
يحك���ى ان احده���م يف الريف ا�صرتى ح���ذاء جديدا ، فاتف���ق ا�صدقا�ؤه 
على �صرقته ، �صمعهم يتهام�صون �علم مبكيدتهم ، بعدها قال له احدهم 

ات�صتطيع ان ترتقي هذه النخلة �ترمي لنا ببع�ض التمر لناأكله؟
فا�صتج���اب الرجل لطلب ا�صدقائه �خلع ح���ذاءه ���صعه داخل )عّبه(، 
�ب���داأ يت�صلق النخل���ة ، ا�صتغرب ا�صدقا�ؤه من فعلت���ه �قال له احدهم : 

ملاذا اخذت حذاءك معك؟
فاأج���اب )اخ���اف ي�ص���ر الدرب ف���وكاين( �ه���ذا املثل ي�ص���رب للحيطة 
�احلذر �ملقابلة املكائد ، لكن ال�صعب العراقي ا�صتخدمه المر اآخر حيث 
ي�ص���ف النا�ض من ت���رك ا�صدقاءه �ذهب اىل غرهم ب���اأن )�صار الدرب 

فوكاين(، حتى قالوا يف العتاب �من نغم )اجلوبي( :
)يا�يلي �يلي ال�صمره

من فاركت خالين
 �ين الوفه �الع�صره

�صو �صار الدرب فوكاين(
�ال���درب الفوكاين على ا�جه يف هذه املرحلة من تاريخ العراق �التي 
ت�صبق اهم انتخاب���ات ت�صريعية ، �كثر من الدر�ب �صارت )فوكانيه( 
اذ مات���زال الكثر من الكتل ال�صيا�صية تتاأرج���ح بني االن�صمام اىل هذا 
التحالف ا� ذاك �ه���ي ت�صتغل االحداث املفتعلة التي �صبق �ان تكلمنا 
ع���ن بع����ض منه���ا يف مغ���زى احتالل البئ���ر رق���م اربعة من حق���ل الفكه 
اجلنوب���ي، �ه���ذه املرة نحن يف ح���رة  فتا�ى رجل الدي���ن ال�صعودي 
�صال���ح العريف���ي ، �مل���اذا تاأت���ي يف ه���ذا الوق���ت بال���ذات ، ايتنازع���ان 
الع���د�ان اللد�دان على ار�ض العراق ، ام انهم���ا اآثرا ان يكونا كقطبي 
الرح���ا ، احدهما يكم���ل د�رة االآخر ، كي تت���وازن املعادلة ، راأينا رد�د 
افعال النواب على احتالل بئر الفكة ، �نحن بانتظار رد�د افعالهم على 
فت���ا�ى العريفي الطائفية التي حتا�ل ان تب���ذر بذ�ر الفتنة �اخلراب 
ب���ني ابن���اء ال�صع���ب الواحد علين���ا التوح���د �االنفرق بني ه���ذه �تلك ، 
�الندع الطائفة ا� الفئة توؤثر على امياننا مب�صر�عنا الوطني ، �لندع 
الدعاية االنتخابي���ة جانبا ، انه �صباق حمموم باجتاه ح�صد اال�صوات 
، تغذي���ه ت�صريح���ات هذا ا� افع���ال ذاك ، االن ب���داأت ال�صورة تتو�صح 
، حي���ث جاءت فت���ا�ى العريفي مرافقة لدن���و االنتخابات �احتالل بئر 
الفك���ة اي�ص���ا لي�صبح الدرب )ف���وكاين(  �لكن لنحم���ل امتعتنا �نختار 
طريق���ا �احدا ، ال داعي فيه ان نحمل احذيتنا يف )عبنا( الننا �صرنتقي 
النخل���ة �نحن مطمئنون انن���ا ن�صر مع �صركائنا بنف����ض االجتاه ، مع 
اال�ص���ف بداأ الت�ص���رذم �الت�صقي���ط ، �ب���داأت اعمال الت�صفي���ة يف �قت 
حرج جدا، كان من املفرت�ض ان ت�صرع جلنة امل�صاءلة �العدالة بالبحث 
�التنقيب قبل هذه الفرتة ، كي يت�صنى للكتلة املتهمة باالرتباط بحزب 
البع���ث ان تثب���ت عك�ض ذلك اما يف هذه الف���رتة فاعتقد ان االمر يحتاج 
اىل �قفة ، ا�صتبعاد 16 كيانا من االنتخابات امر لي�ض بالهني اذا علمنا 
ان ه���ذه الكيان���ات متتل���ك اعوان���ا  �موؤيدي���ن ، �ميكنه���ا االنتق���ال من 
م�صان���دة العملية الدميقراطي���ة اىل الوقوف بوجهه���ا �نكون قد دفعنا 
باجتاه خلق اعداء جدد ، نحن يف غنى عن �قوفهم �صدنا ، االمر مثلما 

قلنا يحتاج اىل مراجعة رغم د�صتوريته.
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ا��������س�������م�������اء  

االأديب
انتقد القيادي يف حزب الدعوة النائب علي االأديب د�ال جما�رة 

ها، قال اإن موقفها ما يزال �صلبيا حيال التجربة  للعراق مل ي�صمِّ
اجلديدة يف العراق. 

�اأ�صار االأديب  ام�ض اال�ل اخلمي�ض اإىل �جود "خمطط" ي�صتهدف 
التجربة العراقية ، م�صيفا اإن البعثيني جزء مما ��صفها باملوؤامرة 

�صد العراق،  مبينا اإن الذي يتاآمر�ن على العراق يريد�ن اإعادة 
البعثيني اإىل ال�صلطة داعيا املواطنني  اىل امل�صاركة بكثافة يف 

االنتخابات النيابية املقبلة .

م��سى
انتقد �صكرتر احلزب ال�صيوعي حميد جميد مو�صى القانون الذي 

�صيعتمد يف االنتخابات النيابية املقبلة، قائال اإنه �صيوؤثر �صلبا على 
متثيل االأحزاب ال�صغرة. 

�قال مو�صى اإن قانون االنتخابات يحتوي على مواد مناه�صة 
للدميقراطية، من خالل منح اأ�صوات الناخبني للكتل الكبرة على 

ح�صاب ال�صغرة. 
�كان احلزب ال�صيوعي العراقي الذي ي�صغل مقعدين يف جمل�ض 

النواب احلايل اأعلن م�صاركته يف االنتخابات املقبلة بقائمة ت�صم 
العديد من القوى �ال�صخ�صيات العراقية. 

العالق 
قال االأمني العام ملجل�ض الوزراء علي العالق اإن التاأخر يف امل�صادقة 

على مر�صحي هيئة امل�صاءلة �العدالة، �هي البديل لهيئة اجتثاث 
البعث، يوؤثر على تدقيق �صجالت املر�صحني لالنتخابات الت�صريعية 

املقبلة. 
�قال العالق اإن "االإ�صكال الفني يعود لعدم ا�صتقرار هيئة امل�صاءلة 

�العدالة، �عدم �جود اإدارة ثابتة �م�صتقرة لها". 
�اأ�صاف العالق اأنه لي�ض من �صالحية هيئة اجتثاث البعث احلالية 

حظر م�صاركة املر�صحني يف االنتخابات، م�صيفا اأن هذا االأمر ي�صبب 
م�صكلة. 

�كان الربملان العراقي �صوت يف كانون االأ�ل املا�صي باالأغلبية 
على رف�ض املر�صحني ال�صبعة الذين قدمت اأ�صما�ؤهم من قبل جمل�ض 

الوزراء ل�صغل ع�صوية الهيئة العامة للم�صاءلة �العدالة.
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عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)اخاف ي�صري الدرب فوكاين(

بغداد / اإحياء امل��س�ي وال�كاالت
يف ا�ل رد فع����ل عل����ى ق����رار هيئ����ة امل�صاءل����ة 
�العدالة باإبعاد 16 كيانا �صيا�صيا عن امل�صاركة 
يف االنتخابات النيابي����ة املقبلة ، انتقد رئي�ض 
اجلبهة للحوار الوطن����ي النائب �صالح املطلك 
قرار الهيئ����ة بحرمانه �حزبه من امل�صاركة يف 
االنتخابات النيابية املقبلة، اإال اأنه نوه اإىل اأن 
العمل ال�صيا�صي لي�ض بال�صر�رة اأن يكون يف 

اإطار العمل الربملاين.
�تاب����ع املطل����ك "ال�صع����ور بامل�صوؤ�لية الميكن 
اىل  �ن����وه   م�صا�م����ات"  الأي����ة  يخ�ص����ع  اأن 
انه"�صيك����ون لدين����ا موق����ف اإزاء ه����ذا الق����رار 
اجلائر ال����ذي الميت للدميقراطي����ة �االأعراف 

�القوانني باأية �صلة.
�فيم����ا يخ�����ض اآلي����ة عمل هيئ����ة امل�صاءل����ة اكد 
النائ����ب عن التحالف الكرد�صتاين  حمما خليل 
ان هن����اك ثقة كبرة �هي التي ت�ص����ّكل معيارًا 
 ، �العدال����ة  امل�صاءل����ة  موؤ�ص�ص����ة  يف  ا�صا�صي����ًا 
منوهًا اىل ان هذه املوؤ�ص�صة تعمل �فق االآليات 
ال�صحيحة �املُفرت�ض العمل بها �نتمنى ان ال 

تكون هذه االتهامات كيدية.
�ا�ص����ار خليل يف ت�صريح خا�ض ل�)املدى( اىل 

ان اجله����ة املعنية هي هيئ����ة امل�صاءلة �العدالة 
�هي اجلهة املخولة بهذا املو�صوع م�صرًا اىل 
هذه اجلهة خمولة بجمع املعلومات �الوثائق 
�ان الهيئ����ة د�صتوري����ة �مع����رتف به����ا �ه����ي 

اجلهة الوحيدة املعنية بهذه االمور.
�ق����ال خليل: ان عل����ى احلكوم����ة �املوؤ�ص�صات 
العم����ل �ف����ق الد�صت����ور ��ف����ق مهني����ة �لي�ض 
بداف����ع �صيا�ص����ي م�صيف����ًا ان يف ه����ذه الف����رتة 
الميك����ن زي����ادة تاأجي����ج  االم����ور �ه����ي لي�صت 
امل�صاءل����ة  هيئ����ة  ان  ،مبين����ًا  اح����د  �صال����ح  يف 
�العدالة تعمل �فق االآلية �الد�صتور �اعطاء 
ال�صالحي����ة ��ج����ود ثبوتيات �ادل����ة حقيقية 

هذا �صئ جيد بالن�صبة للعملية ال�صيا�صية.
كما �بني خلي����ل ان عدم الت�صويت يف جمل�ض 
الن����واب عل����ى االع�ص����اء املر�صح����ني ه����و لعدم 
التوافق ال�صيا�صي بني الكتل ال�صيا�صية �عدم 
التع����ا�ن االتف����اق م�صب����ق عل����ى ال�صخ�صي����ات 
التي قدم����ت للت�صويت �مل يك����ن هناك �جود 
تواف����ق �صيا�صي بني االط����راف، منوهًا اىل ان 
هيئ����ة امل�صاءل����ة �العدالة تعمل �ف����ق القانون 

�ال�صوابط القدمية �هي التي معمول بها.
م����ن جانبه ق����ال النائب عن االئت����الف الوطني 

حممد ناجي ان ا�صتبعاد تلك الكتل مت �صمولهم 
بامل�صاءلة �العدال����ة �عدم ا�صتيفائها ال�صر�ط 
التي متكنها من الدخول يف االنتخابات �اهم 
ال�ص����ر�ط يف دخول العملية ال�صيا�صية هي ان 

اليكونوا م�صمولني بامل�صاءلة �العدالة . 
�اك����د ناج����ي يف ت�صريح خا�����ض ل�)املدى( ان 
االمر �صحيح �د�صت����وري �الي�صمح بو�صول 
الكيان����ات الت����ي حتم����ل اف����كار البع����ث �ثقافة 
احل����زب ال�صدام����ي �ان ه����ذه الكيان����ات تعمل 
عل����ى تر�يج افكار ح����زب البعث �ان����ه اجراء 
ا�ص����ويل �د�صت����وري ��صحي����ح ، �اال �ص����وف 
نع����ود اىل اي����ام ال�صبعينيات �مم����ا يوؤثر على 

�صر العملية الدميقراطية .
�اأ�ص����اف ناج����ي ان هيئ����ة امل�صاءل����ة �العدالة 
الت����ي  ه����ي  لالنتخاب����ات  العلي����ا  �املفو�صي����ة 
اتخ����ذت الق����رار �مت ت�صكيل جلن����ة مكونة من 
هيئة امل�صاءل����ة �العدال����ة �اللجنة يف جمل�ض 
الن����واب �مت التفح�����ض لتلك ا�صم����اء الكيانات 

�حذفها.
�ا�ص����ار ناج����ي اىل ان رئي�����ض الكتل����ة النائ����ب 
�صال����ح املطل����ك هو نف�ص����ه �صرح ام����ام االعالم 
بان����ه �ص����وف ياأت����ي باف����راد ح����زب البع����ث يف 

الربملان القادم �بح�صة 40 مقعدًا يف الربملان 
�يف هذا الو�صوح �ال�صيد املطلك معر�ف يف 
توج����ه افكاره حلزب البع����ث �دفاعه يف داخل 
قاعة جمل�ض النواب عن البعثيني ال�صداميني. 
فيم����ا اعترب النائ����ب احمد العل����واين ان هيئة 
امل�صاءلة �العدال����ة هي هيئة موؤقتة �الحتظى 
مبوافق����ة جمل�����ض الن����واب �ه����ي هيئ����ة غ����ر 
د�صتورية �غر ملزم����ة يف قرارتها �ا�صتبعاد 
كيان����ات �صيا�صية معتربة ، م�صرًا يجب االخذ 
بع����ني االعتب����ار احل�صا�صية مطالب����ًا احلكومة 

�اجلهات امل�صوؤ�لة بالتوقف عن هذا االمر. 
�ا�ص����ار العل����واين اىل ان����ه كلم����ا مت االقرتاب 
التوت����ر �اال�صتف����زاز  ازداد  االنتخاب����ات  م����ن 
ال�صيا�ص����ي �ان ا�صتبعاد القوى �صيا�صية يجب 
اخذها بنظر االعتبار �درا�صة االمر د�صتوريًا 
، منوهًا اىل ان االدلة �اهية �ت�صريحات غر 
مقبولة �ان الد�صتور �ا�صح ��صريح �هناك 
مو�ص����وع امل�صاحل����ة الوطنية �ف�ص����ح املجال 
��ثيق����ة اال�ص����الح جميعه����ا �صرب����ت عر�����ض 

احلائط زيادة يف الت�صنج �الغليان.
�اعت����رب العلواين ان هيئ����ة امل�صاءلة �العدالة 
ه����ي موؤقت����ة �لي�ض لها غط����اء د�صت����وري �ان 

م�صتهدف����ة  �الوطني����ة  ال�صيا�صي����ة  الكيان����ات 
،منوه����ًا ان هن����اك فر�ص����ة للتميي����ز �ان الذي 
ح�ص����ل هو ا�صتف����زاز �صيا�ص����ي يف ابعاد الكتل 
ال�صيا�صية �الوطنية عن امل�صاركة يف العملية 

ال�صيا�صية.
�كان����ت مفو�صية االنتخابات ق����د اأعلنت اأم�ض 
االأ�ل اخلمي�ض اأنها ت�صلمت من هيئة امل�صاءلة 
�العدالة قائمة من اأربعة ع�صر كيانًا �مر�صحًا 
انتخابي����ًا بينه����م املطل����ق ج����رى حظره����م من 
امل�صارك����ة يف االإنتخاب����ات الت�صريعية املقررة 
يف ال�صاب����ع م����ن اآذار املقبل ل�صموله����م باأحكام 

قانون الهيئة.
الت�صريعي����ة  االنتخاب����ات  املطل����ق  �يخو�����ض 
املقبل����ة �صمن ائت����الف انتخابي كب����ر يتزعمه 
رئي�����ض ال����وزراء اال�صبق اياد ع����ال�ي �ي�صم 
نائ����ب الرئي�ض طارق الها�صم����ي �نائب رئي�ض 
م����ن  �غرهم����ا  العي�ص����ا�ي  راف����ع  ال����وزراء 

ال�صخ�صيات �االحزاب.
مبقاطع����ة  ه����دد  ع����ال�ي  اتئ����الف  اأن  يذك����ر 
االنتخاب����ات اذا مل يت����م الرتاج����ع ع����ن الق����رار 
�فق بيان حلركته)الوفاق(  �صدر ام�ض االأ�ل 

اخلمي�ض.

اإثر اإبعاده من امل�ساركة يف االنتخابات

املطلك يهدد ونّواب يوؤكدون اأن اال�صتبعاد "د�صتوري و �صحيح"

بغداد /املدى
زار نائ���ب رئي����ض اجلمهورية ع���ادل عبد 
امله���دي  ام�ض املرجع االعل���ى ال�صيد علي 

ال�صي�صتاين يف النجف اال�صرف. 
�ذك���ر م�ص���در مق���رب م���ن نائ���ب رئي����ض 
ان  �صحف���ي  ت�صري���ح  يف  اجلمهوري���ة  
غر����ض الزيارة ه���و مناق�ص���ة الوفاق بني 
االئتالف العراق���ي املوحد �ائتالف د�لة 
القان���ون ف�صال عن اط���الع املرجع االعلى 
ح���ول زي���ارة عب���د امله���دي املرتقب���ة اىل 

الواليات املتحدة". 
�كان نائب رئي����ض اجلمهورية عادل عبد 
امله���دي ق���د ��ص���ل مدين���ة النج���ف ام�ض 
املدين���ة  يف  الديني���ة  باملراج���ع  �التق���ى 

منه���م ال�صيد احلكي���م �الفيا����ض �ب�صر 
النجفي.   

 فيم���ا اك���د عب���د امله���دي ان االنتخاب���ات 
جترب���ة  �صتك���ون  املقبل���ة  الت�صريعي���ة 
دميقراطي���ة مهم���ة جله���ة ا�صتكم���ال بناء 

د�لة املوؤ�ص�صات �املواطن.
 �اع���رب عب���د املهدي يف كلم���ة القاها يف 
امللتق���ى الف�صل���ي لتي���ار �صهي���د املح���راب 
يف مدين���ة النجف اال�ص���رف  ام�ض اال�ل 
االئت���الف  ب���اأن  تفا�ؤل���ه  ع���ن  اخلمي����ض 
الوطن���ي العراق���ي �ص���وف يحق���ق نتائج 
طيبة يف ه���ذه االنتخابات �ذلك المتالكه 
عنا�صر قوة كبرة �لوجود ان�صجام جيد 
ب���ني جمي���ع مكونات���ه �لوج���ود برنامٍج 

تف�صيلي طموح لديه. 
�ق���ال ان تي���ار �صهيد املحراب ق���د ا�صتفاد 
من جتربة انتخابات جمال�ض املحافظات، 
�ق���د  ��ص���ع خطط���ا تف�صيلي���ة خلو����ض 
االنتخابات املقبلة اىل جانب بقية القوى 
�االح���زاب يف االئتالف الوطن���ي ،مبينا 
ان منه���ج االئت���الف يف العم���ل ال�صيا�صي 
ه���و اقامة اطيب العالقات مع بقية القوى 
ال�صيا�صي���ة، م�ص���ددا عل���ى ان اجلميع هم 
ا�صدق���اء م���ا ع���دا االره���اب �التخري���ب 

�ع�صابات االجرام.
اال��ص���اع  اىل  امله���دي  عب���د  �تط���رق 
موؤك���دا  الب���الد،   الراهن���ة  �التط���ورات 
اهمية املحافظ���ة على االجنازات الكبرة 

التي حتققت لل�صع���ب العراقي بعد عملية 
التغي���ر. ��ص���دد عل���ى ان جمي���ع القوى 
ال�صيا�صي���ة ق���د �صاهم���ت يف حتقيق هذه 
االجنازات العظيم���ة �الميكن ان حتتكر 
م���ن قبل جهة ا� حزب مع���ني د�ن االخر، 
�امل�صتهج���ن  الراف����ض  املوق���ف  جم���ددا 
لال�ص���اءات التي ت�صدر م���ن بع�ض علماء 
الدي���ن يف ال�صعودي���ة �ص���د اه���ل العراق 
��صد مقام املرج���ع االعلى اية الله ال�صيد 
)دام���ت  ال�صي�صت���اين  احل�صين���ي  عل���ي 
افا�صات���ه( �طال���ب احلكوم���ة ال�صعودية 
باتخاذ موق���ف �ا�صح من هذه اال�صاءات 
باعتباره���ا �صبب���ا يف تاأجي���ج الفتن���ة بني 

امل�صلمني.

عبد املهدي: االنتخابات املقبلة مهمة ال�صتكمال بناء دولة املوؤ�ص�صات

بغداد واملحافظ��ات – ح�سني العامل 
وال�كاالت

اأك����دت قيادة �صرط����ة بغداد حتري����ر طفلة ر�صيعة 
تبل����غ من العمر �صبعة اأيام، كانت قد اختطفت من 
منطق����ة احلرية. �قال مدير مرك����ز �صرطة ال�صالم 
اأن اأف����راد الع�صاب����ة قاموا بتخدي����ر �الدة الطفلة 
التي كان����ت تراجع احد امل�صتو�صف����ات ال�صحية، 

�قاموا باختطاف الطفلة من اأح�صانها.
�اأ��ص����ح املدير اأن اأفراد الع�صاب����ة الذ�ا بالفرار 
بع����د تلق����ي الق����وات االأمني����ة املعلومة متابع����ًا اإن 
اأفراد الع�صابة ترك����وا الطفلة �ترجلوا اىل جهة 
جمهولة، م�صيف����ا اإن قوات اإحدى نقاط التفتي�ض 
الحقت عنا�صر الع�صابة �صرا على االأقدام ��صلم 
رج����ال ال�صرطة الطفل����ة املختطف����ة اىل م�صت�صفى 
الطف����ل ملتابعة حالتها ال�صحي����ة، �من ثم اأعادتها 

اىل �الدتها.
�يف كركوك ذكر م�صدر اأمني م�صوؤ�ل يف ال�صرطة 
اأم�ض اجلمع����ة، اأن مدنيًا خطف على يد جمهولني 
فيما �ص����ادرت ق����وة م�صرتكة كمي����ات خمتلفة من 
االأ�صلح����ة يف عملي����ة دهم جنوب غرب����ي  املدينة.  
�ق����ال امل�صدر يف حدي����ث �صحف����ي اإن"جمموعة 
م�صلح����ة خطف����ت مواطن����ًا �ترك����ت �صيارت����ه يف 
منطقة حي اخل�ص����راء جنوب كرك����وك". م�صيفًا 
اأن "اخلاطف����ني، الذي����ن كان����وا ي�صتقل����ون �صيارة 
جمهول����ة الرق����م، اجر�ا ات�صااًل ب����ذ�ي املختطف 
�طلبوا فدي����ة مقابل اإطالق �صراحه"، م�صرًا اإىل 
اأن "ق����وة م����ن مركز �صرط����ة العدال����ة توجهت اإىل 
م����كان اخلط����ف �عرثت عل����ى �صي����ارة املختطف، 

�فتحت حتقيقًا ملعرفة مالب�صات احلادث". 
�يف �صي����اق منف�صل، قال امل�ص����در نف�صه اأن "قوة 
م�صرتك من مديرية �صرط����ة االأق�صية �النواحي، 
�اآمرية اأف����واج �صرطة الط����وارئ، �مركز �صرطة 
احلويجة �د�ري����ات اجلي�ض العراقي، �صنت ليل 
اأم�����ض عملية ده����م �تفتي�ض يف قري����ة �صن الذبان 
التابعة لق�صاء احلويجة اأ�صفرت عن �صبط كمية 

من االأ�صلحة �العتاد". 

�صرط����ة  ق����وات  النا�صرّي����ة حي����ث متكن����ت  �اإىل 
ذي ق����ار م����ن تفكيك ثم����ان عب����وات نا�صف����ة كانت 
مزر�عة على جانبي الطريق الرابط بني مدينتْي 

النا�صرية �مي�صان.
�ذكر بيان ملديرية �صرطة ذي قار ح�صلت )املدى( 
عل����ى ن�صخ����ة من����ه ان معلوم����ات �ردت: مفي����دة 
بوج����ود اأ�ص����الك �اآث����ار حف����ر عل����ى طري����ق قرية 
عكيل- تقاطع كميت الرابط بني �صمال النا�صرية 
�حمافظ����ة مي�صان، بعد �ر�ده����ا مت ت�صكيل قوة 
م����ن مديرية �صرط����ة الرفاعي �خب����ر املتفجرات 
�ف����وج الطوارئ التا�ص����ع �ا�صاف �بع����د اجراء 
عملي����ة امل�ص����ح �التفتي�ض عرث عل����ى ثمان عبوات 
نا�صف����ة.  كما �قد نقل البيان عن خبر املتفجرات 
النقيب علي عبد احل�صني ال�صويلي قوله " اأن عدد 

العبوات النا�صفة هو ثمانية عبوات نا�صفة �صبعة 
منه����ا �صغرة احلجم تزن )10 م����رتًا( تقريبا من 
مادة ال����� )C4( �صديدة االنفجار، �الثامنة كبرة 
احلج����م ت����زن )22 كغ����م( م����ن امل����ادة املذك����ورة ، 
مربوط����ة ب�صل����ك تفج����ر طول����ه )20 م����رت( �هي 
مع����دة للتفج����ر م�صيف����ًا: �قد مت تفكيه����ا �رفعها 
الإتالفه����ا الحق����ا.  �م����ن جانب����ه قال مدي����ر �صرطة 
الرفاعي العقيد عماد طه يا�صني اأن �صرية من فوج 
الط����وارئ التا�ص����ع قامت بتفتي�����ض املنطقة الليلة 
املا�صي����ة �ذلك لوج����ود عدد من امل�صتب����ه بهم �قد 
ح����دث تبادل اط����الق نار بني م�صلح����ني جمهولني 

�اأفراد الفوج املذكور. 
�رج����ح البيان ان يك����ون زرع العب����وات النا�صفة 
ي�صته����دف االأرت����ال الع�صكرية القادم����ة من مدينة 

اال�صتعرا�����ض  يف  م�صاركته����ا  بع����د  العم����ارة، 
الع�صكري مبنا�صبة عيد اجلي�ض العراقي التا�صع 
�الثمان����ون.  اأم����ا يف بعقوب����ة اأفاد م�ص����در اأمني 
م�ص����وؤ�ل يف حمافظة دياىل، اأم�����ض اجلمعة، باأن 
12 �صخ�ص����ًا اأ�صيبوا بج����ر�ح، بينهم خم�صة من 
عنا�صر ال�صرط����ة بانفجار عبوة نا�صفة ا�صتهدفت 

د�رية لل�صرطة �صمال �صرق بعقوبة. 
�ق����ال امل�ص����در، اإن عبوة نا�صف����ة كانت مو�صوعة 
ق����رب حمالت جتاري����ة يف قرية �صالم����ة انفجرت 
�صب����اح اأم�ض لدى مر�ر د�ري����ة لل�صرطة"، مبينًا 
�صخ�ص����ًا   12 اإ�صاب����ة  ع����ن  اأ�صف����ر  "احل����ادث  اأن 
بجر�ح، بينهم خم�صة من اأفراد ال�صرطة، اأحدهم 
برتبة �صابط".  كما �اأ�صاف امل�صدر، الذي طلب 
ع����دم الك�صف ع����ن ا�صم����ه، اأن �صي����ارات االإ�صعاف 

هرع����ت اإىل منطق����ة احل����ادث �نقل����ت امل�صاب����ني 
اإىل املراك����ز الطبي����ة لتلق����ي الع����الج"، موؤك����دًا اأن 
"االأجه����زة االمنية طوقت املكان �فتحت حتقيقًا 

يف مالب�صات احلادث" 
�ب�ص����اأن التح�ّصن االأمني يف حمافظة النجف اأكد 
املحافظ عدنان الزريف اأم�ض اجلمعة، اأن الو�صع 
االأمني يف النجف م�صتقر كليًا، نافيًا االأنباء التي 
حتدث����ت عن �جود حوا�ص����ن لتنظيم القاعدة يف 
املحافظ����ة عل����ى غرار ما ح����ذرت منه قي����ادات يف 

اجلي�ض يف حمافظات جما�رة. 
�كان قائ����د الفرقة الثامنة �قائ����د عمليات كربالء 
الفريق عثمان الغامني حتدث يف �قت �صابق عن 
�جود حا�صنات لالإرهابيني يف كربالء ت�صاعدهم 
عل����ى القيام باأعمال عن����ف �تنفيذ التفجرات يف 
املحافظ����ة.  �ق����ال ال����زريف، اإن "الو�ص����ع االأمني 
متام����ًا"،  علي����ه  �م�صيط����ر  م�صتق����ر  النج����ف  يف 
موؤك����دًا "ع����دم �ج����ود حا�صنات لتنظي����م القاعدة 
�ال موط����ئ قدم له����ا يف املحافظة". م�صيف����ًا اأننا 
اأ� اخلارج  "ال ن�صع����ر بتهدي����د حاد من الداخ����ل 
ع����رب املحافظ����ات االأخ����رى"، م�ص����رًا اإىل "اأعلى 
درج����ات التن�صي����ق مع املحافظ����ات املجا�رة على 

ال�صعيدين االأمني �اال�صتخباري". 
اىل ذلك اعلن اجلي�ض االمريكي �فاة احد جنوده 
يف ح����ادث غر قت����ايل �صم����ال البالد.�ذك����ر بيان 
مقت�ص����ب للجي�����ض االمريك����ي �زع ان اجلن����دي 
ينتم����ي اىل فرقة ال�صمال �انه تويف ام�ض متاأثرا 
بج����راح خالل عملي����ة غ����ر قتالي����ة د�ن اال�صارة 
اىل م����كان �قوع احلادث.�مل يك�ص����ف البيان عن 
مزيد م����ن التفا�صيل مكتفيا باال�صارة اىل ان ا�صم 
اجلندي �الوح����دة الع�صكرية الت����ي ينتمي اليها 
�صتعل����ن بع����د ان تق����وم �زارة الدف����اع االمريكية 

بابالغ ذ�يه.
�مب�ص����رع اجلندي ترتفع ح�صيل����ة قتلى القوات 
االمريكية يف العراق منذ بدء حرب حرية العراق 
يف مار�����ض 2003 �لغاي����ة االن اىل 4374 قتي����ال 

بينهم ثالثة قتلى خالل ال�صهر اجلاري.

بغداد/ علي وجيه وال�كاالت
يف ا�صتم���راٍر ل�صل�صل���ة اال�صتن���كارات ال�صيا�صّية 
� ال�صعبّي���ة الت���ي اثارها اأحد م�صاي���خ ال�صعودّية 
ال�صّي���د  عل���ى  تطا�ل���ه  اث���ر  العريف���ي  حمم���د 
ال�صي�صت���اين ب�صف���ات ال تلي���ق به عّده���ا البع�ض 
ال�صياق رد حزب  ففي هذا  "جهاًل" �"ت�صويها"، 
الل���ه على هذه العبارات يف بيان �صادر عنه تلقت 
)املدى( ن�صخة منه بقوله:"طالعتنا بع�ض ��صائل 
االإعالم يف االأيام االأخرة بخطاب م�صوؤ�م الأحد 
امل�صاي���خ يف ال�صعودية حيث نال فيه من الطائفة 
االإ�صالمي���ة ال�صيعية �عقيدتها �تاريخها، اإال  اأنه 
بلغ غاية االإ�صفاف عندما تنا�ل مرجعًا كبرًا من 
مراجعن���ا الدينية، نعني �صماحة اآية الله العظمى 
ال�صي���د ال�صي�صت���اين دام ظله، �تنا�ل���ه بعبارات 
�نع���وت ال ت�صدرعن اإن�صان في���ه �لو بع�ض عقٍل 
اأ� فه���ٍم". كما �طالب البيان ال�صلطات ال�صعودية 

بو�ص���ع ح���د نهائ���ي الأمث���ال ه���ذا ال�صي���خ، الذين 
ينفخ���ون بنار الفتنة �يحر�ص���ون امل�صلمني على 
الت�ص���ارع �التقات���ل الذي ال يخ���دم اإال اأعداء هذا 
الدي���ن �اأع���داء هذه االأم���ة، �خ�صو�ص���ًا اإذا كان 
هوؤالء امل�صايخ موظفني ر�صميني لدى موؤ�ص�صاتها 
الديني���ة �اتخاذ كل االإجراءات التاأديبية بحقهم. 
�يف �صي���اق مت�ص���ل تظاهرت ح�ص���ود كبرة من 
اأه���ايل مدينة الكوفة يف النجف اال�صرف للتنديد 
�التعبر عن حال���ة ال�صخط �اال�صتنكار ملا �صدر 

عن العريفي.
�ق���د انطلق���ت التظاه���رة الت���ي �صارك فيه���ا عدد 
كب���ر م���ن امل�صوؤ�لني ��صي���وخ ��جه���اء ع�صائر 
املدينة من جام���ع اخللخايل ��صط مدينة الكوفة 
م�صج���د  باجت���اه  املوؤمن���ة  احل�ص���ود  �توجه���ت 
الكوفة املعظم حيث اأطل���ق املتظاهر�ن �صيحات 
مق���ام  عل���ى  باملتطا�ل���ني  التندي���د  ��صع���ارات 

املرجعي���ة الديني���ة مطالب���ني االأ��ص���اط الر�صمية 
مبوق���ف ق���وي �رادع ل���كل م���ن يتط���ا�ل عل���ى 
مق���ام املراج���ع العظام. كم���ا طال���ب املتظاهر�ن 
مبوقف حازم من احلكوم���ة العراقية لوقف هذه 
التج���ا�زات، م�صددي���ن عل���ى اأنه���م ره���ن اإ�صارة 
املرجعي���ة الدينية �الت�صحي���ة بالغايل �النفي�ض 
من اجل رفعة املذهب �املرجعية �الدفاع عنهما. 
�يف ذات ال�صياق ا�صتنكر ديوان الوقف ال�صيعي 
ت�صريحات العريفي الت���ي ��صفت بال�"م�صيئة"، 
العالق���ات �االإع���الم اال�صالم���ي  دائ���رة  �اأك���دت 
بح�صب بياٍن تلّقت )املدى( ن�صخة منه: اأننا نوؤكد 
على �ح���دة �تاآخي امل�صلمني فاإننا ننا�صد منظمة 
املوؤمت���ر اال�صالمي بتحمل م�صوؤ�ليتها جتاه هذه 
"االرهابي���ة الالم�صوؤ�لة"، منادين  الت�صريحات 
بتح�صني �صورة اال�صالم الت���ي فرقتها اال�صوات 

االرهابية املح�صوبة على اال�صالم.

تظاهرات �صد تطاوالت العريفي .. والوقف ال�صيعي 
ي�صفها بـ"االإرهابية"

الدول العربية تتبنى مقرتحا عراقيا للت�صدي 
لالإرهاب على امل�صتوى االإعالمي

بغداد /املدى
ق���ال ال�صكرت���ر ال�صحف���ي لرئي�ض 
يف  املو�ص���وي  عل���ي  ال���وزراء 
الوف���د  ان  �صحفي���ة:  ت�صريح���ات 
املوؤمت���ر  يف  امل�ص���ارك  العراق���ي 
ال���ذي ناق����ض د�ر االع���الم العربي 
االره���اب  لظاه���رة  الت�ص���دي  يف 
�املنعق���د يف اأب���و ظب���ي، جنح يف 
اثب���ات تو�صية ت�صدد على �صر�رة 
الدعم العرب���ي للعراق يف مواجهة 
االره���اب، على الرغم من املعار�صة 
الت���ي  التو�صي���ة  له���ذه  ال�صوري���ة 
نالت تاأييد جمي���ع الوفود العربية 

امل�صاركة يف املوؤمتر. 
الع���راق  ت�صيي���ف  املوؤمت���ر  �اق���ر 
للمر�ص���د االعالمي العرب���ي التابع 

جلامع���ة ال���د�ل العربي���ة، �ال���ذي 
تغطي���ات  متابع���ة  عل���ى  يعم���ل 
��صائل االإعالم لظاه���رة االرهاب، 
�صن���وي  حتليل���ي  تقري���ر  �اع���داد 
حول ايجابيات ��صلبيات التعامل 
االعالم���ي م���ع الظاه���رة ، م�ص���را  
اىل ان الع���راق جنح خ���الل اال�نة 
االخرة يف تعزيز ح�صوره العربي 
خ���الل  م���ن  �ال���د�يل  �االقليم���ي 
امل�صاركة يف عدد من املوؤمترات، ما 
ا�صه���م يف اي�ص���ال ر�صائل �ا�صحة 
عن حقيق���ة ما يج���ري يف العراق، 
�ما حتا�ل بع����ض ��صائل االإعالم 

املغر�صة ت�صويهه.
 �كان الوف���د العراق���ي ق���د �ص���ارك 
الوطن���ي  املرك���ز  برئا�ص���ة رئي����ض 

لالإعالم علي املو�ص���وي يف موؤمتر 
يف  العرب���ي  االإع���الم  د�ر  ح���ول 
الت�صدي لظاه���رة االرهاب املنعقد 
يف ابو ظبي، �رعته جامعة الد�ل 
العربي���ة. �ا�صفرت النقا�صات التي 
دارت يف املوؤمت���ر على مدى االيام 
الثالث���ة املا�صي���ة ع���ن جمل���ة م���ن 
التو�صي���ات، كان للوف���د العراق���ي 
نح���و  توجيهه���ا  يف  ب���ارز  د�ر 
امل�صال���ح الوطني���ة للب���الد. �ق���ال 
رئي�ض املركز الوطني لالإعالم علي 
املو�ص���وي: ان امل�صارك���ة العراقية 
به���ذا املوؤمتر ا�صهم���ت ب�صكل فاعل 
يف ازال���ة االلتبا����ض ال���ذي يحي���ط 
بر�ؤى بع�ض ال���د�ل العربية جتاه 

التطورات على ال�صاحة العراقية.

�صيادو الب�صرة ي�صتكون من م�صايقات 
الدوريات الكويتية واالإيرانية

الب�سرة /وكاالت
ا�صتك����ى �صي����اد� االأ�صم����اك يف حمافظ����ة الب�ص����رة م����ن تك����رار تعر�صهم 
للم�صايقات م����ن قبل القوات االإيرانية �الكويتية اأثناء رحالت اإبحارهم 

بحثا عن ال�صيد الذي يكاد ينعدم يف املياه االإقليمية العراقية. 
 �ق����ال ال�صي����اد�ن اإن د�ريات خف����ر ال�صواحل � الق����وة البحرية تعتدي 
عل����ى ال�صيادي����ن "بال�صرب امل����ربح،  اما بالن�صب����ة اإىل االإيراني����ني فاإنهم 

ي�صادر�ن اللن�ض �اأحيانا يعتد�ن على ال�صيادين بال�صرب". 
 اىل ذل����ك قال قائممقام ق�صاء الفا� �ليد ال�صريف����ي، اإن "هذه امل�صايقات 
�االعتداءات.. ت�صل اأحيانا اإىل حد التعويق �هناك الكثر من ال�صيادين 
الذين تعر�صوا اإىل االإعاق����ة �اأ�صيبوا بال�صلل نتيجة االعتداء عليهم من 
قبل الد�ريات الكويتية �االإيرانية".  �اأ�صار ال�صريفي اإىل اأن"احلكومة 
العراقي����ة عل����ى عل����م بتل����ك االنته����اكات املخالف����ة للقوان����ني �املعاه����دات 
الد�لي����ة".  يذكراأن تلك احل����وادث كان تقع بفرتات زمني����ة متباعدة قبل 
عام 2003، لكنها حتولت بعد ذلك اإىل ظاهرة اأ�صبحت تهدد مهنة ال�صيد 
البح����ري التي كان يعتمد عليه����ا االآالف من �صكان ق�ص����اء الفا�، �الكثر 

منهم تخلوا عن هذه املهنة يف غ�صون ال�صنوات القليلة املا�صية.

تفكيك ثمان عب�ات يف ذي قار

ـــا  ـــه ـــي ـــف ـــاط خ ـــــــن  م ــــــــــــــام  اأي  7 ـــــا  ـــــره ـــــم ع ــــة  ــــل ــــف ط ــــــر  ــــــري حت

عبد املهدي

ارهابي يف قب�ضة العدالة


