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1-انتب���ه �صعي���د وه���و يحت�ص���ي �ص���اي ال�صباح 
اىل ورق���ة �صغ���رة عل���ى من�ص���دة املطب���خ وقراأ 
فيها "التن����س  احللوى" تذك���ر ان زوجته �صارة 
اأو�صت���ه ليل���ة ام����س ب�صراء ن���وع تف�صل���ه منها، 
ابت�صم ود�س الورقة يف جيبه، وهو يتذكر ميلها 
يف هذه االيام نحو احللوى وال�صيكوالته ب�صكل 
خا����س ، وقد يكون ذل���ك كونها يف ال�صهر الثاين 

من حملها. 
غادر �صعيد الدار يف ال�صابعة والرابع من �صباح 
الثالث���اء، ان���ه يف�صل اخل���روج مبك���رًا كي ي�صل 
اىل م���كان عمله يف املوعد املح���دد، النه حري�س 
عل���ى مواعي���د العم���ل بال���ذات، ويف طريق���ه مل 
يج���د زحامًا �صدي���دًا يف بادئ االمر، ق���ال لنف�صه 
، ان ال�صم���اء تبدو رمادية م���ع وجود خط احمر 
برتق���ايل يف اأعاليها، وقد يك���ون هذا االمر �صببًا 
يف عزوف النا�س عن اخلروج خ�صية املطر. لكن 
�صعيد مع اقرتابه من مركز املدينة ، وجد الزحام 
ي�صت���د وبداأت اف���كاره تبتعد ع���ن الغيوم واملطر 
ولعبتهم���ا م���ع ال�صم����س لرتتك���ز عل���ى الطري���ق 
حتى و�ص���ل اىل مكان عمله، ترجل من �صيارته ، 

توجه نحو مدخل املبنى، وقبل دخوله اح�س ان 
قطرات �صغ���رة من املطر بداأت تت�صاقط بخفة ، 
ا�صتقبله���ا بفرح ، وول���ج اىل الداخل وراحة غر 

اعتيادية تغمره. 
وم�ص���ت ال�صاعت���ان االوليان من العم���ل، وتذكر 
�صعي���د �ص���ارة والورق���ة ال�صغ���رة ، ابت�صم مرة 
اخ���رى، ق���ام م���ن مكان���ه متوجه���ًا نح���و النافذة 
ليتاأك���د م���ن ان حم���ل احللوي���ات املقابل ل���ه، قد 
فت���ح ابوابه ، اذ يك���ون مغلقًا يف بع����س االيام، 
كان���ت النافذة مغطاة بقطرات املطر، مد ا�صابعه 
اليها وم�ص���ح بع�صها، راأى املحل مفتوحًا ، تاأمل 
ال�ص���ارع برهة قبل ان يعود وه���و يقول، حقًا انا 
حمظ���وظ).......(  ومل يكم���ل كالم���ه، اذ دوى 
�ص���وت انفجار ق���وي، �صقط �صعي���د على االر�س 

واختفى ج�صده يف دقائق حتت الركام. 
2- كان �صع���د ق���د وع���د ابنته ال�صغ���رة هنا، ان 
ياأخذه���ا ذات يوم اىل حديقة الزوراء، ويف يوم 
الثالث���اء ، ق���ال لزوجت���ه، ان علي���ه ت�صليم بع�س 
الوثائ���ق اخلا�صة باملح���ل الذي ا�ص���رتاه اخرًا 
واأن االم���ر ل���ن ي�صتغ���رق غ���ر دقائ���ق لت�صليمها 

اىل �صخ����س ينتظره ام���ام جممع حماكم الكرخ، 
ولذل���ك مبق���دوره ا�صطحاب )هنا( مع���ه، لزيارة 
حديقة الزوراء القريبة من املكان، قالت الزوجة 
�صعد،  لها  قال  يبدو غائمًا وقد متطر"..  "اليوم 
ك���وين متفائلة ، قد ت�صرق ال�صم����س ..وان�صمت 
الي���ه )هن���ا( بعد دقائ���ق ، وهي فرح���ة مبالب�صها 
اجلدي���دة الت���ي ا�صرتته���ا يف العي���د ، ووالدتها 
تق���ول "مع انها يف ال�صاد�صة ، ت�صر على اختيار 

الوان مالب�صها".. 
�صع���دت )هن���ا( مع والده���ا اىل ال�صي���ارة، كانت 
ال�صاع���ة ت�ص���ر اىل العا�ص���رة ااّل ع�ص���ر دقائ���ق، 
الوقت كاف للو�صول اىل املحكمة، ولكن الزحام 
ب���دا كثيف���ًا عن���د �صاح���ة دم�ص���ق، ا�صت���دار، نحو 
املحكم���ة ، ث���م اوق���ف �صيارت���ه يف م���راأب قريب 
هن���اك، نزل �صعد وابنته )هن���ا(.. قطعا خطوات 
نح���و ال�صارع الع���ام، راأت ال�صغ���رة رجاًل يبيع 
بالونات �صغرة ملونة على �صكل القلب، فتوقفت 
عن ال�صر، "اريد نفاخة"..ا�صرتاها لها. ام�صكت 
بخيطه���ا وه���ي ت�صح���ك بج���زل وتق���ول، انن���ي 
، وهو يقول  اأهوايا" رفعها بني ذراعيه  "احبك 

"علينا اال�صراع" قطع خطوات �صريعة وهي يف 
ح�صنه، كاد ان ي�صل مدخل املحكمة، عندما دوى 
�صوت انفجار عنيف، �صق���ط على االر�س، اهتز 
ج�صده وي���داه حتت�صنان "هن���ا" بينهما انهارت 
اك���وام من احلج���ارة والزجاج و�صال���ت الدماء، 

ومل تعرث زوجته بعد على جثتيهما. 
3- خرج مئات االلوف من املواطنني �صباح يوم 
الثالث���اء م�صرع���ني ن�ص���اء ورج���اال اىل اعمالهم، 
كان الي���وم غائم���ًا.. وقط���رات خفيفة م���ن املطر 
ت�صق���ط بخفة م���ن ال�صم���اء الرمادي���ة، فمنهم من 
ذهب اىل وظيفته ومنهم من ق�صد اماكن اخرى، 
رمب���ا اىل ال�صوق ، اىل امل�صت�صف���ى ورمبا ملوعد 
مه���م، كان���وا مئات م���ن االف النا�س مل���ا توزعوا 
يف �ص���وارع املدين���ة، لك���ن �ص���وء احل���ظ اخت���ار 
منه���م 577 �صخ�ص���ًا ليكون���وا يف امل���كان غ���ر 
املنا�صب يف اليوم غر املنا�صب ويف تلك ال�صاعة 
امللعونة، اخلارجة عن حدود الزمن، عندما دوت 
االنفج���ارات متالحق���ة يف انح���اء بغ���داد، تزرع 
امل���وت، وحت�ص���د ارواح االبري���اء، انفج���ارات 

ملعونة تترباأ منها االن�صانية.

ه����وام���������ش م������ن ب������غ������داد ال�������س���ع���ي���دة 
ابت�سام عبد اهللفــــارزة

بغداد / املدى والوكاالت
يف  �صل�صل����ة م����ن التندي����دات  واال�صتهج����ان 
ال����دويل  لالعم����ال الوح�صي����ة الت����ي تعر�����س 
له����ا ال�صعب العراق����ي اثر تفج����رات الثالثاء 
�صهي����دا   127 �صحيته����ا  راح  الت����ي  الدام����ي 
وا�صاب����ة اكرث من 450 اآخرين، دانت �صفرة 
الوالي����ات املتحدة لدى االمم املتحدة �صوزان 
راي�����س  ام�س ب�صدة الهجمات االرهابية التي 
�صرب����ت  ام�����س االول  بغ����داد داعي����ة ال�صعب 
العراقي الن يواجه هذه الهجمات واال ت�صكل 

عائقا له.
"ادي����ن  �صح����ايف  بي����ان  يف  راي�����س  وقال����ت 
ه����ذه الهجم����ات الدنيئ����ة التي �صرب����ت بغداد 
باأق�صى العبارات واق����دم موا�صاتي للجرحى 
وعائ����الت ال�صحايا". موؤكدة ان هذه االعمال 
"لن تقف بوجه رغبة ال�صعب العراقي للعي�س 
ب�صالم" م�صيفة ان اق����رار قانون االنتخابات 
الت�صريعي����ة الت����ي �صتج����ري يف اآذار املقب����ل 
قبل ايام يع����رب عن ت�صمي����م ال�صعب العراقي 
عل����ى حتديد م�صتقبل����ه بنف�صه ع����رب الو�صائل 

الدميقراطية وال�صلمية.
 م����ن جهت����ه ن����دد رئي�����س جمل�����س ال�ص����ورى 
الريج����اين  عل����ي  االي����راين  اال�صالم����ي 
بالتفج����رات االرهابي����ة الت����ي وقع����ت ام�س 
يف بغ����داد والت����ي راح �صحيته����ا  املئ����ات من  
ال�صهداء واجلرح����ى االبرياء. جاء ذلك خالل 
برقيات بعثه����ا الريجاين اىل كل من الرئي�س 
العراق����ي ج����الل طالب����اين ورئي�س ال����وزراء 
ن����وري املالك����ي ورئي�س جمل�س الن����واب اياد 
ال�صامرائ����ي تندي����دا باالعت����داءات االرهابية 

التي هزت العا�صمة ام�س.
 واع����رب الريجاين خالل ه����ذه الربقيات عن 
تعازيه وموا�صاته لل�صعب العراقي وت�صامنه 

م����ع ا�صر ال�صهداء و�صحايا احلادث مبديا يف 
الوقت نف�صه ا�صتعداد بالده لتقدمي اخلدمات 

الطبية الالزمة ملعاجلة امل�صابني .
فيما اكد رئي�س هيئة اركان اجلي�س االمريكي 
مايكل مولن ان التفجرات التي هزت العراق 

موؤخرا تتابعت "بعناية فائقة".
وق����ال بح�صب)كون����ا( "نعم����ل عل����ى م�صاعدة 
االجهزة االمنية يف العراق ملواجهة اأي عجز 

رمبا يحدث هناك".
واأ�صاف: ان القيادة العراقية خالل الهجومني 
االخري����ن بالقناب����ل "حترك����ت ل�صم����ان عدم 

ا�صفاء �صكل طائفي عليهما".
وتابع "انني ال اأ�صر اىل الهجومني االخرين 
�ص����وى لتاأكيد حقيقة اأن تف�صي الطائفية وهو 
م����ا اعتقد ان هذه التفجرات ت�صعى اليه حقا 

مل يحدث".
 اىل ذلك اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�صية اأن 
رو�صي����ا تدين االأعم����ال االإرهابية التي وقعت 
يف بغداد، وتعرب ع����ن ثقتها باأن االإرهابيني 
ل����ن يتمكن����وا م����ن وقف حت����رك الع����راق على 

طريق التطور الدميقراطي.
وج����اء يف بي����ان اأ�صدرت����ه وزارة اخلارجي����ة 
الرو�صي����ة  بح�ص����ب وكالة فو�صت����ي الرو�صية 
ام�����س ، اأن رو�صيا تدين بح����زم هذه اجلرائم 
الدموي����ة التي ت�صتهدف املدني����ني العراقيني. 
واأك����دت ال����وزارة اأن مو�صك����و توؤي����د جه����ود 

احلكومة العراقية للق�صاء على االإرهاب.
وكان الرئي�����س الرو�صي دمي����رتي ميدفيديف 
ق����د بعث بربقي����ة تعزية اىل نظ����ره العراقي 
ج����الل طالباين ب�صدد التفج����رات االإرهابية 

التي وقعت يف بغداد  ام�س االول الثالثاء.
واأع����رب ميدفيديف ب�صكل خا�����س عن غ�صبه 
م����ن اجلرائ����م الوح�صي����ة الت����ي اأودت بحياة 

اأك����رث من مئة �صخ�س واإ�صابة اأكرث من  450 
اآخري����ن بج����روح واأحلقت اأ�ص����رارا بعدد من 

املباين  احلكومية يف العراق.
الت����ي  ر�صالت����ه  يف  ميدفيدي����ف  واأ�ص����اف 
ن�ص����رت ن�صه����ا الدائ����رة ال�صحفي����ة للكرملني 
اأن����ه متاأك����د من اأن ه����ذه "االأعم����ال التي يقوم 
بها املجرم����ون" لن توؤدي اإىل وق����ف العملية 
ال�صيا�صي����ة يف الع����راق وم�ص����رة البل����د على 
طري����ق التط����ور الدميقراط����ي ونهو�ص����ه من 

جديد بالكامل.
وتعب����را عن �صجبها للتفجرات  دانت تركيا 
الت����ي �صرب����ت  العنيف����ة  التفج����رات  ب�ص����دة 
بغ����داد ام�س االول داعية اىل ت�صامن ال�صعب 

العراقي مبواجهة االرهاب.
وقالت اخلارجية الرتكي����ة يف بيان �صحايف 
بح�ص����ب )كون����ا( انه����ا اذ تع����رب ع����ن اال�صف 
ال�صدي����د ل�صل�صلة التفج����رات يف بغداد فانها 
تدين ب�ص����دة ه����ذه الهجم����ات االرهابية التي 
ا�صتهدفت االبرياء خ�صو�صا يف وقت ي�صعى 
الع����راق في����ه ال�صتع����ادة اال�صتق����رار وتعزيز 

املناخ الدميقراطي.
وا�صاف البيان ان هذه الهجمات التي وقعت 
ام�����س ت�صته����دف تخريب العملي����ة ال�صيا�صية 
يف الع����راق بع����د ي����وم م����ن جن����اح الربمل����ان 
العراق����ي يف اق����رار قان����ون االنتخابات الذي 
�صيمك����ن الب����الد من عق����د اول انتخابات عامة 
من����ذ ان�صح����اب الق����وات االأمركي����ة  من املدن 

العراقية يف ال�صيف املا�صي.
 فيما اأعلنت رئا�ص����ة الربملان ا�صتدعاء رئي�س 
الوزراء ن����وري املالك����ي ووزي����ري الداخلية 
والدف����اع وم�صوؤول����ني اآخري����ن لال�صتج����واب 
اليوم اخلمي�س على خلفية هذه التفجرات.
تفا�سيل �س2

جهات دولية واأخرى �سيا�سية تت�سامن مع ال�سعب

حملة تنديد بتفجريات بغداد ودعوات ا�ستهجان جلريان الدم العراقي

الثالثاء يلحق باأيام بغداد الدامية.. ا.ف.ب

بغداد / يو�سف املحمداوي
و�ص����ف وزي����ر الداخلية جواد الب����والين اأم�����س االتهامات التي 
توج����ه اىل وزارات م����ن قب����ل اأع�ص����اء الربمل����ان بال�"مزاي����دات 
االنتخابي����ة" ، ونق����ل ع����ن مكتب����ه يف ت�صريح����ات اإعالمي����ة اإن 
الوزارة لديها ملفات عن حتركات االأحزاب واجلهات ال�صيا�صية 
املتورط����ة  يف اأعم����ال العن����ف وتنفيذ اأجندات دولي����ة واإقليمية 

داخ����ل البلد موؤكدًا ا�صتع����داده للح�صور اأمام الربملان 
لعر�س تلك امللفات ، هذا وقد بنّي البوالين يف حوار 

)�صيف اخلمي�س( مع املدى اأن هناك اأمرًا من رئي�س 
الوزراء يوؤك����د فيه باأن م�صوؤولي����ة امن العا�صمة 

من م�صوؤوليات قي����ادة اأمن بغداد منبها اأن دور 
وزارته هو الدعم والتح�صيد فقط.

ن�س احلوار �س3

جواد البوالين ل� )املدى(: قيادة عمليات بغداد 
تتحمل م�سوؤولية اأمن العا�سمة

بغداد /املدى
�ص���ادق جمل����س الرئا�صة، ام����س االربعاء 
عل���ى قان���ون تعدي���ل قان���ون االنتخاب���ات 

مبواده الثمانية رقم )16( ل�صنة 2005.
وقال بي���ان �صادر عن رئا�ص���ة اجلمهورية 
تلق���ت )امل���دى( ن�صخ���ة من���ه ان اال�صب���اب 
املوجب���ة الق���رار قان���ون تعدي���ل القان���ون 
ح���رة  انتخاب���ات  اإج���راء  لغر����س  ج���اء 
ودميقراطي���ة ونزيه���ة يف الع���راق وبغية 
االرتق���اء به���ذه االنتخاب���ات اإىل امل�صتوى 
املطل���وب وف���ق املعاير الدولي���ة املعتمدة 
القان���ون  ون����س  ال�صعبي���ة.  واملطال���ب 
رق���م ) 26( ل�صن���ة 2009 وات���ى يف امل���ادة 
االوىل م���ن هذه امل���واد  -1- ُتلغ���ى املادة 
)15( م���ن القانون ويح���ل حملها ما ياأتي: 
اأواًل: يتاأل���ف جمل����س النواب م���ن عدد من 
املقاع���د بن�صبة مقعد واحد ل���كل مائة األف 
ن�صمة وفق���ًا الإح�صائي���ات وزارة التجارة 
للمحافظ���ات لع���ام 2005 عل���ى اأن ت�صاف 
اإليها ن�صبة النمو ال�صكاين مبعدل )%2.8( 
ل���كل حمافظ���ة �صنوي���ًا.  وج���اءت الفق���رة 
ثاني���ا بان ي�صوت العراقي���ون اأينما كانوا 
لقوائ���م حمافظاته���م اأو ملر�صحيهم على اأن 
ي�صمل امل�صوتني خ���ارج العراق ب�صوابط 
الت�صوي���ت اخلا�س. اما الفق���رة ثالثا فقد 
منح���ت املكون���ات التالي���ة ح�ص���ة )كوت���ا( 
حتت�صب من املقاعد املخ�ص�صة ملحافظتهم 
عل���ى اأن ال يوؤثر ذلك على ن�صبتهم يف حالة 
فيم���ا  الوطني���ة   القوائ���م  م�صاركته���م يف 
خ�ص�ص���ت ن�صبة )5%( م���ن املقاعد كمقاعد 

تعوي�صي���ة ت���وزع عل���ى القوائ���م بن�صب���ة 
املقاعد التي ح�صلت عليها.  حيث �صتكون 
املقاعد املُخ�ص�صة م���ن الكوتا للم�صيحيني 
�صم���ن دائ���رة انتخابي���ة واح���دة.  فيم���ا 
كل  تك���ون  ان  اىل  امل���ادة-2-  ا�ص���ارت 
حمافظة وفق���ًا للحدود االإداري���ة الر�صمية 
دائ���رة انتخابية واح���دة تخت�س بعدد من 
املقاع���د يتنا�صب مع عدد �ص���كان املحافظة 
ح�صب اأخر االإح�صائيات املعتمدة للبطاقة 
التمويني���ة.  ومنح تعدي���ل القنون املقاعد 
ال�صاغ���رة للقوائ���م الفائ���زة الت���ي ح�صلت 
عل���ى عدد م���ن املقاع���د بح�ص���ب ن�صب���ة ما 

ح�صلت عليه من االأ�صوات. 
فيم���ا ارت���اأى التعدي���ل ان تك���ون طريق���ة 
ت�صويت املهجرين وف���ق اأحدث اإح�صائية 
العلي���ا  املفو�صي���ة  به���ا  ت���زود  ر�صمي���ة 
امل�صتقلة لالنتخاب���ات من وزارتي الهجرة 
واملهجري���ن والتج���ارة ومبوجبه���ا يحق 
للُمَهجر الت�صويت للدائرة التي ُهِجَر منها 
م���ا مل يكن قد نق���ل بطاقت���ه التموينية اإىل 

املحافظة التي ُهِجَر اإليها.
واعطى القانون  للمفو�صية العليا امل�صتقلة 
لالنتخاب���ات �صالحي���ة و�ص���ع التعليمات 
اخلا�صة بت�صوي���ت اخلارج.  اما ماتناول 
القانون من م�صاأل���ة كركوك فقد او�صى ان 
جتري االنتخابات يف كركوك واملحافظات 
امل�صكوك يف �صجالته���ا يف موعدها املقرر 
ا�صتثن���اًء.  واو�ص���ى جمل����س الرئا�صة ان 
ُينفذ هذا القانون من تاريخ امل�صادقة عليه 

وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

جمل�ش الرئا�سة ي�سادق على 
قانون تعديل قانون االنتخابات 

رقم )16( ل�سنة 2005 بغداد /املدى
هن���اأت الوالي���ات املتح���دة ال�صع���ب العراق���ي 
قان���ون  متري���ر  عل���ى  املنتخب���ني   وممثلي���ه 
اأج���راء  اىل  متطلع���ة   ، املع���دل  االنتخاب���ات 
االنتخاب���ات الوطني���ة ، مبين���ة ان املفاو�صات 
الت���ي ق���ادت اىل مترير قان���ون االنتخابات قد 
اظه���رت م���رة اخرى ب���اأن العراقي���ني وقادتهم 
ملتزم���ون بت���ويل ال�صيط���رة عل���ى م�صتقبلهم 
وحل خالفاته���م ب�صكل �صلمي وطبقا للد�صتور 

العراقي. 
 وبني بيان �صحفي �صادر عن املكتب ال�صحفي 
يف البيت االبي�س ان الواليات املتحدة دعمت 
الد�صت���ور  العراق���ي من���ذ ع���ام 2005 على انه  

اال�صا����س  الدائ���م حلماي���ة حق���وق العراقي���ني 
والعم���ل مع���ا لبن���اء الوح���دة الوطني���ة. وقد 
�صاه���م  ه���ذا  الد�صتور وم���ن �صمن���ه تاأ�صي�س 
حكومة اقلي���م كرد�صتان ، يف ا�صتقرار العراق 
.وق���د ا�صتم���رت الوالي���ات املتح���دة بدعمه���ا 
القوي لل�صع���ب العراقي  وحكومت���ه املنتخبة 
واع���ادت تاأكي���د احرتامها  للد�صت���ور العراقي 
،ومن �صمنه امل���ادة 140 ،التي تتعلق بالنزاع 
حول ح���دود كركوك وبقية احل���دود الداخلية  
املتنازع عليها ،واملادة 142 التي تتعلق بعملية 
التعديالت الد�صتورية .و�صوف نوا�صل دعمنا 
لل�صعب العراقي  وحكومته املنتخبة  بينما هم 
يعمل���ون باأجت���اه القيام بتطبي���ق وتنفيذ كلي 

وع���ادل للد�صت���ور العراقي.   وا�ص���اف البيان 
ان���ه الت���زال هنال���ك حتدي���ات  تواج���ه العراق 
،وم���ن �صمنه���ا االختالف���ات  او ع���دم االتفاق 
بني حكومة العراق وحكومة اقليم كرد�صتان.
والوالي���ات املتح���دة  م�صتع���دة  مل�صاع���دة كل 
العراقيني  على التوحد اليجاد حلول �صيا�صية 
جدي���دة م���ن اجل تهدئ���ة  وتخفي���ف النزاعات  
القدمي���ة ،وازال���ة  املخ���اوف  القدمي���ة وبن���اء 
م�صتقب���ل معا ً  كبلد موحد  ل���ه مكانة تاريخية  
وحمرتم���ة  يف املجتمع الدويل.   واكد البيان 
:بعد اج���راء االنتخابات الربملانية يف  2010 
،�صيج���ري الع���راق انتخابات يف ع���ام 2013 
وع���ام 2014 طبقا  لد�صت���وره وقوانينه.وان 

اج���راء اح�ص���اء �ص���كاين ر�صم���ي يف الوق���ت 
احل���ايل �صي�صاع���د  يف ت�صهي���ل اج���راء ه���ذه 
االنتخاب���ات امل�صتقبلية ،و الوالي���ات املتحدة  
م���ا زال���ت م�صتع���دة  مل�صاعدة حكوم���ة العراق  
عل���ى اجراء اح�ص���اء �صكاين دقي���ق يف ال�صنة 
القادم���ة  على ان���ه احد عنا�ص���ر  دعمها لعراق 
م�صتقر له حكومة عادلة وم�صوؤولة عن ال�صعب 

العراقي . 
 و�صكرت الواليات املتحدة االأمم املتحدة  على 
دورها اال�صا�صي الذي الغنى عنه  يف م�صاعدة  
العراقي���ني لال�صتع���داد  لالنتخاب���ات القادم���ة 
وتتعه���د  باحلفاظ على دعم  الواليات املتحدة 

للمهمة االممية  يف العراق.

البيت االأبي�س االأمريكي ي�سيد بالنواب لتمرير قانون االنتخابات

الواليات املتحدة توؤكد احرتامها للد�ستور العراقي وتعطي االأولوية للمادة 140
الريا�س/ وكاالت

بداأت اجواء التوتر تخيم على 
العالقات االإيرانية ال�صعودية على 

خلفية االختفاء الغام�س للعامل 
النووي االإيراين �صهرام عمري اثناء 
تاأديته منا�صك العمرة يف اأيار املا�صي.

وبداأت حرب الت�صريحات الكالمية 
بالت�صعيد ام�س االربعاء عندما اتهم 

املتحدث با�صم وزارة اخلارجية 
االإيرانية رامني مهمانرب�صت الريا�س 

بت�صليم �صهرام اىل اأمريكا، لين�صم اىل 
قائمة تت�صمن 11 اإيرانيا �صجناء يف 

الواليات املتحدة، على حد قوله.
يف هذه االأثناء، اأكد رئي�س جمل�س 

ال�صورى االإيراين علي الريجاين 
اأن عملية اختطاف �صهرام، متت 

من قبل امريكا بتواطوؤ �صعودي. 
ويعتقد م�صوؤولون اإيرانيون اأن 

اختفاء اأ�صغري يف تركيا �صهل "نقل 
معلومات ح�صا�صة" للغرب حول 

احلر�س الثوري االإيراين واأن�صطته.

 بغداد /وكاالت
بغ���داد  حمافظ���ة  جمل����س  رئي����س  اك���د 
كام���ل الزي���دي "ان املجل�س تعه���د بك�صف 
ام���وال  املتورط���ني يف ق�صي���ة اختال����س 
امان���ة بغ���داد. داعي���ا اجله���ات الرقابي���ة 
اىل متابع���ة االم���وال املخ�ص�ص���ة لعق���ود 
امل�صاري���ع فيه���ا". وق���ال الزي���دي بح�صب 

)اإيب���ا(  ام����س االربع���اء "ان ع���دم حتقيق 
جن���اح يف الك�صف ع���ن القائمني على اكرب 
ق�صية اختال����س �صت���وؤدي اىل ازمة مالية 
بالن�صب���ة  الرقاب���ة  ا�صع���اف  اىل  ومته���د 
للجرائ���م الت���ي تقع عل���ى االم���وال العامة 
، ونك���ون ام���ام اجت���اه �صدي���د للتك�ص���ب 

بوا�صطة الطرق غر امل�صروعة".

وا�ص���اف" ان زي���ادة الوع���ي يف ق�صي���ة 
اختال����س ام���وال االمان���ة امر مه���م بهدف 
تاأ�صي����س مرحل���ة مهم���ة لل�صيط���رة عل���ى 
التعدي���ات عل���ى امل���ال الع���ام ، باعتباره���ا 
جرمية ون�ص���ب تتطلب االنتب���اه وجهود 

قانونية العادة ما�صرق با�صرع وقت".
و�صدد الزيدي على" مراقبة عقود امل�صاريع 

التي خ�ص�صت لها اموال موؤخرا .م�صتدركا 
ان ه���ذه االموال جزء م���ن املوازنة املالية 
االقت�صادي���ة  امل�صاري���ع  اأرب���اح  وفائ����س 
ومن هن���ا ياأت���ي احلر�س عل���ى م�صداقية 
وعقالني���ة �صرف هذه االأم���وال".  مبينا" 
�ص���رورة ان تكون امل�صاريع اخلدمية على 
وفق م���ا هو خمط���ط لها ووف���ق القوانني 

واالنظمة وطبقا للموا�صفات".
يذك���ر ان ع�صوة جلنة النزاهة يف جمل�س 
ام����س  اعلن���ت  ن�صي���ف  عالي���ة  الن���واب 
االول ان اللجن���ة يف توا�ص���ل م�صتمر مع 
التحقيق���ات املركزية التابع���ة لها للوقوف 
عل���ى خلفية اختال����س و�صرقة االموال يف 

امانة بغداد.

اختفاء عامل اإيراين 
اأثناء العمرة ي�سعد 

التوتر مع الريا�ش

جم��ل�����ش ب���غ���داد ي��ت��ع��ه��د ب��ك�����س��ف امل���ت���ورط���ن يف اخ��ت��ا���ش اأم������وال االأم���ان���ة
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غالبية الع�سابات تلعب الن�ساء فيها  دورا كبريا يف التنفيذ...  واالأقارب اأكرث اخلاطفن!

ب��������راون ي���رف�������ش زي��������ادة االأم�����������وال الإع�����م�����ار ج���ن���وب���ي ال����ع����راق

املتحث با�سم 
القوات االأمريكية 

ينفي ت�سليم املجيد 
بغداد / قي�س عيدان

نفى املتحدث االإعالمي لوحدة املهام 
134 التابعة للقوات االأمركية كرمي 

ال�صّياب االأنباء التي ترددت اأم�س 
واخلا�صة بت�صليم املدان علي ح�صن 
املجيد اىل احلكومة العراقية ، جاء 

ذلك يف ت�صريح خ�س به املدى ، 
واأ�صاف ال�صياب ان املدان ال يزال 

موجودا لدى القوات االأمركية  يف 
مع�صكر كروبر قرب املطار موؤكدًا عدم 

ت�صليمه  حتى االآن.

القاهرة/ وكاالت
ب���داأت ال�صلط���ات امل�صري���ة باإقامة ج���دار فوالذي حت���ت االأر�س عل���ى امتداد حمور 
�صالح الدين الفا�صل بني اأرا�صيها و قطاع غزة يف حماولة منها لوقف حفر االأنفاق 

التي ت�صتخدم لتهريب و�صائل قتالية وب�صائع خمتلفة.
وق���ال م�صدر م�صري بح�صب �صحيف���ة "هاآرت�س" العربية التي اأف���ادت "اأن اجلدار 
الف���والذي �صيقام بعمق 30 مرتًا حتت االأر�س عل���ى امتداد 9 اإىل 10 كيلومرتات"، 

م�صرًا اإىل اأن ال�صلطات امل�صرية قد بداأت باالأعمال التمهيدية لو�صع هذا اجلدار. 
واأ�ص���ارت ال�صحيف���ة اإىل اأن اجلدار �صيكون من الفوالذ بحي���ث ي�صعب اخرتاقه اأو 
�صه���ره بو�صائل خمتلفة، وبالتايل �صيكون م���ن ال�صعب حفر االأنفاق التي ت�صتخدم 
لنق���ل الب�صائ���ع واالأ�صلحة اإىل قطاع غ���زة يف ظل احل�صار املحك���م املفرو�س عليها 

منذ �صنوات.

لوقف حفر االأنفاق

م�سر تبداأ ببناء جدار فوالذي على 
احلدود مع قطاع غزة

بغداد / ن�سري العوام 
يق���وم جمل�س الن���واب الي���وم اخلمي�س ويف جل�ص���ة مغلقة 
با�صتج���واب الوزراء االمنيني عل���ى خلفية التفجرات التي 
وقعت ام�س االول الثالثاء ، وقال ع�صو جلنة االمن والدفاع 
النائب عبا�س البياتي:  ان جل�صة اليوم �صتخ�ص�س ملناق�صة 

التفجرات التي ح�صلت يف بغداد. 
وا�ص���اف البياتي ل� )املدى(: ان اع�صاء املجل�س �صيطرحون 
جمم���ل املوا�صيع االمنية على ال���وزراء كما انهم �صيقومون 
بعملية تق���دمي اال�صئلة ح���ول التفج���رات وباالخ�س التي 

ح�صلت يوم الثالثاء املا�صية ، م�صراىل ان الوزراء البدان 
يقدم���وا اجابات مقنعة عن �صب���ب التفجرات واالخرتاقات 
الت���ي ح�صلت، وتوق���ع البياتي ان تكون جل�ص���ة اال�صتدعاء 
"�صاخنة وت�صع النقاط على احلروف ، اذ اننا تلقينا وعودا 

ونريد التطبيق. 
 من جانبه طالب ع�صو جلنة العالقات اخلارجية عبد الباري 
الزيباري عن التحالف الكرد�صتاين االمم املتحدة باال�صراع 
بت�صكيل جلن���ة التحقيق الدولية يف االح���داث واخلروقات 

االمنية التي حتدث يف العراق.

نواب ل� )املدى(: اليوم ا�ستجواب الوزراء االمنين


