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الأمريك���ي  اجلي����ش  اأركان  رئي����ش  ق���ال 
اجل���رال م���ارك مليي، الذي ع���اد م�ؤخرًا 
الق����ات  اإن  الع���راق،  اىل  زي���ارة  م���ن 
�ست�ستم���ر  هن���اك  املت�اج���دة  المريكي���ة 
مب�ساع���دة الق����ات المني���ة العراقية من 

اأجل اجتثاث م�سلحي تنظيم داع�ش.
واأ�س���ار رئي�ش اأركان اجلي����ش الأمريكي 
اىل اأن الق����ات الأجنبي���ة املت�اج���دة يف 
الع���راق من�سغل���ة باجتث���اث الإرهابي���ن 
ه���ذه  مب�ستقب���ل  بع���د  ينظ���ر  ومل  الآن، 

الق�ات.
واأ�س���اف اجل���رال مليي، خ���ال م�ؤمتر 
ب�لي���ة  ارلنغت����ن  قاع���دة  يف  �سحف���ي 
اأن  قائا"اأعتق���د  الأمريكي���ة،  فرجيني���ا 

ال��س���ع الآن يف الع���راق يختل���ف كثريا 
عما كان عليه قب���ل ثاث اأو اأربع �سن�ات 
عندم���ا اجتاح تنظي���م داع����ش ال�سحراء 
و�سيط���روا عل���ى وادي ح�����ش الف���رات 

ب�سكل �سارخ".
وكان تنظي���م داع����ش ق���د احت���ل مناط���ق 
وا�سع���ة م���ن حمافظات نين����ى و�ساح 
الدي���ن ودياىل والنب���ار وبع�ش املناطق 
املحاذي���ة لبغ���داد يف حزي���ران 2014 ما 
ت�سب���ب بب�س���ط �سيطرته على م���ا يقارب 
40 % م���ن م�ساح���ة البل���د، واأعلن"دول���ة 

اخلافة".
الأمريك���ي"الآن،  اجل���رال  واأ�س���اف 
اخلافة املزع�مة الت���ي كانت قائمة على 
احت���ال اأرا�ٍش ق���د مت تدمريها وحترير 
جميع الأرا�سي التي كان ي�سيطر عليها". 

واأ�س���ار رئي�ش اأركان اجلي����ش الأمريكي 
قائا"بع���د ا�سرتج���اع الق����ات العراقية 
يحتله���ا  كان  الت���ي  الأرا�س���ي  جلمي���ع 
داع�ش، رجع التنظيم ملا ي�سمى بالإرهاب 
�سي���ق النط���اق، حيث وق���ع يف ال�سب�ع 
املا�سي، عل���ى �سبيل املثال، تفجريان يف 
بغداد. ولكن لي�ش هناك ماميكن اأن يكرر 
داع�ش نف�سه اأو يعي���ده اىل �سابق عهده، 

وهذه خط�ة جيدة اىل الأمام".
وق���ال رئي����ش اأركان اجلي����ش المريكي، 
باجلن����د  والتق���ى  الع���راق  زار  ال���ذي 
اآخ���ر  عل���ى  ليتع���رف  هن���اك  الأم���ريكان 
التط����رات، اإن احل���رب �س���د داع����ش"مل 
تنته بعد، وما يزال هناك كثري من العمل 
اأمامنا مل ينجز بعد"، م�ؤكدًا اأن"م�ستقبل 
ت�اج���د الق����ات الأمريكي���ة يف كل م���ن 

العراق و�س�ريا مل يقرر بعد".
واأ�ساف اجلرال الأمريكي قائا"�سرى 
م���ا يق���رره القائ���د الع�سكري هن���اك فيما 
اإذا كان يري���د اإج���راء تغي���ري يف اخلطط 
ح���ال الق�ساء على داع����ش. ولكن الق�ات 
المني���ة العراقي���ة مت���ر الآن مبرحل���ة مّل 
الآن  منه���م  يت�ج���ب  حي���ث  ال�سف����ف 
اجلي����ب  اإزال���ة  جه����د  يف  ال�ستم���رار 
ال�سغ���رية مل�سلح���ي داع�ش الت���ي ماتزال 
مت�اجدة"، م�ؤكدًا اأّن"الق�ات املن�س�ية 
يف التحالف الدويل �ست�ساعدهم يف هذه 

املهمة".
اأن  اإىل  المريك���ي  اجل���رال  ي�س���ر  ومل 
ت�اج���د اجلي����ش هن���اك �سي�ستم���ل عل���ى 
   SFAB فيال���ق ق�ات امل�ساع���دة المنية
�سف����ف  يف  جدي���دا  ا�ستحدث���ت  الت���ي 

اجلي�ش المريكي���ة وخ�س��سا لأغرا�ش 
تدري���ب وم�ساعدة ق����ات جي�ش و�سرطة 

البلدان الأجنبية وتقدمي امل�س�رة لهم.
فيال���ق  ق����ات  م���ن  ق����ة  اأول  وكان���ت 
امل�ساعدة قد �سكل���ت يف ج�رجيا و�سيتم 
اإر�ساله���ا اىل اأفغان�ست���ان ال�سه���ر املقبل. 
وقال اجل���رال مليي ان فيال���ق التدريب 
ق���د اأ�س�ست اأ�سا لتدري���ب وبناء الق�ات 
املحلي���ة المريكي���ة، ولك���ّن طلبًا ق���د قّدم 
م���رة لتخ�سي����ش  البنتاغ����ن لأول  م���ن 
ميزاني���ة لها �سم���ن ميزاني���ة الدفاع لعام 
م���ن  جدي���دة  وح���دات  بت�سكي���ل   2018
فيالق التدريب وماتزال بانتظار م�افقة 

الك�نغر�ش.
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بع���د �سه���ر عل���ى اإع���ان حتري���ر 
العراق من تنظيم داع�ش، ل يزال 
الإرهابي�ن قادرين على ا�ستعادة 
ال�سيط���رة عل���ى بع����ش املناط���ق 
م���ن  القريب���ة  تل���ك  وخ�س��س���ًا 
احلدود ال�س�ري���ة،  على وفق ما 
يرى م�س�ؤول�ن وخرباء حتدث�ا 

ل�كالة فران�ش بر�ش، اأم�ش.
وي�ؤك���د عل���ي البيات���ي، وه� اآمر 
ال�سعب���ي  احل�س���د  األ�ي���ة  اأح���د 
الأثري���ة  النم���رود  ناحي���ة  يف 
جن����ب امل��سل اأّن"اأم���ن املدينة 
ه����ّش، وميك���ن اأن ينه���ار يف اأّي 
حلظ���ة". ويف ال�سي���ف املا�سي، 
العراقي���ة  ال�سلط���ات  احتفل���ت 
الآن،  لك���ن  ب�"حترير"امل��س���ل. 
فاإن"عنا�س���ر وجي�ب وجماعات 
م�سلحة هربت من امل��سل"�سكنت 
يف مناط���ق �سحراوية حدودية، 

وفقًا للبياتي.
احل�س���د  يف  القي���ادي  وي�ؤك���د 
ه�ؤلء"يختبئ����ن  اأن  ال�سعب���ي 
غ���رب  �سحراوي���ة  مناط���ق  يف 
اآلف  عل���ى  امل��سل"متت���ّد 
املرّبعة احلدودية  الكيل�م���رتات 
م���ع �س�ريا، و"ينّف���ذون هجمات 
الأمني���ة  الق����ات  ت�سته���دف 

والأهايل على حد �س�اء".
ه����ؤلء  اأن  البيات���ي  ويتاب���ع 
املناط���ق  امل�سلحن"ي�ستغل����ن 
ال�سحراوية وال�ديان واله�ساب 
واحلف���ر واملخاب���ئ الت���ي �سب���ق 
اأن حفروه���ا وق���د هّي���اأوا جمي���ع 
الأ�سلح���ة  م���ن  احتياجاته���م 
والأعتدة واملاء وال�ق�د والغذاء 
مب���ا ي�ّفر له���م اإمكاني���ة الختباء 

لفرتات ط�يلة".
وتق���ع النمرود جن����ب امل��سل، 
يف حمافظ���ة نين����ى، حي���ث"مّت 
اعتق���ال اأك���ر م���ن 4000 عن�سر 
م���ن تنظيم داع�ش"من���ذ ا�ستعادة 
ثاين اأكرب مدن الباد يف العا�سر 
م���ن مت����ز 2017، عل���ى وفق ما 
ي�سري قائد �سرط���ة نين�ى الل�اء 

واثق احلمداين.
وقبل اأي���ام، دعا رئي����ش ال�زراء 
اإىل"ماحق���ة  العب���ادي  حي���در 
اخلايا الإرهابي���ة النائمة"، بعد 
هج����م انتحاري ط���ال العا�سمة 

العراقي���ة واأ�سف���ر ع���ن مقتل 31 
�سخ�سًا، وه���ي احل�سيلة الأعلى 

منذ حترير امل��سل.
لكّن الباحث يف �س�ؤون اجلماعات 
امل�سلح���ة ه�س���ام الها�سمي يق�ل، 
بر�ش،"ميكنن���ا  فران����ش  ل�كال���ة 
الق����ل الآن اإن م�سطل���ح اخلايا 
النائمة ه���� م�سطلح خاطئ، لأّن 
هذه اخلايا نا�سطة وقادرة على 
�س���ّن هجم���ات واأي�س���ا ا�ستعادت 
ال�سيط���رة على بع����ش الن�احي 
والق���رى". ولف���ت الها�سم���ي اإىل 
وا�سح���ة  �سبابي���ة  اأّن"هن���اك 

لاأجه���زة  كامل���ة  روؤي���ة  وع���دم 
واملعل�ماتي���ة  ال�ستخباراتي���ة 

العراقية عن هذه اخلايا".
وتعّر����ش ع���دد من اأه���ايل مدينة 
لا�سته���داف  نف�سه���ا،  امل��س���ل 
بح�س���ب م���ا يق�ل ع�س���� جمل�ش 
حمافظ���ة نين�ى عاي���د الل�يزي، 
ويق����ل  بر����ش.  لفران����ش 
املعل�م���ات  الل�يزي"بح�س���ب 
الت���ي و�سلتن���ا، تعر�ست مناطق 
اإىل هج����م يف جن����ب امل��س���ل 
)...( كما تعر�ش م�اطن�ن داخل 
مدينة امل��سل اإىل عمليات �سط� 

واغتي���الت، وق�سم م���ن املعتدين 
يرتدون زيًا ع�سكريًا".

وي�ؤك���د ع�س� جمل����ش املحافظة 
اأن"غالبي���ة الهجمات ي�سنها بقايا 
عنا�س���ر تنظي���م داع����ش  الذي���ن 
يت�اج���دون يف مناطق اجلزيرة 
�سم���ال احل�س���ر باجت���اه ق�س���اء 
تلعفر وناحية ت���ل عبطة وحدود 

حمافظة الأنبار".
ول���ذا، يعت���رب الها�سم���ي اأّن"هذا 
الع���راق  اإع���ان  اأّن  عل���ى  دلي���ل 
للن�س���ر الع�سك���ري عل���ى داع����ش 
يعني اأنه مل يعد لهم مباٍن �سكنية 

ترف���ع  ماأه�ل���ة  اأو  حك�مي���ة  اأو 
عليها راياتهم فقط".

ب���دوره، ي��سح املتح���دث با�سم 
التحالف ال���دويل راين ديل�ن اأن 
التحالف يدعم الق����ات العراقية 
جن����ب  مناط���ق  يف  ب�سرب���ات 
عت���اد  خماب���ئ  امل��سل"�س���د 

ومتفجرات وقذائف".
الل�ي���زي  بح�س���ب  وامل�سكل���ة 
الأر����ش  ح���رر  اأن"التحري���ر 
جغرافي���ا و�سيطر عليه���ا، لكن مل 
يت���م الق�ساء عل���ى عنا�سر داع�ش 
ب�س���كل كام���ل". وله���ذا ال�سب���ب، 
اإىل  الل�يزي"ع���ادت  ي�سي���ف 
ال�اجهة الظروف الأمنية نف�سها 
التي اأدت اإىل �سق�ط امل��سل بيد 

داع�ش يف العام 2014".
وتنت�سر ق����ات احل�سد ال�سعبي، 
العراقي���ة  احل���دود  ط����ل  عل���ى 
ال�س�رية، ت�ؤكد اأنها ُتف�سل ي�ميا 
حماولت ت�سل���ل للم�سلحن. يف 
م�ازاة ذل���ك، وبعد خ�سارته اآخر 
جي�ب���ه يف �س�ري���ا، ع���اد تنظيم 
داع����ش ب�س���كل مفاج���ئ لي�ستعيد 
ال�سيط���رة عل���ى ق���رى يف �سم���ال 

غرب �س�ريا وو�سطها.
ويف اجت���اه ال�س���رق، يف منطقة 
احل�يجة، التي كانت واحدة من 
اآخر معاق���ل التنظيم يف العراق، 
م���ا زال الإرهابي����ن ي�ا�سل����ن 

عمليات الت�سفية والقتل.
ومن���ذ بداي���ة الع���ام، ُقت���ل ثاث���ة 
مدنين عل���ى الأقل ومقاتل واحد 
عل���ى الأقل من احل�س���د ال�سعبي، 
على وفق م�سادر اأمنية عدة. يف 
املقاب���ل اأ�س���ارت امل�س���ادر نف�سها 
اإىل اأن نح� 60 م�سلحًا قتل�ا يف 

تلك ال�ستباكات.
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 عدنان ح�صني
شناشيل

ال�سي���د رئي�ش"حتال���ف الن�سر"النتخابي د. حي���در العبادي 
املحرتم

حتيًة وتقديرًا
ه���ذا طل���ٌب علن���ّي اأتق���ّدم ب���ه للرت�ّس���ح عل���ى قائم���ة ائتافكم 
النتخابي، ا�ستجاب���ًة لدع�تكم الكرمية العراقين ال�اجدين 
يف اأنف�سه���م الأهلّي���ة خل�����ش النتخاب���ات املقبل���ة وت����يّل 

منا�سب ت�سريعية، ورمبا تنفيذية، يف الدولة.
و�سعَت ح�سرُتك دع�َتك���م يف اإطار حتقيق مبداأين عظيمن، 
امل���كان  يف  املنا�س���ب  الفر�ش"و"ال�سخ����ش  هما"تكاف����ؤ 
املنا�س���ب"، واأح�سُب نف�س���ي جديرًا بفر�سة من ه���ذا الطراز، 
و�سخ�س���ًا منا�سب���ًا ل�سغ���ل مقع���د يف الربملان، ف���كّل ال�سروط 
وامل�ا�سف���ات املطل�ب���ة له���ذا الأمر مت�ّفرة يّف من���ذ اأول ي�م 
اأُوِج���د فيه الربمل���ان يف عهدنا احل���ايل، واأول ه���ذه ال�سروط 
وامل�ا�سف���ات اأنن���ي �سخ�سي���ة وطني���ة، نا�سلُت ط�ي���ًا �سد 
نظ���ام �س���دام ح�س���ن و�سيا�ساته وعاني���ُت وعائلت���ي ط�يًا 
م���ن قمعه وتع�ّسفه )اأُعتقلُت مرت���ن يف عهد البعث، ول�حقُت 
م���ا ا�سط���رين اإىل الختب���اء خم�س���ة ع�س���ر �سه���رًا يف عام���ي  
1979و1980 قب���ل اأن اأُفلح يف الفرار �س���ّرًا اإىل خارج الباد 
يف 1980، وقد تنّقلُت بن عدة مناٍف: لبنان، قرب�ش، �س�ريا 
وبريطاني���ا(. اأف���راد عائلت���ي جميعًا تعّر�س����ا لا�سطهاد من 
بع���دي، و�سعى النظام لإغرائ���ي واإثباط عزميتي يف الن�سال 
�س���ّده ومل ينجح، فقد بقيُت م���ن املعار�سن الأ�سّداء العلنين 
ل���ه واملحّر�س���ن �س���ده و�سيا�سات���ه ع���رب ال�سح���ف وو�سائل 
الإع���ام العراقي���ة )املعار�س���ة( والعربي���ة التي عمل���ُت فيها، 
ويف اإطار حرك���ة املعار�سة التي كنُت من ُن�سطائها، ومل اأكن، 
ول اأك����ن الآن، م���ن املُعادي���ن حلزب الدع����ة الإ�سامية، كما 
تعتق���د اأنَت، لكّنني معاٍد ومعار����ش ل�سيا�سات خرقاء ت�سّببت 
يف ك����ارث نفّذه���ا اأفراد يف حزب الدع����ة واأحزاب اإ�سامية 
اأخرى �سيعي���ة و�ُسنية، وكنُت دائمًا اأُعار�ش هذه ال�سيا�سات، 
كما �سيا�سات نظام �سدام، ب�جه مك�س�ف وبا�سمي ال�سريح 

من دون خ�ف اأو وجل.
ال�سيد د. العبادي

 مكاين املنا�سب يف الربملان �سيك�ن يف جلنة الثقافة والإعام 
على وج���ه اخل�س��ش، ورمب���ا يف جلنة النزاه���ة اأي�سًا، فاأنا 
�سحايف عريق، در�سُت ال�سحافة يف جامعة بغداد، ي�م كانت 
جامعًة ُمعت���ربة، وخربُتها يف العمل الي�مي على مدى عق�د، 
ر متم���ّرن اإىل حمرر عام���ل فرئي�ش  وتدّرج���ُت فيه���ا م���ن حم���رِّ
ق�س���م فمدير حترير )يف �سحيفتن عربيتن( ثم اأخريًا رئي�ش 
حترير تنفيذّيًا يف ه���ذه ال�سحيفة )املدى( منذ �سبع �سن�ات. 
ب���ل اإنن���ي، بحكم التجرب���ة هذه، كن���ُت ومل اأزل، كم���ا كثريون 
اآخرون من زميات وزماء املهنة، من املنا�سبن اأي�سًا ملن�سب 
قي���ادي يف هيئ���ة الإع���ام والت�س���الت اأو يف �سبك���ة الإعام 
العراق���ي، لكّنن���ي مل اأرغ���ب مطلق���ًا يف اأّي من�س���ب يف هاتن 
الهيئت���ن غ���ري امل�ستقّلتن، بل كنُت قد اعت���ذرُت عن عدم قب�ل 
عر����ش من زعي���م �سيا�سي ناف���ذ للرت�ّسح اإىل اإح���دى الهيئتن 

بدعم من كتلته النيابية الكبرية.
ال�سيد د. العبادي

 م���ّرة اأخرى، كّل ال�س���روط التي حّددَته���ا ح�سرُتك يف دع�تك 
مت�ّفرة يّف، لكّنني فقط اأعرت�ش على �سرط اخلم�ش مئة م�ؤيد 
م���ن مدينتي. هذا العرتا�ش لي�ش مردُّه اإىل اأنني"مقط�ع من 
�سج���رة"، اأو لي����ش يل َمْن ميكن اأن ي�ؤي���دين بالعدد املطل�ب، 
فِم���ن ع�سريتي مُيكنني احل�س�ل عل���ى هذا العدد واأكر، ويف 
م�ستطاعي"تدبري"هذا العدد  من امل�ؤيدين مببلغ لن يثقل علّي 
وه����  خم�س���ة ماين دينار مُيكنني، كما فع���ل الكثريون مّمن 
�ساروا اأع�س���اء يف جمال�ش الن�اب ال�سابق���ة، اأن اأ�سرتي بها 
اأ�س����ات امل�ؤيدين من فقراء العراق، وم���ا اأكرهم، ب�اقع 10 
اآلف دين���ار لل�س����ت ال�اح���د كمقّدمة يتبعها مبل���غ 100 األف 
دين���ار اأو اأك���ر عند الف�ز، لكّنن���ي ل اأرغب اأب���دًا يف اأن اأك�ن 
مر�ّسح���ًا ع�سائرّيًا، فاأنا مّمن ينحازون اإىل الدولة ويعار�س�ن 
اأّي �س���كل م���ن اأ�س���كال ال�سلطة غ���ري القان�نّي���ة، وبالن�سبة يل 
ل �سلط���ة قان�نّي���ة غ���ري �سلطة الدول���ة. اأم���ا بخ�س��ش �سراء 
الأ�س�ات فهذه ممار�سة ذميمة فا�سدة، وعملي الإعامي ي�سهد 
يل باأنن���ي من حماربي الف�س���اد الإداري واملايل، وكم نا�سدُتَك 
و�سجّعُتَك على ال�فاء ب�ع�دك املّت�سلة مبكافحة الف�ساد الذي 
اأراه ال�سبب والعّلة يف معظم اخلراب ال�سيا�سي والجتماعي 
والقت�س���ادي ال���ذي نعي�س���ه الآن و�سنظل نعي�سه حت���ى يتهّياأ 
للع���راق حاك���م ي�س���رب الف�س���اد والفا�سدي���ن واملف�سدي���ن بيد 
القان����ن، وكان مُيكنك اأن تك�ن هذا احلاك���م، لكّنك لاأ�سف مل 

ت�ساأ، اأو مل تقدر، اأن تك�ن.
ال�سيد د. العبادي

اأتقّدم اإليكم بطلبي هذا ولي�ش يل �سرط غري اأن يتبّنى"ائتاف 
الن�سر"برناجمًا وا�سحًا بت�قيتات حمّددة اأ�سارُك يف �سياغته 
ُيلزم���ك وُيلزمني و�سائر املر�ّسحن املُحتمل���ن على قائمة هذا 
التحال���ف بال�س���اح ال�سيا�س���ي والإداري ومكافح���ة الف�ساد 
وبن���اء دول���ة امل�اطنة واإقام���ة النظام الدميقراط���ي الربملاين 
الحت���ادي الر�سن وحتقيق مبداأي تكاف�ؤ الفر�ش وال�سخ�ش 

املنا�سب يف املكان املنا�سب... بالأعمال ولي�ش بالأق�ال.
تقّبل�ا فائق الحرتام

ح على قائمة العبادي طلُب تر�شُّ

مكاين �ملنا�صب يف �لربملان �صيكون يف جلنة 
�لثقافة و�الإعالم على وجه �خل�صو�س، 

ورمبا يف جلنة �لنز�هة �أي�صًا، فاأنا �صحايف 
عريق، در�صُت �ل�صحافة يف جامعة بغد�د، 

يوم كانت جامعًة ُمعتربة.
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قوة من �حل�شد خالل معارك حترير تلعفر..�أر�شيف

بغد�د/ �لمدى

متكنت ق�ة من احل�س���د ال�سعبي من قتل 
انتحاري من تنظي���م داع�ش خال عملية 
اأمنية ا�ستندت اإىل معل�مات ا�ستخبارية 
�سرق���ي �سام���راء. وذك���ر بي���ان للح�س���د، 
من���ه،  ن�سخ���ة  عل���ى  )امل���دى(،  ح�سل���ت 
اأن"ق����ات من احل�سد ال�سعبي بالتن�سيق 
ال�سرط���ة  ع�س���ر/  ال�ساب���ع  الل����اء  م���ع 
الحتادي���ة قتل���ت انتحاري���ًا بالق���رب من 
�س���ارع �سيخ حممد يف منطقة الب� بدري 
�سرق���ي �سام���راء بع���د تلّقيه���م معل�مات 

ا�ستخبارية".
واأ�ساف البي���ان اأن"التن�سيق العايل بن 
احل�سد ال�سعبي والق�ات الأمنية م�ستمر 

ومثمر ويع�د بنتائج جيدة".
يف غ�س����ن ذل���ك، دمرت ق�ة م���ن �سرطة 
وح���رق  لداع����ش  م�سافت���ن  وا�س���ط، 

زورق���ن، خال عملي���ة اأمنّي���ة ا�ستهدفت 
مناطق عدة، �سمال �سرق دياىل.

وقال���ت قيادة ال�سرط���ة، يف بيان ح�سلت 
"ق����ة  اإن  من���ه،  عل���ى ن�سخ���ة  )امل���دى(  
اأمنية م���ن �سرط���������������ة حمافظة ديال��������ى 
وباإ�سناد من طريان اجلي�ش نفذت عملية 
اأمني���ة يف منطق���ة الطبج �سم���ايل ناحية 
جل����لء )70 ك���م �سمال �س���رق بعق�بة(، 
و�سمل���ت مناط���������ق ت���ل ب���ردان وحاف���ة 
دي���اىل  نه���ر  وغاب���ات  حمري���ن  بح���رية 

ال�سعدية".
واأ�ساف���ت القي���ادة اأن "العملي���ة اأ�سفرت 
عن تدم���ري م�سافت���ن لع�ساب���ات داع�ش 
حتت����ي عل���ى ماب����ش وم����اد غذائي���ة 
وكد����ش يحت�ي م����اد متفج���رة واعتدة 
وخمباأين مغطي���ن بالق�س���ب، اإ�ساف�������ة 
وح���رق  نا�سفت���ن  عب�ت���ن  تفكي���ك  اىل 

زورقن على حافة نهر دياىل".

بغد�د / �أ ف ب

الع���دل  وزارة  اأعلن���ت 
الربتغالي���ة اأن جنل���ي �سفري 
�سابق للع���راق لدى الربتغال 
ر�سميًا"مبحاول���ة  اتهم���ا 
القتل"لعتدائهما بعنف على 
فتى يف هذا البلد يف 2016.

الع���دل  وزارة  وقال���ت 
له���ا  بي���ان  يف  الربتغالي���ة، 
الرجل���ن  ان  اخلمي����ش، 
اُتهما"ب�قائ���ع تع�د اىل 17 
اآب يف ب�نت���ي �س�ر"ب��سط 
ان  وا�س���اف  الربتغ���ال. 
املتهم���ن وهم���ا جن���ا �سفري 
العراق ال�ساب���ق �سعد حممد 
عل���ى  بعن���ف  ر�سا"اعتدي���ا 
ده�س���ه  ع���رب  �سحيتهم���ا 

و�سرب���ه بعنف عل���ى الراأ�ش 
وال�جه وتركه مغميًا عليه"، 
م�سريا اىل اأّن"تدخًا �سريعًا 
باإنقاذ  من قبل جراح"�سم���ح 

ال�سحية.
وكان ه���ذا العت���داء العنيف 
على مراه���ق من قبل اأخ�ين 
ت�اأم���ن يف ال�سابع���ة ع�سرة 
م���ن العم���ر هما جن���ا �سفري 
ق���د  الربتغ���ال،  يف  للع���راق 
اأثار ا�ستياء كبريا يف الباد. 
وبع���د العت���داء فتح حتقيق 
لك���ن امل�ستب���ه بهم���ا مل ي�قفا 
بح�سان���ة  يتمتع���ان  لأنهم���ا 

دبل�ما�سية.
وطالبت ال�سلطات الربتغالية 
مرات ع���دة برف���ع احل�سانة 
عنهم���ا ليتمك���ن الق�س���اء من 

ب���ا  لإفادتيهم���ا  ال�ستم���اع 
ج���دوى. وغ���ادر �سعد حممد 
 .2017 يف  من�سب���ه  ر�س���ا 
ال�سف���ري  جن���ا  واأع���رب 
العراق���ي، يف مقابلة اأجراها 
برتغ���ايل  تلفزي����ن  معهم���ا 
ا�ستعدادهم���ا  ع���ن  اآب،  يف 
ت�سرفهم���ا  ع�اق���ب  لتحم���ل 
م�ؤكدي���ن يف ال�ق���ت نف�س���ه 
اأنهم���ا كان���ا يف حال���ة دف���اع 
ع���ن النف����ش، واأنهما تعر�سا 
اأو  لعت���داء باأي���دي خم�س���ة 

�ستة �سبان.
لكن يف كان�ن الثاين 2017 
اتف���اق  اىل  الت��س���ل  مت 
ب���ن  الق�س���اء  اإط���ار  خ���ارج 
الطرف���ن وقبلت عائلة الفتى 
اتفاق���ًا  علي���ه  اعتدي���ا  ال���ذي 

للتع�ي�ش.
النب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
ان  )ل��س���ا(  الربتغالي���ة 
ال�سحي���ة روبن كافاك� الذي 
كان يبلغ م���ن العمر 15 عاما 
عند تعر�س���ه للهج�م ح�سل 
ي����رو  األ���ف  اأربع���ن  عل���ى 
كتع�ي�ش عن الذى املعني، 
ت�ساف اإليه���ا 12 الف ي�رو 

لقاء نفقات طبية.
وقال �سانتانا مايا لي�ناردو 
كافاك����  روب���ن  حمام���ي 
اته���ام  ع���ن  الإع���ان  بع���د 
الأخ�ين"اعتبارًا من اللحظة 
التي ت��سلنا فيها اىل اتفاق 
انته���ى دوري. اأ�سبح ال�سق 
الإجرام���ي م���ن الق�سي���ة من 

اخت�سا�ش الق�ساء".

احل�شد يحبط هجومًا انتحارّيًا 
يف �شامراء

جنال �شفري عراقي يواجهان تهمة مبحاولة 
قتل اإ�شباين


