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نـشـرت صـحــيـفـة ديـلي تـلـغـراف
الـبـريـطـانـيـة امس تـقـريـرا لراف
سانشيز وجوزي إنسور بعنوان
(انهيار امرأة يزيديـة بعد مقابلة
تــلــفــزيـونــيــة مع مــغــتـصــبــهـا).
ويــــقــــول الـــتــــقــــريــــر إن قــــنـــاة
تــلــفـزيــونــيـة مــحــلـيــة تــعـرضت
النتـقادات بـعـد أن أجرت مـقابـلة
وجــهــا لــوجه جتــمع بــ امــرأة
أيــزيــديــة ومـــغــتــصـــبــهــا أحــد
مسـلـحي تـنظـيم داعش). وتـقول
الـــصــحـــيــفــة إن أشـــواق حــجي
حـامـد كـانت في  14 من عـمـرهـا
عنـدمـا اخـتـطفت هي واآلالف من
الفتـيات األيـزيديات من مـنازلهن
في ســنــجــار عــلى يــد مــسـلــحي
تـــنــظـــيم داعـش عــام 2014 وفي
ذلـك احلــ أقـــتــيـــدت كــأســـيــرة
ــسـلح اســمه مــحــمـد وأُعــطــيت 
راشد اغـتصبـها مـرارا وتكرارا).
ويـــقـــول الـــتـــقـــريـــر إن (أشــواق
تـمـكنـت من الـفرار هـي وعدد من
الفتيات بعد تخدير خاطفيهم ثم
بــعـد رحــلــة طـويــلــة وصـلت إلى
انيا حيث طلبت اللجوء. ولكن أ
انـيا مغـتصـبـها أيـضا فـر إلى أ
والــتـــقـــته بـــالــصـــدفـــة في أحــد
شـوارع شــتـوتــغـارت عـام 2018
والتقى االثنان مجددا في مقابلة

لقناة محلـية). فقد أُحضر راشد
سجون اآلن في العراق ليقابل ا
أشواق وجـها لـوجه وكان مـقيد
ــالبــس الــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــديــن و
قابلـة بسقوط السجن.وانتـهت ا
ــا أشــواق مــغــشــيــا عــلــيــهــا 
تـسبب في انـتـقـادات واسـعة من
أطـبـاء نـفـسـيـ بـسـبب الـتـأثـير
العميق الـذي قد حتدثه مثل هذه
ـا قد يهدد قابـلة مع أشواق  ا
فرص تعافـيها من احلادث األليم

بحسب قول الصحيفة.

وعــثــرت قـوة امــنــيـة عــلى جــثـة
رجل مـــغـــدور في بـــغـــداد. وقــال
مـــصــــدر في تـــصــــريح امس إن
(قــوة من الــشـرطــة عــثــرت عـلى
جثة رجل مجـهول الهويـة مرمية
في ســاحـة تــرابـيـة داخـل قـضـاء

التاجي بغداد).
مبينا ان (اجلثـة بدت عليها اثار
ـنطقـة الصدر طعـنات سكـاك 
والـــبـــطن). وأضـــاف أن (الـــقــوة
فتـحت حتـقيـقـا باحلـادث ونـقلت
اجلثة الى دائرة الطب العدلي).
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ــــتـــحــــدة امس تــــوقــــعت األ ا
الثالثاء بأن يكـون العقد اجلاري
األشـد حـرارة فـي الـتـاريخ وذلك
في تـقـيـيم سـنـوي بـشـأن كـيـفـيـة
ـنـاخي جتـاوز ســرعـة الــتـغـيــر ا
قــدرة الـــبــشــريــة عــلى الــتــكــيّف
ـيـة ــنـظـمــة الـعــا مــعه.وأفـادت ا
لـألرصــــاد اجلــــويــــة أن درجـــات
ـــيـــة كـــانت هــذا احلـــرارة الـــعــا
الـــعـــام حـــتى اآلن أعـــلى بـ1,1
درجة مـئـوية من مـعـدل عصـر ما
قبل الـثورة الـصنـاعيـة ما يضع
ــسـار لـتــكـون بـ  2019 عـلى ا
الـســنــوات الـثالث األشــد حـرارة

التي  تسجيلها في التاريخ.
وتوقـعت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتابـعـة لـوزارة النـقل انـخـفاض
درجــات احلــرارة والـعــظــمى في
بـــغــــداد ســـتـــكـــون  17 درجــة .
وقـالت الهـيـئـة في بـيان امس ان
نطقة (طقس اليوم االربعاء في ا
الــوســطى واجلــنـوبــيــة صــحـوا
يتـحـول بـعدهـا الى غـائم جزئي.
نـطقـة الشمـالية فـتكون اما في ا
االجـــواء غـــائـــمـــة مـــصـــحـــوبـــة
بتساقط االمطار) مشيرا الى ان
ــنـاطق (طــقس غــد اخلـمــيس بــا
كـــافـــة غــائـم جــزئـي مــصـــحــوب
بـــفــرص امـــطــار تـــكــون رعـــديــة
احــيـانــاً وتـتــســاقط الـثــلـوج في
االقـــســـام اجلـــبــــلـــيـــة ودرجـــات
احلرارة تـنـخـفض عـدة درجات).
ائية عن ـوارد ا وأعلنت وزارة ا

جـاهــزيـتـهـا السـتــيـعـاب كـمـيـات
ـوجـات الـفـيـضـانـيـة االمـطـار وا
الـــتي تـــشــهـــدهــا الـــبالد.وقــالت
الوزارة في بيان امس ان (جميع
اخلـــزانـــات والـــســـدود جـــاهـــزة
الســتـــقـــبـــال كــمـــيـــات االمـــطــار
ــوجـــات الــفــيــضــانــيــة الــتي وا
تـشـهـدهــا الـبالد والـتي تـفـاوتت
ـعتـدلة) شدتـهـا ب الـغزيـرة وا
مـؤكــدا (الـسـيـطــرة عـلى الـوضع
بـــشـــكل كـــامـل واالســتـــفـــادة من
الــــســـيــــول الــــتـي حتــــقــــقت في
الوديـان التي تغـذي نهـري دجلة
والـفـرات في الصـحـراء الـغـربـية
كـوادي حــوران ووادي غـزيل في
مـنـطـقة الـبـغـدادي وبـحـدود مـئة
متر مكعب بالثانية وحتولت الى
نــهــر الــفــرات بــشــكل انــسـيــابي

) واضـــاف ان (الــســـيــول هــاد
التي حدثت الوديان لم تؤشر اي
اضرار كـما حتـققت ايـضا بعض
ـنــاطق الـشــرقـيـة الــسـيـول فـي ا
بــتــصــاريف مــســـيــطــر عــلــيــهــا
وخــــاصــــة فـي وادي كالل بــــدره
والـتي بــلـغت  400 مـتــر مـكـعب
بــالـــثــانــيـــة كــحـــد أعــلـى ونــهــر
اجلــبـاب الــتي بـلــغت تـصــاريـفه
250 مــتـرا مــكـعــبــا وحـولت الى
هـور الــشـويــجــة عن طـريق كالل
بـدره والى نـهـر دجـلـة عن طـريق
اجلـــبـــاب) وتــــابع الـــبــــيـــان ان
(االمـطار الـغـزيرة الـتي تـتـساقط
شـــمــال بـــغــداد وفـي مــحـــافــظــة
صالح الــدين بـلــغت شـدتــهـا في
ا سامـراء ولم حتدث سـيوال وا
خدمت بشكـل كبير حتـقيق الرية

االولـى حملــــصــــولـي احلــــنــــطــــة
ـنـاطق وكـذلك والـشـعـيــر لـهـذه ا
احلــال فـي مــحــافــظـــتي كــركــوك
وديــــالى اضـــافـــة الـى تـــعـــزيـــز
ناطق ائي في بـعض ا اخلزين ا
كـسد حـديـثة وبـحـيـرة احلبـانـية
يـاه العذبة وتوجيه كمـيات من ا
الى مــنــاطـق االهــوار لــتــحــسـ
بيـئتـها). الى ذلك  تفـقد مـحافظ
صالح الــدين عـمــار جــبـر خــلـيل
قـضاء سـامـراء في سـاعة مـبـكرة
مـن صـــبــاح امـس بـــعـــد مـــوجــة
ـديـنـة. األمـطـار الـتي شـهـدتـهـا ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (احملافظ وجه مالكات البلدية
في احملــافـظــة بــتـقــد مـخــتـلف
أشكـال الدعم و االسـناد لـلقـضاء
واطن و عمل ا يؤمن حياة ا

ـؤسسـات احلـكومـيـة كـما وجه ا
بـــتــــعــــطــــيل الــــدوام الـــرســــمي
لـلـمدارس وجـامـعـة سـامـراء يوم
امس) مـشــددا عـلى (ضـرورة ان
تـكـون الـشــركـات الـتي تـعـمل في
مـجـال الــبـنى الـتـحــتـيـة رصـيـنه
ومــــعــــروفــــة وذات خـــبــــرة). من
جــانـــبه   افـــاد مـــديــر نـــاحـــيــة
ــحــافــظــة االنــبــار الــبـــغــدادي 
شرحـبـيل العـبيـدي بـان السـيول
قـطــعت طـرق غـربـي احملـافـظـة و
تــســـبـــبت بـــاجنـــراف ثــمـــانـــيــة
قناطر.وقال العبيدي في تصريح
امـس ان (الـــعـــديــــد من الـــطـــرق
الـرئـيـســة والـفـرعـيـة الـتي تـربط
منـاطق ناحيـة البـغدادي بـقضاء
حديثة وصوال الى مركز الرمادي
اغــلــقت امـام حــركــة االشــخـاص
والعجالت جراء اجنـراف ثمانية
قناطـر نتيـجة السـيول التي ادت
الـى ارتــــفــــاع مـــنــــاســــيب وادي
حوران) مبينا ان (كـميات كبيرة
من مـــيــاه االمــطــار الــقــادمــة من
االردن والــــســــعـــوديــــة تــــدفـــقت
ـــنـــاطـق الـــغــــربـــيـــة بـــاجتــــاه ا
لـــلــمــحــافــظـــة وتــســبب بــجــرف
الـقـنـاطـر الـتي تـسـتـخـدم لـعـبور
ـدنــيـة االشــخـاص والــعـجـالت ا
والـــعــســكــريــة مـن مــنــطــقــة الى

اخرى).
واضـاف ان (حــكـومـة الــبـغـدادي
احملـلــيـة اعـلــنت وبـالــتـعـاون مع
القوات االمنية استنفار دوائرها
اخلـدميـة كـافة فـي خطـوة تـهدف
الى مـعــاجلـة االضـرار الــنـاجـمـة

جراء السيول).

أشواق حجي حامد 
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ائية في سامراء bIHð∫ محافظ صالح الدين يتفقد اوضاع السداد ا
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كـبيروف الرئـيس التنفـيذي لشركة
لوك أويل ثاني أكبر شركة روسية
إلنـــتــاج الــنــفط إنـه لن يــكــون من
ـالئم زيـادة تــخــفــيـضــات إنــتـاج ا
الـــنـــفط فـي فــصـل الـــشــتـــاء عـــلى
األخص بـالـنـسـبة لـروسـيـا. وتأتي
تــــصـــريــــحـــات رئـــيـس لـــوك أويل
اضـي والتي ـسـجـلـة األسـبـوع ا ا
نُـشـرت امس الـثالثـاء قـبل أيام من
اجــتـــمــاع أوبك ومــنــتــجــ كــبــار
آخـرين للنفط من بـينهم روسيا في
فــيـــيــنــا لــبــحـث حتــركــهم الــقــادم
ـــشـــتـــرك بـــشـــأن ســـوق الـــنـــفط ا
ـيـة.  وقـال عـلي كـبـيروف إنه الـعـا
قـدور روسـيا اسـتـعادة سـيـكـون 
إنـــتــــاج الـــنـــفط فـي اآلبـــار الـــتي
تـوقـفت عـلى نحـو طـوعي في إطار
ـساعي اخلاصة بـخفض اإلنتاج ا
”فـي ســتــة أشـــهــر فــقط “بـــســبب

األوضاع القاسية في الشتاء. 

مـفـاوضـات مـوفـقـة بـشـأن احلـصـة
فـي موازنـة الـعـراق حـيث  إلـغاء
وازنة وستتكفل بغداد  15فـقرة با
بـدفع نفـقات نقل  250 ألـف برميل
من الــنـفط الـذي سـيـسـلـمه اإلقـلـيم
مــقــابل تـكــفــله بـدفع مــســتـحــقـات

شـــركــة ســومــو) واضــاف انه (
نـــقل مـــوازنـــة الــبـــيـــشـــمــركـــة من
مــيـزانـيــة وزارة الـدفـاع الــعـراقـيـة
الـتي زادت عن  68 مـليـار لتـضاف
). الى ذلك ــــوظــــفــــ الـى رواتب ا
قـالت جازبروم نـفط الروسية امس
الـثالثاء إنـها أنـتجت ثالثـة مالي
طن مـن النـفط مـنـذ بـدء الـعـمـلـيات
الـتجـارية في حـقل سرقـلة الـنفطي
فـي إقـــــــــلــــــــــيم كــــــــــردســـــــــتـــــــــان
الـــعــراق.وأضــافت أن (إنـــتــاجــهــا
الـيـومي حـالـيا في احلـقل الـنـفطي
يــــــــبــــــــلغ  4000 طـن أو  30 ألـف
و 500 بــرمـيل). وقـال وحــيـد عـلي

الـقانون) مـؤكدا انه (في االجتماع
األخـيـر ثـبـتـنـا عـمـلـيـة بيـع إالقلـيم
 250 ألـف بـرمـيـل من الـنــفط عـبـر
ـقـبل شـركــة سـومـو بـدايـة الـعـام ا
ــقــابل تــســـتــلم كــردســتــان وفـي ا
ـالية وفـقاً للـقانون) ـستـحقات ا ا
واســـتـــطــرد بـــالـــقــول ان (حـــصــة
االقـليم تـتجاوز  900 مـليون دوالر
مـن مجـمـوع إيـرادات الـعـراق التي
ئة وفي حال تقليل تبلغ 12.67 بـا
الـنفـقات الـسياديـة وهو مـا نسعى
إلــيه ســتــزيـد أكــثــر). من جــانـبه 
ــالـــيــة وصف عـــضـــو الــلـــجــنـــة ا
الــــنــــيــــابـــيــــة شــــيــــروان مــــيـــرزا
ــفــاوضـات الــتي اجــراهـا الــوفـد ا
ـــوفـــقــة  الـــكـــردي في بـــغـــداد بــا
مــتـوقـعـا أن يـتم إرســال تـريـلـيـون
. وقـال ــوازنـة شـهــريـاً ديــنـار من ا
مــيـرزا فـي تـصــريح امس إن (وفـد
حــكـومــة إالقـلــيم تـمــكن من إجـراء
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كـشفت حـكومة إقـليم كـردستان عن
الـتـوصل إلتـفـاق نـهـائي مع بـغداد
ـقبل مـعربة بـشان مـوازنة الـعام ا
عن امـلـها بـتنـفيـذ اإلتفـاق كمـا هو
دون تــغــيــيــر. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس ان (رئـيـس حـكـومة
كـــردســــتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
فاوض اجـتمع مع الـوفد الكـردي ا
ـــوازنـــة و مـع بـــغـــداد بـــشـــأن ا
إبالغـه بتـفاصـيل اإلتـفاق الـنـهائي
) وبـحسب البيان فأن ب الطرف
(حــكــومـة كــردسـتــان تــأمل أن يـتم
تـنــفـيـذ اإلتـفـاق كـمـا هـو وطـالـبت
الـكـتل الـكرديـة والـكـتل األخرى في
مـجـلس الـنـواب بـالـدعم والـتـعاون
فـي حــــــــمــــــــايــــــــة وإقــــــــرار احلق
ـستـحقات الـدستوريـة لإلقليم). وا
بــدوره  اكــد وزيــر الـتــخــطـيط في
إالقـــلـــيم دارا رشــيـــد أن (مـــجــلس
الــــوزراء االحتــــادي صــــادق عــــلى
وازنة بعـد تثبيت حصة مـشروع ا
كـردسـتـان فـيـهـا).  وقـال رشـيـد إن
(االتـفاق قطع أشواطـاً كبيرة حيث
وافـق مــجـــلس الـــوزراء االحتــادي
ـوازنـة إلى عــلى إرسـال مـشــروع ا
صـادقـة عـلى قـبول ـان قـبل ا الـبـر
اسـتـقالـة احلـكومـة وحتـويلـها إلى
حـكـومـة تـصـريـف أعـمال) مـشـيـرا
ـهدي الى ان (اسـتـقالـة عـادل عبـدا
ـوازنـة ألن لـن تـؤثـر عـلى قــانـون ا
ـقبـلـة مـلزمـة بـتـطـبيق احلـكـومـة ا
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ـثـلـة االمـ الـعام لأل قـالت 
ــتــحـــدة في الــعـــراق جــيــنــ ا
هـــــيــــــنـــــيـس بالســــــخـــــارت ان
تظاهرين السلمي يواجهون ا
عـنفـا مفـرطا واخـتـطافـا من قبل
. واكـدت بالسـخـارت مـجـهــولـ
خالل كــلـمــة امـام مــجـلس االمن
امـس الحــاطـــته بـــاالوضــاع في
ـتـحدة تـدعم الـعـراق ان (اال ا
مـــبـــادرات احلـــوار ولـــكن عـــلى
الـقـادة السـيـاسـي االسـتـجـابة
تظـاهرين وان يـقدموا طـالب ا

حـلوال حـقـيـقيـة الن لـيس لـديهم
الــوقـت الــكــثــيــر) واضــافت ان
ـرجـعــيـة الـديـنـيـة اعـربت عن (ا
قــــلــــقــــهـــــا من االوضــــاع الــــتي
يــشـهــدهـا الــعـراق وعــدم جـديـة
الــــســـــيــــاســـــ من تــــنـــــفــــيــــذ
االصالحـــات) واشـــارت الى ان
(االحـــتــــجـــاجـــات فـي الـــعـــراق
كن تبرير يقودها الشـباب وال 
أعــــمــــال قــــتــــلــــهم) وكــــشــــفت
ـتـظـاهرين بالسـخارت عن ان (ا
السـلمـي واجهـوا عنـفا مـفرطا
.( واخــتـــطـــافــا من مـــجــهـــولــ
ـــتـــحــدة ووصـــفت الـــواليـــات ا
أحــداث الـعــنف الـتـي شـهــدتـهـا

الـعالم امـام صـدمة غـيـر مألـوفة
صنعـها جيل ولـد من رحم الفقر
ــعــانــاة. وقـــال نــاشــطــون لـ وا
(الـزمـان) امـس ان (الـتـظـاهـرات
ـــشـــهــد غـــيـــرت الـــكــثـــيـــر في ا
الـسـياسي وجـعـلت الـعـالم امام
صدمة غير مألـوفة صنعها جيل
ــعــانـاة ولــد مـن رحم الــفــقــر وا
والـــتــــزم خالل احــــتـــجــــاجـــاته
بالـسلمـية رغم اتـخاذ السـلطات
قـرارات ارادت من خاللـهـا احلـد
ـطـالـبـ من تـاثـيـر احملـتـجـ ا
بحـقوقهم من خالل الـتعـبير عن
ذلك بـرفع االعالم  وشـعـار نـريد
وطــنــا). الفــتــ الى ان (غــضب

الـــشـــهـــود إنه ( قـــطع شـــارع
يـــربط ســـاحـــة الـــوثـــبـــة وبــاب
عظم بحـرق اطارات). وأعلنت ا
قيادة عمليات بغداد االفراج عن
تـظاهرين بعد  16 معتقال من ا
اســــــتــــــحــــــصـــــال مــــــوافــــــقـــــة
القضـاء.وقالت القـيادة في بيان
امس إنه (بـــعـــد اســـتـــحـــصـــال
موافقـة القضـاء وبالتـنسيق مع
ـــفــوضـــيــة الــعـــلــيـــا حلــقــوق ا
اإلنـســان في الـعـراق  اإلفـراج
ـتظـاهرين عن 16 شخـصا من ا
). واقدم متظاهرون في عتقل ا
مدينة الناصرية على غلق ثالثة
جسـور امام حركـة السـير. وقال
شـهــود عــيــان ان (مــتــظـاهــرين
قاموا باغالق ثالثة جسور امام
حــــركــــة الــــســــيــــر). واصــــدرت
ـــفــوضـــيــة الــعـــلــيـــا حلــقــوق ا
االنــسـان في الــنـجـف تـقــريـرهـا
بــشــأن تــقــصي احلــقــائق حـول
وجود مـعتـقل في مـرقد شـهيد
احملـــراب. وجــــاء في الــــوثـــائق
الــــصــــادرة عن مــــديــــر مـــكــــتب
ــفــوضــيــة ان (فـــريق تــقــصي ا
احلـــقـــائق لم يالحـظ وجــود اي
مــــعـــــتــــقل او مـــــحــــتـــــجــــز من
ـبـنى). كـما ـتـظاهـرين داخل ا ا
فـوضـية في بـيـان سابق عـزت ا
(ســبب ســقــوط الـــضــحــايــا في
ـتـظـاهريـن الى غـياب صـفـوف ا
دربة). ركزية وقلة الـعناصر ا ا

مدينة الناصرية وراح ضحيتها
 29 شـــخــصــا بــأنه أمــر صــادم
ومــقــيـت. وقــال مــســـاعــد وزيــر
اخلــارجــيــة األمــريــكـي لــشـؤون
الشـرق األدنى ديفـيد شـينـكر ان
ــفــرطـة في (اســتــخـدام الــقـوة ا
الـــنــاصـــريـــة صـــادم ومــقـــيت)
وأضــــاف (نــــدعــــو احلــــكــــومـــة
العراقية الحترام حقوق الشعب
العراقي ونـحثهـا على التـحقيق
ومحاسـبة من يحـاولون إسكات
احملتـج السـلمـي بوحـشية).
ـاضـيـة احـداثـا ـدة ا وشـهـدت ا
ـــشـــهــد غـــيـــرت الـــكــثـــيـــر في ا
الــســيــاسي الـــعــراقي وجــعــلت

الـشــارع يـتـصـاعـد ومـحـافـظـات
تـنـضـم لـلـحـراك الـشـعـبي وسط
دارس استمـرار اضراب طلـبة ا
طالب والكـليات حـتى حتقـيق ا
بــرحــيل الــفـــاســدين واخــتــيــار
رئـيس وزراء من رحـم ومـعـانـاة
الــشــارع). ويــنـظـم صــحــفــيـون
واعالميون الـيوم االربعـاء وقفة
تــضـامن حتت نــصب الـتــحـريـر
ــطــالب ـــســانـــدة   لــتـــجــديــد ا
احملـتجـ في الـتـغيـيـر اجلذري
والـتعـهد بـالـبقـاء لـنقل صـوتهم
ــتــاحــة. وافـاد بــكل الــوســائل ا
شهـود عـيان بـقـطع شارع وسط
بـغـداد بــعـد حـرق اطـارات.وقـال
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قرر البـطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكـو إلغاء مظاهر اإلحتفال بعيد
ـيالديـة إحــتـرامـاً لـدمـاء الـشـهـداء ـســيح ورأس الـسـنـة ا مـيالد الـسـيـد ا
ــتـظـاهــرين والـقــوات االمـنـيــة وتـضـامــنـاً مع أوجـاع واآلم واجلـرحى من ا
عائالتـهم.وقال بيان تلـقته (الزمان) امس انه (لن تكـون هناك أشجار ميالد
ـنـاسـبة وال نـة في الـكنـائس والـسـاحات وال حـفالت وسـهـرات بـهذه ا مـزيـَّ
ا نـكتفي بالـصالة ترحماً إستقـبال رسمي للـتهاني في مـقر البطريـركية إ
عـلى أرواح الـضـحايـا والـدعاء بـالـشفـاء الـعاجل لـلـجرحى وعـودة احلـياة
الـطـبـيعـيـة الى البالد ونـهـوضـها بـوطن راقٍ جـامع لكـل طوائـفه وشـرائحه
ة). واطنة واحلق في احلياة الكر ساواة وا إنطالقاً من قيم اإلحترام وا
ــقــابـل الى الــتـــبــرع لـــدور األيــتــام واضـــاف الــبـــيــان ان (ســاكـــو دعــا بـــا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة لـلـجـرحى. حـفـظ الرب ـسـتـشـفـيـات لـغـرض شراء ا وا

العراق وشعبه).
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دني حـريقا اندلع اخـمدت فرق الـدفاع ا
في مـخزن لـلدراجـات النـارية في بـغداد.
وقــــال مـــصــــدر في تــــصـــريـح امس انه
ــشــاركـة اكــثــر من  15 فــرقــة اطــفـاء )
ـدني من السـيطرة تـمكنت فـرق الدفاع ا
خازن واخمـاد سلسلـة نيران أشتـعلت 
لــلـدراجــات الــنـاريــة في مــنـطــقــة شـارع
الـظالل وسط بـغداد). واضـاف ان (فرق
االطــفـــاء مــنـــعت امـــتــداد الـــنـــيــران الى
ـــلــيـــئــة اخملـــازن الــعـــمالقــة الـــقــريـــبــة ا
ــتــنـوعــة والــزيــوت والـدور بــالـبــضــائع ا
السـكنـية الـقريـبة من مـوقع احلـادث بعد
اخـالئـهـا من سـاكـنـيـهـا حتـسـبـاً لـتـوسع
احلـادث الـيـهـا). وتــابع انه (بـعـد جـهـود
دني مضـنية كبيرة تـمكنت فرق الدفاع ا
من احـتواء احلريق واخمـاد النيران دون
تـسجـيل اصابـات او خسـائر بشـرية مع
أستـدعاء خبـير االدلة اجلـنائيـة للتـحقيق

باسباب احلريق).
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