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ب�����ع�����د زي�������������ادة �إط����ل����اق���������ات امل�������ي�������اه يف م�����������ش�����روع م���������اء ال����ب���������ص����رة

هواء يف �شبك

(الفخر تايل)

ور�شة عمل دولية ب�ش�أن �شحة املياه وارتفاع الأمالح يف �شط العرب

يحك ��ى ان رج�ل�ا ميتل ��ك فر�س ��ا جميل ��ة ،يتبخ�ت�ر به ��ا ويفتخ ��ر بفعالها
وجماله ��ا ،ويف اح ��دى امل�سابق ��ات الت ��ي �شارك ��ت فيه ��ا الفر� ��س ،ات ��ى
�صاحبن ��ا بها مزينة بان ��واع الزينة حتيطها هالة م ��ن اخليالء والتكرب،
و�صلت الفر�س اىل امليدان وهو مت�أكد انها �ستدع املغاليب خلفها  ،ابتد�أ
ال�سباق وهو ينظر اليها ت�شق عنان االر�ض بحركة ر�شيقة و�سرعة فائقة
حت ��ى خلف ��ت وراءها غمامة من غب ��ار انك�شفت واخلي ��ل خلفها  ،وخالل
ف�ت�رة من الزم ��ن بدا االعي ��اء على الفر� ��س وتقدمتها اخلي ��ل التي كانت
خلفه ��ا  ،ف�شم ��ت ال�شامتون وتكلم املتكلمون  ،و�سم ��ع ب�أذنه قول احدهم
�ساخرا(مو� ��ش اول املركا� ��ض الفخر تايل) .فذه ��ب قوله مثال يعني ان
االمور بخواتيمها ولي�س ببداياتها حتى قال ال�شاعر:
( كلما تريد اجتور خلها الليايل)
(مو�ش اول املركا�ض الفخر تايل)
واجابه �شاعر �آخر ببيت من االبوذية:
(فراكك يا�شريج الروح خلها
وروحي ب�سهم يوم اجفاك خلها
الليايل ا�شما تريد اجتور خلها
فخر مهدادها التايل ال�سرية)
لي� ��س من امله ��م ان تكون بداي ��ات االمور مزوقة ب ��كالم مع�سول ووعود
جذابة ،مايح�صل يف النهاية هو املهم ،وكذاك لو ت�أملنا االجنازات التي
حتققت خ�ل�ال اربعة اعوام لالحظن ��ا تلك�ؤا وا�ضح ��ا يف جميع مفا�صل
الدول ��ة ،فلقد �سمعنا بع ��ام اال�ستثمار وعام االعم ��ار ونوق�شت م�شاريع
فخمة دون جدوى  ،التخبط وا�ضح واالنتقاالت ال�سريعة من �شعار اىل
�آخ ��ر اللحن الذي كان من املفرت� ��ض ان تعزفه احلكومة وجعل جهودها
مبعرثة هنا وهناك.
لقد دخلنا ال�سن�ي�ن االربع بكهرباء معلولة وخرجنا منها كذلك ،وناق�شنا
الروات ��ب وزياداته ��ا وخرجنا بغالء كارث ��ي جعل الدين ��ار كالدرهم اما
االم ��ن امل�ستتب فقد جعل من م�صطلح التربع يعود اىل االذهان والتربع
ابتك ��ره نظام �ص ��دام عندما جعل التجنيد بال زم ��ن فيقوم الكثريون من
ا�صح ��اب االم ��وال وامل�صالح بالتربع� ،أي اعط ��اء ال�ضباط املق�سوم لكن
هذه املرة (اجلماعة ياخذون رواتب من الدولة لينزل جزء منها بجيوب
ال�ضب ��اط) ،ناهي ��ك عن جمل�س الن ��واب الذي تفتقت اذه ��ان اع�ضائه عن
منج ��ز كارث ��ي �آخر ب�أن يك ��ون ال�سبت عطل ��ة ر�سمية جلمي ��ع الوزارات
ماع ��دا الرتبي ��ة ،وك�أن الرتبية تعمل مبفردها ول ��ذا يجب ان تتطور هي
فح�س ��ب ،متنا�سني ان النهو�ض العلم ��ي مع النهو�ض العمراين مع باقي
اجلوان ��ب ميثل تكام�ل�ا اجتماعي ��ا يبني جمتمع ��ا متط ��ورا ،ماقيمة ان
نخ ّرج �آالف الطالب من املدار�س اىل اجلامعات ثم اىل ال�شارع بب�سطات
وعرب ��ات للتحميل  ،ولذا مل تبق ار�صف ��ة ل�سري امل�شاة ،ماقيمة ان نعطي
بكلوريو� ��س اىل مهند�س ومن ث ��م يقبل بكلية ال�شرط ��ة �ضابطا اداريا ،
وماقيم ��ة عمل ال�سب ��ت ان كان ال�صف الواحد ي�ض ��م ( )75طالبا واكرث،
واخ�ي�را ماقيم ��ة املدر�سة ان كان الطالب يف الثال ��ث املتو�سط واليعرف
القراءة والكتابة؟
ان لالم ��ور اول مث ��ل ماله ��ا �آخر �صحيح ولك ��ن االعم ��ال بنتائجها ومن
زرع ح�ص ��د ،والبع� ��ض يبدو نادما على التفريط ول ��ذا يريد ان يعرب عن
خيبته ويدلل على وطنيته بقوانني ال اعتقد ان لهاقيمة ،وهاهي الندامة
جعل ��ت من جمل� ��س النواب يفكر بالغاء عطل ��ة ال�سبت ويجرب املدر�سني
برواتبه ��م التافه ��ة عل ��ى اج ��ور نق ��ل م�ضاف ��ة  ،وي�ت�رك مناق�ش ��ة قانون
االنتخابات وقانون النفط والغ ��از وقانون االحزاب ،ومن ثم يعود اىل
ا�ستجواب الوزراء ليربهن على توجه ��ات اع�ضائه ال�ساذجة وهمومهم
التي الت�ساوي وزن ذبابة .والفخر تايل كما يقولون

الب�صرة  /املدى

با�ش ��رت اجلهات ذات العالقة بالإعداد
لإقام ��ة ور�شة عمل دولي ��ة حول �شحة
املي ��اه يف حمافظة الب�ص ��رة وارتفاع
تراكي ��ز االمالح يف مي ��اه �شط العرب
مطلع �شهر ت�شرين الثاين املقبل.
وذك ��ر م�ص ��در يف اع�ل�ام دي ��وان
املحافظ ��ة ام� ��س بح�س ��ب (واع ) :ان
اللجن ��ة التح�ضريي ��ة للور�ش ��ة الت ��ي
تق ��ام بالتع ��اون والتن�سيق بني ديوان
املحافظ ��ة وجامع ��ة الب�ص ��رة توا�صل
عمله ��ا يف حتدي ��د حم ��اور الور�ش ��ة ،
مو�ضح� � ًا :ان الور�ش ��ة �ستق ��ف عل ��ى
عدة حماور بينه ��ا :التقنيات احلديثة
يف جم ��ال تنقي ��ة املياه و�شح ��ة املياه
وا�سبابه ��ا وم�ستقب ��ل الرثوت�ي�ن
الزراعية واحليوانية يف ظل تداعيات
�شحة املياه وملوحتها».
وبني امل�صدر :ان « اللجنة التح�ضريية
للور�شة الت ��ي دعيت لها اطراف دولية
تعن ��ى بامل�شكل ��ة للم�شارك ��ة واب ��داء
الراي ،تتالف من رئي�س جلنة الزراعة
وامل ��وارد املائي ��ة يف جمل�س املحافظة
وعمي ��د كلية الهند�س ��ة الدكتور �صالح
ا�سماعي ��ل جن ��م وعمي ��د كلي ��ة العلوم
حمم ��د جا�س ��م اال�س ��دي وعمي ��د كلية
الزراع ��ة �شاكر حنتو� ��ش ومدير مركز
عل ��وم البح ��ار مال ��ك ح�س ��ن ورئي� ��س

ق�س ��م اال�سماك يف كلية الزراعة �ساجد
�سعد الن ��ور وامل�ست�ش ��ار الزراعي يف
املحافظة حم�سن عبد احلي وامل�ست�شار
البيئي ح�سني فا�ضل».
من جهته اكد رئي�س جلنة النزاهة يف
جمل�س الن ��واب �صب ��اح ال�ساعدي ان
التق�ص�ي�ر احلكومي وا�ضح يف ق�ضية
املي ��اه مبحافظة الب�ص ��رة ،وقد حذرنا
من هذا االمر منذ فرتة طويلة.

وا�ضاف ال�ساعدي ل� �ـ( واع) :اننا قلنا
ان هن ��اك اجتاها لتجفي ��ف منابع �شط
العرب وزيادة امللوحة باعتبار ان املد
البح ��ري �سيطغ ��ى على امل ��د النهري،
مبين� � ًا :ان ما يج ��ري االن يف الب�صرة
من معاناة كبرية وكارثة حقيقية على
املواط ��ن العراق ��ي والبيئ ��ة العراقية،
واعتق ��د ان احلكوم ��ة ق�صرت وتق�صر
الآن بحي ��ث انه ��ا التويل اهمي ��ة لهذا

اثار �شحة املياه وارتفاع الأمالح يف �شط العرب

املو�ضوع.
وبذات ال�سي ��اق قام ��ت وزارة املوارد
املائية بزيادة كميات املياه العذبه اىل
حمافظ ��ة الب�ص ��رة من منطق ��ة البدعه
عرب م�شروع ماء الب�صرة من 5.5م/3
ثا اىل  7.5م/ 3ثا وذلك ملعاجلة م�شكلة
مي ��اه ال�ش ��رب التي تعانيه ��ا املحافظة
نتيجة ارتف ��اع ن�سبة امللوحة يف مياه
�شط العرب .حيث قامت الوزارة بعدة

اج ��راءات من خالل دوائرها املخت�صة
متثل ��ت بزي ��ادة االطالق ��ات املائية يف
نه ��ر الغراف ،وكذل ��ك ازالة الرت�سبات
يف منطق ��ة البدعة لت�سهي ��ل ان�سيابية
املياه يف �شط الغراف .
وا�ش ��ار بي ��ان اعالم ��ي �ص ��ادر ع ��ن
ال ��وزارة :ان كمي ��ة املي ��اه التي ت�ضخ
حالي� � ًا يف م�ش ��روع م ��اء الب�ص ��رة
والبالغ ��ة 7.5م/3ث ��ا كافي ��ة لتلبي ��ة

ن������ف������ى ت�����ع�����ر������ض�����ه مل������ح������اول������ة اغ�����ت�����ي�����ال

ال�سامرائي ي�ؤكد اجراء االنتخابات يف جميع املحافظات مبا فيها كركوك
بغداد /ه�شام الركابي

اكد رئي�س جمل� ��س النواب اياد ال�سامرائي
ان االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املقبل ��ة �ستجري
يف عموم الب�ل�اد دون ا�ستثناء الية حمافظة
ومنه ��ا كركوك ويف يوم واحد  ،م�ضيفا  :ان
الكتل ال�سيا�سية يف جمل�س النواب تو�صلت
اىل اتف ��اق ح ��ول م�ش ��روع تعدي ��ل قان ��ون
االنتخاب ��ات معرب ��ا ع ��ن �أمله ب� ��أن لترتاجع
الكتل عن هذا االتفاق.
وا�ض ��اف ال�سامرائ ��ي يف مومت ��ر �صحفي :
ان جمل�س الن ��واب ال يهمل �أي قانون ي�صب

عبد اهلل ال�سكوتي

يف م�صلح ��ة ال�شعب ولكن هناك قوانني فيها
م�ش ��اكل وتعقيدات لذا نحن نحاول ان ن�ضع
حال له ��ذه اال�شكالي ��ات ومنها قان ��ون النفط
والغاز الذي يعاين من م�شاكل كثرية نحاول
ان ن�ص ��ل بها اىل ا�س� ��س م�شرتكة للت�صويت
عليه ��ا مبين ��ا انه كان ي�أم ��ل يف ت�شكيل جلنة
م ��ن وزارت ��ي النفط واملالية لفت ��ح حوار مع
حكوم ��ة �إقليم كرد�ستان حل ��ل هذا املو�ضوع
ولكن على ما يبدو هناك قطيعة بني الطرفني
 ،م�ش�ي�را اىل ان املع�ضل ��ة الت ��ي يعاين منها
قان ��ون النف ��ط والغ ��از ه ��و ان التحال ��ف

الكرد�ست ��اين يريد �أق ��راره مع اربعة قوانني
اخرى .
وح ��ول تعر�ض موكب ��ه ال طالق ن ��ار �صباح
ام�س يف املنطق ��ة اخل�ضراء اكد ال�سامرائي
ان ��ه مل تكن هناك حماول ��ة اغتيال وامنا كان
هن ��اك ا�ستب ��دال ق ��وة م ��كان ق ��وة اخرى مل
تكن عل ��ى علم ب�سياق ��ات العم ��ل يف املنطقة
اخل�ض ��راء مم ��ا �سبب ارب ��اكا رافق ��ه اطالق
نار متت ت�سويت ��ه بالتن�سيق مع مدير مكتب
القائد العام للقوات امل�سلحة .
وب�ش� ��أن زيارته اىل فرن�س ��ا وايران او�ضح

ال�سامرائ ��ي ان زيارت ��ه اىل فرن�س ��ا كان ��ت
بدع ��وة من احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة وقد مت يف
ه ��ذه الزي ��ارة االط�ل�اع عل ��ى عم ��ل جمل� ��س
ال�شيوخ الفرن�سي وامكانية تو�سيع التفاهم
ب�ي�ن اجلهت�ي�ن لتطوي ��ر العم ��ل الربمل ��اين
يف الع ��راق  ،ام ��ا م ��ا يتعل ��ق بزي ��ارة الوفد
الربمل ��اين اىل اي ��ران فقال ان ��ه وبالرغم من
التباي ��ن يف وجه ��ات النظ ��ر ب�ش� ��أن الزيارة
اال ان هن ��اك م�سائ ��ل مهم ��ة م ��ن ال�ض ��روري
حلها مع اجلانب االيراين  ،م�ضيفا ان الوفد
الربملاين الذي زار اي ��ران بحث عدة م�سائل

دولة القانون  :ال خطوط حمراء �ضد احد عبد املهدي ي�ؤكد متانة العالقات مع كندا
بغداد  /احياء املو�سوي

او�ضح النائب عن ائتالف دولة القانون ح�سن ال�سنيد  :انه
ال توج ��د خطوط حمراء �ض ��د احد وان العم ��ل الوطني هو
ارتباطن ��ا مع الكت ��ل ال�سيا�سية االخرى واالمي ��ان بثوابتنا
الوطني ��ة واالنفتاح الذي نتبناه  ،م�ش�ي�را اىل  :م�ستعدون
للتحال ��ف م ��ع �أي كي ��ان �سيا�س ��ي اذا اتف ��ق م ��ع الربنام ��ج
ال�سيا�س ��ي  ،و�س ��وف ن�ستم ��ر بالتح ��اور مع اجله ��ات التي
ترغب باالن�ضمام اىل ائتالف دولة القانون .
و�أك ��د ال�سني ��د  :ان اه ��م ما ميي ��ز ائتالف دول ��ة القانون هو
االتفت ��اح عل ��ى الرتكيب ��ة االجتماعية ب�ص ��ورة وا�سعة ومن
خمتلف الطوائ ��ف املذهبية والقومي ��ة والعرقية والأعراف
منوه� � ًا � :أن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون �ضم خمتل ��ف مكونات
املجتع العراقي  ،ومازال احلوار مع اكرث من  30كتلة اخرى

 ،م�ضيفا ان من اهم مبادئ االئتالف هو ت�شكيل وبناء دولة
القان ��ون وامل�ؤ�س�سات والد�ستور حيث يت�ساوى فيها النا�س
واليكون حلكومة واحدة او حزب واحد و�شخ�ص واحد او
ائتالف واحد وامياننا بامل�شاركة والتعددية .
فيما ا�شار النائب عبا�س البياتي اىل انه مع انطالقة ائتالف
دول ��ة القان ��ون مت فت ��ح ب ��اب التناف� ��س بني الكت ��ل خلو�ض
االنتخاب ��ات النيابي ��ة والت ��ي �س ��وف يك ��ون فيه ��ا تناف� ��س
�شدي ��د ب�ي�ن الكيانات لأنه ��ا �ستكون م ��ن  6-4كيانات كبرية
�ستخو� ��ض االنتخابات وائتالف دول ��ة القانون يف مقدمتها
 .مو�ضح ��ا  :انه مل يتم التط ��رق اىل املنا�صب القيادية وان
هذا االمر �سيخ�ضع للآلية الداخلية وح�سب النظام الداخلي
 ,منوه ��ا اىل انه �سيتم طرح الربنام ��ج االنتخابي لالئتالف
خالل االيام املقبلة .

بغداد  /املدى

اكد نائ ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة عادل عبد
امله ��دي اهمي ��ة تعزيز وتطوي ��ر عالقات
التعاون ب�ي�ن العراق وبقي ��ة دول العامل
مب ��ا فيه ��ا كن ��دا ،م�ش�ي�را اىل ان العراق
قد جتاوز املراح ��ل ال�صعبة ،وهو ي�سري
قدما نحو تر�سيخ جتربته الدميقراطية،
وا�ستكمال بن ��اء م�ؤ�س�ساته الد�ستورية،
والرتكي ��ز يف ال�سن ��وات القادم ��ة عل ��ى
تطوي ��ر االقت�ص ��اد ،وج ��ذب اال�ستثمار،
والنهو� ��ض بقطاع اخلدم ��ات  ،جاء ذلك
خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه يف مكتب ��ه ام�س االحد
�سف�ي�رة كن ��دا ل ��دى الع ��راق مارغري ��ت

هوب ��ر  ،حيث ج ��رى خالل اللق ��اء بحث
تطورات االو�ض ��اع ال�سيا�سية واالمنية
يف الع ��راق ،والعالق ��ات الثنائية و�سبل
تطويرها يف خمتلف املجاالت.
و�شدد عبد امله ��دي بح�سب بيان اعالمي
�ص ��در عن مكتبه على �ض ��رورة ان تكون
للع ��راق عالق ��ات جي ��دة ومتط ��ورة م ��ع
البل ��دان املج ��اورة م ��ن اج ��ل م�ساع ��دة
الع ��راق عل ��ى ار�س ��اء دعائ ��م االم ��ن
واال�ستق ��رار .معت�ب�را ان وج ��ود عراق
ق ��وي وم�ستق ��ر وغن ��ي ه ��و يف �صال ��ح
املنطقة برمتها.
من جانبه ��ا اكدت هوب ��ر حر�ص بالدها

طاملا كانت قواتها الأمنية بخري
الب�صرة  /املدى

لالرتقاء مبهني���ة القوات الأمنية
فيها ،م�ؤكدا «ا�ستمعت �إىل تقرير
ح���ول االرتق���اء مبهني���ة القوات
الأمني���ة يف الب�ص���رة وخا�ص���ة
ق���وات ال�شرط���ة و�أن���ا �سعي���د
مب���ا �سمع���ت ،حمافظ���ة الب�صرة
�ستبقى بخري طامل���ا كانت قواتها
الأمنية بخري».
وخ�ل�ال لقائ���ه جمعا م���ن �شيوخ
الع�شائ���ر �أك���د نائ���ب رئي����س
اجلمهوري���ة �أن «�أم���ن الع���راق
انطلق من حمافظة الب�صرة وان
ال�صفح���ة الأوىل ق���د اكتملت� ،إال
�أن �أمامن���ا حتديات �صعبة تتمثل
مبو�ض���وع مي���اه ال�ش���رب وم���ا
�أ�صاب النخيل يف �أبو اخل�صيب
و�ض���رورة �إع���ادة الدع���م للفالح
وتن�شي���ط القطاع الزراعي وغري
ذلك م���ن التحديات الت���ي تواجه
املحافظ���ة خا�ص���ة يف اجلان���ب
اخلدم���ي» ،مع�ب�را ع���ن �سعادت���ه
ال�ستعادة املحافظة عافيتها مهنئ ًا
�شي���وخ الع�شائ���ر عل���ى وقفته���م
وم�ساهمتهم الفاعلة فيما حتقق،
م�ستمع��� ًا ،خ�ل�ال اللق���اء� ،إىل
العدي���د م���ن الآراء واملالحظ���ات
الت���ي تقدم بها �شي���وخ الع�شائر،
والتي ترك���زت يف غالبيتها على
النق����ص ال���ذي تعاني���ه املحافظة
يف اجلان���ب اخلدم���ي وقط���اع
الزراع���ة وال�صناع���ة ،حي���ث �أكد
على �ضرورة االلتفات للمحافظة
و�إيالئه���ا م���ا ت�ستح���ق م���ن دعم
ورعاية.

بغداد  /املدى

ا�ستقب ��ل النائ ��ب االول لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ال�شيخ
خال ��د العطي ��ة ال�سفري اال�س�ت�رايل روب ��رت تاي�سون لدى
بغ ��داد  ،وتن ��اول اجلانب ��ان اه ��م التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة
والعالق ��ات الثنائي ��ة بني البلدين  ،وتط ��رق النائب االول
اىل التحالفات ال�سيا�سي ��ة االخرية ،والتي ا�شار فيها اىل
ان املرحل ��ة املقبل ��ة �س ��وف تبتع ��د يف جمملها ع ��ن الأطر
الطائفي ��ة و املحا�ص�ص ��ات ال�ضيق ��ة واردف قائ ًال  »:بد�أت
الكت ��ل ال�سيا�سية تبتعد يف ت�شكيالتها عن الأطر الطائفية

على تطوير عالقاتها مع العراق ،وقالت:
«ان الع ��راق وبالرغ ��م م ��ن الظ ��روف
ال�صعب ��ة ،ي�سري نحو حت�س�ي�ن او�ضاعه
االمنية وعالقاته م ��ع املجتمع الدويل».
واعرب ��ت عن املها يف فتح �سفارة كندية
دائم ��ة يف بغداد من اج ��ل اال�شراف على
تطوير عالقات التعاون بني البلدين.
وقال ��ت يف ت�صريح �صحايف بعد اللقاء:
انها بحثت مع نائ ��ب رئي�س اجلمهورية
تط ��ورات االو�ض ��اع يف الع ��راق،
والق�ضاي ��ا ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
تهم البلدين ،و�آفاق التعاون امل�شرتك يف
املجاالت املختلفة.

 ،خ�صو�ص� � ًا وان بع�ض الوزارات ترغب يف بناء وحدات
�سكني ��ة ملوظفيها م ��ا يتيح لل�ش ��ركات اال�سرتالية الدخول
يف هذه املناف�سة « .
وا�شار نائ ��ب رئي�س جمل�س النواب كم ��ا ميكن لل�شركات
اال�سرتالي ��ة الدخول يف جمال ا�صالح االرا�ضي الزراعية
واجلاف ��ة وازال ��ة امللوح ��ة من الرتب ��ة التي تع ��د من اهم
امل�ش ��اكل الت ��ي يعانيه ��ا القط ��اع الزراع ��ي يف الع ��راق ،
وا�سرتاليا ب�صفتها دولة زراعية متقدمة ميكن للعراق ان
ينتفع من جتربتها يف القطاع الزراعي» .

التحالف الكرد�ستاين ي�شكك ب�إح�صائيات العثور على الطفلة املخطوفة (( راون
زيادة ال�سكان يف نينوى و�صالح الدين يف منطقة ال�سيدية
بغداد  /املدى
�شكك ��ت كتل ��ة التحالف الكرد�ست ��اين بدقة الإح�ص ��اءات الر�سمية الت ��ي �أ�ش ��ارت �إىل ح�صول زيادة
�سكاني ��ة يف حمافظتي نينوى و�صالح الدين ،يف وقت و�ص ��ف فيه النائب نور الدين احليايل هذه
الزيادة بالطبيعية.
وطالبت كتلة التحالف الكرد�ستاين وزارة التجارة ومفو�ضية االنتخابات ب�إجراء حتقيقات عاجلة
ملعرف ��ة خلفيات الزيادة يف �أعداد ال�سكان يف كل من حمافظتي نينوى و�صالح الدين .وقال النائب
ع ��ن الكتلة خالد �ش ��واين يف م�ؤمتر �صحايف �ضم نوابا عن الكتلة �إن ن�سبة زيادة �أعداد ال�سكان يف
نين ��وى خ�ل�ال ال�سن ��وات الأربع املا�ضي ��ة بلغت  8. 5باملائ ��ة  ،م�ضيفا  :انه بلغ ع ��دد �سكان نينوى
ح�سب �إح�صائيات وزارة التجارة ثالثة ماليني و� 245ألف ن�سمة� ،أي بزيادة بلغت  8 . 5باملائة ،يف
ح�ي�ن �أن ن�سب ��ة الزيادة يف عموم العراق هي �أربعة باملائة فقط» .من ناحيته ،ا�شار النائب �سريوان
الزه ��اوي �إىل �أن مقاع ��د نينوى يف االنتخابات الربملانية املقبل ��ة �ستبلغ نحو  33مقعدا  ،م�ضيفا :
انه»هن ��اك قاع ��دة �إح�صائية  ،يف حالة عدم وجود �إح�صائية ر�سمي ��ة يف البلد ف�إن ن�سبة الزيادة يف
الدول ��ة تبل ��غ  5-4باملئة كل �أربع �سن ��وات ،لكن ما ح�صل يف املو�صل ه ��و �أن الزيادة فاقت الت�سعة
باملائة ما �أدى �إىل الت�شكيك بهذه الإح�صائيات».
م ��ن جهته ،اعترب النائب عن جبهة التوافق من حمافظة نينوى نور الدين احليايل �أن الزيادة التي
طر�أت على عدد �سكان نينوى واملثبتة لدى وزارة التجارة طبيعية  ،مو�ضحا �أن املحكمة االحتادية
�سبق و�أن قالت �إن نينوى كانت ت�ستحق خم�سة مقاعد �إ�ضافية خالل انتخابات عام .2005
يذك ��ر �أن اخلالف ��ات ال�سيا�سية حالت دون تنظيم الإح�صاء ال�سكاين ال ��ذي كان من املقرر �أن يجري
نهاية ال�شهر اجلاري ،وتقرر �إرجا�ؤه حتى العام املقبل ما ت�سبب يف ا�ستمرار التجاذبات بخ�صو�ص
�أعداد الناخبني وح�صة �إقليم كرد�ستان من املوازنة االحتادية.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

واملحا�ص�صات ال�ضيقة  ،وهذه اهم مالمح املرحلة املقبلة
« .وا�ض ��اف العطي ��ة »:نح ��ن يف ائت�ل�اف دول ��ة القانون
حر�صنا عل ��ى ا�ستقطاب �شخ�صيات وكيانات وطنية ومن
عموم الطيف العراقي وتركنا ب ��اب احلوار مفتوح ًا �أمام
الآخري ��ن ،لتو�سيع االئتالف وفق� � ًا لثوابته الوطنية ومبا
يخ� ��ص العالق ��ات الثنائية بني البلدين وق ��ال :نتطلع اىل
دخول ال�شركات الأجنبية وبخا�صة ال�شركات اال�سرتالية
لتطوير قط ��اع الزراعة والإ�سكان ،كونه ��ا متتلك اخلربة
الكافية التي ت�ؤهلها لإحداث نقلة كبرية يف هذه املجاالت

فخري كرمي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366

بغداد�/أفراح �شوقي
ع�ث�رت القوات الأمني ��ة يف منطقة ال�سيدية
على الطفلة املخطوفة روان تي�سري حمي�سن
البالغ ��ة م ��ن العم ��ر � 4سنوات ق ��رب �إحدى
ال�سيط ��رات يف �ش ��ارع اخلي ��زران �أم� ��س
االحد ً بع ��د ان اختطفت من �أمام منزلها يف
حي ال�ضباط قبل خم�سة �أيام .
وق ��ال �آم ��ر ف ��وج املغاوي ��ر التاب ��ع للفرق ��ة
ال�ساد�س ��ة العقي ��د الرك ��ن مو�س ��ى كاطع يف
ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه ( امل ��دى ) ان اخلاطفني
ف�شل ��وا يف �إخراج الطفلة م ��ن املنطقة بعد
ت�ضيي ��ق اخلناق عليه ��م و�إح ��كام التفتي�ش
عل ��ى خمارج املدينة للحيلول ��ة دون التمكن
م ��ن الفرار به ��ا ونقلها اىل منطق ��ة بعيدة ،
وكذلك ا�ستم ��رار عملي ��ات التفتي�ش الدقيق
داخل الأحياء وال ��دور ال�سكنية ليال ونهار ًا
طيلة الفرتة املا�ضية.
و�أ�ض ��اف كاط ��ع  :ان معلوماتن ��ا الدقيق ��ة
�أك ��دت ان الطفلة مل تخ ��رج من املنطقة طيلة
م ��دة اختطافه ��ا ،ولذل ��ك كثف ��ت دورياتن ��ا

))

الأمني ��ة م ��ن عملي ��ات التفتي� ��ش واملراقب ��ة
خ�صو�ص ��ا ال�سي ��ارات اخلارج ��ة ،علم ��ا ان
ذوي املخطوف ��ة مل يعلم ��وا �سيطراتن ��ا
الأمنية مبو�ضوع اخلطف ،لكننا كنا جادين
بالبح ��ث ع ��ن اجلناة النه م ��ن �صميم عملنا
وواجبنا.
وب�ش ��ان �شي ��وع ظاه ��رة خط ��ف الأطف ��ال
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة مم ��ا �سبب قلق� � ًا ملعظم
عوائل املنطق ��ة قال :انها حم ��اوالت يائ�سة
لزعزع ��ة الأم ��ن ال ��ذي حتق ��ق يف عم ��وم
الع ��راق ،خ�صو�ص ��ا وانن ��ا مقبل ��ون عل ��ى
�إج ��راء االنتخابات ،اذ يلج ��ا املف�سدون اىل
ا�ستخ ��دام و�سائل رخي�ص ��ة لإثارة اخلوف
والفتنة ب�ي�ن املواطنني ،بع ��د ان ف�شلوا يف
ا�ستخدام العبوات الال�صقة وغريها.ووعد
ام ��ر فوج املغاوير �أنهم عازمون على تطهري
كل احياء املنطقة من املجرمني،وان املتابعة
والتفتي� ��ش م�ستم ��رون للق�ض ��اء عل ��ى �أخر
�إرهابي يحاول زعزعة الأمن واحلاق الأذى
بالآخرين  ،علما ان الطفلة ب�صحة جيدة.

هاتف2322276 - 232275 :
فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
توزيع وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق /بريوت /القاهرة /قرب�ص

منها ق�ضية املياه وحتويل جماريها وق�ضية
اال�س ��رى واملحتجزي ��ن واملفقودي ��ن م ��ن
احلرب االيراني ��ة العراقي ��ة وق�ضية تر�سيم
احل ��دود وق�ضي ��ة جماهدي خل ��ق والق�صف
املدفع ��ي االيراين للقرى احلدودية يف اقليم
كرد�ست ��ان م�ش�ي�را اىل ان اجلان ��ب االيراين
كان متفهما للمطالب العراقية.
واك ��د ال�سامرائي ان اجلان ��ب العراقي وقع
اتفاق ��ا مع الق�ض ��اء االيراين الط�ل�اق �سراح
املعتقلني الذي ��ن مت اعتقاله ��م التهامهم بعدد
من الق�ضايا.

ا�����س����م����اء وم����دن

الها�شمي�:ستبقى الب�صرة بخري العطية  :املرحلة املقبلة �ستبتعد عن الأطر الطائفية واملحا�ص�صة
زار نائ���ب رئي����س اجلمهوري���ة
ط���ارق الها�شم���ي مق���ر قي���ادة
عملي���ات الب�ص���رة ،حي���ث التقى
الق���ادة وامل�س�ؤول�ي�ن الأمني�ي�ن
فيه���ا  ،وكان يف ا�ستقبال���ه قائ���د
عملي���ات الب�ص���رة الل���واء الركن
حمم���د ج���واد هوي���دي وقائ���د
�شرط���ة املحافظ���ة الل���واء الركن
عادل دح���ام  ،وا�ستمع الها�شمي
� ،إىل �ش���رح مف�صل عن الأو�ضاع
الأمنية يف املحافظ���ة ،حيث هن�أ
�أف���راد الأجه���زة الأمني���ة �ضباط ًا
ومرات���ب بالنجاح���ات الكب�ي�رة
الت���ي حتقق���ت عل���ى ال�صعي���د
الأمن���ي ،مثمن��� ًا يف الوق���ت ذاته
الت�ضحيات الكبرية التي قدمتها
تل���ك الق���وات من اج���ل ا�ستتباب
الأو�ضاع يف املحافظة.
ويف ت�صري���ح �صحف���ي عق���ب
الزي���ارة� ،أ�ش���ار نائ���ب رئي����س
اجلمهوري���ة اىل ان���ه اطل���ع على
�أو�ض���اع الق���وات امل�سلح���ة يف
املحافظة والأو�ضاع على احلدود
يف خمتل���ف االجتاه���ات ،ا�ضافة
�إىل التهدي���دات الأمنية املحتملة
وا�ستع���دادات الق���وات امل�سلحة
والأجه���زة الأمني���ة لالنتخابات
املقبلة ،مو�ضحا �أن الو�ضع يدعو
�إىل االطمئنان ،م�شيدا بالتن�سيق
والتع���اون الوثي���ق ب�ي�ن �إدارة
املحافظ���ة والأجه���زة الأمني���ة.
و�أع���رب الها�شم���ي ع���ن �سعادته
باجلهود املتوا�صلة يف املحافظة

احتياج ��ات املدينة من املياه ال�صاحلة
لل�ش ��رب  ،م�ضيف ��ا  :ن�أمل من احلكومة
املحلي ��ة ومديرية ماء الب�ص ��رة ب�إزالة
التج ��اوزات عل ��ى االنابي ��ب الناقل ��ة
وت�صلي ��ح التك�س ��رات يف ال�شبك ��ة
الداخلي ��ة الناقلة للمي ��اه وبعك�سه ف�أن
عملي ��ة زي ��ادة االطالق ��ات ل ��ن حتق ��ق
الفائدة للمواطنني مامل حت�سم م�شكلة
التج ��اوزات والتك�سرات يف االنابيب
.
حي ��ث لوح ��ظ وم ��ن خ�ل�ال الزي ��ارة
امليداني ��ة ملحطة م ��اء العبا�س التابعة
اىل وزارة امل ��وارد املائي ��ة ب� ��أن %50
م ��ن الكميات الت ��ي ت�ضخ م ��ن املحطة
املذك ��وره تذه ��ب ه ��در ًا م ��ن دون ان
ي�ستفيد منها املواطن .
وب�ي�ن البي ��ان :ان ��ه �إ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك
ار�سل ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة فريقا
متخ�ص�ص ��ا م ��ن مرك ��ز الدرا�س ��ات
للت�صاميم الهند�سية لإجراء التحريات
وامل�سوح ��ات اخلا�ص ��ة باحلو� ��ض
الثال ��ث والقن ��اة الناقل ��ه رق ��م ()2
بط ��ول 10.4كيلو مرت لغر� ��ض زيادة
اخلزي ��ن يف امل�شروع وزي ��ادة الطاقة
الت�صميمي ��ة للم�ش ��روع م ��ن 7.5م/ 3
ث ��ا اىل 15م /3ث ��ا وذل ��ك للمعاجل ��ة
امل�ستقبلي ��ة لزي ��ادة الطل ��ب يف مي ��اه
ال�شرب يف املحافظة .

الدوري

قالت النائبة عن الكتلة ال�صدرية مها الدوري وع�ضو
اللجن ��ة ال�سباعية امل�شرفة على االنتخابات يف التيار
ال�صدري »:ان التيار يدعو ال�شعب العراقي للم�شاركة
يف االنتخابات الأولي ��ة الختيار مر�شحي التيار قبل
االنتخابات النيابية الر�سمية «.
وقال ��ت ال ��دوري بح�س ��ب وكال ��ة « ايب ��ا « :ان التيار
ال�ص ��دري ب ��د�أ خطوات ��ه التح�ضريي ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات الأولية التي ت�سبق االنتخابات النيابية
الر�سمي ��ة الختيار الأ�صلح والأكف� ��أ للرت�شيح خلدمة
�أبن ��اء ال�شعب العراقي يف الربمل ��ان املقبل»  ،م�ضيفة
ان الب ��اب مفتوح �أم ��ام �أبن ��اء ال�شع ��ب العراقي بكل
�أطيافه وطوائفه للرت�شيح .
وبينت ال ��دوري» �أن االنتخابات الأولية التي يقيمها
التي ��ار ال�ص ��دري هي مبادرة فريدة م ��ن نوعها تثبت
مدى انفت ��اح التي ��ار وابنائه على مكون ��ات ال�شعب،
و�أن التي ��ار ال�ص ��دري ه ��و الوحي ��د ال ��ذي انفرد يف
خط ��وة تطبي ��ق نظ ��ام القائم ��ة املفتوح ��ة الختي ��ار
مر�شحي ��ه ،هذه اخلط ��وة التي تتخوف م ��ن اقرارها
كث�ي�ر من الأح ��زاب والكتل ،وهذا دلي ��ل وا�ضح على
حر�ص التيار على �إ�ش ��راك �أبناء ال�شعب العراقي يف
اختيار مر�شحي ��ه داخل قائمته يف االئتالف الوطني
العراق ��ي الت ��ي �ست�ش ��ارك يف االنتخاب ��ات النيابي ��ة
املقبلة».

وا�سط

ذك ��ر �آمر ق ��وة الرد ال�سريع يف وا�س ��ط الرائد عزيز
لطي ��ف الإم ��ارة :ان قوات ��ه �ضبط ��ت � 500ص ��اروخ
متنوع يف خمب�أ �شرقي الكوت.
وقال الإم ��ارة بح�سب وكالة (�آكاني ��وز)� :إن «قوات
الف ��وج الثاين لل ��رد ال�سريع يف وا�س ��ط عرثت على
� 500ص ��اروخ متن ��وع يف منطق ��ة مهج ��ورة قريب ��ة
م ��ن طريق كوت  -بدرة �شرق الك ��وت  ،مو�ضحا� :أن
«ال�صواري ��خ كان ��ت خمب� ��أة يف حفرة كب�ي�رة بباطن
الأر�ض ومعده للنقل اىل مناطق �أخرى».
وب�ّي�نّ � :أن «عملية العث ��ور عل ��ى ال�صواريخ ح�صلت
وف ��ق معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة م ��ن م�ص ��ادر �أمني ��ة «،
م�شريا اىل �أن «مفارز من مديرية مكافحة املتفجرات
قام ��ت بنق ��ل ال�صواريخ الت ��ي مت العث ��ور عليها اىل
مناط ��ق خا�صة لإتالفه ��ا بعيدا عن املناط ��ق ال�سكنية
ومنع وقوعها بيد امل�سلحني مرة اخرى».

كركوك

ذك ��ر م�ص ��در حمل ��ي م�س� ��ؤول يف مدين ��ة كركوك ان
جمموع ��ة م�سلحة قامت بخطف اح ��د منت�سبي دائرة
�صحة كركوك من �أمام منزله و�سط املدينة.
وق ��ال امل�صدر بح�سب وكال ��ة (�آكانيوز) ام�س االحد
� :إن «جمموع ��ة م�سلحة قامت بخط ��ف احد منت�سبي
دائ ��رة �صحة كركوك م ��ن �أمام منزله و�س ��ط املدينة»
 ،م�ضيف ��ا ان املجموع ��ة امل�سلح ��ة اختطفت ��ه م ��ن
�أم ��ام منزل ��ه يف حي املعلم�ي�ن قرب مدر�س ��ة االقتدار
واقت ��ادوه اىل جه ��ة جمهول ��ة ،مو�ضح ��ا ان ق ��وات
ال�شرط ��ة ح�ضرت اىل مكان احل ��ادث وفتحت حتقيقا
اوليا بهدف التو�صل اىل حتديد اجلناة».
ومل يدل امل�صدر مبعلومات ا�ضافية عن احلادث.
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