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بغداد /املدى
اك ��د حماف ��ظ بغ ��داد �ص�ل�اح عب ��د ال ��رزاق ت�سليم قي ��ادة عملي ��ات بغداد
( )75جه ��از ك�ش ��ف للمتفج ��رات ،م�ش�ي�را اىل ان جمل�س ال ��وزراء يعمل
عل ��ى تخ�صي�ص خم�س ��ة مليارات دين ��ار لتعوي�ض مت�ض ��رري تفجريي
ال�صاحلية.
وا�ضاف عبد الرزاق بح�سب (وكالة انباء االعالم العراقي) ان" املحافظة
زودت وزارة الداخلي ��ة بـ( )75جهاز ًا اخر للك�شف عن املتفجرات ،مبينا
ان هذا التجهيز هو م�ساهمة من قبل املحافظة لدعم االجهزة االمنية يف






ال���ع���دد ( )1646ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة  -االرب���ع���اء ( )4ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين 2009

مواجهة االرهاب.
من جانب اخر ،دعا حمافظ بغداد املواطنني من ذوي �شهداء التفجريات
االخ�ي�رة يف ال�صاحلية لتقدمي معامالتهم لغر� ��ض تعوي�ضهم .وا�ضاف
عب ��د ال ��رزاق ان "هن ��اك تعوي�ض ��ات م ��ن قب ��ل املحافظ ��ة للمت�ضرري ��ن
واجلرحى وذوي ال�شه ��داء نتيجة العلميات االرهابية االخرية ،مبينا:
ان املحافظ ��ة ب ��د�أت بتعوي� ��ض ذوي ال�شه ��داء م ��ن موظف ��ي املحافظ ��ة
واجلرح ��ى عن طريق تق ��دمي معامالتهم اىل مديرية �شرط ��ة ال�صاحلية
وقائممقامية الكرخ لغر�ض تعوي�ضهم ح�سب القانون اجلديد".
http://www.almadapaper.com Email: almada@almadapaper.com

 7وفيات و� 918إ�صابة
بانفلونزا اخلنازير

مطالبات حكومية با�شراك اجلهد العاملي يف احلد من الإرهاب

الـعراق يـقـدم للمبعـوث الأمـمي �أدلـة قـ�ضائـية
تدين ثالثة متورطني بتفجريات بغداد

بغداد /املدى والوكاالت
يف وقت ج ��ددت احلكومة امتالكه ��ا معلومات
تفي ��د ب� ��أن التدخ ��ل والتدري ��ب واحت�ض ��ان
ودخ ��ول الإرهابي�ي�ن �إىل الع ��راق مل يتوق ��ف،
وب� ��أن بع�ض دول اجلوار مل تلت ��زم بالقرارات
الدولي ��ة رغم الت ��زام بغداد به ��ا ،طالبت االمم
املتح ��دة بوا�سط ��ة موفدها �أو�س ��كار فرنانديز
اىل التدخل اليقاف االرهاب يف العراق.
وحم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي بع ��د
حمادث ��ات �أجراها م ��ع مبع ��وث الأمم املتحدة
�أو�س ��كار فرناندي ��ز ام� ��س الثالث ��اء ثالث ��ة من
�أع�ض ��اء ح ��زب البع ��ث م�س�ؤولي ��ة تنفي ��ذ تل ��ك
التفج�ي�رات ،م�ش�ي�را �إىل �أنه ��م يتلق ��ون الدعم
م ��ن ح ��زب البع ��ث يف �سوريا بح�س ��ب ما جاء
يف بي ��ان املالك ��ي .ودعا رئي�س ال ��وزراء الأمم

املتح ��دة اىل امل�ساع ��دة يف �إيق ��اف التدخ ��ل
الإقليم ��ي يف �ش�ؤون العراق و�إيقاف العمليات
الإرهابية التي ت�ستهدف الأبرياء.
م ��ن ناحيته� ،أكد فرناندي ��ز �أن املنظمة الدولية
تدع ��م احلكومة وال�شع ��ب العراقي�ي�ن ،م�شريا
�إىل �أن زيارت ��ه �إىل الع ��راق ت�أت ��ي يف �إط ��ار
تقييم الو�ضع ب�شكل ع ��ام والتعرف على حجم
التدخل الإقليم ��ي يف �ش�ؤونه .ولفت فرنانديز
�إىل �أن �أع�ض ��اء الفريق املرافق هم من املحللني
وال�سيا�سي�ي�ن والقانونيني ،م�ؤكدا �أنه �سيطلع
الأم�ي�ن الع ��ام للمنظم ��ة الدولي ��ة عل ��ى مطالب
احلكومة العراقية.
ويف ذات ال�سي ��اق ،ك�شف وزير الأمن الوطني
�ش�ي�روان الوائلي �أن مهمة �أو�س ��كار فرنانديز
موفد الأم�ي�ن العام للأمم املتح ��دة اىل العراق

واملكل ��ف مبهم ��ة تق�ص ��ي حقائ ��ق �أولي ��ة حول
االعت ��داءات الأخ�ي�رة يف بغ ��داد ،هي لالطالع
وت�سل ��م الأدلة الق�ضائية الت ��ي ميتلكها العراق
كخط ��وة �أوىل نح ��و احل�ص ��ول عل ��ى تفوي�ض
م ��ن املنظمة الدولية للتحقي ��ق ب�ش�أن العمليات
الإرهابي ��ة الت ��ي ت�سته ��دف العراقي�ي�ن .وق ��ال
الوائل ��ي يف ت�صريحات �صحفي ��ة �إن فرنانديز
�أك ��د خ�ل�ال لقائ ��ه االثن�ي�ن ببع� ��ض امل�س�ؤولني
العراقي�ي�ن وم ��ن بينهم رئي� ��س ال ��وزراء على
�أن ��ه لي�س جه ��ة ق�ضائية ب ��ل �إنه �سيق ��وم بنقل
وجه ��ة النظر العراقية وم�س� ��ؤويل التحقيقات
التي جتريه ��ا حكومة بغداد والتي ح�صلت من
خالله ��ا عل ��ى الأدلة الت ��ي تدين �أطراف ��ا معينة
به ��ذه العمليات .و�أ�ض ��اف �إنه �س� ��أل فرنانديز
ح ��ول مهمته �إن كان ��ت �ستتق�صى تفجريات �آب

املا�ض ��ي عندم ��ا ا�ستهدف ��ت وزارة اخلارجي ��ة
واملالي ��ة� ،أم تفج�ي�رات الأحد الت ��ي ا�ستهدفت
مب ��اين حكومية �أخرى ،وق ��ال� :إن املبعوث رد
بالق ��ول "�إن قرارات من الأمم املتحدة كانت قد
ق�ض ��ت بعدم التدخ ��ل يف ال�ش� ��أن العراقي و�إن
مهام ��ه هي نق ��ل ما ح�ص ��ل وما ميتل ��ك العراق
م ��ن �أدلة" .وحول الأدلة التي �ستقدم للمبعوث
ال ��دويل ،ق ��ال الوائل ��ي "�إن الأدل ��ة اكت�سب ��ت
ال�صفة الق�ضائي ��ة لأن القانون الدويل ال ينظر
يف التحقيقات بل يف القرارات الق�ضائية التي
اكت�سب ��ت ال�صف ��ة القانوني ��ة والتنفيذي ��ة ،لذا
ف� ��إن جميع الأدل ��ة التي �ستطرح ه ��ي من ملف
�أع ��د عرب جلن ��ة مكونة م ��ن وزي ��ري الداخلية
والدف ��اع ووزير الأم ��ن الوطني ورئي�س جهاز
اال�ستخب ��ارات ورئي� ��س اللجن ��ة القانونية يف

جمل�س الوزراء".
وكان بي ��ان �صادر عن جمل�س ال ��وزراء قد نقل
ع ��ن املالكي قوله �أثناء لقائ ��ه فرنانديز "لقد �آن
الأوان لأن تتحرك الأمم املتحدة لإيقاف نزيف
ال ��دم الذي ينطلق م ��ن العقلي ��ة املدمرة حلزب
البعث والقاعدة" .و�أ�ضاف "عملنا على تقوية
عالقاتنا مع دول اجلوار على �أ�سا�س االحرتام
املتب ��ادل وامل�صالح امل�شرتكة ،لكن بلدنا �أ�صبح
م�سرح ��ا للجرمية وحمل جت ��ارب للمتفجرات
و�صناعته ��ا ،وعل ��ى الع ��امل �أن ي ��درك خطورة
الإرهاب الذي �أ�صب ��ح ال يهدد العراق وحده".
ودع ��ا املالك ��ي املوفد ال ��دويل "لزي ��ارة مواقع
التفج�ي�رات الأخ�ي�رة لالط�ل�اع عن كث ��ب على
حجم اجلرمية".
تفا�صيل �ص3

بغداد /قي�س عيدان
ارتفع ��ت ح ��االت اال�صابة مبر�ض
انفلون ��زا اخلنازير يف البالد اىل
 918حال ��ة مثبت ��ة خمتربي ��ا م ��ن
بينه ��ا  443ا�صاب ��ة ف ��ى الق ��وات
املتع ��ددة اجلن�سي ��ات فيم ��ا كان
اجماىل اال�صاب ��ات للعراقيني فى
عم ��وم املحافظ ��ات جت ��اوزت اىل
 468ا�صاب ��ة كم ��ا �سجل ��ت حال ��ة
وف ��اة اخرى لي�صل ع ��دد الوفيات
بهذا املر�ض اىل �سبع حاالت.
وعلم ��ت (امل ��دى) م ��ن م�ص ��ادر
�صحي ��ة موثوق ��ة ام� ��س الثالث ��اء
وج ��ود ح ��االت ي�شتب ��ه با�صابتها
باالنفلون ��زا الوبائي ��ة موزعة فى
م�ست�شفي ��ات االمام عل ��ي (ع) فى
مدينة ال�صدر واخرى فى الكندي،
فيم ��ا يتلق ��ى ع ��دد م ��ن امل�صاب�ي�ن
الع�ل�اج يف م�ست�شفي ��ات اخ ��رى،
م�ش�ي�را اىل ان م ��ن ب�ي�ن احلاالت

ر�سمي ًا ..التوقيع
على عقد ا�ستثمار
حقل الرميلة
النفطي

طهران تبد�أ ببناء �سور �أمني
على حدودها مع العراق
بغداد /املدى والوكاالت
ب ��د�أت �إي ��ران ببن ��اء ج ��دار ا�سمنت ��ي
فا�صل عل ��ى احلدود مع الع ��راق يبلغ
قرابة ال� �ـ 500كيلو مرت من جهة اقليم
كرد�ستان ملنع الت�سلل من املناطق التي
ت�شه ��د وج ��ودا ا�ستخباري ��ا �أمرييكيا
بح�سب اتهامات طهران.
وقال ��ت م�ص ��ادر اعالمي ��ة مطلعة :ان
اجل ��دار اال�سمنت ��ي ال ��ذي با�ش ��رت
ال�سلط ��ات الإيرانية ببنائ ��ه �سيف�صل
احل ��دود اجلبلي ��ة فق ��ط ب�ي�ن الع ��راق
و�إي ��ران .ويبل ��غ ط ��ول احل ��دود ب�ي�ن
البلدي ��ن على خط الإزاحة �ألفا ومئتي
كيلوم�ت�ر .بي ��د �أن ح ��دود املناط ��ق
اجلبلية التي �سيف�صله ��ا اجلدار يبلغ
طولها نح ��و  506كيلوم�ت�رات .ويف

امل�صاب ��ة وامل�شتب ��ه با�صابته ��ا
باملر�ض قد متاثلت اىل ال�شفاء.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال املتح ��دث با�س ��م
وزارة ال�صح ��ة �صب ��اح عب ��د الله
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي ان حال ��ة
الوفاة ال�سابع ��ة مبر�ض انفلونزا
اخلنازي ��ر �سجل ��ت يف م�ست�شف ��ى
الكندي ببغ ��داد االثنني.واو�ضح
ان "خم� ��س حاالت وف ��اة احداها
لطف ��ل �سجلت يف بغ ��داد والثانية
لرج ��ل يعم ��ل معلم ��ا يف الب�صرة
واخرى لفتاة يف النجف".
وكان جمل�س الوزراء قرر يف 27
ت�شرين االول من ��ح وزير ال�صحة
�صالحية التفاو� ��ض مع ال�شركات
املنتج ��ة للقاح ��ات ال�سترياده ��ا
وحتوي ��ل مبل ��غ  160ملي ��ون
دوالر اىل ال�شركة العامة لالدوية
الب ��رام التعاقدات اخلا�صة بعالج
املر�ض.

هذه املنطق ��ة بالتحديد ي�صعب �ضبط
احلدود لأنها منطق ��ة وعرة تكرث فيها
اجلبال ولذلك ت�سمى احلدود اجلبلية.
وا�شارت قن ��اة "العربي ��ة" ال�سعودية
الت ��ي نقل ��ت النب� ��أ اىل �أن امل�س�ؤول�ي�ن
يف اقلي ��م كرد�ستان العراق مل يربموا
مع �إي ��ران �أي اتفاقية �أمنية من �ش�أنها
�ضب ��ط احل ��دود الت ��ي تنت�ش ��ر عليه ��ا
ثالثة منافذ ر�سمي ��ة هي :منفذ برويز
خ ��ان ،وبا�شم ��اخ �ضمن ح ��دود مدينة
ال�سليمانية ،ومنفذ حاج عمران �ضمن
ح ��دود مدينة �أربيل .وهناك �أي�ضا 10
منافذ غري ر�سمية تنت�شر على احلدود
بني �إقلي ��م كرد�ستان و�إي ��ران� ،إ�ضافة
�إىل مئات الطرق للتهريب.
تفا�صيل �ص3

�إعادة انتخاب ال�شيخ خليفة بن زايد
رئي�س ًا لالمارات خلم�س �سنوات

ابو ظبي /وكاالت
اعي ��د انتخ ��اب ال�شيخ خليفة ب ��ن زايد �آل نهي ��ان رئي�سا لدولة االم ��ارات العربية
املتح ��دة لوالية ثانية من خم�س �سنوات ،بح�سب ما اوردته وكالة انباء االمارات
الر�سمية ام�س الثالثاء.
وقال ��ت الوكالة :ان "اع�ضاء املجل�س االعلى لالحتاد حكام االمارات" ال�سبع التي
ت�ش ��كل االمارات العربي ��ة املتحدة "جددوا ثقتهم" بال�شي ��خ خليفة .وا�ضافت :ان
ح ��كام االمارات "قرروا اعادة انتخ ��اب �آل نهيان رئي�سا للدولة لل�سنوات اخلم�س
املقبلة وفقا الحكام د�ستور دولة االمارات".
وكان ال�شي ��خ خليفة ( 61عاما) توىل رئا�سة الدولة يف ت�شرين الثاين  2004اثر
وف ��اة والده ال�شيخ زايد ب ��ن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س دولة االمارات �سنة 1971
واول رئي� ��س لها .وال�شيخ خليفة هو اي�ضا حاكم ابوظبي اغنى االمارات ال�سبع.
ومبوجب الد�ستور يعني املجل�س االعلى االحتادي الرئي�س ونائب الرئي�س.

قوات امنية توزع القرطا�سية على طلبة احدى املدار�س ..ا.ف.ب

بغداد /املدى
وقعت احلكومة ر�سميا ام�س الثالثاء
عقد ا�ستثمار حقل الرميلة النفطي
يف الب�صرة مع حتالف �شركتي (�سي
ان بي �سي) ال�صينية و"بريتي�ش
برتوليوم" الربيطانية.
وقال وزير النفط ح�سني ال�شهر�ستاين
خالل م�ؤمتر �صحايف على هام�ش
حفل التوقيع :ان العقد �صيغ على
�شكل عقود خدمة تتقا�ضى على
�أ�سا�سه ال�شركات اجورا مقطوعة
عن كل برميل نفط ا�ضايف ينتج من
احلقل املذكور .ولفت ال�شهر�ستاين
اىل ان ال�شركتني �ستتقا�ضيان
دوالرين عن كل برميل ا�ضايف على ان
ي�ستقطع منها  35باملئة من واردات
ال�شركات ك�ضريبة خلزينة الدولة
العراقية ف�ضال عن ا�ستقطاع 25
باملئة حل�صة ال�شريك العراقي .واكد
ال�شهر�ستاين ان العقد ميثل اجنازا
كبريا للعراق وانه مع جمموع العقود
املتوقعة من جولة الرتاخي�ص الثانية
�سريفع انتاج العراق اىل �ستة ماليني
برميل يوميا خالل �ست �سنوات.
وكان حتالف ال�شركتني قد فاز
با�ستثمار احلقل املذكور خالل جولة
الرتاخي�ص االوىل ومتت امل�صادقة
على العقد من قبل جمل�س الوزراء
وهو �أول عقد تطوير حلقل نفطي
يوقعه العراق بعد احلرب يف عام
.2003

كلينتون تعلن عن �شراكات مع "املجتمع املدين" اعتقال �شخ�صني متورطني بعمليات جمعية خمت�صة� :أبو اخل�صيب
حتوي ثالثة ماليني لغم �أر�ضي
حلزب اهلل اللبناين يف العراق
يف دول �إ�سالمية

مراك�ش /وكاالت
اعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون عن جمموعة
مب ��ادرات يف اجت ��اه "املجتمع ��ات املدني ��ة" يف الع ��امل اال�سالمي
لتجع ��ل بذل ��ك التعه ��دات الت ��ي قطعها الرئي� ��س ب ��اراك اوباما يف
خطابه الالفت يف القاهرة يف حزيران ،مو�ضع التطبيق.
وقالت كلينتون يف خطاب �ألقته امام منتدى امل�ستقبل يف مراك�ش
بدورت ��ه ال�ساد�سة ام� ��س الثالث ��اء :ان "هدفنا ه ��و اال�صغاء اكرث
واكت�ش ��اف �سبل جدي ��دة للعمل ك�ش ��ركاء" .واعلن ��ت كلينتون عن
ع ��دة مب ��ادرات للحكوم ��ة االمريكي ��ة يف �سبي ��ل خل ��ق م�ؤ�س�سات
ووظائ ��ف ودع ��م اال�ستثم ��ار يف التكنولوجي ��ا وتطوي ��ر التبادل

التعليمي وامل�ساعدة عل ��ى تعليم الن�ساء .وك�شفت عن عقد قمة يف
مطل ��ع العام  2010يف وا�شنطن جتم ��ع "مبتكرين من جمموعات
م�سلم ��ة يف العامل اجمع مع ارباب عمل امريكيني" .واطلقت اي�ضا
م�شروع "املجتمع املدين  "2,0الهادف اىل "تعزيز املجتمع املدين
على االر�ض وم�ساعدته على الو�صول اىل التكنولوجيا الرقمية".
ومن املرتقب يف هذا االطار اطالق عدة برامج رائدة لدعم و�سائل
االعالم اجلدي ��دة والتعليم عن بعد يف افريقي ��ا وكذلك يف ال�شرق
االو�س ��ط .كم ��ا ك�شف ��ت وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكية ع ��ن مبادرة
للح ��وار ب�ي�ن االديان يتوقع ان ت� ��ؤدي اىل عق ��د اجتماعات ن�صف
�سنوية على م�ستوى احلكومات وامل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�ص.

بغداد /املدى
اعتقلت ق ��وات م�شرتك ��ة (عراقي ��ة – امريكية)
�شخ�ص�ي�ن متورط�ي�ن بعملي ��ات و�صف ��ت
بـ"االرهابية" ل�صال ��ح حزب الله اللبناين وذلك
خالل عملية امنية نفذتها �شمال بغداد.
وق ��ال بيان �ص ��ادر عن اجلي� ��ش االمريكي ام�س
الثالث ��اء :ان ق ��وات االم ��ن العراقي ��ة اعتقل ��ت
�شخ�ص�ي�ن يف منطقة ب�شمال بغ ��داد وذلك خالل
عملي ��ة امنية م�شرتكة رافقه ��م فيها م�ست�شارون
م ��ن اجلي� ��ش االمريك ��ي .واو�ض ��ح البي ��ان :ان

فــــارزة

الق ��وات قام ��ت بتفتي� ��ش اح ��د املن ��ازل وال ��ذي
يعتقد بانه ي�ستخدم لتوفري املالذ االمن واملخب�أ
لعنا�صر من حزب الله اللبناين.
وذك ��ر ان القوات االمنية اعتقلت خالل العملية
االمني ��ة �شخ�ص�ي�ن ي�شتب ��ه بحيازتهم ��ا �أ�سلحة
ب�شكل غ�ي�ر قانوين وقيامهم ��ا بتمويل عمليات
حزب الله اللبناين يف العراق.
ومل يك�ش ��ف البي ��ان ع ��ن جن�سي ��ة ال�شخ�ص�ي�ن
املعتقل�ي�ن كم ��ا مل يذك ��ر بالتحديد ا�س ��م املنطقة
التي اعتقال فيها.
علي ح�سني

ح���������زب ال���������ص����ام����ت��ي�ن
يف الع ��راق ح ��زب م ��ن ال�صامتني ي�ضم ع ��دد ًا م ��ن امل�س�ؤولني
الكب ��ار ممن �إذا �أ�صاب ��ت النا�س م�صيب ��ة الذوا بال�صمت الذي
هو يف عرفهم �أبغ�ض احلالل.
وم ��ن املفارق ��ات العجيب ��ة يف الع ��راق  -بلد العجائ ��ب  -اننا
الجن ��د م�س� ��ؤو ًال واح ��د ًا يع�ت�رف للنا� ��س ويق ��ول "تعال ��وا
حا�سب ��وين" بعد ان ا�صبحت اخلطة االمني ��ة حرب ًا على ورق
وراح ��ت مفخخ ��ات امل ��وت تط ��ارد النا� ��س يف �أماك ��ن عمله ��م
..توقع ��ت ان يح ��دث ذل ��ك م ��ن وزرائن ��ا االمني�ي�ن وان يظهر
واح ��د منهم من على �شا�ش ��ة التلفزيون ليعت ��ذر عن التق�صري
يف حق من فقد عزي ��ز ًا عليه..ان ق�ضايانا االمنية التقل اهمية
ع ��ن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية..واالمن الذي يوف ��ره ت�ضافر جميع
الق ��وى ال�سيا�سية هو اال�سا�س الذي نبن ��ي عليه الدميقراطية
ال�سيا�سية التي حتقق احلرية يف التعبري ويف تداول ال�سلطة
ع ��ن طري ��ق انتخابات ي�ش ��ارك فيه ��ا اجلمي ��ع  ،ويف مقدمتهم
النا� ��س الب�سطاء  ،فال حرية خلائف يبح ��ث عن االمان قبل ان
يبح ��ث عن ا�سمه يف �سج ��ل الناخبني  ،والحرية جلائع يبحث
ع ��ن فر�صة للعمل قبل ان يبحث يف م�ص�ي�ر البلد ال�سيا�سي ..

ومن املفارقات اننا الجند م�س�ؤو ًال يف احلكومة يلتزم بق�ضايا
املجتم ��ع ويداف ��ع عن ق�ضاي ��ا النا�س قدر التزام ��ه بالدفاع عن
م�صاحله ال�شخ�صية وم�ستقبله ال�سيا�سي.
يتحدث ��ون يف ال�سيا�س ��ة وي�ؤ�س�س ��ون لتكت�ل�ات جدي ��دة
والن�سم ��ع منهم �صوت� � ًا واحد ًا يدافع ع ��ن املقهورين وي�ستمع
ل�شكواه ��م ..غ ��رق املئ ��ات يف حادثة ج�سر االئم ��ة من دون ان
يظه ��ر م�س�ؤول عن هذه امل�أ�ساة ..وم ��ات ا ّالالف يف تفجريات
ق ��ذرة من دون ان يظهر للعلن حتقيق ج ��دي يك�شف اجلناة..
وا�ست�شه ��د الع�شرات م ��ن العمال الب�سطاء وه ��م يبحثون عن
فر�ص ��ة للعم ��ل بع ��د ان طاردهم �شب ��ح البطالة ،ونح ��ن ن�سمع
كل ي ��وم ت�صريح ��ات حكومي ��ة ع ��ن مئ ��ات ا ّالالف م ��ن فر�ص
العم ��ل الت ��ي الجت ��د له ��ا �ص ��دى يف الواق ��ع  ،وطال ��ت ن�سب ��ة
الفق ��ر طبق ��ات كث�ي�رة من املجتم ��ع فتحول البع� ��ض اىل طبقة
معدم ��ة الجتد ما ي�سد حاجتها من �ض ��رورات احلياة  ،وحزب
ال�صامت�ي�ن من�شغ ��ل باحت ��كار املنا�صب وتوزي ��ع عطاياه على
املقرب�ي�ن من ��ه  ..حتا�صرن ��ا االوبئة فيخ ��رج اح ��د ال�صامتني
ليق ��ول :ان مر� ��ض انفلون ��زا اخلنازي ��ر مر� ��ض ب�سي ��ط ميكن

ال�سيط ��رة علي ��ه يف الوقت ال ��ذي تعلن فيه الوالي ��ات املتحدة
االمريكي ��ة حال ��ة ط ��وارئ قومية..حريق ب�سي ��ط يف الكويت
ي� ��ؤدي اىل ازمة وزاري ��ة  ،وانفجارات تط ��ال مراكز مهمة من
قل ��ب بغداد وح ��زب ال�صامتني ي�أبى ان يخرج ع ��ن �صمته ..ال
اح ��د يري ��د ان يتحمل امل�س�ؤولية وعل ��ى املواطن ان يدفع ثمن
ته ��وره وجتوله يف �ش ��وارع ترت�صدها املفخخ ��ات ال امل يف
اال�ص�ل�اح مامل يخ ��رج ال�صامتون عن �صمته ��م وي�ؤمنون ب�أن
حي ��اة النا�س التقدر بثمن وان اب�س ��ط موقف ميكن ان يتخذه
امل�س� ��ؤول وهو ي ��رى انهار الدماء جتري ان ي�ت�رك امل�س�ؤولية
ملن هو اكف�أ منه ..ان احلكومة مطالبة بعمل ينت�شل النا�س من
الفقر والبطالة واخلوف الذي يالحقهم يف كل مكان وحتقيق
العدالة االجتماعية التي الغنى عنها يف الق�ضاء على االرهاب
وحماربة الف�ساد.
و�ساذكر حزب ال�صامتني واكرثهم ينتمون الحزاب دينية مبا
قال ��ه االمام علي بن اب ��ي طالب حني ق ��دم اىل الكوفة ملمار�سة
مهام ��ه خليف ��ة للم�سلم�ي�ن :يا �أه ��ل الكوفة ه ��ذا رحلي ،وهذه
�أ�سمايل ،جئت بها من �أهلي ف�إن عدت بغريها حا�سبوين.

الب�صرة /املدى
ق ��ال رئي�س اجلمعية العراقي ��ة لإزالة الألغام عبد املطلب عبد ال ��دامي� :إن يف مدينة الب�صرة مناطق
ب�أكملها مزروعة بالألغام والقنابل غري املنفلقة.
و�أ�ض ��اف عب ��د الدامي بح�س ��ب وكالة (�آكاني ��وز) ام�س الثالث ��اء ان "هناك العديد م ��ن املناطق التي
حتت ��وي عل ��ى قنابل غري منفلقة ومنها ناحي ��ة عتبة التابعة لق�ضاء �أب ��ي اخل�صيب" ،م�شريا اىل ان
"هذه الناحية حتوي لوحدها  3ماليني لغم �أر�ضي" .و�أ�ضاف �أن "الكثري من �ساحات القتال �إبان
احل ��رب العراقي ��ة الإيراني ��ة مل يجر العمل على �إزال ��ة املتفجرات منها" .واو�ض ��ح �أنه "بعد احلرب
الأخ�ي�رة على العراق عام  2003مت �إجراء العديد من التقارير والبحوث التي ت�شتمل على �سجالت
ل�ضحاي ��ا ه ��ذه املتفج ��رات ،وقد مت تقدميها للحكوم ��ة ولكن هذا امللف مل ي�شه ��د �أي حترك حكومي
ب�ش�أن ازالة هذه املتفجرت وحماية املواطنني من املخاطر التي �ستنجم عنها".

و�سطاء يتبنون عمليات تهريب (ال�سكراب)
حنيفة :تلقينا
�سكك احلديد ت�ستغيث لإنقاذها دعوة لإعمار
العراق
من الإهمال
بغداد /املدى
اطلق ��ت �سكك حديد العراق نداء ا�ستغاثة مبتدئ ًا بعمالها وخطوط ال�سكك املتهالكة
وانته ��اء ببنايتها و�آلياتها املتهالكة من قاطرات وعربات التي خرجت خارج نطاق
العم ��ل ب�سب ��ب االهمال وتط ��اول الكثري عليه ��ا بال�سرقة والتدم�ي�ر املتعمد ،وهذه
االم ��ور جمتمع ��ة وغريها عطلت اعرق دائرة يف الع ��راق وتعترب ع�صب االقت�صاد
فيه و�شريانه الأبهر الذي قطعته احلروب املتتالية واهمال االدارات املتعاقبة.
خروقات ادارية وقانوني ��ة ك�شف عنها منت�سبو الدائرة لـ(املدى) ادت اىل تفيي�ض
االطقم العاملة يف معامل ال�سكك والدوائر التابعة لها بحجة عدم كفاءتهم ،كما ان
اهم ��ال متطلب ��ات ال�سالمة وانعدامه ��ا يف اق�سام ال�سباكة و�صه ��ر احلديد ترك يف
اج�ساد العاملني امرا�ض ًا خطرية كالعقم والت�سمم وانواع ال�سرطان.
وا�ستغ ��رب العامل ��ون يف ال�سكك من اهم ��ال احلكومة متطلبات العم ��ل اال�سا�سية
كخط ��وط ال�س ��كك املهرتئ ��ة واملنتهي ��ة ال�صالحي ��ة يف اخلطني ال�صاعد م ��ن بغداد
اىل املو�ص ��ل والن ��ازل من بغداد اىل الب�صرة ،والذي ح ��دد �سرعة القطار على هذه
اخلطوط من  100كم يف ال�ساعة اىل ( )10-5كم يف ال�ساعة واثر على حركة نقل
الب�ضائ ��ع وامل�سافرين ومن ثم عدم ارتياده من قبل املواطنني .كما ك�شف عمال يف
ال�سكك ان اطنان احلديد التي متتلكها الدائرة تهرب يف اخلفاء بوا�سطة و�سطاء.
تفا�صيل �ص9

كواالملبور /الوكاالت
اعلن وزير اخلارجية املاليزى
حنيفة �أمان �أن العراق دعا
ماليزيا للم�ساهمة فى اعماره
وامل�ساعدة يف �ضمان عودة
احلياة الطبيعية اىل البالد.
وقال حنيفة فى م�ؤمتر �صحفي
جمعه مع نظريه الرتكي �أحمد
داود �أوغلو ونقلته وكالة االنباء
املاليزية ام�س الثالثاء� :أن
العراق دعا �أي�ضا تركيا للم�ساعدة
فى بناء ما دمرته احلرب.
وا�ضاف "ن�شعر ب�أنه من املفيد
لنا ماليزيا وتركيا �أن نعمل �سويا
فى هذا االطار وخلق فر�ص عمال
وا�سعة بني البلدين" ،م�شريا
اىل ان كال من ماليزيا وتركيا
جتمعهما عالقات خا�صة بالعراق.

