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وال�ش ��ور هن ��ا الن�صيح ��ة وه ��ذه احلكاي ��ة تتن ��اول من
ين�ص ��ح االخرين ويلق ��ي بهم اىل اخل�س ��ران واملجهول ،
وه ��ي حكاية فالح ميتلك ثورا هذا الثور و�ضع ر�أ�سه يف
ك ��وز املاء (احلب) فح ��ار الرجل يف اخراج ��ه وذهب اىل
النا�صح االمني الذي افتى بذبح الثور.
فذبح ��ه الرجل حبا بك ��وز املاء الذي يعطيه م ��اء نوعا ما
ب ��اردا يف له ��ب ال�صي ��ف وحرارت ��ه ال�شدي ��دة .ولكن عاد
النا�ص ��ح لي�شري على الرجل بك�س ��ر الكوز بعد ان ر�أى ان
ر�أ�س الثور ال يخرج منه.
م�ضت فرتة من الزم ��ان وحدثت يف القرية حادثة اخرى
ف�أ�ش ��اروا عل ��ى �صاحب احلادث ��ة ان يذه ��ب اىل �صاحب
امل�ش ��ورة االوىل فق ��ال الرجل متهكم ��ا وم�ستذكر ًا حادثة
ك�سر احلب وذبح الثور (اخذ ال�شور من را�س الثور).
واالن ومع وجود التجاذبات (واجلر والعر) ومع ات�ساع
م�شكل ��ة اق ��رار قان ��ون االنتخاب ��ات ب ��د�أ كل واح ��د يفتي
مبا ط ��اب له ومب ��ا متليه علي ��ه م�صاحله ت ��اركا الثغرات
التي رمب ��ا ت�أتي على اجلهود احلقيقي ��ة املبذولة يف هذا
امل�ضمار.
االمم املتح ��دة م ��ن جانبها طرحت نق ��اط عديدة مل حتظ
بالتواف ��ق م ��ن قب ��ل االط ��راف املختلف ��ة  ،خ�صو�صا يف
ق�ضية كركوك واالدهى من هذا كله يحاول البع�ض ت�أجيل
انتخابات ه ��ذه املدينة وعزلها عن م ��دن العراق االخرى
 ،ه ��ل االم ��ر يتعلق بقطعة ار� ��ض م�سجلة با�س ��م احد ما
؟ ام ان االم ��ر يتعل ��ق مبدين ��ة عراقية معروف ��ة ب�سكانها
واعداده ��م واح�صاءاتهم ولكن ال ��ذي حدث ان مكونا من
مكون ��ات ه ��ذه املدينة قد الق ��ى االمرين يف زم ��ن النظام
ال�ساب ��ق وال�شهود كثريون عل ��ى ماتعر�ض له هذا املكون
م ��ن حيف وتع�س ��ف وظلم  ،لق ��د كانوا يقت ��ادون الطلبة
والطالب ��ات من االق�سام الداخلية ليلق ��وا بهم يف غياهب
ال�سج ��ون وق�ص ��ة �س ��وزان وح�سن حمه ر�شي ��د و�سردار
و�آخ ��رون مات ��زال ماثل ��ة يف الذاك ��رة ه� ��ؤالء تعر�ض ��وا
للتعذي ��ب والتهج�ي�ر واالق�ص ��اء كل هذا يف زم ��ن النظام
ال�سابق هذا املكون ان�ص ��ب عليه جام غ�ضب �صدام حتى
و�ص ��ل االم ��ر اىل ان ي�صبح احدهم متهم ��ا ملجرد انتمائه
له ��ذا املكون والزيتوين كان يف اثرهم على طول الوقت،
امل�س�ألة وا�ضحة ومعروفة والتريد ر�أ�سا كبريا كي ي�شري
به ��ا  ،وكيفية حل هذه الق�ضية مره ��ون باحلقائق فلماذا
العناد وم�صادرة حقوق االخرين وعلى اي ا�سا�س .لعبة
الزيارات اخلاطفة والت�صريحات ال�سريعة لعبة مك�شوفة
والتنطل ��ي على اح ��د فالذي يح�شر انف ��ه مدفوع بتحقيق
هدف حمدد  .املماطلة وعدم احقاق احلق ت�سويفات رمبا
�ستثب ��ت االنتخاب ��ات خط�أه ��ا  .االغلبي ��ة يف كركوك امر
مف ��روغ منه و�سيتح ��دد بعدد اال�صوات بع ��د فرزها ومع
ان ه ��ذه االغلبية قد نادت ومل ��رات عديدة انها متاخية مع
املكونات االخرى وال تريد اق�صاء احد او تهمي�شه.
لل�سنني املا�ضية طعمها امل ��ر الذي مايزال ماثال يف افواه
البع� ��ض لقد �ش ��رد الكث�ي�رون وهج ��روا وقتل ��وا ب�أب�شع
الطرق منها الكيمياوي واالعتقاالت الع�شوائية واالبادة
اجلماعي ��ة ومنطق ��ة �شورج ��ة الثمانينيات دلي ��ل وا�ضح
عل ��ى حجم امل�أ�ساة التي عا�شها ه�ؤالء ومدى اجلور الذي
وقع عليهم.
و�شك ��را لعبدالل ��ه ال�سكوتي الذي اتاح لن ��ا فر�صة عر�ض
ج ��زء من احلقيقة كي نكون ق ��د اعذرنا يف توجيه انتباه
البع�ض ملا يجري وما �سيجري.

عبداهلل ال�سكوتي

بعث رئي�س اجلمهورية جالل طالباين بربقية تهنئة ،ام�س
الثالث ��اء  ،اىل الرئي� ��س الأفغ ��اين حام ��د ك ��رزاي مبنا�سبة
جتدي ��د واليته رئي�س ًا لدول ��ة �أفغان�ست ��ان الإ�سالمية ،وقال
طالب ��اين يف الربقي ��ة :ي�سع ��دين �أن �أزف �إليك ��م �أ�ص ��دق
التهاين و�أطيب التربي ��كات ملنا�سبة جتديد واليتكم رئي�س ًا
لدولة �أفغان�ستان الإ�سالمية ال�صديقة.
وا�ضاف يف الربقية� :أنته ��ز الفر�صة لأ�ؤكد رغبتنا العميقة
و�إ�صرارن ��ا عل ��ى تعزي ��ز وتو�سي ��ع العالق ��ات الودي ��ة بني
بلدين ��ا و�شعبينا اللذين يرتبطان بعالقات تاريخية وثيقة،
ويواجه ��ان حالي� � ًا مهم ��ات ومع�ض�ل�ات متماثل ��ة وخا�ص ��ة
يف جم ��ال مكافح ��ة الإرهاب الذي غدا �آف ��ة خطرية تقت�ضي
ت�ضافر جه ��ود دول العامل كافة .كم ��ا �أن �شعبينا يت�شاركان
يف طموحهم ��ا اىل بناء جمتمع الأمن واال�ستقرار وال�سالم
والدميقراطي ��ة ،و�ضم ��ان الرفاهية واخل�ي�ر والعدل لأبناء
ال�شعب كافة.
متنياتنا لكم ،ال�صح ��ة والنجاح والتوفيق يف �أداء مهمتكم
الرفيع ��ة ولل�شع ��ب الأفغ ��اين ال�صدي ��ق ال�س�ل�ام واخل�ي�ر
والإزدهار.

بغداد /احياء املو�سوي

بغداد  /املدى
ق ��ال ع�ضو جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف جمل�س الن ��واب عبا�س
البيات ��ي ":ان جمل�س النواب �سي�ست�ضي ��ف الوزراء االمنيني
وقي ��ادة عملي ��ات بغداد يف جل�س ��ة خا�صة اال�سب ��وع املقبل" ،
نافيا ما ي�شاع حول تغيري قائد عمليات بغداد عبود كنرب.
وا�ض ��اف البياتي بح�س ��ب ( �إيبا ) ":ان م ��ا ي�شاع حول تغيري
عب ��ود َكنرب  ،جمرد ت�سريب ��ات �إعالمية " ،م�ؤكدا على ان جلنة
االم ��ن والدف ��اع يف جمل� ��س الن ��واب مل تت�سل ��م �أي �ش ��يء من
االجه ��زة الأمني ��ة ي�شري اىل وج ��ود تغيري يف قي ��ادة عمليات
بغداد.
و�أو�ضح :ان اللجنة قررت ا�ست�ضافة القيادات االمنية اوال ،ثم
انتظ ��ار نتائج التحقيقات لنعرف م ��ن خاللها مكمن التق�صري،
ويف �أي م ��كان و"�سنت�صرف على �ض ��وء ذلك".م�شري ًا اىل ان
عملي ��ات بغداد ه ��ي ا�ستح ��داث يف الأجه ��زة الأمني ��ة و"هي
عملية جتميع ما ب�ي�ن وزارتي الدفاع والداخلية لفر�ض االمن
والقانون".
وبني ان وجود عمليات بغداد امر فر�ضته التحديات االرهابية
يف بغ ��داد  ،وبعد ع ��ودة الو�ضع االمني يف بغ ��داد اىل حالته
الطبيعية� ،ستكون مهمة وزارة الداخلية ا�ستالم امللف الأمني
يف الداخل ،ومهمة وزارة الدفاع الأمن اخلارجي ،م�ؤكد ًا على
ان قائ ��د عمليات بغداد خا�ضع ل�سل�سلة مراجع وزارة الدفاع ،
كما انه خا�ضع لوزارة الدفاع اداري ًا  ،م�ستدرك ًا بالقول  ":لكن
من الناحية اللوج�ستية ف�أنها مدعومة من قبل وزارة الداخلية
واملخاب ��رات وال�شرط ��ة الوطنية واالم ��ن القومي،النها تقوم
مبهمة وطنية لغر�ض فر�ض االمن والقانون .

حامد كرزاي

جالل طالباين

بغداد  /املدى

اخل�صو�ص اليوم الأربعاء.
بعده ��ا �أنهى املجل�س القراءة الثانية مل�شروع
قان ��ون املنظمات غري احلكومي ��ة ،ثم تلت �أال
الطالب ��اين رئي�سة جلنة م�ؤ�س�س ��ات املجتمع
امل ��دين تقري ��را ت�ضم ��ن مالحظ ��ات اللجن ��ة
عن م�ش ��روع القانون املذكور ،كم ��ا قدم عدد
م ��ن الن ��واب مقرتحاته ��م ومالحظاتهم على
امل�شروع.م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أنه ��ى املجل� ��س
الق ��راءة الأوىل مل�شروع قان ��ون مزاولة مهنة
ال�صيدلة ،بعدها رفع رئي�س املجل�س اجلل�سة
اىل اليوم الأربعاء على �أن تبقى مفتوحة.
من جانب اخر ا�ستقبل رئي�س جمل�س النواب

عق ��د جمل� ��س الن ��واب جل�ست ��ه االعتيادي ��ة
املفتوح ��ة الثالث ��ة ع�ش ��رة ام� ��س الثالث ��اء
برئا�سة رئي�س املجل�س �إياد ال�سامرائي.
وطال ��ب الن ��واب يف بداي ��ة اجلل�س ��ة الت ��ي
ا�ستهل ��ت بت�ل�اوة م ��ن �آي الذك ��ر احلكي ��م
بالإ�س ��راع للو�ص ��ول �إىل �صيغ ��ة توافقي ��ة
بخ�صو� ��ص قان ��ون االنتخاب ��ات للت�صوي ��ت
ل�ضم ��ان �إج ��راء االنتخاب ��ات يف موعده ��ا
املق ��رر ،من جانب ��ه �أعلن رئي� ��س املجل�س� :أن
هيئ ��ة الرئا�س ��ة �ستوا�ص ��ل اجتماعاته ��ا م ��ع
ر�ؤ�ساء الكت ��ل للتو�صل �إىل ح ��ل مر�ض بهذا

اي ��اد ال�سامرائ ��ي وف ��دا لر�ؤ�س ��اء الطوائ ��ف
امل�سيحية يف العراق ام�س الثالثاء يف مكتبه
الر�سم ��ي وبح�ض ��ور النائب�ي�ن يون ��ادم كن ��ا
وابلحد افرام.
وق ��دم ر�ؤ�س ��اء الطوائ ��ف �شرح ��ا الو�ض ��اع
امل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة ال�سيم ��ا املغرتب�ي�ن الذي ��ن
اخت ��اروا املن ��ايف هرب ��ا م ��ن عملي ��ات القتل
والتهجري ورغبتهم احلقيقية بالعودة لبلدهم
الع ��راق اذا ما توفرت لهم الظ ��روف املالئمة
للعودة ويف مقدمتها التمثيل الربملاين الذي
يتنا�س ��ب م ��ع الع ��دد احلقيق ��ي للم�سيحي�ي�ن

العراقيني.
من جانبه اكد ال�سامرائي حر�صه ال�شديد على
وجود متثيل حقيقي ل ��كل املكونات العراقية
م�ؤك ��دا �ضرورة وجود ن� ��ص قانوين ي�ضمن
حقوق تلك املكونات ب�شرط ان اليح�سب على
حمافظة معينة ب ��ل على اال�ستحقاق الوطني
كي ال نثري ح�سا�سية احد.
وا�ض ��اف "لق ��د ت�سلم ��ت ر�سال ��ة ر�ؤ�س ��اء
الطوائ ��ف امل�سيحي ��ة واحلناه ��ا اىل اللجنة
القانوني ��ة وامتنى ان تزيلوا خماوف بع�ض
اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ت�شع ��ر بالقلق من
ا�ستثمار التمثيل امل�سيحي حل�ساب جهة دون

اخرى".متمني ��ا ان تدخل ��وا بقائم ��ة وطني ��ة
لكل العراق بدال م ��ن الت�شتت بني هذه اجلهة
ال�سيا�سي ��ة او تلك.وتعليقا على طلب النائب
يون ��ادم كن ��ا بتدخ ��ل املحقق ال ��دويل لك�شف
اجله ��ات الت ��ي تق ��ف وراء مقت ��ل وتهج�ي�ر
امل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن طال ��ب ال�سامرائ ��ي
بتق ��دمي طلب ر�سمي ووف ��ق النظام الداخلي
ملجل�س النواب.
ويف نهاي ��ة اللقاء طم� ��أن ال�سامرائي ر�ؤ�ساء
الطوائف امل�سيحية يف العراق على حقوقهم
قائال "ديننا يطالبن ��ا بت�أدية حقوق االخرين
وواجبنا املطالبة بحقوق كل ابناء العراق".

احالة حماية مطار بغداد اىل �شركة ارمر كروب وا�ستمرار التفاو�ض ب�ش�أن �سد املو�صل
بغداد  /املدى
اح ��ال جمل�س الوزراء حماية مط ��ار بغداد اىل
�شرك ��ة ارم ��ر ك ��روب �إ�ستثن ��اء م ��ن ال�ضواب ��ط
ومل ��دة �سنتني ومببلغ ق ��دره  22,5مليون دوالر
وتخ�صي� ��ص املبل ��غ م ��ن املوازن ��ة الت�شغيلي ��ة
ملن�ش� ��أة الطريان املدين وي�ستم ��ر التمديد �شهرا
واح ��دا ل�شرك ��ة ال�ساي�ب�ر حل�ي�ن �إ�ست�ل�ام �شركة
ارمر كروب.
وق ��ال الناطق با�س ��م احلكومة عل ��ي الدباغ يف
بي ��ان له " ان جمل�س ال ��وزراء وافق يف جل�سته
االربع�ي�ن الت ��ي عقده ��ا ام� ��س الثالث ��اء على "
الإ�ستم ��رار بالتفاو�ض م ��ع ال�شركتني الإيطالية
والأملاني ��ة عل ��ى الأ�سع ��ار وال�ش ��روط الفني ��ة
والتجارية للعقد (�س ��د املو�صل) و�إ�شراك ممثل

عن وزارة التخطيط يف جلنة التفاو�ض ".
وا�ض ��اف  ":مت ��ت املوافق ��ة عل ��ى مناقل ��ة مبلغ
خم�سة مليارات دينار من املوازنة الإ�ستثمارية
للأمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء ملحافظة بغداد
لإ�ص�ل�اح وترمي ��م البناية الت ��ي تعر�ضت للعمل
الإرهابي وا�ستثنا ًء م ��ن تعليمات تنفيذ العقود
".واو�ض ��ح  ":ان املجل� ��س واف ��ق كذل ��ك على
الإلتزام ��ات والتعه ��دات املقدم ��ة م ��ن احلكومة
العراقي ��ة �ضم ��ن التقري ��ر الوطن ��ي جلمهورية
العراق (الإ�ستعرا�ض ال ��دوري ال�شامل حلقوق
الإن�س ��ان) وتعديل التقرير النهائ ��ي على �ضوء
مالحظات الوزراء و�إع ��ادة عر�ضه على جمل�س
الوزراء ".
وتاب ��ع  ":كم ��ا واف ��ق عل ��ى �إعتم ��اد القان ��ون

ال�سوي�س ��ري ح�ص ��ر ًا وت�سمي ��ة مدين ��ة جني ��ف
مكان ًا للتحكي ��م يف املنازع ��ات واخلالفات التي
ميك ��ن �أن تن�ش�أ عند تنفيذ بن ��ود العقدين املزمع
توقيعهم ��ا بني وزارة الكهرب ��اء و�شركة �سيمنز
الأملاني ��ة بخ�صو� ��ص جتهي ��ز م ��واد �إحتياطي ��ة
ل�صيان ��ة وحدات �إنتاج الطاق ��ة ملحطتي كهرباء
بيج ��ي وكركوك الغازيت�ي�ن وذل ��ك �إ�ستثناء من
ن� ��ص امل ��ادة ( )24م ��ن تعليم ��ات تنفي ��ذ العقود
احلكومي ��ة رقم ( )1ل�سن ��ة  2008على �أن تكون
الغرام ��ات الت�أخريي ��ة بن�سب ��ة ( )%0,5ع ��ن كل
�أ�سبوع ت�أخري واحلد الأق�صى هو ( )%5من مبلغ
العقد الإجم ��ايل و�إطالق مبل ��غ ()4,071,505
يورو والذي ميثل جمموع ن�سبة ( )%5من قيمة
العقدي ��ن �آنف ًا م�ضاف ًا اليه ��ا ن�سبة ( )%5من مبلغ

التدري ��ب ت�س ��دد خ�ل�ال العام احل ��ايل مبوجب
حوالة م�صرفية لقاء كفالة م�صرفية ".
وا�شار الدب ��اغ اىل ان " جمل�س ال ��وزراء وافق
عل ��ى تخوي ��ل وزارة املالي ��ة �إ�ص ��دار �ضواب ��ط
تق�ضي بح�صر العمل بنظام ال�ساعات الإ�ضافية
ب�أ�ضي ��ق نط ��اق ممكن م ��ع تعديل ق ��رار جمل�س
الوزراء رقم ( )294ل�سنة  2008مبعادلة �ساعة
العم ��ل الإ�ضافي ��ة يف �أي ��ام العم ��ل الأ�سبوعي ��ة
الإعتيادي ��ة والعط ��ل الر�سمية ب�ساع ��ة ون�صف
ب� ً
�دال من �ساعت�ي�ن ومب ��ا ال يزيد ع ��ن � 25ساعة
ً
�أ�سبوعيا ".
وذك ��ر  ":ان املجل�س وافق على �إقرتاح م�شروع
قانون ت�صدي ��ق �إتفاقية تنظيم �أح ��كام التوقيع
الألك�ت�روين يف جم ��ال املعام�ل�ات الألكرتونية

وفد تركي يبحث ان�شاء مركز معلومات للحكومة
الإلكرتونية
بغداد  /املدى
و�ص ��ل بغ ��داد وف ��د ترك ��ي متخ�ص� ��ص يف
جم ��ال املعلوم ��ات للتباح ��ث م ��ع م�س�ؤويل
وزارة الإت�ص ��االت ب�ش�أن التعاون امل�شرتك
وتطويره بني البلدين.
وذكر م�صدر �إعالمي يف وزارة االت�صاالت
بح�س ��ب (وكال ��ة �أنب ��اء الإع�ل�ام العراق ��ي)
� :أن ��ه " تنفي ��ذ ًا ملذك ��رة التفاهم املربمة بني
احلكومت�ي�ن العراقي ��ة والرتكي ��ة املمثل ��ة
ب�شركة ُترك�سات من اجلانب الرتكي ووزارة

الإت�صاالت من اجلانب العراقي مت مناق�شة
اخلط ��وط العري�ض ��ة يف جم ��ال الإ�ستثمار
يف العراق خدم ًة للبلدين اجلارين من هذه
امل�شاريع وتقدمي الإ�ست�شارة يف بناء مركز
معلوم ��ات للحكومة الإلكرتوني ��ة العراقية
حي ��ث �سيتم العمل مبب ��د�أ التعاون لتطوير
م�ش ��روع احلكوم ��ة الإلكرتوني ��ة مع �شركة
ترك�س ��ات الرتكي ��ة وكذلك جتهي ��ز احلزمة
القمرية ل�شركة الإنرتن ��ت ب�صيغة م�شاركة
بني البلدين " .

امل�شهداين

و�أك ��د الوف ��د الرتك ��ي عل ��ى تق ��دمي كاف ��ة
اخلدم ��ات والت�سهي�ل�ات م ��ن �إج ��ل تق ��دمي
�أف�ض ��ل اخلدم ��ات للمواط ��ن واحلكوم ��ة
العراقية .
يف الوق ��ت ذات ��ه �أعت�ب�ر وزي ��ر الإت�صاالت
فاروق عبد الق ��ادر �":أن ه ��ذه الإجتماعات
خط ��وة �إيجابي ��ة نحو الإمام م ��ن �إجل فتح
باب الإ�ستثمار لل�شركات الرتكية والتعاون
امل�ش�ت�رك وتطوير �أط ��ر ال�صداق ��ة والعمل
املثمر بني البلدين.

اع��ت��ق��ال  13م�شتبها ب���ه م���ن ���ش��ب��ك��ة ل��ت��ف��خ��ي��خ ال�����س��ي��ارات
بغداد  /املدى
قوات الأمن  13م�شتبها
اعتقلت ّ
به بعد تنفيذ ثالث عمليات �أمنية
�أم�س الثالثاء م�ستهدفة عنا�صر
�شبكة لتفخيخ ال�سيارات ،وذلك
يف مناط ��ق خمتلف ��ة امتدت بني
حمافظت ��ي كرك ��وك وبغ ��داد ،
وق ��ال بي ��ان للجي� ��ش االمريكي
بح�س ��ب (�إيب ��ا) " :ان اف ��راد
وحدة ط ��وارئ ال�شرطة الثالثة
الق ��ت القب� ��ض عل ��ى �شخ� ��ص
ي�شتب ��ه ب�أن ��ه عن�ص ��ر يف �شبكة
تفخي ��خ ال�سي ��ارات يف جن ��وب
كرك ��وك  ،ا�ستن ��ادا اىل مذك ��رة
�إلقاء قب�ض بحقه".
وا�ش ��ار البيان اىل ان ��ه "يعتقد
ب� ��أن ال�شخ� ��ص عل ��ى �صل ��ة
بعنا�ص ��ر �شبك ��ة لتفخي ��خ
ال�سي ��ارات وتفجريها متورطة
بتفجريات مدينة ت ��ازة الدامية
والتي حدث ��ت يف الع�شرين من
�شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي و�أدت
�إىل ا�ست�شه ��اد م ��ا يزي ��د عن 90
مواطن ًا من الأبرياء".
وا�ض ��اف البي ��ان"ان الق � ّ�وات
املحلية وخ�ل�ال العملية الأمنية
فت�ش ��ت �أح ��د املباين حي ��ث كان
امل�شتبه به موج ��ودا واعتقلته.
كم ��ا اعتقل ��ت �شخ�ص ��ا �آخ ��ر

بن ��ا ًء عل ��ى معلوم ��ات ُوج ��دت
يف املبن ��ى ت�ش�ي�ر �إىل قيام ��ه
بتق ��دمي امل�ساع ��دة للم�شتب ��ه به
املطلوب".
عل ��ى �صعيد مت�صل ا�شار البيان
اىل" ان ��ه مت تنفيذ عملية �أخرى
بالق ��رب م ��ن املقدادي ��ة� ،ألق ��ى
فيه ��ا افراد م ��ن �شرطة حمافظة
�ص�ل�اح الدي ��ن القب� ��ض عل ��ى
�ن .وفقا ملذك ��رة اعتقال
�شخ�ص�ْي نْ
�صدرت بحقهم".
واو�ض ��ح البي ��ان ان الق � ّ�وات
االمني ��ة قام ��ت "بتفتي� ��ش �أحد
املباين بحثا عن م�شتبه به ُيعتقد
ب�أن ��ه ي�ساع ��د تنظي ��م القاع ��دة
الإرهاب ��ي يف الع ��راق بتمويل
�إح ��دى ال�شب ��كات املتخ�ص�ص ��ة
بتفخيخ ال�سيارات والتي تعمل
يف دياىل".وا�ستط ��رد البي ��ان
"كم ��ا قام ��ت الق � ّ�وات الأمني ��ة
بعملي ��ة �أخ ��رى بالق ��رب م ��ن
مدينة �أبو غري ��ب ،حيث فت�شت
ع ��دد ًا م ��ن املب ��اين بحث ��ا ع ��ن
�أح ��د امل�شتبه بهم وال ��ذي ُيعتقد
ب�أنه يق ��وم بتفخي ��خ ال�سيارات
لإرهابي ��ي تنظي ��م القاع ��دة يف
العراق".
واو�ضح ان ��ه "بع ��د ا�ستجواب
عدد م ��ن الأ�شخا� ��ص مت اعتقال

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

ت�سع ��ة �أ�شخا� ��ص ا�ستن ��ادا اىل
معلوم ��ات ّ
مت تقدميه ��ا للفري ��ق
الأمن ��ي تربطه ��م بامل�شتب ��ه ب ��ه
املطل ��وب وتنظي ��م القاع ��دة
الإرهابي".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ذك ��ر م�ص ��در
امن ��ي يف ال�شرط ��ة �أم� ��س
الثالث ��اء � ،أن دوري ��ة لل�شرط ��ة
يف ناحي ��ة ال�صقالوي ��ة يف
الفلوج ��ة تعر�ض ��ت ظه ��ر اليوم
النفجار عبوة نا�سفة� ،أ�سفر عن
ا�ست�شهاد اثنني من افرادها.
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در بح�س ��ب
(�آكانيوز) ان " العبوة النا�سفة
كان ��ت مو�ضوع ��ة ب�ي�ن �صفائح
للبنزي ��ن امام املعه ��د الفني يف
الناحية ،وانفجرت �ساعة مرور
دورية ال�شرطة ظهر اليوم".
ومل ي�ش ��ر امل�ص ��در ان كان
االنفجار قد احلق خ�سائر مادية
يف الدوري ��ة او عن ��د منطق ��ة
احل ��ادث  ،مكتفي ��ا بالق ��ول " ان
جثت ��ي ال�شرطي�ي�ن نقلت ��ا �إىل
م�ست�شفى الطب العديل".
و يف �سي ��اق منف�ص ��ل اعلن ��ت
مديري ��ة �شرطة نين ��وى ا�صابة
ثالث ��ة ا�شخا� ��ص اث ��ر �سق ��وط
قذيفت ��ي ه ��اون عل ��ى مبن ��ى
حكوم ��ي �أم� ��س الثالثاء.وق ��ال

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

م�صدر يف �شرط ��ة املو�صل ان"
قذيفت ��ي ه ��اون �سقط ��ت الي ��وم
الثالثاء على مبنى دائرة الوقف
ال�سن ��ي املج ��اور ملبن ��ى جمل�س
حمافظ ��ة نين ��وى يف منطق ��ة
النب ��ي �شيت و�س ��ط املو�صل ما
ا�سفر عن ا�صابة ثالثة ا�شخا�ص
بجروح".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �ص ��رح مدير
�شرطة االق�ضي ��ة والنواحي يف
كركوك �سرحد ق ��ادر � ،أن قوات
ال�شرط ��ة قام ��ت بالق ��اء القب�ض
عل ��ى �ست ��ة مطلوبني م ��ع عجلة
بي ��ك �آب حتمل لوح ��ات مزورة
ق ��رب املنطق ��ة ال�صناعي ��ة يف
كركوك �أم�س الثالثاء.
وق ��ال ق ��ادر بح�س ��ب (�آكانيوز)
�إن " :اربع ��ة منه ��م مطلوب�ي�ن
للتحقيق ��ات الوطني ��ة واثن�ي�ن
مطلوبني مادة اربعة ارهاب مت
ت�سليمهم للجهات امل�س�ؤولة ".
ويف تط ��ور امن ��ي الح ��ق اعلن
م�ص ��در امني ا�ست�شه ��اد �ضابط
يف اجلي� ��ش ووال ��ده يف يف
اعت ��داء ارهاب ��ي يف حمافظ ��ة
دياىل �شمال �شرق بغداد.
واو�ضح امل�صدر ان "االرهابيني
اغتال ��وا مالزم ��ا يف اجلي� ��ش
ووال ��ده داخ ��ل منزله ��م يف

ناحي ��ة ال�سعدي ��ة .وا�ض ��اف ان
"االرهابي�ي�ن داهم ��وا من ��زل
املالزم عبا�س ح�سني اجلبوري،
اح ��د �ضب ��اط اجلي� ��ش وقام ��وا
بقتل والده اوال ثم اغتالوه قبل
ان يلوذوا بالفرار".
واك ��د الطبي ��ب عب ��د النا�ص ��ر
التميمي م ��ن م�ست�شفى بعقوبة
الع ��ام ت�سل ��م جث ��ة اجلب ��وري
ووالده.
اىل ذل ��ك ع�ث�رت ال�شرط ��ة عل ��ى
�سي ��ارة مفخخ ��ة ن ��وع اوب ��ل
�سوداء الل ��ون و�سط العا�صمة
بغداد .
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي بح�س ��ب
(وكالة انب ��اء االع�ل�ام العراقي
/واع) ان" ال�سي ��ارة كان ��ت
مركون ��ة ق ��رب مطع ��م الوط ��ن
الكائ ��ن يف �ساح ��ة الن�صر الذي
يع ��ج بالزبائ ��ن وخا�ص ��ة م ��ن
عنا�ص ��ر ال�شرط ��ة ،مبين ��ا ان
خ�ب�راء املتفج ��رات متكنوا من
تفكي ��ك ال�سيارة الت ��ي تبني انها
حتتوي عل ��ى كمي ��ة متفجرات
تقدر بـ()6كغ ��م من(تي ان تي )
،م�شريا اىل ان االجهزة االمنية
قامت بغل ��ق املنطق ��ة واخالئها
م ��ن املواطن�ي�ن قب ��ل املبا�ش ��رة
بعملية التفكيك".

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

يف الدول العربي ��ة و�إحالته اىل جمل�س النواب
وذل ��ك �إ�ستناد ًا اىل �أح ��كام املادت�ي�ن (/61البند
� ً
أوال و/80البند ثاني ًا) من الد�ستور ".
وا�ض ��اف  ":واف ��ق املجل� ��س اي�ض ��ا عل ��ى من ��ح
�إجازة ت�أ�سي� ��س لكلية الفراتني اجلامعة الأهلية
يف حمافظة بابل والت ��ي ت�ضم ثالثة �أق�سام هي
(القان ��ون والإقت�صاد والفنون امل�سرحية) وذلك
بع ��د �إ�ستيفائها لل�شروط وفق� � ًا للمادة (/6البند
� ً
أوال) م ��ن قان ��ون اجلامعات والكلي ��ات الأهلية
رقم  13ل�سنة  1996املعدل  ،واملوافقة على منح
�إج ��ازة ت�أ�سي�س لكلية �أهلية يف حمافظة كربالء
املقد�س ��ة ب�أ�س ��م /كلية احل�س�ي�ن (ع) الهند�سية/
الت ��ي ت�ض ��م ثالث ��ة �أق�س ��ام ه ��ي (الإت�ص ��االت
واحلا�سب ��ات وااللكرتونية) وذل ��ك لإ�ستكمالها

املتطلبات الأ�سا�سية وفق ًا للمادة (/6البند � ً
أوال)
من قانون اجلامع ��ات والكليات الأهلية رقم 13
ل�سنة  1996املعدل ب�شرط �إ�ستكمال امل�ستلزمات
املختربية ".
وا�ستط ��رد  ":كم ��ا واف ��ق جمل�س ال ��وزراء على
منح �إج ��ازة ت�أ�سي� ��س لكلية �أهلي ��ة يف حمافظة
النج ��ف الأ�ش ��رف ب�إ�س ��م (الكلي ��ة الإ�سالمي ��ة
اجلامعة) والتي ت�ضم الأق�سام التالية (القانون
والعل ��وم ال�سيا�سي ��ة والدرا�س ��ات القر�آني ��ة
واللغوية والفك ��ر الإ�سالمي والعقيدة وهند�سة
تقنيات احلا�سب ��ات والإعالم وال�صحافة) وذلك
لإ�ستكماله ��ا املتطلب ��ات الأ�سا�سية وفق� � ًا للمادة
(/6البند � ً
أوال) من قان ��ون اجلامعات والكليات
الأهلية رقم( )13ل�سنة  1996املعدل.

ا�����س����م����اء وم����دن

ا�ستهداف مبنى حكومي يف نينوى وا�ست�شهاد �ضابط يف دياىل

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

بغداد  /املدى
�أكد نائب رئي�س اجلمهورية عادل عبد املهدي ان �":إن�صاف ال�شرائح املظلومة واملحرومة
التي عانت ظلم العهود اال�ستبدادية واجب وطني وان�ساين ي�ستحق كل االهتمام من قبل
احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة".
ودع ��ا عب ��د املهدي خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه وفدا من ح ��زب الله يف الع ��راق اىل تكثي ��ف اجلهود
الوطني ��ة وعلى كافة امل�ستويات لتعوي�ض هذه ال�شرائح عن �سنوات احلرمان والتهمي�ش
الت ��ي عا�شتها يف ظ ��ل نظام الطاغية �ص ��دام واجهزته القمعي ��ة وباخل�صو�ص يف مناطق
االه ��وار والقرى واالري ��اف املحيطة بها .واعترب تقدمي اخلدم ��ات اال�سا�سية ب�شكل الئق
له ��ذه ال�شرائ ��ح م ��ن �صح ��ة وتعليم وكهرب ��اء ومي ��اه �صاحلة لل�ش ��رب م�س�ؤولي ��ة وطنية
واخالقي ��ة يجب القي ��ام بها وفق خطة تنموي ��ة طموحة تلبي احلاج ��ات االن�سانية البناء
ه ��ذه املناطق.وا�ستم ��ع خالل اللقاء اىل عر� ��ض مف�صل قدمه اع�ضاء الوف ��د عن االو�ضاع
العام ��ة يف حمافظات اجلنوب وخا�صة يف مناط ��ق االهوار م�ؤكدا اهمية االهتمام بابناء
ه ��ذه املناطق الذين قارعوا اال�ستب ��داد والطغيان وقدموا الت�ضحيات اجل�سام على طريق
ا�سقاط نظام الطاغية وحكمه اال�ستبدادي.

جمل�س النواب يطالب بالإ�سراع للو�صول �إىل �صيغة توافقية لقانون االنتخابات

ومن جانبه �أو�ض ��ح الوزير �إن اللقاح احلايل قد مت اعتماده
من منظمة ال�صحة العاملي ��ة وكذلك هناك عدة دول قد وقعت
عقود ًا ال�سترياد ه ��ذا اللقاح اما بخ�صو�ص االدوية امل�ضادة
له ��ذا املر� ��ض فق ��د او�ض ��ح الوزي ��ر وج ��ود كمية م ��ن عالج
( )TAMFLUباال�ضاف ��ة اىل و�ص ��ول �شحن ��ات �إ�ضافية
خالل االيام القليلة املقبلة.
ه ��ذا وقد ا�ستعر�ض الوزير احلاالت امل�سجلة يف املحافظات
م�ؤك ��دا" ان املر� ��ض ال ي ��زال �ضم ��ن ال�سيط ��رة ،كم ��ا وطلب
اع�ض ��اء جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة فت ��ح مراك ��ز فرعي ��ة يف
املحافظات خا�صة بالفح�ص التوكيدي للمر�ض.

�ضيف ��ت جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة وزي ��ر ال�صح ��ة �صال ��ح
احل�سن ��اوي لغر�ض مناق�ش ��ة مو�ضوع الإج ��راءات املتخذة
م ��ن قبل الوزارة لل�سيطرة عل ��ى الإنفلونزا الوبائية (-H1
 )N1واللق ��اح املزمع �إ�سترياده وال�شرائح امل�شمولة ب�أخذ
بهذا اللقاح.
كما وجرى خالل اللقاء مناق�شة االعرا�ض اجلانبية املتوقعة
له ��ذا اللق ��اح  ،حيث مت االتف ��اق على عر� ��ض املو�ضوع على
جمل�س الن ��واب ملناق�شته من جميع جوانب ��ه واتخاذ القرار
النهائي ب�ش�أن ا�سترياده.

عبد املهدي يدعو
�إىل تعوي�ض ال�شرائح
املحرومة

بغداد  /املدى

جلنة ال�صحة تناق�ش مع احل�سناوي لقاحات
االنفلونزا الوبائية امل�ستوردة

جلنة االمن ت�ض ّيف
القادة الأمنيني
الأ�سبوع املقبل
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�أكدت ع�ضوة جلنة العمل واخلدمات النائبة تي�سري امل�شهداين �أن جمل�س النواب قر�أ
املوازن ��ة العامة لعام  2010الق ��راءة الأوىل والتي تركزت ب�شكل كبري على اجلانب
الت�شغيلي �أكرث من اجلانب اال�ستثماري بحيث تعالج امل�شاكل املوجودة وخ�صو�صا
يف قط ��اع اخلدمات .وقالت امل�شهداين ان املوازنة االحتادية بلغت نحو  83ترليون
دين ��ار عراقي �أي ما يعادل � 83ألف ملي ��ار دينار  60ترليونا :منها هي قيمة املوازنة
الت�شغيلية والباقي هي قيمة املوازنة اال�ستثمارية .م�ضيفة� :أن الالفت يف االمر يف
ه ��ذه املوازنة �أن ن�سبة املوازن ��ة اال�ستثمارية تدنت ن�سب تخ�صي�صاتها للمحافظات
(تنمي ��ة الأقالي ��م واملحافظ ��ات) بينم ��ا ارتفعت وب�ش ��كل كبري لل ��وزارات االحتادية
وه ��ذا على العك�س مما كان عليه يف عام  .2009م�ش�ي�رة �إىل �أن اخلدمات لن تتقدم
ب� ��أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال وخ�صو�صا بع ��د انخفا� ��ض ن�سبة املحافظ ��ات يف املوازنة
اال�ستثمارية ولن يق ��دم �أي �شيء للمواطن �أذا مت التعويل على الوزارات االحتادية
التي مل تقدم �شيئ ًا على مدى ال�سنوات الأربع �سنوات املن�صرمة.

نينوى

�أعلن حمامو نينوى الإ�ضراب عن العمل  ،احتجاجا على اغتيال احد زمالئهم و�سط
املو�ص ��ل ،بح�سب ماذك ��ر م�صدر يف غرف ��ة حماميي نينوى  .وق ��ال امل�صدر بح�سب
(�أكاني ��وز) ان " :حمامي ��ي نينوى �أعلن ��وا الإ�ضراب عن العمل لي ��وم ام�س الثالثاء
احتجاج ��ا عل ��ى اغتيال ع�ضو هيئ ��ة انتداب غرفة حماميي نين ��وى املحامي عي�سى
حم�سن ،بر�صا�ص جمهولني".
وكان م�سلحون جمهولون اغتالوا االحد املا�ضي عي�سى حم�سن عندما اطلقوا النار
عليه اثناء اقتحامهم ملكتبه يف عمارة ال�شواف مبنطقة باب الطوب و�سط املو�صل.

طعمة

�أعلن ��ت جلنة الأم ��ن والدفاع الربملانية وجود �أوجه ق�ص ��ور كثرية يف �أداء الأجهزة
الأمني ��ة ،الأم ��ر الذي �أدى �إىل تك ��رر الهجمات الت ��ي �أ�سفرت عن �سق ��وط املئات من
ال�ضحاي ��ا .و�أو�ضح ع�ضو اللجن ��ة النائب عن كتلة الف�ضيلة عم ��ار طعمة امل�ؤ�شرات
التي ر�صدتها اللجنة على الأجه ��زة الأمنية ومنها �ضعف املعلومات اال�ستخباراتية
وخ ��رق عنا�صر معادي ��ة للأجه ��زة الأمنية ووجود ف�س ��اد م ��ايل و�إداري داخل هذه
الأجه ��زة ،م�ش�ي�را �إىل �أن اللجن ��ة ت�ش ��دد على �ض ��رورة توحي ��د الق ��وى ال�سيا�سية
ملواقفه ��ا وتخليه ��ا ع ��ن امل�صال ��ح احلزبية ،حم ��ذرا من مغب ��ة ت�أث�ي�ر اخلالفات على
الو�ضع الأمني.
ي�شار �إىل �أن جلنة الأمن والدفاع طالبت با�ست�ضافة الوزراء الأمنيني وقائد عمليات
بغداد لتو�ضيح �أ�سباب جتدد الهجمات بال�شاحنات امللغمة على وزارات وم�ؤ�س�سات
الدول ��ة ،وه ��و الأمر ال ��ذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد وج ��رح املئات م ��ن املواطنني يف تلك
االعتداءات.

اجلوراين

اك ��د ع�ض ��و جمل�س النواب النائب ع ��ن االئتالف العراقي حي ��در �صبحي اجلوراين
عل ��ى ان منظم ��ة االمم املتحدة ه ��ي واحدة من القن ��وات املتعددة الت ��ي تقدم الآراء
واالفكار ملجل�س النواب كونها جهة حمايدة واممية.
وا�ض ��اف اجل ��وراين بح�س ��ب (وكال ��ة انب ��اء االع�ل�ام العراق ��ي) ":ان منظمة االمم
املتح ��دة ق ��د تك ��ون ر�أت ان م�ساح ��ة حتركه ��ا واملقرتح ��ات الت ��ي تقدمه ��ا ال تر�ضي
االط ��راف االخ ��رى فبد�أت تعط ��ي حلو ًال اك�ث�ر الن اخلالف املوجود ب�ي�ن الكتل هو
ال ��ذي �سم ��ح لالمم املتحدة ان مت ��دد م�ساحتها وت�أخ ��ذ اكرب من دوره ��ا  ،مو�ضح ًا :
ان منظم ��ة االمم املتحدة اخذت دور ًا اكرب من دوره ��ا احلقيقي وذلك ب�سبب ت�صلب
مواق ��ف الق ��وى ال�سيا�سية وعدم و�صوله ��ا اىل نقطة �إلتقاء م ��ا �أدى اىل وجود هذا
التدخل من قبل املنظمة.
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