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ح�شني ر�شيد

)�سناطات(

)�س�ر نين�ى( الأمنية

طوال ال�ش���نني املا�شية من مرحلة التغيري عا�شت نينوى فرتة 
م�شطربة كحال بقية مدن العراق، لكن يف ال�شنتني الأخريتني 
�ش���اء احلال اأكرث بعد ما  �شهدته املحافظة من عمليات اإرهابية 
طال���ت الأبرياء من املدنيني مبختل���ف انتماءاتهم، يف حماولة 
لتغيري هوية املدينة املتاآخية واملتعاي�شة بحب و�شالم، اإ�شافة 
اىل ا�شتهداف عنا�شر الأمن من قبل املجاميع الإرهابية املتمثلة 
بتنظيم القاعدة وخالياه املتحالفة مع البعثيني واأجهزة الأمن 

ال�شابقة وبع�ض من يدعي ما ي�شمى » باملقاومة ».
طوال تلك الفرتة وما رافقها من قتل وتفجري واإرهاب، حتولت 
املحافظ���ة اإىل مدينة مهجورة، مل ن�ش���مع او نقراأ دعوة واحدة 
من جهة �شيا�ش���ية اأو تكت���ل اأو حزب للعمل على تخلي�ض اأبناء 
احلدباء من �ش���كني الإرهاب رغم كل العمليات الإجرامية التي 
هزت ال�ش���مري العاملي لكنها لالأ�ش���ف مل تزحزح ولو قيد �ش���عر 

من �شمائر بع�ض ال�شا�شة العراقيني. 
وم���ع نف���اد �ش���ر احلكوم���ة والأجه���زة الأمني���ة واعالنها عن 
انط���الق عملي���ة  »�ش���ور نين���وى »  الأمنية والتي اأ�ش���فرت يف 
يومه���ا الول ع���ن اعتق���ال ع�ش���رات الإرهابيني م���ن تكفرييني 
وبعثي���ني وممولني لالإرهاب، ح�ش���ب الت�ش���ريحات  العالمية 
لق���ادة اجلي�ض وال�ش���رطة، انطلقت اأ�ش���وات املعار�ش���ني لهذه 
العملية  من برملانيني و�شيا�ش���يني وم�شوؤولني حمليني يعللون 
الأمر بعدم معرفتهم بوقت العملية واأ�ش���بابهاّ؟!. وهذا ما يثري 
العج���ب والعج���اب وكاأنهم يعي�ش���ون يف واد اآخر م���ن املدينة  
ب�ش���ورة خا�ش���ة والبلد عامة، اأين كنتم يا�شادة يا معرت�شون 
حني كان الإرهاب يذبح النا�ض واملفخخات جتول يف �ش���وارع 
املدينة؟! اأين كنتم من ما ي�شمى الدولة الإ�شالمية التي توؤ�ش�ض 
لإعالن حكومتهم،اأين كنتم  من �شرخات الن�شاء وعويلهن على 
اأبنائه���ن واأزواجه���ن واإخوانهن، اأين كنتم م���ن فتوى التكفري 
لالآخري���ن والعم���ل على تهجريه���م  والكثري الكث���ري مما جرى 
ويجري يف مدينة احلدباء التي �ش���رق منها كل �ش���يء جميل، 
املده����ض يف الأمر اأن املعرت�ش���ني هم اأنف�ش���هم الذين يحملون 
احلكومة  والأجهزة الأمنية امل�ش���وؤولية عن اأي تفجري اأو عمل 

اإرهابي يودي بحياة الأبرياء.
وم���ن ب���ني هذه العرتا�ش���ات الت���ي تناقلته���ا و�ش���ائل الأعالم 
وال���وكالت الإخبارية م���ا اأعلنه نائب برمل���اين ميثل املحافظة 
ع���ن احد الأح���زاب الإ�ش���المية املتنف���ذة فيها، من على �شا�ش���ة 
العراقي���ة مبعية اللواء حممد الع�ش���كري الذي عر�ض ا�ش���ماء 
و�ش���فات و�ش���ور املتهمني امللقى القب�ض عليه���م ومنهم وزراء 
يف م���ا ي�ش���مى بالدول���ة الإ�ش���المية، ا�ش���افة اىل ادل���ة تثب���ت 
تورطه���م وارتكابه���م اعمال اجرامية، ورغم ذلك ا�ش���ر النائب 
عل���ى ان العملية غري �ش���رعية وان جمل����ض املحافظة مل يكن له 
عل���م بها وا�ش���ر اكرث على براءة املتهمني وهو ي�ش���ف احلالة: 
لقد هجمت القوات يف وقت متاأخر من الليل واحتجزت النا�ض  
)و�شنطنتهم(؟! ليت�شاءل مقدم الرنامج عن معنى الكلمة، حتى 
�ش���رحها له النائب بال�ش���ارة » �ش���ناطات » تعنى تقييد الأيادي 
اأي تكتيف ال�شخ�ض، ترى ماذا كان ياأمل النائب املعرت�ض على 
كل �ش���يء من عمليات العتقال؟ ان يبلغوا املتهمني قبل يومني 
وياأتوه���م حامل���ني ورودًا ورياح���ني، ويفر�ش���ون له���م الدرب 
بال�شجاد الحمر، وعاد النائب واأ�شار اىل ان من بينهم ابرياء 
وهذا ال�ش���يء ممكن فقد بني الع�شكري ان هناك ق�شاء م�شتقاًل 
وحتقيقًا وكل �شيء يجري د�شتوريا وقانونيا، ورد املعرت�ض 
كان يجب تبليغنا قبل العملية با�ش���ماء املتهمني راف�ش���ا قدوم 
قوات من بغداد. وانا معك يا �شيادة النائب كان يجب اعالمكم 
با�ش���ماء املتهم���ني والرهابيني قبل فرتة ليت�ش���نى لك���م القيام 

بدوركم البطويل!!

ـــــــــح عـــــلـــــى الرج

بغداد/ ه�شام الركابي 

ان  )امل���دى(  ابل���غ م�ش���در حكوم���ي 
اىل  عم���دت  ال���وزرات  م���ن  ع���ددًا 
جتمي���د مكاتبه���ا العالمي���ة ومنعها 
من الدلء باأية ت�ش���ريحات لو�شائل 
العالم وح�ش���رت عملية الت�ش���ريح 
ب���وكالء الوزراء. واو�ش���ح امل�ش���در 
الذي ف�ش���ل عدم ذكر ا�ش���مه: ان هذا 
الج���راء اتخذ بهدف ال�ش���يطرة على 
اخلط���اب الإعالمي لل���وزارات وعدم 
الت���ورط يف اأي ت�ش���ريح ق���د يفت���ح 
الباب اأمام جلن���ة النزاهة الرملانية، 
بخ�شو�ض ق�ش���ايا التزوير والف�شاد 

يف الوزارات. 
و�ش���هدت جل�ش���ات الرمل���ان موؤخ���را 
امل�ش���وؤولني  م���ن  ع���دد  ا�ش���تجواب 
التج���ارة  وزي���ر  ومنه���م  وال���وزراء 
املفو�ش���ية  ورئي����ض  والكهرب���اء 
العليا لالنتخابات. ول تزال م�ش���األة 
ا�شتجواب امل�ش���وؤولني يف احلكومة 
تواج���ه ج���دل وا�ش���عا داخ���ل الكت���ل 

ال�شيا�شية مابني موؤيد وراف�ض. 
ع���دم  العالمي���ني  اغل���ب  ويع���اين 
تلقيه���م اجاب���ات من امل�ش���وؤولني يف 
الر�ش���مية،  والدوائ���ر  ال���وزارات 
ويكون عذر مدراء املكاتب العالمية 
ان الت�ش���ريحات تكون من امل�شوؤول 
مبا�ش���رة )وه���و دائم���ا يف اجتم���اع 
او �ش���فر(، فيما يعر�ض امل�ش���وؤولون 

الخ���رون عن  الدلء بالت�ش���ريحات 
ال�ش���حفية، خا�ش���ة لل���وزارات التي 
يغلب عل���ى طابع عمله���ا التما�ض مع 
الو�ش���ع ال�شيا�ش���ي للب���الد، وتك���ون 
ب���اأن  امل�ش���وؤولني،  ه���وؤلء  اع���ذار 
النتخاب���ات الرملانية على البواب، 
ويتم ا�ش���تخدام ه���ذه الت�ش���ريحات 

لأغرا�ض الدعاية النتخابية. 
واف���اد ال�ش���حفي )م.خ(: ان بع����ض 
فيه���ا  يعم���ل  الت���ي  الع���الم  مكات���ب 
موظف���ون لي�ض لهم ارتباط بالعالم، 
ت�شتخدم الروتني وا�شاليب الت�شويف 
يف التعامل مع ال�شحفيني، واو�شح: 
ان هذه املكاتب تطلب من العالميني 

امل�ش���وؤول  ملقابل���ة  طلب���ات  تق���دمي 
واحل�ش���ول على ت�ش���ريح حلدث ما، 
وان ه���ذه العملية تاأخ���ذ وقتا طويال 
ميت���د اىل اكرث من ا�ش���بوع، وحينها 
فاأن قيمة املعلومة ل ي�شبح لها معنى 
لن املعلوم���ة ترتبط بالوق���ت، واكد 
ان ه���ذه العملية هي الت�ش���ويف بحد 

ذاته والته���رب من اعطاء املعلومات، 
او ان اخل���وف يتمل���ك القائمني على 
الوزارات من ح�شول ال�شحفي على 
معلوم���ة ت���وؤدي به���ذا امل�ش���وؤول اىل 
هيئ���ة النزاه���ة. فيم���ا ق���ال العالمي 
)م.�ض(: ان العمل احلكومي اجلديد 
الدميقراطي���ة  نح���و  جه���ده  يرك���ز 
واحل���وار ب���ني املواطن وامل�ش���وؤول، 
علما ان اغلب ال�شخ�شيات احلكومية 
حتجب ارق���ام هواتفه���ا بينما تروج 
ارقاما مزيف���ة يف الدلي���ل العالمي، 
م�شريا اىل ان الت�شال بهذه الرقام 
ليحق���ق نتيج���ة، لكونه���ا مغلق���ة او 
خ���ارج نط���اق اخلدم���ة وه���ذا الم���ر 
ينطبق اي�ش���ا على هوات���ف النواب. 
واو�ش���ح ان بع�ض الناطقني با�شماء 
الوزارات والح���زاب مياطلون حال 
الت�ش���ال به���م ويتذرع���ون بحج���ج 
واهي���ة مث���ل الن�ش���غال باجتماعات 
وغريها من اجل تفادي الجابة على 

ا�شتف�شارات العالميني. 
رئي����ض الكتلة ال�ش���درية يف جمل�ض 
النواب ن�شار الربيعي قال ل�)املدى(: 
ان هناك عرقلة من قبل بع�ض النواب 
امل�ش���وؤولني يف  ا�ش���تجواب  لعملي���ة 
احلكوم���ة. وا�ش���اف ان ق�ش���ما م���ن 
هذه العراقيل ت�ش���عها بع����ض الكتل 
ال�شيا�ش���ية واخ���رى ت�ش���عها هيئ���ة 
الرئا�ش���ة. وع���ن امكاني���ة جتريد من 
ي�ش���بب ه���ذه العرقل���ة م���ن من�ش���به، 

او�شح الربيعي: ان ذلك ميكن ان يتم 
اذا ا�شتمر مبثل هكذا ممار�شات. 

با�ش���م  الناط���ق  و�ش���ف  جهت���ه  م���ن 
جبه���ة التواف���ق العراقية �ش���ليم عبد 
الله اجلب���وري ال�ش���تجوابات التي 
بانه���ا  الن���واب  جمل����ض  به���ا  يق���وم 
خط���وة كب���رية باجت���اه تق���ومي عمل 
عم���ل  م�ش���ار  لت�ش���حيح  املجل����ض 
كاف���ة املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة. وقال 
�ش���حفي  ت�ش���ريح  يف  اجلب���وري 
ام����ض: ان اله���دف م���ن ال�ش���تجواب 
لي����ض الت�ش���كيك بامل�ش���وؤولني وامنا 
لتق���ومي العم���ل احلكوم���ي للحد من 
والداري.  امل���ايل  الف�ش���اد  عملي���ات 
والنهج ال���ذي ينتهجه املجل�ض خالل 
الف���رتة احلالي���ة �ش���يكون ل���ه الث���ر 
اليجاب���ي يف ت�ش���حيح اخلل���ل يف 
عمل موؤ�ش�ش���ات الدولة. وا�شاف انه 
على الرغم من ان املجل�ض مع تو�شيع 
نطاق ال�شتجوابات مل�شوؤويل الدولة 
لكننا لنري���د ان تكون ه���ذه العملية 
نابعة من دوافع �شيا�ش���ية او حزبية 
او �شخ�ش���ية ملج���رد النتق���ام من اأي 

م�شوؤول حكومي. 
مل  املجل����ض  ان  اجلب���وري:  واف���اد 
ال�ش���ابقة  املرحل���ة  خ���الل  ي�ش���تطع 
او  ل�ش���بب  العملي���ة  به���ذه  القي���ام 
لخر، لكننا ن���رى اليوم نهجا جديدا 
ي�ش���ب يف م�شلحة ال�ش���عب العراقي 

واملوؤ�ش�شات احلكومية. 

وا�شنطن/ رويرتز

ر�ش���خت احلكوم���ة المريكي���ة ملطال���ب اع�ش���اء 
دميقراطيني مبجل�ض ال�شيوخ وقالت انها �شوف 
تت�ش���ل بنح���و األ���ف جندي ح���ايل و�ش���ابق رمبا 
تعر�شوا ملادة كيمياوية مميتة يف من�شاأة ملعاجلة 

املياه يف العراق فيما يعد حتول يف موقفها.
وياأت���ي ه���ذا الق���رار عقب �ش���كاوى ب���اأن اجلنود 
تعر�شوا خلطر ب�شبب ما ي�شفه منتقدون بالعمل 
غري املتقن لحدى اكر �شركات املقاولت اخلا�شة 
التابع���ة لوزارة الدف���اع المريكي���ة )البنتاغون( 
وهي �ش���ركة »كيه بي ار«. وهناك اي�ش���ا اتهامات 
من اع�ش���اء دميقراطيني يف جمل�ض ال�شيوخ باأن 
اجلي�ض مل يكفل التعامل املنا�ش���ب مع ديكرومات 
ال�ش���وديوم وم���ادة كيمياوي���ة ا�ش���تخدمت ملن���ع 
ال�شداأ يف النابيب يف من�شاأة اجلي�ض المريكي 

قرب الب�شرة يف 2003.
وو�شط ال�ش���ارة با�شابع التهام وانكار ارتكاب 

اأي خمالف���ات م���ن جان���ب �ش���ركة »كي���ه ب���ي ار« 
واجلي�ض ترك اجلنود احلاليني وال�شابقني الذين 
�ش���كوا م�ش���اكل يف التنف�ض اىل ح���د كبري لرعاية 
انف�ش���هم. لكن وزير �ش���وؤون املحارب���ني القدامى 
اري���ك �شين�ش���كي ق���ال: ان���ه �ش���يجري الت�ش���ال 
باجلنود ومتابعتهم و�ش���يعر�ض عليهم امل�شاعدة 
من اجل ال�ش���فاء من المرا�ض التي ي�شتبه بانهم 

ا�شيبوا بها خالل خدمتهم.
ال�شيا�ش���ات  جلن���ة  اىل  �شين�ش���كي  وكت���ب 
الدميقراطي���ة يف جمل�ض ال�ش���يوخ وه���ي الذراع 
البحثي للموؤمتر الدميقراطي مبجل�ض ال�ش���يوخ 
»�شرن�ش���ل خطاب���ات اىل هوؤلء اجلنود تو�ش���ح 
كيف ميكنهم اجراء الفحو�ش���ات اخلا�ش���ة بهم«. 
وق���ال وزير اجلي����ض المريكي بي���ت جريين يف 
ر�ش���الة اىل اللجنة: انه ات�شل بعدد من الوكالت 
الحتادية للتعرف على امل�شائل ال�شحية املحتملة 
وانه طلب من �ش���الح املهند�ش���ني باجلي�ض اجراء 

حتقيق خا�ض به.

املا�ش���ي  ال�ش���هر  ر�ش���الته  يف  جريي���ن  وكت���ب 
»ا�ش���اطركم القلق ب�شاأن �ش���حة وحالة جنودنا«. 
ون�ش���ر رئي�ض اللجنة بريون دورجان ن�ش���خا من 
ر�ش���التي �شين�ش���كي وجريين يوم اجلمعة، وقال 

»اعتقد ان كال منهما ميثل انفراجة«.
 وقال دورجان الذي ي�ش���غط عل���ى وزارة الدفاع 
من���ذ اك���رث م���ن ع���ام: ان اجلي�ض اع���رتف اخريا 
باحلاج���ة مل�ش���اعدة اجلن���ود ومراجع���ة اعمالها. 
واو�ش���ح دورجان ال���ذي عقدت جلنته جل�ش���تي 
ا�ش���تماع يف العام ال�ش���ابق ب�ش���اأن هذه امل�ش���األة 
»موق���ف وزارة الدف���اع هو »اننا فعلنا كل �ش���ىء 
بالطريق���ة ال�ش���واب«. م�ش���ريا اىل ان »كي���ه ب���ي 
ار« وه���ي �ش���ركة عاملي���ة للهند�ش���ة والن�ش���اءات 
واخلدم���ات مقره���ا يف هيو�ش���ن رف�ش���ت مرارا 
التعاون ونفت ان يكون هناك اأي م�شكلة«. ورفع 
ع���دد م���ن اجلنود دع���اوى قانونية �ش���د »كيه بي 
ار«. وقال���ت املتحدثة هيرث براوين: ان ال�ش���ركة 

مل ترتكب خطاأ.

لندن/ وكالت
اأقي���م يف لن���دن قدا�ض لذك���رى اجلن���ود الريطانيني الذي���ن ُقتلوا يف حرب 
الع���راق، ح�ش���رته امللك���ة اليزابي���ث الثانية ورئي����ض ال���وزراء الريطاين 

غوردون براون و�شلفه توين بلري ورئي�ض اجلمهورية جالل طالباين.
وت�ش���ادف اقام���ة ه���ذا القدا����ض يف كاتدرائي���ة القدي�ض بول يف العا�ش���مة 
الريطاني���ة، ذك���رى انته���اء العملي���ات القتالي���ة يف الع���راق ي���وم اجلمعة 
املا�ش���ية. وكان���ت الق���وات الريطاني���ة اأنه���ت ان�ش���حابها م���ن العراق يف 
اأيار املا�ش���ي، منهية بذلك حربًا دامت �ش���ت �ش���نوات. وق�شى حواىل 178 
جندي���ًا بريطاني���ًا يف الع���راق، ع���الوة على م���دين يعمل م���ع وزارة الدفاع 

الريطانية.
و�ش���ارك اأقارب القتلى الريطانيني وجنود قدام���ى يف القدا�ض الذي اأقامه 
رئي����ض اأ�ش���اقفة كانرتبريي روان وليامز. واأ�ش���اد وليام���ز بجهود اجلنود 
الريطاني���ني يف الع���راق، لكن���ه انتقد ال�شيا�ش���يني لف�ش���لهم يف اأخذ الكلفة 
الب�ش���رية واملادية يف احل�ش���بان. يذكر اأن حواىل 120 األف جندي ومدين 
بريط���اين خدم���وا يف الع���راق حتى انته���اء العملي���ات الع�ش���كرية يف هذا 
البلد. وح�ش���ر القدا�ض اأع�ش���اء بارزون يف العائلة املالكة بينهم ويل العهد 
الأم���ري ت�ش���ارلز وزوجت���ه وجنله الأمري ولي���ام، ا�ش���افة اىل زعيمي حزب 
»املحافظ���ني« املعار�ض ديفيد كامرون و«الدميوقراطيني الأحرار« نيك كليغ 
كما �ش���هد املنا�ش���بة ال�ش���ري جون �ش���يلكوت رئي�ض جلنة التحقيق يف حرب 
العراق، حيث دعا الريطانيني الذين عملوا هناك لتقدمي �شهاداتهم للجنة.
وق���ال رئي����ض اأ�ش���اقفة كانرتب���ري: اإن ح���رب الع���راق �شت�ش���غل املوؤرخ���ني 
واخل���راء ل�ش���نوات عدة. واأ�ش���اف اأنه »يف ع���امل معقد مث���ل عاملنا اليوم، 
�ش���يكون �ش���خ�ض مت�ش���رع جدًا من يق���ول من دون ت���ردد اإن ه���ذا كان اأمرًا 
�شائبًا اأو خاطئًا بالتاأكيد«. واأ�شاد وليام ب�«جدار الب�شرة« الذي بناه جنود 
اأمام مقر ال�ش���رية الريطانية املدرعة الرق���م 20 يف العراق لتكرمي اجلنود 
القتلى. و�شيعاد بناء هذا اجلدار يف ن�شب تذكاري يف منطقة �شتافورد�شر 
مب�ش���اهمة مالي���ة من احلكومة العراقية. واأ�ش���اءت تراي�ش���ي ه���ازل والدة 
العري���ف بن لينن���غ الذي ُقتل يف انفج���ار عبوة يف العراق يف ني�ش���ان عام 
2007، �ش���معة يف القدا�ض. وقالت اإن هذه املنا�شبة »جتعلني اأ�شعر بالفخر 

كوين بريطانية والعديد من الأ�شخا�ض يجب اأن يفخروا بذلك«.

عمان/ وكالت

بداأ املعتقلون الردنيون يف �شجن »�شو�شة« 
بتنفيذ ا�ش���راب عن الطعام، احتجاجا على 
املعامل���ة يف ال�ش���جن وكخط���وة �ش���اغطة 
لالإف���راج عنه���م، �ش���يما وان ع���ددا كب���ريا 
منهم كان معتقال منذ عهد النظام ال�ش���ابق، 

بح�شب �شحيفة الد�شتور الردنية.
وق���ال م�ش���وؤول مل���ف ال�ش���رى واملعتقلني 
 � الن�ش���ان  العربي���ة حلق���وق  املنظم���ة  يف 
ف���رع عّمان املحامي عبد الكرمي ال�ش���ريدة: 
ان املنظم���ة طلبت ر�ش���ميا ت�ش���كيل وفد من 
اع�ش���ائها لزي���ارة املعتقل���ني الردنيني يف 
ال�ش���جون العراقي���ة وحتدي���دا يف �ش���جن 
�شو�ش���ة الذي ي�ش���م اكر عدد من املعتقلني 
الردني���ني يف العراق وحتديدا من الطلبة، 
مو�ش���حا ان���ه لعدد وا�ش���حا له���م او ثابتا 
واملعلومات مت�ش���اربة بهذا اخل�ش���و�ض. 

ان حتركات حكومية جادة تتم حاليا لإنهاء 
ملف املعتقلني الردنيني يف العراق وهناك 
تاأكيدات ر�شمية ا�ش���تلمتها املنظمة وجلنة 
متابعة �شوؤون املعتقلني الردنيني باخلارج 
باأن هذا امللف ي�ش���ري نح���و خطوات عملية 
لنهائ���ه والفراج عن املعتقلني يف العراق، 
موؤكدا وفق تاأكيدات حكومية ان هناك حال 

قريبا للملف. 
وي�ش���ار اىل ان املحام���ي الردين ق���د ادعى 
يف وقت �شابق ان ا�شرابا م�شابها ملا ا�شار 
الي���ه يف تقري���ر ال�ش���حيفة وان املعتقل���ني 
وزارة  لك���ن  انته���اكات،  اىل  يتعر�ش���ون 
العدل العراقية نفت تلك املعلومات، موؤكدة 
ان املعتقلني العرب يف ال�ش���جون العراقية 
املنظم���ات  ان�ش���انيا وان  تعام���ال  يتلق���ون 
ووزارة  والعاملي���ة  العراقي���ة  احلكومي���ة 
حقوق الن�ش���ان على اطالع دائ���م باحوال 

املعتقلني.

الريا�ض/ وكالت

احل���دود  حر����ض  دوري���ات  األق���ت 
احل���دود  منطق���ة  يف  ال�ش���عودية 
�ش���تة  عل���ى  القب����ض  ال�ش���مالية 
�ش���وماليني )ثالث���ة رج���ال وثالث 
ن�ش���اء(، اأثن���اء حماولتهم الت�ش���لل 

اإىل الأرا�شي العراقية.
يف  الر�ش���مي  املتح���دث  واأو�ش���ح 
املديري���ة العام���ة حلر����ض احلدود 
املقدم �ش���امل بن �شالح ال�شلمي يف 
ت�شريح �شحفي اأن دوريات حر�ض 
لقط���اع جدي���دة  التابع���ة  احل���دود 

عرعر، اأحبطت �ش���باح اأم�ض الول 
ت�شلل ال�ش���وماليني ال�شتة، وتبني 
اأنه���م م���ن خمالف���ي نظ���ام الإقام���ة 
والعم���ل، م�ش���ريا اإىل اأن���ه مل يعرث 
معهم على اأية م�شبوطات خمالفة. 
ال�ش���تة  ال�ش���وماليني  اإن  وق���ال: 
حاول���وا الت�ش���لل اإىل الع���راق يف 
و�ش���ح النهار للتمويه، حيث كانوا 
ي�ش���ريون عل���ى اأقدامه���م، م�ش���ريا 
اإىل اأن التحقيق���ات جاري���ة ملعرف���ة 
الت�ش���لل،  حماولته���م  تفا�ش���يل 
والتاأك���د م���ن اأنه���م مدرج���ون على 
لوائح املطلوبني اأمنيا اأو جنائيا. 

بغداد/ املدى

يعت���زم امل�ش���وؤولون احلكومي���ون يف الع���راق 
عر����ض نح���و 750 م�ش���روعًا ا�ش���تثماريًا على 
�ش���ركات اأمريكية وعاملية اأخ���رى خالل موؤمتر 
�شُيعقد يف الع�ش���رين واحلادي والع�شرين من 

ال�شهر احلايل يف وا�شنطن. 
ونقل���ت �ش���حيفة »وول �ش���رتيت جورنال« عن 
رئي����ض الهيئ���ة الوطني���ة العراقية لال�ش���تثمار 
�ش���امي الأعرجي تفاوؤله باأن ي�شهد هذا املوؤمتر 
م���ن  عق���ود  اإب���رام  اإىل  ت���وؤدي  ق���د  حمادث���ات 
�ش���اأنها م�ش���اعدة العراق عل���ى تطوير قطاعات 
م���ن  وغريه���ا  والزراع���ة  والكهرب���اء  النف���ط 
القطاع���ات ال�ش���عيفة الأداء يف الب���الد.  وعمد 

نح���و 200 من ال�ش���ركات ورج���ال الأعمال اىل  
الت�ش���جيل للم�ش���اركة يف اأعم���ال ه���ذا املوؤمتر 
ال���ذي يتوقع منظم���وه اأن يرتفع هذا العدد يف 
الأي���ام القادمة. مع م�ش���اركة عدد م���ن الوزراء 
جمل����ض  واأع�ش���اء  واملحافظ���ني  العراقي���ني 
الن���واب وغريهم من امل�ش���وؤولني. و�ش���يناق�ض 
املوؤمتر فر�ض ال�ش���تثمار املتوفرة يف العراق 
الذي ميثل اأر�ش���ا خ�ش���بة جتذب اليها روؤو�ض 
الأعمال وهذا ما اأكده املتحدث با�ش���م ال�شفارة 
المريكية يف بغداد فيليب فرين بح�شب اذاعة 

العراق احلر.
وما زال اأع�ش���اء جمل�ض الن���واب يبحثون يف 
تعدي���ل قان���ون ال�ش���تثمار لتي�ش���ري ح�ش���ول 
لتنفي���ذ  اأرا����ضٍ  عل���ى  الأجنبي���ة  ال�ش���ركات 

م�شاريعها.
واعرب الأعرجي عن تفاوؤله باأن تتم امل�ش���ادقة 
على م�ش���روع تعديل قانون الإ�ش���تثمار قريبا، 
وهذا ما ياأمله اأي�ش���ا املتح���دث فرين، مبينًا ان 
تعديل القانون �شيكون عن�شر جذب لل�شركات 

الأمريكية امل�شتثمرة يف العراق.
وُيب���دي العدي���د م���ن ال�ش���ركات ال�ش���تثمارية 
حتفظ���ه عل���ى بع����ض ال�ش���روط التي فر�ش���ها 
قانون ال�شتثمار ومنها ما يتعلق بحق التملك. 
اخلبري القت�شادي هالل الطعان نبه اىل جناح 

اإقليم كرد�شتان يف جتاوز هذه العقبة.
وكان���ت نائب���ة ال�ش���فري الأمريك���ي يف العراق 
باتري�ش���يا  ال�ش���فرية  القت�ش���ادية  لل�ش���وؤون 
هازلك ذكرت خالل موؤمتر �ش���حفي م�شرتك مع 

رئي�ض هيئة ال�ش���تثمار الربعاء باأن الأ�ش���ئلة 
التي تتلقاها من امل�شتثمرين الأجانب املهتمني 
بالعراق تتعلق بالإ�ش���الح التنظيمي وقوانني 
وك�ش���فت  امل�ش���ريف.  والقط���اع  ال�ش���تثمار 
ال�شفرية عن اأن املو�شوع الأمني ل ميثل اأبرز 
اهتمامات امل�ش���تثمرين لكن املحلل القت�شادي 
هالل الطعان يعتق���د ان عراقيل اإدارية وامنية 
ما زالت تعيق انتعا�ض بيئة ال�شتثمار الأجنبي 

يف العراق. 
من جهته ذكر املتحدث الر�شمي با�شم ال�شفارة 
اغل���ب  ان  فري���ن  فيلي���ب  ببغ���داد  الأمريكي���ة 
ال�ش���ركات الأمريكي���ة الكب���رية تعن���ى بقط���اع 
النفط والغاز ف�ش���ال ع���ن اهتمامها مب�ش���اريع 
البني���ة التحتي���ة م�ش���ريا اىل ان ح���وايل 200 

�ش���ركة اأمريكي���ة وعاملية �شت�ش���ارك يف موؤمتر 
وا�ش���نطن، منوها اىل ان عدة موؤمترات دولية 
عق���دت لدع���م ال�ش���تثمار يف الع���راق واخرى 

�شتعقد يف دول اأخرى. 
و�شيدور موؤمتر ال�شتثمار يف وا�شنطن حول 
12 حمورًا يف جمالت النفط والغاز وال�شناعة 
والزراعة واملوارد املائية والنقل والإت�شالت 
وال�ش���حة والرتبية والتعليم وغريها. ويوؤكد 
�ش���امي  لال�ش���تثمار  الوطني���ة  الهيئ���ة  رئي����ض 
الأعرجي ان الهيئة �شتحمل معها اىل وا�شنطن 
عرو�شًا ل� 750 م�ش���روعًا ا�شتثماريًا كبريًا يف 
العراق، مع تقدمي و�ش���ائل جذب تتمثل بحزمة 
من الت�ش���ريعات الداعمة لالإ�ش���تثمار بالإ�شافة 

اىل توفري بيئة امنية جيدة.

بغداد/ املدى
ك�ش���فت �ش���حيفة »التاميز« الريطانية عن اأن بع�ض الع�شابات 
يف العراق تلجاأ اإىل اختطاف الأطفال، ومطالبة عائالتهم بفدية 
اأو بيعه���م يف اخل���ارج من اأجل متوي���ل العمليات امل�ش���لحة بعد 

انقطاع التمويل اخلارجي.
ومنذ ا�ش���تئناف الدرا�ش���ة نهاية ال�شهر املا�ش���ي، ارتفعت اجرة 
نق���ل الطلبة بالبا�ش���ات املدر�ش���ية الهلية، ب�ش���بب م���ا يتداوله 
ال�ش���ارع البغدادي ع���ن عودة ظاه���رة خطف الطف���ال، اذ بلغت 
الج���رة للطفل الواحد 25 الف دينار مل�ش���افة تتجاوز الكيلومرت 
بامت���ار قليلة، ف�ش���اًل عن ت�ش���ديد الب���اء على المهات باي�ش���ال 
الطف���ال اىل املدار�ض واعادتهم. وتبذل ادارات املدار�ض جهودًا 
كبرية يف هذا ال�شدد، اذ تقوم الدارات بو�شع جدول للمعلمات 
يف املدار����ض البتدائي���ة، ملراقب���ة مغ���ادرة التالمي���ذ للمدر�ش���ة 
وال�ش���راف على �ش���عودهم اىل البا�ش���ات والنتظار مع اولئك 

الذين يتاأخر اهاليهم يف الو�شول اليهم يف الوقت املحدد.
وبالرغ���م من اعتماد ت�ش���جيل الطلب���ة يف املدار�ض على ا�ش���ا�ض 
الرقعة اجلغرافية وبطاقة ال�شكن ال�شادرة عن مكتب املعلومات 
املرك���زي، ال ان مديري���ات الرتبي���ة، ابدت تعاونا م���ع الهايل، 
يف هذا ال�ش���دد، و�ش���محت بت�ش���جيل الطف���ال يف مدار�ض قرب 
عمل امهامت، ل�ش���يما ابن���اء الكوادر الطبية وامل�ش���رفية. وهذه 
الظاه���رة تتنام���ى بق���وة يف الع���راق، كما تق���ول ال�ش���حيفة، اذ 
ي�ش���تغل امل�ش���لحون عدم ثقة ال�ش���كان بال�ش���رطة ليبتزوا الأ�شر 
دون خوف من العقاب، وت�شري اىل اأن ال�شلطات تعتر اأن خطف 
الأطفال �ش���ار اجلرمية الأكرث انت�شارا يف عدد من جهات بغداد، 

ب�شبب �شهولتها والأرباح التي تدرها دون خماطرة.

وتعتقد ال�شلطات العراقية اأن ما جتنيه الع�شابات من هذا النوع 
من العمليات لتمويل عمليات م�ش���لحة يف الغالب، بعد اأن انقطع 
معني التمويل اخلارجي،ح�ش���ب ما ترجحه ال�شلطات. واأ�شارت 
ال�ش���حيفة اإىل اأنه من اأ�شل 265 طفال تعر�شوا لالختطاف منذ 
بداية هذه ال�ش���نة مل تتمكن ال�ش���رطة من اإنقاذ �ش���وى ن�شبة 10 
يف املئ���ة، اخرهم الطفل���ة روان التي مت حتريره���ا من خاطفيها 

يف منطقة ال�شيدية.
وتر�ش���د »التاميز« ق�شة اأحمد عمور تاجر املالب�ض الذي تعر�ض 
اأح���د اأبنائه الأربع���ة، لعملية خطف، انتهت نهاية »�ش���عيدة« بعد 
اأ�ش���بوع م���ن القلق والرتقب وبعد اأن �ش���لم اخلاطف���ني 10 اآلف 
دولر جمعه���ا ب�ش���ق الأنف����ض وبع���د اأن ب���اع الكث���ري واقرت����ض 
اأك���رث، علما باأن اخلاطفني كانوا يطالبون بخم�ش���ني األف دولر. 
وهناك ق�شة حم�شن حممد حم�شن -العامل امليكانيكي يف مدينة 
ال�ش���در- مثال كان اأقل حظا، فبعد 48 �ش���اعة م���ن اختطاف ابنه 
ومطالب���ة خاطفي���ه ب����100 األ���ف دولر، عرث على جثة �ش���غرية 

م�شوهة وملقاة يف القمامة.
وي���رى كثري من املراقبني اأنه رغم تراجع موجة العنف قليال يف 
الع���راق ال ان ظاهرة اختط���اف الطفال ا�ش���بحت اكرث تناميا، 
ويتم اخلطف للح�ش���ول على فدي���ة، ولي�ض لدوافع طائفية. ففي 
منطقة ال�شيدية، جتد �شورا لأطفال مفقودين مل�شقة على اأعمدة 
الإنارة واحلوائط اخلر�شانية امل�شادة لالنفجارات التي حتيط 
بالعديد من مناطق العا�شمة التي دمرتها التفجريات. ول توجد 
�شوى اإح�شائيات نادرة تتبع عدد ونوع اجلرائم املرتكبة جزئيا 
ب�شبب ا�شتمرار تركيز جهود احلكومة على التفجريات وغريها 

من هجمات املتمردين امل�شتمرة يف بغداد و�شمال العراق. 

بعد انقطاع تدفق الأم�ال من اخلارج
الع�سابات الإرهابية تلجاأ اإىل خطف الأطفال لتم�يل عملياتها

العراق يعر�ض 750 م�سروعًا لال�ستثمار يف م�ؤمتر ب�ا�سنطن

قدا�ــض يف لنــدن لذكرى 
قتلى بريطانيني يف حرب 

العراق

اعتقــال �ستــة �س�ماليــني حاول�ا 
الت�سلل من ال�سع�دية اإىل العراق

اأنباء عن اإ�سراب للطعام نفذه 
معتقل�ن اأردني�ن يف �سجن �س��سة

نح� األف جندي اأمريكي يتلق�ن م�ساعدة ب�ساأن احتمال 
تعر�سهم ملادة كيمياوية خطرة

م�صاعب اأمام عمل االعالميني

االخطار تطارد الطفولة يف العراق


