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ه�اء يف �سبك

يحك���ى ان رجل قتل افعى �شغرية يف بيته , فامتلأ فخرا وطغى غرورا 
, جل����س يف املقهى يحدث ا�شحابه مبا فعل ومعه ولده ال�شغري.. �شاأله 
احده���م )ا�شطوله���ا احلّيه الل���ي كتلتها ؟( فقال: )طوله���ا يجي بيه ع�شر 
ا�شبار(, وبعد فرتة ق�ّس حكايته مرة ثانية ف�شاأله احدهم نف�س ال�شوؤال 

فاأجاب:) طولها يطلع بيه اثنع�س �شرب(.
ويف اليوم التايل ذهب الولد اىل بيت عمه وكان خرب )احلّية( قد و�شل 
قبل���ه ف�شاأله عمه )ابني ا�شطولها احلّيه الل���ي كتلها ابوك البارحه( فقال 
الولد:)والل���ه عمو هاي �شالف���ة احلّيه كلما تنحجي تط���ول جان طولها 
�شربي���ن وابويه كلم���ا يحجي الق�شة يزيد طول احلي���ه �شرب حتى �شار 

طولها ع�شرين �شرب(.
الن�شتطيع ان نقول ان اال�شتفا�شة يف النقا�شات يف جمل�س النواب هو 
ام���ر �شلبي بق���در ماهو اطالة رمب���ا تكون مربرة او غ���ري مربرة ورمبا 
تكون هناك نيات مبيتة للتمديد للحكومة احلالية على اعتبار اذا مل يتم 
التواف���ق على املادة االوىل اخلا�ش���ة باملهجرين ال�شامح الله رمبا يلوح 
يف االفق اعلن االحكام العرفية وكذلك التمديد على اعتبار ان ن�شو�شا 
د�شتوري���ة تتي���ح للحكومة اعلن االحكام يف حال���ة ا�شطراب الو�شع , 

هذا االمر �شيدخل البلد يف نفق مظلم ال�شوء يف نهايته.
 ان الن���واب ا�شتقبل���وا تعدي���ل امل���ادة االوىل وفق���رة املهجري���ن بالذات 
بتوت���ر وا�شح ومازاد من تعقيد االم���ر ان التعديل ا�شبح نق�شا وبداأت 
الت�شريح���ات والتلميحات حتى طالت االفعى وا�شبحت تهدد باخلطر, 
يف هك���ذا مع�شلت يلج���اأ الكثريون اىل نظام بدي���ل  ومتوفر هو نظام 
التواف���ق حلني ا�شتطاع���ة القائمني عل���ى العملي���ة الدميقراطية تبويب 

االمر حتت مادة د�شتورية واالنتهاء منه.
امله���م ان الندع االفع���ى تطول وتق�شر على األ�شن���ة البع�س مايوؤدي اىل 
ت���اأزمي املوقف , هناك ت�شريح���ات غري م�شوؤولة يجب ان يتوقف عندها 
جمل����س الن���واب ليبحث يف النظام الداخلي له ه���ل من املمكن ان يكون 
جمل�س النواب اداة للختلف والتناحر, مانراه االن ان جميع امل�شاكل 
تب���داأ م���ن جمل����س الن���واب والتنتهي عن���ده , ويج���ب ان ن�ش���ع ن�شب 
اعينن���ا ان الفو�شى غ���ري الدميقراطية وم���ن املمكن ان ي�ش���رح النائب 
مب���ا يريد داخ���ل كتلته او حزبه ام���ا حني يدخل حتت قب���ة املجل�س فهو 
مل���ك لناخبيه والميتلك احلق يف ان يكون معوال موجها لتهدمي العملية 

الدميقراطية.
ه���ذا االمر مل ي�شله نوابنا حتى االن وهم ي�شع���رون بامل�شوؤولية ا�شف 
اىل ذل���ك انه���م �شيا�شي���ون ميتلك���ون م���ن اخل���ربة والتجرب���ة الطويلة 
الكث���ري الكث���ري ول���ذا ناأم���ل ان ي�شع���وا الت�شريح���ات الناري���ة جانب���ًا 
ويتحفون ال�شعب بالتوافق على تعديل فقرة املهجرين وبالتايل جترى 
االنتخاب���ات يف وقته���ا املحدد واكي���د ان ال�شنني االرب���ع االتية �شتكون 
م���ن الن�ش���ج واملعرفة مايجعل منها ق���وة لدميقراطيتن���ا الفتية وتثبيتا 

لتجربة العراق املهمة.
الميكن ان تكون م�شاأل���ة املهجرين من ال�شعوبة كي ت�شبح الق�شة التي 
تق�ش���م ظهر اجلمل, خ�شو�ش���ا وان ال�شيا�شيني قد جتاوزوا الكثري من 
املع�ش���لت ال�شعبة وه���ذه التجرب���ة اذا تكللت بالنج���اح �شت�شاف اىل 
جناحاته���م الكثرية, علما ان االفعى اذا طالت �شتمتد اىل جميع احلدود 

والت�شتثني مكونا والتقف عند حد معني.

)�سالفة احلّيه(

ا���س��م��اء وم��دن  
مكي

قال رئي�س جلنة الرتبية والتعليم العايل مبجل�س النواب 
النائب علء مكي:"مت ت�شييف وزير الرتبية خ�شري 

اخلزاعي ملناق�شة جملة من امل�شاكل التي تواجه الرتبية 
والتعليم يف العراق ومنها مو�شوع املوازنة املخ�ش�شة لتلك 

الوزارات ام�س ال�شبت.
واأ�شاف مكي اإن وزارة الرتبية قدمت موازنة قدرها 

)خم�شة ترليونات ون�شف ترليون دينار عراقي(  لل�شتثمار 
ومتت موافقة رئا�شة الوزراء على )8% فقط( مما قدمت 

الوزارة اإىل رئا�شة الوزراء,م�شريا اإىل اإن وزارة الرتبية 
من الوزارات املهمة التي يجب اأن حتظى باالأولوية على 

باقي الوزارات.
وتابع مكي: اإن اللجنة �شتم�شي بت�شحيح االأرقام وزيادة 

املوازنة املخ�ش�شة اإىل وزارة الرتبية وخا�شة فيما يتعلق 
مب�شروع  بناء املدار�س التي متثل االأ�شا�س بتقدم التعليم 

يف العراق.

ابراهيم
قالت النائبة عن كتلة التحالف الكرد�شتاين كاميليا 

اإبراهيم: اإن الكتلة لن تقبل بتمرير تعديل الفقرة االأوىل من 
قانون االنتخابات دون النظر يف ن�شبة املقاعد املخ�ش�شة 

ملحافظات اإقليم كرد�شتان. 
واأملحت اإبراهيم اإىل اأن الكتل النيابية اتفقت على زيادة 

كوتا امل�شيحيني اإىل �شتة مقاعد, م�شرية اإىل اأن املادة االأوىل 
يف قانون االنتخابات والتي اأقدم نائب رئي�س اجلمهورية 

طارق الها�شمي على نق�شها مل تت�شمن تخ�شي�س مقعد 
مل�شيحيي الب�شرة. واأ�شارت اإبراهيم اإىل اأن التحالف 

الكرد�شتاين �شيعمد اإىل مناق�شة ح�ش�س املحافظات يف 
االنتخابات الربملانية املقبلة وال�شيما ح�شة االإقليم, م�شيفة 

قولها:"لن ن�شمح كتحالف كرد�شتاين بتمرير القانون من 
دون مناق�شة" هذا املو�شوع. 

ي�شار اإىل اأن عدد املقاعد التي خ�ش�شت الإقليم كرد�شتان 
وفقا لبيانات البطاقة التموينية بلغت 38 مقعدا, االأمرالذي 

اأثار حفيظة التحالف الكرد�شتاين الذي طالب بزيادة هذه 
احل�شة. 

وا�سط
نفذ االحتاد الدويل لل�شليب االحمر وبالتعاون مع فرع 

جمعية الهلل االحمر يف حمافظة وا�شط برناجمًا لتعليم 
مبادئ اال�شعافات االولية يف عدد من مدار�س املحافظة .

اعلن ذلك من�شق برنامج ال�شليب االحمر يف وا�شط �شعد 
غازي بح�شب )وكالة انباء االعلم العراقي( يف املحافظة 

وا�شاف قائل "متت املبا�شرة بتنفيذ برنامج اال�شعافات 
االولية الرابع من نوعه خلل العام احلايل من قبل االحتاد 
الدويل لل�شليب االحمر وبالتن�شيق مع فرع الهلل االحمر 
العراقي فرع وا�شط يف 115 مدر�شة ابتدائية وثانوية يف 

خمتلف مناطق املحافظة احل�شرية والريفية".
وتابع: بالنظر للظروف غري الطبيعية التي مير بها العراق 

وتعر�س املواطنني ملخاطر اال�شابة املتنوعة قرر االحتاد 
الدويل اقامة دورات تدريبية لل�شعافات االولية يف 

حمافظات العراق كافة لغر�س متكني املواطنني من اال�شهام 
يف تقدمي ما ميكن النقاذ حياة اقرانهم",م�شريا اىل انه مت 

اختيار املدار�س لتنفيذ برنامج تعليم اال�شعافات االولية  
الذي ي�شتمر ملدة 21 يوما على اعتبار ان املدر�شة ت�شتوعب 

معظم ابناء املجتمع. ولفت اىل ان الربنامج ت�شمن القاء 
حما�شرات نظرية واجراء تطبيقات عملية با�شتخدام 

و�شائل اي�شاح من قبل متطوعني مت ادخالهم يف دورات 
تدريبية حملية يف وا�شط ومركزية ببغداد.

العدد )1661( ال�سنة ال�سابعة - االحد )22(ت�سرين الثاين 2009

عبداهلل ال�سك�تي

بغداد / املدى
عق����د املوؤمتر الوطن����ي ب�شاأن كركوك اجلل�ش����ة االفتتاحية 
للي����وم الثاين برئا�شة النائب ها�ش����م الطائي رئي�س جلنة 
االأقالي����م واملحافظات يف جمل�س الن����واب الذي اأ�شار اإىل 
اأن املوؤمت����ر �شيدر�س اجلوانب املهم����ة لق�شية كركوك يف 
اإطار موؤمتر هل�شنكي للم�شاحل����ة كما �شيطرح تو�شياته 

فيما بعد.
واأ�ش����ح اأن الروؤية االأو�ش����ع للموؤمتر ه����ي درا�شة مقرتح 
تاأ�شي�س "جمل�����س للحوار"داخل جمل�س النواب يت�شمن 
كل م����ن املوقعني على موؤمت����ر هل�شنكي وجمل�س حمافظة 
كركوك وبرملان اإقليم كرد�شتان اأو يكون ت�شكيله برت�شيح 

ممثلني عن املكونات. 
وبني النائ����ب ها�شم الطائي رئي�����س اجلل�شة: اأن الغر�س 
م����ن ت�شكيل "جمل�����س احلوار" ه����و تواف����ق االآراء ب�شاأن 

كيفية امل�شي قدما يف مو�شوع كركوك, و�شيقدم املجل�س 
تو�شيات����ه اىل اأع�ش����اء جمل�����س الن����واب وبرمل����ان اإقلي����م 

كرد�شتان.
ويف فق����رة اأخ����رى م����ن اأعم����ال الي����وم الث����اين مت تق�شيم 
احل�ش����ور اإىل ثلث جمامي����ع, املجموع����ة االأوىل تكونت 
من عدد م����ن اأع�شاء جمل�س الن����واب والثانية من جمل�س 
حمافظ����ة كرك����وك اأما املجموع����ة الثالثة فق����د كانت عبارة 
ع����ن عدد من اأع�شاء برمل����ان اإقليم كرد�شتان, وقد رافق كل 
جمموعة اأحد اخلرباء الدوليني يف جمال امل�شاحلة وحل 
النزاعات. وعقدت جل�شتان اآخري����ان ملناق�شه التو�شيات 

التي خرجت بها كل جمموعة من هذه املجاميع.
يذك����ر اأن املوؤمت����ر الوطني ح����ول كركوك يعق����د مب�شاركة 
عدد من اأع�ش����اء جمل�س النواب وبرمل����ان اإقليم كرد�شتان 

وجمل�س حمافظة كركوك وي�شتمر ملدة ثلثة اأيام.

موؤمتر كركوك يدر�س مقرتح 
تاأ�سي�س "جمل�س للحوار"

بغداد /املدى 
�شارك العراق يف  فعاليات اعمال الدورة 
وزراء  ملجل����س  والع�شري���ن  اخلام�ش���ة 
بح�ش���ور  عق���دت  الت���ي  الع���رب  الع���دل 
وزراء العدل العرب برئا�شة اأمني اللجنة 
ال�شعبي���ة العامة للعدل يف ليبيا م�شطفى 
حممد عب���د اجلليل يف العا�شمة امل�شرية 
القاه���رة , وقد �شم الوف���د العراقي وزير 
الع���دل دارا ن���ور الدين ورئي����س جمل�س 
�شورى الدول���ة غازي ابراهي���م اجلنابي 
الع���دل  �ش���ورى  جمل����س  وم�شت�شارت���ي 
ابت�ش���ام حم�ش���ن يو�شف وانع���ام يا�شني 

حممد. 
 PUKmedia واكد اجلنابي بح�شب 
ان ر�شالتن���ا ه���ي نري���د ان نو�شل �شوت 
الع���راق  خا�شة ب�شان االرهاب والق�شايا 
االتفاقي���ات  وكل  باملوؤمت���ر  املتعلق���ة 
املوج���ودة في���ه او املعرو�ش���ة علي���ه هي  
ق�شايا ارهاب خا�شة ان العراق يتعر�س 
اىل اب�شع حالة من االرهاب وهذه الق�شايا 
تنبع م���ن قبل ال���دول االقليمي���ة للعراق.  
وع���ن االتفاقي���ات الثنائي���ة م���ع اجلانب 
امل�شري ب�ش���ان نقل ال�شجن���اء العراقيني 

من ال�شجون امل�شرية لل�شجون العراقية 
اك���د اجلناب���ي ان هناك اتفاقي���ة الريا�س 
العربي���ة للتعاون الق�شائي بالرغم من ان 

م�شر مل توق���ع عليها لكن توجد اتفاقيات 
بني بع�س الدول العربية مثل بني االردن 
و�شوري���ا واملغ���رب العرب���ي وال�شعودية 

بت�شلي���م ال�شجن���اء لكن تدخ���ل ال�شيا�شة 
ويدخل القانون وتكري����س حكم القانون 
م���ن االف�شل ونحن قدمنا طلب���ًا بوا�شطة 

الق�شاء العراق���ي اىل احلكومة ال�شورية 
وال اريد ادخ���ال طرف اخر واىل جوانب 
عل���ى  يعر�شون���ه  واملفرو����س  اخ���رى 
الق�شاء ه���و يبت فيه مب�شاألة الت�شليم مع 
اقتناعن���ا باأخّوتنا مع �شوري���ا لكننا نتهم 
اطراف���ًاً اقليمية م�شتفيدة من هذا الو�شع 

يف العراق. 
وكان جمل����س وزراء الع���دل الع���رب يف 
خت���ام اإعمال دورته ال���� 25 قد دان جمددا 
االإرهاب بكافة �ش���ورة واأ�شكاله. وطالب 
املجل����س بدع���م اجلهود للتح���رك العربي 
يف االأمم املتح���دة ال�شت�ش���دار ق���رار من 
اجلمعي���ة العام���ة بت�شكي���ل فري���ق عم���ل 
ملكافح���ة  دويل  مرك���ز  اإن�ش���اء  لدرا�ش���ة 
االإره���اب واإ�شتم���رار التن�شي���ق العرب���ي 
يف االأمم املتح���دة م���ن اأجل عق���د موؤمتر 
املتح���دة  االأمم  اإ�ش���راف  حت���ت  دويل. 
ح���ول االإره���اب ال���دويل و�ش���دد املجل�س 
�ش���رورة  عل���ى  اخلتامي���ة  قرارات���ه  يف 
معاجلة ج���ذور االإره���اب واأ�شبابه وعدم 
اخلل���ط بني االإره���اب والدي���ن اال�شلمي 
ال���ذي يدعو اىل الت�شام���ح ونبذ التطرف 

واالرهاب.

العراق يطالب وزراء العدل العرب بعدم اإيواء الإرهابيني وت�سليمهم اإىل الق�ساء

املفو�سية تعلن توقفها عن ت�سجيل اأ�سماء املر�سحني

بغداد / املدى
اأعلن����ت كتلة القائم����ة العراقية يف جمل�س الن����واب, رف�شها 
ق����رار هيئ����ة امل�شاءل����ة والعدالة ال����ذي ا�شتبعد ارب����ع قوائم 
االنتخابي����ة م����ن امل�شارك����ة يف االنتخاب����ات املقبل����ة بحجة 

انتمائها حلزب البعث املنحل.
وقال رئي�س الكتلة النائب جمال البطيخ بح�شب )اآكانيوز( 
اأم�س ال�شبت اإن "هيئ����ة امل�شاءلة والعدالة مل تاأخذ و�شعها 
القان����ون والد�شت����وري اىل االن"..م�ش����ريا اىل اأن "جمل�س 

الن����واب مل ي�شوت عليها وعلى تعي����ني اع�شائها حتى االن 
ما يجعلها غري قانونية".

واأو�ش����ح اأن "هيئ����ة امل�شاءل����ة والعدال����ة مهيم����ن عليها من 
قب����ل احلكومة  لذا هي  قادرة عل����ى اق�شاء اأي كيان او كتلة 
تن����وي امل�شارك����ة يف االنتخابات املقبلة"..م�ش����ريا اىل اأنها 
"تعتمد يف عملها على �شيا�شية االق�شاء والتهمي�س بحق 
االخر,وه����ذا �شيخل����ق نوعًا من ع����دم الت����وازن يف العملية 

ال�شيا�شية يف العراق".

بغداد / املدى 
قال ع�شو جمل�س النواب ح�شن 

ديكان: ان ما حتدثت به بع�س 
املنظمات الدولية من ف�شاد 

اداري ومايل يف العراق هو اأمر 
واقع وحقيقي". موؤكدا بح�شب 

)وكالة انباء االعلم العراقي/
واع( ان"ا�شباب و�شع العراق يف 

قائمة الدول التي ي�شت�شري فيها 
الف�شاد هو الفو�شى ال�شيا�شية 

وغياب الرقابة واملحا�شبة من قبل 
الدولة".  وا�شاف ديكان ان"من اهم 

اال�شباب اجلوهرية لتف�شي الف�شاد 
االداري واملايل هو تدخل االحزاب 

احلاكمة للبلد وزج انوفهم داخل 
موؤ�ش�شات الدولة ومتويل تلك 

االحزاب لن�شاطاتها وموظفيها من 
املال العام, داعيا هيئة النزاهة يف 

جمل�س النواب اىل  العمل بحيادية 
تامة وحما�شبة املق�شرين من دون 

ا�شتثناء اأي طرف ومن ا�شغر موظف 
يف الدولة اىل اعلى م�شتوى حكومي 

للق�شاء على تلك الظاهرة الب�شعة 
قوله".  حد  "على 

بغداد / املدى
 اأك���د م�ش���در يف املفو�شي���ة العليا امل�شتقل���ة للنتخابات  
اإيق���اف ت�شجي���ل اأ�شم���اء مر�شحي القوائ���م امل�شاركة يف 

االنتخابات الربملانية العراقية املقبلة.
وقال مدير مكتب املفو�شي���ة العليا امل�شتقلة للنتخابات 
يف ال�شليماني���ة طاه���ر حمم���د بح�ش���ب )اآكاني���وز( ان���ه 

"تلقين���ا ام����س ال�شب���ت كتاب���ا م���ن املفو�شي���ة يق�ش���ي 
بالتوقف عن ت�شجيل اأ�شم���اء مر�شحي القوائم امل�شاركة 
يف االنتخاب���ات املقبلة"..مو�شح���ا ان "اإيق���اف ت�شجيل 
االأ�شماء جاء ب�شبب عدم جلب املر�شحني �شهادات تخرج 
م�شدق���ة وان اغل���ب القوائ���م مل تنت���ه م���ن ه���ذا االإجراء 

بعد".

ال�ستبعادها اأربع ق�ائم 

القائمة العراقية: هيئة امل�ساءلة والعدالة غري قانونية

ديكان: الف�ساد 
املايل والإداري 

يف العراق اأمر 
واقعي وحقيقي

بغداد / املدى
قال قائ���د عمليات بغداد الفريق الركن 
عبود كن���رب"ان عمليات بغ���داد اعدت 
خط���ة امني���ة حمكمة الم���ن املواطنني 

يف عيد االأ�شحى املبارك".
الرتتيب���ات  اعددن���ا  لق���د  وذك���ر:" 
بعي���د  املواط���ن  ينع���م  لك���ي  اللزم���ة 
االأ�شح���ى ويحتف���ل ويقي���م �شعائ���ره 

وطقو�ش���ه املعتادة م���ن دون خروقات 
عي���د  اىل:"ان  اأمنية",م�ش���ريا 
االأ�شح���ى �شيمر ب�شلم واهايل بغداد 
�شيحتفل���ون باأم���ان". وا�ش���اف:" ان 
قيادة عمليات بغ���داد لديها خطط لكل 
املنا�شب���ات وه���ي تتن���وع ح�شب نوع 
املنا�شب���ة ونعم���ل االن عل���ى ان يكون 
عي���د االأ�شح���ى خاليًا م���ن اخلروقات 

االمنية".
اتخ���ذت  االمني���ة  االجه���زة  وكان���ت 
�شل�شل���ة من االج���راءات االمنية خلل 
العي���د املا�ش���ي متثل���ت بن�ش���ر نق���اط 
م���ن  ع���دد  وقط���ع  ا�شافي���ة  تفتي����س 
ال�شوارع خا�ش���ة القريبة من االماكن 
الرتفيهية التي يرتادها املواطنون يف 

مثل هذه االيام.

عمليات بغداد تعد خطة اأمنية يف عيد الأ�سحى املبارك

بغداد / املدى
طالب����ت ع�شوة جلنة العمل واخلدم����ات يف جمل�س النواب النائبة زينب الكناين با�شتدعاء 

امني بغداد �شابر العي�شاوي ملعرفة ا�شتعدادات امانة بغداد ال�شتقبال ف�شل ال�شتاء.
وقال����ت الكن����اين بح�شب ) اإيبا ( ان ا�شتدعاء العي�شاوي ا�شبح �شرورة بعد تدهور الو�شع 
اخلدم����ي يف بغ����داد وطف����ح املجاري بعد �شق����وط االمطار اال�شب����وع املا�شي , م����ا ولد بركًا 
وبح����ريات يف خمتلف مناط����ق العا�شمة. وت�شاءلت الكناين عن ا�شب����اب التدهور اخلدمي 
على الرغم من ا�شتبدال مدراء البلديات ,مطالبة باتخاذ اجراءات �شارمة ورادعة بحق من 
و�شفته����م بال�"املف�شدين" يف االمانة والبلديات, داعي����ًة املواطنني اىل تقدمي �شكاواهم اىل 

جلنة العمل واخلدمات يف جمل�س النواب لتقدميها وعر�شها عند ت�شييف امني بغداد.

بغداد / املدى
قال مدي���ر املركز الوطني لت�شجي���ل الوافدين يف 
حمافظ���ة دي���اىل ذاري حمم���د الطائ���ي, اإن 80 % 
من العائ���لت املهجرة العائ���دة اإىل مدن حمافظة 
دي���اىل  مل تتمك���ن م���ن نق���ل بطاقاته���ا التموينية 
الأ�شباب خمتلفة. وقال  الطائي بح�شب )اكانيوز( 
اأم�س ال�شبت, اإن "االأرق���ام االإح�شائية ت�شري اإىل 
اأن 38 األ���ف عائل���ة مت تهجريه���ا ق�شري���ا من مدن 
املحافظ���ة اأثن���اء ف���رتة االنف���لت االأمن���ي وت�شيد 
تنظي���م القاعدة االرهاب���ي واجلماع���ات امل�شلحة 

عل���ى مقالي���د االأم���ور يف املحافظ���ة". وا�شت���درك 
الطائ���ي قائل اإن "الدوائر املعني���ة بالهجرة ت�شك 
يف م�شداقي���ة تل���ك االرق���ام ومتي���ل اإىل اأن الرقم 
ال�شحي���ح ال���ذي  ميك���ن اعتم���اده وفق���ا لبيان���ات 
الوزارة هو ثلثة وع�ش���رون األفا و�شتمائة عائلة 
مت تهجريه���ا اإىل خ���ارج املحافظ���ة , ي�شاف اإليها 
ثمانية ع�شر األف عائلة حتركت �شمن املحافظة", 
م�ش���ريًا اإىل اأن " ال� 23600 عائلة نقلوا بطاقاتهم 
التموينية  معهم اإىل املحافظات التي نزحوا اإليها 
وبالت���ايل ال يحق له���م االآن امل�شاركة والت�شويت 

ملر�شحي حمافظة دياىل ح�شب قانون االنتخابات 
فق���ط  عائل���ة   4856 اإن"  املنقو�س",مو�شح���ًا 
ع���ادت اإىل م���دن املحافظة , وان نح���و 80 % منهم 
مل يتمكن���وا م���ن ا�شتكمال اإج���راءات نقل البطاقة 
التمويني���ة اإم���ا الأ�شب���اب ذاتي���ة تتعل���ق بهم,واإما 

ب�شب اإجراءات مراكز التموين اململة ".
 واأف���اد الطائ���ي اإن " 98 عائل���ة اأخ���رى عادت من 
خ���ارج البلد, وهوؤالء ال يحملون بطاقة متوينية 
م���ن االأ�شا����س ومل يتمكن غالبيته���م من احل�شول 

عليها لذات االأ�شباب اأعله".

بغداد / املدى 
ق���ار  ذي  حمافظ���ة  جمل����س  طال���ب 
الدف���اع   وزارة  ر�شم���ي,  وبخط���اب 
الكلي���ة  اإلغ���اء  ق���رار  يف  بالرتّي���ث 
الع�شكري���ة الرابعة الت���ي افتتحت عام 

2006 يف املحافظة.
نائ���ب رئي����س املجل����س عب���د اله���ادي 
موح���ان ق���ال بح�ش���ب �شبك���ة اأخب���ار 
النا�شري���ة: انه متت خماطب���ة رئا�شة 

ال���وزراء للتدخل باإيقاف ق���رار وزارة 
الدفاع باإلغاء الكلية الع�شكرية الرابعة 
والتي كان لها دور فعال يف ا�شتقطاب 
اجلنوبية,ووع���دت  املنطق���ة  اأبن���اء 
رئا�شة الوزراء بان يكون هناك اإجراء 
ايجاب���ي,اإال يف ح���ال اإلغ���اء قريناته���ا 
مت  ان���ه  املحافظات.م�شيف���ا  ببقي���ة 
توجيه كتاب ر�شم���ي اأي�شا اإىل وزارة 
الدف���اع بالرتي���ث يف اإج���راءات ق���رار 

االإلغ���اء " حل���ني ح�ش���م املو�ش���وع مع 
رئا�شة الوزراء".

اجلدير بالذكر اإن اإمام جمعة النا�شرية 
اآي���ة الله ال�شيخ حمم���د باقر النا�شري 
انتق���د قرار االإلغاء م���ن قبل احلكومة, 
معتربا اإن املحافظة ه���ي مبثابة اإقليم 
لكثافت���ه ال�شكاني���ة فهي بحاج���ة لهذه 
الكلي���ة ومثيلتها,حاثا اأبناء املحافظة 

على عدم ال�شكوت عن هذا االأمر.

ذي قار تدعو الدفاع اىل الرتيث يف اإلغاء الكلية الع�سكرية الرابعة

 بغداد / املدى 
األق���ت ق���ّوات االأم���ن القب����س عل���ى خم�ش���ة 
م�شلح���ني ي�شتب���ه بانتمائه���م اىل تنظيم���ات 
القاع���دة وتنظي���م م���ا ي�شمى بدول���ة العراق 
االإ�شلمي���ة م���ن خلل ث���لث عملي���ات اأمنية 
م�شرتك���ة نفذته���ا ق���ّوات عراقي���ة مب�شارك���ة 
يف  االأمريك���ي  اجلي����س  م���ن  م�شت�شاري���ن 

الرمادي وتكريت وكركوك.
ق���وة  ان  االمريك���ي  للجي����س  بي���ان  وذك���ر 
م�شرتك���ة عراقي���ة امريكي���ة قام���ت بتفتي�س 
بنايت���نينْ يف مدين���ة الرم���ادي بحث���ا عن اأحد 
زعم���اء تنظيم القاعدة ُيعتق���د باأنه وراء عدد 
م���ن هجمات ال�شي���ارات املفخخة يف املنطقة 
البنايت���نينْ  يف  كان  م���ن  ا�شتج���واب  وبع���د 
العثورعليه���ا مت  مّت  الت���ي  االأدل���ة  وفح����س 
اعتقال اثن���نينْ من امل�شتبه به���م ُيعتقد باأنهما 
على �شلة بتنظيم القاعدة. وا�شار البيان اىل 
ان ق���وة من �شرطة �ش���لح الدين يف تكريت 
وم�شت�شاري���ن م���ن اجلي����س االأمريكي نفذت 
مهم���ة امني���ة يف احد احي���اء مدين���ة تكريت 
اعتقل���ت خلله���ا اثن���ني م���ن املتعاون���ني مع 
تنظيم���ات القاعدة وتنظيم م���ا ي�شمى بدولة 
الع���راق االإ�شلمية يف حمافظة �شلح الدين 
و�شريكني ل�شخ�س مطلوب للق�شاء العراقي 
الرتكاب���ه عدة عمليات م�شلح���ة �شد املدنيني 
والقوات االمنية يف املحافظة. واو�شح: ان 
ق���وة من وحدة طوارئ كرك���وك يرافقها عدد 
من امل�شت�شارين يف اجلي�س االمريكي نفذت 
عملي���ة امنية جنوب كركوك بحثا عن م�شتبه 
به ينتمي اىل تنظيم ما ي�شمى بدولة العراق 

اال�شلمي���ة ُيعتق���د ب�شلوع���ه يف التخطي���ط 
وتنفيذ ع���دة هجم���ات بال�شي���ارات املفخخة 
التي ت�شته���دف قّوات االأم���ن العراقية حيث 
مت اعتقال���ه وذلك ا�شتنادا اىل اأدلة مّت العثور 
عليه���ا يف من���زل امل�شتبه ب���ه.  اىل ذلك طالب 
جمل�س حمافظ���ة االأنبار احلكوم���ة املركزية 
باإج���راء حتقي���ق عاج���ل لك�ش���ف ملب�ش���ات 
حادث���ة اإع���دام نح���و 14 مدني���ا يف منطق���ة 
زوبع على يد م�شلح���ني يرتدون زي القوات 

الع�شكرية. 

وحمل رئي�س جمل�س املحافظة جا�شم حممد 
احللبو�ش���ي ال�شلط���ات االأمني���ة م�شوؤولي���ة 
اخلرق االأمني ال���ذي مّكن املهاجمني من قتل 
هذا العدد الكبري م���ن الرجال ومن ثم الفرار 

من موقع الهجوم, على حد قوله.
 م���ن جانب اخر ا�شيب �شتة مدنيني بانفجار 
عب���وة نا�شف���ة ام����س ال�شب���ت ق���رب �ش���ارع 
حيف���ا بجان���ب الكرخ م���ن العا�شم���ة بغداد.
وقال م�ش���در يف ال�شرط���ة: ان العبوة كانت 
مزروع���ة على جانب الطريق وانفجرت على 

املدنيني مبين���ا ان اجلرحى نقلوا على اثرها 
اىل امل�شت�شف���ى لتلق���ي الع���لج.  وا�شاف ان 
االنفج���ار ادى كذلك اىل احلاق ا�شرار مادية 
بع���دد من املباين القريب���ة.  واىل كربلء فقد 
متكن���ت مف���ارز الق���وات االأمني���ة يف املدينة 
م���ن العثور على كمي���ة كبرية من االعتدة يف 
دار وحمل اح���د االأ�شخا����س يف منطقة حي 
الغديرغرب كرب���لء.  وقال مدير عام �شرطة 
كرب���لء الل���واء الرك���ن عل���ي الغري���ري" ان 
معلومات ا�شتخبارية من مديرية املعلومات 

الوطني���ة دلت على وجود كمي���ة من االعتدة 
يف دار وحم���ل الأح���د اال�شخا����س واأ�شار ان 
مف���رزة م�شرتك���ة م���ن مديري���ة التحقيق���ات 
املتفج���رات  مكافح���ة  ومديري���ة  اجلنائي���ة 
ومديرية املعلومات الوطنية قامت بالتحري 
وتفتي�س الدار باأجهزة ك�شف املتفجرات ومت 
التاأك���د من بوجود اعت���ده يف الدار حيث مت 
العثور عل���ى قنابر هاون خمتلف���ة العيارات 
ع���دد 18 قنربة هاون عيار 82 ملم عدد 8 مع 
�ش���اروخ قاذفة �ش���د االأ�شخا����س مع ح�شوه 
ع���دد 1 و�ش���اروخ �ش���رتال م�ش���اد للطائرات 
م���ع درع واق���ي للأ�شخا�س ع���دد 2 وناظور 
 BKC اطلق���ة   1870 م���ع   1 ع���دد  قاذف���ة 
و720 اأطلقة كل�شنكوف ,موؤكدا ان وجود 
ه���ذه الكمية يف دار هذا املته���م ت�شكل خطرا 
حقيقيا على عائلته وعلى جريانه م�شريااىل 

انه مت توقيف املتهم وفق املادة 4 ارهاب.
الدف���اع  وزارة  اعلن���ت  اخ���ر  �شي���اق  ويف 
�شاب���ط  مقت���ل  ع���ن  البنتاغ���ون  االمريكي���ة 
بحري امريكي اخلمي�س رافعة بذلك خ�شائر 
الق���وات االمريكي���ة يف الع���راق خ���لل �شهر 

ت�شرين الثاين اىل 8 قتلى.
وقال البنتاغون: ان ال�شابط البحري بريان 
بات���ون قد تويف اخلمي�س املا�شي اثر حادث 
غري قتايل يف الكويت حيث القاعدة اخللفية 
للق���وات االمريكي���ة يف الع���راق. وبذلك فقد 
ارتفع عدد القتلى االمريكيني هذا ال�شهر اىل 
8 قتلى وارتف���ع عدد قتلى اجلي�س االمريكي 
يف الع���راق منذ عام 2003 اىل 4364 بينهم 

144 جنديا قتلوا خلل العام احلايل.

القب�س على خم�سة من اإرهابيي تنظيم القاعدة وما ي�سمى بدولة العراق ال�سالمية يف الرمادي وتكريت وكركوك

الكناين تطالب با�ستدعاء اأمني بغداد
اىل الربملان

التمويني��ة بطاقته��ا  تنق��ل  مل  العائ��دة  العائ��الت  م��ن   %80 دي��اىل: 

وزراء العدل العرب

االرهاب يف قب�ضة العدالة


