
يحك���ى اأن )حمي���ده( اأتت باإن���اٍء حتمل فيه خبزًا مقّطع���ًا ودفعت به اىل 
)الباجج���ي( واأعطته فل�ضني ، طالبًة من���ه اأن ي�ضع اللحم مع املرق على 
اخلب���ز )امل���رود( مل يك�ض���ر الرجل بخاط���ر حميده ونادى عل���ى عامله 
مْيده بفل�ضني( ، ففهم العامل ما اأراد الباججي  ب لحِ باأعلى �ضوته: )�ضرِّ

ف�ضكب قلياًل من املرق فوق اإنائها دون اأن ي�ضع �ضيئًا من اللحم.
كث���ر من املوؤ�ض�ضات الكومية وحتى بع����ض املوؤ�ض�ضات الأهلية تتبع 
مْي���ده بفل�ضني( ظن���ا منها اأن هذا العم���ل غر املجدي  ب لحِ قاع���دة )�ضرِّ
�ضيمح���وه الزمن ويعف���و عليه الدهر وُي���رك الأمر ب���ال ح�ضاب ورّبا 
يتاأخ���ر ال�ض���اب لكن���ه اأكي���دًا �ضياأت���ي خ�ضو�ض���ًا للذين يظن���ون اإنهم 
ي�ضتغفل���ون الآخرين ببطالتهم غر املقّنعة فه���ي بطالة �ضافرة معروفة 
ووا�ضح���ة مهم���ا ح���اول الآخ���رون التغطية عل���ى ك�ضل غره���م وعدم 
اإخال�ضه���م بالعمل حتكمه���م بذلك العالقات ال�ضخ�ضي���ة ورّبا الر�ضوة 

وان كانت ب�ضيطة.
مْي���ده بفل�ض���ني( وكان هذا املثل  بون لحِ كن���ت اعرف اأح���د الذي���ن )ي�ضرِّ
اأث���را لدي���ه يقد�ضه ويجعله قاع���دة لعمله ، وحني اكلم���ه عن الإخال�ض 
والت�ضام���ي ينعتن���ي باأنن���ي مل افه���م املعادلة حت���ى الآن واإنن���ي �ضاذج 
م�ضك���ني لكنه يف النهاي���ة اأ�ضبح خارج )مدى( اللعب���ة وخ�ضر عمله بال 

ندم لكنه لالأ�ضف ي�ضغل من�ضبًا ح�ضا�ضًا يف اإحدى الوزارات املهمة.
وكث���ر غ���ره ما زال���وا يتبعون ه���ذه القاع���دة ويختفون ع���ن العيون 
بطاقّية ال�ضاطر ح�ضن ت�ضاعدهم على ذلك حوريات البحر ، لقد ابتهجت 
ح���ني راأي���ت افتت���اح اأعلى ب���رج يف العامل ، حي���ث بلغ ب���رج دبي مئتي 
طاب���ق يحتوي خاللها على اأ�ض���واق متنوعة و�ضقق �ضكنية وغرها من 
الكث���ر الكثر ، لكنني حزنت حني نظرت بعيدًا وقريبا يف بغداد لأرى 
بناي���ات �ضبعيني���ة مل تتط���ور ومل ُينَب غره���ا وعلمت حينه���ا اإن قاعدة 
مْيده بفل�ضني( هي امل�ضوؤولة عن التخلف العمراين يف بغداد  ب لحِ )�ضرِّ
واملحافظ���ات وهي امل�ضوؤولة ع���ن اخلروقات المني���ة التي حتدث هنا 
وهن���اك وهي امل�ضوؤولة ع���ن التدين يف امل�ضتوى العلم���ي يف املدار�ض 
واجلامع���ات وه���ي ال�ضبب الرئي����ض يف الف�ض���اد الإداري واملايل الذي 

يجتاح البالد.
ياله���ا م���ن قاعدة جعلت العراق بل���دًا يف اآخر القافل���ة ي�ضاعدها يف ذلك 
�ضعاف النفو�ض وجيل الك�ضل والدعة يقّد�ضون نوم القيلولة ويذهبون 
مْيده بفل�ضني( – قاعدتهم الأثرة  بوا لحِ اىل العم���ل متهالكني كي )ي�ضرِّ
لديه���م – فحني ترى )املعّلم( واقف���ًا والطالب بني هرج ومرج فاعلم انه 
يتبع هذه القاعدة ال�ضاذة وحني التقيت �ضديقي املبدع املثقف والكاتب 
مع �ضدي���ق له يذرع ال�ضارع جيئًة وذهابًا �ضاعة للهاتف النقال واأخرى 
لل���زوار يل���وك الكلم���ات معهم ويعط���ل العم���ل علمت انه يعم���ل ح�ضب 
القاع���دة ذاتها وقد اأّث���رت به كثرًا ، اأنا اعلم ان الوقت ل يكفي �ضديقي 
لجن���از عمله املليء بالب���داع لكنه بقاعدة حمي���دة ا�ضتطاع ان ينجزه 

ليظهر م�ضابهًا ل�ضابقه خاليا من اأي ابداع .
كث���رون يف جمتمعن���ا من ان�ض���ار قاعدة حمي���دة وانا خائ���ف ان هذه 
القاع���دة �ضتو�ض���ع يف يوم ما على اب���واب الدوائ���ر الر�ضمية والهلية 
مْيده  ب لحِ خمطوط���ة بخ���ط كب���ر عل���ى يافط���ة وا�ضح���ة تق���ول )�ض���رِّ

بفل�ضني( ورحم الله من قال :
متى ت�ضل العطا�ض اىل ارتواٍء                 اذا ا�ضتقت البحار من الركايا
ومْن يثني الأ�ضاغَر عن مراٍد                    وقد جل�ض الأكابر يف الزوايا
وانَّ ترّفع الو�ضعاء يومًا                         على الرفعاء من احدى الباليا 
اذا ا�ضتوت الأ�ضافل والأعايل                   ف��ق��د ط��اب��ت من�ادم�ة امل��ن��اي�ا
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اأ���س��م��اء وم��دن 

الها�سمي
ط���ارق  اجلمهوري���ة  رئي����ض  نائ���ب  ت�ضل���م 
الها�ضم���ي ر�ضال���ة خطية م���ن رئي����ض وزراء 
جمهوري���ة م�ضرالعربية احم���د نظيف تتعلق 
بالعالق���ات الثنائي���ة بني البلدي���ن ال�ضقيقني، 
واأو�ض���اع العراقي���ني املقيم���ني يف م�ضر ردا 
عل���ى ر�ضالة كان قد بعث بها الها�ضمي �ضابقا، 
ج���اء ذلك خ���الل ا�ضتقبال���ه �ضف���ر جمهورية 
م�ض���ر العربي���ة ل���دى الع���راق �ضري���ف كمال 
�ضاه���ني. واأع���رب نائ���ب رئي����ض اجلمهورية 
خ���الل اللقاء ع���ن �ضعادت���ه لتط���ور العالقات 
الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن ال�ضقيق���ني خ�ضو�ضا 
�ضاك���رًا  والأعم���ال،  القت�ض���اد  جم���الت  يف 
جمهوري���ة م�ضر عل���ى ما تقدمه م���ن خدمات 
للعراقي���ني املقيمني عل���ى اأرا�ضيه���ا، منا�ضدا 
يف الوقت ذاته م�ضاعدتها يف تاأكيد موافقتها 
على فتح املراكز النتخابية وت�ضهيل العملية 

النتخابية التي �ضتجري يف اخلارج.

ال�سامرائي
ال�ضامرائ���ي  اإي���اد  الربمل���ان  رئي����ض  بح���ث 
م���ع رئي�ض جمل����ض الق�ض���اء الأعل���ى مدحت 
املحم���ود نتائ���ج التقرير الذي قدمت���ه اللجنة 
الربملاني���ة امل�ضكلة للنظ���ر باأو�ضاع املعتقلني 

يف ال�ضجون واملعتقالت.
وذك���ر بيان �ضادر عن مكتب ال�ضامرائي :"اأن 
املحم���ود عر����ض خ���الل زيارت���ه لل�ضامرائي  
ال�ضلط���ات  تواج���ه  الت���ي  املعوق���ات  ام����ض 

الق�ضائية يف اأداء عملها".
يذك���ر اأن الربملان �ضكل موؤخ���را جلنة ملتابعة 
ح���الت املعتقل���ني، حي���ث ك�ضفت ع���ن وجود 
حالت انتهاك لقوق الإن�ضان خالل جولت 
لأع�ضائه���ا يف مق���رات ل���واء بغ���داد وجه���از 
مكافح���ة الإره���اب، كم���ا اأ�ض���ارت اإىل وجود 
تلك���وؤ يف اإحالة بع����ض ملف���ات املعتقلني اإىل 

الق�ضاء.

العب��سي
�ض���ذا  التواف���ق  ع���ن جبه���ة  النائب���ة  ج���ددت 
العبو�ض���ي التاأكي���د اأن الوف���د الربملاين الذي 
زار �ضوري���ا موؤخرا مل يلت���ق اأيا من القيادات 
البعثي���ة املقيم���ة هن���اك. مو�ضح���ًة  اأن الوفد 
املهمة  اأن  موؤك���دة  الأم���ر"،  ه���ذا  "ا�ضتغ���رب 
الرئي�ضة للوف���د كانت لقاء اجلالي���ة العراقية 

والإطالع على امل�ضاكل التي يعانون منها.
التق���ى  الوف���د  اأن  اإىل  العبو�ض���ي  واأ�ض���ارت 
ممثل���ني ع���ن اجلالي���ة العراقي���ة املقيم���ة يف 
�ضوري���ا داخ���ل مبن���ى القن�ضلي���ة العراقي���ة، 
م�ضيفة اأن���ه مت نقل الطلبات التي تقدموا بها 

اإىل جمل�ض النواب.
ولفتت العبو�ضي اإىل اأن الوفد الربملاين ح�ض 
البعثة الدبلوما�ضية العراقية يف دم�ضق على 
ال�ضع���ي لإقناع اجلانب ال�ضوري بفتح مراكز 

اقراع للعراقيني املقيمني هناك.

العدد )1695( ال�سنة ال�سابعة - االثنني )11( كان�ن الثاين 2010

عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

مْيده بفل�سني( ب لحِ )�سرِّ

بغداد / املدى
 يف رد برمل����اين مبا�ض����ر عل����ى الزم����ة 
التي اثارتها هيئ����ة امل�ضاءلة والعدالة 
كيان����ا   15 بتنحي����ة  ق�ض����ت  والت����ي 
النتخاب����ات  دخ����ول  ع����ن  �ضيا�ضي����ا 
الربملاني����ة املقبلة.اك����د رئي�ض جمل�ض 
النواب اأي����اد ال�ضامرائ����ي اأن املجل�ض 
مل يت�ضل����م كتاب����ا ر�ضمي����ا بخ�ضو�����ض 
ق����رار هيئ����ة امل�ضاءلة والعدال����ة بعدم 
م�ضاركة بع�����ض الكيان����ات ال�ضيا�ضية 
م����ن  واأن  املقبل����ة،  الإنتخاب����ات  يف 
م�ضوؤولية املجل�ض اأن يكون امينا على 
الدميقراطية وتطبيق الد�ضتور موؤكدا 
تعامل املجل�ض املهن����ي مع املو�ضوع، 
كم����ا طال����ب اللجن����ة املتخ�ض�ض����ة يف 
اأعم����ال  ومتابع����ة  براقب����ة  املجل�����ض 
هيئ����ة امل�ضاءل����ة والعدال����ة والتدقي����ق 
يف الق�ضي����ة والأ�ض�����ض الت����ي تعتم����د 
�ضيا�ض����ي  كي����ان  اي  من����ع  يف  عليه����ا 
م����ن امل�ضارك����ة يف الإنتخاب����ات بتهمة 
انتمائه ل����زب البعث. وب����ني رئي�ض 
املجل�����ض اأن جمل�����ض الق�ض����اء الأعلى 
ار�ض����ل اأ�ضم����اء املر�ضح����ني لع�ضوي����ة 
الهيئ����ة التمييزية اخلا�ضة بالنظر يف 
الطع����ون املقدم����ة من قب����ل امل�ضمولني 
بقان����ون امل�ضاءل����ة والعدال����ة، م�ضددا 
عل����ى �ض����رورة امل�ضادق����ة عل����ى ه����ذه 
للكيان����ات  يت�ضن����ى  لك����ي  الأ�ضم����اء 
ال�ضيا�ضي����ة التي تري����د الطعن بتقدمي 

بقت�ض����ى  اأن����ه  مو�ضح����ا  �ضكواه����ا، 
قان����ون هيئة امل�ضاءلة والعدالة  يكون 
الر�ضي����ح لهيئ����ة التميي����ز من جمل�ض 
الق�ض����اء الأعل����ى وب�ضادق����ة جمل�ض 

النواب.
 م����ن جهت����ه اع����رب النائ����ب م�ضطفى 
الهيت����ي ع����ن ا�ضتغراب����ه م����ن ت�ضكي����ل 

امل�ضاءل����ة  لق����رارات  التميي����ز  هيئ����ة 
والعدال����ة بينما مل يت����م امل�ضادقة على 
اع�ضاء هيئ����ة امل�ضاءلة والعدالة حتى 
الآن، ام����ا النائب حمم����ود عثمان فقد 
ا�ضتف�ضر عن اجلهة التي تقوم بتدقيق 
املر�ضح����ني لالنتخاب����ات القادمة علما 
اأن الكوم����ة ا�ض����درت ق����رارا بالغاء 

هيئ����ة اجتث����اث البع����ث، يف م����ا راأت 
النائب����ة �ضذى املو�ض����وي اأن مو�ضوع 
اجتث����اث البع����ث مربك والإج����راءات 
الت����ي ح�ضل����ت يف املا�ض����ي مت�ضاربة 

ومتناق�ضة مع ما يجري الآن. 
من جهته اأو�ضح رئي�ض جلنة امل�ضاءلة 
والعدال����ة يف جمل�ض الن����واب النائب 

فالح ح�ضن �ضن�ضنل اأن هيئة امل�ضاءلة 
والعدالة هيئ����ة د�ضتورية ومت حتديد 
م�ضوؤولياتها بكتاب ر�ضمي من جمل�ض 
النواب وهناك جلنة مكونة يف الهيئة 
لالإ�ضراف على تدقيق ا�ضماء مر�ضحي 
لالنتخاب����ات  ال�ضيا�ضي����ة   الكيان����ات 
كما اأن هن����اك اآلي����ات لالعرا�ض على 

ق����رارات الهيئة من خ����الل �ضكوى يف 
املحكم����ة الإحتادي����ة، مبين����ا اأن جلنة 
امل�ضاءلة والعدالة يف املجل�ض �ضتقوم 
اج����راءات  تدقي����ق  عل����ى  بالإ�ض����راف 

الهيئة.
ت املجل�ض يف جل�ضته التي   فيم����ا �ضوَّ
ُعقدْت اأم�ض الأح����د على قوانني الغاء 
الق����رار )120( ل�ضن����ة 1986 وق����رار 
قي����ادة  ملجل�����ض   2008 ل�ضن����ة   )26(
الث����ورة املنح����ل ، وقان����ون التعدي����ل 
الأول لقان����ون وزارة امل����وارد املائي����ة 
مت  فيم����ا   ،2008 ل�ضن����ة   )50( رق����م 
تاأجي����ل الت�ضويت عل����ى ت�ضكيل جلنة 
خرباء جمل�ض املفو�ض����ني للمفو�ضية 
العلي����ا لق����وق الإن�ضان عل����ى ان يتم 
الت�ض����اور م����ع الكتل النيابي����ة لغر�ض 

ح�ضم املو�ضوع .
وانهى املجل�ض القراءة الثانية مل�ضروع 
قانون �ضريان القان����ون العراقي على 
ال�ض����ركات الأمني����ة اخلا�ض����ة وقانون 
ال�ض����ركات الأمني����ة وم�ض����روع قانون 
ان�ضم����ام الع����راق لالإتفاقي����ة الدولي����ة 
لقم����ع ومتوي����ل الإره����اب وم�ض����روع 
قان����ون ان�ضمام الع����راق اىل معاهدة 
املوؤمت����ر الإ�ضالمي ملكافح����ة الإرهاب 
ال����دويل ومقرح قان����ون الغ����اء قرار 
جمل�����ض قيادة الث����ورة املنح����ل املرقم 
)1559( ل�ضن����ة 1978 والقانون رقم 

)189( ل�ضنة 1978.

جمل�س النّ�اب ي�سّ�ت على ثالثة م�ساريع ق�انني مهمة

ال�سامرائي: مل نت�سلم قرار امل�ساءلة ب�ساأن الكيانات ال�سيا�سية امل�ستبعدة

بغداد / املدى
ذك���رت جلنة الم���ن والدف���اع النيابية اأن 
ق���وات وزارة الداخلي���ة �ضتت�ضل���م املل���ف 
المني يف امل���دن واملحافظ���ات كاماًل من 
اجلي�ض بعد انته���اء النتخابات النيابية 

املقبلة اأم�ض الأحد.
وق���ال ع�ضو جلن���ة المن والدف���اع عادل 

مدرو�ض���ة  خط���ة  "هن���اك  اأن  ب���رواري 
�ضيت���م تطبيقها بع���د النتهاء م���ن اجراء 
النتخابات النيابي���ة املقبلة تت�ضمن نقل 
كام���ل امل�ضوؤولي���ات المني���ة م���ن ق���وات 
اجلي����ض اىل ق���وات ال�ضرط���ة". مو�ضحًا 
اأن "اخلط���ة تت�ضم���ن اأي�ض���ًا نقل اجلي�ض 
من مراكز املدن اىل قواعد وثكنات تكون 

دول  م���ع  العراقي���ة  ال���دود  اىل  اق���رب 
اجلوار ليتوىل اجلي�ض مهامه ال�ضا�ضية 
وهي حماية حدود البالد من العتداءات 

اخلارجية".
وزارة  "ق���وات  اأن  ب���رواري  واأو�ض���ح 
الداخلية مت جتهيزه���ا بعدات ع�ضكرية 
متط���ورة ت�ضه���م يف رف���د عمله���ا المني 

الداخلي، و قد خطت بخطوات ايجابية، 
وه���ي ق���ادرة يف الوق���ت ال���ايل عل���ى 
م�ضك امللف المن���ي "لفتًا اىل اأن" قوات 
ال�ضرطة اثبتت خ���الل ال�ضنوات املا�ضية 
قدرته���ا على م�ض���ك زمام امللف���ات المنية 

يف بغداد واملحافظات".
وتاب���ع ب���رواري يف ت�ضريحات �ضحفية 

بغ���داد  يف  المن���ي  املل���ف  "ادارة  اأن 
اىل  املا�ضي���ة  ال�ضن���وات  خ���الل  اوكل���ت 
ق���وات اجلي����ض نظ���رًا للظ���روف المنية 

والتحديات الداخلية".
وتت���وىل قيادة عمليات بغ���داد م�ضوؤولية 
املل���ف المن���ي يف العا�ضم���ة باأم���ر م���ن 
رئي�ض الوزراء العراق���ي منذ عام 2007 

، حيث ي�ضرف على قي���ادة عمليات بغداد 
�ضباط كبار م���ن وزارة الدفاع مرتبطون 
مبا�ض���رة بكت���ب القائ���د الع���ام للق���وات 
امل�ضلح���ة، فيما تتوىل قي���ادات العمليات 
م�ضوؤولي���ة  العراق���ي  باجلي����ض  املمثل���ة 
ادارة املل���ف المني يف بع�ض املحافظات 

امل�ضطربة اأمنيًا.

االأمـن والـدفـاع: الداخليـة �ستت�سلم امللـف االأمنـي كامال بعـد االنـتخـابات النيـابـيـة

بغداد/ي��سف الطائي 
اك���دت وزارة املالي���ة تخ�ضي�ض 115 الف درج���ة وظيفية لل���وزارات لهذا العام 
، وق���ال م�ض���در م�ض���وؤول يف ال���وزارة  انها خ�ض�ض���ت هذا العدد م���ن الوظائف 
لل���وزارات لت�ضغيل املتقدم���ني للتعيني على املالك الدائم له���ذا العام.  م�ضيفا ان 
ه���ذه الدرج���ات الوظيفي���ة  مل يت���م املوافقة عليها حت���ى الن ب�ضبب ع���دم اقرار 
املوازن���ة املالي���ة من قبل جمل�ض النواب. مو�ضحا ان ب���دء العمل بهذه الدرجات 
م���ن قبل الوزارات يحتاج اىل و�ضعها بن����ض قانوين �ضمن املوازنة املالية لهذا 
الع���ام واقرارها من قبل جمل�ض الن���واب. ودعا امل�ضدر جمل�ض النواب لال�ضراع 
يف اق���رار املوازنة لتوزيع الموال واكم���ال امل�ضاريع لن تاأخر اقرارها ي�ضبب 

�ضررا كبرا وتاأخرا يف م�ضاريع البنية التحتية للبالد.

بغداد / املدى
اأعل���ن م�ض���در يف منظم���ة �ضحاي���ا الأنف���ال يف كرد�ضتان 
اأم����ض الح���د اأن���ه يف اجلل�ض���ة الثاني���ة اخلا�ض���ة بل���ف 
�ضخ�ض���ا   30 �ضي���ديل  اجلماعي���ة،   1991 ربي���ع  هج���رة 
ب�ضهاداتهم قبل نهاية ال�ضه���ر اجلاري امام املحكمة العليا 
للجرائ���م. واو�ض���ح رئي����ض منظم���ة �ضحاي���ا الأنفال يف 

كرد�ضت���ان زمان عبده ان" املحكمة العلي���ا للجرائم قررت 
عق���د اجلل�ض���ة الثانية اخلا�ضة بلف هج���رة ربيع 1991 
اجلماعي���ة يف 24 كانون الث���اين اجلاري"..م�ضيفًا اأنه " 
مت حتدي���د 30 �ضخ�ض���ًا من �ضكان حمافظ���ة اأربيل لالإدلء 
ب�ضهاداته���م يف هذه اجلل�ض���ة". من جانبه، ق���ال م�ضوؤول 
امللف���ات يف وزارة �ض���وؤون ال�ضه���داء و�ضحايا الأنفال يف 

حكومة الإقليم هفال رحمن ان "هناك 92 �ضخ�ضا من قادة 
واأع�ضاء النظام  ال�ضابق متورطني يف الهجرة اجلماعية 
يف ربيع 1991". مبّينًا انه "مت اإح�ضار 23 متهما للمثول 
اأم���ام املحكمة ويف مقدمة هوؤلء املتهم علي ح�ضن املجيد، 
يف ح���ني م���ازال هناك 69 متهم���ا اآخر هارب���ون  ومل  يلق 

القب�ض عليهم".

املالية: الدرجات الوظيفية 
املخ�س�سة حتتاج لن�ص قانوين 

�سمن املوازنة

منظمة �سحايا االأنفال: 30 موؤنفال �سيدلون ب�سهاداتهم ال�سهر اجلاري

امل���دى   / امل��ح��اف��ظ��ات   � ب���غ���داد 

وال�كاالت
ال�ضبت  الول  ام�����ض  ليلة  المنية  ال��ق��وات  األ��ق��ت 
القب�ض على اإرهابي  كان يروم زرع عبوة نا�ضفة 

قرب تقاطع الكيالين �ضمن منطقة الكفاح.
مركز  دوري���ات  ان  ل���)امل��دى(:  امني  م�ضدر  وق��ال 
باب املعظم متكنت من اإلقاء القب�ض على الإرهابي  
يف تقاطع الكيالين اثناء حماولته زرع عبوة يف 
الإرهابي   ت�ضليم  انه مت  ، م�ضيفا  املذكور  التقاطع 
من قبل الدوريات اىل قيادة عمليات بغداد لغر�ض 

التحقيق معه.
املدينة  �ضرطة  يف  امني  م�ضدر  ذكر  نينوى،  ويف 
�ضباح  انفجرت  ملغمة  �ضيارة  ان  الح���د،  اأم�����ض 
ا�ضفر  النفجار  اأن  م�ضيفا   ، املو�ضل  �ضرقي  اأم�ض 

عن ا�ضابة �ضتة ا�ضخا�ض بجروح.
انفجرت  املفخخة  "ال�ضيارة  ان  امل�ضدر  واأ�ضاف 
ا�ضخا�ض   6 ا���ض��اب��ة  اىل  وادت  ���ض��وم��ر  ح��ي  يف 

"حالة ثالثة منهم يف حالة  بجروح". مو�ضحا ان 
املو�ضل  م�ضت�ضفى  اىل  اجلرحى  نقل  ومت  خطرة، 

لتلقي العالج".
ام�ض  فيها  امني م�ضوؤول   اأفاد م�ضدر  دياىل  ويف 
ق�ضف  اإىل  ت��ع��ر���ض  لل�ضرطة  م��رك��زا  اأن  الأح����د، 
اعتقلت  فيما  بعقوبة،  �ضرق  �ضمال  الهاون  بدافع 
مناطق  يف  بهم  امل�ضتبه  من  ثالثة  الأمنية  القوات 

متفرقة من املحافظة.
من  "عددا  اإن  �ضحفي  ح��دي��ث   يف  امل�ضدر  وق��ال 
قذائف الهاون �ضقطت  ام�ض م�ضتهدفة مركز �ضرطة 
املقدادية  يف بعقوبة من دون اأن ت�ضفر عن  وقوع 
" اأن جميعها �ضقط يف ار�ض  اإ�ضابات"، مو�ضحا 

زراعية جماورة للمركز".
واأ�ضاف امل�ضدر الذي طلب عدم الك�ضف عن ا�ضمه 
بالب�ضات  حتقيقا  فتحت  الأمنية  "الأجهزة  اأن 
ال�����ادث وق���د مت��ك��ن��ت م���ن حت��دي��د اجل��ه��ة التي 
مزيد من  اإعطاء  دون  القذائف"، من  منها  انطلقت 

التفا�ضيل.

اأمنية من  "قوة  اأن  امل�ضدر  اآخر، ذكر   ويف �ضياق 
واأبطلت  بهم  امل�ضتبه  من  اثنني  اعتقلت  ال�ضرطة 
وتفتي�ض  ده���م  عملية  يف  نا�ضفة  ع��ب��وة  م��ف��ع��ول 
اأن  م�ضيفا  بعقوبة"،  ملدينة  اجلنوبية  لالأحياء 
"املعتقلني ي�ضتبه بارتباطهما باجلماعات امل�ضلحة، 
للتحقيق بالوقت الايل يف احد  وهما يخ�ضعان 

املراكز الأمنية".
اأمنية  "قوة  اأن  امل�ضدر  ذك��ر   ، ذات��ه  ال�ضياق  ويف 
عبوة  بزرعه  م�ضتبه  �ضخ�ضا  اعتقلت  ال�ضرطة  من 
لفتا  اأ�ضابيع"،  قبل  املقدادية   ق�ضاء  داخل  نا�ضفة 
"الإجراءات التحقيقية جارية مع املعتقل  اأن   اإىل 

لبيان دقة املعلومات الواردة بحقه".
  ، املحافظة  يف  م�ضوؤول  امني  م�ضدر  ق��ال  فيما    
�ضخ�ضني  اعتقلت   امركية  قوة  ان  الح��د:  ام�ض 
بتنظيم  املرتبطة  امل�ضلحة  اىل اجلماعات  ينتميان 
بعقوبة،  �ضرق  �ضمال  انزال جوي  بعملية  القاعدة 
�ضكني  م��ن��زل  ق��رب  نا�ضفة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��رت  فيما 

جنوب غرب املحافظة.

"قوة  �ضحفي"اإن  ح��دي��ث   يف  امل�ضدر  وا���ض��اف   
فجر   ج��وي  ان���زال  عملية  نفذت  خا�ضة  امركية 
ا�ضتهدفت منزل قرب منطقة حمرين  الحد،  ام�ض 
يف بعقوبة، مبينا اأن "العملية ا�ضفرت عن اعتقال 
كانا  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  اىل  ي��ن��ت��م��ي��ان  �ضخ�ضني 

ميار�ضان ان�ضطة م�ضبوهة خالل اليام املا�ضية".
ا�ضمه،  عن  الك�ضف  عدم  طلب  الذي  امل�ضدر  وبني   
جهة  اىل  املعتقلني  نقلت  الأمركية  "القوات  اأن 

جمهولة".
"عبوة  اإن  امل�ضدر:  قال  ذاته  المني  ال�ضياق  ويف 
نا�ضفة كانت مو�ضوعة قرب منزل �ضكني يف القرى 
ال�ضرقية لناحية بني �ضعد يف بعقوبة، انفجرت ما 
ا�ضفر عن ا�ضرار مادية من دون وقوع اية خ�ضائر 

ب�ضرية".
واأ�ضاف امل�ضدر اأن "الجهزة المنية فر�ضت طوقا 
امنيا حول مكان الادث، وفتحت حتقيقا للك�ضف 

عن مالب�ضاته". 
يذكر ان القيادات المنية يف حمافظة دياىل  اكدت 

عمليات  م��ن  تكثف  ب���دات  المريكية  ال��ق��وات  اأن 
الحيان  اغلب  ت�ضتهدف يف  التي  الن��زال اجلوي 
قادة اجلماعات امل�ضلحة واخلارجة على القانون، 
تلك  اغلب  ك��ون  املواطنني  ا�ضتياء  تثر  انها  ال 
القوات  ترتكبها  اخ��ط��اء  ي�ضاحبها  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املدنية نتيجة عدم فهمها  العوائل  المريكية بحق 
الدقيق لتقاليد املجتمع وكيفية التعامل مع الأهايل 

اأثناء عمليات الدهم.
من  فيها  الم��ن��ي��ة  الج��ه��زة  متكنت  ك��رب��الء  ويف   
داخل  املفخخة  ال��اوي��ات  م��ن  ع��دد  على  العثور 

م�ضتودع جنوب غرب املحافظة. 
وذكر م�ضدر امني رف�ض الك�ضف عن ا�ضمه  ام�ض 
م��ن مكافحة  الم��ن��ي��ة وق���وة  الج��ه��زة  ان  الح���د 
جنوب  اجلمالية  منطقة  اىل  توجهت  املتفجرات 
ا�ضتخبارية  معلومات  ورود  بعد  ك��رب��الء  غ��رب 
هاون  بقنابر  مفخخة  حاويات  ت�ضع  على  وعرت 
ما  وتفكيك  م�ضادرتها  ومت��ت   )tnt(ال وم���ادة 

بداخلها من دون اية خ�ضائر."

الـقـب�ص على اإرهـابي كـان يـروم زرع عبـوة نا�سـفـة قـرب تـقـاطع الكـيـالين فـي بغداد.. 
وانـفـجـار �سـيـارة مـفـخـخـة فـي املـو�سـل

بغداد / املدى
بنا�ضب���ة الذكرى الثامنة والثمان���ني لتاأ�ضي�ض ال�ضرطة  
وّج���ه رئي�ض اجلمهورية ج���الل طالب���اين، برقية تهنئة 
اأ�ض���اد فيها ب���دور رج���ال ال�ضرطة يف الف���اظ على اأمن 
العراقي���ني وال�ضرب ب�ضجاع���ة على اأي���ادي الرهابيني 
باإق���دام  والت�ض���دي  الإ�ضتق���رار،  لزعزع���ة  ال�ضاع���ني 
لق���وى اجلرمية املنظم���ة والعابثني ب���اأرواح املواطنني 

وممتلكاتهم.
وق���ال طالب���اين يف الربقي���ة :"لق���د اأعي���د بن���اء جه���از 

الطغي���ان وال�ضتب���داد،  نظ���ام  انهي���ار  بع���د  ال�ضرط���ة، 
عل���ى وفق ا�ض�ض ومب���ادئ جدي���دة يف مقدمتها تكري�ض 
ه���ذا اجله���از خلدم���ة الوط���ن واملواطن ولي����ض الاكم 
امل�ضتبد، والتقيد املطلق والكامل بالد�ضتور والقوانني، 
واللتزام بلوائح حقوق الن�ض���ان". موؤكدًا اأن ال�ضرطة 
حقق���ت خ���الل ال�ضن���وات املا�ضي���ة تقدم���ا ملحوظا على 
ه���ذا الطري���ق وعكفت ب�ضاع���دة ال�ضق���اء وال�ضدقاء، 
عل���ى تعزي���ز ت�ضليحه���ا وتدريبها.م�ضيف���ًا :"انن���ا لعلى 
ثق���ة را�ضخة من ان منت�ضبي ال�ضرط���ة �ضيوا�ضلون اداء 

واجباتهم ب���ا عهد عنهم من اخال����ض وتفان، �ضاهرين 
على حماي���ة الوطن و�ضالمة ابنائ���ه، مدافعني عن القيم 
ال�ضامي���ة يف احرام �ضيادة القان���ون وحقوق الن�ضان، 

واقامة العدل من خالل الق�ضاء امل�ضتقل".
وختم طالب���اين الربقي���ة بقوله :"حتية لذك���رى �ضهداء 
ال�ضرط���ة الب���رار الذي���ن ا�ضرخ�ضوا حياته���م من اجل 
الع���راق اجلدي���د. حتي���ة لل�ضرط���ة العراقي���ة ال�ضاه���رة 
عل���ى ام���ن الوط���ن واملواط���ن وال���ذود ع���ن املكت�ضبات 

الدميقراطية."

طالباين : جهاز ال�سرطة خلدمة الوطن واملواطن 
ولي�ص خلدمة الاكم امل�ستبد

بغداد / علي وجيه
اللطي����ف  عب����د  وائ����ل  امل�ضتق����ل  النائ����ب  ق����ال 
لالنتخاب����ات  امل�ضتقل����ة  العلي����ا  اإن:"املفو�ضي����ة 
ا�ضع����ف م����ن ان تديره����ا م�ض����را اىل انه����ا جهة 
�ضعيف����ة وغ����ر م�ضتقل����ة واأع�ضاوؤه����ا مق�ضمني 
عل����ى الأح����زاب املتنف����ذة ول ت�ضتطي����ع ان تدقق 
اية نتائ����ج خا�ض����ة بالنتخابات".. م����ن جانبها 
اأب����دت النائب����ة عن كتل����ة التحال����ف الكرد�ضتاين 
الت�ضريح����ات  م����ن  ا�ضتغرابه����ا  طلع����ت  تاني����ا 
ال�ضحفي����ة قائلة :"اننا ل منل����ك �ضوى مفّو�ضية 
واح����دة! ، ول ن�ضتطيع ان نق����وم بكّل العمل من 
دون ا�ضهامه����ا ب����ل ومتركزها يف قط����ب العملية 
ال�ضيا�ضية ، نحن نريد النتخابات مع اننا الذين 
�ضّعبنا وعرقلنا عم����ل املفو�ضية ب�ضبب القانون 

ال�ضعب وامل�ضّلط على عملها".

واأ�ضافت طلعت يف ت�ضريح خا�ض ل�)املدى(:"ان 
لإ�ض����راف  املفو�ضي����ة  خ�ض����وع  املفر�����ض  م����ن 
ومراقب����ة الربمل����ان ال ان ه����ذا مل يح����دث ، لأن 
جمل�����ض النواب مل يتعامل اأب����دًا مع املفو�ضّية". 
و يف معر�ض الرد على �ضوؤال يتعّلق با�ضتقاللية 
املفّو�ضي����ة ت�ضاءل����ت طلعت :"هل هن����اك هيئات 
اأرى ان  الع����راق؟  تتمت����ع بال�ضتقاللي����ة داخ����ل 
املفو�ضي����ة حت����اول العم����ل با�ضتقاللي����ة ومهنية 
ومو�ضوعي����ة ، لكنن����ا نع����رف اأن هن����اك بع�����ض 
املفو�ض����ني غ����ر امل�ضتقل����ني والعاملني م����ن اأجل 

اأحزابهم وكتلهم".
فيم����ا امتن����ع ع�ض����و جمل�����ض املفو�ضي����ة قا�ض����م 
العب����ودي عن الرد على ه����ذه الت�ضريحات قائاًل 
:"لن اأرد على هذه الت�ضريحات ، رّدنا هو نتيجة 

النتخابات" ومل يدلحِ باملزيد من التفا�ضيل.

بـرملانيون: مـفـو�سّية االنتخابات �سعيفـة 
 كربالء / وكاالتوغـيـر مــ�ستـقـلـة

انتق���د ع���دد م���ن ال�ضجن���اء ال�ضيا�ضيني 
الإج���راءات املتبع���ة م���ن قب���ل الكومة 
النظ���ام  قوان���ني  ان  مبين���ني  بحقه���م، 
ال�ضاب���ق اجلائ���رة مازال���ت تطبق بحق 
الكثري���ن منه���م. واأك���د اأح���د ال�ضجناء 
ال�ضيا�ضي���ني يف ت�ضري���ح  �ضحف���ي ان 

الظروف الت���ي مرت عليهم غ���ر خافية 
عل���ى اجلمي���ع ، مبين���ا ان���ه عل���ى الرغم 
من افتت���اح موؤ�ض�ضة خا�ض���ة بال�ضجناء 
ال�ضيا�ضي���ني ال اأنه���م مل يح�ضل���وا على 

القوق التي كانوا يطمحون اليها. 
من جانبه قال وزير البلديات والأ�ضغال 
العام���ة ان ال���وزارة اأع���دت التعليم���ات 

الأرا�ض���ي  توزي���ع  ب�ض���اأن  اخلا�ض���ة 
عل���ى املواطن���ني وب�ضمنه���م ال�ضجن���اء 
ال�ضيا�ضي���ني، مبين���ا" ان الك���رة الن يف 
ملع���ب الكوم���ات املحلي���ة الت���ي م���ن 
�ضاأنه���ا ان حتدد تل���ك الرا�ضي من اجل 

توزيعها". 
وا�ض���اف غري���ب يف ت�ضري���ح  �ضحفي 

ال�ض���كان  طالب���ت وزارة  ان الكوم���ة 
والعم���ار بتحدي���د ن�ض���ب م���ن ال�ضق���ق 
ال�ضكنية الت���ي تقوم ببنائها حاليا حيث 
تق���رر ان ت���وزع ن�ضب���ة 30% م���ن تل���ك 
ال�ضق���ق عل���ى عوائ���ل ال�ضه���داء و %10 
عل���ى ال�ضجناء ال�ضيا�ضي���ني و10% على 

�ضريحة املهجرين".

ال�سجناء ال�سيا�سيون يف كربالء ينتقدون تطبيق قوانني النظام ال�سابق بحقهم


