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متى يكون لدينا مثل هذا
الإيراين؟

"ذو اللحية البي�ضاء"" ،ال�صندوق
الأ�س ��ود"� ،أو "�أباعود اجلديد"...
�أ�سم ��اء كان ��ت تب ��ث الرع ��ب يف
الع ��راق وخ ��ارج حدود"دول ��ة
اخلالفة"الت ��ي �أعلنه ��ا تنظي ��م
داع� ��ش ،قب ��ل �أن ت�سق ��ط وي�سق ��ط
ه� ��ؤالء الإرهابي ��ون يف قب�ض ��ة
القوات العراقية.
الي ��وم ،يت ��داول النا�شط ��ون عل ��ى
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
�ص ��ور ًا لوجوههم التي تبدو عليها
مالم ��ح الهزمي ��ة� ،أو يف و�سائ ��ل
�إعالم تن�شر �صور"�سيلفي"جلنود
�أثناء اعتقالهم لإرهابيني ،و�أخرى
ملعتقلني مبالب�س ال�سجناء.
وبع ��د ا�ستعادته ��ا ال�سيط ��رة على
مدين ��ة املو�ص ��ل ،ث ��اين �أك�ب�ر مدن
الع ��راق و�أب ��رز معاق ��ل التنظي ��م
املتط ��رف يف الب�ل�اد ،ب ��د�أت
الق ��وات الأمنية عملي ��ة البحث عن
امل�سلحني.
وت�ؤوي ال�سجون يف العراق حتى
الآن نحو � 20أل ��ف �شخ�ص ي�شتبه
يف انتمائه ��م �إىل تنظي ��م داع� ��ش،
وفق ما يقول باحثون.
و�شملت عملي ��ات البحث الأنقا�ض
والأنف ��اق التي حفرها الإرهابيون
على مدى ثالث �سنوات �إىل جانب
خمابئ يف املدينة وحميطها.
وداخل املدين ��ة القدمية ،وحتديد ًا
ق ��رب م�سج ��د الن ��وري ال ��ذي �شهد
الظه ��ور العلني الوحي ��د لأبي بكر
البغ ��دادي ،زعيم التنظي ��م الذي ال
ي ��زال متواري ًا عن الأنظار ،متكنت
قوات مكافحة الإرهاب من القب�ض
على الرجل املعروف بـ"ال�صندوق
الأ�سود"لتنظيم داع�ش.

"كمني حُمكم"
يطيح بـ 3
دواع�ش يف
�صالح الدين

ربا نحن البلد الوحيد يف العامل
مّ
الذي ي�ستورد  99يف املئة مما يحتاج
�إليهوي�ستهلكه من �سلع وخدمات .هذا
الرقم يعني �أننا عند م�ستوى ال�صفر
تقريب ًا على �صعيد الإنتاج الزراعي
وال�صناعي..

بغداد /املدى
�أعلن ��ت ال�سلط ��ات العراقي ��ة،
اخلمي� ��س ،ت�سل ��م وزي ��ر التج ��ارة
الأ�سب ��ق عب ��د الف�ل�اح ال�س ��وداين
امل ��دان بق�ضاي ��ا ف�س ��اد م ��ايل م ��ن
الإنرتبول بع ��د اعتقاله يف بريوت
يف �أيلول املا�ضي.
وقال ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،يف بي ��ان
تابعت ��ه (امل ��دى) �أنَّ "جه ��ود ًا
ا�ستثنائي ًة بذلته ��ا الهيئة على مدى
�وات يف �إع ��داد وجتهي ��ز
ع� �دَّة �سن � ٍ
اخلا�صة با�س�ت�رداد املُدان
املل َّف ��ات
َّ
ُ
ال�س ��وداين املت�ض ِّمن ��ة ق ��رارات
الأح ��كام ال�ص ��ادرة بح ِّق ��ه ،الت ��ي
ن ��ال اجل ��زء الأك�ب�ر منه ��ا الدرج ��ة
القطع َّية".
و�أ�ش ��ارت الهيئ ��ة �إىل �أنَّ "املُ ��دان
�وب للق�ض ��اء العراق � ِّ�ي يف 9
مطل � ٌ
ق�ضاي ��ا و�ص ��درت بحق ��ه ثماني ��ة
�كام غيابي ��ةٍ تق�ض ��ي بال�سج ��ن
�أح � ٍ
واحلب� ��س ال�شدي ��د ،عل ��ى خلفي ��ة
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ّ
تكتـظ بـ � 20ألـف م�سـ ّلح
ال�سـجون العراق ّيـة
من داع�ش بينهم "مع ِّلم البغدادي"

 بغداد� /أ ف ب

كن ��تُ �أمت ّنى �أن �أقر�أ ت�صريح ًا ،كه ��ذا الت�صريح املنقول عن م�س�ؤول
�إي ��راين ،مل�س�ؤول عراق ��ي يف وزارة التج ��ارة �أو وزارة الزراعة �أو
وزارة ال�صناع ��ة �أو رئا�س ��ة احلكوم ��ة ،ولك ��ن يف اجت ��اه معاك�س،
عراقي ،بالطبع.
امل�س� ��ؤول الإيراين ،وه ��و مدير ال�سوق العراقي ��ة يف منظمة تنمية
التج ��ارة الإيراني ��ة مهدي جنات ني ��ا� ،ص ّرح ب� ّأن"الع ��راق ي�ستورد
 99باملئة م ��ن احتياجاته التي ُتقدّر بنحو  50مليار دوالر وهو بلد
م�ستهلك يف جميع املجاالت" .لقد �ص ّرح بهذا الكالم ّ
ليحث املنتجني
الإيراني�ي�ن على زيادة ت�صدير �سلعهم �إىل العراق ،قائ ًال � ّإن"العراق
ُيع� � ّد �أحد �أف�ضل الأ�سواق الت�صديرية بالن�سبة لإيران" ،ومنبّه ًا �إىل
� ّأن �أحد �أ�سباب ق ّلة ح�صة �إيران يف ال�سوق العراقية"هو � ّأن ال�شعب
واملنتج�ي�ن الإيرانيني لي�س لديه ��م املعلومات الكافية ع ��ن �إمكانات
ال�س ��وق العراقية" ،وم�ؤك ��د ًا � ّأن �إيران ب�إمكانه ��ا ت�صدير ال�سلع اىل
العراق بقيمة  7مليارات دوالر (�سنوي ًا).
بداف ��ع من وطنيته ،بالت�أكيد ،قدّم امل�س�ؤول الإيراين هذه املعلومات
ل َيلف ��ت نظر املنتجني يف ب�ل�اده �إىل الإمكان ��ات اال�ستهالكية الهائلة
لل�سوق العراقيّة حتى ي�ستثمروا الفر�صة الذهبية.
الأم ��ل الدائم املتوا�ص ��ل �أن يتح ّلى امل�س�ؤول ��ون العراقيّون بوطنيّة
يف م�ست ��وى وطنيّة امل�س�ؤول الإيراين ليلفت ��وا االنتباه واالهتمام
�إىل اخلط ��ورة البالغة يف ما نحن فيه ،فربمّ ا نحن البلد الوحيد يف
الع ��امل الذي ي�ست ��ورد  99يف املئة مم ��ا يحتاج �إلي ��ه وي�ستهلكه من
�سل ��ع وخدمات .ه ��ذا الرقم يعني �أنن ��ا عند م�ست ��وى ال�صفر تقريب ًا
عل ��ى �صعيد الإنتاج الزراعي وال�صناع ��ي ،وهذه حال غري م�سبوقة
�أب ��د ًا ،فعلى الدوام كان العراق يف املا�ضي ي�س ّد احتياجاته الغذائية
يف الأق ��ل من زراعت ��ه املرويّة مبي ��اه نهرين كان ��ا الأ�سا�س يف قيام
ح�ض ��ارات عظيم ��ة غيرّ ت جم ��رى التاري ��خ الإن�س ��اين �إىل الأف�ضل
م ّرات عدة.
ك ��م كان �سيكون جمي ًال لو �أننا قر�أنا قبل ت�صريح امل�س�ؤول الإيراين
ت�صريح� � ًا مل�س� ��ؤول عراقي يقول في ��ه� :أو ّد �أن �أح� � ّذر اجلميع ،دول ًة
وجمتمع� � ًا ،من �أننا ب� ��إزاء كارثة حقيقية� ..إننا ن�ستورد  99يف املئة
مم ��ا ن�أكل ونلب�س وم ��ا نتع ّلم ونتعالج ب ��ه ون�ستعمل ال�ستخداماتنا
اليوميّة الأخرى!
با�ستثن ��اء اثن�ي�ن �أو ثالثة م ��ن �أع�ضاء احلكومة ،وع ��دد من النواب
ال يتج ��اوز ع ��دد �أ�صابع اليدي ��ن ،مل نلم�س من الآخري ��ن ،على مدى
ال�سن ��وات الأربع املا�ضي ��ة وال يف عهد احلكوم ��ات ال�سابقة ،حرقة
بداف ��ع وطن ��ي يف الت�صريح ��ات بخ�صو� ��ص الكارث ��ة املُحدق ��ة بنا
زراعي ًا و�صناعي ًا.
يف كل م ��رة تت�شكل فيها حكومة جديدة ي�شار يف منهاجها الوزاري
اىل واج ��ب �إحي ��اء الزراعة وال�صناعة ،وهذا م ��ا يتك ّرر يف مفردات
املوازن ��ة ال�سنوي ��ة للدولة ،بي ��د � ّأن زراعتنا و�صناعتن ��ا ترتاجعان
بثب ��ات �إىل اخلل ��ف .ومما يفاقم من امل�شكل ��ة � ّأن كل حدودنا مُ�شرعة
الأب ��واب متام ًا �أمام ال�سل ��ع القادمة من دول اجلوار وغريها بف�ضل
الفا�سدي ��ن واملف�سدي ��ن املرابطني عن ��د نقاط احلدود� ،س ��واء كانت
ر�سمية ت�سيطر عليها الدولة �شكلي ًا �أو غري �شرعية تديرها وحتميها
الأحزاب وامليلي�شيات والع�صاب ��ات امل�سلحة ،مما ي�ؤدي �إىل خراب
متوا�ص ��ل للزراع ��ة وال�صناعة ،فم ��ا ينتجه الفلاّ ح ��ون واملزارعون
وال�صناعي ��ون ال ميكن ��ه مناف�سة الب�ضائع القادم ��ة من خمتلف دول
العامل ب�أ�سعار متد ّنية.
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قوة �أمنية
تعتقل عن�صر ًا
من داع�ش
خالل عمليات
حترير
املو�صل..
ار�شيف
وبعدم ��ا �أر�س� � َل انتحاري�ي�ن
وانغما�سي�ي�ن �سعي� � ًا ل�ص� � ّد تق ��دم
الق ��وات احلكومي ��ة يف املدين ��ة
القدمي ��ة ،مل يكن �أم ��ام نظام الدين
الرفاع ��ي خي ��ار �إال"اال�ست�س�ل�ام"،
وف ��ق م ��ا يق ��ول لفران� ��س بر� ��س
املتح ��دث با�س ��م ق ��وات مكافح ��ة
الإرهاب �صباح النعمان.
عن ��د خروج ��ه م ��ن خمبئ ��ه حت ��ت
الأر� ��ض حماط� � ًا بجن ��ود ع ��اري
ال�ص ��در فيم ��ا غط ��ت وجه ��ه حلية
و�شع ��ر �أبي� ��ض �أ�شع ��ث� ،سط ��رت
نهاية قا�ضي ق�ضاة"اخلالفة"الذي
�سنّ القوانني على مدى �سنوات يف
حماكم داع�ش املعروفة بت�شددها.
و�أو�ض ��ح النعم ��ان �أن التحقي ��ق

م ��ع ه ��ذا الرج ��ل املتح ��در م ��ن
املو�ص ��ل و�صاح ��ب الأع ��وام
ال�ستني"،م�ستم ��ر" ،لأن ��ه بالت�أكيد
�أحد �أولئك الذين ميكن �أن يك�شفوا
لل�سلطات �أ�سرار ًا كثرية عن تنظيم
داع�ش.
وت�ؤكد م�صادر �أمنية وا�ستخبارية
�أن املن�ص ��ب ال ��ذي كان ي�شغل ��ه
الرفاعي على ر�أ�س الهرم الق�ضائي
يف التنظيم الإرهاب ��ي ،يجعله يف
موقع"الت�سل�س ��ل الثالث من ناحية
الأهمية بني امل�سلحني".
وتو�ضح �أن"�أبا بكر البغدادي در�س
على يده العقيدة واحلديث".
املفت ��ي �أب ��و عم ��ر ال ��ذي ظه ��ر
يف �إ�صدار"رج ��م املثليني"ه ��و

بغداد /املدى
اعتقل ��ت ق ��وة �أمني ��ة� ،أم�س اجلمع ��ة ،ثالثة
عنا�ص ��ر م ��ن تنظي ��م داع� ��ش ،خ�ل�ال عملية
نفذتها يف مناط ��ق خمتلفة مبحافظة �صالح
الدين.
وذكرت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية يف
قيادة ق ��وات �صالح الدين ،يف بيان ح�صلت
(املدى) ،على ن�سخة منه� ،إن"اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة �ضمن فعالي ��ات وجهود املديرية
يف تعق ��ب ومالحق ��ة ما تبقى م ��ن ع�صابات
داع�ش املتهالكة من الهاربني واملند�سني بني
املواطن�ي�ن و�إلقاء القب�ض عليه ��م و�إحالتهم
للق�ض ��اء ،وبعملي ��ة نوعي ��ة وا�ستباقي ��ة
وبكمني حمكم ،متكن �أبط ��ال اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة يف قي ��ادة ق ��وات �ص�ل�اح الدين
بالتع ��اون مع القوات االمنية يف القاطع من

�إلقاء القب�ض على ثالثة �إرهابيني".
و�أ�ضاف البيان� ،أن"اثنني منهم �ألقي القب�ض
عليهما عند مدخل �سيطرة االقوا�س� ،شمايل
تكريت ،والثال ��ث يف ناحية العلم مبحافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن" ،م�ش�ي�رة اىل �أن ��ه"مت
التعام ��ل معهم وف ��ق االج ��راءات القانونية
اال�صولية".
يف �سي ��اق ذي �صل ��ة ،داهم ��ت ق ��وة م ��ن
احل�شد ال�شعبي �ضم ��ن حمور بيجي ،خمب�أ
�شم ��ال الق�ض ��اء� ،أ�سف ��ر ع ��ن العث ��ور عل ��ى
�أعت ��دة وعب ��وات نا�سف ��ة خا�ص ��ة بـ"اغتيال
اال�شخا�ص".
و�أو�ضح احل�شد ،خالل بيان ،انه"بعد ورود
معلوم ��ات ا�ستخباراتية دقيقة ،داهمت قوة
من قي ��ادة عملي ��ات احل�ش ��د ال�شعبي حمور
بيج ��ي خمب� ��أ �شم ��ال بيج ��ي وع�ث�رت على
�أجه ��زة تفج�ي�ر وعب ��وات نا�سف ��ة تفجر عن

ا�سرتداد �أول وزير م ّتهم بالف�ساد خمفور ًا �إىل بغداد

�إ�ضراره العمديِّ باملال العا ّم".
ب ��دوره ،ق ��ال م�س� ��ؤول حكوم ��ي
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ان"وزي ��ر
التج ��ارة اال�سبق و�ص ��ل اىل مطار
بغ ��داد بع ��د ت�سلم ��ه م ��ن ال�شرط ��ة
الدولية الإنرتبول".
و�أف ��اد م�ص ��در مق ّرب م ��ن احلكومة
�أنه"�أول م�س�ؤول بدرجة وزير ي�أتي
خمف ��ور ًا ب�صحب ��ة م�أم ��ور عراق ��ي
ومفرزة من ال�شرطة الدولية".
و�أ�ض ��اف �إنها"امل ��رة االوىل الت ��ي
ت�ستجي ��ب به ��ا االنرتب ��ول لطل ��ب
حكومي بهذا امل�ستوى".
ويد�ش ��ن ه ��ذا التع ��اون بداي ��ة
جدي ��دة بع ��د لق ��اء رئي�س ال ��وزراء
حي ��در العب ��ادي يف دافو�س رئي�س
الإنرتبول جورجن �ستوك.
وبح�س ��ب بي ��ان للمكت ��ب للإعالمي
لرئي� ��س ال ��وزراء انه"ج ��رى خالل
اللق ��اء بح ��ث التع ��اون م ��ع العراق
ملالحقة اجلرمية املنظمة والإرهاب
واملتورطني بق�ضايا الف�ساد".

ونق ��ل البي ��ان ع ��ن �ست ��وك
ت�أكيده"تع ��اون الإنرتب ��ول م ��ع
العراق يف هذا املجال و�أنه �سيقوم
بزيارة للعراق قريب ًا للتعاون ب�شكل
�أكرب بني الإنرتبول والعراق".
وكان ��ت ال�سلط ��ات اللبناني ��ة ق ��د
اعتقل ��ت ال�س ��وداين ،يف مط ��ار
ب�ي�روت الدويل عل ��ى خلفية مذكرة
�إلق ��اء قب� ��ض �ص ��ادرة ع ��ن ال�شرطة
الدولية يف �أيلول املا�ضي.
و�أ�ص ��درت املحاك ��م العراقي ��ة ع ��ام
 2012حكم� � ًا غيابي� � ًا بال�سج ��ن 7
�سن ��وات عل ��ى ال�س ��وداين لإدانت ��ه
بق�ضايا ف�ساد �إداري ومايل.
وان ُتخ ��ب ال�س ��وداين ع�ض ��و ًا يف
اجلمعي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة ع ��ام
 2005الت ��ي انبثقت عنه ��ا حكومة
اجلعفري.
ومت اختي ��ار ال�س ��وداين ملن�ص ��ب
وزير الرتبي ��ة يف حكومة �إبراهيم
اجلعفري ،ثم بع ��د انتخابات نهاية
عام  ،2005اختري ال�سوداين �أي�ضا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

كما اعتقل �شقيقا ال�سوداين ب�سبب
اتهام ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �ضلوعهما يف
الق�ضاي ��ا الت ��ي اته ��م به ��ا الوزي ��ر
ال�سوداين.
و�أدين ال�سوداين بق�ضايا ا�سترياد
مف ��ردات البطاق ��ة التموين َّية خالف ًا
لل�ضواب ��ط والقوان�ي�ن واملن�ش� ��أ
املعتمد ووجود مغاالة يف الأ�سعار،
�إ�ضاف� � ًة �إىل �إ�ص ��داره �أوامر بت�سلُّم
م ��واد تالف� � ٍة وجتهي ��ز �أخ ��رى غري
�صاحلةٍ لال�ستهالك الب�شريِّ وتغيري
يف العقود ،و�أوامر ب�إيقاف توزيع
مفردات البطاق ��ة التموينية؛ الأمر
الذي �أف�ض ��ى �إىل ت�أخره ��ا وانتهاء
�صالحيتها وتلفها.
كم ��ا �أدي ��ن ب�إ�ص ��دار �أوام ��ر �أخرى
بع ��دم ت�سلُّ ��م م ��واد جمه ��زة �إىل
الوزارة ،ف�ض�ل ً�ا عن �إ�صداره �أوامر
بع ��دم االلت ��زام بتعليم ��ات جمل�س
ال ��وزراء ،الأم ��ر ال ��ذي �أدَّى �إىل
�إحلاق ال�ضرر باملال العا ِّم ،بح�سب
بيان هيئة النزاهة.

ل�شغل من�صب وزير التجارة.
وت�سل ��م من�صبه يف حزيران 2006
مع ت�شكي ��ل حكومة جديدة برئا�سة
املالك ��ي ،وا�ستق ��ال يف ع ��ام 2009
بع ��د اعتقاله يف مطار بغ ��داد �أثناء
حماولته اخلروج من البالد ،ولكنه
متكن من مغادرة البالد بعد الإفراج
عنه بكفالة.

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

ال�شخ�صي ��ة الأخ ��رى الت ��ي
وقع ��ت بي ��د ال�سلط ��ات العراقي ��ة
وال�ضليع ��ة ب�أم ��ور العقي ��دة ل ��دى
التنظي ��م �أي�ض ��ا ،ول ��ه �ألق ��اب عدة.
�إذ تطل ��ق علي ��ه �أ�سم ��اء"ذو اللحية
البي�ضاء"�أو"�سف ��اح املو�ص ��ل".
يدع ��ى ع ��ز الدي ��ن ط ��ه �أحم ��د
وه ��ب ،وكان مفتي� � ًا للمو�ص ��ل �إىل
حني"حتريرها".
وظه ��ر وه ��ب يف �إ�ص ��دارات
للتنظي ��م يف ذروة �سيطرته ��م على
املدين ��ة ،بلبا�س ع�سك ��ري وبندقية
كال�شنيك ��وف ،وه ��و يق ��ر�أ حك ��م
الإعدام عن طريق رمي املحكومني
م ��ن ال�سط ��ح �أو الرج ��م ،عل ��ى
جمموعة م ��ن الفتية بتهم ��ة املثلية

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

اجلن�سية.
بع ��د ذل ��ك ،ع�ث�رت علي ��ه ال�سلطات
خمتبئ ًا يف منزل يف مدينة املو�صل
وق ��د خف ��ف حليت ��ه ،وانت�ش ��رت
�ص ��وره يف هذا امل ��كان على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
ويق ��ول ع�ض ��و خلي ��ة الإع�ل�ام
احلرب ��ي حممد �إبراهي ��م ،لفران�س
بر� ��س �إن"�صاحب اللحية البي�ضاء
اعتقل بن ��اء على �إخبار من مواطن
يف منطق ��ة الفي�صلي ��ة يف �ش ��رق
مدينة املو�صل".
وي�ضيف"كان ال يخ ��رج نهائي ًا من
املن ��زل ال ��ذي يقطن ��ه .كان يحب�س
نف�س ��ه داخ ��ل ال ��دار ،لكن ��ه خ ��رج
يف ي ��وم �إىل حديقة املن ��زل نهار ًا،

بعد وت�ستخدم الغتيال الأ�شخا�ص و�أجهزة
ات�صال و�أجهزة ذكي ��ة �أخرى ومواد �شديدة
االنفجار و�أكدا�س �أعتدة".
يف وق ��ت متق ��ارب ،نفذت قوة م ��ن احل�شد،
عملي ��ات �أمنية ملالحقة عنا�ص ��ر داع�ش ،يف
دي ��اىل �ضم ��ن حدودها ال�شمالي ��ة مع �صالح
الدين.
و�أ�ش ��ار احل�ش ��د� ،إىل �أن"ق ��وات الل ��واء 23
وبنا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخبارية انطلقت
بعملية �أمنيــــــة لتفتي�ش قرى اجليزان وقره
تب ��ة يف ناحي ��ة العظي ��م وقري ��ة علــــــــــــــــ ��ي
جمع ��ة وقري ��ة اللهيب ��ي وجنان ��ة و�أطراف
ال�صف ��رة القريب ��ة م ��ن �ص�ل�اح الدي ��ن"،
الفتـــ ��ا اىل �أن"اجله ��د الهند�س ��ي للح�ش ��د
يوا�ص ��ل عملي ��ة م�س ��ح ومت�شي ��ط الط ��رق
يف القـــــــــــــــــ ��رى والق�صـــــــــــب ��ات �شم ��ال
دي ��اىل ملعاجلة العب ��وات النا�سف ��ة وااللغام

ف�شاه ��ده �أح ��د اجل�ي�ران ،وتلق ��ت
اال�ستخب ��ارات املعلوم ��ات ،وعلى
�إثر ذلك مت اعتقاله".
وم ��ذ ذاك احل�ي�ن� ،ص ��ار "ال�سفاح"
حدي ��ث و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماعي .وع ّل ��ق �أحدهم بالقول
"هذا الرجل �أرعب �أهل املو�صل .لقد
رمى النا�س باحلجارة حتى املوت،
وعلى �أه ��ل املو�صل تعليقه مبيدان
عام ،وقتله رمي ًا بالأحذية".
و�إذا كان "ذو اللحي ��ة البي�ض ��اء"
و"ال�صن ��دوق الأ�س ��ود" يعم�ل�ان
يف �إدارة اخلالف ��ة ،ف� ��إن �أبو حمزة
البلجيكي كان ّ
يح�ضر للم�ستقبل.
وقات ��ل البلجيك ��ي يف كوب ��اين
يف �شم ��ال �سوري ��ا ويف تكري ��ت
والرم ��ادي ونين ��وى يف الع ��راق.
كان م�س�ؤوال ع ��ن تدريب"�أكرث من
�ستني مما ي�سم ��ى ب�أ�شبال اخلالفة
الذين ترتاوح �أعمارهم بني ثمانية
و 13عاما ،على الريا�ضة والقتال"،
وفق ما قال ملحققيه.
واختار البلجيك ��ي لنف�سه ا�سم �أبو
حم ��زة ،وه ��و م ��ن �أ�ص ��ول مغربية
ويدعى طارق جدعون ،وان�ضم �إىل
تنظيم داع�ش يف العام .2014
�شكل جدع ��ون كابو�س ًا لأوروبا من
خالل دعوته من املو�صل �إىل �ضرب
فرن�س ��ا ،ف�أطلق علي ��ه ا�سم"�أباعود
اجلدي ��د" ،ن�سب ��ة �إىل مواطن ��ه
عب ��د احلمي ��د �أباعود� ،أح ��د منفذي
اعت ��داءات  13ت�شري ��ن الثاين عام
 2015يف فرن�سا.
ويقبع �أبو حم ��زة البلجيكي اليوم
يف ال�سج ��ون العراقي ��ة بانتظ ��ار
املحاكم ��ة ا�ستن ��اد ًا اىل"قان ��ون
مكافح ��ة الإرهاب"ال ��ذي مبوجب ��ه
حك ��م على العدي ��د م ��ن الإرهابيني
الأوروبيني بالإعدام.

التـــــــــــــــي خلفهــــــــا عنا�صر داعـــــــــ�ش".
كم ��ا مت تدم�ي�ر نف ��ق وزورق وم�ضافت�ي�ن
لداع� ��ش بعملية نفذها احل�شد� ،شمال �شرقي
دياىل.
وذك ��ر احل�شد يف بيان �أن"ق ��وات قتالية من
الل ��واء نف ��ذت عملي ��ة نوعية لتعق ��ب خاليا
و�أوكار داع�ش يف �أرا�ضي قرية علي اجلمعة
واملناط ��ق والودي ��ان املحيطة به ��ا ب�أطراف
ناحية قره تبة �شمال �شرقي دياىل".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن"الق ��وات متكن ��ت م ��ن
�ضب ��ط وتدم�ي�ر نف ��ق وزورق وم�ضافتني
لداع� ��ش يف تل ��ك االرا�ض ��ي ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
العثور على جثت�ي�ن متف�سختني جمهولتي
الهوي ��ة لرجلني ،كذل ��ك تفكي ��ك وتفجري 5
عبوات نا�سفة" ،م�شري ًا �إىل �أن"الهدف من
العملي ��ة هو �إنهاء تواجد �أي ن�شاط خلاليا
داع�ش يف تلك املناطق".

قرار ق�ضائي بحب�س النجيفي ..والأخري
ِّ
يهدد بالطعن
بغداد /املدى
�أ�ص ��درت حمكمة جنح الر�صاف ��ة املخت�صة بق�ضايا
النزاه ��ة وغ�س ��ل الأم ��وال واجلرمي ��ة املنظم ��ة،
اخلمي� ��س ،ق ��رار ًا بحب�س حمافظ نين ��وى ال�سابق
�أثي ��ل النجيفي ث�ل�اث �سنوات ،ومنعه م ��ن ال�سفر،
واحلجز على �أمواله.
وبح�سب وثيقة �صادرة عن املحكمة ،اطلعت عليها
(امل ��دى) ،ف� ��إن حمكم ��ة جن ��ح الر�صاف ��ة املخت�ص ��ة
بق�ضاي ��ا النزاه ��ة وغ�س ��ل الأم ��وال واجلرمي ��ة
االقت�صادي ��ة� ،أ�ص ��درت حكم� � ًا على �أثي ��ل النجيفي
باحلب� ��س ال�شدي ��د مل ��دة ث�ل�اث �سن ��وات ،ا�ستن ��اد ًا
لأحكام املادة  329من قانون العقوبات".
وت�ضمن ق ��رار احلكم وفق� � ًا للوثيقة�"،إ�ص ��دار �أمر
قب� ��ض بحق �أثيل النجيفي وف ��ق �أحكام املادة 329
من قانون العقوبات ،لتنفيذ العقوبة بحقه� ،إ�ضافة
�إىل منعه م ��ن ال�سفر ،وحجز �أمواله املنقولة وغري
املنقولة".
و�أكدت املحكم ��ة �أن"القرار �ص ��در ا�ستنادا لأحكام
امل ��ادة �/182أ الأ�صولي ��ة حكم� � ًا غيابي� � ًا قاب�ل ً�ا
لالعرتا�ض والتمييز".
وج ��اء هذا احلك ��م يف رد على دع ��وة �أقامها ديوان

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

الوقف ال�شيعي عل ��ى النجيفي ،وكتب االخري على
�صفحته ال�شخ�صية يف في�سبوك ،قائال انه"يف عام
 2010طل ��ب ديوان الوق ��ف ال�شيعي حتويل ملكية
 20م�سج ��د ًا م ��ن م�ساج ��د ال�سن ��ة التاريخي ��ة �إىل
الوقف ال�شيعي ،وجميع امل�ساجد الـ  20يف املدينة
القدمية التي دمرت الآن بفعل املعارك".
وتاب ��ع النجيفي �أن"امل�ساجد ال� �ـ  20بنيت من قبل
�أه ��ل ال�سنة ،وتق ��ام فيها ال�صالة عل ��ى مذهب �أهل
ال�سنة منذ مئ ��ات ال�سنني ،وتقع يف مناطق �شعبية
تتميز بالتزامها املذهبي ال�شديد ،والقوات الأمنية
كان ��ت عاجزة عن التج ��وال يف تل ��ك املناطق ،ف�أي
فتن ��ة �ستح ��دث لو ح ��اول الوق ��ف ال�شيع ��ي فر�ض
نف�سه فيها".
و�أ�ش ��ار النجيف ��ي ،اىل انه"�صدر ق ��رار من جمل�س
املحافظ ��ة مل ��زم بالن�سب ��ة يل ،وه ��و منع نق ��ل �أي
ملكي ��ة �أو عق ��ار قبل عر�ضه على جمل� ��س املحافظة
للت�صويت عليه ،لكن الوق ��ف ال�شيعي اختار �إقامة
الدعوى الق�ضائية �ضدي".
و�أكد"�س�أم�ض ��ي يف اتب ��اع ال�سياق ��ات القانوني ��ة
يف الطع ��ن ورف�ض هذا الإجح ��اف ،ولكنني فخور
ب� ��أن املتطرف�ي�ن ا�ضط ��روا لك�ش ��ف وجوهه ��م يف
مواجهتي".
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