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ـاضي كانت جتـربة الهـزة االرتدايـة القـوية بـعض الشيء سـببا  االسـبوع ا
في جـعلي افكـر بان بـلدا كالـعراق ال يتـعرض لكـوارث طبيـعية,وال اعـاصير
ـعنى اننا نـعيش في جغرافيـا نظيفـة غير خطرة.ومع ,وال زالزل  وال براك
ان هـذه النعمة غـير موجودة في كثـير من البلـدان اال اننا وقعنـا في مشكلة
ـتمـثل في زالزلـها او اعـاصيـرها او اخـطر بـكثـيـر من كل غضب الـطـبيـعة ا
بـراكينها.مشكلتنا في خبث السياسة واالعيبها.ولو ان العراق كان يتعرض
كـتـركـيـا او ايـران لزالزل فـلـنـا انت نـتـخـيل صـورة الـبـلـد كـيف سـتـكون. لم
نـستفد من خـلو بلـدنا كل ما ذكرت مـن حوادث طبيـعية النـنا جربنـا وعشنا
ريرة الـتي حطمت يقيننا باي تغـيير محتمل. اكتشفنا الـتجارب السياسية ا
ان الـزلزال ارحم وارق من الفساد.حتطيم الزالزل نفهمه كبشر ونضعه في
خـانــة الــقـضــاء والــقــدر ولـكن الــفــســاد ال تـفــســيـر لـه اال انه اسـتــخــفـاف
بـالـبـشر.ومـن هنـا لن يـكـون الـفـاسـد شخـصـا عـاديـا في اجملـتـمع انه حـالة
خطرة,هو بعبارة ادق مكروب ال بد من معاجلته والقضاء عليه. لكن لنتخيل
وبـاء يتـرك دون وضع حد له,مـا الذي سـيحـدث بعد تـركه.هكـذا هو الـفساد
ـكن تــدمـيـره يـحـتــمي خـلـفه االف في حــ يـنـتـظـر في الـبـلــد.انه سـور ال 
اليــ اسـقــاطه دون جــدوى. حـ تــهـتــز االرض حتت اقــدامـنــا في هـزة ا
ارتـدادية فهذا شيء مخيف لكـنه ليس شيئا منفـرا.لذا نشاهد دوما رد فعل
ضـحايا الزالزل واهـاليهم كيف يـبكون بـاستسالم ال حقـد فيه على الطـبيعة
ابـدا.هــذا االسـتــسالم الـعــفـوي ال جنــده حـ نــسـتـمـع الى فـاســد غـادرنـا
ــهـربـة او مـا زال يـجـلـس بـالـقـرب مـنـا دون ان نــعـثـر عـلى دلـيل اليـيـنه ا
هم ان براك السيـاسة تقتل فينـا نور العقل وهدوءه اجلميل.وفي ادانـته. ا
الـنهـايـة سنـظل نـنتـقد احلـالـة القـائـمة دون ان نـفوز بـثـمرة طـيـبة.وعـلى هذا
االسـاس فـانـي اعـجب كـيف فـاتـت الـسـيـاســيـون نـعـمـة الــصـلح مع غـضب
الـطــبـيــعــة فـعــمـلــوا عـلى اصـالح وضع الـبــلـد والــنـاس
وانـشـغلـوا بـصـراع لن يـنتـهي اال بـالـتخـلي عن طـريـقة
ـنصب مدخال الـتفكـير الـقائمـة اليوم وهـي ان يكون ا
لـلـمـكـاسب التـي يحـرص هـذا او ذاك عـلى احلـصول

عليها.

وصل تغرق الشوارع وجترف السيارات dſ‚∫  سيول ا

فيما قال بيان للـهيئة تلقته (الزمان)
امس ان طـــقس الـــيـــوم االثـــنــ في
ناطق كـافة  سـيكون غـائما جـزئيا ا
كما يتـشكل الضبـاب صباحا ويزول
تــدريـجـيــا وحـركــة الـريـاح ســتـكـون
شـمالـية غـربـية خـفـيفـة الى مـعتـدلة
الـسـرعـة و مـدى الـرؤيـة 6≠ 8 كـيـلـو
مــتــرات وفي الــضــبـاب 4≠ 1 كــيــلـو

مترا .
وتابع الـبيـان ان ( مديـر عام الـهيـئة
عــــلي صــــاحب الــــبـــهــــادلي اكـــد ان
(الـــهـــيــــئـــة مـــتـــواصــــلـــة في عـــقـــد
عن اجتماعاتها ومـشاوراتها مع ا
ـسـتـحـدثات بـهـدف اطالعـهم بـاهم ا
ـــســتـــجــدات اخلــاصـــة بــأحــوال وا

ومـناخ الـعـراق ومـا تـعـرض اليه في
الفترة االخـيرة من متغيـرات طقسية
باالضـافة الى الـهزات االرضـية التي
ضـــربت بـــعض مــحـــافــظـــات الــبالد
3 حتت قــــيـــاس والــــتي ســــجـــلت 6

ريختر). 
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ــسح اجلــيـولــوجي وقــالت هــيــئــة ا
األمـريـكـيـة في بـيـان إن (زلـزاال بـقوة
 درجة وقع قـبـالة جـزر تانـيمـبار6.5
في إندونيسياوان  مركز الزلزال كان
على بـعد 279 كيـلومـترا إلى الـغرب
من سـاومالكي فـي جـزر تـانـيـمـبـار).
فــيـــمـــا ذكــرت تـــقــاريـــر بـــيــئـــيــة ان
(حتـذيرات من تـلـوث الـهـواء صدرت

ـوضوعي لـسبـب اولـهم شيوع اسـمحـوا لي ان اخالف سـياق الـتسـلسل ا
مـصـطـلح الـدولـة الـعمـيـقـة والـثـاني صـدور بـيـان من دولـة الـقـانـون والثـالث
اسـتالمي لقـصـيدة مـعنـونه باسـمي ردا عـلى رسالـتي االولى حلضـراتكم 
ن تـكـتب) حتـدثت مـعـكم في اجلـزء االول عـن اهـمـية مـراقـبـتـكم تـقـول لي (
لـتنفيذ القوان الـتي تسنوها ألن اي خروج عنـها او تالعب بها يعني اهانة
وجـب قانون لـشعـبكم ولـكم وال تتـخيـلوا ان اي خـروج عنـها دون حـساب 
الــعـقـوبـات  111يـعــني انـنـا (ال دولـة) وهــذه تـسـمــيـتي لـهــذه احلـالـة الـتي
يـسمـيـها الـكـثـيرون (الـدولـة العـمـيقـة) ونـحن كـما تـعـلمـون دولـة احزاب كل
يــعـمـل عـلـى هـوى حــزبه عــذرا اقــصــد رئـيـس حـزبـه ألن االحـزاب في دول
الـعالم الثالث هـي في احلقيقـة عبارة عن  رؤساء احـزاب  فأن كان  رئيس
حـزبه معارضا لـقانون تشـرعونه ايها الـسادة باسم الشـعب  فهو بالـنسبة
له ال يـعني شـيـئا وبـالـتالي سـتـكونـون انتم وشـعـبكم بـرمـته ال تعـنـون شيـئا
ـوظف احلـكـومي ان كان وزيـرا او مـوظـفـا عاديـا ولـدي مـئـات األدلة لـذلك ا
عـلى خرق الدستور من لـدن السلطـة التنفيـذية وسأعرض لكم الـيوم حالت
ـفكر غـالب الشـابندر وحـدد جهات فـقط والبقـية تـأتي قبل ايـام اطل عليـنا ا
بـاالسم كعادته تمثل اركان الدولـة العميقة في العـراق ومنها دولة القانون 
وبـعدها بـيوم ظـهر ثالثـة من السـادة في دولة القـانون مـعلـن بيـانا يـتحدث
ـكــاسب الـتي عن ضـحــايـا الــنـظـام الــسـابق  ويــديـنــون من يـتـحــدث عن ا
ـتـواضع اجـد ان الـقـوانـ انـصـفـتهـم  وسنت حـصـلـوا عـلـيهـا  وبـرأيي ا
قـوان عديدة جتاوزت على النظام القانوني العراقي  ومنها قانون التقاعد
ـوحد ويبقى لكل ذي رأي رأيه وعندما تتحول  أي قضية الى قضية رأي ا
عـام فـيـنـبـغي ان يـحـسب لـهـا حـسـابـا خـاصـا  وال يتـوقـع احد ان يـرضى
الـشـعب بـرمـته عـنـدمـا تـسـتـلم عـائـلـة رفـحـاويـة مـلـيار و 800مـلـيـون ديـنـار
ا قادني للـتفكـير ان الهدف اليـ   كـمتراكم ويـستمر راتـبها بـعشرات ا
ـنـحـلـة (دولـة من الـبـيـان هـو مـا جـاء فـيه عن اجلـيش الـسـابق والـكـيـانـات ا
ــبـيــة والـقـوات بـديــوان رئـاســتـهـا ووزارتـي الـدفـاع واالعـالم والـلـجــنـة االو
( ـسـلـحـة برمـتـهـا بـضـمـنـهـا اجليش وقـوات احلـرس اجلـمـهـوري (فـيـلـق ا
وقـوات احلــرس اخلـاص والـشـرطـة واألمن وربع دوائــر الـدولـة من اعـضـاء
الـفـروع والـشـعب والـفـرق وحـتى االعـضـاء  كل هـؤالء وإيـتـامهـم واراملـهم
اسـتـكـثـر االخـوة فـي دولـة الـقـانـون او حـزب الـدعـوة االسالمـيـة  من خالل
تـفسيـري للبيـان  بأنهم كـإنوا اكثر من 550 الف مـتقاعد يـأخذون حقوقهم
الـتقاعدية متصورين ان (كلهم) يأخذون (كل)حقوقهم ولذلك اردت اعطائهم
رقـما وهـو ان هنـاك ثالث الـف ضابط وجـندي مـتطـوع لم يسـتلـموا ديـنارا
ـسلـحة واحـدا حلد اآلن  يـضـاف اليـهم ارقـاما كـبيـرة من خـارج القـوات ا
ـعـلـومـة االخـيرة هـي ان ال احد .. اكـرر ال احـد مـنـهم اسـتلم الـسـابـقة  وا
كـامل حـقــوقه الـتـقـاعــديـة حلـد اآلن . وعـنــدمـا اقـول حـقــوق اقـصـد حـقـوق
شـرعت بها قوان محـترمة تستنـد الى الدستور ولكن الدولـة العميقة اثرت
عـلى السلطة الـتنفيذيـة ومنعتهـا من تنفيذ تـلك القوان . يقـول البيان ايضا
في الــوقت الـذي تــعــاني فــيه شـرائـح واسـعــة من عــراقـيل وصــعــوبـات في
اسـتحصال استـحقاقاتهم الـتي اقرها الدستـور والقانون (وكأنـهم يتكلمون
عن الـنـظـام السـابق) فـأن عـددا من الـبـعـثيـ ومـنـتـسـبي االجهـزة الـقـمـعـية
يـتمـتـعون بـامتـيـازات ومنـافع شـتى ومنـها مـنـافع مالـيـة تكـلف الـدولة مـبالغ
بــاهــضه)) بــعـــدهــا حتــدث الــبــيـــان عن (ازالم الــنــظــام) وأنـه  تــفــضــيل
(اجلالدين) عــلى الــضـحــايــا وال ادري ان كـان هــنـاك  550000 الف من
االزالم واجلالدين في الـعراق فـلماذا نـسميه الـعراق العـظيم?? وأن كان في
ـؤرخـون عـلى ان امـامـنـا عـلـيـا عـلـيه الـسب والـشـتم خـيـرا فـلـمـاذا يـجـمع ا
الـسالم لم يسب ولم يشتم حـيال حياته ?? ويطـالب البيان الـسلطات الثالث
بـالتأكيد على قانـون حظر البعث متصـورين ان الدستور او القوان حرمت
نفذين حاربوا تلك الـبعثي من حقوقهم التقـاعدية بينما احلقيـقة تقول ان ا
ـسـلــحـة الـسـابـقـة  الـقـوانـ بـشــدة كـونـهـا تـنــصـفـهم وتـنـصـف الـقـوات ا
فـالدسـتور لم يـقل غيـر (( وال يـكون ضـمن التـعدديـة السـياسـية في الـعراق
ويـنظم ذلك بقانون )) وقال (( مجرد العضوية في حزب البعث ال تعد سببا
لإلحــالــة الـى احملــاكم)) وأن احــد شـــروط من يــكــون عــضـــوا في مــجــلس
ـنــحل قـبل ســقـوطه بــعـشـر الـرئــاسـة ان يـكــون (( قـد تــرك حـزب الـبــعث ا
سـنــوات...)) وال زال من تـركه قـبل عــشـرات الـسـنــ بال حـقـوق تــقـاعـديـة
وأمـواله اما مـحـجوزة او مـصادرة  وقـال ايـضا ((الـعراقـيـون متـساوون))
ـا يعـني ان حـقوق الـعريف فـي اجليش الـسابق هي نـفس حـقوق الـعريف
في اجلـيش احلالي  ويعني ايضا ان هذه التسميات ينبغي ان ترفع كونها
ن تكتب الـتي جاءتني فأشكـر مرسلها وأقول له غـير دستورية اما قـصيدة 
ال تـتخـيل ان هـناك مـكانـا او مـؤسسـة عراقـيـة تخـلوا من
الـشــرفـاء وأن نـهــجي في احلـيـاة ان ال ارفـض شـيـئـا
بـرمته او اقـبل شيئـا برمـته  وليس هـناك اشرف من
ان حتاور أآلخر وحتترمه  خالف ذلك فأنا ال اعرف

قراطية .. وللحديث بقية معنى الد

وئام وهاب

في 79 مدينة صـينية في اجململ مع
انـــتـــشـــار ســحـــابـــة مـن الـــضـــبــاب
الــدخـــاني الـــشـــديـــد عــلـى مــنـــاطق
واســـــعـــــة فـي الـــــبالد خـالل فـــــصل
الـشـتـاء) ,واضـافت ان (خــمس مـدن
أصــدرت حتـذيــرات من الــتــلـوث من
الــدرجــة احلــمــراء وهي األعــلى في
نظام الـتحـذير الصـيني من الـتلوث
فيـما أصدرت  73مديـنة حتـذيرا من
الــدرجــة الــبــرتــقــالــيــة ثــاني أعــلى
درجــات الــنــظـام وأصــدرت مــديــنـة
واحدة حتـذيرا من الـدرجة الـصفراء
ــا بــحـــلــول  30تــشـــرين الــثـــاني 
اســتــدعـى اتــخــاذ إجــراءات طــارئــة

للسيطرة على األمر).
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نحن عائلة من اربع نساء كبيرات
في الـــسن تـــعــرضـــنــا الـى حــيف
وظــلم نــتـيــجــة االسـتــحــواذ عـلى
ـتـوفـى وحـصـلـنـا مـنــزل والـدنـا ا
ـلـكـية عـلى قـرار من هـيئـة نـزاع ا
بـاعـادتــه لـكن لم يـنـفـذ كـونه يـقع
ـنـطـقـة اخلـضـراء ومـشـغـول في ا
ـــجـــلس ـــســـؤولـــ  مـن احـــد ا

الوزراء.
قدمنا قبل نحو عام طلبات اخرها
صلـحة القانـون في محكمة طعن 
بداءة الكرخ عبر محام  توكيله.
وقد ارســـــلت معاملـتنا منذ نحو
اربـــعـــة اشــــــــــهـــر الى االدعــــــاء
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نافذ احلدودية في أصدرت هيئة ا
الـعـراق توضـيـحـاً حول اسـتـيراد
ستعمـلة. وقال رئيس السيـارات ا
الـهيـئة كـاظم العـقابي في تـصريح
امس ان (الــســيــارات االمــريــكــيـة
ستعملة غـير مشمولة بقرار منع ا
الـــدخــول بــشــرط عــدم تــعــرضــهــا
لــــضـــرر الـــغــــرق او االصـــطـــدام).
وأضــاف أن (الــقـرار 435 لــســنـة
ــنع اســـتــيــراد 2018 ـــتــعــلـق  ا

الـسـيـارات االمـريـكـيـة طـبق بـشكل
ستعملة خطأ فتم منع السيارات ا
ـا ـتــضـررة  ـتــضـررة وغـيــر ا ا
اثـــار مــوجـــة كــبـــيــرة مـن الــرفض
واالسـتنـكـار). وأشار الـعـقابي الى
ـــنـــافــذ ان (أن مـــجـــلس هـــيـــئـــة ا
احلـدوديـة عقـد اجـتمـاعـاً عرف من
خالله الــقـرار بــشـكل واضح  وان
نع هي الـسيـارات التي يـشمـلهـا ا
تضررة بحادث غرق ستعملة وا ا
او اصـــــطــــدام امــــا الـــــســــيــــارات

ـتـضـررة بـتلك سـتـعـمـلـة وغيـر ا ا
احلـوادث فــيـسـمح لــهـا بــالـدخـول

وديل). وان تكون ضمن ا
v Ë« …uDš

وبــ ان (االتـفـاق وتــوضـيح هـذه
اجلزئية من القرار هو خطوة اولى
ـنع نـهــائـيـا عن الـسـيـارات لـرفع ا
ـتـضـررة ايـضـاً لـضـمـان مـصـدر ا
الرزق الذي يعـتمد علـيه الكثير من
ــرتـــبــطــة بــتــلك ــهن ا أصـــحــاب ا

السيارات).

العـام السـتحـصـال موافـقته حتت
رقــــــم 1142 /س/ 2017 ورغــــــم
مرور مـدة طـويـلة لم نـحـصل على
اي جــواب العــادة مـبــلغ ســبق ان
دفـعـنـا عـلى امل رجـوع احلق الى
اصحابه. نرجـو من سيادة رئيس
مـجــلس الـقـضـاء االعــلى الـتـدخل
النـقــاذنـا وااليـعـاز لـالدعـاء الـعـام
عاملة. علما اننا بتسريع اجناز ا
نسـكن في شقـة صغـيرة جـدا لقاء
ايجار شـهري اثقل كـاهلنـا. وكلنا
امـل فـي حـــــدوث صـــــدى لـــــهـــــذه
ــنـاشــدة لـدى االســتـاذ الــفـاضل ا

فائق زيدان احملترم.

من جــهـــته قـــال عــضـــو الــلـــجــنــة
الــتـنــسـيــقـيــة لـتــجـار بــغـداد ايـاد
االلــوسي  ان (الـتـجــار واصـحـاب
ـرتبطـة بالسيـارات متوقف هن ا ا
ـا اثر عـمـلـهم مـنـذ اعالن الـقـرار 
ـادي ولــعـوائــلـهم) عـلى دخــلــهم ا
ناطق الصـناعية مشيـراً الى ان (ا
لــتـصــلـيح الــسـيــارات تـشــهـد هي
االخـــرى ركــود في حـــركــة الـــعــمل
وهــو مـا شــكل ازمــة جــديــدة عـلى

الوضع االقتصادي في العراق).

fK−  fOzd  …býUM

vKŽ_« ¡UCI «

Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ 

ÊU e « ≠ 5JÐ

ــدني عن اعــلــنت مـديــريــة الــدفـاع ا
اجالء وانقاذ 85 عائـلـة في نيـنوى
مـــوضــحــة عــدم وجـــود  اي عــائــلــة
حتـاصرهـا الـسيـول او الـفيـضـانات

حاليا . 
ـــدني وقـــال مـــديـــر اعالم الـــدفـــاع ا
الــعــقــيــد جــودت عــبــد الــرحــمن في
تصريح امـس  انه ( اجالء وانقاذ
  عائلة في احملافظة وان اجلهود85
ـديـرية مـتـواصـلـة من قـبل مالكـات ا
ـــواجــهــة اي طـــار  والتــوجــد اي
عـــائــلـــة حتـــاصـــرهـــا الـــســـيــول او

الــفـيــضــانـات) مــشــيـرا الى انه (
ـديـرية مع اسـتنـفـارجـميع مالكـات ا
ـعـدات والـوضع حتت الـسـيـطـرة). ا
فيما افاد مصدر محلي في احملافظة
أن اربــعـة مــدنـيــ لـقــوا مـصــرعـهم
ن نـتيـجـة السـيـول قي الـساحل اال

وصل من ا
ـصــدر ان (اربـعـة اشـخـاص .وقـال ا
بيـنـهم طفـلة لـقوا مـصـرعهم نـتيـجة
ن من الــــســـــيــــول في اجلــــانـب اال
ــوصل). من جــانــبــهــا نــفت وزارة ا
ــائـيـة مـا نـشــر بـشـان فـتح ـوارد ا ا
ــــوصـل وحتــــذيـــر بـــوابــــات ســــد ا
الـــقــريــبــ من نـــهــر دجــلــة بــاخالء

اماكنهم.
 UÐ«uÐ `²

وقــالت الــوزارة في بــيــان ان (مـا 
تـــــداوله فـي وســـــائل االعـالم حــــول
ـوصل الــقـيـام بــفـتـح بـوابـات ســد ا
وحتــذيـر الـســكـان بــالـقــرب من نـهـر
دجـلـة بـاخالء امــاكـنـهم الى مـنـاطق
اخرى عار عن الصحة) ,واضاف ان
(هـذه الــشـائــعـات ال اســاس لـهـا من
الــصــحـــة) مــشــيــرا الى ان (االمــور
جتــري بــصــورة طــبــيــعــيــة في ســد
وصل وال تدعو الى القلق).و يذكر ا
ان احملـافــظـة تــتـعـرض الـى تـسـاقط
امـطار عـزيـرة ادت الى غـرق الـعـديد

ـنـبئ اجلـوي الـتـابع لـلـهـيـئة وقـال ا
الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـــزلـــزالي في وزارة الـــنـــقل صــادق
عــطــيــة في مــوقــعه عــلى الــتــواصل
طرة االجتمـاعي ان(سُحـباً رعديـة 
تــتـجه الى الــعـاصــمـة بــغـداد و الى
غــرب مــحــافــظــة االنــبــار والــرطــبــة
وبــاقي مــنـاطق احملــافــظـة وجــنـوب

وصل). مدينة ا
وتـابع ان ( (سُــحـبـاً ركـامــيـة رعـديـة
ـــطـــرة تـــتـــجـه الى غـــرب بـــغـــداد
ومـحافـظـة صالح الـدين وان سُـحـباً
مُـــمــطــرة تـــؤثــر عــلـى مــدن الــفــرات
االوسط وبـــعض مـــنــاطق اجلـــنــوب

ايضا خالل االسبوع اجلاري).

من شـــــوارعـــــهـــــا وازقـــــتـــــهــــا وان
ـيـاه ارتفـعـت الى نـحو مـسـتـويـات ا
نصـف متـر. وافـاد مصـدر مـحلي في
احملـافــظـة أن طـريق اربــيل من جـهـة
وصل اغـلق بـعد تـعـرضه للـخسف ا

جراء السيول.
ـــــصــــدر فـي تــــصـــــريح إن وقــــال  ا
(الــســيــول الــتي ضــربـت احملــافــظـة
اثــرت بـــشـــكل كـــبـــيـــر عــلـى الــبـــنى
الـتـحـتـيـة وكـان اخـرهـا غـلق طـريق
اربــيل مــوصل من جــهــة الـســيــطـرة
ــشــتــركــة بــســبب خــسـف الــشـارع ا
نتيـجة الـسيول) ,واضاف ان ( عددا
من مـناطق احملـافـظـة  غرقـت نتـيـجة
االمــطــار الــغــزيــرة والــســيـول الــتي

دن والقصبات). ضربت تلك ا
وأعـلنت خـلـيـة االعالم احلـكومي عن
ارتــفـاع اخلــزين االســتــراتـيــجي في
ـــوصل بـــعـــد ورود بــــحـــيـــرة ســـد ا
مــــوجـــات من الـــســـيـــول واألمـــطـــار
بكميات تصل الى 1370م/3ثا فيما
اشـــارت الى انـــخــفـــاض الــتـــراكــيــز
لـحيـة بشط الـعرب. وقـالت اخللـية ا
وجـة الفـيضـانيـة يتم في بيـان ان (ا
إمرارهـا بسالسـة من الشـرقاط حيث
بـلــغت كــمـيــتـهـا 1700م/3ثـا فــيـمـا
سـيتم تـوجـيهـهـا نحـو قضـاء بـيجي
وبكمية تصل الى 1200م/3ثا ومنه
الى سـدة سـامـراء تـمـهـيـداً إلمـرارها
الى بـحـيـرة الـثـرثـار وإضـافـتهـا الى

اخلزين االستراتيجي).
واوضح الـبـيـان ان (اخلـلـيـة توقـعت
ـــــــــائـي الى ان يــــــــصـل اخلـــــــــزين ا
في بـــحـــيـــرة ســـد 3مـــلـــيـــون م400
ـوارد حولت وصل).يـشار الى ان ا ا
كــمــيــات كـبــيــرة من مــيـاه الــســيـول
واألمــطـار بــاجتـاه االهــوار لـتــعـزيـز
ـائيـة بهـدف احلفـاظ على حصـتهـا ا
منـاسيب مـستـقرة في االهـوار. فيـما
توقع  منبئ جوي ان كـميات االمطار
في هــذا الــشــهــر ســتـكــون اعــلى من

دن كافة .  عدل العام في ا ا
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(دوريـــات شـــرطــة الـــنـــجــدة نـــفــذت
ارسة أمنـية أسفرت عن ضبط 22
عــجـلــة مــظـلــلــة واتـخــاذ اإلجـراءات
القانونيـة بحق أصحابها) ,وأضاف
(كــمـــا  مــحــاســبــة اخملــالــفــ من
اصـــحــــاب الــــدراجـــات الــــنــــاريـــة).
وأصـيـب مـواطن كــويـتي في الــعـقـد
الــثـالث من عــمـره بـجــروح مـتــفـرقـة
اثناء قـيادة مركـبته إثر انـفجار لغم
أرضي عــــلى احلــــدود الـــعــــراقــــيـــة
الكويتية بالـقرب من مركز جريشان
احلدودي في منطقة خباري العوازم

شمال الكويت. 
وقال بيـان انه (فور تـلقي البالغ 
تــوجـيه الــدوريــات األمـنــيـة وفــنـيي
الــطــوار الــطــبــيــة ومــركــز إطــفــاء
الـــــعـــــبــــــدلي إلـى مـــــوقـع الـــــبالغ).
ـنافـذ احلدوديـة محـاولة وأحبـطت ا
ـوديل نـوع تـهــريب عـجــلـتــ دون ا

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

 ÊU e « ≠ …dB³ «

اعــلـنت قـيــادة عـمــلـيــات بـغـداد  عن
اعتـقال مـتهم بـالدكـة العـشائـرية في

منطقة حي اجلهاد ببغداد. 
وقــالت الــقــيـادة فـي بـيــان امس  ان
(قــوة من الــفـوج الــثــالث في الــلـواء
الـسابـع شرطـة احتـاديـة تـمـكنت من
الــقــاء الــقـبـض عـلـى مـتــهم بــإطالق
الـعــيـارات الـنــاريـة عـلـى مـنـزل أحـد
ـــواطــنــ حتـت مــســمـى - الــدكــة ا
العشائرية- في منطقة حي اجلهاد),
واضــــــــــاف  انـه ( ضـــــــــبـط سالح
ـعـتـقل). وأعـلـنت مـتـوسط بـحـوزة ا
رئــاسـة مــحــكـمــة اســتـئــنـاف واسط
االحتـــاديـــة ان مــكـــتب الـــتــحـــقــيق
القـضـائي في الكـوت مـركز مـحافـظة
واسط  قـام بتـوقـيف مـتهـمـ اثـن
ـة الـدكـة العـشائـرية الرتكـابهـم جر
واتــخــاذ اإلجــراءات بــحــقــهم وفــقــاً
ركز لقانون مـكافحة اإلرهـاب.وقال ا
اإلعالمي جملـلس القـضـاء األعلى في
بيان  ان (مـكتب التـحقيق الـقضائي
في الكوت التابع الى رئـاسة محكمة
اســتــئــنــاف واسط اوقـف مــتــهــمـ
اثــنـــ وفـــقـــاً لــقـــانـــون مــكـــافـــحــة

االرهاب).
W1dł »UJð—«

ـــتــهـــمـــ ارتــكـــبــوا واضـــاف ان (ا
ـة الـدكــة الـعـشـائـريـة عـلى دار جـر
ـواطـنـ من خالل فـتح الـنـار احـد ا
ـــنـــزل مـن أســـلـــحـــتـــهم و عـــلى ا
الـقــبض عـلـيــهم واتـخـاذ اإلجـراءات
كــافـة بــحـقــهم وفـقــاً ألحـكــام قـانـون
مـكافـحـة اإلرهـاب). وأعلـنت مـديـرية
شـرطـة مـحـافــظـة الـنـجف عن ضـبط
ـــــظـــــلـــــلــــة عـــــدد من الـــــعـــــجـالت ا
ـديريـة في بيان ان اخملالـفة.وقالت ا

{ بــيـــروت- (أ ف ب) - دهــمت قــوة
أمنيـة السبـت منزل الـوزير اللـبناني
األســبق وئــام وهــاب حــلــيف حــزب
الــله فـي مــنــطــقــة الــشــوف جــنــوب
ثول أمام بيروت بعـد امتنـاعه عن ا
الـقضـاء في دعـوى مـقـدمـة ضـده إثر
تـصــريـحـات مـســيـئـة أطـلــقـهـا بـحق
ـــكـــلف ســـعـــد رئـــيـس احلـــكـــومـــة ا
احلريـري. وقال مـصدر أمـني لوكـالة
فــــــرانس بــــــرس إن "قـــــوة مـن فـــــرع
ـعــلـومــات دهـمت مــنـزل وهـاب في ا
ـؤازرة من اجليش قريـة اجلاهـلـية 
إلحـضـاره أمـام الـتـحـقـيق بـنـاء ألمـر
قــضـائـي عـلى خــلــفـيــة تــصـريــحـات
مــســيــئــة أدلـى بــهــا بــحق الــرئــيس

احلريري".
WOÝU   «œUI²½«

ووجه وهـاب في مقـابـلـة تـلفـزيـونـية
مطلع األسـبوع انـتقادات قـاسية الى
احلـريــري مــعـتــبــراً أنه "ال يـجب أن
ــثل يــكــون رئــيس حــكـومــة ألنه ال 
ـان". ثم أكــثـريــة بل أقــلــيـة في الــبــر
اتهمه عـبر سـلسلـة تغـريدات بـ"نهب
ــال الــعــام" وإبــرام "صــفــقــات" مـا ا
اســتــدعى ردود فـــعل من مــنــاصــري
احلـريــري وتـعـلــيق الفـتـات مــسـيـئـة

لوهاب.
وبــلـغ الــتــوتــر أوجه بـــعــد تــســريب
فيـديو لـوهـاب األربعـاء خالل جلـسة
خـاصــة عـلق فــيه عـلى ردود الــفـعل
ضـده وتــضـمن إســاءات شـخــصـيـة
وكالماً جارحاً بـحق رئيس احلكومة
األســــبق رفــــيق احلــــريـــري وزواجه
األول من والــدة ســعــد كــمــا انــتــقــد

. األخير مجدداً

وأثار هذا الـفيديو مـواقف منددة من
انية مناصري احلريري وكتـلته البر
وعـدد من الـقوى الـسـيـاسـيـة أبرزهم
الزعيم الدرزي ولـيد جنبالط ما دفع
وهـاب الذي يـنـتـمي لـلطـائـفـة ذاتـها
الى االعـتـذار اخلمـيس عـمـا تـضـمنه
الفـيديـو "من إسـاءات شخـصيـة" قال
إنــهــا "أتت فـي حلــــــظــة غــضب" من
دون تـــــراجـــــعه عـن مـــــواقــــفـه ضــــد

احلريري.
وتـقدمـت مجـمـوعـة من احملـامـ إثر
ذلك بــإخـبــار أمــام الـنــيـابــة الـعــامـة
الـتـميـيـزيـة ضـد وهـاب بـجـرم "اثارة

الف والتعرض للسلم األهلي".
ــصــدر األمــني وتــبــلغ وهـــاب وفق ا
بـوجــوب امـتـثــاله أمـام الــقـضـاء من

دون أن يحضر.
وأوردت الــوكـالــة الــوطــنـيــة لالعالم

الـرسـمـيــة في لـبـنـان أن "حـوالى 15
ــعــلــومــات" ســيــارة تــابــعــة لــفــرع ا
توجـهت إلى مـنـزل وهـاب "وتـصدى
لــهـا عــدد من مــنــاصــريه في مــحـيط

نزل". ا
وتعـلـيـقاً عـلى ذلك قـال وهاب لـقـناة
"إل بي سي" الــتـلـفــزيـونـيــة احملـلـيـة
ــاثــلــة تـأتي مــســاء الـســبت "قــوة 
لـتــقـتل ولــيس لـتــبـلّغ" مــوضـحـاً أن
األمـور انــتـهـت بـعــدمـا "أبــلغ ضـابط
ـوجـود فـي مـنـزلـي بـشـكل اخملـتــار ا

الئق" بوجوب مثوله أمام القضاء.
وأضــاف "أبــلغ حــلــيــفي حــزب الــله
ناسب الليلة" من وقف ا احلريري ا
دون أن يــذكــر أي تـــفــاصــيل أخــرى
نــافـــيــاً أن تــكــون مـــواقــفه األخــيــرة
بـــايــعـــاز من حـــلــيـــفــيه حـــزب الــله

والنظام السوري.
(تـاهو) مـخـبأه في حـاويـة للـتـهريب
ادة اضافـة حلاويـة ثـانيـة محـملـة 
ــنــتــهي الــصـالحــيـة ــايــونــيــز) ا (ا
يرومون ادخالـها الى البلـد في منفذ
ميناء ام قصر الـشمالي في محافظة

البصرة.
وقال  بيان للـهيئة امس  ان( احباط
محاولـة التهـريب تمت بالـتعاون مع
ـنـفـذ شـرطـة شـعــبـة اسـتـخـبــارات ا
الكمـارك) موضـحاً ان (الغـاية كانت
من هـذه الــعـمـلـيـة تــمـريـر الـعـجالت
عـمول بـهـا حيث خالفـا للـضوابـط ا
 ضـبـطـهـا خـارج احلـرم الـكـمـركي
ـعـامـلـة الـكـمـركيـة من بـعـد تـدقـيق ا
قـــبل شــعـــبــة الــبــحـث والــتــحــري),

واضاف الـبيـان انه(  احالـة ما 
ضــبــطه وفق مــحــضــر اصــولي الى
قـــاضي حتــقــيق مـــحــكــمــة ســفــوان
التخاذ االجراءات القانونية بحقها).
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