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ه�اء يف �سبك

زعم���وا ان ا�شدا راأى حمارا فعج���ب من �شدة حوافره , وعظم اذنيه 
وكرب ا�شنانه وبطن���ه, هابه وتعجب من خلقته وقال: ان هذا الدابة 
ملنك���ر وانه خلليق ان يغلبني , فلو زرت���ه وراأيت ماعنده ثم دنا منه 
وق���ال: اراأيت حوافرك ه���ذه املنكرة الأي �شيء ه���ي؟ قال ادو�س بها 
االر����س الوع���رة فال اخ�شى حج���را , فقال اال�شد يف �ش���ره قد امنت 
حواف���ره ث���م عاد ثانية وق���ال: اراأي���ت ا�شنانك ه���ذه الأي �شيء هي؟ 
ف���رد عليه للحنظل  فام���ن اال�شد وقال: وهذه ا�شنان���ه قد امنتها هي 
االخرى ثم قال اال�شد: اراأيت اذنيك هاتني املنكرتني الي �شيء هما ؟ 
ق���ال: اطرد بهما الذباب ثم قال اراأيت بطنك وعظمها الي �شيء هي؟ 

قال للهواء عندها هجم عليه وافرت�شه.
 االم���ر جميعه اليخلو م���ن مزحة مبا فيه حياتنا التي نعي�شها , رمبا 
تك���ون مزحة من نوع اآخر ولذا يج���ب ان ن�شري مبا متلي علينا هذه 
املزحة فال ن�شدق قول م�شوؤول او نائب وناأخذه على �شبعني حممال 
كم���ا قال الر�شول )�س( )احمل اخاك على �شبعني حممال( فنقول انه 
اليق�ش���د كذا وامنا ق�شد كذا او ن�شم���ت فال�شمت من ذهب وال اظن 
ان اح���دا عوقب عل���ى ال�شمت بقدر عقوبة الكلم���ة ولكن حمارنا يف 
ه���ذه احلكاية كان �شامتا لك���ن اال�شد ملك الغابة ا�شتدرجه من حيث 

اليعلم امل�شكني فعلم مواطن قوته و�شعفه.
ميكن ان يبقى اال�شد يف حرية ويقتله �شمت احلمار حيث الي�شتطيع 
ان يكت�ش���ف مدى قوته , لكنه حني اجاب عن ا�شئلة اال�شد ك�شف عن 

ذاته وعّرف مبناطق �شعفه التي رمبا كانت حت�شب قوة.
عل���ى هذا اال�شا����س رمبا ت�شب���ح الدميقراطية نقمة عل���ى �شعب من 
ال�شع���وب او عل���ى حكومة او جمل����س النها اكرث م���ا تطالب بالبوح 
وتتع���دد بها مراكز احلكم واقطاب���ه �شيوخ ونواب وجمال�س حملية 
وبلدي���ة,  وهن���ا ي�شب���ح ك�ش���ف االوراق م���ن امل�شلم���ات يف جمتمع 
يح���اول ان يبني حياته بن���اء دميقراطيا �شحيحا خالي���ا من التفرد 
والدكتاتوري���ة, وبعيدا عن م�شطلحات مل���ك الغابة وخادم ال�شعب 
وهذا اللقب او ذاك اليخلو من مزحة هو االخر ولكنها مزحة حتمل 
يف طياته���ا كثريا من احل���زن واال�شى يحاول البع����س كبتهما لكنه 
يب���وح حني يت�ش���ور ويوؤم���ن ان االمر اليع���دو ان يك���ون هواء يف 
�شب���ك ال يغ�شب احدا واليوقع �شده اح���د فاالمر عرب اىل املطالبات 
والتواقي���ع ورمب���ا تطور اىل ام���ر اآخر, لن ن�شتعي����س عن اوطاننا 
باخلزعبالت ول���ن يعو�شنا الكذب الذي يتداول���ه البع�س عن وطن 

جميل واحالم وردية ن�شتطيع ان نق�شي بها ليلة هانئة.
ان اخل���وف والرتق���ب ال���ذي نحي���اه وكاأنن���ا يف غاب���ة نخ���اف ان 
نف�ش���ح عما يف داخلن���ا في�شتغله م���ن ي�شتغله وي�شتخ���دم م�شطلح 
الدميقراطية ب�شكله املعكو�س لينال من حرية الكلمة, انهم ميتلكون 
ا�شلح���ة متع���ددة , ح���ني تق���ف ال�شي���ارات املرعبة حتم���ل املدججني 
بال�شالح يكون حريا بهذا املظهر ان يزهق بع�س االرواح , نقتن�س 
الفر�ش���ة كي ن�ش���ع اقدامنا يف �شي���ارة االجرة حني يك���ون ال�شارع 
فارغ���ا ونتوج�س م���ن ا�شلحة ظاه���رة ومتنوعة خميف���ة واالج�شاد 
املليئ���ة بالعافية فهم يبنون اج�شاده���م الغرا�س خا�شة وميزانيتهم 
م���ن الطع���ام مفتوحة , ل���ن نكون اكرث حظ���ا من اقالمن���ا يف �شيادة 
الدميقراطي���ة التي كفلت ح���ق الكالم والبوح ام���ا الدكتاتورية فكنا 
نعرفه���ا ول���ذا مل جنروؤ عل���ى الكالم نخ�ش���ى ان يخرج لن���ا م�شطلح 

جديد هو ديكتاتورية الدميقراطية.

دكتاتورية الدميقراطية

ا�����س����م����اء وم����دن  

�سعدون
نفى النائب عن التحالف الكرد�شتاين حم�شن �شعدون ح�شول اأي 
اعتداء من قبل حكومة االإقليم على االأقليات يف حمافظة نينوى. 
واأو�ش���ح �شعدون بح�ش���ب "راديو �ش���وا" اأنه يعت���رب االأيزيديني 
القاع���دة واملرج���ع التاريخي للقومي���ة الكردي���ة ويعتربهم جزءا 
م���ن القومية الكردية يف نينوى باالإ�شافة اإىل ال�شبك "الذين فيهم 
الكردي والعربي" م�ش���ريا اإىل اأن القوات الكردية وفرت احلماية 

لهم يف �شهل نينوى.
واته���م �شعدون امل�شلح���ني املرتبطني بتنظيم القاع���دة يف العراق 
بتنفي���ذ الهجمات التي اأدت اىل تهجري اأع���داد كبرية من العائالت 

امل�شيحية ومن االأيزيديني وال�شبك من حمافظة نينوى.

عبد اجلّبار
نف���ى وزير النقل عامر عبد اجلبار تخفي�س رواتب موظفي �شركة 
النق���ل البح���ري, م�شريا بح�ش���ب "رادي���و �ش���وا" اإىل اأن:"بع�س 
املوظفني كانوا ي�شتلمون رواتب اأعلى من ا�شتحقاقهم مبوجب ما 
اأقرته جلنة متخ�ش�شة راجعت الرواتب وفقا ل�شلم املرتبات الذي 

و�شعته وزارة املالية. 
وب�ش���اأن مطالب���ة املتظاهري���ن من موظف���ي �شركة النق���ل البحري 
بنق���ل مقر ال�شركة من بغ���داد اإىل الب�شرة, قال عبد اجلبار اإن مقر 
ال�شركة يف بغداد يقت�شر حاليا على الق�شم التجاري الذي ذكر اأنه 
يتاب���ع العمل مع وزارة التجارة وال���وزارات االأخرى, االأمر الذي 

يجعل وجوده يف العا�شمة �شروريا. 
وتابع  عبد اجلبار قائال اإن وزارة النقل تتابع م�شاألة نقل املقر من 

بغداد للب�شرة وفقا لالأهمية واجلدوى االقت�شادية.
 

كرك�ك
اأعل���ن رئي�س جمل�س حمافظة كركوك رزكار عل���ي , عن اأن منظمة 
"�شحايا االإرهاب" تقوم حاليا بت�شجيل واإح�شاء �شحايا اأعمال 

العنف وامل�شابني يف حمافظة كركوك.
واو�ش���ح علي بح�ش���ب )اآكانيوز( ام����س االأربع���اء, اأن "وفدا من 
منظم���ة �شحاي���ا االإره���اب زار جمل����س حمافظة كرك���وك, واأعلن 
خالله���ا عن اأن املنظمة تقوم بت�شجي���ل واإح�شاء �شحايا االإرهاب 

يف حمافظة كركوك ومن كافة القوميات دون ا�شتثناء".
واأو�ش���ح ان "ه���دف املنظمة ه���و احل�شول عل���ى اإح�شائية دقيقة 
بهدف ا�شتح�ش���ال الدعم وامل�شاعدة االن�شاني���ة لل�شحايا, ونحن 
بدورن���ا عربنا يف جمل�س حمافظة كركوك ع���ن دعمنا وم�شاندتنا 

لهذا العمل االإن�شاين".
يذكر اإن "منظمة �شحايا االإرهاب هي منظمة تابعة حلكومة اإقليم 
كرد�شت���ان, وقد تاأ�ش�شت نتيجة ارتفاع اأعداد �شحايا االإرهاب يف 

ال�شنوات االأخرية, بهدف خدمة عائالت ال�شحايا".

نين�ى
قال م�شدٌر اأمني م�شوؤول يف حمافظة نينوى اإن “قوة تابعة للواء 
العا�ش���ر يف الفرق���ة الثالث���ة من اجلي����س , حجزت ع�ش���ر دراجات 
هوائي���ة ونارية يف ق�شاء تلعف���ر , ونقل بيان الوزارة عن امل�شدر 
ا�شارت���ه اىل ان حج���ز املركبات ياأتي ملخالف���ة اأ�شحابها لتعليمات 
حظ���ر احلرك���ة على الدراج���ات يف مرك���ز الق�ش���اء”, مو�شحا اأن 
ا�شتخباراتية عن عمليات  “ه���ذا االإجراء جاء لورود معلوم���ات 

انتحارية بوا�شطة الدراجات الهوائية والنارية”.
وكان م�ش���در اأمني ك�ش���ف يف ت�شريح �شابق عن فر�س حظر على 
حركة الدراجات الهوائية والنارية يف تلعفر اعتبارًا من االأربعاء 
)22-10-2009( وحتى اإ�شعار اآخر لدواٍع اأمنية بح�شب )ايبا(.

العدد )1653( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س )12(ت�سرين الثاين 2009

عبداهلل ال�سك�تي

بغداد / املدى
�ش���ادق جمل�س الرئا�شة, يف جل�شته املنعقدة ام�س 
االربعاء,عل���ى قان���ون ت�شدي���ق اتفاقي���ة التدريب 
والدع���م البح���ري للق���وات العراقي���ة املنعقدة بني 

العراق وبريطانيا. 
وقال بيان لرئا�شة اجلمهورية :" ُت�شدق جمهورية 
الع���راق عل���ى اتفاقي���ة التدري���ب والدع���م البحري 
املنعقدة ب���ني حكومة جمهورية الع���راق وحكومة 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�شمال ايرلندا 

املوقعة يف بغداد بتاريخ 2009/6/6".
وا�ش���اف:"ان االأ�شب���اب املوجب���ة للت�شدي���ق ه���ي 
لغر����س تعزي���ز اأوا�ش���ر ال�شداق���ة ب���ني حكوم���ة 
جمهوري���ة الع���راق وحكوم���ة اململك���ة املتحدة يف 
جم���ال تدريب الق���وات البحرية وامل�ش���اة البحرية 
وللكلي���ات واملعاه���د الع�شكرية العراقي���ة وحماية 
العراقي���ة". النف���ط  ومن�ش���ات  االإقليمي���ة  املي���اه 
�ش���رع هذا القان���ون. وكانت احلكومت���ان العراقية 
والربيطاني���ة وقعتا يف وق���ت �شابق من هذا العام 
اتفاق���ا ين����س عل���ى بق���اء قراب���ة 100 عن�ش���ر من 
الق���وات الربيطانية يف الع���راق اإىل ما بعد تاريخ 
الثالثني من حزيران لتقدمي الدعم والتدريب للقوة 
البحرية العراقية يف حماية من�شات ت�شدير النفط 

العراقي املوجودة يف املياه االقليمية للعراق.

جمل�س الرئا�سة 
ي�سادق على اتفاقية 

التدريب والدعم 
البحري مع بريطانيا

بغداد / املدى
االنتخاب���ات  موع���د  اق���رتاب  م���ع 
الت�شريعية,عرّبت بع�س االأو�شاط 
ال�شيا�شية ع���ن خماوفها من عودة 
االغتياالت ال�شيا�شي���ة اإىل امل�شهد 
العراق���ي .حي���ث  ق���ال النائب عن 
حم�ش���ن  الكرد�شت���اين  التحال���ف 
العن���ف  ح���وادث  اأن  �شع���دون: 
الت���ي تط���ال ال�شيا�ش���ني ال ترتبط 
م���ن  باالنتخاب���ات.  بال�ش���رورة 
جانب���ه اأب���دى النائب ف���وزي اأكرم 
قلق���ه جتاه جلوء بع����س االأطراف 
"اأ�شالي���ب  اإىل  ي�شمه���ا  مل  الت���ي 
الت�شفي���ة اجل�شدي���ة وال�شيا�شية" 
و "ت�شقي���ط الط���رف االآخ���ر" كم���ا 
و�شفها بح�شب "راديو �شوا". فيما 
و�ش���ف النائ���ب ح�ش���ني الفلوجي 
هذه الظاه���رة ب�"اخلطرة", داعيا 
الكتل ال�شيا�شية اإىل اإعالن الرباءة 

من اأ�شكال العنف كافة". 
م���ن جه���ة اأخ���رى اأك���د امل�ش���وؤول 
االنتخاب���ات  االإعالم���ي ملفو�شي���ة 
يف حمافظ���ة مي�شان �ش���الح نعيم 
االنتهاء م���ن اإع���داد املدار�س التي 
�شيت���م و�ش���ع �شنادي���ق االقرتاع 
داخلها خالل االنتخابات الربملانية 

املقبلة. 

وق���ال نعي���م:"اإن مراك���ز االإقرتاع 
يف حمافظ���ة مي�شان �شيبلغ عددها  
224 مرك���زا م���ع االإ�ش���ارة اإىل اأن 
عدد الناخبني يف املحافظة �شيبلغ 

نحو ن�شف مليون ناخب. 
ويف �شي���اق ثان ذك���ر من�شق بعثة 
الع���راق  مل�شاع���دة  املتح���دة  االأمم 
حمافظ���ة  يف   )UNAMI(
وا�شط حممد كرمي اأم�س االربعاء 
باأعم���ال  با�ش���رت  البعث���ة  اأن 
متابع���ة ال�شاأن ال�شيا�ش���ي املتعلق 
به���دف  االنتخابي���ة  باجلوان���ب 
الوق���وف عل���ى املواق���ف اخلا�شة 
والكت���ل  املحلي���ني  بامل�شوؤول���ني 

ال�شيا�شية اإزاء املرحلة املقبلة.
وق����ال ك����رمي بح�ش����ب )اآكانيوز(, 
اإن "ممثلي����ة بعث����ة االأمم  املتحدة 
ب����داأت  وا�ش����ط  حمافظ����ة  يف 
مبتابعة ال�ش����اأن ال�شيا�شي املتعلق 
به����دف  املقبل����ة  باالنتخاب����ات 
التع����رف على املواق����ف ال�شيا�شية 
لل�شيا�شي����ني  النظ����ر  ووجه����ات 
والكت����ل الت����ي ينتم����ون له����ا حول 
املقبلة".م�ش����ريا  االنتخاب����ات 
البعث����ة  "مهم����ات ممثلي����ة  اأن  اىل 
يف وا�ش����ط تتعل����ق بنق����ل الواق����ع 
اىل  املحافظ����ة  يف  ال�شيا�ش����ي 

وبع����د  بتج����رد  الدولي����ة  املنظم����ة 
املختلف����ة  االراء  اىل  اال�شتم����اع 
ملعظم املكونات ال�شيا�شية", مبّينًا 
اأن "اآلي����ة حت����رك البعث����ة تت�شمن 
التح����رك باجت����اه ق����ادة االأح����زاب 
على �شوء التوجيهات التي تلقتها 
البعث����ة وحماورتهم من قبل فريق 

املن�شق����ني لغر�����س التع����رف عل����ى 
وجهات نظره����م ومقرتحاتهم اىل 
جان����ب مطالب����ة البعث����ة مبتابع����ة 
الت����ي  والت�شريح����ات  املواق����ف 

تتبناها هذه االأحزاب".
"النق����اط اخلالفي����ة  اأن  واأو�ش����ح 
املوؤث����رة يف العملي����ة االنتخابي����ة 

املتعلق����ة   140 امل����ادة  وال�شيم����ا 
اخلا�ش����ة   41 وامل����ادة  بكرك����وك 
تاأت����ي  ال�شخ�شي����ة  باالأح����وال 
املنظم����ة  اهتمام����ات  مقدم����ة  يف 
االراء  ا�شتق�ش����اء  يف  الدولي����ة 
حولها",م�شيفًا اأن "مكتب وا�شط 
ق����ام يف الف����رتة املا�شي����ة مبتابعة 
املواق����ف املتباينة واإر�شال تقارير 
مراقب����ة  اىل  اإ�شاف����ة  ذل����ك  ح����ول 
مو�ش����وع حتديث �شجل الناخبني 
احلم����الت  م�شت����وى  وتقيي����م 
الدعائية الت����ي رافقته �شمن اإطار 

املحافظة". 
مهم����ات  "هن����اك  ان  ك����رمي  وذك����ر 
�شيق����وم به����ا ممثل����و بعث����ة االمم 
املتح����دة يف وا�ش����ط يف املرحل����ة 
املقبلة وهي مهم����ات كبرية تتمثل 
االنتخابي����ة  احلم����الت  بتقيي����م 
وزي����ارة املراك����ز االنتخابي����ة اىل 
جان����ب متابع����ة اآلية الع����د والفرز 
يف مراك����ز االق����رتاع خ����الل ي����وم 
ه����ي  امله����ام  وه����ذه  االنتخاب����ات 
طوعي����ة وتاأت����ي يف اإط����ار رغب����ة 
االمم املتحدة بالتعرف عن حقيقة 
الواقع ال�شيا�شي وحماولة معرفة 
اآراء اجلميع �شواء كانت متطابقة 

اأم متباينة.

اإعداد 224 مركزاً انتخابيا يف مي�سان
تخ��ّوف برمل��اين م��ن ع��ودة االغتي��االت ال�سيا�سّي��ة

بغداد / املدى 
ق���ال ع�شو جمل�س النواب عبد الب���اري زيباري عن التحالف الكرد�شتاين 
ان ال���دول عندم���ا تواجه اخط���ارا  فان ال���كل يتكاتف وين�ش���ى اخلالفات 

ال�شيا�شية ملواجهة هذه املخاطر وهذا مان�شاهده يف الدول املتطورة. 
 وا�ش���اف زيب���اري بح�ش���ب )وكال���ة انب���اء االع���الم العراق���ي/واع(: ان 
االح���زاب املعار�ش���ة يف هذه ال���دول جندها  اك���رث حما�شا م���ن االحزاب 
احلاكم���ة  ملجابهة هذا اخلطر ,ويكون بعد ذل���ك مناق�شة االمور اخلالفية 
فيم���ا بينها , م�ش���ريا اىل ان العراقيني يجب ان يك���ون لهم خطابا موحدا 
ويج���ب ايقاف نزيف الدم العراقي باأي ثمن مو�شحًا: ان من حق العراق 
مب���ا ان���ه ع�شو يف االمم املتح���دة ان يطل���ب م�شاعدتها حاله ح���ال الدول 
االخ���رى ال�شيما وان دواًل كثرية عندم���ا �شعرت بالتهديد جلاأت اىل االمم 

املتحدة.

زيباري: على العراقيني ان يكون 
لهم خطاب موحد بغداد / املدى 

اأك���د املتح���دث با�ش���م جمل����س الق�ش���اء االأعل���ى عب���د 
ال�شت���ار البريقدار:"اأن فك ارتب���اط املحكمة اجلنائية 
العلي���ا من رئا�شة جمل�س ال���وزراء واإحلاقها مبجل�س 
الق�شاء االأعل���ى اأو ت�شكيل حماك���م ا�شتثنائية جديدة 
يحتاج لن�س ت�شريعي وا�شح ي�شمح بذلك", مو�شحًا 
بح�شب: "رادي���و �شوا" اأن: املحكم���ة اجلنائية العليا 
له���ا قان���ون خا����س واإدارة خا�شة ومرتبط���ة برئا�شة 
ال���وزراء وف���ك ارتباطه���ا يحت���اج لت�شري���ع  جمل����س 
قانوين جدي���د اأو تعديل ت�شريعي من جمل�س النواب 
و"نحن جهة �شنطبق القانون الذي ي�شدر من ال�شلطة 

الت�شريعية". 
واأ�ش���اف ب�شاأن انتظ���ار ت�شريع قان���وين لتاأطري عمل 
جمل����س الق�شاء االأعل���ى واملحكمة االحتادي���ة اللذين 

ال يزاالن يف جمل�س النواب, ق���ال البريقدار:"اإ�شافة 
مل���ا حتقق يف ال�شن���وات ال�شت ال�شابق���ة من تطورات 
يف �شي���اق ا�شتقاللي���ة الق�شاء ف�شال ع���ن ارتفاع عدد 
الق�ش���اة حي���ث كان عدد الق�شاة قبل ع���ام 2003 يبلغ 
نح���و 573 قا�شيا وع�شو اإدع���اء واأ�شبح عددهم االآن 
1330 قا�شي���ًا وع�ش���و اإدع���اء عام بينه���م 65 قا�شية 

وع�شوة اإدعاء عام". 
وعل���ى �شعي���د ذي �شل���ة, ا�شتبع���د اخلب���ري القانوين 
طارق حرب اأن ينال م�شروع ت�شكيل حمكمة ا�شتثنائية 
االأغلبي���ة يف جمل�س النواب ملخالفت���ه االإعالن العاملي 
حلق���وق االإن�ش���ان وللد�شت���ور الدائ���م ال���ذي ال ي�شمح 
باإن�شاء حماكم خا�شة اأو ا�شتثنائية, قائاًل: اإن املحاكم 
املوج���ودة حاليا من جنايات اأوجن���ح تتوىل حماكمة 

العنا�شر االأمنية واملوظفني املدنيني. 

البريقدار: ت�سكيل حماكم ا�ستثنائية جديدة يحتاج لن�س ت�سريعي وا�سح

البريقدار

بغداد / املدى
ق���ال النائب ع���ن الكتل���ة ال�شدرية 
به���اء االأعرج���ي: اإن زعي���م التيار 
ال�ش���دري مقت���دى ال�ش���در يرغب 
بت�شكي���ل جلن���ة ق�شائي���ة تت���وىل 
اإع���ادة النظر بق�شاي���ا املحكومني 

باالإعدام الأ�شباب �شيا�شية.
بح�شب:"راديو  االأعرج���ي  وق���ال 
�شوا" اإن ال�ش���در يطالب بت�شكيل 
ملف���ات  ملراجع���ة  ق�شائي���ة  جلن���ة 
الأ�شب���اب  باالإع���دام  املحكوم���ني 
�شيا�شي���ة, واأن تكون االأولوية يف 

"االإرهابيني  تنفيذ االأحكام بح���ق 
املحكم���ة  قب���ل  م���ن  واملحكوم���ني 
م���ن  العلي���ا  العراقي���ة  اجلنائي���ة 
ح�ش���ب  ال�شاب���ق",  النظ���ام  اأزالم 
تعب���ريه , م�ش���ريًا اىل اأن اأحكام���ًا 
باالإع���دام ق���د �شدرت بح���ق 256 
معتقال من اأتب���اع التيار ال�شدري 
لكن ع�ش���و ائتالف دول���ة القانون 
النائ���ب �شام���ي الع�شك���ري رف�س 
التدخ���ل يف عمل الق�ش���اء, م�شددا 
عل���ى تنفيذ اأح���كام االإع���دام لردع 

املجرمني, على حد قوله.

ال�سدر يطالب بت�سكيل جلنة ق�سائية 
تنظر بق�سايا املحكومني باالإعدام اجلزائر/ رويرتز

ق�ش���ت حمكم���ة جزائرية ب�شجن ثالث���ة مغاربة ثالث���ة اأعوام 
بتهم���ة التخطيط لالن�شمام اىل عنا�ش���ر القاعدة يف العراق. 

ح�شب ما ذكرت وكالة االنباء اجلزائرية.
وقال���ت الوكال���ة: ان الثالث���ة ع���ربوا احل���دود بطريق���ة غ���ري 
م�شروعة م���ن املغرب اىل اجلزائر والقي القب�س عليهم العام 
املا�ش���ي بع���د ان ر�ش���دت اجهزة االم���ن اجلزائري���ة حمادثة 
بالهات���ف املحم���ول بني اأحدهم وبني ارهاب���ي جزائري يدعى 

حممد اقبالو.
وذك���رت الوكال���ة نق���ال ع���ن م�ش���در ق�شائ���ي ان اقبال���و كان 
�شي�شطح���ب املغاربة الثالثة اىل معاقل لالرهابيني يف �شمال 
اجلزائر وم���ن هناك كانوا �شي�شافرون اىل العراق لالن�شمام 
اىل القاع���دة. واأ�شافت: اأن املغاربة الثالثة الذين حكم عليهم 

هم يا�شني بوحلتيت وبالل العلوي وحممد االحمدي.

حمكمة جزائرية ت�سجن ثالثة مغاربة بتهمة التخطيط العمال ارهابية يف العراق

الكويت: حري�سون على ت�سهيل عبور 
احلجاج العراقيني

الك�يت / ك�نا
الكويتي���ة   الداخلي���ة  وزارة  اك���دت 
حر�شه���ا على توفري كاف���ة الت�شهيالت 
العراقي���ني  احلج���اج  عب���ور  لتاأم���ني 
الب���الد يف طريقهم الداء فري�شة احلج 

باال�شعودية.
با�ش���م  الر�شم���ي  الناط���ق  واو�ش���ح 
ال���وزارة العقيد حمم���د ها�شم ال�شرب 
بح�ش���ب )كون���ا( ام����س االربع���اء: ان 
وزي���ر الداخلي���ة ال�شي���خ جاب���ر خالد 
باتخ���اذ  ا�ش���در توجيهات���ه  ال�شب���اح 
واال�شتع���دادات  الرتتيب���ات  جمي���ع 
العراقي���ني  مل���رور احلج���اج  الالزم���ة 
عرب االرا�ش���ي الكويتية ب���كل �شهولة 

وي�شر.
وا�شاف: ان هناك ترتيبات �شابقة بني 

دول���ة الكوي���ت وال�شعودي���ة والعراق 
يف ه���ذا ال�شاأن مبين���ا ان وكيل وزارة 
الداخلي���ة احم���د عبداللطيف الرجيب 
يتابع هذه الرتتيبات عن كثب وي�شدر 

مالحظاته ب�شاأنها.
وا�ش���اد العقي���د ال�شرب به���ذا التعاون 
والتن�شيق بني الدول الثالثة ال�شقيقة 
ال���ذي يدلل على متان���ة عالقات املحبة 

واالخوة التي تربط فيما بينهم.
وا�ش���ار اىل ان عملي���ة دخول وخروج 
ارتال احلجاج العراقيني الداء فري�شة 
ب���داأت  هج���ري   1430 لع���ام  احل���ج 
اعتب���ارا من ام����س  االأربع���اء ال�شاعة 
ال�شاد�شة �شباح���ا حتت ا�شراف مدير 
عام االدارة العامة المن املنافذ الربية 

العميد حممد ادري�س الدو�شري.

بغداد / املدى 
قال ع�شو جمل�س النواب عن 
ح���زب الف�شيلة حمم���د كاظم 
"عدم مطالبة  احلميداوي ان 
احلكوم���ة بالكن���وز العراقية 
من االآثار القدمية لي�س تنازال 
عنها وامنا هي ق�شية تزاحم 

االأهم مع املهم".
احلمي���داوي  وا�ش���اف 
بح�ش���ب )وكالة انباء االعالم 
يف  "انن���ا  العراق���ي/واع( 
بدايات ت�شكي���ل دولة عراقية 
جديدة وتواجه ه���ذه الدولة 
 ," ج���دا  كب���رية  حتدي���ات 
مو�شحا ان "الهاج�س االمني 
الواق���ع االمن���ي  كب���ري عل���ى 
والق���ى  العراق���ي  ال�شيا�ش���ي 
اهتمام���ات  كل  عل���ى  بظل���ه 
احلكومة ومنعها من التفكري 
يف االمور االخ���رى و هو ما 
�شغ���ل امل�شوؤول���ني ع���ن ه���ذه 
الق�شايا التي يعدونها مبثابة 
للحاجات  بالن�شبة  الكماليات 
الت���ي  للمواط���ن  اال�شا�شي���ة 
واحدة منها االمن واالمان".

احلميداوي: عدم مطالبة احلكومة باالآثار املنهوبة  ال يعني التنازل عنها

بغداد / املدى
ق���ال مدير حماية املن�شاآت املدنية FBS  يف حمافظة نينوى العقيد هالل 
عثم���ان : " اإن موافقات �شدرت من وزارة الداخلي���ة, لزيادة عدد عنا�شر 

حماية املن�شاآت يف املحافظة".
ونق���ل بيان لل���وزارة اأم�س االربعاء عن عثمان قول���ه "ان وزارة الداخلية 
وافقت على زيادة عدد عنا�شر حماية املن�شاآت املدنية يف حمافظة نينوى 

العنا�شر". تلك  عدد  يف  املوجود  النق�س  ل�شد   ,  FBS
وا�ش���اف البي���ان بح�ش���ب )ايب���ا( :  " ان���ه مل يبني عثمان مت���ى مت ا�شدار 
املوافق���ات م���ن الوزارة م�شيف���ا ان املحافظة تعاين م���ن نق�س يف حماية 
معظ���م االأهداف ل�شعة م�شاحة املحافظة وقل���ة عدد العنا�شر, مما ي�شعب 
تاأم���ني احلماية الأكرث تلك االأه���داف الهامة"  موؤكدًا  " انه و�شمن زياراته 
التفقدي���ة لالأهداف التي يحميه���ا عنا�شر حماية املن�ش���اآت, تفقد “اأق�شية 
�شنجار والبعاج وتلعفر لالطالع على املواقع املوجودة ولقاء امل�شوؤولني 

فيها”.

بغداد / املدى 
اعل���ن مدي���ر اإعالم �شرط���ة اأق�شية ونواح���ي كركوك 
ي���اوز اإبراهي���م "ان مف���ارز �شرطة اأق�شي���ة ونواحي 
كركوك متكنت ام����س االأربعاء من اإلقاء القب�س على 
مطلوب م���ن "جماعة النق�شبندية" عند مدخل ق�شبة 

تازة خورماتو".
وكان تفج���ري ق���د وقع يف ح���ي تبه م���ال عبدالله ذي 
الغالبية الكردية, خلف حديق���ة اأم الربيعني, واأ�شفر 

عن جرح مدنيني.
ويقول م�شوؤولو االأجهزة االأمنية اأن الو�شع االأمني 
احل���ايل لكركوك جيد واأن قواته���م اتخذت اإجراءات 

م�شددة للقب�س على اخلارجني عن القانون.
م���ن جانب اخر اأعل���ن م�شدر امني ان ق���وة امريكية 
اه���ايل  م���ن  �شخ�ش���ا  اعتقل���ت  م�شرتك���ة  -عراقي���ة 
الفلوج���ة. وقال العقي���د حممود فيا����س قائد �شرطة 
الفلوج���ة بح�ش���ب )اآكاني���وز( ان" ق���وة امريكي���ة-

عراقي���ة م�شرتك���ة دخل���ت فجر ام����س االربع���اء اىل 
مدين���ة الفلوجة بع���د ابراز كتاب ر�شم���ي ي�شمح لهم 
بدخ���ول املدينة العتق���ال املواطن طال���ب حماد الذي 
يعم���ل يف مكت���ب �شريفة ومت اعتقاله م���ن منزله يف 

احلي الع�شكري باملدينة".
وا�ش���اف " طلبن���ا م���ن ه���ذه الق���وة ان تت���م عملي���ة 
االعتق���ال به���دوء ودون ا�شتخ���دام العن���ف حيث مت 

االعتقال بوجود قوة من �شرطة الفلوجة".

الق��اء القب�س عل��ى مطلوب م��ن النق�سبندي��ة يف كركوك املوافقة على زيادة عدد عنا�سر 
نينوى يف   FBS

كنوز عراقية

خملفات االرهاب

مواطن يديل ب�صوته


