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ا���س��م��اء وم��دن  

بغداد
حررت قوة امنية تابعة اىل قيادة �شرطة بغداد طفلة تبلغ من 

العمر اربع �شنوات يف منطقة ال�شعب. وقال مدير العالقات 
واالعالم يف القيادة املقدم م�شتاق طالب ان القوة االمنية 

حتركت اىل وكر الع�شابة وفق معلومات ا�شتخبارية دقيقة, 
وحررت الطفلة التي تركها خاطفوها يف �شقة �شكنية داخل 

عمارة مبنطقة ال�شعب والذوا بالفرار.وا�شاف املقدم ان البحث 
اليزال م�شتمرا عن اأفراد الع�شابة املتورطني يف جرمية اخلطف 

وفق اخليوط االولية التي توفرت لدى �شابط التحقيق يف 
احلادث.

الها�سمي
اأكد نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شمي حر�شه ورغبته 

يف اأن يكون جزءا من جتمع وطني مل ين�س �شريحة مهمة من 
�شرائح املجتمع تعر�شت الإعاقة ج�شمانية. 

وقال الها�شمي, خالل رعايته اأعمال املوؤمتر التاأ�شي�شي االأول 
ملعاقي العراق, الذي نظمته جمعية الرافدين للمعاقني وذوي 
االحتياجات اخلا�شة,"بعد اجلرد الذي قمت به يف زياراتي 

املتكررة لدور الدولة والدور اخلا�شة لرعاية ذوي االحتياجات 
اخلا�شة اأ�شتطيع القول باأننا اليوم باأم�س احلاجة اإىل مركز 

وطني لهذه ال�شريحة الذي ال ي�شتهدف م�شاعدة املعاق العراقي 
وح�شب اإمنا اإعانة اأهله ونقل و�شعة من مواطن حزين ياأ�شف 

على نف�شه اإىل مواطن مكفول من الدولة يعني اأهله, وفق 
برامج تاأهيل وتدريب كي يك�شب مهارة تعينه على عبور االأزمة 
النف�شية التي مير بها جراء بقائه حبي�س املنزل اأو دار الرعاية".

جمجمال
ذكر رئي�س حمكمة بداءة ق�شاء جمجمال: اأنه مت تقدمي 53 

�شهادة مزورة اإىل املحكمة للتحقيق ب�شاأنها.
وقال عمر �شالح بح�شب )اآكانيوز( " اإن هيئة النزاهة وهيئة 
الرقابة املالية يف اإقليم كرد�شتان قدمت 53 �شهادة مزورة اإىل 

حمكمتنا للتحقيق ب�شاأنها".
وبني اأنه "بعد العام 2004 ظهرت حاالت تزوير عدة يف 

حمافظة كركوك, حيث مت اإ�شدار الكثري من �شهادات التخرج 
با�شم مديرية تربية كركوك, وقد مت تعيني عدد من اأ�شحاب تلك 

ال�شهادات يف املناطق التابعة حلكومة اإقليم كرد�شتان, لذا فاإن 
حمكمة كركوك قدمت مبوجب املادة 289 جزاء تلك احلاالت اىل 

حمكمتنا الأنها تقع �شمن منطقتنا االإدارية".

العبيدي
ا�شتقبل وزير الدفاع عبد القادر حممد جا�شم العبيدي يف 

مكتبه هاتيه يان ال�شفري الكوري اجلنوبي وامللحق الع�شكري 
الكوري اجلنوبي العقيد ج�شوي كوان�شو ومت خالل اللقاء 
مناق�شة ال�شبل الكفيلة بتطوير العالقات يف جمال الت�شليح 

والتجهيز بني البلدين ال�شديقني كما نوق�شت اإمكانية اال�شتفادة 
من اال�شتقرار االأمني للم�شاعدة يف دخول ال�شركات الكورية 

اجلنوبية لال�شتثمار يف العراق.

العدد )1669( ال�سنة ال�سابعة - االثنني )7( كان�ن االول 2009

عبداهلل ال�سك�تي

يحكى اأن جحا – ال�شخ�شية االأ�شطورية – كان له ثور , وكان له كذلك 
ج���ار يقرت����س منه با�شتم���رار م�شتغاًل حي���اءه , و�ش���ادف ذات يوم ان 
جاءه هذا اجلار واقنع جحا ببيع ثوره العزيز حتى يقر�شه ما هو يف 
حاجة اليه من املال , رف�س جحا يف البداية لكن اجلار اقنعه خ�شو�شًا 
بع���د ان ا�ش���ار عليه ان يبيعه حلمًا بعد ان يذبح���ه , ثقل عليه االمر لكن 
اجلار الطماع اقبل حاماًل مديته وم�شتغاًل حياء جحا , فقام بذبح الثور 
وبداأ بعر�شه للبيع فقال���ت النا�س: ان الثور مري�س وذبحه جحا الأنهم 
ال ي�شدق���ون ان ث���ور جحا العزيز يباع اجزاًء م���ن اللحم   جمزاأة, بقي 
اللح���م فعر�س جاره عل���ى النا�س ان ياأخذوا اللحم بال ثمن اجتهادا من 
عن���ده , امتنعوا خوفا م���ن ان ي�شابوا من جراء اأكل���ه , خ�شي جحا ان 
يتعفن اللحم يف بيته فقام واح�شر قدرًا كبريًا وو�شع اللحم فيه بعد ان 
من���ع جاره الطماع من اخذ قطعة حل���م واحدة قائاًل واحلزن يعت�شره: 

اذهب )جحا اأوىل بلحم ثوره(.
وجح���ا اوىل بلحم ثوره , فاتركوا له ماميتلك���ه, لقد ذبح الثور العزيز 
فدع���وه يتمت���ع بلحمه , وال تاأخ���ذوا منه �شيئًا , اما ما ن���راه فقد حاول 
الكث���ريون ان ي�شتاأثروا بلحم الث���ور ويرتكوا �شاحبنا خايل الوفا�س 
, وم���ع ان ال���ذي حدث عندنا لي�س ثورة وامنا تغي���ري جزئي.. يقولون 
ان ام���ريكا �شنعته مبفردها , والق�شم االآخر يقول ان دماء ال�شهداء من 
جمي���ع انتم���اءات ال�شعب ه���ي التي ات���ت بالتغيري وال اح�شب���ه �شعادة 
وامن���ا حتّول اىل نقمة بع���د ان �شلك من ت�شلم مقالي���د االأمور �شلوكًا ال 
كما �شل���ك الثوريون, مع العلم اننا منتلك ارثًا ثوريا كبريا لكن الظاهر 
ان الدعة والراحة ان�شت البع�س ن�شالهم القدمي حتى كانوا يقت�شمون 
الرغيف بعد ان يجعلوه اأجزاء عديدة , لكن مع هذا فالتغيري ما ي�شنعه 

الثوار الفقراء ولكن لالأ�شف ي�شرقه االأفاكون.
ماوت�شي تونغ عندما اجه�شت ثورته االأوىل جلاأ اىل الغابات م�شرحًا 

)اأريد ان ا�شنع الثورة برجال ياأكلون حلاء االأ�شجار(.
م���ن امل�شتحيل ان يتنازل االن�شان عن متع���ه ومميزاته وحياته الرخية 
الناعم���ة , لك���ن الفقري الذي ال ميلك م���ن حطام الدنيا �شيئ���ًا يحاول ان 
يجد طريق الثورة ليدخل يف �شفوفها وعندما تنت�شر هذه الثورة فهو 
اأوىل بلحم ثوره من غريه من املتبطرين , لكننا راأينا العك�س من اعطى 
ال�شه���داء ومن دخل االأم���ن القدمية زبونًا دائما بته���م �شتى ومن تعذب 
وفق���د الكث���ري هو االآن م�شتبعٌد ع���ن حقه ولي�شت لدي���ه غنائم , املهم ان 
ياأخ���ذ هذا املجه���د حقه واال ملاذا �ش���ار التغيري كي ي�ش���رق فالن وفالن 
اأم���وال العراق  الهائلة ويرتفه ب�شي���غ �شتى عن طريق التزلف واخرى 
ع���ن طري���ق االدعاء يف حني ان نظيفي االيدي بعي���دون يعانون �شظف 
العي����س وق�شوته , ما هذه املعادلة غري املنطقية وما هذه الوقاحة التي 
تتيح للبع����س ان ي�شرق اموال ال�شعب ويجاهر باأنه ميتلك كذا وكذا؟! 
م���ا نريد قوله: اننا ذبحنا الثور ولك���ن مل نحتفظ باللحم كما فعل جحا 
ذبحن���ا عزي���زا واتفقنا مع اجل���وع ان يك���ون �شديقًا عزي���زا ال يفارقنا 
واخل�شي���ة يف االمر اننا نتهم يف بع����س االحيان باننا ممكن ان نوايل 
ع���دو ال�شعب وقاتله حني نقول احلقيقة , ونطالب بحق مهت�شم ا�شبح 
يف كرو����س امتالأت من قب���ل واالآن تقف مدعية اتريد ان تاكل بهذه اليد 
والي���د االخرى يف حني انها كانت �شيفا للظلم والباطل والطغيان , لكن 
بع����س منا�شلين���ا القدامى والذين اتخذن���ا منهم ق���دوة �شدقوا هوؤالء 
وقال���وا عفا الل���ه عما �شلف , ف�شار االأمر مزق���ا , كل واحد ياأخذ ح�شته 

ومل يحافظ العراقي على حلم ثوره.

ه�اء يف �سبك

)جحا �أوىل بلحم ثوره(

بغداد / املدى  
�ش���دد اخلب���ري االقت�ش���ادي عل���ي املانع على 
�شرورة متابعة ق�شية االختال�س التي طالت 
مبال���غ كب���رية يف امان���ة بغ���داد اال�شبوعني 
املا�شي. وا�شفا عدم الك�شف عن امل�شوؤولني 
املواط���ن  ثق���ة  الت���ي �شت�شع���ف  باخلط���وة 
باحلكومة ومتهد اىل عودة الف�شاد االداري 
يف العراق. وقال املانع بح�شب )اإيبا( ام�س 
االحد: ان عدم الك�شف عن �شارقي املليارات 
يف امانة بغداد �شي�شع احلكومة يف مو�شع 
عدم الثقة من قبل املواطنني ويعيد املخاوف 
من ا�شتفحال ظواهر الف�شاد املايل واالداري 

يف دوائ���ر الدول���ة. وا�ش���اف: ان جمل�ش���ي 
الق�شائي���ة  وال�شلط���ة  والن���واب  ال���وزراء 
بتحم���ل  مطالب���ون  املحافظ���ة  وجمل����س 
م�شوؤولياته���م الوطني���ة يف تنفيذ اجراءات 
حقيقية ملمو�شة لك�ش���ف الف�شاد واملف�شدين 
وحماكمته���م حفاظا على املال العام وحماية 
ان  موؤك���دا  واملوؤ�ش�ش���ات.  القان���ون  لدول���ة 
الت�شريحات االعالمي���ة للم�شوؤولني �شتفقد 
م�شداقيته���ا وتتحول اىل "فقاعات عالمية" 
ب�شبب عدم تنفيذ اية خطوة ايجابية – على 
حد تعب���ريه. وطالب املان���ع جمل�س النواب 
باال�شتف���ادة من تقارير ديوان الرقابة املالية 

املتعلق���ة بالف�ش���اد وا�شتج���واب امل�شوؤولني 
املعنيني و�شن ت�شريعات موؤثرة �شد الف�شاد 
امل���ايل . منوه���ا اىل ان ا�شتم���رار الو�ش���ع 
على ه���ذا احلال يعني ف�ش���ل حتقيق الروؤية 
االقت�شادية للعراق وتبديد املوارد وخمالفة 
االنظمة دون رادع او عقاب. ويرى معنيون 
بغ���داد  امان���ة  يف  االختال����س  ق�شي���ة  ان 
�شت���وؤدي اىل ا�شتم���رار ا�شتدام���ة املف�شدين 
وبالت���ايل معار�شتها ملبادئ وغايات الروؤية 
عل���ى  يفر����س  ال���ذي  االم���ر   , االقت�شادي���ة 
احلكوم���ة التدخ���ل اجل���دي النه���اء ح���االت 

الف�شاد املايل واالداري.

بغداد / املدى
ب����ع����ث ال����رئ����ي���������س ج����الل 
اىل  تهنئة  برقية  طالباين 
فنلندا  ج��م��ه��وري��ة  رئي�شة 
ملنا�شبة  ه��ال��ون��ني  ت���اري���ا 

العيد الوطني لفنلندا .
برقيته:  يف  طالباين  وق��ال 
العيد  ذك�������رى  مل���ن���ا����ش���ب���ة 
ابعث  اأن  ي�شرين  الوطني 
ل���ك���م ب���اأخ���ل�������س ال��ت��ه��اين 
واأ�������ش������دق ال���ت���ربي���ك���ات, 
ال�شعب  ب��ا���ش��م  و  ب��ا���ش��م��ي 
لفخامتكم  متمنيًا  العراقي, 
ال���������ش����ح����ة وال����ت����وف����ي����ق 
التقدم  دوام  ول�����ش��ع��ب��ك��م 
واالزده��ار يف ظل قيادتكم 
طالباين  احل��ك��ي��م��ة.وع��رب 
اأمله بتطور  يف برقيته عن 
عالقات ال�شداقة والتعاون 
فيه  ملا  وفنلندا  العراق  بني 
العراقي  ال�����ش��ع��ب��ني  خ���ري 

والفنلندي.

رئي�س �جلمهورية  يهنئ رئي�سة فنلند� 
ملنا�سبة �لعيد �لوطني لبلدها

 بغداد / املدى 
ا�شت�شه���د اربعة من رجال ال�شرطة يف 
هجوم عل���ى نقطة تفتي����س يف ناحية 
ابو غريب بغداد ح�شب ما اعلن م�شدر 
"م�شلح���ني  ان  امل�ش���در  امني.وق���ال 
جمهول���ني هاجموا فج���ر ام�س االحد 
نقط���ة تفتي����س تابع���ة لل�شرط���ة ق���رب 
�شوق بيع الفواكه واخل�شريف منطقة 
ابو غريب ما ا�شفر عن ا�شت�شهاد اربعة 
من رجال ال�شرطة فيما الذ املهاجمون 
بالف���رار". ويف �شي���اق مت�شل اعلنت 
وزارة الدف���اع اعتقال عدد من امل�شتبه 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة يف حمافظة 
لل���وزارة:"ان  بي���ان  .وق���ال  نين���وى 
ق���وة من اجلي����س يف حمافظة نينوى 
قام���ت بحملة اعتق���االت ودهم وا�شعة 
ا�شتهدف���ت اأوكار تنظي���م القاع���دة يف 
املو�ش���ل متخ�شت عن اعتقال عدد من 
امل�شتب���ه بهم وم�ش���ادرة جمموعة من 
الهويات والوثائق املهمة وكميات من 

النقود".
وا�ش���اف البي���ان :" ان ق���وة ع�شكرية 
اأخ���رى القت القب�س على احد عنا�شر 
خلي���ة النق�شبندي���ة يف ربيع���ة �شمايل 
مطل���وب  �شخ����س  ه���و  و  املو�ش���ل, 
و �ش���ادرة بحق���ه مذك���رة اعتق���ال من 
حمكم���ة التحقي���ق يف ربيع���ة. ومتت 
اي�ش���ا م�ش���ادرة بندقي���ة وم�شد�س و 
�شبع���ة هواتف نقالة وج���وازات �شفر 

وهويات مزورة". 
وتابع البيان:"ان قوة من الرد ال�شريع 
الق���ت القب�س على احد عنا�شر تنظيم 
القاعدة يف الطارمية مبحافظة بغداد 
, كان���ت قد �شدرت بحق���ه مذكرة القاء 
قب�س م���ن حمكمة التحقي���ق املركزية 
يف الك���رخ".  كم���ا اعلن م�ش���در امني 
عن ا�شاب���ة اثنني من عنا�شر ال�شرطة 
اثر انفجار عبوة نا�شفة يف احد احياء 

غربي كركوك.
نا�شف���ه  "عب���وة  ان  امل�ش���در  وق���ال 
الطري���ق  جان���ب  عل���ى  مو�شوع���ة 
انفجرت ام�س االحد م�شتهدفه دورية 

ل�شرطة الطوارى �شمال كركوك �شمن 
قاط���ع مرك���ز �شرط���ة ازادي م���ا ا�شفر 
عن ا�شاب���ة اثنني من عنا�شر الدوريه 
بجروح مت نقلهم اىل م�شت�شفى ازادي 

العام لتلقي العالج".
وا�ش���اف امل�شدر ان"�شاروخا انطلق 
من خلف جامع نور الكبري بالقرب من 
اجل�ش���ر الراب���ع جنوب���ي املدينة دون 

معرفة مكان �شقوطه"..م�شريا اىل ان 
"دوري���ات ال�شرطة عرثت على قاعدة 
االإطالق وهي حملية ال�شنع مع جهاز 

توقيت".
اىل ذل���ك ا�شت�شهد جن���دي يف اجلي�س 
ج���راء اإط���الق الن���ار علي���ه م���ن قب���ل 
اإرهابي���ني ق���رب ج�شر لي���الن جنوبي 

كركوك.

وكان���ت عب���وة نا�شفة انفج���رت االحد 
ق���رب م�شك���ن خمت���ار قرية ت���ل العيد 
التابع���ة لق�ش���اء احلويج���ة ,دون ان 

تت�شبب يف ا�شرار تذكر.
ويف باب���ل ا�شت�شه���د �شخ�س وا�شيب 
5 اآخ���رون بانفج���ار عب���وة نا�شفة يف 
ق�ش���اء امل�شي���ب �شمايل احلل���ة. وافاد 
م�شدر امني يف بابل ان العبوة كانت 

مزروعة بالقرب من ال�شياج اخلارجي 
جلامع امام املتقني يف امل�شيب.

 ام���ا يف حمافظ���ة الب�ش���رة فق���د القت 
�شرط���ة املدين���ة القب�س عل���ى عدد من 
املتهم���ني وامل�شتب���ه به���م يف ع���دد من 

مناطق املحافظة.
وق���ال بي���ان ل�شرط���ة الب�ش���رة ام����س 
الق���ت  الب�ش���رة  �شرط���ة  " ان  االح���د 

القب�س على 15 متهما بق�شايا جنائية 
خمتلفة وعلى اح���د امل�شتبه بهم خالل 
حمالت امني���ة قامت به���ا ال�شرطة يف 

عدد من مناطق املحافظة.
واأ�ش���ار البي���ان اىل ان ال�شرطة عرثت 
اثناء احلمالت االمنية على كميات من 
اال�شلحة واالعتدة يف مناطق متفرقة 

من املحافظة.

القب�س على مطل�بني يف نين�ى وبغداد

)�ب����و غ��ري��ب( م�����س��ل��ح يف  ب��ه��ج��وم  �ل�����س��رط��ة  م���ن  ����س��ت�����س��ه��اد 4 

بغداد / املدى 
قال���ت ع�شوة جلن���ة االقت�ش���اد واال�شتثمار 
يف جمل����س الن���واب عام���رة البل���داوي: ان 
النفق���ات اال�شتثماري���ة يف موازن���ة الع���ام 
املقب���ل كفلي���ة بتحقي���ق اهدافه���ا يف اجناز 
امل�شاري���ع يف ح���ال ا�شتغاللها ب�ش���كل امثل 
ووج���ود ج���دوى اقت�شادي���ة مدرو�شة لكل 

خطة او م�شروع.

وا�شاف���ت البل���داوي بح�ش���ب )اإيب���ا( ام�س 
االحد: ان تخ�شي�س اموال كافية للقطاعات 
ال�شرتاتيجي���ة كالزراعة واخلدمات والبنى 
التحتي���ة مهم نظرا حلاجة الب���الد اليها , ما 
ي�شتوج���ب خط���وات ج���ادة نح���و ا�شتغالل 
حقيقي لالم���وال املخ�ش�شة والق�شاء التام 
عل���ى الف�ش���اد امل���ايل . م�شددة عل���ى ا�شراك 
القطاع اخلا����س وحتقيق فر�شه يف اجناز 

املالي���ة  املوازن���ة  ان  .وبين���ت:  امل�شاري���ع 
ال�شابقة مل تلع���ب دورا وا�شحا يف التاثري 
عل���ى حرك���ة اال�شتثم���ار بالرغم م���ن دورها 
امل�شتم���د م���ن ال���دور املرك���زي للدول���ة يف 
احلياة االقت�شادي���ة. موؤكدة �شرورة اعادة 
التوازن اىل املوازن���ة وا�شتمرار انخفا�س 
مع���دالت الت�شخ���م .ونوهت البل���داوي اىل 
وج���ود اعرتا����س م���ن اللجن���ة االقت�شادية 

واملالي���ة يف جمل����س الن���واب عل���ى بع����س 
فق���رات املوازنة اخلا�ش���ة بتنمي���ة االأقاليم 
واملحافظات. وتوقع���ت البلداوي ان ت�شهد 
املوازن���ة تغ���ريا نوعي���ا يف عملي���ة تنفيذها 
ويف عملي���ة اال�شتف���ادة منه���ا يف املج���االت 
املختلف���ة �ش���واء كان���ت يف جم���ال التنمي���ة 
واالعم���ار. يذكر ان النائ���ب امل�شتقل ح�شني 
املقب���ل  الع���ام  موازن���ة  ان  ذك���ر  الفلوج���ي 

ت�شمن���ت تخ�شي�ش���ات كب���رية يف املج���ال 
الع�شكري على ح�ش���اب القطاعات الزراعي 
واالعمار والبناء واخلدم���ات , منوها باأنه 
كان عل���ى احلكومة حتريك اأدوات ال�شيا�شة 
املالي���ة باجت���اه تنمي���ة وتن�شي���ط القط���اع 
اخلا����س حت���ى ي�ش���ار اىل تقلي���ل ال�شغط 
باجتاه الوظيف���ة العامة وتقليل االإنفاق يف 

املوازنة الت�شغيلية.

�لبلد�وي: تخ�سي�س �أمو�ل كافية للقطاعات �ل�سرت�تيجية كفيل بتحقيق �أهد�ف �ملو�زنة

بغداد / املدى
قال بيان للمكتب االعالمي لوزارة 
التجارة: ان وزي���ر التجارة وكالًة 
�شف���اء الدي���ن ال�ش���ايف ح�شر اىل 
جمل����س الن���واب برفقة مدي���ر عام 
دائ���رة التموي���ن والتخطيط وكالًة 
وفري���ق  �شلط���ان  ح�ش���ني  �ش���ادق 
عم���ل فن���ي خمت����س من ال���وزارة.  
واو�شح البي���ان: ان اجلل�شة التي 
كان���ت مقررة وخم�ش�ش���ة لالجابة 
على ا�شئلة وا�شتف�شارات التحالف 
الكرد�شت���اين ب�ش���اأن ن�ش���ب النمو 
اقلي���م  حمافظ���ات  يف  ال�ش���كاين 
كرد�شتان العراق ومقارنتها بن�شب 
حمافظ���ات الب���الد االخ���رى مل يتم 
عقدها نظرًا لقيام ممثلي التحالف 
الكرد�شتاين ب�شحب طلب اال�شئلة 

واال�شتف�ش���ارات االم���ر ال���ذي ادى 
اىل ع���دم اتاح���ة فر�ش���ة االجاب���ة 
تتبعه���ا  الت���ي  االآلي���ات  و�ش���رح 
ال���وزارة يف و�شع قواعد البيانات 

واالح�شاءات ال�شكانية.
وا�ش���اف: ان وزي���ر التجارة تلقى 
االم���ن  جلن���ة  رئي����س  م���ن  دع���وة 
الن���واب  جمل����س  يف  والدف���اع 
لال�شتف�ش���ار  العام���ري  ه���ادي 
واال�شتي�ش���اح عن االآلي���ة املعتمدة 
من قب���ل الوزارة يف اع���داد قواعد 
البيانات واالح�شاءات حول ن�شب 
الغر����س  ال�شكاين,وله���ذا  النم���و 
التق���ى مدي���ر ع���ام دائ���رة التموين 
والتخطي���ط وكالة �ش���ادق ح�شني 
عم���ل  فري���ق  بح�ش���ور  �شلط���ان 
ال���وزارة الفن���ي املخت����س برئي�س 

واع�ش���اء جلنة االم���ن والدفاع يف 
جمل����س الن���واب, وذلك بن���اًء على 
طل���ب اللجن���ة املذكورة,حي���ث قدم 
مدير ع���ام الدائ���رة واع�شاء فريق 
العم���ل املذك���ور �شرح���ًا تف�شيلي���ًا 
عن االلي���ات الت���ي تعتمدها وزارة 
التج���ارة يف جمع وو�ش���ع قواعد 
البيان���ات والنتائج الت���ي تتو�شل 
اليها,ومقارنته���ا بالبيان���ات الت���ي 
يقدمها اجلهاز املرك���زي لالح�شاء 
التابع لوزارة التخطيط والتعاون 
االمنائ���ي. وح�شره���ذا اللق���اء عن 
التحالف الكرد�شتاين نائب رئي�س 
طيف���ور  ع���ارف  الن���واب  جمل����س 
وع�ش���و املجل����س ف���وؤاد مع�شوم. 
ونقل بيان الوزارة عن �شلطان مدير 
ع���ام دائ���رة التموي���ن والتخطيط 

وكال���ة قول���ة: ان ال�ش���رح ال�شام���ل 
ال���ذي قدم���ه فري���ق العم���ل الفن���ي 
املخت�س اىل جلن���ة االمن والدفاع 
تل���ك  جع���ل  الن���واب  جمل����س  يف 
اللجنة ت�ش���ل اىل قناعة تامة بدقة 
املعلوم���ات والبيانات التي تتعامل 
باعتباره���ا  التج���ارة  وزارة  به���ا 
معلومات حياتي���ة تف�شيلية دقيقة 
تق���وم على ا�شا����س متابع���ة حركة 
املواط���ن العراق���ي وتنقالت���ه ب���ني 
والتعاون  املحافظات,والتوا�ش���ل 
ودوائ���ر  وزارات  م���ع  التن�شيق���ي 
الدولة املختلفة واملعنية خ�شو�شًا 
والداخلي���ة  ال�شح���ة  وزارت���ي 
ذات  ال���وزارات  م���ن  وغريهم���ا 
املدنية  االح���وال  العالقة,ودوائ���ر 

يف عموم البالد.

لغر�س مناق�سة النم� ال�سكاين يف كرد�ستان

�لتجارة تقدم  �سرحًا عن �لآليات �لتي تعتمدها يف جمع �لبيانات

خبري:عدم �لك�سف عن �سارقي �ملليار�ت يف �أمانة بغد�د 
�سي�سع �حلكومة يف مو�سع عدم �لثقة

بغداد / املدى
اعل���ن �شكرت���ري جمل�س ال���وزراء يف اقليم كرد�شت���ان حممد قرداغي 
ان رئي����س حكوم���ة االقليم برهم احم���د �شالح �شي���زور بغداد خالل 
اال�شب���وع احلايل. وق���ال:"ان �شالح �شيلتقي خ���الل الزيارة رئي�س 
الوزراء نوري املالكي ا�شافة اىل عدد من امل�شوؤولني وروؤ�شاء الكتل 
ال�شيا�شية". وا�شاف قرداغي:"ان �شالح والوفد املرافق له �شيبحثان 

ع���ددا م���ن الق�شايا العالقة ب���ني اربيل وبغداد وم���ن ابرزها حماولة 
الو�ش���ول اىل االتفاق ب�شاأن امليزاني���ة العامة و�شوؤون )البي�شمركه( 
وقان���ون النف���ط والغاز وامل���ادة 140 من الد�شت���ور املتعلقة بتطبيع 
االو�ش���اع يف كركوك واملناطق املتنازع عليه���ا وفتح �شفحة جديدة 
ب���ني احلكوم���ة املركزي���ة وحكومة اقلي���م كرد�شتان وانه���اء اخلالف 

حول تلك الق�شايا التي و�شلت اىل طريق �شبه م�شدود".

برهم �سالح يزور بغد�د �لأ�سبوع �جلاري

�جلبوري يطالب بقانون مينع ��ستغالل �ملال 
�لعام للم�سلحة �لنتخابية

بغداد / احياء امل��س�ي
طال���ب الناط���ق الر�شم���ي با�ش���م جبه���ة 
التواف���ق �شلي���م اجلب���وري باحل���د م���ن 
ال�شالحي���ات املمنوح���ة ل�شخ�شيات هم 
روؤ�ش���اء لكت���ل وميثلون مواق���ع متنفذة  
يف احلكومة. وق���ال اجلبوري:ان هناك 
�شالحي���ات ل�شخ�شيات هم روؤ�شاء لكتل 
وكيان���ات �شيا�شية ويف الوقت نف�شه هم 

ميثل���ون مواق���ع متنف���ذة يف احلكومة, 
مطالب���ا بتحدي���د �شالحياته���م والزامهم 
بقيود متنعه���م من ا�شتغ���الل املال العام 
خدمة مل�شاحله���م االنتخابية, م�شيفًا ان 
تطبيق هذا االمر �شيكون من خالل اتفاق 
الرئا�ش���ات الث���الث مع بع�شه���ا للخروج 
ب�شيغ���ة تنظ���م االنتخاب���ات الربملاني���ة 

املقبلة وفق قيم النزاهة وال�شفافية.

 بغداد / املدى
توج���ه اىل كوبنهاغ���ن وفد عراقي للم�شاركة يف اعمال موؤمت���ر البيئة العاملية الذي يعقد 
هن���اك الي���وم االثنني وي�شتمر ع���دة ايام . ويناق����س املوؤمترالذي ت�ش���ارك فيه 108 دول 
او�ش���اع البيئ���ة يف العامل وخماط���ر التلوث وكيفي���ة و�شع خطط جدي���دة ملواجهة هذه 

املخاطر واآثارها املرتتبة على املجتمع.

وفد عر�قي ي�سارك يف موؤمتر للبيئة �لعاملية 
يف كوبنهاغن


