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العدد ( )668األثنني ( )15أيار 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (668) Mon. (15) May

العثور على ( )4جثث يف منطقة البياع

استشهاد ( )33واصابة اكثر من ( )76آخرين أثر انفجار ( )3سيارات مفخخة

يعزي رئيس جملس
الرئيس طالباين ّ
القضاء األعىل باستشهاد نجله

وعبوات ناسفة يف مناطق متفرقة

االمـيركيـة الى جـانب مطـار بغداد
الدولي.
وقـال اجليـش االميـركـي يف البيـان
ان "املعلومات االولية تشير الى ان
ارهابيـني اثنني فجرا نفـسيهما يف
س ـيـ ـ ــارت ــني مفـخخ ـتــني يف مـ ـ ــرآب
للـ ـسـيـ ــارات شـ ــرق قـ ــاعـ ــدة تـ ــابعـ ــة
لقـ ـ ــوات ال ــتح ـ ـ ــالف مـ ـ ــا ادى الـ ـ ــى
استـشهـاد  14مـدنيـا واصـابـة ستـة
آخرين".
واوضح البيان ان "الهجوم لم يكن
يـسـتهــدف القـاعــدة بل مــواطنـون
ع ـ ــراقـي ـ ــون ك ـ ــان ـ ــوا مــتجــمعـني يف
سـاحـة انـتظـار للـسيـارات" ،مـشيـرا
ال ــى انه "مت اخالء اجلــرحــى الــى
مستشفيات".
واك ــد ان "احل ــادث قـي ــد الــتحقـيق
من قبل السلطات االمنية".
ويف الفلـوجة تعرض مـقر للحرس
الـوطـني يف مــدينــة الفلـوجـة الـى
قصف بقـذائف الهاون فجر امس.

بغــداد  -احملــافـظــات /مــراسلــو
ومندوبو املدى  -وكاالت
استـشهــد  19شخـص ـاً بـينـهم عــدد
من رجــال الـشــرط ــة واصيـب اكثــر
مـن سبعني آخـرين امـس االحد يف
انـفجار عـدد من العبـوات النـاسفة
بـاالضـافـة الــى سيــارة مفخخـة يف
بغداد ومناطق متفرقة.
وقـ ــال م ـصـ ــدر يف وزارة الـ ــدفـ ــاع ان
"خمسـة مدنيـني استشهـدوا وجرح
اربعـ ــة آخـ ــرون بـيــنهـم اثـنـ ــان مـن
عنـاصـر الـشـرطـة يف انفجـار عبـوة
ناسفة استهدفت دورية للشرطة".
واوضح ان "االنفجـار وقع يف شـارع
فلسطني".
من جهـة اخـرى ،افـاد املـصــدر ذاته
بـ ــأن "خـمـ ـسـ ــة مـ ــدنـيـني اصـيـبـ ــوا
بـجـ ـ ـ ـ ــروح اثـ ـ ـ ـ ــر انـفـجـ ـ ـ ـ ــار عـ ـبـ ـ ـ ـ ــوة
اســته ـ ــدفـت دوري ـ ــة للـ ـش ـ ــرط ـ ــة يف
ساحة الطيران".
من جهـة اخـرى ،اكــد مصـدر طـبي
يف مــستـشفــى اليـرمــوك يف بغـداد
ان  18جريحـا بينهم ثالثـة اطفال
نقلـوا الـى املـستـشفـى اثـر سقـوط
عدد من قذائف الهـاون على مطار
بغداد الدولي صباح امس االحد.
واسـتـ ــشه ـ ــد ثالث ـ ــة مـن عـن ـ ــاص ـ ــر
الـشرطـة واصيب  13آخـرون بينهم
ثالث ــة مـن رج ــال ال ـش ــرط ــة امــس
االحد يف انفجار عبوة ناسفة على
دوري ـ ـ ــة للـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة
االعـظمية ،حـسبما افـاد مصدر يف
الشرطة.
ويف منطقـة الزعفـرانيـة ،استـشهد
ثالث ــة م ــدنـيـني وج ــرح  15آخ ــرون
ام ـ ــس االحـ ـ ــد يف انـفجـ ـ ــار ع ـبـ ـ ــوة
نــاسفــة يف ســوق شعـبيــة ،حـسـبمــا

افاد مصدر يف الشرطة.
ومـن جانـب آخر ،اكـد مصـدر امني
اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد ثالث ـ ــة مــن احل ـ ــراس
ال ــشخ ـصـيـني لـ ــوزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة
ه ــوشـي ــار زيـب ــاري واص ــاب ــة ثالث ــة
آخ ــريــن يف انفج ــار عـب ــوة ن ــاسف ــة
علـ ـ ــى مـ ـ ــوك ــبهــم يف م ـنـ ــطق ـ ـ ــة تل
حمرين".
ونفى املـصدر علمه ان "كـان الوزير
ضمن املوكب".
مـن جهــة أخ ــرى ،عثــرت الـشــرطــة
علــى اربـع جثـث مجهــولــة الهــويــة
يف منـطقــة الـبيــاع ،حـسـبمــا افــاد
مصدر يف الشرطة.
ومن جهـة اخـرى  ،اسـتشهـد اثنـان
من املـدنـيني وجـرح تـسعـة آخـرون
ب ـيــنهــم اث ـن ـت ـ ــان مــن ال ـن ـ ـس ـ ــاء يف
انفجــار سـيــارة مـفخخ ــة يقــودهــا
انتحـارية استهـدف دورية اميـركية
يف حــي الـ ـسـك ـ ــر ش ـم ـ ــال م ـ ــدي ـن ـ ــة
امل ــوصل ،ح ـسـبـمــا افــاد مـصــدر يف
الشرطة.
ومـن جه ــة اخ ــرى ،اصـيـب ع ـش ــرة
م ــدنـيـني بـيـنهـم ثالث ــة مـن رج ــال
الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة يف انـفـج ـ ـ ــار س ـي ـ ـ ــارة
مفـخخـ ــة وعـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة يف حـي
املسـتنصـرية ،حـسبمـا افاد مـصدر
امني.
ويف املـ ـ ــوصـل ،اعل ـنــت ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
"استـشهـاد شــرطي واصـابـة ثالثـة
آخ ــرين يف اشـتبــاك مع مــسلـحني
مجهولني يف منطقة حي النور".
ويف بيجي اكـد مصـدر يف الشـرطة
ان "مــدنيــا استـشهــد صبــاح امـس
(االحــد) امــام مـن ــزله يف مـنـطقــة
البـوجـواري شمـال املـدينـة بـنيـران
مـسلحـني مجهـولـني فتحـوا عـليه

النار والذوا بالفرار".
ويف كركوك ،اكـد النقيب رافد عبد
احل ـسـني مـن ش ــرط ــة امل ــديـن ــة ان
"ثـم ــانـي ــة مـن عـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة
اصيبوا بجـروح بينهم اربعة بحال
خـط ــرة ،يف انفجــار عـبــوة ن ــاسفــة
ع ـن ـ ـ ــد م ـ ـ ــرور آل ـي ـتــني ت ـ ـ ــابـع ـتــني
للشرطة".
واوضح ان "احل ــادث وقع يف وسـط
سـاحـة االحـتفــاالت جنـوب مـركـز
املـدينـة" ،مـشيـرا الـى ان "اآللـيتني
اص ـي ـب ـت ـ ـ ــا ب ـ ـ ــاض ـ ـ ــرار ك ـب ـي ـ ـ ــرة يف
االنفجار" ..واضـاف عبـد احلسني
ان "بـني اجل ــرح ــى ثالث ــة ضـب ــاط
احــدهـم العـقيــد عــدنــان مـحمــود
معـ ــاون مـ ــديـ ــر شـ ــرطـ ــة العـ ــدالـ ــة
الــواقعــة جنــوب كــركــوك" ،مــشيــرا
الـ ـ ــى ان "اجلـ ـ ــرحـ ـ ــى نـقلـ ـ ــوا الـ ـ ــى
مــستــشفــى كــركــوك العــام لـتلـقي
الـعالج" ..مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى ،اك ـ ــد
م ـص ـ ــدر ام ـنــي يف ح ـ ــزب االحت ـ ــاد
الوطني الكردستاني يف كركوك ان
"اميــر جمـاعــة انصـار الـسنــة قتل
بعـد اشـتبـاكــات مع عنـاصـر االمن
الك ــردي يف اح ــد احـي ــاء ك ــرك ــوك"
ادت ال ـ ــى اس ـت ـ ــشه ـ ــاد ض ـ ــاب ــط يف
شرطة كركوك ايضا.
وقــال املـصــدر ان "احل ــادث وقع يف
حــي اخلـ ـضـ ـ ــراء وس ــط كـ ـ ــركـ ـ ــوك
وامـي ــر اجلـم ــاع ــة اصـيـب بج ــروح
خ ـط ــرة مـ ـس ــاء ام ــس االول ف ــارق
علـى اثـرهــا احليـاة يف مـستـشفـى
املدينة" ،دون ان يـذكر اي تفاصيل
اضافية.
واك ــد امل ـص ــدر ان "احل ــادث حــصل
بعـد ورود معلـومـات اسـتخبـاراتيـة
بعــد يــوم واحــد مـن قيــام عنــاصــر

مــن االمــن الـكـ ـ ــردي وال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
بــاالشتبـاك مع هـذه اجملمـوعـة مـا
ادى ال ــى استــشهــاد املقــدم ي ــاسني
جمال محمد من شرطة كركوك".
كـم ــا اسـت ــشه ــد ض ــابــط عل ــى ي ــد
م ــسلحــني مجه ــولـني يف املـنــطق ــة
الـ ـص ـن ـ ـ ــاع ـيـ ـ ـ ــة يف به ـ ـ ــرز واص ـيــب
شقيقه ،حسبما افاد مصدر امني.
ويف بلــدروز ،اعلن مـصـدر امـني ان
خمـســة جنـود جـرحــوا يف انفجـار
عبـوة نـاسفـة ليل الـسبت  /االحـد
"عنــدمــا كــانت دوريـتهـم متــوجهــة
النق ــاذ عـ ــائلـ ــة مق ــدم يف اجلـيــش
العــراقي املـنحل اثــر انفجــار عبـوة
ناسفة وسط املدينة".
مـن جه ــة ث ــانـي ــة ،اك ــد مـص ــدر يف
الـشـرطــة يف بعقـوبـة امـس االحـد
وق ــوع اعـت ــداءيــن عل ــى م ــرق ــديـن
لرجلي دين قرب املدينة.
وق ــال املـص ــدر ان "االعـت ــداء االول
وقع على ضـريح الشيخ التميم يف
منـطقـة كـنعـان" ،دون ان يـذكـر اي
تفاصيل.
امـا االعتداء الثاني فقد استهدف
"مرقـد عبـد اهلل بن علي علـى بعد
ع ـش ــرة كـيل ــومـت ــرات شـم ــال ش ــرق
بـعقـ ــوبـ ــة" ،حـ ـسـب امل ـصـ ــدر الـ ــذي
اوضح ان "االعـت ــداءيـن وقع ــا لـيل
ال ـسـبـت  /االح ــد بعـبــوات ن ــاسفــة
ادى انـفـجـ ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى اضـ ـ ـ ـ ــرار
باملرقدين".
وعلى صعيـد متصل اعلن اجليش
االميـركـي يف بيـان له امـس االحـد
ان  14م ــدني ــا استــشهــدوا واصـيب
سـ ـتـ ـ ـ ــة آخـ ـ ـ ــرون عـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا فـجـ ـ ـ ــر
انـتح ــاري ــان سـي ــارتـني مـفخخـتـني
ب ـ ـ ــالقـ ـ ــرب مــن قـ ـ ــاعـ ـ ــدة لـلقـ ـ ــوات

البوسنة  /وكاالت
اعـرب وزيـر الـدفـاع البــوسني
نـيكــوال رادوفــانــوفـيـتــش اول
امـس عـن شكــوكه بــان تكــون
معــدات ع ــسكــريــة بــوسـنـيــة
ارسـل ــت الـ ـ ـ ـ ــى احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة قـ ـ ــد
وصلت الى ايدي املتمردين.
وصـ ـ ـ ــرح لـل ـ ـصـحـ ـ ـ ــافـ ـي ــني يف
اعقـاب تقـرير ملـنظمـة العـفو
الدولية حـول صفقة اسلحة
سـريـة للـسـوق العــراقيـة "انـا
واثق من ان صفقة االسلحة
كانت يف نـطاق القانون وانها

يجــب اال تقـ ــودنـ ــا الـ ــى ايـ ــة
مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاكـل" ..واكـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الدفاع البـوسنية االربعاء ان
البـوسنـة صـدّرت عبـر شـركـة
ام ـيـ ـ ــرك ـي ـ ـ ــة نح ـ ـ ــو  200الف
بـن ــدقـي ــة و 28ملـي ــون خ ــزان
ذخـي ـ ــرة ال ـ ــى الع ـ ــراق خالل
ال ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــني  2004و2005
لـاليـف ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــاحـ ـتـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات
احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ـ ـ ـ ــة
اجلديدة.
وشدد الـوزير علـى انه "نظرا
الــى مــستــوى سيـطــرة قــوات
التـحالف عـلى العـراق ،فمن

ابتداءً من األحد املقبل

احلكومة تبدأ بدفع تعويضات ألرس ضحايا جرس األئمة

بغداد /نصير العوام
اعلنت احلكومة يف بيان امس االحد انها
سـت بــدأ اب تــدا ء ً من اال حــد ا ملـق بـل ب تــوزيع
ا ملـب ـ ــالغ ا خمل ـص ـصـ ــة كــت عـ ــو ي ـضـ ــات أل سـ ــر
ض حــا يــا حــادث ا لـتــدافع ا لــذي حـصل يف
 31اب م ــن ال عـ ـ ــام ا ملـ ـ ــا ضــي فـ ـ ــوق ج ـ ـسـ ـ ــر
االئمة.
ونقل ب يـان عن م صـدر ح كـومي مـخول ان

بعد ان فروا من معتقل سوسة

القوات الكردية تعتقل مخسة عنارص من تنظيامت القاعدة

السليمانية  /املدى
اعـلن مـســؤول كــردي امـس
االول اعـ ـتـقـ ـ ـ ــال خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
عـناصـر من القـاعدة كـانوا
فـروا يف التـاسع من الـشهر
اجلاري مـن معتقل سـوسة
يف شمال العراق.
وقــال املـســؤول الــذي طـلب
عــدم الكـشـف عن اسـمه ان
"قـ ـ ـ ــوات االم ــن ال ـكـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة
اعـتقلت السجناء الهاربني
من سـجن ســوســة امـس يف
م ـك ـ ـ ـ ــان ــني مـ ـتـف ـ ـ ـ ــرق ــني يف
مدينة السليمانية".
واضــاف "مت اعتقــال اربعـة
م ـ ـ ـن ـهـ ـ ــم يف م ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـطــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
طـ ــاسل ــوج ــة بـ ــالق ــرب مـن
الــسلـيـمــانـيــة ،فـيـم ــا القـي
الـقبـض علــى اخلــامـس يف
م ـن ــطق ـ ــة جــمج ـم ـ ــال بــني
السليمانية وكركوك".

وكان اجليـش االميركي قد
اعلـن االربعــاء امل ــاضيــة ان
خـمسـة معـتقلني عــراقيني
مــتهـمـني بـ ــاالرهـ ــاب فـ ــروا
مـ ــن مـع ـ ـتـقـل يف ش ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال
العراق.
وقـ ــال الك ــول ــونـيـل ديفـي ــد
غـراي قـائـد الفــوج الثــاني
يف الفــرقــة  101احملـمــولــة
جـوا واملسـؤولة عن كـركوك
والـسلـيمــانيــة ان "خمـســة
مــن اخ ـ ـط ـ ـ ــر االره ـ ـ ــاب ـيــني
امل ـ ـ ـ ــرتـ ـبـ ـ ـط ــني بـ ـتـ ـنـ ـ ـظـ ـي ــم
القاعدة الـذي يتزعمه ابو
مــصعـب الــزرقــاوي هــربــوا
من سجن قلعة سوسة".
واضاف غراي للصحافيني
ان "هـ ـ ـ ـ ــؤالء م ــن اخـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــر
االرهابـيني وال نعرف حتى
اآلن كيفيـة هـروبهم لـكننـا
شكلـنا جلنة حتـقيق كبيرة

كربالء  /املدى
ق ـ ــالــت ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة يف م ـ ــدي ـن ـ ــة كـ ـ ــربالء إن
م ـ ـسـلحــني مـجهـ ـ ــولــني اخ ـتـ ــطف ـ ـ ــوا أربعـ ـ ــة
أشخـ ـ ــاص يعــمل ـ ــون يف إح ـ ــدى امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات
اإلن ـســانـيــة لـت ــوزيع املعــون ــات الغــذائـيــة يف
ك ــربالء ،كـم ــا عـث ــرت ق ــوات ال ـش ــرط ــة عل ــى
خمس جثث.
وقـال مصدر مسـؤول يف شرطة املـدينة امس
األحـد :إن "مـسلحني مجهـولني يـرتـدون زي

البصرة  -لندن /املدى والوكاالت
اعلـنـت وزارة الــدفــاع الـبــريـطــانـيــة
أمـ ـ ــس االحـ ـ ـ ــد مـقـ ـتـل ج ــنـ ـ ـ ــدي ــني
بــريطـانـيني واصـابـة ثــالث بجـروح
م ـســاء ال ـسـبـت شـمــال الـبـصــرة يف
انفجـار قـنبلـة اثنـاء مـرور دوريـتهم
يف آلية مصفحة.
وكــان اجلنــود الثالثــة ينـتمـون الـى
الـك ـت ـي ـبـ ـ ــة ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة م ــن الفـ ـ ــوج
الـب ــريـط ــانـي املـنـت ـش ــر يف الـبـص ــرة
واملـكـلف ب ـ ــاملـ ـس ـ ــاهـم ـ ــة يف ت ـ ــدريـب
القوات املسلحة العراقية.
وانـفجـ ـ ــرت الق ـن ــبل ـ ــة ل ـ ــدى م ـ ــرور
اجلنـود يف دوريـة روتـينيـة يف سيـارة

راجن روفر مصفحة.
وب ـ ـ ــذلـك ي ـ ـ ــرتـفـع ال ـ ـ ــى  111ع ـ ـ ــدد
اجلنـود البـريطــانيني الـذيـن قتلـوا
يف العراق منذ  20اذار . 2003
واعلـن وزي ــر ال ــدف ــاع الـب ــري ـط ــانـي
ديـس براون يف بـيان "شـعرت بـاسف
شديـد حني تبلغت مبقـتل جنديني
بــريطـانـيني واصـابـة ثــالث بجـروح
اثناء تادية مهامهم يف العراق".
إلى ذلك اعلن دبلوماسي بريطاني
يف محــافظـة الـبصـرة أمـس االحـد
ان بالده ال ت ــزال تـتعـ ــامل مع ق ــادة
الشرطة واجليش يف املدينة.
وقـال روبـرت كـالـوت املتحـدث بـاسم

القـنصليـة البـريطـانيـة يف البـصرة
ان "القنــصليــة البـريـطــانيـة كــانت
وال تـ ـ ـ ــزال عـلـ ـ ـ ــى عـالقـ ـ ـ ــات وعـ ـمـل
مـتـ ــواصـل مع الـ ــسل ـط ـ ــة احمللـيـ ــة
واجليش والشرطة يف البصرة".
واض ـ ــاف "ن ـتـ ـطـلع ال ـ ــى اس ـت ـم ـ ــرار
التعـاون والتـقدم يف اجملـال االمني
سوية مع اجمللس احمللي".
وكـ ــان محـ ــافــظ الـب ـصـ ــرة محـمـ ــد
مـصـبح الــوائـلي قــد اعـلن جتـميــد
عمل قـائـد الـشـرطــة اللـواء حــسن
ال ـس ــوي ــدي وط ــالـب ب ــاق ــال ــة آم ــر
الفــرق ــة العــاش ــرة للجـيــش اللــواء
عبد اللطيف ثعبان.

الوضع السيايس جعلنا هنمل املواضيع األرسية اجلميلة بعد طول انتظار

بغداد /املدى
عـاد أبو كـرمي إلى منـزله بعد انـتهاء
دوامه يف دائـرته ،وعندما رأته زوجته
بـادرته القـول":لقـد قـالـوا يف التلفـاز
أن احلكـومــة ستعلـن خالل اليـومني
املـقبـلني" .فــأجــابهــا أبــو كــرمي":لقــد
سـمعـت هــذا األمــر وأنــا يف الــدائــرة
لكـن هنـاك أمـرا آخـر هـو أن القـوات
األمـ ــريـكـي ـ ــة أعلـنـت قـ ــرب اعــتقـ ــال
ال ــزرقـ ــاوي" .احلك ــوم ــة وت ــشكـيـله ــا
وال ـ ـ ـ ــوضـع الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ــي وأخـ ـب ـ ـ ـ ــار
االنفجارات واالغتياالت وغيرها من
امل ـ ــواض ــيع ال ـتــي ت ــتعـلق ب ـ ــالـ ـ ــوضع
الــسي ــاسي ب ــاتت اآلن تــأخ ــذ احليــز
الكـبي ــر من أحــاديـث العــائالت الـتي
تـتـبـ ــايــن وجهـ ــات ن ـظـ ــرهـ ــا بـ ـشـ ــأن
األح ـ ــداث ال ـتــي تـ ــشه ـ ــده ـ ــا الــبالد.
مواطـنون وبـاحثـون مختصـون بعلم
االجـتمــاع والـنفـس قــالــوا" :إن عــدم
االسـتقــرار الــسيــاسي وتــأثيــره علــى
احلياة االجتمـاعية واالقتـصادية يف

وف ــوري ــة ال ــى ج ــانـب قـي ــام
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات مـ ـ ــن الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
ـ
اخلـ ــاصـ ــة والـبـيـ ـشـمـ ــركـ ــة
واجليش العراقي بعمليات
للبحث عنهم".
واكد مـصدر امني كردي يف
ح ـ ـي ـ ـنـه ان "ق ـ ـ ـ ـ ــوات االمـ ــن
الكرديـة شكلت العديد من
املف ـ ــارز والفـ ــرق اخلـ ــاصـ ــة
لـل ـ ـبـحـ ــث عـ ــن الـهـ ـ ـ ـ ــاربـ ــني
وكـذلك بـاشـرت بـالـتحقيق
لـتق ـصـي كـيفـيـ ــة اله ــروب"
م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــرا الـ ـ ـ ــى ان "صـ ـ ـ ــور
ال ـ ـ ـسـجـ ـنـ ـ ـ ــاء وزع ــت عـلـ ـ ـ ــى
ج ـم ـيـع مف ـ ــارز ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
واالمن يف االقليم".
واضـ ــاف :ان الـ ــسجـن يـقع
"حتـ ــت اش ـ ـ ـ ـ ــراف الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
االمـيركية" مـؤكدا ان "هذه
احلـ ــادثـ ــة هـي االولـ ــى مـن
نوعها".

اختطاف  4من العاملني بمنظامت إنسانية يف كربالء

مواطنون وباحثون مختصون بعلم االجتماع والنفس:

ح ـي ـ ــات ـن ـ ــا ال ـي ـ ــوم ـي ـ ــة غـ ـطـ ـ ــى عل ـ ــى
األحــاديـث التـي تتــداولهــا األســر يف
مــا بـيـنهــا ب ـشــأن مــواضـيع أخــرى".
وقـال علي حـامـد/مـوظف حكـومي/
":أن احلــالــة الـتي نـعيـشهــا من قـتل
ودمار والـتي سببها الفـراغ السياسي
الــذي تـعيـشه الـبالد جعلـتن ــا نتــابع
تلك املواضيع ونهتم بها لعل انفراج
تلك األزمـات الـسيــاسيـة يـسـاعـد يف
تـخـل ـ ـيـ ـ ـص ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن ذلــك الـ ـ ـ ـ ــوضـع
املـأساوي" .وقـال وليـد ناظـم/مدرس
متقـاعـد":/إن اغلب األحـاديث الـتي
ت ــدور يف بي ــوتن ــا هي عـن املفخخــات
التي تنـفجر يف هذه املـنطقة أو تلك
واجلثث اجملهـولة امللقـاة على قـارعة
الطـريق واملـناصـب الوزاريـة للقـوائم
والـ ـ ـ ـ ـ ــوضـع الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـتـه".
وأض ـ ــاف":أن تلـك األم ـ ــور جـعلـتـن ـ ــا
ننـسـى املـواضـيع األسـريــة اجلمـيلـة
الـتي يـجب أن تـعيـشهــا األســرة بعــد
أن شـاع اخلـوف والتـرقـب يف حيـاتنـا

تــوزيع "امل بـالغ ا خملـص صـة ل عـوائل ش هـداء
جـس ــر االئ م ــة ال بــالغ عــدد هــا  865عــائ لــة
سيبدأ االحد املقبل".
واوضح ان "ا ملـبـلغ ا خمل ـصــص لـكل عـ ــائ ل ــة
هـ ــو  28م لـيـ ــو ن ـ ـا ً و 727الف د يـنـ ــار (ن حـ ــو
عشرين الف دوالر)".
وا ضــاف ا ملـص ــدر ان "احل كــو مــة خـصـصـت
كذلك قطع ارا ض ٍ لكل عائلة".

الشـرطـة اخـتطفـوا أربعـة أشخـاص يعملـون
يف إحـ ــدى املـن ـظـمـ ــات اإلنـ ـسـ ــانـيـ ــة لـتـ ــوزيع
املعونات الغذائية".
وأضـ ــاف"اقــتحـم أكـثـ ــر مـن سـت ـ ــة أشخـ ــاص
يــرتــدون زي ال ـشــرط ــة وملـثـمـني ويحـملــون
قـاذفات مـنزل (عـبد احلـسني فـاضل) الليـلة
امل ـ ــاض ـي ـ ــة واق ـت ـ ــادوه مـع ثالث ـ ــة مــن زمـالئه
العاملـني يف إحدى املنـظمات االنـسانيـة إلى
جهة مجهولة".

مقتل جنديني بريطانيني بانفجار عبوة ناسفة يف البرصة

وذكـ ــر الــتقـ ــريـ ــر ان اسـلحـ ــة
وذخـ ـ ــائـ ـ ــر م ــن مخـ ـ ــزونـ ـ ــات
احل ـ ـ ـ ـ ــرب يف ال ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــة
والهـ ــرسـك مت ت ـصـ ــديـ ــرهـ ــا
ب ـشـكل ســري وحتـت اشــراف
وزارة الدفاع االميركية.
واض ــاف الـتق ــري ــر ان بعـض
الـشحنات كـانت موجهـة الى
العراق واستخدم يف امتامها
سلـ ــسل ـ ــة مــن ال ـ ـس ـم ـ ــاس ـ ــرة
واملتـعاقـدين علـى النقـل مبا
يف ذلـك ش ـ ــرك ـ ــة نـقل ج ـ ــوي
انـتـهكـت حـظــرا دولـي ــا علــى
بيع االسلحة الى ليبيريا.

اليـوميـة" .وأشـار إلـى":أن مـا منـر به
جعلنـا نـنسـى أن نعـرف مـا يحتـاجه
أوالدنـا إذ أننـا نعيـش االحداث حـتى
ونحـن يف داخل منــازلنـا " .وأوضح":
كـنـت دائـم ــا أتـ ــابع م ـسـت ــوى أوالدي
الـ ــدراسـي إال أن األوضـ ــاع أنـ ـسـتـنـي
حتـى هـذا اجلــزء املهم مـن حيــاتنـا،
نـتـمـنـ ــى اســتقـ ــرار األوضـ ــاع لــتعـ ــود
حي ــاتنــا إلــى ســابق عهــدهــا بعــد أن
هـج ـ ـ ــرن ـ ـ ــاه ـ ـ ــا" .اخمل ـت ـ ـص ـ ـ ــون بـعـلــم
االجـتـمــاع وعلـم الـنفــس كــانـت لهـم
وجهـة نظـر تؤيـد ما ذكـره املواطـنون
وكما جاء علـى لسان الدكـتورة سناء
الـعبــاسـي أستــاذة عـلم االجـتمــاع يف
اجلامعة املستنصرية التي قالت":إن
م ــا ي ـش ــاع مـن م ــواضـيـع تعـم يف أي
مـج ـ ـت ـ ـمـع مي ـكـ ــن أن تـعـ ـ ـ ـ ــزى إلـ ـ ـ ـ ــى
الـظروف الـداخليـة واخلارجيـة التي
يعـاني منها وتـأثيرهـا على التـركيبة
االجـتمــاعيـة والـبنـاء االجـتمــاعي".
وأضــافت":إن إشــاعــة هــذه املــواضـيع

أخوكم جالل طالباني
رئيس جمهورية العراق

بريطانيا مستمرة يف تعاملها مع القادة األمنيني يف املدينة

البوسنة تنفي وصول أسلحة إىل املتمردين يف العراق
الــصعـب افـتــراض ان شــركــة
لـبــيع االسـلحـ ــة تــتخـ ــذ مـن
الـواليـات املـتحــدة مقــرا لهـا
وتقع حتت سيطرة احلكومة
االمـيــركـي ــة ميكـن ان ت ــوصل
اسـلـحـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــوسـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى
املتمردين العراقيني".
وك ـ ـ ــانــت م ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــة الـعـف ـ ـ ــو
الـدولية قـد حذرت يف تقـرير
له ــا يف وقـت س ــابق مـن ه ــذا
االس ـب ـ ـ ــوع ان العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
عــملـيـ ــات الـ ـسـمـ ـسـ ــرة ونـقل
االس ـلــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ت ـخـ ـ ـ ـ ـ ـضــع
للقوانني كما انها سرية.

وقال مـصدر يف الـشرطـة ":ان مقر
احلـرس الــوطنـي يف حي الـشـرطـة
شــرقي املــدينـة تعـرض يف الـسـاعـة
الـ ـسـ ــادسـ ــة مــن فجـ ــر ام ــس الـ ــى
هجوم باربع قذائف هاون مما ادى
الـ ــى اسـت ــشهـ ــاد جـنـ ــدي واصـ ــابـ ــة
اثنني آخرين بجروح".
واضـ ـ ــاف" :ان انـفج ـ ـ ــارات اعق ـبــت
الهجـوم وشـوهـدت اعمـدة الـدخـان
ت ـتـ ـص ـ ــاع ـ ــد م ــن املق ـ ــر.وان ق ـ ــوات
احلــرس انتـشــرت حــول املقــر بعــد
الهجوم".
وعلــى صـعي ــد متـصـل عثــر اه ــالي
مـن ــطقـ ــة الـفحـيـالت علـ ــى جـثـ ــة
مجهولة الهوية صباح امس.
وق ــال م ـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة امــس
األح ـ ـ ـ ــد" :إن األه ـ ـ ـ ــال ــي اخـ ـب ـ ـ ـ ــروا
الشـرطـة بـاألمـر فسـارعت بـدورهـا
إلـى إرسال دوريـة لنقل اجلثـة إلى
املستشفى".
وأضـاف":إن اجلثـة تعـود لـرجل يف
الثـالثيـنيــات مـن عمــره وقــد بــدت
عليها آثـار تعذيب واطالقات نارية
يف الرأس والصدر".
ويف النـاصريـة اصيب احـد ضباط
اجلـيــش ومــرافـقه بجــروح خـطــرة
ع ـصـ ــر ام ــس االول بعـ ــد ان اطـلق
مجهـولــون النـار علــى سيـارتـيهمـا
يف احـ ـ ـ ــدى ضـ ـ ـ ــواح ــي مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة
الـن ــاص ــري ــة ..وق ــال مـص ــدر امـنـي
مـطلع رفض الـكشـف عن اسمه ان
املقـدم (خـليل يــاسني) تعـرض مع
مرافقه رحيم ثائر حملاولة اغتيال
فاشلة بعد ان فتح مسلحون كانوا
يـستقلون سـيارة اوبل حمـراء النار
على سـيارتهمـا والذوا بالفـرار وقد
نـقل امل ـص ــاب ــون ال ــى امل ـسـت ــشف ــى
ل ـ ـتـلـقـ ــي الـعـالج ح ـ ـيـ ــث م ـ ـ ـ ـ ــا زال
احـ ــدهـم فـ ــاقـ ــدا للـ ــوعـي مـن اثـ ــر
االصابة.
وعلــى صعيـد مـتصـل متكن خـبيـر
املتفجـرات يف مـديـريـة شـرطـة ذي
قــار من تفـكيـك عبـوة نـاسفـة تـزن
مئـة كيـلوغـرام كانـت مزروعـة قرب
معمل نسيج الناصرية.

بـغداد /املـدى :بعـث رئيـس
اجلمهـوريـة جالل طــالبــاني
ب ــرقـيـ ــة تع ــزي ــة ال ــى رئـيــس
مـجل ـ ــس القـ ـضـ ـ ــاء االعلـ ـ ــى
مـدحـت احملمـود بــأستـشهـاد
جنله واثـنـني مـن م ــرافقـيه.
فيما يلي نصها:
"بسم اهلل الرحمن الرحيم
االخ االستاذ مدحت احملمود
رئ ـي ـ ــس مـجـل ـ ــس الـق ـ ـض ـ ـ ــاء
االعلى احملترم..
فجعنا بنبأ استشهاد جنلكم

امل ــرح ــوم احـم ــد واثـنـني مـن
مــرافقـيه ،الــذيـن اغت ــالتـهم
أيـ ــدي الغ ــدر واخلـي ــان ــة .ان
مق ـتـ ـ ــريف هـ ـ ــذه اجلـ ـ ــرميـ ـ ــة
الـبــشعــة هـم اع ــداء شعـبـنــا،
ال ــذين يــسعــون الــى عــرقلــة
بنـاء الـدميقــراطيـة والعـدل
يف بـالدن ـ ـ ـ ـ ــا ،ويـح ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ــون
تقـويـض و تخــريب املـســاعي
التي نبـذلها وإياكم من أجل
جتـ ـنـ ـي ــب الـع ـ ـ ــراق الـغ ـ ـ ــال ــي
وأبنــائه البـررة مـرارة فقـدان

االعزاء و االحبة.
انـن ــا اذ ن ـس ــأل الـب ــاري عـ ـزّ و
جـل أن يـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن أزركـ ــم
ويـلهمـكم الـصبـر والـسلـوان،
نـ ــدعـ ــوه تعـ ــالـ ــى أن يــتغـمـ ــد
الـ ــشه ـي ـ ــد اح ـم ـ ــد ورفــيقــيه
وسائـر شهداء العـراق االبرار
ب ـ ـ ــرحـ ـمـ ـتـه ال ـ ـ ــواسـع ـ ـ ــة و أن
يـسـكنـهم فــسيـح جنــاته ،إنــا
هلل وإنا اليه راجعون.

داخل األســر وبــالـتــالـي يف اجملـتـمع
سـبـبهــا أن املــواطـن يـتف ــاعل بـنحــو
يومـي مع األحداث التي تـشكل بناء
اجملـتـمـع لغـ ــرض إشـبـ ــاع حـ ــاجـ ــاته
حـتى لـو بصـورة وقتـية" .وقـال سعد
صـبـيح/ك ــاسـب":/لـم يـبق يف الـبل ــد
شيء نـتكـلم عـنه ســوى تلك األمــور
إذ أنـ ـنـ ـ ـ ـ ــا يف كـل يـ ـ ـ ـ ــوم نـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــد
االنـفجـ ـ ــارات ال ـتــي ع ـنـ ـ ــدهـ ـ ــا ي ـتــم
الــتحـ ــدث عـن الـ ــزرقـ ــاوي وتـن ـظـيـم
القـاعدة واسـتغاللهمـا حالـة الفراغ
األمـ ـن ــي لـ ـتـ ـنـفـ ـيـ ـ ـ ــذ اعـ ـمـ ـ ـ ــالـهـ ـمـ ـ ـ ــا
اإلج ــرامـيـ ــة فكـيـف ال تك ــون مح ــور
أحاديثـنا ومناقشتنا وهي يف صميم
حـياتـنا " .أمـا الدكـتور فـاضل شـاكر
السـاعـدي اخـتصـاصي عـلم النـفس
يف ج ــامع ــة بغ ــداد ف ــأش ــار إل ــى ":أن
لكل مـجتـمع ظــرفــا خــاصــا يـعيـش
فـيه واجملـتـمع ع ــان ــى وال ي ــزال مـن
ظـ ــروف صعـب ــة وح ــروب وم ـشـكالت
اقـ ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة جتـعـل ظـه ـ ـ ــور تـلـك

امل ــواضـيع وت ــداوله ــا ب ـشـكل مـت ــوات ــر
أم ــرا طـبـيعـي ــا" .وأض ــاف":أن ح ــال ــة
التحـول من نظـام حكـم يعتمـد على
القسوة إلى أنـظمة حكم دميقراطية
جـعلت املواطـن العراقي يف حـالة من
التـخبط فانعكست هـذه احلالة على
شخـ ـص ـي ــته وأص ــبح يف ح ـ ــال ـ ــة قـلق
م ـسـتـم ــر مم ــا جـعل تـلك امل ــواضــيع
وسيلة إلنهاء حالة القلق هذه".
وأش ـ ـ ــارت سه ـي ـ ـ ــر مح ـمـ ـ ــد سـ ـ ــامــي/
املـوظفــة يف وزارة الثقـافـة/الــى":اننـا
نـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـبـق االح ـ ـ ـ ــداث مل ـ ـ ـ ــاذا الن ـ ـ ـ ــرى
املسـتقبل الـذي ينـتظـرنـا بتفـاؤل؟".
وأجـابـت بنفـسهــا علـى تـســاؤلهـا":إن
الـسـبب يعـود الولـئك الــذين نـغصـوا
علـيـنـ ــا فـ ــرحـ ــة تـ ـشـكــيل احلـكـ ــومـ ــة
باملفخـخات والعبوات النـاسفة واثارة
البلبـلة يف بـعض املنـاطق التي كـانت
آمـن ــة والقــتل الع ـش ــوائـي ،ان مج ــرد
الـ ـتـف ـكـ ـيـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــان وزارت ــي الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
والـداخليـة ستـتخلصـان من وزيـريها

الـســابقـني املعــروفني بـانـتمـاءاتـهمـا
يجعـلنا نتفاءل لـذا اعتقد أن املقبل
لـلع ـ ــراق أف ــضل بـك ـث ـي ـ ــر مــن ال ـ ــذي
م ـ ـض ـ ـ ــى" .وق ـ ـ ــالــت ازده ـ ـ ــار ن ـ ـ ــوري/
الطـالبـة اجلــامعيـة":/نحـن نتفـاءل
خيـرا بــرئيـس الـوزراء نـوري املـالـكي
ونعــتقـ ــد انـنـ ــا سـنـ ــرى تغـيـيـ ــرا إلـ ــى
األفـضل علـى الـرغـم من كل مـايـدور
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اآلن م ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث".
وأض ـ ــافــت":إن الع ـ ــراق س ـيــتع ـ ــاف ـ ــى
وس ـي ـتـخل ــص م ــن كل األدران ال ـتــي
عـلقــت بـه خالل ال ـ ـس ـن ـ ــوات الــثالث
املـاضيـة" .وبـادرنـا لـؤي منيـر/طـالب
دكـتـ ــوراه/ب ـ ــالقـ ــول املـ ــأثـ ــور":إن مـن
األفـضل لنـا التـفكيـر مبغـادرة البلـد
والعـودة اليه بعـد ان يسـتقر النـنا ال
نـضـمـن هل سـنـبق ــى ال ــى الغ ــد مـن
دون قـتل أو اعـتقــال ومــاذا سـيحــدث
واألحـ ــداث الـ ـسـيـئـ ــة الـتـي تـتـ ــوالـ ــى
علينا جتعلنا منوت خوفا من املقبل
من األيام؟!.
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