــــات وا بــــط   لــــضــــــوا ا
ملــــديــــريــــة ا قــبل  احملــــددة مـن 
ــــــــــرة ئ دا ان  ــــــــــى  ل إ ــــــــــرا  مــــــــشــــي
والسفر بدأت مبنح اجلنسية 
بغــــــداد ز اجلــــــديــــــد يف  اجلــــــوا
بـــقـــــــــيـــــــــــــــــــــــــة ثـــــــــم  ومـــــــــن  اوال 

احملافظات.
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الناصرية/ اف ب
اعـلــــن مـــــصـــــــــــدر امــــنــــي
عــــراقــي امــــس الــثالثــــاء
القـبـــض علــــى عــصــــابــــة
متخصـصة بسـرقة اآلثار
يف النـاصـريــة، علــى بعـد

350 كلم جنوب بغداد.
وقـــــال املـــصــــــدر مفــــضال
عــدم الكـشـف عن هــويـته
"القـيـنـــا القـبـض مــســـاء
امـــــس االثـــنـــني يف احـــــــد
املـنــــازل شـمــــال املــــديـنــــة
علـى عصـابـة متخـصصـة
بسـرقـة اآلثـار تتكـون من
اربعــــة اشخــــاص بـيــنهـم
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القبض عىل عصابة متخصصة برسقة اآلثار يف النارصية
ــــى بعــــد 240 الـفجــــر، عل
كلـم جـنــــوب بغـــداد، الـــى
عــملــيــــات نهــب مــن قــبل
عــصــــابــــات مــتخــصــصــــة

بسرقة اآلثار. 
ــــــــــد االمــــيــــــــــر وكــــــــــان عــــب
احلـمــــدانـي مــــديــــر آثــــار
محــافظــة النـاصـريـة قـد
ــــون اعلــن يف 26 مــن كــــان
االول 2005 ان دائــــــــــــــرتــه
اســتـعــــــادت 300 قــــطـعــــــة
اثــريــة كــانـت قــد ســرقـت
مـن املــــواقع األثــــريــــة يف
احملافـظة خالل السنوات

االخيرة.
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مصري".
واوضـح انـه "مت الـعــثــــــور
بحــــوزة العــصــــابــــة علــــى
احـــــدى عــــشـــــرة قــــطعـــــة
اثـــريـــة ســـومـــريـــة بـيـنهـــا
ثـالثـــــــــة متـــــــــاثــــيـل واوان
مخـتلفــة االحجــام تعـود
ـــــيـــــــــــــــة لــفـــــتـــــــــــــــرات زمـــــن

مختلفة".
ــــذ سقــــوط الـنــظــــام ومـن
العـــراقـي يف نـيــســـان مـن
ـــــا مـــــا عـــــام 2003 غـــــالــب
تتعـرض املــواقع االثـريـة
يف احملـافـظـة وخـصـوصـا
تلك الـواقعـة يف مـنطقـة
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بغداد/ وكاالت
نـــــاشـــــدت عــــــائلــتــــــا املهــنـــــدســني
الـكيـنيـني اخملتـطفـني يف العــراق
مـنـــذ الـثـــامـن عــشـــر مـن كـــانـــون
الــــثــــــــــانــــي اخلــــــــــاطـفــــني اطـالق
ســــــراحهــمــــــا "النهــمـــــا بـــــريــئـــــان
وحضـرا الـى العــراق للمـسـاهمـة
يف بـــنـــــــاء الـــبـــنـــيـــــــة الـــتـحـــتـــيـــــــة

لالتصاالت".
واوضحـت عـــــائلـتـــــا املهـنــــدسـني
موزيـس مونيـاو وجورج نـوباال يف
منــاشــدتـهمــا انـهمــا "ستـصـليــان
ملنــاسبـة مــرور ثالثــة اشهــر علـى
اختطـافهمـا وستبـتهالن الى اهلل
الـعلــي القــــديـــــر ان يعـم الــــسالم
الـعــــــــراق وان تـــنـــتـهـــي مـعــــــــانــــــــاة

عائلة املهندسني الكينيني املخطوفني يف العراق تناشد اخلاطفني إطالق رساحهام
املتفـرعــة عن شـركـة اوراسكـوم يف

الثامن عشر من كانون الثاني.
واعلـنـت وزارة الــــداخلـيـــة خــطف
املـهـــنــــــــدســـني عـــنــــــــدمــــــــا نــــصـــب
مسلحون كمينـا لقافلة من ثالث
عــربــات يف نـفق يف بغــداد بـيـنـمــا
كـانـت متــوجهـة الـى نــاحيـة )ابـو
غــــــريــب( الصـالح محـــطــــــة بــث.
وقــتـل املـــــسـلـحـــــــون الـــــســـــــائـقــني
العــراقـيـني الـثالثــة اضــافــة الــى

سبعة حراس امن.
وال تــنــــشـــــر كــيــنــيـــــا اي قـــــوات يف
العـــراق اال ان عـــددا غـيـــر محـــدد
من املدنـيني الكينيـني يعملون يف
البالد حلسـاب متعاقـدين اجانب

ينفذون مشاريع اعادة اعمار.

العراقي".
وقـــال "انـنـــا نـنـــاشـــد اخلــــاطفـني
الــــــرحــمــــــة بهــمــــــا وان يـــطـلقــــــوا
ســــــــراحـهـــمــــــــا وان يـعــــــــودا الــــــــى
عــائلتـيهمـا واطفــالهمـا"، مـشيـرا
الـــــــى ان "زوجـــتـــي اخملــــطـــــــوفـــني

بانتظار سماع اخبار عنهما".
واكــدت وزارة اخلـــارجيــة الـكيـنيــة
يف 20 كـــانـــون الـثـــانـي اخـتـطـــاف
املهـنــــدسـني الـكـيـنـيـني، مـــشــــددة
عـلى ان الـدبلـوماسـيني الكيـنيني
يف املنـطقــة يعـمالن علــى اطالق

سراحهما.
وخـــطـف املهــنـــــدســـــان مـــــونــيـــــاو
ونـوبــاال اللــذان يعـمالن حلـسـاب
شركـة "عراقـنا" للهـواتف النقـالة

العراقيني".
مـن جهـــة اخـــرى "قـــال املـتحـــدث
بــاسـم شــركــة "عــراقـنـــا" للهـــاتف
الــنقـــــال املــتفـــــرعـــــة عـن شـــــركـــــة
اوراسكـوم ومقـرهـا القـاهـرة الـتي
كـان الـكيـنيـان يـعمالن حلـسـابهـا
"اننــا يف اتصــال دائم مع عـائلـتي

املفقودين الكينيني".
واضــاف "اننــا ننـاشــد من ميـتلك
اي مـعـلــــــــــــومــــــــــــات عــــن مـــكــــــــــــان

تواجدهما ابالغنا بها".
وتـابع "اننـا نـذكـر خـاطفـيهم بـأن
الـكيـنيـني من عــائلـتني بـــريئـتني
حضرا الـى العراق للمـساهمة يف
بنـاء البنيـة التحتـية لالتـصاالت
مبـــــا يعــــود بـــــالفــــائـــــدة للــــشعـب


