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تكريت/ ا ف ب 

بداأت الق���وات االمني���ة حملة وا�س���عة ملطاردة 
معتقلني من تنظي���م القاعدة متكنوا من الفرار 
م���ن اح���د �س���جون تكري���ت، م�س���اء االربع���اء 
وت�سف ال�سلطات عددا منهم بانهم »خطرون«.
وق���ال اللواء عب���د الكرمي خل���ف ان »اجراءات 
امنية م�سددة اتخذتها ال�سلطات مع املحافظات 
للمط���اردة  وح���دات  ار�س���ال  ومت  املج���اورة، 
باال�س���افة اىل ار�س���ال وحدات مراقبة ا�سافية 
على احلدود العراقية يف �س���مال غربي البالد« 
مع �س���وريا. واكد خلف بح�س���ب فران�س بر�س 
»اعتقال عدد من الفارين باال�س���افة اىل اعتقال 
املذنبني امل�سوؤولني عن حماية املعتقل«، م�سريا 
اىل ان »�س���تة م���ن املعتقل���ني الفارين يعتربون 
خطرين«.، لكن انباء الحقة حتدثت عن اعتقال 

�ستة، من �سمنهم العقل املدبر للعملية.
وك�س���ف م�س���در امن���ي ف���رار 16 معتق���ال م���ن 
القاعدة من �س���جن يف تكري���ت، موؤكدا اعتقال 
احدهم �س���باح اخلمي�س. وقال امل�س���در طالبا 
عدم ذك���ر ا�س���مه ان »املعتقلني وبينهم خم�س���ة 
حك���م عليه���م باالع���دام، ا�س���تطاعوا الفرار من 
ال�س���جون يف و�س���ط مدين���ة تكري���ت«.  اح���د 
واو�س���ح انهم »قاموا بخلع ناف���ذة دورة املياه 
وت�س���للوا ع���رب �س���المل اح���د اب���راج املراقبة«. 
وتت���وىل ق���وة عراقي���ة ادارة ال�س���جن الواق���ع 
داخل احد الق�س���ور الرئا�س���ية و�سط تكريت. 
وذكرت م�سادر يف ال�سرطة ان ال�سجناء »فروا 

بعد نقلهم مبا�سرة اىل مركز اعتقال جديد«. 
وتتقا�س���م وزارات الداخلية والدف���اع والعدل 

م�سوؤولية ادارة ال�سجون يف العراق. 
وعق���د حماف���ظ �س���الح الدين مط�س���ر ح�س���ني 
علي���وي والق���ادة االمني���ون اجتماع���ا طارئ���ا 
ملناق�س���ة االو�س���اع يف اعقاب ف���رار املعتقلني. 
وق���ال علي���وي »نرج���ح وج���ود متعاون���ني من 
الداخ���ل نظ���را للع���دد الكب���ري للفاري���ن، او ان 
يك���ون هن���اك اهمال مطل���ق يف ادارة ال�س���جن 
احلالت���ني«. يف  املق�س���رين  معاقب���ة  ويج���ب 
وا�س���اف »مت ت�س���كيل جلن���ة للتحقي���ق وقمن���ا 
بغل���ق املناف���ذ املوؤدي���ة للمدين���ة وقررن���ا حظر 
التجول واال�س���تنفار التام يف االجهزة االمنية 

وعممنا �سورهم داخل �سالح الدين وخارجها 
واعتقلنا احدهم ونتابع التحقيقات معه«.

وتابع عليوي »ا�س���در وزي���ر الداخلية )جواد 
الب���والين( ام���را بحجز جميع امل�س���وؤولني عن 
ال�س���جن وعدده���م نحو مئة �س���خ�س للتحقيق 
معه���م، وبالطبع مل يكون���وا جميعا موجودين 
اثناء احلادث لكن الغر�س هو معرفة املق�سرين 
من الربيئني«. وختم »اكت�سفنا بع�س اخللل يف 
االجراءات االمنية املتبعة يف ال�سجن واتخذنا 

خطوات ل�سد الفجوات«.
وك�س���ف �س���ابط كبري يف غرفة عمليات �سالح 
الدين ان »ال�س���جني الفار ال���ذي اعتقلته قوات 

 15( عوين���ات  منطق���ة  يف  �س���باحا  االم���ن 
كل���م جن���وب تكري���ت( هو موف���ق عبد ال�س���الم 
املجمع���ي، املحك���وم باالع���دام الدانت���ه بقت���ل 

عنا�سر من ال�سرطة واجلي�س العراقي«.
م���ن جهة اخرى، قال م�س���در يف ال�س���رطة »من 
الوا�س���ح ان هن���اك تن�س���يقا م���ع جه���ة معين���ة 
�ساعدت يف فرار هوؤالء ويحتمل ان يكون احد 
امل�سوؤولني قام بامل�ساعدة يف ذلك«. وا�ساف ان 
»ال�سجن يجب ان يكون �س���ديد احلرا�سة، لكن 
الت�س���هيالت الت���ي تطالب به���ا منظمات حقوق 
االن�س���ان تعرقل اتخاذ مثل ه���ذه االجراءات«. 
وال�سجن من اهم مراكز االعتقال يف املحافظة، 

وفقا للم�سدر.
اىل ذلك، اكد م�س���در امني »اقالة العقيد حممد 
�سالح اجلبوري مدير )قوة مكافحة االرهاب( 
يف املحافظة وو�س���عه قي���د االقامة اجلربية«. 
وا�س���ار اىل ار�س���ال مئ���ة عن�س���ر من ال�س���رطة 
كقوة ا�سافية حلرا�سة ال�سجن، وفقا للم�سدر.
م���ن جه���ة اخ���رى، اعل���ن اجلي����س االمريك���ي 
ان ق���وات امني���ة عراقي���ة برفق���ة م�ست�س���ارين 
امل�س���وؤولني  م���ن  اثن���ني  اعتقل���ت  امريكي���ني 
البارزين يف »رجال الطريقة النق�س���بندية« يف 
كرك���وك �س���مال بغ���داد. واو�س���ح ان »قوة من 
الط���وارىء اعتقلت �س���الح الدين عبد الوهاب 

عثم���ان امللق���ب ب�)حج���ي جن���دت( م���ا يقط���ع 
الطري���ق امام متوي���ل االن�س���طة االرهابية يف 
املنطق���ة« لكن���ه مل ي�س���ر اىل تاري���خ االعتق���ال. 
كما ا�س���ار اىل »اعتقال جنم عب���د الله العجيلي 
اللواء ال�س���ابق يف احلر����س اجلمهوري الذي 
يعمل حاليا م�ست�س���ارا ع�س���كريا بارزا جلي�س 
اجلي����س  وي�س���نف  النق�س���بندية«.  الطريق���ة 
االمريك���ي »رجال الطريق���ة النق�س���بندية« بني 
املنظمات »االرهابي���ة« التي اخذت على عاتقها 
يف االونة االخرية اطالق حملة دعائية ت�سجع 
الفتي���ان واالحداث على ان يك���ون لهم دور يف 

هجمات مبا�سرة على القوات االمنية.

الكويت/ كونا
اع���ادة  امكاني���ة  يف  الكوي���ت  تفك���ر 
ا�ستثمار التعوي�سات املالية يف العراق 
جراء غ���زو نظام �س���دام له���ا يف العام 
1990، كما �س���بق واقرتح االمني العام 
ل���المم املتحدة وفق ما �س���رح به وزير 

اخلارجية الكويتي حممد ال�سباح. 
به���ذه  الكويت���ي  الوزي���ر  وادىل 
وكال���ة  نقلته���ا  الت���ي  الت�س���ريحات 
االنب���اء الكويتية اخلمي����س، بعد لقائه 
طالب���اين  ج���الل  اجلمهوري���ة  رئي����س 
عل���ى هام����س اجلمعي���ة العام���ة ل���المم 
املتحدة. وق���ال »لدينا رغبة حقيقية يف 
م�س���اعدة العراق على ا�ستكمال تطبيق 

ه���ذه الق���رارات )الدولية ب�س���اأن التعوي�س���ات( الن ذلك هو الطري���ق للخروج من 
االلتزامات الدولية با�س���تكمال تطبيقها«. و�س���دد ال�سباح على ان اأمن العراق امر 
ا�سا�سي الأمن الكويت، وان ا�ستكمال �سيانة العالمات احلدودية بني البلدين اهم 

م�ساألة بالن�سبة للكويت.
وردا عل���ى �س���وؤال ح���ول اق���رتاح بان ك���ي مون بح���ل م�س���الة التعوي�س���ات عرب 
ا�س���تثمارات كويتي���ة يف العراق، قال ال�س���يخ حمم���د »هذا هو ما نفك���ر فيه واننا 
نري���د اأن ن�س���تعمل ه���ذه االأم���ور ملزيد من الت�س���ابك بني اقت�س���اد البلدي���ن ملا فيه 
منفعة ال�س���عبني الكويتي والعراقي«. واكد ا�س���تعداد بالده »للجلو�س والتباحث 
يف االأ�س���اليب التي تعود بالنفع ب�س���كل مبا�س���ر على ال�س���عب العراقي وال�س���عب 
الكويت���ي«، موؤكدا الرغبة يف »�س���راكة ا�س���رتاتيجية« بني البلدين خ�سو�س���ا يف 

جماالت »البنية التحتية وال�سياحة وجمال التجارة واال�ستثمار«.
ويدف���ع الع���راق حاليا خم�س���ة باملئة من عائداته النفطية كتعوي�س���ات ل�س���ندوق 
تعوي�سات دويل خا�س عن اال�سرار التي احدثها خالل الغزو. وذكر االأمني العام 
ل���الأمم املتحدة  بان كي مون موؤخرا ان الع���راق دفع حتى االن ما جمموعه 27.1 
ملي���ار دوالر كتعوي�س���ات حرب للكويت وتبقى نح���و 25.2 مليار دوالر يتوجب 
دفعها. كما قال يف متوز املا�س���ي انه يوؤيد فكرة حلول بديلة خلف�س تعوي�س���ات 
احل���رب الت���ي يدفعها الع���راق للكويت مب���ا يف ذلك فك���رة طرحتها بغداد تق�س���ي 

بتحويل التعوي�سات غري املدفوعة اىل ا�ستثمارات.
وتري���د بغداد ان يقب���ل جمل�س االمن بحقيقة انها مل تعد متث���ل تهديدا على االمن 
الدويل وهو املربر الذي ا�س���تندت اليه العقوبات التي فر�س���ت على نظام �س���دام 
بعد غزوه الكويت يف 1991، وحتديدا يف اطار الف�س���ل ال�سابع من �سرعة االمم 

املتحدة.
وتطال���ب تل���ك القرارات الع���راق بدفع تعوي�س���ات للكويت واع���ادة املمتلكات لها 
ا�سافة اىل تر�سيم احلدود امل�سرتكة بني البلدين واعادة ا�سرى احلرب الكويتيني 
املتبقني. وت�س���ر الكويت على انه يجب عدم احداث اي تغيري على موقف جمل�س 

االمن اال بعد االلتزام بكافة قرارات املجل�س.

عوا�سم/ وكاالت

فّو�����س ال�س����كرتري الع����ام لالأمم املتح����دة بان ك����ي مون، 
مبعوثه اخلا�س يف العراق اإد ملكرت، مب�ساعدة العراق 
و�س����وريا ب�س����اأن ملف طلب بغداد اإن�س����اء حمكمة دولية، 
للتحقي����ق م����ع بعثي����ني عراقي����ني يقيم����ون يف �س����ورية، 
تتهمه����م بالوق����وف وراء تفجريات االأربع����اء الدامي يف 
بغ����داد ال�س����هر املا�س����ي، فيما ا�س����رتط وزي����ر اخلارجية 
هو�س����يار زيباري، وجود نتائج ملمو�سة على طريق حل 
االأزمة بني بغداد ودم�سق، ال�ستمرار بالده يف املحادثات 

والو�ساطات اجلارية لراأب ال�سدع. 
ويعت����رب قرار كي مون باتخاذ اإج����راء هذه املرة، خطوة 
اأخ����رى تتعدى جمرد حتويل خط����اب املالكي اإىل جمل�س 
االأم����ن، كم����ا فع����ل يف وقت �س����ابق ه����ذا ال�س����هر، وقد مت 
ترجمته اأي�س����ا باأنه اإج����راء مت يف غياب رد فعل املجل�س 

ب�ساأن هذه الق�سية. 
يف غ�س����ون ذلك، قال م�ست�سار الرئي�س الرتكي لل�سوؤون 
العربية اإر�س����اد هرمزلو، اإن االجتم����اع املزمع عقده بني 
الوفدي����ن العراق����ي وال�س����وري يف نيوي����ورك، برعاي����ة 
اأنق����رة وجامعة ال����دول العربي����ة، مت االتف����اق على عقده 
يف االجتماع����ات الت����ي ج����رت يف القاه����رة واإ�س����طنبول 

موؤخرا. 
وب�س����اأن االأدل����ة والوثائ����ق التي قال����ت بغداد اإن دم�س����ق 
ترف�س ت�س����لمها، ق����ال هرمزلو يف ت�س����ريح نقله )راديو 
�س����وا( »�س����بق احلدي����ث ع����ن مو�س����وع االأدل����ة، وتقدمي 
بيانات معينة واعرتافات م�سجلة، وهناك راأي اآخر لدى 
الط����رف املقابل، باأن ق�س����ما كبريا من ه����ذه االأدلة ال متت 

اإىل املو�سوع ب�س����لة، واإمنا تدل على وجود معار�سني؛ 
ولك����ن املهم يف هذا املو�س����وع ه����و التحدث، ف����اإذا كانت 
هن����اك اأدلة ثابت����ة، فقد اأعلنت دم�س����ق باأنها �س����تلتزم مبا 

تتطلبه هذه املرحلة«. 
ه����ذا واأكدت م�س����ادر �س����ورية اأن اأية �س����فقة غري واردة 
بني �س����وريا واأية دولة اإقليمية اأو غربية ل�سالح حكومة 
العراق قد تتم على ح�س����اب القيادات العراقية املعار�سة 

املوجودة يف دم�سق. 
اإىل ذلك اأطلق رئي�س الوزراء نوري املالكي ت�س����ريحات 
حادة �س����د �س����ورية لع����دم جتاوبها مع مطال����ب حكومته 
وح����ذر م����ن االجتماع����ات العربي����ة التي ت�س����عى اىل نقل 
ق�سية بالده من االمم املتحدة اىل اجلامعة العربية بهدف 
ت�س����ييع حق����وق العراقيني يف م�س����األة تفج����ريات بغداد 
الدامية، ح�س����ب قوله. وا�س����اف يف ت�سريحات �سحفية 
اأن »العراقي����ني ج����ادون يف كل مطالبه����م، و�سنوا�س����ل 
الطري����ق ال����ذي اخرتناه لتحقي����ق تطلعات اأبناء �س����عبنا 
الذي انتخبنا للق�س����اء على فلول القاع����دة والبعث الذي 
ينطل����ق من �س����ورية، اأو الذه����اب اىل املجتمع الدويل اأو 

اللجوء اىل اأية و�سيلة اخرى لوقف االنتهاكات«.
ومل يح����دث اإىل االآن اخ����رتاق حقيق����ي يف االأزم����ة ب����ني 
البلدين رغم جولتني من املباحثات على م�س����توى وزراء 
اخلارجي����ة برعاية تركية وعربي����ة االأوىل جرت يف مقر 
اجلامعة العربية والثانية يف ا�س����طنبول. وت�س����ر بغداد 
على طلبها بت�س����ليم دم�سق القيادات البعثية التي تتهمها 
بتدب����ري الهجمات االإرهابية التي ي�س����هدها العراق، فيما 
ترف�س دم�س����ق اىل االآن املزاعم العراقي����ة وتقول انها ال 

ت�ستند اإىل اأدلة منطقية.

بغداد/ املدى والوكاالت
حذرت االأمم املتحدة م���ن تعر�س الجئني من االقليات العراقية 
اىل انع���دام االمن واملخاطرة بفقدان هويتهم الدينية والثقافية 
وه���م ي�س���عون اىل اللج���وء يف ال���دول املج���اورة اأو اوروب���ا 
الغربي���ة. وذك���رت وكالة الالجئ���ني التابعة ل���المم املتحدة، يف 
تقريره���ا الذي اأ�س���درته نهاية اال�س���بوع املا�س���ي ان عددًا غري 
متنا�س���ب من الذين فروا من العراق كانوا من اقليات عرقية او 
دينية، مبن فيهم امل�س���يحيون وال�سرك�س وال�سابئة املندائيون 
وال�س���بك والرتكمان واليزيديون، م�س���رية اىل ان بع�س���هم قام 
برحالت خط���رية اىل اوروبا كي يواجهوا ب�سيا�س���ات اللجوء 

ال�سارمة والتمييز، ويف بع�س االحوال العودة االجبارية.
وتق���در وكالة الالجئ���ني ان نحو 1.9 مليون �س���خ�س فروا من 
العراق نتيجة احلرب يف العام 2003 وعمليات العنف خا�س���ة 

بعد تفجري قبة االمامني الع�سكريني يف �سامراء.
وقال كارل �س���ودربرج، مدي���ر ال�سيا�س���ة يف املجموعة الدولية 
حلقوق االقليات، يف بيان ان »بع�س اجلماعات مثل املندائيني، 
الذين يبلغ تعدادهم ب�س���عة اآالف يف العامل، معر�س���ون لفقدان 
العديد من ممار�س���اتهم الدينية والثقافي���ة حيث انهم متفرقون 

داخل البلدان. انهم معر�سون خلطر اال�ستئ�سال الثقايف«.
واأ�س���اف ان »االقليات تغادر العراق النه يتم ا�ستهداف افرادها 
بالهجمات ب�س���بب ديانته���م او ثقافتهم ولكن اخلروج من البالد 

لي�س �سمانًا ل�سالمتهم واأمنهم«. ولفت اىل ان العديد من الدول 
االوروبية ترف�س االآن طلبات اللجوء وتعيد النا�س اىل العراق 

على رغم ان الهجمات على االقليات زادت يف بع�س املناطق.
واأو�س���حت الوكالة يف تقريرها ان ال�سويد، املق�سد االوروبي 
الرئي�س���ي لالجئ���ني العراقي���ني، بداأت باإع���ادة عدد م���ن طالبي 
اللج���وء املرفو�س���ني اىل الع���راق، وبينه���م م�س���يحيون، عل���ى 
ا�س���ا�س ان بع�س االجزاء يف الع���راق اآمن وميكن العودة اليه. 
واأ�س���افت ان بريطاني���ا ودواًل اوروبية اخرى بداأت اي�س���ًا يف 
االع���ادة االجباري���ة لطالب���ي اللج���وء املرفو�س���ني. كم���ا ذكرت 
م�س���ادر ل�)املدى( ان ال�س���رطة يف الدمنارك قد بداأت بت�س���ييق 
اخلناق على الالجئني العراقيني الذين رف�ست طلباتهم باالقامة 

ملغادرة البالد. 
وح���ذرت الوكالة من ان ال�سيا�س���ات التي تتبعه���ا بع�س الدول 
الت���ي متنح اللجوء توؤثر �س���لبًا على الجئي االقلي���ات العرقية، 
مو�س���حة ان �سيا�س���ات الت�س���تيت الت���ي تف�س���ل الالجئ���ني من 
القومية نف�س���ها لها تاأثري خطري عل���ى االقليات التي حتتاج اىل 
ان يبق���ى اأفراده���ا معًا كطائفة من اجل حماي���ة هويتها الثقافية 
وطقو�سها الدينية. وت�سري ارقام وكالة الالجئني التابعة لالمم 
املتح���دة اىل ان نح���و 450 ال���ف عراق���ي يعي�س���ون يف االردن 
ونح���و 1.2 ملي���ون يف �س���ورية، فيما يوجد نح���و 2.6 مليون 

اآخرين نازحني داخل العراق.

الرباط/ وكاالت
ك�س���فت حتري���ات اأمني���ة اأن ات�س���االت 
»تنظي���م  يف  قيادي���ني  ب���ني  اأُجري���ت 
القاع���دة يف بالد الرافدين« ونا�س���طني 
ا�س���تقطاب  عل���ى  رّك���زت  مغارب���ة 
املتطوعني امل�س���تعدين لتنفيذ هجمات 
ارهابي���ة، واأن ه���ذه االت�س���االت كانت 
وراء اإ�س���رار متزعم���ي اخللي���ة الت���ي 

اأعلن���ت اأجهزة االأم���ن املغربية تفكيكها 
ي���وم االربع���اء عل���ى اختيار نا�س���طني 
ذوي »موا�س���فات حمددة« للقيام بهذه 
املهم���ات، يف اإ�س���ارة اإىل الذين يبدون 

مياًل لتفجري اأنف�سهم.
موق���ع  بح�س���ب  امل�س���ادر  واأ�س���افت 
»ايالف« اأن تنظي���م القاعدة يف العراق 
اإر�س���ال  اخللي���ة  متزعم���ي  م���ن  طل���ب 

نا�س���طيها الذي���ن تلقوا تدريب���ات على 
ال�س���ومال  اإىل  االأ�س���لحة  ا�س���تخدام 
واأفغان�س���تان، فيما طلبت خلية املغرب 
م���ن جهته���ا اإر�س���ال خ���رباء يف �س���نع 
املتفج���رات اإىل املغ���رب مل�س���اعدتها يف 
داخ���ل  اإرهابي���ة  لهجم���ات  التخطي���ط 
اأن  امل�س���ادر  واأو�س���حت  اململك���ة. 
االت�س���االت مّكن���ت خلي���ة املغ���رب م���ن 

اإر�سال 18 متطوعًا اإىل العراق ت�سللوا 
عرب احلدود ال�سورية - العراقية حيث 
كان م�س���وؤولو »القاعدة« يف انتظارهم 

وفق �سيناريو متفق عليه م�سبقًا.
وتتحدر غالبية املتطوعني املغاربة من 
املحافظ���ات ال�س���مالية للب���الد، وكانوا 
يرتددون على اأحد امل�ساجد قبل ترتيب 
عملي���ة �س���فرهم من هن���اك اإىل العراق. 
وكانت اإح���دى االأ�س���ر املغربية تعّرفت 
عل���ى اأح���د اأبنائها يف �س���ريط م�س���ّور 

�سّجله قبل قيامه ب� »عملية انتحارية«.
اإىل ذل���ك، اأفاد بي���ان ل���وزارة الداخلية 
املغربية م�س���اء االربعاء اأن ال�س���لطات 
�سخ�س���ًا   24 ت�س���م  خلي���ة  فكك���ت 
املتطوع���ني  »جتني���د  يف  متخ�س�س���ة 
لتنفي���ذ عملي���ات انتحاري���ة يف العراق 
قتالي���ة  بعملي���ات  للقي���ام  ومر�س���حني 
برعاي���ة تنظي���م القاعدة يف ال�س���ومال 

واأفغان�ستان«. 
»تن�ّس���ق  كان���ت  اخللي���ة  اأن  واأ�س���اف 
م���ع اإرهابي���ني يف ال�س���ويد وبلجي���كا 
واملنطقة ال�سورية – العراقية« و�سبق 
وكان���ت  متطوع���ني  اأر�س���لت  اأن  له���ا 
ب�س���دد ا�س���تدراج ع�س���رة اآخري���ن م���ن 
ب���ني »اإ�س���الميني حمليني«، يف اإ�س���ارة 
اإىل انت�س���اب املر�س���حني املحتملني اإىل 
تنظيمات متطرفة حمظورة يف البالد.

اأن  ق�س���ائية  م�س���ادر  اأعلن���ت  وفيم���ا 

املعتقلني رهن التحقيق برعاية االإدعاء 
الع���ام، ربط���ت اأو�س���اط ب���ني �س���دور 
بيانات عن تنظيمات حقوقية عر�س���ت 
ن�س���طاء«  واختف���اء  »اختط���اف  اإىل 
يف بع����س امل���دن املغربي���ة يف الف���رتة 
االأخ���رية وب���ني اإم���كان اأن تك���ون تل���ك 
االعتقاالت طاولت ال�سبكة ومت الت�سرت 
عليه���ا »لدواف���ع اأمنية« كي ال تت�س���رب 
اأنباء عن اعتقالهم »قد ت�ساعد مطلوبني 

اآخرين يف الفرار«.
وُتعت���رب ه���ذه امل���رة االأوىل الت���ي يت���م 
فيها احلديث عن ا�س���تقطاب متطوعني 
اإىل ال�س���ومال واأفغان�ستان. فقد �سبق 
لل�س���لطات املغربية اأن فككت تنظيمات 
مماثلة تلق���ى بع�س اأفراده���ا تدريبات 
على ا�س���تخدام االأ�سلحة يف مع�سكرات 
جن���وب  ال�س���احل  منطق���ة  يف  �س���رية 
ال�سحراء. كذلك فاإن ت�سريب معلومات 
حول ع���زم منت�س���بني اإىل »القاعدة يف 
بالد املغرب اال�س���المي« زي���ارة املغرب 
ُيعترب �سابقة )مقر قيادة فرع »القاعدة« 
املغارب���ي موج���ود يف اجلزائ���ر(. لكن 
املعطيات ح���ول وجود امت���دادات ملثل 
هذه التنظيمات يف عوا�س���م اأوروبية 
�سبق تداولها بخا�سة بعد ك�سف النقاب 
عن هوية انتحاريني عرب ومغاربة كان 
بينهم ن�ساء اإحداهن كانت متزوجة من 

نا�سط مغربي مقيم يف بلجيكا.

كاراكا�س/ رويرتز  

قال الرئي�س الفنزويلي هوجو ت�س���افيز 
ان���ه يدر����س اقام���ة عالق���ات كامل���ة م���ع 
العراق بعد مرور �س���تة اعوام على قطع 
العالقات ب�سبب احلرب يف العراق التي 

قادتها الواليات املتحدة.
وق���ال ت�س���افيز الذي زار �س���دام يف عام 
م�س���درة  دول  يف  جول���ة  اثن���اء   2002

للنفط �س���اعدت على احياء منظمة اوبك 
»اننا ندر�س ار�س���ال �سفرينا اىل العراق 
ثاني���ة«. وق���د اغلق���ت فنزوي���ال بعثته���ا 
الدبلوما�س���ية يف بغ���داد بع���د حرب عام 

.2003
وكان ت�س���افيز -وهو ا�سرتاكي- منتقدا 
�سديدا للحرب يف العراق التي يزعم انها 
�س���نت لال�س���تيالء على امل���وارد النفطية 
ان  �س���عبه  اب���الغ  عل���ى  للع���راق. وداأب 

الواليات املتحدة قد تغزو فنزويال وهي 
اي�سا بلد غني بالنفط.

ويف اجتم���اع م���ع نقاب���ات العم���ال يف 
نيوي���ورك قبل ي���وم من الق���اء كلمته يف 
ل���المم املتح���دة دع���ا  العام���ة  اجلمعي���ة 
الق���وات  ان�س���حاب  اي�س���ا اىل  ت�س���افيز 
االمريكي���ة من الع���راق قبل ع���ام 2011 
ال���ذي ح���دده  وه���و موع���د االن�س���حاب 

الرئي�س االمريكي باراك اوباما.

بغداد/ املدى والوكاالت

ت���راوح ازمة املياه يف العراق مكانها 
عراقي���ني  م�س���وؤولني  تاأكي���د  و�س���ط 
انخفا����س امل�س���احات املزروع���ة يف 
الب���الد بن�س���بة 60 يف املئ���ة عن عام 
2003، فيم���ا عزا نواب �س���بب تفاقم 
ف�س���ل  اىل  الب���الد  يف  املي���اه  ازم���ة 

احلكوم���ات الت���ي اعقبت ح���رب عام 
2003 يف ادارة هذا امللف دبلوما�سيًا 

وطالبوا ب� »تدويل« االزمة حللها.
ويتوج���ه وفد حكوم���ي عراقي رفيع 
قريب���ًا اإىل اإي���ران للبح���ث يف اأزم���ة 
�س���ح املي���اه وامللوح���ة يف حمافظ���ة 
الب�س���رة، بعد اإعالن تركيا االأ�سبوع 
املا�سي زيادة من�سوب املياه املتدفقة 

اإىل الع���راق م���ن �س���دودها يف نهري 
دجل���ة والف���رات حت���ى 20 ت�س���رين 

االأول املقبل.
وك�سف ع�س���و جلنة الزراعة واملياه 
النائب ح�سني ال�سعالن تراجع ن�سبة 
امل�س���احات الزراعية يف العراق اكرث 
م���ن 60 يف املئ���ة، كمع���دل ع���ام، الأن 
االإنتاج يف بع�س االأن���واع الزراعية 
يزي���د على ه���ذه الن�س���بة، وا�س���اف 
بح�سب �سحيفة »احلياة«: انخف�ست 
تل���ك امل�س���احات اىل 400 ال���ف دومن 
بعدم���ا كان���ت ع���ام 2000 اك���رث م���ن 
ت�س���عة ماليني دومن. وعزا ال�سعالن 
اأ�س���باب انخفا�س املياه الواردة اإىل 
»االأداء احلكومي املت���دين يف العمل 
الوظيف���ي ويف املفاو�س���ات، وع���دم 
اإبرام االتفاقات، وامل�س���اريع الرتكية 
الكث���رية املقام���ة عل���ى نه���ري دجل���ة 
والفرات، وتقليل الن�سب املطلقة اإىل 
�س���ورية والعراق، ف�س���اًل عن اإغالق 
وحتوي���ل جم���اري االأنه���ر ال���واردة 
من اإي���ران، وكذل���ك اال�س���تغالل غري 
املن�س���ف من جانب �س���ورية للن�سب 
التي تدخل اإليها والن�س���ب اخلارجة 
منها وكذل���ك يف نوعية املياه املطلقة 
اإىل الع���راق«. وطال���ب ال�س���عالن ب���� 
»ت�س���كيل جمل�س وطني للمياه يقوم 
وي�س���م  اال�س���رتاتيجي  بالتخطي���ط 
ال���وزارات املعني���ة واالعتم���اد عل���ى 
املخت�س���ني املتمر�س���ني يف الدوائ���ر 
املعنية بهذا املو�سوع، وكذلك اإجراء 

املفاو�س���ات واإ�س���راك االأمم املتحدة 
واملنظم���ات الدولي���ة يف حف���ظ ح���ق 
اإتفاقيات  العراق و�س���عبه، وتنظي���م 
م���ع ال���دول املعني���ة باملياه ال���واردة 
اإىل العراق، اىل جانب ت�س���كيل جلنة 
م�س���تعجلة م���ن املعني���ني مبجل�س���ي 
الن���واب وال���وزراء وهيئ���ة رئا�س���ة 
اجلمهوري���ة ملتابع���ة املو�س���وع م���ع 
الوزارات والدوائر املعنية يف عموم 

البالد«.
م���ن جهته انتق���د نائ���ب رئي�س جلنة 
املياه والزراعة واالهوار يف الربملان 
لطي���ف حاج���ي تعام���ل احلكومة مع 
االزم���ة املائي���ة التي تعانيه���ا البالد، 
»احلي���اة«  �س���حيفة  بح�س���ب  وق���ال 
ان »الربمل���ان يطال���ب احلكوم���ة منذ 
ال���ذي  االتف���اق  بت�س���مني  ا�س���ابيع 
م���ن املق���رر توقيعه ب���ني احلكومتني 
الرتكي���ة والعراقية يف �س���اأن الطاقة 
فق���رة متعلق���ة باملياه وحتديد ن�س���ب 
ثابت���ة للع���راق م���ن ح�س����س نه���ري 
دجل���ة والفرات«، مو�س���حًا ان تقدمي 
تركي���ا وع���ودًا اىل الع���راق مبنح���ه 
�س���مانًا  ي�س���كل  ال  مائي���ة  ح�س�س���ًا 
يف امل�س���تقبل. و�س���دد حاج���ي عل���ى 
�س���رورة ا�ستناد ال�سيا�س���ة العراقية 
املقبل���ة م���ع تركيا اىل ح�س���م ق�س���ية 
املياه من خالل ال�س���غط على االتراك 
واملجتم���ع  االوروب���ي  واالحت���اد 
الدويل لعقد اتفاق بني البلدين ينظم 
تق�سيم ح�س�س نهري دجلة والفرات، 

داعي���ًا اىل تدويل ازمة املياه يف حال 
ال�سرورة.

كتل���ة  ع���ن  النائب���ة  قال���ت  ذل���ك  اىل 
الف�س���يلة زهراء الها�س���مي اإن »وفدًا 
م���ن احلكوم���ة العراقية، ي�س���م عددًا 
م���ن الن���واب ع���ن حمافظة الب�س���رة 
�سيعقد حمادثات يف االأيام املقبلة مع 
م�س���وؤولني اإيرانيني حول اأزمة �س���ح 
املياه وامللوحة يف املحافظة«، م�سرية 
اإىل اأن الوفد �سيطرح اقرتاحات عدة 
ل� »حل اأزمة املياه بني بغداد وطهران 
مبا يتنا�س���ب مع م�س���لحة البلدين«. 
واأ�س���افت الها�س���مي اأنه���ا تو�س���لت 
خ���الل لقائه���ا بال�س���فري االإيراين يف 
العراق ح�سن كاظمي قمي اإىل نتائج 
»اإيجابية« يف �س���اأن حل م�سكلة املياه 

يف الب�سرة.
وكان وزير املوارد املائية عبداللطيف 
جمال ر�س���يد قد قال يف ت�س���ريحات 
�س���حفية �س���ابقة: ان م�ساكل ا�سهمت 
يف تفاقم اأزمة �سح املياه يف العراق، 
ال���دول  اإيف���اء  ع���دم  مقدمه���ا  ويف 
الواقع���ة على �س���فافها باحلد االأدنى 
من احل�س����س املائية �سمن حو�سي 
دجل���ة والف���رات، واإن�س���اء م�س���اريع 
عليه���ا م���ن دون الع���ودة اىل اجلانب 
العراقي وف���ق ما تقت�س���يه القوانني 
الدولي���ة، اىل جانب تراجع �س���قوط 
االأمط���ار والثلوج ع���ن معدلها العام، 
ما فاق���م اأزمة قطاعي املياه والزراعة 

يف العراق.

الداخلية تاأمر باحتجاز جميع امل�س�ؤولني عن ال�سجن
حملة مطاردة ال�سرتجاع مابقي من املعتقلني الفارين من �سجن يف تكريت

وزير اخلارجية الك�يتي: 
»نفكر« با�ستثمار تع�ي�سات 

الغزو يف العراق 

االنتحاري�ن اإىل العراق واملقاتل�ن اإىل اأفغان�ستان

االإرهييابيييييني؟ لييي)تييفييريييخ(  حا�سنة  املييغييرب  ت�سبح  هييل 
كي م�ن يفّ��ض مبع�ثه ملتابعة 

االأزمة مع دم�سق

ت�ساعد املطالبات بتدويل االأزمة

�سح املياه »ي�سّحر« 60% من اأرا�سينا الزراعية
االأمم املتحدة حتذر: الجئ� االأقليات يف خطر

ت�سافيز: فنزويال قد ت�ستاأنف العالقات مع بغداد

وزير اخلارجية الكويتي

ب�صمات القاعدة

م�صاعب يف احل�صول على املياه

اال�صتنفار التام يف االجهزة االمنية


