
الناس). 
ـتــحـدث بـأسم وكـان ســعـد احلـديــثي ا
ــكــتب االعـالمي لــرئــيس الــوزراء قــد ا
افـاد بأن (احلـكـومة بـصـدد نشـر لوائح

سـؤول الذين  فيـما يخص اعـداد ا
الــتـــحــقـــيق مـــعــهم مـن قــبل اجلـــهــات
ـسـؤولة فـي مجـلس الـوزراء و احـالة ا

www.azzaman.com
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ــغـارة ومـشـاهـدة تـلك الـعالمـات واالثـار ا
لـكـنـني سـمــعت صـوتـاً مـرعـبـاً يـخـرج من
ـــؤثـــرات ــــغـــارة  –كـــنت اظـن انه مـن ا ا
الـصـوتـيـة الـتي تـوضع في امـاكن االثار !
غـارة ونـحن نـنـادي على ومـا ان دخـلـنـا ا
ـرفق ـكــلف بـهـذا ا ـوظف ا احلــارس او ا
االثري والتاريخي  والسياحي واذا بكلب
ضــخم اسـنــانه حـادة يــكـشــر في وجـهــنـا
ويـنـبح ويتـحضـر للـهـجوم فـما عـليـنا  اال
ــــغـــارة من دون ان نــــغـــادر ســـــــريـــعــــا ا

رؤيتها!
l Uł ÂU « `³ « ”—U(«

ـوقع االثـري لم ـغـارة او ا يـبــدو ان تـلك ا
يـكن جـاهـزا ألسـتقـبـال الـزائـرين  احدهم
ابــلــغــنــا بــعــد الــنــزول من اجلــبل ونــحن
ـوظـف او حارس ـاء بـإن ا نـشـتـري مـنه ا
ــغــارة اصـبـح امــامـاً فـي احـد اجلــوامع ا

غارة للكالب!  وترك ا
لــكـن صــاحب احملل يـــقــول بــأن اجلــهــات
رفق الـرسـميـة بصـدد اعـادة تأهـيل هـذا ا
ـهم والذي يـقصده الـسياحـي التـاريخي ا

السياح من كل دول العالم.
l³²¹
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بيروت

ـثـيرة حـيـنـما تـسـمع مثـل هذه احلـكـاية ا
رعبة وهي موجودة بأثارها فوق جبل وا
تـشـاهـده وانت في دمـشـق فهـل تـستـطـيع
ـوقع? خـرجـنـا صـبـاح جتــاهل مـثل هـذا ا
الـيــوم انـا وابـو زيــنب الـسـائق لــصـعـود
 480درجـة لــلـوصـول الى مـغـارة الـدم او
جــبل االربــعــ  –بل قـــاســـيـــون -  كـــنــا
نصعـد عدة درجات ونـرتاح قلـيال ونلتقط
دينة دمشق كلما ارتفعنا بأجتاه الصور 

غارة. قمة اجلبل حيث ا
UM²KŠ—  b « »öJ «

وبعـد ان تعبـنا واصابـنا االرهاق وصـلنا
غـارة الـتي شـهدت الى قـمـة جـبل الـدم وا
حادثة الـقتل ونحن مـتلهفـ للدخول الى

ـة الـقـتل هي اولـى اجلـرائم الـبـشـرية جـر
الـتي حـدثت بـ االنسـان واخـيه االنـسان
واسبـاب اجلرائم كـانت ترجع الى ثالث :-
امــا بـــســبـب الــطـــمع او بـــســبب احلـــســد

والغيرة او بسبب االنتقام !
وكان دافع القتل الغيرة! قابيل قتل هابـيل 
وتـروى الـقـصـة بـأن حواء تـلـد تـوامـاً ذكراً
وانـثى ويتـزوج بـذلك هابـيل االخت الـتوأم
لــقــابـيـل وكـانت جــمــيـلــة وعــلى قــابـيل ان
يتزوج اخت هابيل ولم تكن جـميلة فأمتنع
قابيل ان يتزوج اخته هابيل فأقترح عليهم
ادم ان يقدم كل منـهما قربـاناً لله حيث قدم
هابيل  افضل غـنم لديه  بينـما قدم  قابيل
اســوء مــزروعـاتـه  فـقــبل الــله مـن هـابــيل
القربان ولم يقبله من قابيل فأصيب قابيل
باحلقـد على اخيه وقتـله وكانت اداة القتل
الـصـخـرة الـتي تـلــطـخت بـدم هـابـيل وهي
مـوجـودة في (مـغـارة الـدم) عـلى قـمـة جـبل
االربـع  –جــبـل قـاســيــون- في دمــشق -
ة قتل بالتاريخ  –وفي هذه وهي اول جر
ـة ـغـارة عالمــات واشـارات لـهــذه اجلـر ا
فــهــنـاك بــقـعــة الــدم عـلى الــصــخـرة وكف
نع سقوطه على جبريل على سقف اجلـبل 
فم مـفـتـوح في اجلـبل دلـيل صـرخـة قــابـيل
ــاء ــة وقـــطــرات من ا اجلــبل وقـت اجلــر
تــــنــــزل مـــنــــذ ذلـك الـــوقـت تــــمـــثـل بــــكـــاء
ندم وكلمـة الله منقـوشة على اجلبل اجلبل
بـعدهـا قابـيل وحمل جـثة اخـيه هائـما بـها
حـتى وصل الـى مـنـطــقـة الـزبــداني هـنـاك
بعث الـله غرابـ قتل احـدهمـااالخر ودفنه
بـالـتـراب فـفـعل قـابـيل بـأخـيه مـثـلـما فـعل
الغراب ودفن جثته وتعد هذه احلادثة اول

عملية دفن للميت في التاريخ!
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نفذ رئـيس الوزراء حيدر الـعبادي قرار
وازنة اجمللس بـسحـب يد  مـدير عـام ا
ـالـيـة التـي سبق ان عـيـنـها في وزارة ا

ر.  دني السابق بول بر احلاكم ا
وقــــال مــــصـــدر فـي تـــصــــريح امس ان
(الـــعـــبـــادي طـــلب من الـــوزراء تـــقــد

ملفات الفساد عن وزاراتهم).
واضـاف ان (هـناك انـبـاء تؤكـد بـسحب
ديـر العام في الوزارة ط. العبـادي يد ا
س . م  وهي تـشـغل مـنـصـب مـديـر عام
ر ـوازنـة التي  تـعيـيـنهـا بـأمر بـر ا
عام  2003واستمرت في مـنصبها رغم
تـعـاقب الـوزراء واحلـكـومـات) عـلى حد
قـوله. وكــشف الـعـبـادي أمس االول عن
قرب نشـر نتائج حمـلة مكافـحة الفساد
ومالحـــقــة الـــفــاســديـن وكــذلك اصــدار
لـــوائح بــأســـمــاء اصــحـــاب الــدرجــات

تهم بقضايا فساد .  اخلاصة ا
WOÝUÝ« WKLŠ

واكـد الـعـبـادي في مـؤتـمـره االسـبوعي
عـقب جـلـسـة اجملـلس ان (هـنـاك حـمـلـة
ـكـافـحـة الـفــسـاد وسـنـنـشـر أسـاسـيــة 
قريـبا ما عـملـناه في هذا اإلطـار ومنهم
الــذين حتـولـوا الى الـنـزاهـة واحملـكـوم

. عليهم)
واشار الـى ان (عملـية مـكافـحة الـفساد
تــتـكـون من شــقـ األول حـكـومي وهي
جلان التـحقيق لـتحديد الـفاسد واآلخر
ـرتـبـطة ـسـتقـلـة ا في هـيـئة الـنـزاهـة ا
ـجــلس الـنــواب وجـانب قــضـائي في
قضاة الـنزاهة ومجلـس القضاء االعلى

الـفـسـاد لـكن الـقـضـاء يـحـتـاج الى أدلة
وبــــراهـــ وال يــــكـــتــــفي بــــاالدعـــاءات
والتهم) ونوه العبـادي الى ان (النظام
ـــقـــراطي واحلـــريـــة فـــيه ضـــعف الــد
ويسـمح للفـساد ويجب تـقوية الـقانون
ــنع اســتــفــادة الــفــاســدين مـن أجـواء
احلـريـة والـنـشـر احلر لـتـشـويه سـمـعة

ملـفاتهم الى هـيئة الـنزاهة وحـاليا في
عهـدة القـضاء الصدار احـكام بـحقهم).
الـى ذلك افــصح الــقـيــادي  في ائــتالف
الــــنـــصـــر عـــلـي الــــــــــعالق عن شـــرط
جتــمـيــد عــضـويــة الـعــبــادي في حـزب

الدعوة.
W¹uCŽ bOL&

وقــــال الــــعالق فـي تــــصــــريح امس ان
(العـبادي لن يسـتقـيل من احلزب ولكن
جتـمـيـد عضـويـته جـائز ومـشـروط بأن
ناصب تكون الكابينة احلكومية وكل ا
العـليـا والسـياديـة والدرجـات اخلاصة
قـبلـة مسـتقـلة وغـيرهـا في احلـكومـة ا
تمـاماً) مـؤكدا ان (مـباحـثـات العـبادي
ورئــيـس حــكـــومــة اقـــلـــيم كــردســـتــان
نـيـجـيــرفـان الـبـارزانـي لم تـتـطـرق الى
الــتـحــالــفـات لــكن مــا حـدث هــو حـوار
وتــفــاهــمـات بــشــأن تــشــكــيل الــكــتــلـة
الـكـبـرى) مــبـيـنـا ان (الـعـبـادي مـرشح
النـصر لرئاسـة الوزراء وليـس مرشحا
عـن الــدعـوة).ولــفـت الى ان (صــراعـات
ـنـاصب في مــحـافـظـة كـركـوك تـوزيع ا
أمر قابل للحل ولكن حجم التزوير كان
كبيراً وتبـقى االستحقاقـات االنتخابية
هـي الــــتـي تــــرسـم خــــارطـــــة الــــعـــــمل
الــســـيــاسي فـــيــهــا) ورأى الــعالق ان
(ورقـــة كــركــوك لـم تــعــد ضـــاغــطــة في
تــشــكـيل احلــكــومـة لــوجــود اسـتــقـرار

مجتمعي وسياسي فيها).
وتابع ان (عودة البيشمركة الى كركوك
قـرار خـاضع لــتـقـو الـقــيـادة الـعـامـة

سلحة).  للقوات ا
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واحلكـومة ال تتـدخل في حتقيـقات هذه
ــبـدأ الــفــصل بـ اجلــهـات إلــتــزامـاً 

السلطات).
وتـابع (سـنـنـشــر مـا قـمـنـا به وكم عـدد
األشـــخـــاص الـــذيـن  إحـــالـــتـــهم الى
الــنـــزاهــة وعــدد احملــكــومــ مــنــهم) 
واضاف (شددنا على إجـراءات مكافحة

ـؤكد ان رغم ان الـلـبـنـانـيـ يـتـهـمـون الـطبـقـة الـسـيـاسـيـة بـالـفـسـاد لكـن من ا
فسادهم ليس في مستوى الفساد عندنا في العراق.

كـافحة ـعنـيون  وقد الحظت وانـا االن في لبـنان نقـطة جـديرة بان يالحـظها ا
رشـحـ وكـتـلهم وهل ـول ا الـفـسـاد من ابـناء الـشـعب في الـعـراق وهي من 
رشحون عـلى دعم مالي خارجي من دول ومـخابرات او داخلي وما يحـصل ا
ــمــنـــوع في هــذا الـــدعم? لــنـــعــرف كــيـف كــانت االصــوات ــســمـــوح وا هـــو ا

والترشيحات تباع وتشترى.
انقل هنا نصوصا من قانون االنتخابات اللبنانية

ادة  :59 في حساب احلملة االنتخابية وتعي مدقق حسابات ا
يــتـوجب عــلى كل مـرشـح والئـحـة فــتح حـســاب في مـصــرف عـامل في لــبـنـان
يـسـمى "حسـاب احلمـلة االنـتخـابيـة" وان يـرفق بتـصريح الـترشـيح افادة من
ذكور لديه وتب رقم احلساب واسم صاحبه. صرف تثبت فتح احلساب ا ا
رشح والئحة صـرفية ويعتـبر ا ال يخضع حـساب احلملة االنـتخابية لـلسرية ا

جرد فتحه. صرفية لهذا احلساب  متنازال حكما عن السرية ا
ـساهـمـات ودفع جمـيع الـنـفقـات االنـتخـابـية عن يـجب ان يـتم استالم جـمـيع ا

طريق هذا احلساب حصرا وذلك خالل كامل فترة احلملة االنتخابية.
ـعـتمـدة لـديه السـتالم األموال يـعـود لـكل مرشح والئـحـة ان يـنظم االجـراءات ا
ـساهـمـات اخملصـصـة لتـمـويل احلـملـة االنـتخـابـية وصالحـيـة دفع النـفـقات وا

االنتخابية مع مراعاة احكام هذا القانون.
وجب شك. ليون ليرة اال  ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق ا

يتـوجب على كل مـرشح والئـحة لـدى تقـد تصـاريح الـترشـيح التـصريح عن
ـوجب كـتاب خـطي مـسجل لـدى الـكاتب الـعدل اسم مدقق احلـسـابات وذلك 

ويقدمه الى الهيئة.
عــنـد تــعـذّر فـتـح حـسـاب مــصـرفي وحتــريـكه ألي مــرشح أو الئـحــة ألسـبـاب
خـارجـة عن إرادة أي مـنـهمـا تـودع األمـوال اخملـصـصـة لـلـحـمـلـة االنـتـخـابـية
الية والذي يحل محل للـمرشح أو الالئحة في صندوق عام ينـشأ لدى وزارة ا

صرفي في كل مندرجاته. احلساب ا
ادة  :60 في االنفاق والتمويل ا

يجـوز للمرشـح ان ينفق من اجل حـملته االنـتخابـية مبالغ مـن امواله اخلاصة.

ال اخلاص للمرشح. ثابة ا ويعتبر مال الزوج أو أي من األصول أو الفروع 
رشح من ماله اخلاص ألجل تخـضع جميع النفـقات التي يعـقدها أو يدفعـها ا

حملته االنتخابية الى سقف االنفاق.
رشح أو االئحة اال من قبل ال يجـوز تقد اية مساهمة في احلملـة االنتخابية 

. عنوي اللبناني االشخاص الطبيعي أو ا
ـرشح أو الـالئـحــة قــبـول أو اســتالم مــسـاهــمـات أو ــنع مـنــعــا بـاتــا عـلـى ا
مـسـاعـدات صـادرة عن دولـة اجـنـبـيـة أو عن شـخص غـيـر لـبـنانـي طـبيـعي أو

معنوي وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عنى هـذا القـانون خدمـات األفراد الذين تـطوعوا من دون ال تعـتبر مـساهمـة 

مقابل.
قدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي ساهمة ا ال يجوز ان تـتجاوز ا
رشح أو الئحة مبلغ  % 50 من سقف واحد ألجل تمويل احلملة االنتخابية 
ادة  61 من هـذا القانون ويجب أن تكون دوما االنـفاق االنتخابي احملدد في ا
ـوجب عمـليـة مصـرفية (حـوالة شـيك بطـاقة ائـتمانـية...) مع مـراعاة الـفقرة

ادة  59 من هذا القانون. الرابعة من ا
ساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف االنفاق ال يجوز أن تـتجاوز مجموع ا
ادة  61 من هـذا القـانون كـما ال يـجوز قـبول االنـتخـابي كمـا هو محـدد في ا

مساهمات عن طريق وسيط.
ادة  :61 في سقف االنفاق  ا

بـلغ االقصى الـذي يجـوز لكل مـرشح انفاقـه اثناء فـترة احلـملة يحـدد سقف ا
ا يأتي: االنتخابية وفقا 

قـسم ثابـت مقطـوع قدره مـئة وخـمسـون ملـيون لـيرة لـبنـانيـة(تساوي  100الف
دوالر) يضاف الـيه قسم متـحرك مرتـبط بعدد الـناخب في الـدائرة االنتـخابية
الـكبـرى التي يـنتـخب فيـها وقـدره خمـسة اآلف لـيرة لـبنـانيـة عن كل ناخب من

سجل في قوائم الناخب في الدائرة االنتخابية الكبرى. الناخب ا
امـا ســقف االنـفــاق االنـتــخـابـي لالئـحــة فـهــو مـبــلغ ثـابت مــقـطــوع قـدره مــئـة

وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
كن اعادة الـنظر بهـذا السقف لدى افـتتاح فترة احلـملة االنتـخابية في ضوء
وجب مـرسوم يتخذ في مـجلس الوزراء بناء على الظـروف االقتصادية وذلك 

اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطالع رأي الهيئة.
ادة  :62 في االعمال احملظورة ا

 -1 تـعتـبر مـحظـورة اثنـاء فتـرة احلـملـة االنتـخابـية االلـتزامـات والنـفقـات التي
تـتضـمن تـقـد خدمـات او دفع مـبالـغ للـنـاخبـ ومـنهـا عـلى سـبيل الـبـيان ال
ـسـاعـدات الـعيـنـيـة والنـقـديـة الى االفراد واجلـمـعـيات ات وا احلـصر: الـتـقـد
اخلـيريـة واالجتـماعـيـة والثـقافـية او الـعائـلـية او الـدينـية او سـواها او الـنوادي

ؤسسات الرسمية. الرياضية وجميع ا
ذكـورة أعاله إذا كانت مقدمة ـساعدات ا ات وا  -2 ال تعـتبر محظـورة التقد
لكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على من مرشح او مؤسسات 
ـها بـذات احلجم والـكـميـة بصـورة اعتـياديـة ومنـتظـمة مـنذ مـا ال يقل عن تـقد
ثـالث سـنـوات قـبل بـدء فـتـرة احلـمـلـة االنـتــخـابـيـة وفي هـذه احلـالـة ال تـعـتـبـر
ـقـدمـة اثـنـاء احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة خـاضـعـة للـسـقف ـسـاعـدات ا ـدفـوعـات وا ا

ادة  61 اعاله. نصوص عليه في ا االنتخابي ا
عتمد ادة  :63 في موجبات مدقق احلسابات ا ا

ـرشح واللوائح أن يـرفع الى الهيئة عـتمد لكل من ا على مـدقق احلسابات ا
هـلة اسبـوع من انقضاء كـل شهر من أشهـر فترة احلـملة االنتـخابية دوريا و
ـالـية دفـوعـات وااللـتزامـات ا قـبـوضـات وا بيـانـاً حـسابـيـاُ شـهريـاً يـبـين فـيه ا
صرفي العائد للـحملة االنتخابية نصرم ويرفق به كشفا بـاحلساب ا للشـهر ا
ـعـتـمـد كـما عـلـيه ان يـقـدم لـدى انـتهـاء مـهـمـته كـشـفاً صـرف ا صـادراً عن ا

رشح. حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى ا
ادة  :64 في البيان احلسابي الشامل ا

 -1 يــتـوجب عـلى كل مـرشح والئـحــة بـعـد انـتـهـاء االنـتـخــابـات تـنـظـيم بـيـان
عتمد ويتضمن بالتفصيل حسابي شـامل مصادق عليه من مدقق احلسابات ا
ـســاهـمــات الـعــيــنـيــة بـحــسب مـصــادرهـا ـقــبـوضــة وا مــجـمــوع الــواردات ا
ـتـرتــبـة بــحـسب طــبـيـعــتـهـا ــدفـوعــة او ا وتــواريـخـهــا ومـجــمـوع الـنــفـقـات ا

وتواريخها منذ بدء احلملة االنتخابية.
 -2 يـجب تـقـد هـذا الـبـيــان الى الـهـيـئـة خالل مـهــلـة ثالثـ يـومـا من تـاريخ
إعالن الـنتـائج الرسـميـة لالنـتخـابات مـرفقـاً بالـوثائق الـثبـوتيـة العـائدة جلـميع
بنـود احلسـاب مثل االيـصاالت وسـندات الـصرف وسـواها وبـكشف مـصرفي
شـامل لـلـحـسـاب الـعـائـد لـلـحمـلـة يـبـ جـمـيع الـعـمـلـيـات التـي تمـت علـى هذا

احلساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقد هذا البيان.
ـرشح مـصدق لـدى الـكاتب  -3 يـرفق بـالـبيـان احلـسـابي تصـريح مـوقع من ا
رفق وجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان احلساب ا رشح  العـدل. يقرُّ ا
ـدفـوعـة او صـحـيح وشـامل ويـتـضـمن كــامل الـواردات احملـصـلـة والـنـفـقـات ا
ـترتـبـة ألجل احلمـلـة االنـتخـابـية كـمـا يقـر صـراحـة بانه ال تـوجـد اية نـفـقات ا
اخـرى نقـديـة او عيـنيـة او اموال جـرى دفعـهـا نقـدا او من حسـابات مـصرفـية

. اخرى او بواسطة اشخاص ثالث
ــعـتـمــد اذا لم يـتـضــمن الـبـيــان احلـسـابي اي  -4 عــلى مـدقق احلــسـابـات ا

واردات او نفقات انتخابية ان ينظم شهادة بذلك.
 -5 تـقــوم الـهـيـئـة بـدراسـة الـبـيـان احلـسـابـي لـكل مـرشح وبـتـدقـيـقه وبـإجـراء
تـعلقـة بصحـته او بصـحة بعض عـناصره ولـها االسـتعانـة لهذا الـتحـقيقـات ا
ن فـيـهم افـراد الـضـابـطة َن تـراه مـنـاسـبـا من اخلـبـراء وغـيـرهم  الـغـرض 

العدلية بعد موافقة النيابة العامة اخملتصة.
 -6 تفـصل الهـيئـة في صحـة البـيان احلـسابي اعاله خالل مـهلـة ثالث يـوما
ـوافقـة علـيه واما بـعد مـراعاة مـبدأ الـوجاهـية ه فـتقـرر اما ا من تـاريخ تـقد
وافقـة عليه او تـطلب تـعديله او تـصحيـحه كليـا او جزئيا. وحق الدفاع عـدم ا

تودع الهيئة قرارها معلال ومرفقا بالبيان احلسابي اجمللس الدستوري.
إذا انقـضت مهلـة شهـر على تقـد البـيان احلسـابي من دون صدور قرار من

الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.
 -7 تــرفض الـهـيــئـة الـبــيـان احلـسـابـي إذا تـبـيَّن لــهـا انه غـيــر صـحـيح او انه
يتـضمن بـعد تـصحـيحه او تـعديـله جتاوزاً لـسقف االنـفاق عـلى أنه في هذه
احلاالت تـعلم الهيئة كالً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة اجمللس الدستوري

بهذا االمر.
ـصـرّح عـنـها في  -8 إذا تبـيَّن لـلـهـيـئة ان قـيـمـة احـدى الـنفـقـات االنـتـخـابيـة ا
ثل تلك ـعتمدة عادة  البيـان احلسابي ومرفقاته هي اقل من الـقيمة الرائجة وا
النفـقة تقـوم الهيـئة بعـد مراعـاة مبدأ الـوجاهيـة وحق الدفاع بـتخمـ الفرق
قـارنة مع مصـادر عديدة وبقـيده حكـما ضمن الـنفقات. ويـعتبـر هذا الفرق با

ــنـصــوص عـلــيه في هـذا خـاضــعـا لــسـقف االنــفـاق ا
القانون.

ــنـافع  -9 تــطــبق أحــكــام الــفــقـرة  8 أعاله عــلى ا
ات العينية باشرة وجميع الـتقد بـاشرة او غير ا ا

رشح. واخلدمات التي استفاد منها ا
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مـنـطــقـة {اجلـرن) واضـاف (وقـد 
ـواد كـمــا عـثـرت تـدمــيـر اخملــزن وا
على  3وسـائل تـفـجـيـر ضـمن قـاطع
ــــســــؤولــــيــــة). واصــــيب  مــــزارع ا
بــانــفــجـار عــبــوة نـاســفــة بـنــاحــيـة
العبارة الـتابعة الى مـحافظة ديالى.
وذكـر مــصـدر امس الـســبت (إصـيب
مــزارع بـانــفـجــار عـبــوة نـاســفـة في
بـــســتــان بــقــريــة زُهــرة في نــاحــيــة
ـسـتــشـفى الــعـبـارة و نــقـله الـى ا

وهو بحالة حرجة)
وقررت  محكمة حتقيق حمام العليل
التابعة الى رئاسة محكمة استئناف
نينوى االحتـادية تصـديق اعترافات
ثمـانيـة عنـاصر من عـصابات داعش
ــا يــســمى اإلرهـــابــيــة اشــتــركـــوا 
كما شاركوا أيضا مجزرة (اخلسفة)
ـدنــيـ بــإعـدام  370مـواطــنــاً من ا

ومنتسبي القوات األمنية. 
تحدث الرسمي باسم مجلس وقال ا
القضاء األعلى  عبـد الستار بيرقدار
في بـيـان امس  إن (الـقـوات االمـنـية
ألقت الـقبض عـلى ثمـانيـة إرهابـي
وهم من عـائـلـة واحـدة تـولـوا قـيادة

وصل). أعمال داعش في جنوب ا
ــتـــهــمـــ اعــتـــرفــوا واضـــاف ان (ا
بـاشــتـراكـهم في ارتــكـاب مـجـزرة  -

اخلسـفة -  بـإلقـاء منـتسـبي القوات
ـدنـيـ في حـفـرة كـبـيرة االمـنـيـة وا

وعميقة في منطقة حمام العليل).
ــتـــهـــمــ واوضـح بــيـــرقـــدار  ان (ا
شـــاركــــوا في اعـــدام  370مـــدنــــيـــاً
ومــنـــتــســبـــاً من الـــقــوات االمـــنــيــة
واعــتــقـال  400 شــخص من أهــالي

وصل). ا
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ــــتـــهـــمــــ اعـــتـــرفـــوا وتـــابع ان (ا
بـــارتــــكـــابـــهـم جـــرائـم عـــديـــدة و
تصديق اعترافاتـهم قضائياً واتخاذ
كافـة اإلجراءات ازاءهم وفـقاً ألحـكام
ــادة  4/1 مـن قـــانـــون مـــكـــافـــحــة ا

اإلرهاب). 
واعـــرب رئــيس اجلــمـــهــوريــة فــؤاد
مــعــصــوم عن امــله ان تــقـوم وزارة
الـداخلـيـة بالـعـمل على تـعـزيز األمن
واحالل الـــــسـالم بـــــ مـــــكـــــونــــات
فــيـمـا اكـد الـوزيـر مـحــافـظـة كـركـوك
قـاسم االعـرجي حـرص الـوزارة على
ا يـحقق مواصـلـة دورها الـوطـني 

األمن ويحافظ على القانون.
وقــال مـكــتب مــعـصــوم في بــيـان ان
(مـعصـوم اسـتـقـبل األعـرجي يـرافقه
عـــــــــدد مـن الـــــــــوكـالء والـــــــــقـــــــــادة
ــسـتــشـارين في الــوزارة مـشــيـدا وا

بالـتضـحيات الـسخـية الـتي قدمـتها
الــداخـلــيــة من أجل أمن واســتــقـرار
الـــعــراق واحلـــفــاظ عــلـى احلــريــات

والسالم).
واضــاف الــبــيـان ان (مــعــصــوم اكـد
كن أن تـضطلع أهمـية الدور الـذي 
به الـــوزارة في تــعــزيـــز االســتــقــرار
ا يـتـطلب من اجلـهود في واألمن و

هذا اجملال).
مــعــربـا عن امــله ان (تــقــوم الـوزارة
بــالـعــمل عـلـى تـعــزيـز األمن وإحالل
الـــتـــفــــاهم وروح االنـــســــجـــام بـــ
ــكـــــــــونــات في مــديــنـة مــخــتــلف ا
ــديــنــة في إدامـة كــركــوك ألهــمـيــة ا
االســـــــــــتــــقــــرار واحلـــــفــــاظ عــــلى
تـحقـقة لـصالح جـميع كـتسـبـات ا ا

.( العراقي
شـــــدد االعــــرجي خالل مـن جــــانــــبه
الـــلـــقـــاء عـــلى (حـــرص الـــوزارة في
مــــــواصـــــــلــــــة دورهــــــا الـــــــوطــــــني
ـا يــحـقـــــــق األمن ـــــــــــســؤول  ا
ويــحــافظ عــلـى الــقــانــون ويــســاعـد
بـــتـــحــقـــيق الـــعـــدالــة وبـــسط األمن
واالســـتــــقـــرار في جـــمـــيع مـــنـــاطق
الــعـراق لـتــسـهــيل تـقــد اخلـدمـات
لـــلــــمـــواطـــنــــ من خـالل الـــدوائـــر

اخملصة).
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عــثــرت الــقـوالت االمــنــيــة الـتــابــعـة
لعـملـيات اجلـزيرة علـى مخزن حتت
االرض يعود الرهـابي في مـحافظة

االنبار.
وذكـــر بــيــان لــلــنـــاطق بــاسم مــركــز
اإلعالم األمني الـعمـيد يـحيى رسول
في بـــيــان امس  (تـــمــكـــنت الــقــوات
األمـنيـة في قـيادة عـمـليـات اجلـزيرة

من العـثور عـلى غرفـة متـروكة حتت
األرض وهـي عـــــبـــــارة عن مـــــخـــــزن
يـحتـوي عـلى مـواد غذائـيـة مـنتـهـية
الــصـالحـــيـــة تـــعــود إلـى عـــنـــاصــر
إرهــابــيــة خالل عــمــلــيــة أمــنـيــة في

مغارة الدم في جبل قاسيون
(الزمان) في أثر سوري


