
يحك���ى ان �سح���اذا طرق باب اح���دى الدور، فا�ستف�س���رت ربة الدار عن 
الط���ارق ، فقال لها : )فقري على باب الل���ه ا�سويه اكل( وكانت ربة الدار 
عل���ى ال�سطح تن�سر الغ�سيل فقالت له معتذرة(:الله ينطيك اآين  فوك لو 

اآين جوه جان انطيتك فد �سي(.
 ان�س���رف ال�سح���اذ وع���اد اىل نف�س ال���دار يف اليوم الت���ايل علها تكون 
)ج���وه( ، وط���رق الب���اب ، فلما ا�ستف�س���رت ربة الدار ع���ن الطارق ظهر 
ان���ه نف����س ال�سحاذ الذي ات���ى باالم�س يطلب معون���ة، وكانت املراأة يف 
�سح���ن ال���دار فقال���ت له معت���ذرة: )الله ينطي���ك اآين جّوه ل���و اآين فوك 
ج���ان انطيتك فد �سي(، عندها مل يتمالك ال�سحاذ نف�سه فقال لها مبنتهى 

ال�سخرية:)خاتون �سفناج جّوه ، و�سفناج فوك(.
ونحن بدورن���ا نقول لبع�س النا�س وبع�س الكتل من الذين يتبجحون 
بتاري���خ ن�سايل عريق ، فامت����أت املنا�سب بهم والنا����س على حالها مل 
يتغ���ري �س���يء )�سفناك���م ج���ّوه و�سفناكم فوك( فم���ا هو الف���رق؟ ماتزال 
االم���ور عل���ى عهده���ا الق���دمي والقوان���ن القدمي���ة �ساري���ة املفعول، مل 
يتغ���ري �س���يء، بل زاد االمر �س���وءا من خ�ل النزاع���ات التي طفت على 
ال�سط���ح لترتجم �سغينة البع����س وت�سريحاتهم التي ت�سب يف الفرقة 
والت�ستت، م�سطلحات من مث���ل املجو�س واليهود والتكفري، وكاننا مل 
نكن جاهلين نعبد احلجارة، اط�ق ال�ستائم لي�س من �سيمة املنا�سلن، 
واملنا�سل من جعل فعله يدل عليه لكنه ل��سف زمن التبجح وامل�سادرة 
وه���و فهم خاطىء للدميقراطية فهي التعن���ي ال�ستائم واالحرتاب الذي 

�سوف يجر املجتمع اىل ماال حتمد عقباه.
اجلي���د باالمر ان �سهود االم�س مازالوا احياء وميكن اح�سارهم ملعرفة 
املج���رم وت�سلي���ط ال�سوء على ال�سحية، لقد راأين���ا من كان يف ال�سلطة 
م���ن فوق ومن حتت ومازلنا نرى لكن االمر التب�س على البع�س نتيجة 
ال�س���خ االع�م���ي املدرو����س، وال���ذي ت�سرف علي���ه دوائ���ر خمابراتية 
معروفة، لقد ت�سوهت احلقائق مع العلم ان االم�س ماثل بن اعيننا ومل 
ينقر����س بعد اجليل الذي راأى املاأ�ساة ب���ام عينه، ويعلم حجم اخلراب 

الذي حلق بالب�د والعباد.
وكاأين بالذين �سحوا قدميا واحتملوا العذاب باءوا مبقعٍد اأو مقعدين 
يف ح���ن ان الذي���ن كان���وا مرفه���ن يرفل���ون بال�سلطة واجل���اه ينادون 
بالتظاه���ر الأجلهم وكاأنهم �سلط���ة االأم�س معار�سو الي���وم ول�سان حال 

املنا�سلن القدامى يقول  من وزن امليمر:
)األهج بذكرك يا وطن واأ�ّسله 

وانت علّي �سيف ال�سدود ا�ّسله
جايز تراين من العنب وال�سّلة

من حيث تعبي ويا الوطن ما غّزر(
وه���ذا هو حال الع���راق اليوم يف كل تغيري او ث���ورة ت�ستبدل الوجوه 
وياأت���ي اأنا�ٌس غري اأنا�س اأما التغيري ال���ذي حدث يف العراق فقد مت�ّسك 
بكفاءة ج�دي االأم����س ويتحم�ّس �سوقًا اىل روؤية �سياطهم ثانيًة تعبث 
مبق���ّدرات الوط���ن وال�سع���ب ، ما اأقرب الي���وم من البارح���ة حن ت�سري 
اأ�ساب���ع االته���ام اىل ال�سحي���ة وتنعت���ه ب�ست���ى النع���وت يف حن غاب 
اجل����د ع���ن ذهن االآخري���ن وهم يف �س���دد الع���ودة اىل اأغ����ل االأم�س 

باإ�سراٍر عجيب.
ال�سعوب حتفظ ذكرى �سحاياها وحتتفل بهم يف كل حن العنًة الطغاة 
واملتجربي���ن ام���ا نح���ن فقد ن�سين���ا الكثري لن�سب���ح بوقًا جدي���دًا يبّوق 

للمتجربين واالأراذل واخلونة.
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اأ���س��م��اء وم��دن 

عبد املهدي
هّناأ نائب رئي�س اجلمهورية عادل عبد املهدي 

ال�سرطة العراقية مبنا�سبة الذكرى الثامنة والثمانن 
لتاأ�سي�سها.م�سيدًا بالت�سحيات اجل�سام التي قدمتها 

قوات ال�سرطة العراقية ومنت�سبي قوى االمن 
الداخلي يف الدفاع عن امن الب�د و�سيادتها وحماية 

ابناء ال�سعب، ويف معركة الت�سدي ل�رهابين 
وع�سابات االجرام والتخريب.

موؤكدًا اهمية اي�ء قوى االمن الداخلي وقوات 
ال�سرطة اهتماما اكرب لتطوير قدراتها وامكاناتها 

وكفاءتها املهنية وتطويرها من العنا�سر غري 
النزيهة وحاالت الف�ساد االداري حتى تكتمل 

جاهزيتها وت�سبح قوة وطنية وكفوؤة قادرة على 
الدفاع عن حيا�س الب�د وامنها وا�ستقرارها 

وم�ساهمة يف توفري االجواء املنا�سبة النط�ق 
النه�سة االقت�سادية والعلمية والعمرانية والثقافية 

التي ينتظرها ابناء �سعبنا لتعوي�سهم عن عقود 
احلرمان والفقر والتخلف التي فر�ستها عليهم عهود 

الظ�م والدكتاتورية والتع�سف".

�سلغم
قال رئي�س بعثة اجلامعة العربية ناجي �سلغم  اأن 
البعثة فاحتت دواًل عربية لل�سماح بتنظيم عملية 

االإقرتاع يف االنتخابات الربملانية املقبلة للعراقين 
املقيمن على اأرا�سيها ، م�سيفًا اأن البعثة "م�ستعدة 

لتهيئة جميع املتطلبات اللوج�ستية وامل�ساركة يف 
عمليات التنظيم واملراقبة مل�ساعدة العراقين على 

اإجناح االإنتخابات الت�سريعية" املقررة يف ال�سابع 
من اآذار املقبل.

واأردف �سلغم اأننا "خاطبنا موؤخرًا م�سوؤولن يف 
دول عربية بهدف ح�سول املوافقة على ترتيب 

وتنظيم عملية االإقرتاع للجاليات العراقية املقيمة 
على اأرا�سيها لتحقيق م�ساركة اأو�سع جلميع 

العراقين يف العملية االإنتخابية" املقبلة.

االأترو�سي
قال ع�سو جمل�س النواب عن كتلة االحتاد اال�س�مي 

الكرد�ستاين �سامي االترو�سي ان"احت�ل البئر 
الرابعة من حقل الفّكة �سبب خل� يف جانب الع�قات 

الدبلوما�سية بن العراق وايران"، م�سريا اىل "ان 
زيارة وزير اخلارجية االيراين للعراق كان احد 

اال�سباب الرئي�سة لها هو اعادة الع�قات اىل ما قبل 
احت�ل بئر الفكة وكذلك للبدء يف كيفية معاجلة هذه 
امل�سكلة من خ�ل ت�سكيل جلان واي�سا تفعيل اللجان 

ال�سابقة لرت�سيم احلدود بن البلدين". 

كرك�ك
 ت�سلمت املجموعة العربية يف جمل�س حمافظة 

كركوك الوجبة الثانية والث�ثن من معتقلي �سجون 
القوات االأمريكية ، كما ومت ت�سليمهم اإىل ذويهم 

يف مركز كركوك الثقايف واالجتماعي وبح�سور 
ممثلي منظمات املجتمع املدين واأهايل املعتقلن 

وبهذا يكون العدد الكلي للمعتقلن املطلق �سراحهم 
من قبل القوات االأمريكية 271 ومت  ت�سلمهم من قبل 

املجموعة العربية يف جمل�س حمافظة كركوك.

العدد )1694( ال�سنة ال�سابعة - االحد )10( كان�ن الثاين 2010

عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)�شفناج جّوه، و�شفناج فوك(

بغداد / املدى
ج����ل   اجلمهوري���ة  رئي����س  اأك���د 
طالباين اهمية تعزي���ز ال�سبل الكفيلة 
بتطوير العملي���ة ال�سيا�سية وامل�سرية 
الدميقراطية املتنامية يف الب�د، ف�س� 
ع���ن العم���ل امل�سرتك لتكثي���ف اجلهود 
املبذولة نحو تعمي���ق احلالة الوطنية 
العراقي���ة واخل���روج م���ن التخندقات 
ال�سيقة.م�س���ددًا على �س���رورة تعزيز 

التع���اون  اط���ر  وتوطي���د  الع�ق���ات 
ال�سيا�سي���ة  الق���وى  ب���ن  والتن�سي���ق 
الفاعل���ة على ال�ساحة من اجل تن�سيط 
عل���ى  والعم���ل  الدميقراطي���ة  الق���وى 
تر�سي���خ دعائ���م الع���راق الدميقراطي 

االإحتادي احلر وامل�ستقل.
 ج���اء ذل���ك خ����ل ا�ستقباله وف���دا من 
احل���زب ال�سيوع���ي العراق���ي برئا�سة 
�سكرت���ري ع���ام احل���زب حمي���د جمي���د 

مو�س���ى اأم�س ال�سب���ت. و جرى  خ�ل 
اللقاء الذي ح�سره الدكتور روز نوري 
�ساوي�س ممثل رئي�س اإقليم كرد�ستان 
يف بغ���داد والدكت���ور ف���وؤاد مع�س���وم 
رئي����س كتلة التحالف الكرد�ستاين يف 
جمل�س النواب والدكتور لطيف ر�سيد 
وزي���ر امل���وارد املائي���ة  تب���ادل االآراء 
ب�س���اأن جممل االو�ساع يف العراق من 
حراك وا�سطفافات �سيا�سية اإ�ستعدادًا 

للتناف�س االنتخابي القادم.  
من جانبه و�سف �سكرتري عام احلزب 
ال�سيوع���ي العراق���ي قي���ادة الرئي����س 
 ، ب�"ال�سروري���ة"  للع���راق  طالب���اين 
م�سيف���ًا اأن:"الع���راق اجلدي���د يحتاج 
اإىل قي���ادة الرئي����س طالب���اين، كونها 
متتاز باحلكمة وهي احلا�سنة جلميع 
املكون���ات واالأطي���اف العراقية بدون 

متييز".

م�سدداً على"اخلروج من التخندقات ال�سيقة"

طالباين  يدعو اإىل تطوير العملية 
ال�شيا�شية وامل�شرية الدميقراطية املتنامية 

بغداد / املدىيف البالد
قال رئي�س الوزراء نوري املالكي 
حتم���ل  االأم���ن  لرج���ل  ميك���ن  "ال 
ال�س���ارع  يف  وح���ده  امل�سوؤولي���ة 
ويج���ب ان نك���ون م�ساندي���ن ل���ه 
".ج���اء  التحدي���ات  مواجه���ة  يف 
ذل���ك اأثن���اء ح�س���وره االحتفالية 
املركزي���ة بالذك���رى 88 لتاأ�سي�س 
ال�سرط���ة العراقية اأم����س ال�سبت، 
احلكوم���ة  عل���ى  املالك���ي  واأردف 
ممثلة مبجل�س الوزراء وجمل�س 
العراق���ي  وال�سع���ب  الن���واب 
الوقوف اىل جانب رجال ال�سرطة 

يف كل مهامهم وت�سهيل عملهم.
و�سدد رئي�س الوزراء على تكاتف 
الطائفي���ة  ع���ودة  ملن���ع  اجلمي���ع 
والتهمي����س،  والدكتاتوري���ة 
م�سيف���ًا اأن عل���ى ال�سيا�سي���ن اأن 
يكون���وا اىل جان���ب رج���ال االمن 
النه���ا عملي���ة تكامل يت�س���كل منها 
العراق اجلديد ويجب ان نتحمل 
امل�سوؤولي���ة ع���ن كل �سيء يف هذا 
البل���د".  ودع���ا رئي����س ال���وزراء 
جمل�س النواب اىل اقرار امليزانية 
للنهو�س ببناء االجهزة االمنية ، 
مبين���ا: ان احلكومة يف �سباق مع 
الزم���ن يف فر�س االم���ن".  داعيا 
رج���ل االم���ن اىل الت�سلح بالوعي 
ك���ي يك���ون معط���اء "وان" املهمة 
تب���داأ م���ن رج���ل االم���ن وتنته���ي 

بالتف�سي�ت" 

رئي����س  نف���ى  اآخ���ر  جان���ب  م���ن 
ال���وزراء  ع���دم تر�سح���ه لوالي���ة 
ثاني���ة يف رئا�س���ة احلكومة عقب 
الت���ي  الت�سريعي���ة  االنتخاب���ات 
�ستجري يف الب�د يف ال�سابع من 

اآذار املقبل.
و ق���ال بيان �سحفي ملكتب املالكي 
اأنه ينفي"ما تناقلته بع�س و�سائل 
االإع����م وي���ردده �سيا�سيون بن 
احل���ن واالآخ���ر ب���اأن املالك���ي لن 
يرت�س���ح ملن�سب رئا�س���ة الوزراء 
بعد اإج���راء االنتخابات الربملانية 
املقبل���ة" موؤك���دًا اأن���ه  مل يتح���دث 
الأية و�سيل���ة اإع�مية �سواء كانت 
اأجنبي���ة اأو حملي���ة ح���ول االأم���ر 
وان الرتويج ملثل هذه ال�سائعات 
اإط���ار  يف  يدخ���ل  املف�سوح���ة 
للت�سوي����س  البع����س  حم���اوالت 
على ال���راأي العام وحتقيق غايات 
تي���ار  رئي����س  وكان  انتخابي���ة". 
الو�س���ط م�ست�سار االأم���ن القومي 
ال�سابق موفق الربيعي قد اكد يف 
ت�سريحات له موؤخ���را ان املالكي 
قد ابلغ���ه يف جل�سات خا�سة باأنه 
ال يريد الرت�سيح لوالية ثانية يف 
رئا�س���ة احلكومة بعد االنتخابات 

املقبلة. 
و اأ�س���ار املالك���ي بعد ذل���ك اإىل انه 
غ���ري راغ���ب يف ت���ويل املن�س���ب 
جم���ددا اإال اإذا كان ذل���ك برغبة من 

ال�سعب العراقي.

يف ذكرى تاأ�سي�س ال�سرطة

املالكي يدعو ال�شعب اإىل 
م�شاندة رجل الأمن يف مواجهة 

التحديات

 بغداد/ املدى
اك����د ع�سو جلن����ة الزراعة واملي����اه الربملانية 
النائ����ب كرمي حم�س����ن اليعقوب����ي اأن جمل�س 
الن����واب لن ي�سادق على اأي����ة اتفاقية جتارية 
اأو اقت�سادي����ة مع تركيا اأو اإي����ران اأو �سوريا 
ال تت�سمن بنودًا توؤمن ح�سة العراق املائية، 
االأ�سا�سي����ة يف  الع����راق  اأن م�سكل����ة  م�سيف����ًا 

ق�سي����ة املي����اه و�سحها تكمن يف ع����دم وجود 
ن�����س قانوين يوؤمن حقوقنا املائية يف نهري 
دجل����ة والفرات بحيث ميك����ن لرتكيا وغريها 
اأن متن����ع ح�ستنا املائي����ة يف اأي وقت ، مبينًا 
اأن جلنة الزارعة واملياه واالأهوار يف جمل�س 
الن����واب ، قدم����ت م�سروعًا حلل ه����ذه االأزمة 
يربط عقد اأي اتفاق لتبادل امل�سالح التجارية 

واالقت�سادية م����ع تركيا اأو اإيران اأو�سوريا ، 
بتاأم����ن م�سالح العراق املائي����ة ، ما يعني اأن 
الدول����ة الت����ي تتعاون معن����ا يف تاأمن موارد 
املياه يك����ون التعامل معها مفتوحا. واأو�سح 
اليعقوبي يف ت�سري����ح خا�س ل�)املدى( حن 
نوق����ع اتفاقية جتارية كانت اأو اقت�سادية مع 
تركيا يج����ب و�سع بنود توؤمن ح�سة العراق 

املائي����ة ، حتت طائلة رف�����س جميع االتفاقات 
االقت�سادية وال�س����راكات التجارية، مبينًا اأن 
خري دلي����ل على حر�����س الربملان عل����ى تاأمن 
احل�س�س املائية للعراق ، هو رف�سه التفاقية 

�سراكة �ساملة مع تركيا. 
وتابع اليعقوبي ان رئي�����س الوزراء الرتكي 
رج����ب طي����ب اأردوغ����ان زار العراق م����ع اأحد 

ع�س����ر وزي����رًا تركي����ا لتوقيع اتفاقي����ة �سراكة 
�ساملة مع العراق بقيمة 20 مليار دوالر تنفذ 
على م����دى خم�س �سنوات قابلة للتجديد وقد 
التق����ى لهذه الغاي����ة رئي�س احلكوم����ة ، وزار 
جمل�����س الن����واب واجتم����ع بروؤ�س����اء الكت����ل 
النيابي����ة متعه����دًا بتع����اون ب�����ده اإيجابًا مع 

مو�سوع املياه.

جلنة برملانية: ل م�شادقة على �شراكة يف املياه دون �شمان ح�شة العراق منها

عي��دان  قي���س   / املحافظ��ات   � بغ��داد  
وال�كاالت

نفت قيادة عملي���ات بغداد ما بثته قناة ف�سائية عراقية 
ع���ن قي���ام عنا�سر م���ن اجلي����س العراقي ب�سرق���ة مبلغ 
مئ���ة ملي���ون دوالر م���ن م�س���رف بريط���اين يف منطقة 

اجلادرية يف بغداد.
وكانت قن���اة "ال�سرقية" الف�سائية بث���ت، م�ساء اأم�س، 
خربا قالت فيه اإن جمموعة من اجلي�س العراقي قادمة 
م���ن منطق���ة )اأبو غري���ب( قد �سط���ت على مئ���ة مليون 
دوالر اأمريكي من البن���ك الربيطاين HSBC الواقع 
يف منطقة اجلادرية ببغ���داد، يف عملية و�سفتها باأنها 

العراق". تاريخ  يف  �سطو  عملية  "اكرب 
وق���ال املتحدث با�سم قيادة عمليات بغداد اللواء الركن 
قا�س���م عط���ا اإن "اخلرب ال���ذي نقلته قن���اة ال�سرقية عار 
ع���ن ال�سح���ة"، نافي���ا "ح���دوث اأية �سرق���ة مل�سرف يف 

بغداد".
واأك���د عط���ا اأن "قي���ادة عمليات بغداد �ستب���ث عرب قناة 
العراقي���ة الف�سائية تكذيبا خل���رب ال�سرقية، وت�سجي� 
م�سورا ملدير البنك الربيطاين املق�سود يوؤكد فيه عدم 

حدوث اأية �سرقة للم�سرف الذي يديره".
اىل ذل���ك نف���ى  م�س���در فى رابط���ة امل�س���ارف العراقية 
االخب���ار التى اوردته���ا اأحدى القن���وات الف�سائية عن 
�سرقة احد فروع م�سرف دار ال�س�م فى بغداد، وا�سار 
امل�س���در فى ات�سال هاتفى  م���ع )املدى( اأم�س ان الفرع 
املذكور ه���و مكتب �سغري يقع فى منطقة اجلادرية وال 

توج���د مبالغ كب���رية فيه ومبكات���ب عم���وم امل�سارف. 
وا�س���اف امل�س���در :انن���ا النفه���م حقيق���ة ودواعي هذه 

االنباء.
ويف دي���اىل اأعلن م�سدر م�س���وؤول يف حمافظتها اأم�س 
ال�سب���ت، وقوع هج���وم م�سلح ا�سته���دف منزل خمتار 
قري���ة اخلويل����س فيم���ا اعتقل���ت الق���وات عن�سري���ن 
م�سلح���ن �سمال بعقوب���ة وعرثت عل���ى رمانات يدوية 

بحوزتهما. 
وق���ال امل�س���در:"اإن م�سلح���ن جمهول���ن هاجموا، يف 
�ساع���ة متقدم���ة من م�س���اء اأم����س االأول، من���زل خمتار 
قري���ة اخلويل�س كاظم جواد مبين���ًا اأنه "مل ت�سجل اأية 
اإ�سابات ب�سرية". م�سيفًا اأن االأجهزة االمنية �سارعت 
اإىل منطق���ة احل���ادث وفتحت حتقيق���ًا مو�سع���ًا ملعرفة 

م�ب�ساته. 
من جان���ب اآخر، ذكر امل�سدر نف�س���ه اأن "قوة اأمنية من 
ال�سرط���ة اعتقلت �سخ�سن م�سلح���ن خ�ل عملية دهم 
وتفتي����س نفذته���ا يف ق���رى التحويلة م�س���ريًا اإىل اأنها 
"عرثت بحوزتهما على رمانات يدوية،  واقتادتهما اإىل 

اأحد املراكز االأمنية ال�ستكمال اإجراءات التحقيق". 
ويف �سي���اق مت�س���ل ذك���ر م�س���در امن���ي يف حمافظ���ة 
دي���اىل، اأم����س ال�سبت، اأن ق���وة اأمنية اعتقل���ت ع�سابة 
م�سلحة خ�ل عملي���ة اأمنية نفذتها �سمال بعقوبة، فيما 
اأبطل���ت ق���وة اأخ���رى مفع���ول عبوتن نا�سفت���ن �سمال 

�سرق بعقوبة.
وق���ال امل�س���در اإن"ق���وة اأمني���ة م���ن ال�سرط���ة اعتقلت 

ع�ساب���ة م�سلحة مكون���ة من ث�ث���ة اأ�سخا�س، وعرثت 
بحوزتهم على بنادق خفيفة خ�ل عملية دهم وتفتي�س 
يف اإح���دى القرى الزراعية بناحي���ة هبهب"،م�سيفًا اأن 
"عملية االعتقال متت وفقا ملعلومات ا�ستخبارية دقيقة 
ح�سل���ت عليها االأجهزة االأمني���ة عن مكان تواجد اأفراد 

الع�سابة".

ويف تط���ور امن���ي اآخ���ر، اأف���اد امل�س���در باأن "ق���وة من 
ال�سرط���ة قام���ت باإبط���ال مفع���ول عب���وة نا�سف���ة كانت 
مزروعة قرب بناي���ة م�سرف الرافدين يف �سرق ق�ساء 
املقدادي���ة ، فيم���ا مت اإبط���ال عب���وة اأخ���رى كان���ت قرب 
ب�سات���ن منطق���ة ال�س���دور،  مو�سوع���ة بق���رب بواب���ة 

رئي�سة الإحد الب�ستانن".

ويف كرك���وك اأف���اد م�س���در م�سوؤول يف �سرط���ة املدينة 
اأم����س ال�سب���ت، اأن جندين عراقي���ن اأ�سيبا بهجومن 

منف�سلن جنوب املدينة. 
وقال امل�سدر اإن جمموع���ة م�سلحة اأطلقت النار اأم�س، 
عل���ى اأح���د منت�سب���ي ال�سري���ة الرابع���ة التابع���ة للواء 
امل�س���اة الثال���ث يف اجلي�س اأمام منزل���ه يف منطقة حي 
الع�سك���ري جنوب���ي كرك���وك"، مبينًا اأن���ه "مت نقله اإىل 
امل�ست�سف���ى لتلق���ي الع�ج".م�سيف���ًا اأن دوريات مركز 
�سرطة دومي���ز كانت قد طوقت م���كان احلادث وفتحت 

حتقيقًا ملعرفة م�ب�ساته". 
ويف �سي���اق مت�س���ل ، ذكر امل�سدر نف�س���ه اأن "م�سلحن 
جمهول���ن اأطلق���وا النار على اأحد منت�سب���ي الفرقة 12 
يف اجلي����س العراقي داخل �سيارت���ه يف منطقة �ساحة 
انق����ب  اإىل  اأدى  م���ا  كرك���وك،  االحتف���االت جنوب���ي 
�سيارته احلكومية"، م�س���ريًا اإىل اأنه "مت نقل اجلندي 
اإىل امل�ست�سف���ى". ويف حادث  اآخراأفاد م�سدر م�سوؤول 
يف �سرط���ة  املدين���ة، اأم����س ال�سب���ت، اأن مدنين اثنن 
اأ�سيبا بج���روح بانفجارعبوة نا�سفة ا�ستهدفت �سيارة 

مدنية جنوب غرب املدينة. 
وق���ال امل�س���در، اإن "عبوة نا�سفة انفج���رت، ظهر اأم�س 
، م�ستهدف���ة �سي���ارة مدني���ة  نوع بي���ك اأب على الطريق 
الت���ي تربط كرك���وك بتكري���ت ق���رب ناحي���ة الر�ساد"، 
م�سيفًا اأن "دوري���ات تابعة لل�سرطة توجهت اإىل مكان 
احلادث وفر�ست طوقًا امنيًا، كما مت نقل امل�سابن اإىل 

امل�ست�سفى للع�ج".

الداخلية تنفي �سرقة م�سرف دار ال�سالم يف بغداد

دي�����اىل ي�����دوي�����ة يف  رم�����ان�����ات  ب���ح���وزت���ه���م���ا  اث����ن����ن  اإره�����اب�����ي�����ن  اع����ت����ق����ال 

طعمة: عقود الت�شليح مل تكن 
�شفافة وتنطوي على الغمو�ض 

بغداد/ احياء امل��س�ي
قال ع�سو جلنة االمن والدفاع  النائب عمار طعمة  اإن عقود الت�سليح  

العراقية مل تكن �سفافة وتنطوي على نوع من الغمو�س، مبينا اأن 
النظام الدميقراطي يكفل �سفافية عالية لل�سلطات الرقابية ويخت�سر 

زمن ا�ستكمال جهوزية اجلي�س. 
وذكر طعمة يف ت�سريح خا�س ل�)املدى( ان ما يجري من تعاقدات 

ت�سليح مل يكن �سفافا ب�سكل م�سجع وينطوي على نوع من الغمو�س 
، م�سريا اإىل اأن التربيرات اخلا�سة بح�سا�سية �سفقاتها و�سريتها 

غري مقنعة وال منطقية، م�سيفًا اأن املوازنة العامة للدولة تاأثرت 
بانعكا�سات االأزمة املالية العاملية ونحن يف طور اإكمال تاأ�سي�س 

اجلي�س ال�سيما يف الطريان والبحرية، مو�سحًا "اأن جتهيز االأ�سلحة 
يحتاج اإىل مبالغ طائلة". 

واأ�ساف: "اأن الف�ساد عن ق�سد اأو غري ق�سد يوؤخر بناء اجلي�س 
العراقي ، وتابع اأن هذا املو�سوع ومعاجلته ب��سكل جذري و�سفاف 

ميكن اأن يخت�سر الزمن وي�سهل اإكمال اجلهوزية ب�سكل �سريع 
و�سليم. ويف �سياق اخر اكد طعمة ان اللجنة اكملت تقدمي م�سروع 

قانون لتنظيم وجود ال�سركات االمنية يف العراق وقرئ للمرة الثانية 
بعد نقا�سات م�ستفي�سة وفق النظام الداخلي، م�سيفًا اننا االن 

بانتظار هيئة رئا�سة جمل�س النواب الإدراجه على جدول االعمال من 
اجل الت�سويت عليه بعد اكتمال الن�ساب ، م�سريا اىل ان هذا القانون 
يكت�سب اأهميته كونه يت�سمن �سوابط وحمددات تقيد حركة ودخول 

ال�سركات االمنية.

بغداد /املدى
و�سع���ت املفو�سية العلي���ا امل�ستقلة ل�نتخابات 
خط���ة اأمني���ة بالتن�سيق م���ع ال���وزارات االمنية 
املق���ررة يف  الت�سريعي���ة  حلماي���ة االنتخاب���ات 
7 اآذار املقب���ل، وتق���رر ت�سكي���ل غرف���ة عملي���ات 
م�سرتك���ة ب���ن املفو�سية العلي���ا واأمان���ة بغداد 
ووزارة البلدي���ات لر�سد احلم����ت االنتخابية 
للكيان���ات واالئت�ف���ات واملر�سح���ن الت���ي م���ن 

املرجح ان تبداأ اال�سبوع املقبل.
االنتخاب���ات  مفو�س���ي  جمل����س  ع�س���و  وق���ال 
ان  اإع�مي���ة  ت�سريح���ات  يف  التميم���ي  ك���رمي 
"املفو�سي���ة انته���ت من و�سع اخلط���ة االأمنية 
حلماية االنتخابات املقبلة بالتن�سيق مع وزارة 
الداخلية والدف���اع". واأ�سار التميمي ان اخلطة 
تت�سم���ن حماي���ة مراك���ز االق���رتاع ب�س���كل جيد 
و�سم���ان اأمن و�س�مة الناخب���ن اأثناء توجههم 
باأ�سواته���م"  ل����إدالء  االنتخابي���ة  املراك���ز  اىل 
م�سيفًا انه مت ت�سكيل غرفة عمليات امنية ت�سم 
مفو�سي���ة االنتخاب���ات وممثل���ن ع���ن وزارات 
الدف���اع والداخلي���ة واالأم���ن الوطن���ي وجه���از 
ان"التحدي���ات  اىل  النظ���ر  الفت���ا  املخاب���رات، 

االمني���ة كب���رية". وتوق���ع "ح�س���ول خروقات 
امني���ة، وه���و م���ا ا�ستدع���ى و�سع خط���ة امنية 

متكاملة ل�سمان �سري العملية االنتخابية".
م���ن جانبه���ا قال���ت ع�س���وة جمل����س املفو�سن 
توا�س���ل  "املفو�سي���ة  ان  احل�سين���ي  حمدي���ة 
ا�ستعدادتها املكثفة الجراء االنتخابات، م�سرية 
اىل ان"الق�سي���ة االب���رز التي ت�سغ���ل الكيانات 
ال�سيا�سية امل�سارك���ة يف االنتخابات هي ق�سية 
اتخ���ذت  "املفو�سي���ة  ان  موؤك���دة  التزوي���ر"، 
اي  ح�س���ول  دون  للحيلول���ة  ع���دة  اج���راءات 
تزوير".واأو�سح���ت احل�سين���ي ان "املفو�سية 
تعن���ى  املفو�س���ن  جمل����س  يف  جلن���ة  �سكل���ت 
با�س���دار الق���رارات اخلا�سة باحل���د من ظاهرة 
التزوي���ر، و�سيت���م الك�سف عن عم���ل املفو�سية 
ب�س���كل �سف���اف واخ�س���اع عمله���ا للمراقب���ة من 
واملراقب���ن  ال�سيا�سي���ة  الكيان���ات  وك�ء  قب���ل 
املحلي���ن والدولي���ن واالع�مي���ن وال�سم���اح 
ل���وك�ء الكيان���ات بتق���دمي ال�سك���وى يف ح���ال 
تطل���ب ذل���ك". واأ�سافت انه "�سيت���م طبع �سجل 
الناخب���ن عل���ى م�ست���وى املحط���ة، وال�سم���اح 
عل���ى  باالط����ع  الكيان���ات  ووك�ء  للمراقب���ن 

اج���راءات االقرتاع التي حت���دث داخل املحطة. 
كم���ا اأ�س���درت املفو�سية، من �سم���ن اجراءاتها 
اجلدي���دة، ن�سخة رابعة م���ن ا�ستمارات النتائج 
يتم تعليقها على جدران حمطة االقرتاع لغر�س 
اف�ساح املجال ل�ط�ع عل���ى النتائج، باال�سافة 
اىل تعلي���ق ا�ستم���ارة الت�سوي���ة واملطابقة التي 
ترتجم عمل املحطة ب�س���كل رقمي". ولفتت اىل 
ان���ه "مت و�س���ع قواعد �سل���وك خا�سة مبوظفي 
مراك���ز االق���رتاع وحمطات���ه والتوقي���ع عليه���ا 
قب���ل ممار�سته���م العم���ل. اىل ذل���ك اأ�س���ار بي���ان 
�سح���ايف الأمان���ة بغ���داد اأن "اجتماع���ًا م�سرتكًا 
عقد يف مق���ر املفو�سية بن وفد من اأمانة بغداد 
برئا�سة اأم���ن بغداد �ساب���ر العي�ساوي واملدير 
العام لدائ���رة الع�قات واالع�م بالوكالًة ووفد 
مفو�سي���ة االنتخاب���ات برئا�س���ة رئي�سه���ا ف���رج 
احلي���دري، بح�سور وم�سارك���ة اأع�ساء جمل�س 
اأمن���اء املفو�سي���ة كاف���ة". وا�س���اف البي���ان انه 
"تق���رر يف االجتم���اع توجيه جمي���ع الكيانات 
ال�سيا�سي���ة واالئت�فات واملر�سح���ن ب�سرورة 
التقيد بقواع���د احلملة االإع�مي���ة التي ت�سعها 
املفو�سي���ة وتعليم���ات اأمانة بغ���داد. ويف حال 

خمالفة تل���ك التعليمات �ستخ�سع هذه الكيانات 
لعقوب���ات وغرامات مالية م���ن جانب املفو�سية 
اإ�سافة اىل امل�حقة القانونية من جانب االأمانة 
ووف���ق ال�س�حي���ات املخول���ة له���ا م���ن خ����ل 
اإلق���اء القب�س عل���ى املتجاوزي���ن واإحالتهم اىل 
الق�س���اء". واأ�س���ار اىل ان "ال�سواب���ط �سمحت 
للكيان���ات ال�سيا�سي���ة واملر�سح���ن با�ستخ���دام 
و�سائ���ل الدعاية االنتخابي���ة املختلفة با�ستثناء 
ا�ستخ���دام املل�سق���ات اأو امل���واد الت���ي ت�سع���ب 
اإزالته���ا يف االماكن التي حتددها اأمانة بغداد"، 
مو�سح���ًا ان "اأمان���ة بغ���داد �سرتف���ع وتزيل كل 
مظاه���ر احلم����ت االنتخابي���ة الت���ي مار�سه���ا 
املر�سح���ون والكيانات ال�سيا�سي���ة واالئت�فات 
قب���ل اإع�ن ب���دء احلمل���ة االنتخابي���ة و�ستزود 
اأمانة بغداد مفو�سي���ة االنتخابات بقائمة ت�سم 
اأ�سم���اء املخالفن التخاذ االج���راءات القانونية 
بحقهم".ورجح���ت املفو�سية الب���دء باحلم�ت 
االنتخابي���ة خ����ل اأي���ام بع���د اكتم���ال التدقيق 
باأ�سم���اء املر�سح���ن ل�نتخاب���ات، الذين و�سل 
عدده���م اىل 6539، م���ن جان���ب وزارة التعليم 

العايل وهيئة امل�ساءلة والعدالة.

املفو�شية العليا ت�شع خطة حلماية النتخابات وغرفة عمليات ملراقبة 
احلمالت النتخابية


