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بغداد -احملافظات/ املدى
- وكاالت

اعلـن مــصــدر يف وزارة الــدفــاع امــس
اسـتشهـاد سبعـة من املـصلني واصـابـة
خـمــســــة آخــــريـن يف انـفجــــار عـبــــوة
نــاسفــة بعــد صالة اجلـمعــة بــالقــرب

من مسجد يف بغداد.
وقــال املـصــدر الــذي طلـب عــدم ذكــر
ـــــاسفــــة انـفجــــرب اســمه ان "عــبــــوة ن
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كربالء/ اصوات العراق
بـــــالـــــرغــم مــن ان األســمـــــاك يف
كــربالء تـعيــش حتت املــاء، كــأيــة
اسمـاك أخـرى يف العــالم، اال ان
الـوضع األمني املتدهـور يهددها
بـــاألنقــراض! فـثـمــة مـفخخــات
وعـبـــوات نــــاسفـــة مـن نـــوع آخـــر
التـفـــــــرق بــني صـغــيـــــــر وكــبــيـــــــر
يــسـتعــملهـــا صـيـــادون لـــو نــطق
السمك لوصفهم باإلرهابيني. 

لك ان تـتخـيل حـــال األسـمـــاك
التـي طاملـا سمعنـا عن قصـصها
احلـقــيـقــيـــــــة واخلـــــــرافــيـــــــة مـع
الـصيـاديـن عنـدمــا يتحـول قـاع
األنهــار والبـحيـرات الــى جحـيم
بـــــســـبـــب الـعـــبـــــــوات والـقـــنـــــــابـل
والــــصــــــــواعـق الــكـهــــــــربــــــــائـــيــــــــة
والـسمـوم،فـالـسمك هـو الـسمك
لـكــن االنـــــســـــــان لــم يـعـــــــد هـــــــو
االنـــســــان الـــــذي يجــــد رزقـه مع
السمكـة التي يـصطادهـا والنهر

الذي يفتح له باب املعيشة.
يقـــول الــسـيـــد أبــــو جعفـــر وهـــو
بـائع سمك يف وسط املـدينة عن
الـصـيـــد أيـــام زمـــان" كــــان اغلـب
الـصياديـن من الريف، ميـارسون
الـصـيـــد وفق ضــوابــط ال تخلــو
مـــن األخالق واخلــــــوف مــن اهلل

صيـادو الـسـمك يف كــربالء يــستخـدمــون القنــابل واملـواد الـسـامـة والـتيــار الكهـربــائي
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خـــاص يـتـــولـــد تـيــــار كهـــربـــائـي
يـؤدي الـى شل حـركــة األسمـاك
وسـحـــبـهــــــــا إلــــــــى احلـلـقــــــــة ثـــم
انـتـــشـــــالهــــا.. هــــذه الــطـــــريقــــة
مربحـة وسهلـة لكـنها تـؤدي إلى
هالك األسـمــــاك واحلـيــــوانــــات

األخرى." 
يف هـــور الــسـيـب بـــاجتـــاه قـضـــاء
الهنـديــة يشـرح الـصيــاد مخيف
العبــودي وسيلـة أخـرى للـصيـد
يسميهـا"طريقة الـبمبات.. وهي
قنــابل تصـنع محليـا فهـذه اشـد
فـتـكــــا بــــاألسـمــــاك حـيــث إنهــــا
تقـضـي علـــى أعـــداد كـبـيـــرة مـن
األســمــــــاك واألحــيــــــاء املــــــائــيــــــة

األخرى."
وتصنع هـذه القنابل كما يوضح
tnt)( العـبـــودي: "بــــوضع مـــادة
يف علب صفـيحيـة فـارغــة كعلب
معجــون الـطـمــاطــة ثـم يغــرس
فــيهـــــا حــبـل إشعــــــال )الفــتــيل(
وتغطى بطني وتـشعل وترمى يف
املـــاء ممـــا يـنـتج عـنهــــا انفجـــارا

كبيرا حسب حجم العبوة."
لكـن لهــذه الـطــريقــة اخـطــارهــا
عـلى حيـاة الصيـادين كمـا يقول
العـبــــودي: "فقـــد حـــدث أن قـتل

عدد من الصيادين بسببها".

ويــصف تـــركـي اســـالـيـب "اشـبـــاه
الصيـادين" "بالقـسوة والبـشعة"
الـبعـض مـنهـم يــسـتخــدم املــواد
السامة التي تقضي على جميع
الكـائنـات احليـة يف امليـاه ومنهـا
األسـمـــاك طـبعـــا..أمـــا الـبعـض
اآلخـــــر فــــــإنهــم يــــســتخـــــدمـــــون

الكهرباء يف الصيد."
واوضح: إن "هـــذا األسلــوب يـتـم
بـاستخـدام املولـدات الكهـربائـية
لكهـربـة املـاء وقـتل األسمـاك أو
بــاستخـدام جهـاز تتـراوح كـلفته
بني 400- 500 ألف دينار يتألف
من بـطــاريـتني كـبيــرتـني وجهــاز
يـــــربـــط الــبـــطـــــاريــتــني فـــيقـــــوم
بتحـويل الفـولتيـة من 12 أو 24
فـولت إلـى أكثـر من 1500 فـولت
وتــتــم بـــــواســـطـــــة عـــــامـــــود مــن
اخلشب يعرف باملردي يربط يف
طـــرفـه حلقـــة معـــدنـيـــة بقـطـــر
نصف متر حتتـوي على الشبكة
حـيث فيه سلكان يـربط الطرف
احلـــار بــــاحللقـــة املعـــدنـيـــة أمـــا
الـطــرف البــارد فيـربـط بجــانب
الـــــزورق )الـكعـــــد( مـتـــــدلـيـــــا يف

املاء."
وتـتم العـمليـة كمـا يقـول تـركي"
بـــالــضغــط علـــى اجلهـــاز مـن زر

الثمن." 
ويقـول الصياد محـمد تركي من
هـــور الــســـوادة: "عـــادة مــــا نقـــوم
بـالصيـد بواسـطة الـشبـاك وهي
أفـــضل الــطــــرق.. أمــــا اآلن فــــان
االنفالت األمـني وعـدم الـرقـابـة
ودخــــــول أنـــــــاس ال عالقـــــــة لهــم
بــالـصـيـــد فهـم أشـبــاه صـيــاديـن

غير الكثير من األمور."

الـــــســمـك ومــن ثــم تــــصل إلـــــــى
املــــــــواطـــنـــني.. أمــــــــا األســـمــــــــاك
الـــصغـيـــــرة فقـــسـم مــنهــــا يـبــــاع
للمـستهلك والقـسم اآلخـر وهو
الــصغيــر يجـفف حتت الــشمـس
بـكــمــيــــــات كــبــيــــــرة تــــصل الــــــى
األطـنـــان ثـم تــطحـن لـتــتحـــول
إلــــــــى أعـالف دواجـــن غــــــــالـــيــــــــة

الـــشـبــــاك املـــســتخــــدمــــة لــــوقـت
الـــــصـــيــــــــد ومـــنـهــــــــا طــــــــريـقــــــــة
)الـكــــرفــــات( حـيـث يــصــطــــادون
األسـمــــاك الكـبـيـــرة والــصغـيـــرة
معــا فـيـتـم عـــزل الكـبـيــرة مـنهــا
وتـباع إلـى املتعـهديـن باملـزايدات
تـــنقـل بعـــــد ذلـك الـــــى الـعالوي
)األســــــواق( اخملـــصـــصــــــة لــبـــيع

الـسيب اضـافة الـى األنهـارحيث
تعـيـــش عــــدة انــــواع مــنهــــا مــثل
الــــشــبـــــوط والــبــنــي والــــشـــــانـك

واجلري.. 
ويقـــول عبــاس كـــاظم وهــو احــد
بــــــائعــي الــــســمـك عــن مــــــواســم
الــصيــد "أغلـب أشهــر الــسنــة يف
عمـومهـا تـصلح للـصيـد إال إننـا
ال نــصــطــــاد يف شهـــري نـيـــســـان
وآيــــــــــــار بـــــــــســــبــــب عــــمـلــــيــــــــــــات
تـكـــــــاثـــــــراألســمـــــــاك يف هـــــــذيــن

الشهرين."
امـــا عـن ادوات الــصـيـــد فـيقـــول
كـــــاظــم" األدوات يف املعـتـــــاد هـي
الـشبــاك وفيهـا عـدة أنــواع منهـا
الــــــــــــدودي والــــــــــــدودي شــــــــــــانـــك
والـتـــســيعــي والعـــشـيــــري وهــــذه
مقــاســة بــاالجن،وشـبــاك الــزمـن
املــــاضـي كــــانــت ال تقــــاوم زمـنــــا
طـــــويـال ألنهـــــا مــصـنـــــوعـــــة مـن
القـطن أمــا يف الــوقت احلــاضــر
فــــان الـــشـبــــاك مــصـنــــوعــــة مـن

النايلون."
وحتـــــدث بــــــائع الــــســمـك حـــــازم
الهنـداوي يف قضاء الهـندية عن
أنواع الـصيد فـقال: "هنـاك عدة
طــــرق للــصـيــــد مــنهــــا الــصـيــــد
الـعـــــــــادي الـــــــــذي يـــتـــم حــــــســـب

ومحــــاسـبــــة الــضـمـيــــر..كــــانــــوا
يـــــســتـعــمـلـــــــون شــبـــــــاك صــيـــــــد
بفـتحـــات كـبـيـــرة تــسـمح لـنفـــاذ
األسمــاك الـصـغيــرة مـنهــا رأفــة
بهــــا،واليــصــطــــادون بــــواســطــــة
الــسـمـــوم حفـــاظـــا علـــى صحـــة

الناس."
ويـضـيف: "أمــا الـيــوم فــان هــذه
األخالقيات قد تغيرت الن مبدأ
الــربح واخلـســارة هــو مــا يبـحث
عـنه صيـاد اليـوم وال يهـمه كيف

يصطاد."
ويــــرجع ابـــو جـعفـــر مـــايــسـمـيه
"خــــراب الــضـمــــائــــر" الــــى ايــــام
النظـام السـابق الـذي"كان يـقوم
بــتــنـــــشـــيف مــيــــــاه الـــبحــيــــــرات
واألنهـــار ممـــا أدى إلـــى إضعـــاف
الثـروة الـسمـكيـة،وبــالتــالي كـان
الــصــيـــــاد يــبحــث عــن طـــــريقـــــة
للعيش فاخـذ يصطاد األسماك
الــصغـيـــرة جـــدا الـتـي ال تــصلح
للـطعــام فـيقــومــون بـتجفـيفهــا
وطحــنهـــــا لـكـي تـبـــــاع كـــــأعالف

حلقول الدواجن."
مصــدر األسمـاك يف كــربالء هـو
بحيرةالـرزازة املمتدة بينها وبني
محـــــافـــظـــــة األنــبـــــار مــن جهـــــة
الــشـمـــال وهـــور الــســـوادة، وهـــور

املدى /عامر السعدي
اكـدت مجـموعـة من أهـالي بغـداد علـى ان وجود الـسيـطرات
العسكـرية يف الشـوارع الرئيـسة ومفتـرقات الطـرق صار أمراً
ضــروريــا لـلغــايـــة يف ظل الــظــروف احلــالـيــة مــؤكــديـن ان
وجـودها الثـابت يبعث علـى اطمئنـان املواطـنني ويقلص من
فــرص العـصــابــات املــسلحــة يف حتقـيق اهــدافهــا مـن قـتل

وتسليب واختطاف.
ويــرى هــؤالء ان تـكثـيف الــسيـطــرات العــسكــريــة يف املــداخل
واخملارج والـتقاطعات والشـوارع هو ما ينشـدون لوقف نزيف

الدم يف العاصمة بغداد.
زكريـا حسـون/ 65 عامـا قال: ان للـسيطـرات العسكـرية دوراً
كبيـراً يف حتجيم اجلـرائم املنتـشرة فهي تـربك كل من يـريد
املسـاس بـأمن املـواطـنني كمـا انهــا تسـاعـد علـى اعـادة الثقـة
للمـواطن مـن خالل احسـاسه بـأن هنـاك من يـراقب الـوضع

االمني عن كثب.
ام سرى ربـة بيت/ أشـارت الى ان وجـود السـيطرات يعـد أمرا
مفـرحـا خـصـوصــا ان الكـثيــر منهــا تتــابع حـركـة الــسيـارات
واالشخـاص وتـظهـر حـرصــا علــى تفـتيـشهـا لـكنهـا طـالـبت
بتكثيفها من اجل بلوغ الهدف الذي يريده اجلميع إال وهو

األمن.
تارة زيد/ موظفـة/ قالت: ان املرء يشعـر بأن هناك فعال من
يــسيـطــر علــى الـشــارع وان االمــر ليـس ســائبــا وعــدت وجــود
السيطرات العسكرية ضـرورة أمنية ملحة لكنها طالبت بأن

يكون عددها اكبر لضمان تقليص اجلرمية يف العاصمة.
أيـسـر نــور/23 سنـة/ قــال: ان أي مخــرب او مجـرم او مـسلح
ــالــرعـب ويعـيــد حــســابــاته حـني يــرى الــسـيـطــرات يــشعــر ب
العـسكـريـة املتحـركـة منهـا والثـابتـة وبـذا يكـون دور افـرادهـا
مـهمــا يف اشــاعــة االمـن بعــد ان عـبث اجملــرمــون يف مـصــائــر
املــواطـنني االبــريــاء ووصف حــزم الـبعـض مـنهــا وتفـتيــشهــا
الـدقـيق للمــركبـات بــأنه مثـاال رائعـا علـى بــاقي الـسـيطـرات

العسكرية وجنودها االقتداء بها.
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السيطرات العسكرية
رضورة أمنية

بغداد /كرمي احلمداني
دعــا مـصــدر يف الهـيئــة العــامــة
للتصحر التابعة لوزارة الزراعة
الى بـذل اقصى اجلهـود حملاربة
الـتـــصحـــــر يف العــــراق مــن اجل
حتـقيـق التــوازن بـني متـطـلبــات
الـــتـــنـــمـــيـــــــــة االقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
واالجتمـاعيـة امللحـة يف العـراق
واالبقــاء علــى املـــوارد والثــروات
الــطـبــيعـيــــة بـــشـكل يـكفـل حق
االجيـال القـادمة يف الـبيئـة من

ناحية اخرى.
واكــــــــد املــــصــــــــدر لـ)املــــــــدى(: ان
استفحـال مـشكلــة التـصحـر يف
املـنطقـة جــاء من خالل الـقطع
العـــشــــوائــي املفــــرط لـلغــــابــــات
وتــدهــور املـــراعي بـسـبب الـــرعي
اجلــــــائـــــــر والعــــشــــــوائــي ايـــضــــــا
والـتــــوسع احلــضـــري واحلـــروب
والعـمليـات العـسكـريـة، مــشيـرا
الــــــــى ان احلــــــــد مـــن ظــــــــاهــــــــرة
التصحـر يتطلب تنمية الغطاء
الـنبـاتـي الطـبيعـي واالكثــار من
التـشـجيــر، مـضـيفــا ان عـــواقب
الـتـــصحـــــر تـــــؤدي الـــــى انعـــــدام
االنـــتـــــــــاج الـغـــــــــذائـــي وتـقـلـــــص
انـتــــاجـيــــة الـتــــربــــة وانـخفــــاض
قـــــدرتهــــا الــطـبــيعـيـــــة وتفــــاقـم
املــــشــكالت الـــصحــيـــــة نــتــيجـــــة
لـلغــبــــــار الــــــذي تــــــذره الــــــريــــــاح
وفقــدان مـصــادر كــسـب العـيــش

للحد من مشكلة التصحر

دعـــوة اىل اإلكـثـــار مـن الـتــشجـري وتـنـمـيـــة الغـطـــاء الـنـبـــايت الـطـبـيعـي
تنــاقـص الـنبــاتــات واحليــوانــات
الـبــــريــــة الـتـي تـــشـكل عـنــصــــراً
مهــمــــــاً مــن عــنــــــاصــــــر الــــــدورة
الـبـــايـــولـــوجـيــــة للـتـــربـــة الـتـي
حتــافـظ وحتـسـن خــواصهــا مــا

تؤدي الى التصحر.

الصحـة العـامـة وعلـى املنـشـآت
واملنــاطق املـــدنيــة، مــوضحــا ان
االســــتــــمــــــــــرار بــــــــــاالفــــــــــراط يف
اسـتخدام االرض وامليـاه واملوارد
الـــــــطــــبــــيـعــــيــــــــــــة دون اتـخــــــــــــاذ
االجــــراءات املـنــــاسـبــــة  يـــسـبـب

املــــســتــمــــــر الــــــذي تـــتعــــــرض له
مـنــــاطق غــــرب نهــــر الفــــرات يف
وسـط وجـنـــوب العـــراق اضـــافـــة
الى التـزايد املـستمـر للعواصف
التـــرابيــة والـغبــار يف اجلــو ومــا
تــسـبـبه مـن اضــرار بـــالغـــة علــى

مـنـــاطق قـــريـبـــة مـن املـــدن كـمـــا
حـــدث يف مـنــطقـــة الـنعـمـــانـيـــة
الـتـي ال تــبعــــد ســــوى )120( كـم
عـن بغـــداد وكـــذلك يف مـنــطقـــة
بـــيجـــي علـــــــى طـــــــريـق بغـــــــداد-
املـــــــوصـل وكـــــــذلـك الــتـهـــــــديـــــــد

االمـــر الـــذي يجـبــــر الكـثـيـــريـن
علـى الهجرة اضـافة الـى تقليل
جـــــــودة املــيـــــــاه والــتـــــــرســيــب يف
االنهــــار والــبحـيــــرات وانـــســــداد
اخلـــــــزانـــــــات وقــنـــــــوات املـالحـــــــة

بالطمى.
وقـــــــــال املـــــصـــــــــدر ان ظـــــــــاهـــــــــرة
التـصحـر الـتي اخـذت تـزداد يف
اآلونـــة االخيــرة تـشـكل تهــديــدا
كبيرا ملساحات واسعة يف العالم
ومـنـه العـــراق بــسـبـب الـتــــدخل
الـسـلبـي غيــر املـــدروس من قـبل
االنـــــســـــــان يف اســتـغـالل االرض
واملــيـــــــاه واملـــــــوارد الــــطــبــيـعــيـــــــة
االخــــرى وتعـــريــض مـــســـاحـــات
واسعة مـن االراضي الى اخـطار
الـتــصحــــر والغـمــــر بــــالـكـثـبــــان
الــرمليـة نـتيجـة فقـدان االرض
كـمـيــــات هـــــائلــــة مـن الــطــبقــــة
الــسـطحـيـــة الغـنـيــة واخلـصـبــة
التي تكـونت عـبر آالف الـسنني،
حـيــث تعــــرضـت هــــذه الــطــبقــــة
لعـــــوامل الــتعــــريـــــة وفقـــــدانهــــا
الغـــطـــــاء الــنــبـــــاتـــي وانقـــــراض
احليوانات البـرية، مبينا ان من
معـــالـم الـتــصحـــر هــــو تهـــديـــد
الكثبان الـرملية املـدن واملنشآت
والــــــطــــــــــــرق وقــــنــــــــــــوات الــــــــــــري
واالراضـــي الـــــــــزراعـــيـــــــــة حـــيـــث
ظهــــــرت االف الـكـــيلــــــومــتــــــرات
املـربعـة من الكثـبان الـرملـية يف

بعقوبة /عمر الدليمي
نــظــــرا ملــــا تـــشهــــده ازمــــة الــــوقــــود
ــــى املــــســتــمــــرة مــن تفــــاقــم ادى ال
ــــوطـــنهــــا خــــارج اســتـفحـــــالهــــا وت
ـــــادر اجمللــــس ــــول ب مــــســـــارات احلل
ــــى ــــة خـــــانقــني ال ــــدي ملــــديــن الــبل
اعـتمـاد آليـة الكـوبـونـات يف تـوزيع
املـشـتقـات الـنفـطيـة خـاصـة وقـود
ـــــس ـــــســـيـــــــارات، إذ عـــمـــــــد اجملـل ال
ــــرة املــنــتجــــات ــــالــتعـــــاون مع دائ ب
الـنفـطـيـــة الـــى اسـتخـــدام دفـــاتـــر
كـوبـونـات نـافـذة مــدة اسبــوع تبـاع
لـــذوي العالقـــة لقـــاء مـبـلغ اربعـــة
ـــــواحـــــد ـــــدفــتـــــر ال ــــــار لل االف ديــن
ويحـتــــوي الــــدفـتــــر علــــى ثـمــــانـي
بــــطـــــــاقـــــــات لــكـل شـهـــــــر يـجـــــــري
مبـوجبهـا تـوزيع الـوقـود مـرتني يف
االسبــوع يف ضــوء انــواع احملــركــات
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خـــانقـني تعـتـمـــد آلـيـــة جـــديـــدة
يف توزيع الوقود

اخلـاصـة بـالـسيـارات اذ مت حتـديـد
ــــــوع ــــــة )70( لــتــــــراً يف االســب كــمــي
ــــارات احملــــركـــــات ذات االربع لــــســي
اسـطــوانــات )اربعــة سـلنــدر( فـيمــا
مت حتــديــد )80( لـتـــراً للــسـيــارات
ذات احملــــــــــــــرك ســعــــــــــــــة )ســـــتــــــــــــــة

اسطوانات( )6( سلندر.
أمـا احملـركــات )8( سلنـدر فقـد مت
تخـصـيـص )120( لـتــرا اسـبــوعـيــا
ــــــة ــــــرســمــي لهــــــا، وفـق االسعــــــار ال

الصادرة عن وزارة النفط.
هــذا االجــراء اعـتمـــد منــذ قــرابــة
االسبــوعني والقـى تـرحـيبـا واسعـا
مــن كل الفـئـــات االجـتـمـــاعـيـــة ملـــا
ـــــة، ومت يــتـــــوفــــــر علـــيه مــن عـــــدال
اعـتـمـــاد ذات االسلـــوب يف جلــوالء
والـسعـديـة وقــرة تبـة بـاشــراف من

اجمللس البلدي لناحية جلوالء.
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كربالء / املدى
طـالب حتـالف النـساء
الــوطـني بــإلغــاء املــادة
ــــــــــدســــتــــــــــور 41 مــــن ال
الــــــدائــم اجلــــــديــــــد أو
تعــــديـلهــــا كـمــــا حــــدد
ذلك الـــدسـتـــور نفــسه
الــــذي أتــــاح إمـكــــانـيــــة
تغـيـيــر أيــة مــادة غـيــر

متفق عليها.
وقـــــالـت هـنـــــد علـــــوش
أمينـة حتـالف الـنسـاء
إن هــذه املــادة مـتعلقــة
ــــــــون األحــــــــوال بـقــــــــان
ــــــــة وهـــي ــــــشـخـــــصـــي ال
اخـــــــطــــــــــــــر مــــــــــــــادة يف

الدستور.
ــــــــادة وأضــــــــافـــت..إن امل
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حتالف النساء الوطني يطالب بتعديل
املادة 41 من الدستور اجلديد

اجلـديـدة يف الــدستـور
اجلــديـــد تعـيق حــريــة
املـــرأة وفـيهـــا سلـبـيـــات
كـثيـرة تـتعلق مبـسـاواة
ــــــــــــرجـل املــــــــــــرأة مـع ال
وخــاصــة فـيمــا يخـص
ــــــــــطــالق وتــعـــــــــــــــــــدد ال
الــــزوجــــات واملـــــوافقــــة
علـى الـزواج قـبل بلـوغ
الـــــســـن القــــــانــــــونــيــــــة
وحـــضـــــانــــــة األطفـــــال

وامليراث.
ــــــون وشــــــددت..إن قــــــان
األحـــوال الـــشخــصـيـــة
لعـام 1959م هـو قـانـون
جيـد وفـيه الكـثيـر من
املواد التي تعطي املرأة

حقها يف املساواة.
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ثالثـة من مـنتـسـبي الـشـرطـة،مـشيـرا
إلـى أن عــددا من املـصــابني جـراحـهم

خطرة.
ويف الـبـصــرة قــال الـنــاطق اإلعالمـي
اجلـديد للقـوات متعددة اجلنـسية يف
اجلنــوب إن دوريــة بــريـطــانيــة حــررت
مخـتــطفـــا جـنـــوب الـبــصــــرة،وألقـت
القبض على خمسة من مختطفيه. 
ـــوب امــس ـــانــي دنل وأوضح الــنقـيـب ت
اجلـمعــة أن "دوريــة بــريـطــانيــة كــانت
تقـوم مبـرور روتيـني يف مـنطقــة تبعـد
خمـســة كيلـومتـرات جنـوبي الـبصـرة،
لـيلة أمـس االول، استطـاعت أن حترر
ـــة مخـتــطفـــا مـن بـني يـــدي عــصـــاب

مسلحة."
وأضاف دنلـوب أن عصـابة اخلـاطفني
" تـتكـون مـن خمـســة أشخـاص كـانـوا
يـستقلـون سيـارة نـوع )تـويـوتــا(،وتبني
أنهـم اخـتــطفــوا الــشخـص مـن بـيـته

لغرض مقايضته مببلغ من املال."
ـــــــى ـــــــابـع " ألـقــيــنـــــــا الـقــبــــض عـل وت
ـــة.. وهـم اآلن لـــدى القـــوات العــصـــاب
مـتعــددة اجلـنــسـيــة،وأطـلقـنــا ســراح

اخملطوف."
ولــــم يــــبــــني املــــتـحـــــــــــدث اإلعـالمــــي
للمتعـددة اجلنسيـات هويـة الشخص

اخملتطف،وال مكان إقامته.
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مجهــولــة أحــد جتــار املــدينــة وثالثــة
مـن أوالده وأحد أحـفاده، عـلى )جـسر
املثنى( يف اجلانب األيسر من مدينة.
وقــــال مــصــــدر مــســــؤول مـن غــــرفــــة
عــملـيـــات قـيـــادة الــشـــرطـــة "قـــامـت
مجمـوعة مـجهولـة مسـلحة بـإغتـيال
التــاجــر مــؤيــد احلــاج حــامــد وثالثــة
من أوالده وأحـد أحفـاده علـى )جـسـر
املـثنى( الـواقع يف اجلانب األيـسر من

املدينة."
وأوضـح املصـدر،الـذي فـضل عـدم ذكـر
اســمـه،أن احلــــــادث "وقـع يف ســــــاعــــــة
متـأخـرة مـن مســاء أمس االول.. بعـد
إنـفـجـــــــــــار الــــــــســـيـــــــــــارة املـفـخـخـــــــــــة

بدقائق"،مشيرا إلى أن املسلحني 
" أمطـروا سيـارة اجملني عـليهم بـوابل
من اإلطالقـات النـاريـة لـدى عــودتهم

من محالهم."
وكـان ستة أشخاص قـد قتلوا وأصيب
)19( آخـــــــــرون يف انـفـجـــــــــار ســـيـــــــــارة
مـفـخـخــــــــــة، مــــــــســــــــــاء امــــــــس االول
استهدفت دوريـة للشرطة كـانت تسير
ـــــالقــــرب مــن مــــركـــــز إطفــــاء )حــي ب
اجلزائر( يف مـنطقة الفيصلية وسط

اجلانب األيسر من املدينة.
وقـــال مــصـــدر طـبـي يف مــسـتـــشفـــى
املــوصل إن مـن بني الــشهــداء الــستــة
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ويف املـوصل، اعلن مصـدر يف الشـرطة
استــشهــاد شــرطي بـنيــران مــسلـحني
مجهـولني امـام منـزله يف حي الـزهور

وسط املدينة امس االول.
ويف حــــــادث مــنفـــصل اخــــــر، اصــيــب
خـمــســة مـن اجلـنــود بــانفجــار عـبــوة
نـاسفة استهدفـت دوريتهم يف منطقة

احلي الزراعي.
ــــاســم ويف كــــربـالء، اعلــن املــتحــــدث ب
الــشـــرطـــة انـه "مت العـثــــور االربعـــاء
املــاضيــة علــى خمــس جثـث لعنـاصـر
من شـرطة املـدينـة من بـينهم ضـابط

برتبة نقيب".
وقـال رحمـن مشـاوي "مت العـثور عـلى
اجلـثث يف مـستـشفـى الـطب العــدلي
يف بغـــــداد مــن قــبـل ذويهــم بعـــــدمـــــا

فقدوا اثرهم ملدة يومني".
واوضح املــصــــــدر انه تــبــني ان رجـــــال
الـشـرطــة استـشهـدوا قـبل ثالثـة ايـام
بالقـرب من حي الدورة اثنـاء عودتهم

من دورة تأهيلية يف بغداد.
واضـاف "ان رجـال الـشـرطـة تعـرضـوا
لكـمني من قبل مسلحـني بالقرب من
الدورة وحصل تبادل اطالق نار اال ان
عـدد املـسـلحني كــان اكبـر مـا ادى الـى

استشهادهم".
ويف املــــــوصل اغــتـــــالــت مجــمـــــوعـــــة
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اثــنــني مــن ابــنــــــائه ممــــــا اسفـــــر عــن
اسـتـــشهـــاد احـــد ابـنــــائه واثـنـني مـن
املــدنـيـني واصــابـتـه مع ابــنه الـثــانـي

ومدني اخر".
وبعـد الظهر، اسـتشهد مـدني واصيب
اربعـة اخــرون يف هجمــات متفـرقـة يف

بعقوبة، وفق مصدر امني.
ويف كركوك، استشهد ثالثة من رجال
الشرطة وثالثـة جنود من اجليش يف

حادثني منفصلني.
وقــال مـصــدر يف الـشــرطــة ان "سيــارة
مفخخـة انفجـرت صبـاح امـس االول
عـنــد مــدخل شــركــة نفـط الــشـمــال
فقــتل ثالثــة مـن عـنــاصــر الــشــرطــة

واصيب ستة مدنيني".
وبعـد الظهر، اعلن مـصدر يف اجليش
ان "ثالثــة جنــود استـشهــدوا واصـيب
ثالثــــة اخــــرون عــنــــدمــــا هــــاجــمهــم
مسلـحون عند احد حواجز التفتيش

يف منطقة العباسي".
وقـال املصـدر ان "الهجوم جـاء بعد ان
نفـذت القـوات عمليـات دهم وتفتـيش
ـــــدة احلــــــويجــــــة بحــثـــــا عــن يف يف بل
عنـاصر من تنظيمي الـقاعدة وانصار
الـسنـة اسفـرت عن اعتقـال سبعـة من
املــطلــوبـني واالسـتـيالء علــى كـمـيــات

من االسلحة".
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انفجــار عبـوة يـدويـة الـصـنع يف احـد
احياء بغداد.

وقــــــال مــصــــــدر يف وزارة الــــــدفــــــاع ان
"خمسـة من عمـال تنـظيف الطـرقات
استـشهــدوا واصيـب اثنــان يف انفجـار

عبوة ناسفة يف حي الغدير".
واوضح ان "االنـفجـــار وقع يف ســاعــة
مبكـرة مـن صبـاح امـس االول عنـدمـا
كــــان العـمـــال ميـــارســـون عـمـلهـم يف

احدى طرقات احلي".
وقــال مـصــدر يف الـشــرطــة يف مــدينــة
تكريت ان هجوما مـسلحا ضد نقطة
تفـتيـش للـشـرطــة وسط املــدينـة ادى
الــــى "اســتــــشهــــاد اثــنــني مــن رجــــال
الــشــرطــة فـيـمــا فــر املهــاجـمــون مع
معدات االتصال واسلحة الضحايا".

ــــــة، اعلــن مــصـــــدر امــنــي ويف بـعقـــــوب
اسـتــشهـــد ثالثــة مــدنـيـني واصــابــة
ثالثــة اخــريــن يف انفجــار اسـتهــدف
ـــدة ابـــو رئـيــس اجمللــس الــبلـــدي لــبل

صيدا.
وقال املصـدر الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ان "دراجـة هوائيـة مفخخة
كــانـت مـتــوقفـــة داخل مقــر اجمللــس
البلـدي يف ابـو صيـدا انفجـرت صبـاح
امــــــس االول لــــــــدى دخــــــــول رئــيــــــس
اجمللــس الــبلــدي رعــد صــريـــوي مع
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ـــــالقــــرب مــن مــــسجــــد اســمــــاعــيل ب
الكـبيــسي يف حـي القــاهــرة مــا اسفــر
عـن استـشهــاد سبعـة واصـابـة خمـسـة

آخرين".
واكــد املـصــدر ان "االنفجــار وقع بعــد

خروج املصلني من صالة اجلمعة.
اعلـنـت مـصــادر امـنـيــة ان 18 مــدنـيــًا
اســتـــشهــــدوا امـــس االول يف اعــمــــال
عـنف مـتفــرقــة، بـيـنهـم خـمــســة مـن
عـمــال الـتـنــظــيفــات اسـتــشهــدوا يف
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