انفجار عبوة داخل حاسوب يف كركوك

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

كركوك PUK /

يف متــام الـســاعــة  12:45مـن بعــد ظهــر امـس الــسبـت ،انفجــرت
عبــوة نــاسفــة داخل مـكتـب للح ــاسبــات يف الـطــابـق الثــانـي من
عمـارة خليل آغـا قــرب مبنـى احملـافظـة يف كـركـوك ،وبعـد تـوجه
دوري ــات الــش ــرط ــة وخـبـي ــر املــتفج ــرات أتــضح أن العـب ــوة ك ــانـت
مـوضوعة داخل جهاز حاسوب جلبه احد االشخاص للتصليح،
وقال خبيـر املتفجرات :كان سـبب االنفجار عبوة نـاسفة محلية
الـصـنع حتـتــوي علــى مــادة TNTوبــراغـي ومـســامـيــر وجهــاز
مـ ــؤقــت وضعـت داخـل جهـ ــاز احلـ ــاسـ ــوب ،وأدت إلـ ــى اسـت ــشهـ ــاد
صاحب احملل (عـمر مصطفـى) وجرح مدنـي آخر ومت نقله الى
غ ــرف ــة الـط ــوارئ يف م ـسـتــشف ــى ك ــرك ــوك الع ــام لــتلقــي العالج،
والـتحقـيق يجــري ح ــالي ـاً ملعــرفــة صــاحـب اجلهــاز ومالبـســات
املوضوع.
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صفحة

دينارا

اطــــراف ايــــدتهــــا ..واخــــرى لـم تــطلـع علــيهــــا بعــــد

مبادرة للقاء شيعي سني يف مكة املكرمة
لتحريم الدم العراقي

بغداد  /نصير العوام

ضـمن الــدعــوات ال ــراميــة إلــى ايقــاف
نــزيف الــدم وحتــرمي سفـكه يف العــراق
ط ــرح عـض ــو هـيـئ ــة علـم ــاء امل ــسلـمـني
ال ـشـيخ محـمــود الـصـمـيــدعـي مـبــادرة
جتـمع املـرجـعيـات الـديـنيــة يف العـراق
تــصـ ــدر وثــيق ـ ــة له ـ ــذا الغـ ــرض مبـكـ ــة
املكـرمـة.وقـال الـصـميــدعي يف اتـصـال
هـ ــاتفــي مع (املـ ــدى) ام ــس ان املـبـ ــادرة
ت ــن ـ ــص عـل ـ ـ ـ ــى جـ ـمـع خ ــم ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــة م ــن
املـ ــرجعـيـ ــات الـ ـسـنـيـ ــة مع مـثـلهـ ــا مـن
املرجعيات الـشيعية اضافة إلى رئيسي
ديـ ــوانـي ال ـ ــوقفـني الـ ـسـنـي والـ ـشــيعـي
الصـ ــدار وثــيقـ ــة حت ـ ــرمي سفـك دمـ ــاء
العــراقـيـني واخـتــار الـصـمـيــدعـي مكــة

املكرمة مكاناً للقاء املرجعيات.
واوضح ان املـبــادرة حـظـيـت بــدعـم مـن
جامع االزهر واجلامعة العربية مؤكداً
انه دعـا عــدداً من املـرجـعيـات الـسـنيـة
والـ ـ ــشـ ـيـع ــيـ ـ ـ ــة وبـ ــصـ ـ ـ ــدد اسـ ـتــك ــمـ ـ ـ ــال
االت ـ ــص ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوات ل ــب ـ ـ ـ ــاق ــي
امل ــرجعـي ــات .واش ــار الـصـمـي ــدعـي إل ــى
اتصاله بآية اهلل العظمى السيد بشير
النـجفي وعـائلـة بحــر العلـوم والــشيخ
ح ــارث الـض ــاري رئـيــس هـيـئ ــة علـم ــاء
املـ ــسلـمـني وال ـ ــدكـت ـ ــور محـ ـسـن عـب ـ ــد
احلـميـد رئيـس مجلـس شـورى احلـزب
االسالمـي والشـيخ احمـد عبـد الغفـور
الـ ــس ـ ــام ـ ــرائــي رئــيـ ــس دي ـ ــوان الـ ـ ــوقف
ال ـسـنـي .وبـني الـصـمـي ــدعـي ان هـن ــاك

اتـصاالت شبـه يوميه جتـري بينه وبني
هـذه املــرجعيـات .مـشيـراً إلـى انه وعـد
من قبل مكـتب آية اهلل العـظمى بـشير
الـنجفي بـاالتصـال بـآيـة اهلل العـظمـى
الـ ـسـيـ ــد علـي الـ ـسـيـ ـسـتـ ــانـي مــن اجل
املـشــاركــة يف اللقــاء.واض ــاف ان هنــاك
تــأييـداً مـن قبل الـتيــار الصـدري لهـذه
املـبـ ــادرة مـنـ ــوه ـ ـاً إلـ ــى االتــصـ ــاالت مع
شـخصيـات مقـربـة من الـسيـد مقتـدى
الصـدر لـدعـوتـه للمـشـاركــة يف املبـادرة
ك ــاشفـ ـاً عـن نـيــته العــمل عل ــى اج ــراء
لق ــاء مـب ــاش ــر بـني آيـ ــة اهلل الع ـظـم ــى
السيد علي السـيستاني والشيخ حارث
الضـاري.من جـانبه قـال السيـد فاضل
الـشــرع عن الـتيــار الـصــدري ان الـتيــار

ي ــؤي ــد اي ــة مـب ــادرة حت ــرم سـفك دم ــاء
العــراقـيني واضــاف يف اتـصــال هــاتـفي
مع (املــدى) امــس ان الـتـيــار الـصــدري
ومنـذ البداية يؤيـد ويدعم ويشارك يف
أي مبــادرة لــوقف نــزيف الــدم واخمــاد
الفتـنة الـطائفـية ،لكـنه اشار إلـى عدم
امتالكه املعلـومات الكـافية عـن املبادرة
لـيـ ــؤكـ ــد دعـم الـتـيـ ــار الــص ـ ــدري لهـ ــا.
وكــشف ال ـشــرع لـ (املــدى) عـن تــشكـيل
الـتيــار الصـدري جلنـة تـضم بـرملـانـيني
وسـياسيني ورجال دين وشيـوخ عشائر.
م ــوضحـ ـاً انه ــا سـتق ــوم ب ــزي ــارات إل ــى
جهات سياسية سنية وشيعية من اجل
ايقـاف نزيف الـدم .واشار إلـى ان عمل
اللجـنــة ق ـسـم إلــى عــدة اق ـســام حـيـث

سـيلـتقـي الـبــرملــانـيــون ورجــال الــديـن
وشيــوخ العـشـائــر من الـتيـار الـصـدري
مع برملانيني من رجـال الدين وغيرهم
من اجلهات االخرى.
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه اعـل ــن ال ـ ـ ــشـ ـيـخ ه ـ ـ ـ ــادي
اخلالـصي عضـو الهيئـة العلـيا ملـدرسة
االم ــام اخل ــالـصـي عـن ت ــأيـي ــد الـتـي ــار
اخلالـصي ملبـادرة الصمـيدعـي ،وقال لـ
(املـدى) امـس ان الـتيـار اخلـالـصي مع
أي م ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة حت ـ ـ ـ ـ ـ ــرم سـف ــك دم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
العـراقـيني .مـؤكـداً دعـوته إلــى املبـادرة
وتكـثـيف االتــص ــاالت مـن اجل اجن ــاح
املبادرة مـطالباً بعقـد اللقاء يف العراق
ودع ــوة شخـصـي ــات ديـنـي ــة ذات ت ــأثـي ــر
اكثر على الشارع العراقي.

يف بيان اصدره مبناسبة ثورة  14متوز

رئيس اجلمهورية يدعو
إىل اقــامـة جـبـهـة وطـنـيـــة
بغداد  /املدى
دعـ ـ ــا رئ ـيـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة
جالل ط ــالـب ــانـي امــس ال ــى
اقـ ـ ــامـ ـ ــة "ج ــبهـ ـ ــة وط ـن ـيـ ـ ــة
دميق ـ ــراطـي ـ ــة" لـلع ـ ــراقـيـني
املـؤمـنني بــالعمل الـسيـاسي
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـلـ ـ ـم ـ ــي ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـتـكفـيــريـني والـصــدامـيـني
وافشــال مخطـطهم الـرامي
الــى جــر الـبالد نحــو حــرب
اهلية.
وقـ ــال طـ ــالـبـ ــانـ ــى يف بـيـ ــان
مبنـاسبـة ذكـرى ثـورة الـرابع
عـ ـشـ ــر مـن متـ ــوز عـ ــام 1958
تلقـت (امل ــدى) ن ــسخ ــة مـنه
وتـن ـش ــر نــصه يف الــصفح ــة
ال ـثـ ـ ــال ـثـ ـ ــة "ان ال ــبالد وهــي
تــواجه خـطــر االنــزالق الــى
مخـاطـر الفـتنــة الطــائفيـة
املقيـتة واحلـرية بـاستـرجاع
عـبــر ثــورة متــوز والـتـصــدي
ب ـ ـ ـشـجـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة ون ـكـ ـ ـ ــران ذات
لل ــمه ـم ـ ــة امل ـب ـ ــاش ـ ــرة ال ـتــي
تـ ــواجه اجلـمــيع واملـتـمــثل ــة
بافـشال اخملطـط التكفيري
الصدامـي الظالمي الهادف
ال ــى االنح ــدار نحــو هــاويــة
احلرب االهلية الطائفية".
وشـ ــدد طـ ــالـبـ ــانــي علـ ــى ان
ذلـك لـن يـتـم اال "بـ ــاقـ ــامـ ــة
جـبهــة وطـنيــة دميق ــراطيــة
تـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوعــب كـل امل ـ ـ ــؤم ـنــني
بـالعـراق اجلـديـد والتـواقني

الرئيس طالباني

الق ــام ــة ن ـظـ ــام دميق ــراطـي
احت ـ ــادي تـ ـ ــوافقــي ت ـ ــداولــي
ب ـ ـ ــاالح ـتـك ـ ـ ــام ال ـ ـ ــى الـع ـمـل
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ـمـ ــي
واالنـخ ـ ـ ــراط يف الـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة
السياسية الدميقراطية".
ومضـى الـى القـول "ان هـذه
املهـمة الـوطنـية الـسامـية ال
تتحقـق بانـصاف احلـلول او
امل ـ ــواقـف بل تـت ــطلـب ادان ـ ــة
صـريحـة لالرهـاب والـتكفيـر
وال ــذين يـحتـكمــون للــسالح
بــدال مـن العـمل ال ـسـيــاسـي
السلمي".
واكد وجـوب "ان تنخـرط كل

الـق ـ ـ ـ ــوى واالط ـ ـ ـ ــراف الـ ـت ــي
تـعلـن مــثل هـ ــذا املـ ــوقف يف
الـنشـاط العـملي املبـاشـر يف
مـالحـق ـ ـ ـ ـ ـ ــة االره ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــني
وتصفيتهم "داعيا يف الوقت
نـفسه الـى "جتفـيف مصـادر
االرهاب والنشاط املسلح".
كـم ــا وجه الــدعــوة مـن اجل
"تعـبئــة شعـبيـة عـامـة" ضـد
االطـراف املـسلحـة املـتبـنيـة
العمل االرهابي.
وقــال ط ــالب ــاني " لـنتــوحــد
جـميعـا لـكي ال نكـرر مـأسـاة
تـ ــاريخ كـ ــان ميكــن ان يك ــون
نق ـطـ ــة انــطالقـ ــة م ـضـيـئـ ــة
واعدة لشعبنا ووطننا".
واستـذكر يف كلمته "كيف ان
فـ ـ ــرقـ ـ ــة واخ ــتالف وت ـبـ ـ ــايــن
الـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ــة يف
تقـييـمهــا لـطبـيعــة املــرحلــة
ان ــذاك ق ــد ق ــوضـت االم ــال
واحلـق ــت بـ ـثـ ـ ـ ــورة  14متـ ـ ـ ــوز
خسائر كبيرة".
وج ــدد دع ــوتـه "للعــمل مع ــا
م ــن اجـل اجن ـ ـ ـ ــاح مـ ـب ـ ـ ـ ــادرة
الـوحدة واملصاحلة الوطنية
مـتـض ــامـنـني مـع احلك ــوم ــة
وقيـادة البالد "مـبينـا ان "يف
الـتــوحــد ضـمــان االنـتـصــار
عل ـ ــى االره ـ ــاب وال ـتــكف ـي ـ ــر
والفتنة الطائفية املقيتة".

ص الـــبـــيــــــــــان ص3

قائد الفرقة العارشة :ميسان وذي قار
ستتسلامن امللف االمني بعد املثنى

اختطاف رئيس اللجنة االوملبية العراقية
وامينها العام وعدد من املسؤولني الرياضيني
بغداد  /خليل جليل
حتولت قاعة املركز الثقايف النفطي ببغداد أمس السبت الى
مسـرحيـة لعـمليـة اخـتطـاف رئـيس
اللـجنــة االوملـبيــة الــوطـني ــة احمــد
احلج ـيـ ـ ــة وعـ ـ ــدد مــن املـ ـ ـسـ ـ ــؤولــني
الرياضيني.
فـعنـد الـسـاعـة الـواحــدة بعــد ظهـر
أم ــس اقــتحــم اك ـث ـ ــر مــن خ ـمـ ـســني
مـسلحـاً يـرتــدون مالبـس عـسكـريـة
مـتنـوعـة القـاعـة الـتي كــانت تـشهـد
مـؤمتـر اجلـمعيـة العمـوميـة للجنـة
االوملـبـي ــة الع ــراقـي ــة بعـ ــد ان متكـن
املسلحـون من السيـطرة علـى رجال
احل ـ ـ ــرس مــن حــمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة امل ـن ـ ــش ـ ـ ــأة
ـ
الـرياضـية املكلفـني بحمايـة املدخل
الـرئيـس للقـاعـة .وطلب املـسلحـون
من احلـاضريـن يف القاعـة اجللوس
عل ـ ــى االرض ،وال ـت ـ ــزام ام ـ ــاك ــنهــم.

القوات االمريكية تعتقل
 13عنرصا من التيار
الصدري يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي
اعتقلت قوة مشتركة فجر امس 13
عنصراً من التيار الصدري يف
الديوانية بعد دهم سبعة بيوت يف حي
الفرات.
وقال عضو اللجنة االعالمية يف مكتب
الشهيد الصدر جاسم محمد ان
"القوات االمريكية احملتلة تساندها
قوات من احلرس الوطني العراقي
قامت فجر الليلة املاضية باوسع
عمليات اعتقال شهدتها الديوانية
بحق ابناء التيار الصدري" ،موضحاً
انه "بعد دهم سبعة بيوت بحي الفرات
يف الديوانية فضالً عن مكتب الشهيد
الصدر مت اعتقال  13من اخواننا".
واكد املتحدث ان هذه العملية "متثل
انتهاكاً صارخاً للقانون والسيادة التي
يدعيها رجال السياسة" .مطالباً
"القوات االمريكية احملتلة بان تكف
عن حمالت االعتقال بحق اخوتنا،
كما نطالب اخوتنا يف اجليش العراقي
بان ال يساندوا احملتل يف مثل هذه
االعمال".

بعدها قاموا باطالق الـعيارات النارية داخل القاعة مهددين
بقـتل كل من يحـاول الهـرب .ثم قـامـوا بتـقييـد ايـدي رئـيس
اللجـن ــة االوملـبـي ــة ال ــوطـنـي ــة الع ــراقـي ــة
احمد احلجية واالمني العام عامر جبار
ورئيـس االحتــاد الع ــراقي لـلت ــايكــوانــدو
جـمـ ــال عـبـ ــد الـكـ ــرمي وصـ ــائـب احلـكـيـم
رئيس االحتاد العراقي لاللعاب املائية.
كمـا قـامـوا بعـصب اعـينهـم كمــا اقتـادوا
الـنــائـب الـثــالـث لــرئـيــس اللجـنــة ب ـشــار
مصـطفى ومـدير العـاب اجليش الـسابق
نشأت ماهر الى جهة مجهولة.
ويف تـص ــريح صحـفي اكــد مــدي ــر مكـتب
رئيـس الـلجنـة االوملـبيــة محمــد الهبـش
مـقتـل اثنـني من رج ــال حمــايــة اللـجنــة
االوملـبية وجرح اربعة آخـرين من عناصر
احلمـايــة اثنـاء اشـتبـاكـات حـصلـت عنـد
دخـول املــسلحـني القـاعـة .وقـال الـهبـش
ان ع ـشــريـن شخـص ـاً مـن رجــال حـمــايــة
احمد احلجية املنشأة خطفوا ايضاً اثناء احلادث.

جملس النواب يصوّت عىل متديد حالة
الطوارئ يف البالد
بغداد  /هشام الركابي
صـ ـ ـوّت اعـ ـض ـ ــاء مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب امـ ــس
بـاالغلبـية لـصالح متـديد حـالة الـطوارئ
مـدة شهر واحـد يف احملافـظات عـدا اقليم
كــردسـتــان .وقــال رئـيــس مجلــس الـنــواب
الــدكتــور محمـود املـشهـدانـي ان كتـابـاً مت
تـ ــوجـيـهه الـ ــى مـجل ــس الـنـ ــواب مـن قــبل
رئـاسة اجلـمهوريـة ورئاسـة الوزراء يـدعوه
إل ــى التـصــويـت علــى قــرار متــديــد حــالــة
الطوارئ واقـراره .واعترض عـضو مجلس
ال ـنـ ـ ــواب عــن ج ــبهـ ـ ــة ال ـت ـ ـ ــوافق حـ ـ ـســني
الفلــوجي واعـتبـر هـذا االجــراء مخــالفـاً
لالجـراءات القـانــونيـة وطـالـب مبنـاقـشـة
مـ ـسـ ــالـ ــة الـتـمـ ــديـ ــد ق ـ ــائالً "إن قـ ــانـ ــون
الـط ــوارئ يــثقل ك ــاهل امل ــواطـن الع ــراقـي
حـيـث أن اإلعــتقـ ــاالت واملـ ــداهـمـ ــات تـتـم
بطـريقـة غيـر قـانـونيـة وحتـدث بـدون أمـر
ق ـضـ ــائـي ".ورد املـ ــشهـ ــدانـي ق ـ ــائالً "هـ ــذا
تقـصيـر من جـانـب القضـاة وليـس اخللل
يف قـ ــانـ ــون ال ـطـ ــوارئ ".ثــم طلـب رئـي ــس
اجمللــس من االعـضــاء انهــاء املنـاقـشـة يف
هــذا املــوضــوع والـتـصــويـت علــى متــديــد

حــالــة الـطــوارئ .وعقـب التـص ــويت غــادر
املـشهــداني قـاعــة اجمللـس .بعـدهـا تـولـى
الـن ــائـب االول ل ــرئـيــس مـجلــس الـن ــواب
الـشـيخ خــالــد العـطـيــة رئــاســة اجللـســة
واوعـز الـى اللجنـة القـانـونيـة يف اجملـلس
تالوة القــراءة االولــى لقــانــون املف ــوضيــة
العـليـا املـسـتقلــة لالنـتخـابـات .وقـانـون
اصالح النزالء واملـودعني ،وخالل القراءة
طـرح عـدد مـن النــواب بعـض املالحـظـات
واملق ـت ـ ــرح ـ ــات ح ـ ــول ب ـنـ ـ ــود الق ـ ــان ـ ــونــني
امل ــذك ــوريـن وعلـيـه طلـب رئـيــس مـجلــس
النـواب من اللجنـة القانـونية دراسـة هذه
املـقـ ـت ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات الدراجـه ـ ـ ـ ــا ضـ ـم ــن ن ـ ــص
القــانــونـني لغ ــرض التـصــويـت علـيهــا يف
اجللسات املقبلة.
بعـ ــد ذلك دع ــا الـن ــواب يف الـب ــرمل ــان ال ــى
اص ــدار بيــان حــول العــدوان االس ــرائيـلي
علــى لـبـنــان وحــصلـت امل ــوافقــة مـن قـبل
رئاسة اجمللس على اصدار البيان.
واعلــن الع ـطـي ــة ارجـ ــاء جل ـسـ ــة اجمللــس
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـبــت إل ـ ــى ال ـي ـ ــوم
االحد.

سياح مبتهجون بسالمة خروجهم من لبنان امس

البصرة  /عبد احلسني الغراوي
ق ــال الل ــواء ال ــركـن عـب ــد اللـطــيف ثعـب ــان
محمـد قـائــد الفـرقــة العـاشــرة يف اجليـش
العــراقـي ان محــافـظـتـي مـي ـســان وذي قــار
س ـت ـت ـ ــسل ـم ـ ــان املـلف االم ـنــي م ــن الق ـ ــوات
مـتع ــددة اجلنــسيــة بعــد محــافـظــة املـثنــى
م ـسـتـبع ــداً مح ــافـظ ــة الـبـص ــرة يف ال ــوقـت
احلاضـر والتي ستكـون املرحلـة االخيرة يف
تسلـم امللف االمني باحملـافظات اجلنـوبية.
واشــاد قــائ ــد الفــرق ــة العــاشــرة يف مــؤمتــر

صـحفــي مبقـ ــر الفـ ــرقـ ــة ام ــس بـ ــالـب ـصـ ــرة
بتعاون املـواطنني ووعيهم مـؤكداً انخفاض
نسـبة عمليات االغتيـال واخلطف والسرقة
وتهـريب املشـتقات النفـطية لكـنه لم يحدد
النـسبـة ،مـستعـرضـاً دور الفـرقـة يف تعـزيـز
ال ــوضع االمـنـي ب ــاحمل ــافـظ ــات اجلـن ــوبـي ــة
وتــشكـيالتهــا اجلــاهــزة الي ط ــارئ وبني يف
املـ ــؤمتـ ــر ان شهـ ــر حـ ــزيـ ــران املـ ــاضــي شهـ ــد
( )119عمـليــة قـتل و( )11حــالــة تــسلـيب و
( )8حاالت تفجير.

لــلــــــيـــــــــــــــوم الـــــــــــــــرابــع عــلـــــــــــــــى الــــــتـــــــــــــــوالــــــي

ارسائيل تواصل قصف لبنان وتتوعد بتصفية نرص اهلل
بـيــــروت  -العـــواصـم  /املـــدى -
الوكاالت

للــي ـ ــوم ال ـ ــرابـع عل ـ ــى الــت ـ ــوالــي واصلــت
اسـرائيل امس هجـومها العـسكري واسع
الـنـط ــاق علــى لـبـنــان ب ــراً وبحــراً وجــواً،
ملـحقة افدح اخلسـائر بالبنـى التحتية،
وبــاالقتـصــاد اللـبنــاني ،يف وقـت ارتفـعت
فــيه الـنـ ــداءات مــن كل جـ ــانــب الطفـ ــاء
حرائق احلـرب التي تـنذر بـدفع املنـطقة
إلى الكارثة.
ففـيـمـ ــا هـ ــددت اسـ ــرائـيـل علـ ــى ل ــسـ ــان
وزيـ ــرهـ ــا ل ــشـ ــؤون الـهجـ ــرة زئــيف بـ ــومي
بتصفـية االمـني العام حلـزب اهلل ،حسن
نـصــر اهلل يف اول فــرصــة تـسـنح لهــا اكــد
اجليـش االسـرائـيلي امـس فقـدان اربعـة
مـن جـن ـ ــوده بق ــصف اســتهـ ــدف احـ ــدى
ب ـ ـ ــوارجـه احل ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة مـق ـ ـ ــابـل س ـ ـ ــواحـل
العـ ـ ــاصــمـ ـ ــة بــيـ ـ ــروت ،ت ـ ـ ــرافق ذلــك مع
حتـ ــذيـ ــرات الـ ــرئـي ــس املــصـ ــري حـ ـسـنـي

مـب ــارك ،ومـلك االردن عـب ــد اهلل الـث ــانـي
مــن الــت ــصعــي ـ ــد غــي ـ ــر املـ ــس ـ ــؤول ال ـ ــذي
يـسـتهـدف جــر املنـطقـة الوضـاع خـطـرة
وتــورطهــا يف مــواجه ــات غيــر محـســوبــة
تتحمل تبعاتها دول املنطقة وشعوبها.
ومع تـصــاعــد القـصف مـتعــدد االشكــال
واالجتـاهـات ضـد لـبنـان عـامــة ،وبيـروت
بــشكل خـاص ،والــذي متكـن من تــدميـر
مق ـ ــر االم ـ ــانـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة حل ـ ــزب اهلل يف
الــضـ ــاحـيـ ــة اجلـنـ ــوبـيـ ــة ،اكـ ــد الـ ــرئـي ــس
االمريـكي بوش ،ان افضل طـريقة لوقف
هـذا التـدهور تـتمثـل يف توقـف حزب اهلل
عـن مهاجمة اسرائيل والقاء سالحه ،يف
حـني دع ــا ال ــرئـيــس ال ــروسـي فالدميـي ــر
ب ـ ـ ــوتــني إل ـ ـ ــى وقـف الع ــنف يف ال ـ ــش ـ ـ ــرق
االوسـ ــط ،مـع ــت ــب ـ ـ ــراً ان قـلـق اس ـ ـ ــرائـ ـيـل
مـ ــشـ ـ ــروع ،داعــي ـ ـ ـاً إلـ ـ ــى ان يـكـ ـ ــون الـ ـ ــرد
متكافئاً.
واذ بلغت احلصيلة االوليـة للحرب نحو

" "250مـدنياً للـبنانـياً بني قـتيل وجريح،
فــان القـصف االس ــرائيـلي تــوسـع وامتــد
لـيلقـي بقــذائفه علــى الـطــريق الــواقعــة
شمـال شرق البالد عند احلـدود السورية
ويف مـحــيـ ــط ط ـ ـ ــرابـل ـ ــس ث ـ ـ ــانــي امل ـ ـ ــدن
اللـبنــانيـة ،يف الــوقت الــذي واصلـت فيه
اجلــاليــات العــربيــة واالجنـبيـة نــزوحهـا
اجلماعي ،بـاالخص بعد ان بـادر العديد
مــن الـ ـ ــدول التخ ـ ــاذ اج ـ ــراءات عــملــي ـ ــة
سريعة الجالء مواطنيها.
مـن بني اصــوات القــذائـف واالنفجــارات
واحلـ ـ ــرائق ،تـ ـ ــرتفـع مخ ـتـلف االص ـ ــوات
اللـبـن ــانـي ــة مـط ــالـب ــة اجملـتـمع ال ــدولـي
ب ــوقف احلــرب الـتـي وجــد لـبـن ــان نفــسه
علـ ـ ــى حــني غـ ـ ــرة يف ات ـ ـ ــونه ـ ـ ــا دون علــم
مسـبق ،ودون تخطـيط أو رغبـة ،كمـا اكد
ذلك السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء
اللبناني!
وب ــاالمــس ايـضـ ـاً ،دع ــا سع ــد احل ــري ــري

زعـيـم االكـث ــري ــة الـب ــرمل ــانـي ــة اللـبـن ــانـي ــة
اجملـتـمع ال ــدولـي إل ــى الـتح ــرك ل ــوضع
ح ــد للعــدوان مـطــالـب ـاً الــدول العــربـيــة
ب ـ ــاتخـ ــاذ مـ ــوقـف واضح مـن ال ـ ــوضع يف
بالده.
يف خ ـضـم ذلـك كـله ،ادعـت اسـ ــرائــيل ان
الـص ــاروخ ال ــذي اص ــاب ب ــارجـته ــا امــس
االول ،هـ ــو مـن صــنع ايـ ــرانـي ،يف اشـ ــارة
يفـ ــسـ ـ ــرهـ ـ ــا احملـللـ ـ ــون رمبـ ـ ــا لــتـ ـ ــرش ــيح
االحــداث التخــاذ اجتــاهــات جــديــدة ،يف
وقـت يجــد فـيه اجملـتـمع الــدولـي نفــسه
وجه ـاً لــوجه امــام ازمــة حقـيقـيــة يهــدد
ت ـ ــواصـلهـ ـ ــا بحـ ـ ــرائق رمبـ ـ ــا تعــي ـ ــد رســم
خـ ــارطـ ــة جـ ــديـ ــدة وفق مـ ــراكـ ــز القـ ــوى،
واالجـن ــدة اخملـتـلفـ ــة ولكـن االخــط ــر يف
االمـر ان املــدنيـني هم الـذيـن يتـحملـون
وزر هذه الكوارث.

تقارير وتفاصيل موسعة على
الصفحتني 9 - 8

هيئة النزاهـة :احالة اوراق قضيتي كاسحات االلـغام والشاي الفاسد إىل املحاكم
بغداد  /املدى
أحـيلت االوراق الـتحقـيقيـة يف
قضية كاسحات االلغام املبرمة
عقـودهـا بـني وزارة التخـطيـط
والـتعــاون االمنــائـي وعــدد مـن
الشـركات الـعامليـة إلى احملـكمة
اجلن ــائي ــة اخملتـصــة بقـضــايــا
النزاهـة ،يف الوقـت الذي احيل
فــيه املــتهـم ـ ــون عل ــى خـلفـيـ ــة
ق ـ ـضــي ـ ـ ــة ال ـ ــش ـ ـ ــاي الـف ـ ـ ــاس ـ ـ ــد
اخملـصــص ملف ــردات الـبـط ــاق ــة
ال ـتــم ـ ــوي ـنــي ـ ــة إل ـ ــى احمل ـ ــاكــم
اخملـتـص ــة بقـض ــاي ــا الـن ــزاه ــة
واثبت الفحص تـسببه مبرض
السرطان البطيء.
وصرح املتحـدث الرسمي باسم
رئـي ــس هـيـئ ــة الـن ــزاه ـ ــة علـي
ال ـ ـشــب ـ ــوط يف بــي ـ ــان صـحفــي
تـسلمت (املـدى) نسخـة منه ان
هـيئـة حتقـيق النـزاهـة احــالت
االوراق الـتحـقيـقيـة يف قـضيـة
ك ـ ــاسح ـ ــات االلغ ـ ــام املــب ـ ــرم ـ ــة
عقـودهـا بـني وزارة التخـطيـط
والتعـاون االمنـائي مع شـركـات

دوكـنـك الك ــرواتـي ــة وريحج ــون
البـريطـانيـة وفـالكـون االملـانيـة
إل ـ ـ ــى احملـكــم ـ ـ ــة اجلــن ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة
اخملـتــص ــة بقــض ــاي ــا الـن ــزاه ــة
حـيـث اثـبـتـت الـتـحقــيق ــات ان
ك ـ ـ ــاسـح ـ ـ ــات االلـغ ـ ـ ــام واملـ ـ ـ ــواد
االح ــت ــي ـ ـ ـ ـ ــاط ــي ـ ـ ـ ـ ــة وشـفـالت
التـنظـيف هي مــواد مسـتعملـة
ومعــاد تــأهـيلهــا وهــو م ــا يعــد
مخ ـ ــالف ـ ـ ـ ًا ل ــش ـ ــروط الـعقـ ـ ــد،
وأض ــاف الـبـي ــان ان احملـكـمـ ــة
اجلـنــائـيــة ق ــررت ايقــاف وكـيل
وزيــر الـتخـطـيـط ومــديــر عــام
الهيئة الـوطنية لشؤون االلغام
ومديـر الدائـرة الفنيـة يف هيئة
شــؤون االلغـام ومـديـر الـدائـرة
الق ــان ــونـي ــة وعــض ــو الـلجـنـ ــة
الـف ـنــي ـ ـ ــة وفـق امل ـ ـ ــادة  340مــن
قانـون العقـوبات ،وقـال البـيان:
ان احملـكمــة املــركــزيــة اوضـحت
ان مـديـر عـام الهـيئـة الـوطـنيـة
لشـؤون االلغام لـم يتم القبض
عليه كـونه هـارب ًا كـما قـال وزير
الـتخـطـيـط احل ــالـي ب ــاح ــال ــة

املواطـنون يشترون حـاجياتهم املنـزلية من االسواق

الــوكـيل علــى الـتقــاعــد لـثبــوت
فـساده  ،واشـار الشبـوط إلى ان
قـيمــة العق ــد املبــرم حــسب مــا
مــوثق يـبلغ مــا يقــارب االثـنـي
عــش ــر ملـي ــون دوالر.مـن جه ــة
ثـانيـة قال الـناطق الـرسمي ان
هـيئـة حتقـيق النـزاهـة فـتحت

الـتـحقــيق يف ق ـضـي ــة ال ــشـ ــاي
الف ــاس ــد بع ــد تلقـيه ــا اخـب ــار ًا
بــش ــأن الــصفق ــة املـب ــرم ــة بـني
جه ــة الـتـجهـي ــز وهـي ش ــركـ ــة
فـيـتـنــامـيــة وال ـشــرك ــة العــامــة
لـتجــارة املــواد الغــذائـيــة حـيـث
اثبت التحقيق ان الشاي املورد

إلــى الع ــراق عن طــريق مـينــاء
العقـب ــة بكـمـي ــة مقــدارهــا 594
طن ًا لم يخضع ألية فحوصات
يف قسـم االخراج الكـمركي ومت
ادخـاله إلى اخملازن ،واضاف ان
كـمـيــة ال ـشــاي امل ـسـت ــورد وبعــد
اخضـاعهـا إلـى الفـحص تـبني
ع ــدم صالحـيـته ــا لالسـتهالك
البشـري نتيجـة احتوائهـا على
بكـتريا القـولون البـرازية والتي
ت ـ ـس ـبــب م ـ ــرض ال ـ ــس ـ ــرطـ ـ ــان
البـطيء ومتت احـالـة املـتهمني
عل ــى خـلفـي ـ ــة الق ـضـي ــة إلـ ــى
احمل ــاكـم اخملـتــص ــة بقــض ــايـ ــا
الـن ــزاه ــة وهـم ــا م ــدي ــر عـ ــام
الـشـركــة العـامـة لـتجـارة املـواد
الغ ــذائـي ــة وك ــال ــة وال ــذي ك ــان
ي ـ ـشـغل مــن ـصــب م ـ ــدي ـ ــر ع ـ ــام
االس ـ ــواق امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة وامل ــتهــم
الـث ــانـي م ــدي ــر ق ـسـم االخ ــراج
الـكـم ــركــي وفق امل ــادة  340مـن
قـانون العقـوبات واحـالتهـا إلى
احملـكم ــة اجلن ــائيــة الص ـ ـ ـ ـ ــدار
احلكم فيها.

