
يحك���ى ان رج���ا اأث���رى ع���ن طري���ق مع���ن، واراد ان ي�شب���ح �شيخ���ا 
لع�شريت���ه، فابتنى )م�شيفا( كب���ريا، وا�شرتى العبي���د وا�شعل النريان 
للدالل���ة عليه حبا بالوجاه���ة ، لقد �شلك الرجل فيما بع���د �شلوكا غريبا، 
حي���ث جل����ش يف امل�شيف وقد اجل����ش عبده )طرمي����ش( بقربه، وحن 
يقب���ل بع�ش الق���وم الإلقاء التحية واجللو����ش يف امل�شيف اليرد ال�شيخ 
اجلديد حتيته���م وامنا يقوم باملناداة على عبده قائا: )يطرمي�ش كلهم 
هل���ه( ، وا�شتم���ر با�شت�شغار االخرين حتى غ���ادره الزائرون وبقي مع 
ن���اره وعبيده ، الن���ه  ا�شتكرث ان يرحب بالقادم���ن، وجعل حتيته على 

ل�شان )طرمي�ش(.
 بع�شه���م اأ�ش���رين: ان كث���ريا م���ن الن���واب ا�شتخدموا حت���ت م�شميات 
عدي���دة )طرمي�ش( لكنه من نوع خا�ش ، فهذا م�شوؤول املكتب االعامي 
، وذاك مدي���ر مكت���ب، واآخر الدارة اخرى وهذا ل���ادارة، وحن تت�شل 
بالنائ���ب لتاأخذ منه ت�شريحا يجيبك طرمي�ش ليقول لك )هله( او بع�ش 
االحيان ال احد يجيبك البته )طبعا البع�ش منهم( اما البع�ش االآخر فهم 
اليبخلون يف �ش���رح امل�شائل املتعلقة بح���دود م�شوؤولياتهم با انزعاج 

او تذمر.
وق�شي���ة )طرمي����ش( ه���ذه تن�شح���ب على الكثريي���ن مم���ن اوكل مهامه 
الكبرية اىل غريه لي�شرفها ح�شب اهوائه ، ولذا ت�شبح عملية املغادرة 
للم�شي���ف اأو الدائ���رة اأم���رًا م�شروع���ًا للذين ال يلق���ون اأذن���ًا �شاغية ملا 

يطرحون.
وه���ذا م���ا يجع���ل الهّوة كب���رية ب���ن امل�ش���وؤول وال�شعب ما ي���وؤدي اىل 
الفو�شى وكرثة امل�ش���اكل وتراكمها ، كثري من امللوك واالأباطرة ذهبوا 
واندث���روا مب�شورة خاطئة من م�شت�شار او وزير حتى �شقطت ممالكهم 
، حي���ث زّين – هوؤالء – لهم اأعمالهم وه���ي �شّر االأعمال، ان )طرمي�ش( 
ما يزال ماثًا بيننا ، يرّد التحية عو�شًا عن )املحفوظ( اجلديد ، ويقوم 
بت�شي���ري امور الباد وهو ظاهر يف ال�شورة غ���ري خمفي، مع العلم ان 
اك���رث الف�ش���اد وامل�شائب التي ينوء حتت وطاأته���ا الوطن هي من حتت 
راأ�ش طرمي�ش ، ناهيك عن قراراته غري املدرو�شة فمعظم مدراء املكاتب 
الذي���ن غالب���ًا ما ت���وكل اإليهم ام���ور ح�شا�شة تخ�ش ال�شع���ب وتفا�شيل 
حياته هم من اجلهاء الذين ال ي�شتطيعون ت�شيري امور عوائلهم فكيف 

واالأمر يتعلق بدولة وموؤ�ش�شات؟
م���ا تزال االأ�شياء يف العراق ترتنح ومل تبل���غ مداها ل�شياع ال�شخ�شية 
�شاحب���ة الق���رار ، نح���ن ال ندع���و اىل الديكتاتوري���ة او التف���رد باتخاذ 
القرار لكننا ندعو اىل اختيار امل�شت�شارين ب�شكل جيد ورف�ش امل�شورة 

ال�شيئة والتي ال توؤدي اىل نتائج حممودة.
لق���د م�ش���ى التاأري���خ اىل حال���ه ولكنن���ا نعل���م ان م�ش���ورة خاطئ���ة غري 
مدرو�ش���ة اعطى خالها اح���د ال�شاطن خامته الذي يخت���م به قرارات 
اململك���ة املهمة اىل مدير اعماله ما اأّدى اىل قيام ثورة عارمة ازاء حتّكم 

هذا املت�شلط اجلديد وام�شائه على �شقاء وعبودّية ال�شعب.
للعلم ان���ا انتخبك ول�شُت اآتيًا النتخاب مدي���ر اأعمالك وكلنا يعلم ق�شية 
الربامك���ة وما فعلوه حن ترك لهم هارون احلبل على الغارب وملا �شعر 
بخطئ���ه فتك بهم، واأكيد اأن الذي يعطي قيادة دائرته اأو موؤ�ش�شته الأحد 

غريه فهو واقع ال حمالة.
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اأ���س��م��اء وم��دن 

عبد املهدي
 يف طريقه اىل الواليات املتحدة االأمريكية للقاء رئي�شها باراك اوباما 
ونائبه جو بايدن توقف نائب رئي�ش اجلمهورية عادل عبد املهدي يف 
مط���ار البحرين للقاء الدكتور ماجد النعيم���ي وزير الرتبية والتعليم 
البحرين���ي ال���ذي كان يف ا�شتقبال���ه يف املط���ار، وجرى خ���ال اللقاء 
تبادل االحادي���ث الودية وا�شتعرا�ش العاق���ات االخوية القائمة بن 

البلدين ال�شقيقن. 

الزبيدي 
ا�شتعر����ش وزير املالية باق���ر الزبيدي مبعّية �شف���ري جمهورية م�شر 
العربي���ة �شريف �شاهن العاقات الثنائي���ة واالقت�شادية بن البلدين 

ال�شقيقن و�شبل تعزيزها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة .
جاء ذلك خال ا�شتقبال الزبيدي ل�شاهن اأم�ش االثنن حيث مت بحث 
مل���ف الدي���ون امل�شرية عل���ى العراق ومو�ش���وع البطاق���ات ال�شفراء 
املتعلق���ة بح���واالت العاملن امل�شري���ن يف العراق حي���ث مت االتفاق 
عل���ى ت�شكيل جلنة م�شرتكة بن وزارت���ي املالية واخلارجية العراقية 
واملالية واخلارجية امل�شرية لبحث هذين امللفن والتو�شل اىل نتائج 

حت�شم هذا املو�شوع.

ميخائيل
اأكدت وزيرة حقوق االن�شان وجدان ميخائيل اأن العراق تقدم ر�شميا 
بطل���ب اىل االدع���اء العام االأمريكي ال�شتئناف ق���رار اإ�شقاط التهم عن 
عنا�ش���ر �شركة ب���اك ووتر االأمريكية اخلا�ش���ة  با�شت�شهاد17 عراقيا 

يف بغداد �شنة 2007.
ونف���ت ميخائي���ل يف ت�شريحات �شحفي���ة تو�شل �شرك���ة باك ووتر 
االأمريكي���ة اإىل ت�شوية مع ذوي �شحايا �شاح���ة الن�شور و�شط بغداد، 
م�ش���رية اإىل قيام اثنن من اأفراد هذه العائ���ات برفع دعوى ق�شائية 
�شد اأفراد من هذه ال�شركة يف واليتن خمتلفتن يف الواليات املتحدة 

االأمريكية.

طه درع
دعا النائب عن االئتاف العراقي املوحد طه درع هيئة رئا�شة الربملان 
اإىل اتخ���اذ اج���راءات رادع���ة الجبار الن���واب املتغيبن عل���ى ح�شور 

اجلل�شات.
وق���ال درع :اأن���ه م���ن املفرت����ش الت�شويت عل���ى موازن���ة 2010 بعد 
ان ح�ش���م امره���ا ،ولك���ن نواجه ه���ذه االي���ام م�شكلة يف ع���دم اكتمال 
الن�شاب.موؤك���دًا ان هذا االمر يرتب م�شوؤولية على هيئة الرئا�شة باأن 
تتخذ اجراءات رادعة الجبار النواب املتغيبن على احل�شور من اجل 

مترير املوازنة ، باال�شافة اىل القوانن االخرى.
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عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)يطرمي�ش كلهم هله(

بغداد /املدى
رف�ش ع�ش���و املفو�شي���ة العليا امل�شتقل���ة لانتخابات 
قا�ش���م العب���ودي الت�شكي���ك بق���درات املفو�شي���ة عل���ى 
�شمان عملية انتخابية نزيهة، م�شريا اإىل اأن املفو�شية 
اأجنزت العديد من مهامها وفق املعايري الدولية.  جاء 
ذل���ك بع���د ت�شريح اأح���د الن���واب اأم����ش االأول وا�شفًا 
الهيئة ب�"ال�شعيف���ة" و"غري امل�شتقلة" و"غري القادرة 
على ت�شيري عملي���ة االنتخاب���ات". واأو�شح العبودي 
اأن املفو�شية اأثبتت قدرتها من خال اإجناز انتخابات 
جمال�ش املحافظات وانتخابات رئا�شة اإقليم كرد�شتان 
وبرملان اإقلي���م كرد�شتان" ، م�ش���ريًا اإىل اأن موؤ�ش�شتي 
هيئة النزاهة والرقابة املالية "م�شوؤولتان عن مراقبة 
اإنفاق املال العام وم�شاءل���ة امل�شوؤولن عن اإنفاق هذه 

االأم���وال"، موؤكدا ع���دم م�شوؤولي���ة املفو�شية عن هذا 
املو�ش���وع. م���ن جانب اآخر قال العّب���ودي اأننا " ندقق 
�شجات مر�شحي القوائم االنتخابية يف خطوة �شمن 
اإجراءاتن���ا للم�شادقة على ا�شم���اء مر�شحي الكيانات 
الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف  للم�شارك���ة  ال�شيا�شي���ة 

املقبلة".
واأردف يف ت�شريح �شحفي ان "مفو�شية االنتخابات 
زودت وزارة الداخلي���ة با�شم���اء مر�شح���ي الكيان���ات 
ال�شيا�شي���ة م���ن اج���ل تدقي���ق ملفاته���م اجلنائي���ة قبل 
اع���ان امل�شادقة على ا�شمائهم". م�شيف���ًا اأّن "مديرية 
االأدل���ة اجلنائي���ة �شتق���وم بتدقي���ق القي���ود اجلنائي���ة 
للمر�شح���ن  للتدقق من �شامتها م���ن اي جنحة خملة 
بال�ش���رف". واأكد العب���ودي ان "مفو�شية االنتخابات 

�شتلغ���ي تر�شيح اي مر�ش���ح يثبت يف قي���ده اجلنائي 
وجود جنحة خملة بال�شرف وح�شب قوانينها".

اىل ذلك قال املدير العام لدائرة الدرا�شات والتخطيط 
با�ش���رت  ال���وزارة  ان  الدليم���ي:  خمي����ش  واملتابع���ة 
من���ذ اأم����ش االأول االأح���د تدقي���ق وثائ���ق املر�شح���ن 
لانتخاب���ات الربملاني���ة املقبل���ة بع���د ان �شكل���ت جلانًا 
متخ�ش�ش���ة للف���رز والتدقيق  تت���وىل تدقيق اكرث من 
6000 اآالف وثيق���ة ت�شم���ل جمي���ع اأ�شم���اء املر�شحن 
يف القوائ���م االنتخابي���ة. م�شيف���ًا ان امل���اكات تعم���ل 
جاهدة الكمال الفرز والتدقيق يف مدة زمنية قيا�شية.  
ون���ّوه الدليم���ي اىل ان تدقي���ق الوثائ���ق �شي�شهم يف 
نزاه���ة االنتخاب���ات املقبل���ة ونح���ن بعد اكم���ال الفرز 
والتدقيق �شنحيل النتائ���ج على مفو�شية االنتخابات 

التخ���اذ االإج���راءات املنا�شب���ة يف حال وج���ود وثائق 
م���زورة. ويف �شي���اق مت�ش���ل خ���ّول رئي����ش جمل����ش 
الن���واب اإي���اد ال�شامرائ���ي اأع�شاء من جلن���ة امل�شاءلة 
والعدال���ة الربملانية ملراقبة وتدقي���ق قوائم املر�شحن 
لانتخاب���ات النيابية املقبلة واإجراءات هيئة امل�شاءلة 
والعدال���ة بخ�شو�ش املر�شحن، و�شم���ت اللجنة كا 
من النواب ر�شيد العزاوي وعبد الله حممد العلياوي 

وفاح ح�شن �شن�شل. 
واأو�ش���ح �شن�ش���ل يف موؤمتر �شحفي عق���ده يف مبنى 
الربمل���ان: اأن عدم اكتم���ال الن�ش���اب القانوين ملجل�ش 
الن���واب حال دون الت�شويت على هيئ���ة التمييز التي 
ت�ش���م �شبعة ق�ش���اة من جمل�ش الق�ش���اء االأعلى للنظر 

يف الطعون املقدمة من قبل املر�شحن لانتخابات.

الداخلية تدقق يف �سجالت املر�سحني 

املفو�ضية: نرف�ش الت�ضكيك بقدرتنا على �ضبط االنتخابات

بغداد / املدى
 �شلط رئي�ش اجلمهورية جال طالباين ال�شوء 
عل���ى مكانة الع���راق يف املنطقة وال���دور الذي 
ميكن اأن يلعبه يف ال�شرق االأو�شط حيث ميكنه 
تقدمي النموذج الناجح للدميقراطية والتعاي�ش 
ال�شلمي ب���ن مكوناته املتنوعة، م�شريًا اإىل اأن 
ال�شعب العراقي بطبيعته الن�شالية يهدف اإىل 
تر�شي���خ ثقاف���ة ال�ش���ام والوئ���ام واال�شتقرار 
والتط���ور يف املنطق���ة، موؤك���دًا اأن م���ا يقدم���ه 
الع���راق يف الوقت احلايل م���ن ت�شحيات، هو 
ال�شريبة لتوجه���ه الدميقراطي املتنامي ، جاء 
ذل���ك خال لقائه ام�ش اجلرنال مايكل باربريو 
نائب القائد العام للقوات االأمريكية يف العراق 
لا�شت�ش���ارة وتدريب القوات العراقية، يرافقه 
الكولوني���ل هارمر.  وا�ش���ار طالباين  يف بيان 
�شادر عن رئا�شة اجلمهورية اىل اأهمية الدعم 
االأمريكي للقوات العراقية من ناحية التدريب 
واال�شت�ش���ارة والت�شليح، م�شيفًا :"اإننا نتطلع 
اإىل بن���اء جي����ش متط���ور بعقي���دة دفاعي���ة من 
اأجل حماي���ة العراق واأمن حدوده والدفاع عن 
املكت�شبات العليا الت���ي حتققت بف�شل التحرر 

من الدكتاتورية".
 واأطل���ع اجلرنال بارب���ريو الرئي����ش طالباين 
عل���ى ما حتق���ق من نتائ���ج للتع���اون االإيجابي 
ب���ن الق���وات االأمريكي���ة والعراقي���ة، م�ش���ريًا 
اإىل خطط���ه الهادف���ة لتن�شي���ط ه���ذا التع���اون، 
وعل���ى ال�شعد كاف���ة ، موؤكدًا ا�شتع���داد القوات 
االأمريكية لرفع م�شتوى اأداء نظريتها العراقية 

لتمكينه���ا من �شد الهجم���ات االإرهابية الرامية 
اإىل تعطي���ل عجلة التقدم والبن���اء يف العراق.  
واأو�ش���ح نائب القائد الع���ام للقوات االأمريكية 
يف العراق لا�شت�ش���ارة والتدريب ما ميكن اأن 
يقدم���ه اجلي����ش االأمريك���ي من دع���م يف جمال 
الت�شليح والتجهيز ومبختلف اأنواع االأ�شلحة 
واالأعتدة، وم�شاهمت���ه يف احلفاظ على البنية 
التحتي���ة للجي����ش العراقي وتقويته���ا، م�شريا 
اىل اجله���ود الت���ي يبذله���ا اجل���رنال راميوند 
االأمريكي���ة  للق���وات  الع���ام  القائ���د  اأوديرن���و 
للم�شاهم���ة يف  الع���راق وبالتع���اون مع���ه  يف 
املقررت���ن  الع�شكريت���ن  الفرقت���ن  ت�شكي���ل 
الإقليم كرد�شتان، مو�شحًا ت�شميمه واجلرنال 
اأوديرنو لتقدمي كل اأن���واع الدعم اال�شت�شاري 
واللوج�شت���ي لهات���ن الفرقت���ن بع���د موافق���ة 
احلكوم���ة العراقية على ذلك الدع���م.  واأ�شاف 
اجلرنال باربريو ان اال�شتع���داد كامل للقوات 
وت�شلي���ح  تدري���ب  يف  للم�شاهم���ة  االأمريكي���ة 
ق���وات ال�شرط���ة العراقية وال�شرط���ة يف اإقليم 
كرد�شت���ان اأي�ش���ًا، لتمكينه���ا من تثبي���ت االأمن 

واال�شتقرار داخل الباد. 
واأ�شاد رئي����ش اجلمهورية باجله���ود اجلبارة 
التي يبذله���ا اجلرنال باربريو، جم���ددًا �شكره 
وامتنان���ه للوالي���ات املتح���دة االأمريكية قيادة 
وجي�شًا و�شعبًا مل�شاهمته���م الفعالة يف حترير 
ال�شع���ب العراقي من ن���ري الدكتاتورية  املبادة 
، موؤك���دًا اأهمية تو�شي���ع العاقات الثنائية بن 

البلدين ال�شديقن يف جميع املجاالت.

طالباين: العراق �ضيقدم النموذج 
الناجح للدميقراطية

بغداد / املدى 
عل����ى  الن����واب  جمل�����ش  �ش����وت 
م�ش����روع قان����ون اخلدم����ة والتقاع����د 
الع�شك����ري بعد نق�شه من قبل رئا�شة 
اجلمهورية، اذ �شوت املجل�ش باأخذ 
النق�����ش يف بع�ش امل����واد ورد مواد 

اأخرى. 
كم����ا �ش����وت املجل�����ش اأم�����ش االثنن 
على موازنة جمل�����ش الق�شاء االأعلى 
وجمل�����ش الن����واب، وعل����ى  اأع�ش����اء 
الهيئة التمييزية يف حمكمة التمييز 
للنظ����ر يف الطع����ون املقدم����ة من قبل 
امل�شمول����ن باالإج����راءات املن�شو�ش 

عليها يف قان����ون امل�شاءلة والعدالة، 
وكذل����ك مت الت�شوي����ت عل����ى ت�شكيل 
من����ح  يف  للتحقي����ق  نيابي����ة  جلن����ة 
جمل�����ش  يف  الوظيفي����ة  الدرج����ات 

النواب والعقود املربمة فيه.
وق����ال رئي�����ش جمل�����ش الن����واب فيما 
م�ش����روع  عل����ى  الت�شوي����ت  يخ�����ش 
قانون املوازن����ة :"بانه من الطبيعي 
الأن  عليه����ا  الت�شوي����ت  يتاأخ����ر  ان 
بدرا�شت����ه  يق����وم  الن����واب  جمل�����ش 

واعادة النظر فيه".
م����ن جانبه����ا بين����ت رئي�����ش اللجن����ة 
املالي����ة النائ����ب االء ال�شع����دون باأنه 

م����ن املحتمل ان يت����م الت�شويت على 
م�شروع املوازن����ة يوم ال�شبت املقبل 
بعد اكمال امل�شروع ب�شكله النهائي. 

كما و انهى املجل�����ش القراءة الثانية 
مل�ش����روع قان����ون امل�ش����رف العراقي 
للتجارة وم�شاري����ع قوانن دواوين 
االأوق����اف والق����راءة االأوىل ملق����رتح 
ال�شكني����ة  ال����دور  متلي����ك  قان����ون 
اململوك����ة للدول����ة ل�شاكنيها ومقرتح 
قان����ون متلي����ك املتجاوزي����ن، بعدها 
رف����ع ال�شي����خ خال����د العطي����ة النائب 
االأول لرئي�����ش املجل�ش اجلل�شة على 

اأن تبقى مفتوحة.

 املحافظ��ات / ح�س��ني العام��ل 
وال�كاالت 

جرى يف مق����ر الكلي����ة الع�شكرية الرابعة 
مبحافظ����ة ذي ق����ار حف����ل تخ����رج الدورة 
م����ن  �شابط����ا   169 ت�ش����م  الت����ي  و   100

خمتلف حمافظات الباد. 
م����ع  تزام����ن  ال����ذي  االحتف����ال  وح�ش����ر 
اجلي�����ش  لتاأ�شي�����ش   ) ال)89  الذك����رى 
العراق����ي  مع����اون رئي�����ش اأركان اجلي�ش 
ل�ش����وؤون التدريب الفري����ق ح�شن جا�شم 
دوحي وعدد من الربملانين وامل�شوؤولن 
يف  االمني����ة  الق����وات  وق����ادة  املحلي����ن 
حمافظت����ي ذي قار ومي�ش����ان حيث جرى 
ا�شتعرا�ش ع�شكري  لل�شباط املتخرجن 

من الدورة املذكورة. 
 وقال دوحي: اإن تخ����رج الدورة احلالية 
التي اطلق عليها )�شي����ف العراق(  ي�شكل 
اإ�شافة فاعلة للق����وات امل�شلحة العراقية ، 
م�ش����ريا اإىل اإن الكلي����ة الع�شكرية الرابعة 
بذل����ت جه����ودا كب����رية ورف����دت اجلي�����ش 
العراق����ي ب� 13 دفعة م����ن �شباط اجلي�ش 

ومن خمتلف ال�شنوف الع�شكرية.
 وب����ن دوح����ي" اإن املتع����ارف علي����ه يف 
اغلب دول العامل هو وجود كلية ع�شكرية 
واحدة للجي�����ش ، اال اإن الظروف االأمنية 
اال�شتثنائي����ة  حتمت ت�شكي����ل اأربع كليات 
يف عم����وم الب����اد ، الفت����ا اىل اإن حت�ش����ن 
الظ����روف االأمني����ة خل����ق قناع����ة جدي����دة 
الكلي����ات  باإلغ����اء  الدف����اع  وزارة  ل����دى 
الثاث االأخرى واالكتف����اء بكلية مركزية 
واحدة  جلمع طاب الع����راق من ال�شمال 
واجلن����وب ليتدرب����ون يف م����كان واح����د 
وي�شكل����ون ن����واة جي�����ش مهن����ي ووطني 

ميثل جميع مكونات ال�شعب العراقي.
 ويف �شياق اآخر قال  مدير ق�شم االإح�شاء 
اجلنائي يف مديرية �شرطة ذي قار املقدم 
حم�ش����ن ثجيل االإبراهيمي ان عام 2009 

�شه����د انخفا�شا كبريا يف جمال احلوادث 
االمنية موؤكدا انخفا�����ش بع�ش اجلرائم 
املذك����ور.  الع����ام  خ����ال   %100 بن�شب����ة 
مو�شح����ا يف بي����ان �شحف����ي �ش����در ع����ن 
مديري����ة �شرط����ة ذي ق����ار وح�شلت املدى 
عل����ى ن�شخه من����ه: انه من خ����ال التقرير 
ال����ذي يع����ده ق�ش����م االح�ش����اء  ال�شن����وي 
اجلنائي يف مديرية �شرطة ذي قار والذي 
يتعلق بق�شايا احلوادث االأمنية ، لوحظ 
باحل����وادث  كب����ريا  انخفا�ش����ا  هن����اك  اأن 
االأمني����ة  و�ش����ل يف معظم احل����وادث اىل 
يف  اأمن����ي  م�ش����در  اأف����اد  فيم����ا     .%100

�شرطة حمافظ����ة االأنب����ار،  ام�ش االثنن، 
بوج����ود معلومات ا�شتخباري����ة تفيد باأن 
اجلماع����ات امل�شلحة ت�شعى اإىل ا�شتخدام 
تفج����ريات  يف  واحليوان����ات  املجان����ن 
ال�شتهداف مواقع ح�شا�شة يف املحافظة. 
وق����ال امل�ش����در يف ت�شريح����ات �شحفي����ة 
اإن "اجلماع����ات امل�شلح����ة ق����د تلج����اأ اإىل 
تفخيخ حيوان����ات األيف����ة اأو كاب �شائبة 
ودفعه����ا اإىل و�ش����ط امل����دن وتفجريها عن 
بع����د"، م�شريًا اإىل اأن "ه����ذا التوجه ياأتي 
بعد جن����اح االأجه����زة االأمني����ة يف االأنبار 
بفر�ش اإج����راءات م�ش����ددة متنع و�شول 

ال�شي����ارات املفخخ����ة واالأحزم����ة النا�شفة 
واالأماك����ن  ال�شكاني����ة  التجمع����ات  اإىل 

احل�شا�شة يف املحافظة".  
واأ�ش����اف امل�ش����در، وه����و اأح����د العاملن 
يف قيادة عملي����ات االأنبار، اأن "معلومات 
وردت اإىل االأجه����زة االأمني����ة حت����ذر م����ن 
اإقدام اجلماع����ات امل�شلحة على ا�شتخدام  
وال����كاب  احلم����ري  مث����ل  حيوان����ات 
والبغ����ال يف تفج����ريات ق����د حت�شل قبيل 
ا�شتخدامه����ا  ع����ن  ف�ش����ًا  االنتخاب����ات، 
ملجان����ن اأو اأ�شخا�����ش يعانون من مر�ش 
انف�ش����ام ال�شخ�شي����ة".  م����ن جهت����ه، قال 

رئي�ش جلنة االأم����ن والدفاع يف حمافظة 
اإن  العيف����ان  �شع����دون  عيف����ان  االأنب����ار 
احتمال ا�شتخ����دام املجانن واحليوانات 
االأليف����ة اأم����ر وارد ولي�����ش بجدي����د عل����ى 

تنظيم القاعدة يف املحافظة. 
واأ�شاف العيفان يف ت�شريحات �شحفية  
ال�شن����وات  خ����ال  قام����ت  "القاع����دة  اأن 
املا�شي����ة بتفجري ثاثة جمانن يف مدينة 
الفلوجة بع����د اأن األب�شتهم اأحزمة نا�شفة، 
ف�ش����ًا ع����ن تفخيخه����ا احلم����ري واالأبقار 
لتفجريه����ا عل����ى الطري����ق الرئي�ش����ة بن 
مدينت����ي الفلوجة والرم����ادي ال�شتهداف 

القوات االأمريكية اأو العراقية". 
فيم����ا لف����ت الطبي����ب البيط����ري قا�شم عبد 
الل����ه اإىل "�شعوبة ا�شتخ����دام احلمري اأو 
االأبقار الأنها ال ت�شتطيع اأن ت�شري يف خط 
ثاب����ت، مبين����ًا اأن "تفخي����خ احليوان����ات، 
الت����ي ت�شنف على اأنها غبي����ة، وحتريكها 
باجت����اه مناط����ق ح�شا�ش����ة اأو جتمع����ات 
لق����وات االأمن قد يجع����ل اال�شتهداف اأكرث 
دموي����ة، الأن هذه احليوان����ات قد تتوقف 
قب����ل املكان املح����دد تفج����ريه، االأمر الذي 
ويف  املدني����ن".    مقت����ل  اإىل  �شي����وؤدي 
دي����اىل  قال م�ش����در اأمني م�ش����وؤول فيها،  
ام�ش االثنن، اأن جندي����ًا اأ�شيب بجروح 
متو�شط����ة باإطاق ن����ار يف بعقوبة، فيما 
اأبطل����ت وح����دة مكافح����ة املتفج����رات يف 
ال�شرط����ة مفع����ول ث����اث عب����وات نا�شف����ة 
يف مناط����ق متفرقة م����ن املحافظة.  وقال 
اإن  �شحفي����ة،  ت�شريح����ات  يف   امل�ش����در 
اأح����د جنود الفرق����ة اخلام�شة من اجلي�ش 
اأ�شي����ب، ام�ش ، بج����روح متو�شطة جراء 
اإطاق نار جمه����ول امل�شدر، خال عملية 
تفتي�����ش داخ����ل منطق����ة ال�شناع����ة �ش����رق 
ق�شاء املقدادي����ة.  واأ�شاف امل�شدر، الذي 
طلب ع����دم الك�شف عن ا�شمه، اأن االأجهزة 
االأمنية طوق����ت منطقة احل����ادث وفتحت 

حتقيقًا ملعرفة ماب�شاته". 
 ويف �شي����اق اآخر، ذكر امل�شدر اأن "وحدة 
مكافح����ة املتفجرات يف ال�شرط����ة اأبطلت 
مفعول عبوتن نا�شفتن حمليتي ال�شنع، 
وهما عبارة عن قذيفتي هاون عيار 155 
مل����م؛ االأوىل كان����ت مو�شوعة قرب منزل 
يف قرية األبو طعمه،  فيما و�شعت الثانية 

قرب منزل اأي�شًا يف منطقة التحرير. 
واأ�ش����ار امل�شدر اإىل اأن����ه مت "اإبطال عبوة 
ثالث����ة، وهي عبارة ع����ن قذيفة هاون، يف 
ب�شتان زراع����ي يف منطقة بزل ال�شاخة"، 

يف  بعقوبة.

امل�ضادقة على قانون اخلدمة والتقاعد 
الع�ضكري بعد نق�ضه

 بغ��داد / حمم��د الذهب��ي و احي��اء 
امل��س�ي

تبادلت احلكوم����ة مع جمل�ش الن����واب االتهامات 
ب�ش����اأن موازن����ة ع����ام 2010 فق����د اخ����ذ كل ط����رف 
باته����ام االخ����ر بالتق�ش����ري وكان عدد م����ن اع�شاء 
جمل�ش النواب ق����د اتهم ام�ش ،االثنن، احلكومة  
مب�شوؤوليتها عن تاأخري اقرار املوازنة االحتادية 
لعام 2010 ، فيما عزت احلكومة ا�شباب التاأخري 

اىل دوافع �شيا�شية.
وق����ال ع�ش����و االئت����اف العراق����ي املوح����د قي�����ش 
العام����ري يف ت�شري����ح ل )امل����دى ( اإن "املوازن����ة 
االحتادي����ة و�شلت م����ن احلكومة متاأخ����رة وفيها 
ع����دد من اال�شكاالت، ومركز الدرا�شات والبحوث 
جمموع����ة  للمجل�����ش  ق����دم  الن����واب  جمل�����ش  يف 
جمل�����ش  عل����ى  كان  املوازن����ة  ب�ش����اأن  ماحظ����ات 
الن����واب ت�شحيحها النه����ا التن�شجم م����ع التوجه 
االداري وال�شيا�ش����ي لبن����اء الدول����ة العراقي����ة". 
واأو�ش����ح العامري اأن "جمل�ش النواب يقع حاليا 
حتت �شغوط كبرية من جمال�ش املحافظات التي 
تطال����ب باإق����رار املوازن����ة ليت�شن����ى له����ا املبا�شرة 
بتنفيذ امل�شاري����ع املتوقفة ، وجمال�ش املحافظات 
حت����اول اأن تو�ش����ل �شوتها اىل جمل�����ش النواب 
عن طريق ممثليها باأن التخ�شي�شات املالية التي 

منحت ملحافظاتهم التكفي لتوفري اخلدمات لها.
وب����ن العام����ري  ان" املوازن����ة االحتادي����ة فيه����ا 
الكثري من اال�شكاالت التي حتتاج اىل اعادة نظر، 
لكن احلاح احلكومة باإق����رار املوازنة له مربراته 
االنتخابية من خال ت�شخيم عدد موظفي الدولة 
م����ن خال منح درجات وظيفية جيدة خال العام 
احلايل". وكان جمل�ش الوزراء قد �شادق يف 13 
ت�شري����ن االول املا�ش����ي على املوازن����ة االحتادية 
لع����ام 2010  البالغة 83 تريلي����ون دينار عراقي، 
وتت�شمن املوازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 
5 تريليون����ات و300 مليار دين����ار عراقي، والتي 
اعتمدت على اأ�شا�ش اأن �شعر الربميل الواحد من 

النفط 60 دوالرًا.
م����ن جانبه قال رئي�ش كتلة االيزيدين يف جمل�ش 
الن����واب اأم����ن فرح����ان  يف ت�شري����ح خا�����ش ل����� 
)امل����دى( اأن" جمل�ش النواب قرر ترحيل املوازنة 
االحتادية لعام 2010 اىل احلكومة من اجل بيان 

العجز الكبري فيها واعادة النظر ببع�ش الفقرات 
اأن  فرح����ان  واأو�ش����ح  تعدي����ًا".  تتطل����ب  الت����ي 
"جمل�����ش النواب مل يكن معرقًا القرار املوازنة 
ولكن بع�ش الفقرات ال����واردة فيها تتطلب اعادة 
تقييم و�شياغ����ة". وكان رئي�ش الوزراء العراقي 
نوري املالكي قد اتهم ام�ش االول االحد ، جمل�ش 
النواب مبحاولته عرقلة اقرار املوازنة االحتادية 
للع����ام احلايل، موؤك����داأً ان اأغل����ب القوانن معطلة 
ب�شبب اخلافات بن الكت����ل ال�شيا�شية او تنتظر 

مقاي�شة قانون بقانون اآخر.
 اىل ذلك اأكد النائب عن االئتاف العراقي املوحد 
نبي����ل ابراهي����م ع����دم وج����ود اي غر�����ش �شيا�شي 
وراء تاأخ����ري اقرار املوازنة العام����ة ل�شنة 2010 
. وكان����ت ت�شريح����ات عدي����دة م����ن م�شوؤولن يف 
الدول����ة وعل����ى راأ�شه����م رئي�����ش ال����وزراء ن����وري 
املالكي ق����د ا�شارت اىل ان هن����اك اهدافًا �شيا�شية 
وراء تاأخري الت�شويت على املوازنة العامة ل�شنة 

.2010
وا�شاف ابراهيم ان غالبية الكتل الربملانية متفقة 
على ان مت����ر املوازنة ب�شكل �شحيح ، م�شريا اىل 
ان املناق�شة االخرية ا�شتبعدت الكثري من االمور 
الت����ي تخ�شها. منوه����ا اىل ان بع�ش الكتل وعلى 
را�شه����ا االئت����اف العراق����ي املوح����د ق����د طالب����ت 
بتخ�شي�����ش دوالر واح����د ع����ن كل برمي����ل نف����ط 
للمحافظات الت����ي ي�شتخرج منها النفط.  وتابع: 
ان الكتل ال�شيا�شية طالبت بزيادة ن�شبة ميزانية 
املحافظات من امليزانية اال�شتثمارية على اأ�شا�ش 
ان املبلغ املخ�ش�����ش ال يتنا�شب وحجم امل�شاريع 
فيه����ا ،ومت اقرتاح تخ�شي�ش مبل����غ ي�شتقطع من 
ميزانية الوزارات من 10-20% وي�شل اىل %50 

يف امليزانية اال�شتثمارية.
واأو�ش����ح ان املبال����غ املخ�ش�ش����ة لتنمي����ة االأقاليم 
قليل����ة ،وال تلب����ي احتياج����ات املحافظ����ات وه����ذا 
م����ا دع����ت اإليه اغل����ب جمال�����ش املحافظ����ات ،التي 
اأعرب����ت ع����ن رف�شه����ا للميزاني����ات املخ�ش�شة لها 
ب�شب����ب قلته����ا،  م�ش����ريا اىل وج����ود نقطة خاف  
ب�ش����اأن البن����د ثالث����ا ورابعا م����ن املوازن����ة والتي 
تخ�ش املبال����غ املخ�ش�شة الإقلي����م كرد�شتان ،وما 
ي�شببه ملوازنة االإقليم م����ن �شرر ، مبينا ان هناك 

معار�شة من االأكراد بخ�شو�ش ذلك.

وذك����ر ان ه����ذه االم����ور اإ�شاف����ة اىل طل����ب جلن����ة 
وزارة  خم�ش�ش����ات  رف����ع  واملهجري����ن  الهج����رة 
املهجري����ن كم����ا طالب����ت جلن����ة التعلي����م بزي����ادة 
تخ�شي�ش����ات وزارتي الرتبي����ة والتعليم العايل، 
كل ذل����ك ادى اىل تاأخري اقرار املوازنة حتى االن. 
و�شدد ابراهيم على اإن الهدف من تعطيل املوازنة 
هو م����ن اجل درا�شتها ب�شكل متاأن وعدم حتميلها 
مبالغ ا�شافية ، من اج����ل اخلروج مبوازنة تلبي 
احتياجات ال�شع����ب . مو�شحا اإن تاأخري املوازنة 
ال يعن����ي تعطي����ل املوؤ�ش�ش����ات احلكومي����ة الن من 
املتع����ارف علي����ه ان باإم����كان وزارة املالية اإطاق 
12/1 م����ن مبل����غ املوازنة وت�ش����رف اىل اجلهات 
وال����وزارات املعني����ة. وكان����ت وزارة املالي����ة ق����د 
املوازن����ة  م����ن  اط����اق %20  ع����ن  ام�����ش  اعلن����ت 
اال�شتثمارية للمحافظات والوزارات لعام 2010 
للم�شاري����ع امل�شتم����رة ،واوع����ز وزي����ر املالية اىل 
دائ����رة املحا�شبة ب�ش����رف الن�شبة املذكورة بهدف 
اال�شتم����رار باإط����اق املوازن����ة الت�شغيلي����ة لع����ام 
2010 مب����ا فيها تخ�شي�ش����ات البطاقة التموينية 
و�شبك����ة احلماية االجتماعي����ة ورواتب املوظفن 
واملتقاعدي����ن. ام����ا بالن�شب����ة مل����ا يقال ع����ن تاأخري 
امل�شاري����ع اال�شتثماري����ة ،فاأك����د ابراهي����م  ان هذا 
غ����ري �شحي����ح الن العم����ل م�شتم����ر بامل�شاريع من 
العام املا�شي وهذا يعني ان املبالغ املر�شودة لها 

موجودة ا�شا لدى الوزارات.
واأك����د ابراهيم ان جمل�ش الن����واب ال يريد تاأخري 
اعم����ال احلكومة " لكننا حري�شون على ان تكون 

املوازنة ملبية لطموح ال�شعب.
 م����ن جهته ق����ال النائب ع����ن كتلة الف�شيل����ة با�شم 
لديه����ا  ال�شيا�شي����ة  الكت����ل  بع�����ش  "ان  �شري����ف 

ماحظاتها  على املوازنة العامة لعام 2010 ".
ان"  ل�)امل����دى(  ت�شري����ح  يف  �شري����ف  وا�ش����اف 
اع�ش����اء الربمل����ان  يحاولون تعدي����ل  املوازنة " ، 
م�ش����ريا اىل "ان اهم االمور الت����ي يجب  تعديلها 
ه����و مو�ش����وع املخ�ش�ش����ات املالي����ة للمحافظات 
تتنا�شب مع  باملجحف����ة  وال  "وا�شف����ا" املوازنة 

التخ�شي�شات". 
وتابع  �شريف "ان املوازنة زادت والتخ�شي�شات 
قل����ت "، الفت����ا اىل "ان هذا املو�ش����وع يوؤثر �شلبا 

على الامركزية االدارية للمحافظات".

دوافع �سيا�سية تقف وراء التاأخري
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ب�ضاأن اإقرار املوازنة
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