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عبد املهدي :ال�صحافة هي العمود الرابع الذي يقف
عليه بناء العراق اجلديد

هواء يف �شبك

(العندي حمار وال اخاف
من ال�صخره)

يحك ��ى ان في�ضان ��ا طاغيا اجت ��اح بغ ��داد يف العهد العثم ��اين ،فجدت
احلكوم ��ة بجم ��ع احلمري عل ��ى طريق ��ة ت�سخريه ��ا ل�س ��د الفي�ضان اي
ال�سخ ��رة وعندما ح�ضر اجلندرمة اىل جان ��ب الكرخ جلمعها  ،فر اكرث
ا�صح ��اب احلم�ي�ر فالقوا اح ��د امل ��ارة وكان مي�شي فطلب ��وا منه الهرب
معه ��م� ،س�ألهم عن ال�سب ��ب اجابوه مبا حدث ،ا�ستم ��ر الرجل يف �سريه
االعتي ��ادي غري هيّاب وال وجل ف�صادفه احد هارب و�س�أله ملاذا هو على
راحته قال(:العندي حمار وال اخاف من ال�صخره).
وهذا ماحدث معي بعد ان �سهرت الليل يف جتاذب مع اقرار التعديالت
على قان ��ون االنتخابات نزل ��ت لأرفه عن نف�سي قلي�ل�ا ف�شاهدت احميّد
الفه ��د ق ��د ارق و�سلب النوم من عينه فقلت له ب�ش ��راك لقد اتفق االخوة
باالجم ��اع  ،فتجهم الرجل وتعجبت انا قلت :ملاذا انت متجهم قال :منذ
مت ��ى وانت تراين اعمل حار�سا وانا بهذا العمر قلت :منذ زمان طويل،
ق ��ال :يعني ال انا م ��ن ا�صحاب احلمري وال اخ ��اف ان ياخذوين �سخرة
قلت نع ��م لكنه اجناز كبري ه ��ذا االتفاق �سيولد اتفاق ��ات اخرى وهكذا
اتف ��اق يولد اتفاق ًا حتى نتخل�ص من حال ��ة الفئوية والتناحرات وهذه
يل وتلك لك.
كل ه ��ذا احلدي ��ث وهو�ساه ��م اليتكلم كنت اري ��د ان ا�ستنطق ��ه ف�س�ألته
ثانية�:أل�ست م ��ن ان�صار الدميقراطية؟ ق ��ال :بلى،قلت :اذن كانت حالة
�صحي ��ة يف النق�ض ونق�ض النق�ض ومن ث ��م التوافق ب�ش�أن التعديالت
فق ��ال (ميعود هيّه وي ��ن مامتطر بجي�س هارون الر�شي ��د) قهقهت عاليا
خ�صو�صا وانا افك ��ر كيف اق�ضي ليلتي مع النوم على املرمر البارد بال
غط ��اء ودومنا امكانية حتقق ان�سانيتي فان ��ا كنت عند زميل يل وكنت
خج ��وال بع�ض ال�ش ��يء فلم اطلب منه مايريحني وه ��و اي�ضا �سئم مني
يف الفرتة االخرية.
امله ��م يف االم ��ر ان احم ّي ��د الفهد ومثله كث�ي�رون اغلق ��وا نوافذهم ومل
يكلف ��وا انف�سهم متابعة جل�سة الربملان خوفا من نق�ض ثان وثالث  ،قال
يل لق ��د فرحت قب ��ل هذا كثريا فرح ��ت بقانون اال�ص�ل�اح الزراعي حني
�صادر ارا�ض ��ي ال�شيوخ واعطاهم منها  100دومن واعطى للفالح اكرث
وفرحت ثانية يف قان ��ون اجلمعيات الفالحية وكذلك فرحت عند ت�أميم
النف ��ط ويف كل االح ��وال كانت فرحتي وقتية فم ��ا قولك االن وانا اميز
االن�سان مثل ال�شبح واعمل بن�صف عني ومع هذا ارى عي�شتي �صعبة ،
لكنني حني اعدد احزاين �سان�سيك فرحك بالقانون املعدل اول حزن يل
ح�ي�ن �صودرت ار�ضي واجربت عل ��ى الرحيل من داري وثاين حزن يل
ح�ي�ن قتلوا ابني يف وا�سط وكان يعم ��ل يف احدى �شركات النفط وقد
حر�ض العاملني على االنتفا�ضة ومتتد احزاين اىل بعيد حيث اال�شالء
الت ��ي عجزت عن عدها م ��ن اهلي واخواين يف عام  63ومن ثم ماحدث
من امر التحالفات التي اخذت مني الكثري ،لقد جمعت احزان العراقيني
جميع ��ا ..وع ��اد اىل جماملت ��ي قائال :لكن م ��ع هذا م�ب�روك عليك اقرار
قان ��ون االنتخابات ،ودعته وانا اردد م ��ا قاله احد ال�شقاوات يف مدينة
الثورة يف ال�سبعينيات� ،ساخرا ب�شارع فيها يدعى �شارع ال�سادة:
(كالت اوهاي القيادة بلطت �شارع ال�ساده).

بغداد  /املدى

ق ��ال نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة عادل
عب ��د امله ��دي":ان العراق يحت ��اج اىل
اع�ل�ام ح ��ر واية دع ��وة للحد م ��ن دور
االع�ل�ام ب�أي ��ة �صيغة كانت ه ��ي دعوة
م�شبوه ��ة تري ��د ان ت�ؤ�س� ��س من جديد
لعراق احادي ال يتكلم وا�شبه مبقطوع
الل�سان".
وذك ��ر عب ��د امله ��دي يف كلم ��ة القاه ��ا
يف مهرج ��ان الغدي ��ر الثال ��ث لالع�ل�ام
مبدين ��ة النجف اال�ش ��رف":ان االعالم
وال�صحاف ��ة وحري ��ة ال ��ر�أي ه ��ي
العم ��ود الراب ��ع ال ��ذي يقف علي ��ه بناء
الع ��راق اجلدي ��د اىل جان ��ب االعم ��دة
االخرى وه ��ي بناء النظ ��ام ال�سيا�سي
والد�ستوري ،وبناء االمن واال�ستقرار،
وبناء االقت�ص ��اد والق�ضاء واالجتماع
وكل مقومات اخلدمة العامة".
وا�ض ��اف":ان االعم ��دة االخ ��رى ل ��ن
ت�ستقيم دون االع�ل�ام .واالعالم �سلطة
قوية وممتدة وقادرة ومت�شعبة جتتمع
فيه ��ا االراء وتختلف فيها االجتهادات،
وه ��ي �سلط ��ة يج ��ب ان نتعل ��م كي ��ف
منار�سه ��ا ون�صونه ��ا وال نن ��زل عليه ��ا
مق�ص ��ات التقطي ��ع والتهمي� ��ش النه ��ا
دعامة املجل�س الت�شريعي".

بغداد  /املدى

عبد املهدي يف مهرجان الغدير الثالث

انتخاب العراق لع�ضوية
املجل�س التنفيذي مبنظمة حظر نائبة :الدخل اليومي لـ %22من �سكان البالد اقل من خم�سة دوالرات
فق�ي�ر� ،أي ما يع ��ادل  %22من عدد ال�س ��كان ،و�إن اخلطة تت�ألف من م�س ��ح ميداين لكافة حمافظات
بغداد  /املدى
الأ�سلحة الكيميائية
العراق وتقييم الو�ضع امل ��ايل للعوائل من خالل
قال ��ت النائبة �إميان ال�ساعدي عن قائمة االئتالف هذه الن�سبة �سرتتفع �إن مل يو�ضع لها حل".
بغداد  /املدى

اعلنت وزارة اخلارجية عن انتخاب العراق لع�ضوية املجل�س التنفيذي مبنظمة
حظ ��ر الأ�سلحة الكيميائي ��ة لأول مرة .وقال وكيل ال ��وزارة لبيد عباوي بح�سب
(�آكاني ��وز) ان ��ه "مت انتخ ��اب الع ��راق لأول م ��رة يف ع�ضوية املجل� ��س التنفيذي
ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية" .و�أو�ضح ان انتخاب العراق "جاء يف اجتماع
الدول الأع�ضاء يف اتفاقية املنظمة م�ضيفا ان العراق "�أ�صبح ع�ضو ًا يف املجل�س
التنفيذي ملنظمة حظر اال�سلحة الكيميائية منذ ني�سان املا�ضي".

ح�سون :جهات
املالية تدعو جمل�س النواب اىل
تتدخل ب�شكل غري اال�سراع بامل�صادقة على موازنة 2010

ذكر قائممقام �سنجار دخيل قا�سم
ح�سون �إن هناك جهات تتدخل ب�شكل
غري مقبول يف �آلية اختيار 250
متطوعا للجي�ش وال�شرطة من �أبناء
الق�ضاء.
وقال ح�سون بح�سب (�آكانيوز)
ام�س االثنني":مع فتح باب التطوع
يف �سلكي اجلي�ش وال�شرطة �أ�سوة
بباقي الوحدات الإدارية يف حمافظة
نينوى ،الحظنا وجود زيارات
من �أع�ضاء قائمة احلدباء لق�ضاء
�سنجار".
و�أو�ضح ان"هناك �ضباط ًا و�أ�شخا�ص ًا
يرتددون على مركز التطوع،وينتقون
املتطوعني ح�سب ما يريدونه فقط".
و�شدد ح�سون على وجود "قوائم
خا�صة كانت قد و�صلت بطرق غري
م�شروعة له�ؤالء ال�ضباط الذين
ينادون بالأ�سماء على من يرغبون
به من املتطوعني وي�أخذونهم
بال�سيارات".

وبني":ان االعالم يراقب وي ّقوم اعمال
ال�سلطة التنفيذية ،ويراقب امل�س�ؤولني
وال يخ�شاه ��م وينتقده ��م نق ��دا الذع ��ا
ويجعل م ��ن امل�س�ؤول يراقب نف�سه يف
كل �صباح".
وتابع":عندما ن�ستيق ��ظ �صباحا نفتح
ال�صح ��ف وقلوبنا ترجت ��ف مما نحذر
من نق ��د الذع لنا ،وعندم ��ا ن�ستمع اىل
الن�شرات االخباري ��ة ونت�صفح املواقع
الت ��ي تعج مبق ��االت االعالمي�ي�ن نتعلم
املفي ��د منه ��ا ،ونراج ��ع الناق ��د منه ��ا
ونتعلم حتى من ال�سلبي .والذي يقدح
وال ��ذي يخرج احيانا عن ا�صول االدب
واللياق ��ة ،ولكن مهما كان ال�ضرر ،فانه
اق ��ل �ضررا م ��ن كبت اال�ص ��وات وقمع
حرية الر�أي".
وا�ش ��ار اىل ":ان االع�ل�ام ل ��ه دور
�سيا�س ��ي واقت�ص ��ادي وخدم ��ي كب�ي�ر
وه ��و يغط ��ي كل ه ��ذه امل�ساح ��ات وله
دور اجتماعي كبري مع الن�شء اجلديد
ومع اال�سرة".
و�ش ��دد عل ��ى � ":ض ��رورة ان ت�سع ��ى
اجلامع ��ات العراقي ��ة اىل ادخ ��ال مادة
االع�ل�ام يف مناهجه ��ا وان تق ��وم
با�ستح ��داث كلي ��ات واق�س ��ام لالع�ل�ام
تخت�ص بهذا احلقل املهني الراقي".

�أكدت وجود خطة خلف�ض ن�سبة الفقر

عبداهلل ال�سكوتي

مقبول يف اختيار
املتطوعني يف �سنجار
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بغداد  /املدى

دع ��ت وزارة املالي ��ة جمل�س الن ��واب اىل اال�سراع بامل�صادق ��ة على املوازنة
العامة للبالد لعام .2010
وق ��ال م�ص ��در يف الوزارة يف ت�صري ��ح �صحفي ام�س االح ��د":ان الوزارات
والدوائر غ�ي�ر املرتبطة بوزارة وجمال�س املحافظ ��ات حتتاج اىل امل�صادقة
عل ��ى املوازن ��ة العام ��ة قب ��ل بداي ��ة ع ��ام  ،2010لتتمك ��ن من تنفي ��ذ خططها
ال�سنوية يف وقت مبكر".
وكان جمل� ��س الن ��واب اق ��ر املوازن ��ة العامة للب�ل�اد للعام احل ��ايل يف وقت
مت�أخر ،ما ادى اىل ت�أخر العديد من امل�شاريع العمرانية واخلدمية.

بغداد  /املدى

و�أ�ضاف ��ت �أن "هذه العائ�ل�ات الفقرية يقل دخلها
ع ��ن خم�س ��ة دوالرات يومي ��ا ،ل ��ذا فق ��د و�ضع ��ت
احلكوم ��ة العراقي ��ة خط ��ة خلف� ��ض ن�سب ��ة الفقر
بالتع ��اون مع البنك ال ��دويل ،واخلطة م�ؤلفة من
ارب ��ع مراح ��ل تنفذ من قب ��ل وزارت ��ي التخطيط
والتجارة".
و�أ�ش ��ارت ال�ساع ��دي �إىل �أن "املرحلة الأوىل من

حمافظة ب��غ��داد ت���ؤك��د انخفا�ض حجم تعاطي ال��ر���ش��وة يف ال��دوائ��ر احلكومية
بغداد  /املدى

ك�شفت حمافظة بغداد ع ��ن انخفا�ض حجم تعاطي
الر�شوة يف الدوائ ��ر احلكومية الواقعة يف نطاق
املحافظ ��ة اىل  %8اعتم ��اد ًا على ا�ستبي ��ان اوردته
هيئة النزاهة  ،م�ؤكدة يف الوقت ذاته ان التن�سيق
متوا�صل مع الهيئة للحد من مظاهر الف�ساد .وقال
املكت ��ب الإعالمي ملحافظ ��ة بغداد بح�س ��ب (وكالة
انب ��اء االعالم العراق ��ي /واع ) ان" وفد ًا من هيئة
النزاهة زار يف وقت �سابق حمافظة بغداد والتقى
باملحاف ��ظ �ص�ل�اح عب ��د ال ��رزاق لتن�سي ��ق اجلهود
واالرتق ��اء بواق ��ع العم ��ل للحد من جمي ��ع مظاهر

ال��ع�����س��ك��ري ي�����س��ت��ب��ع��د ح�����ص��ول ان���ق�ل�اب داخ���ل
وزارتي الداخلية والدفاع
قال ع�ضو جمل�س النواب �سامي الع�سكري ال ن�ستطيع ان نقول
ان االجهزة االمنية �ضعيفة بل قد حققت اجنازات عظيمة خالل
الف�ت�رة ال�سابق ��ة خا�صة م ��ا مر به الع ��راق خ�ل�ال عامي 2006
و . 2007وا�ض ��اف الع�سك ��ري بح�س ��ب (وكال ��ة انب ��اء االعالم
العراق ��ي  /واع ) ان االجه ��زة االمني ��ة ا�ستطاعت وب�شكل كبري
ان تط ��ور من قابليته ��ا عما كانت عليه يف ال�سابق ،ولكن هذا ال
يعني ان العنا�صرال�سيئة املتوغلة داخلها تقوم بالعبث وحتاول
ان حتب ��ط م ��ن اجنازاتها االمني ��ة" .م�ستبع ��دا يف الوقت ذاته

املوح ��د �إن الدخل اليومي لـ %22من �سكان البالد
اقل من خم�سة دوالرات ،م�شرية �إىل �أن احلكومة
و�ضعت خط ��ة خلف�ض ن�سبة الفق ��ر بالتعاون مع
البنك الدويل.
و�أو�ضحت ال�ساعدي:ان "املعلومات التي زودتنا
بها وزارت ��ا التجارة والتخطيط تفيد �أن من بني
 32ملي ��ون مواط ��ن عراق ��ي هن ��اك �سبعة ماليني

ح ��دوث اي انق�ل�اب ع�سكري داخل وزارت ��ي الداخلية والدفاع
الن ��ه بكل ت�أكي ��د �سوف تك ��ون حماوالتهم فا�شل ��ة" .م�ضيفا ان
"عل ��ى هاتني الوزارتني ر�صد العنا�صر ال�سيئة وخا�صة جهاز
ال�شرط ��ة النه ت�ش ��كل يف ظروف كادت ان تك ��ون �صعبة واعادة
النظ ��ر بت�شكيالتهما ب�صورة جيدة وبه ��ذا قد ن�ستطيع ان نعزز
ثقة املواطن بهذه االجهزة .
لك ��ن ع�ض ��و جلنة العالق ��ات اخلارجية يف جمل� ��س النواب عبد
الك ��رمي ال�سامرائ ��ي ق ��ال ان" االخرتاق ��ات الت ��ي ح�صل ��ت يف
ال�سابق وم�ستمرة حتى يومنا هذا ت�ستهدف البنى التحتية".

الف�س ��اد ومكافح ��ة الر�ش ��وة" ،م�ؤك ��د ًا احال ��ة عدد
م ��ن امللف ��ات اىل هيئ ��ة النزاه ��ة تتعل ��ق مب�شاريع
خدمي ��ة وتزوي ��ر م�ستم�س ��كات ر�سمية �س ��وا ًء من
قبل املوظفني �أو من قب ��ل املتقدمني للح�صول على
تعوي�ضات مادية ل�ضحايا الإرهاب مع تزويد الهيئة
بالقائمة ال�سوداء الت ��ي �ضمت �شركات ومقاولني.
وا�ض ��اف املكت ��ب ان "ان ا�ستبي ��ان هيئ ��ة النزاهة
ل�شه ��ر �أيل ��ول من الع ��ام احل ��ايل �شم ��ل  58دائرة
حكومية يف بغ ��داد تكتظ باملراجع�ي�ن ا�شر ب�شكل
وا�ضح انخفا� ��ض حجم تعاطي الر�شوة يف بع�ض
الدوائر احلكومية  ،اذ بلغ حجم اال�ستمارات التي

اعتمدت ( )4919ا�ستم ��ارة �شملت عينات خمتلفة
م ��ن املراجع�ي�ن " ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان ن�سب ��ة الذين مل
يدفع ��وا ر�ش ��وة من اج ��ل اجن ��از معامالتهم بلغت
( ،)%91,79ام ��ا الذين ا�ضط ��روا اىل دفع الر�شوة
فق ��د بلغ ��ت ن�سبته ��م ( . )% 8 ،21وتابع ان "دائرة
�أح ��وال االعظمي ��ة ودوائر ال�ضريب ��ة واجلوازات
والأح ��وال املدنية يف الكاظمي ��ة وجوازات الكرخ
�سجل ��ت ن�سبة (�صفر )%يف حج ��م تعاطي الر�شوة
وع ��دم ا�ضط ��رار املواطن�ي�ن اىل دف ��ع �أي مبال ��غ
مالي ��ة من اج ��ل اجن ��از معامالتهم  ،فيم ��ا �سجلت
دوائر اخرى ارتفاع ًا يف حج ��م تعاطي الر�شوة"،

برواري :احلكومة املقبلة
�ستطالب بكل �شرب تنازل عنه النظام
البائد لدول اجلوار

الأ�سدي

بغداد  /املدى
ب�ي�ن النائب عن التحالف الكرد�ستاين عادل برواري ان التنازل عن جزء من
�ش ��ط العرب ح�ص ��ل ايام النظام البائ ��د  ،تنازل عنه من اج ��ل اف�شال الثورة
الكردي ��ة يف اتفاقية اجلزائر وهو مو�ضوع �سيا�سي قدمي رمبا ان احلكومة
اجلدي ��دة تطالب بكل �شرب م ��ن االرا�ضي العراقية،مو�ضح ��ا ان ايران لي�س
البل ��د املجاور الوحي ��د الذي يق�صف املناط ��ق احلدودية ولك ��ن تركيا اي�ض ًا
ب�سبب وجود قوات معار�ضة لبلديهما يف املثلث احلدودي الرتكي االيراين
العراقي.

االمني ��ة القب� ��ض عل ��ى �ست ��ة مطلوب�ي�ن
وعرثت على خمب�أ لال�سلحة والذخرية يف
عملي ��ات امنية نفذته ��ا يف مناطق خمتلفة
من حمافظة دياىل.وقال م�صدر امني":ان
ق ��وات ال�شرط ��ة الق ��ت القب� ��ض عل ��ى
املطلوب�ي�ن يف ق�ضاءي املقدادية وبلدروز
ا�ستن ��ادا اىل معلوم ��ات ا�ستخباراتي ��ة".
وا�ض ��اف":ان ق ��وة م ��ن اجلي� ��ش ع�ث�رت

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

فخري كرمي

اكد النائب عن �أئتالف دولة القانون خالد اال�سدي ان "النائب الهارب
حممد الدايني ما زال حمتجزا لدى ال�سلطات املاليزية وم�س�ألة جلبه
للعراق ا�صبحت قريبة".
وقال اال�سدي بح�سب (وكالة انباء االعالم العراقي/واع) "ح�سب
معلوماتنا ف�أن الدايني مازال حمتجزا يف ماليزيا م�ؤكدا وجود جهود
حثيثة من قبل احلكومة العراقية من اجل ا�ستعادته وفق ال�سيا�سات
القانونية الدولية ،م�شري ًا اىل ان احلكومة قد و�صلت اىل نتائج
متقدمة يف ا�ستعادته اىل العراق وت�سليمه اىل ال�سلطات الق�ضائية من
اجل حماكمته يف املحاكم العراقية".

العالق

ا���س��ت�����ش��ه��اد خ��م�����س��ة اط����ف����ال ب���ان���ف���ج���ار داخ������ل م���در����س���ة يف م���دي���ن���ة ال�����ص��در
بغداد  /املدى
ا�ست�شه ��د خم�س ��ة ا�شخا� ��ص عل ��ى االق ��ل
وا�صي ��ب  34اخ ��رون ،معظمه ��م م ��ن
االطف ��ال ،بانفج ��ار عب ��وة نا�سف ��ة ام� ��س
االثنني داخ ��ل احدى املدار� ��س يف مدينة
ال�ص ��در� ،شرق ��ي بغداد .ح�سب م ��ا اعلنت
م�ص ��ادر امني ��ة واخ ��رى طبية،وكان ��ت
ح�صيلة اولية اف ��ادت عن ا�ست�شهاد اربعة
وا�صابة  18اخري ��ن بجروح .واو�ضحت
امل�ص ��ادر ان "خم�س ��ة ا�شخا� ��ص غالبيتهم
من االطف ��ال ا�ست�شهدوا وا�صيب ما اليقل
ع ��ن  34اخري ��ن بج ��روح بانفج ��ار عبوة
نا�سف ��ة داخ ��ل مدر�س ��ة اب ��ا ذر االبتدائية
للبن�ي�ن يف مدينة ال�ص ��در" �شرقي بغداد.
كم ��ا ا�ست�شه ��د �ست ��ة م ��ن عنا�ص ��ر ق ��وات
ال�صحوة يف احدى القرى التابعة لناحية
امل�شاه ��دة �شم ��ايل بغ ��داد ،با�سلحة كامتة
لل�صوت .ح�سب ما اعلنت ال�شرطة
واو�ض ��ح الرائ ��د ثام ��ر ح�س�ي�ن ان "�ست ��ة
م ��ن عنا�صر ق ��وات ال�صح ��وة ا�ست�شهدوا
بوا�سط ��ة م�سد�س ��ات كامت ��ة لل�صوت عند
حاج ��ز تفتي� ��ش يف قري ��ة ن ��دمي التابع ��ة
لناحي ��ة امل�شاه ��دة �صب ��اح ام� ��س االثنني
.وا�ض ��اف ان "امل�سلح�ي�ن و�صل ��وا اىل
احلاجز �سريا على االقدام ،والذوا بالفرار
من خ�ل�ال الب�ساتني".وغالب ��ا ما تتعر�ض

مو�ضح� � ًا :ان دوائر بلدي ��ة ال�شعب �سجلت ()%50
يف حج ��م تعاط ��ي الر�ش ��وة وم�ست�شف ��ى الريموك
التعليم ��ي م�ص ��رف ال ��دم ( )%26 ،74وعيادت ��ه
اال�ست�شاري ��ة ( ،)%79،19ام ��ا م�ص ��رف الرافدين
/ف ��رع اخلن�س ��اء فان ��ه �سج ��ل ( )%21،24وف ��رع
الفردو� ��س ( ، )%21،95وكذل ��ك �سجل ��ت ن�سب ��ة
(� )% 21،15ض ��د الهيئ ��ة العام ��ة لل�ضرائب /املقر
الع ��ام  ،بالإ�ضافة اىل ان حجم تعاطي الر�شوة يف
دائرة الرعاي ��ة االجتماعية بلغ ن�سبة (، )%19،63
ويف مديري ��ة املرور العام ��ة /املقر العام بلغ حجم
تعاطي الر�شوة (.)%13،04

ا���س��م��اء وم��دن

القب�ض على �ستة مطلوبني والعثور على خمب�أ للأ�سلحة بدياىل
قوات ال�صح ��وة يف الطارمية وامل�شاهدة
واملناط ��ق املحيطة بهم ��ا لهجمات ازدادت
وتريته ��ا يف الفرتة االخ�ي�رة و�سط توتر
ملح ��وظ وخم ��اوف من ب ��روز اجلماعات
املت�ش ��ددة جم ��ددا .ويف ح ��ادث منف�ص ��ل
اخ ��ر ،اعل ��ن م�ص ��در امن ��ي ان م�سلح�ي�ن
فج ��روا من ��زل قي ��ادي يف ال�صح ��وة يف
منطقة الطارمية �شمايل بغداد.
واو�ض ��ح امل�ص ��در ان "من ��زل القيادي يف
�صح ��وة الطارمي ��ة اب ��و م�صطف ��ى انه ��ار
ب�شكل كامل ما ا�سفر عن ا�ست�شهاد زوجته
وا�صاب ��ة جنل ��ه وابنت ��ه اللذي ��ن ترتاوح
اعمارهم ��ا ب�ي�ن  13و  14عاما" .واو�ضح
امل�ل�ازم و�سام علي ب ��در ان "ابو م�صطفى
مل يكن موجودا داخل املنزل عند التفجري
ال ��ذي ح ��دث منت�ص ��ف النه ��ار" .اىل ذلك
�أ�صي ��ب خم�سة ا�شخا� ��ص بينهم اثنان من
افراد ال�شرطة بانفج ��ار عبوة نا�سفة على
دورية لل�شرطة الوطنية جنوبي بغداد.
وق ��ال م�صدر بح�س ��ب (�إيب ��ا)"..ان عبوة
نا�سفة انفجرت يف ح ��ي املعلمني مبنطقة
الزعفراني ��ة جنوب ��ي بغ ��داد ل ��دى م ��رور
دوري ��ة تابع ��ة لل�شرط ��ة ".م�ش�ي�را اىل �أن
احدى عج�ل�ات الدورية اعطبت ،مبينا ان
اجلرح ��ى مت نقله ��م اىل امل�ست�شفى لتلقي
الع�ل�اج .ام ��ا يف دياىل فقد الق ��ت القوات

ق�سيم ��ة ا�ستبي ��ان ت�ضم جمموعة �أ�سئل ��ة ،ثم يتم
جم ��ع نتائ ��ج امل�س ��ح يف تقري ��ر يناق�ش م ��ن قبل
جمل�س الوزراء ،ثم يبد�أ تنفيذ اخلطة".
ومل تخ ��ف ال�ساع ��دي �أن "اخلطة رمبا تنتهي يف
ال�سن ��وات الث�ل�اث املقبلة وت�شم ��ل كل حمافظات
الع ��راق وم ��ن بينها حمافظ ��ات �إقلي ��م كرد�ستان
�أي�ضا".

على خمب� ��أ لال�سلحة والذخ�ي�رة املتنوعة
يف حمل ��ة ده ��م وتفتي� ��ش يف ق ��رى بن ��ي
�سع ��د جنوب بعقوب ��ة" .كما عرثت دورية
تابع ��ة للفوج ال�ساد� ��س يف �شرطة نينوى
عل ��ى عب ��وة نا�سف ��ة كان ��ت مزروع ��ة على
جانب احد ال�ش ��وارع الرئي�سة يف منطقة
حي املطاح ��ن غربي مدينة املو�صل .وقال
م�ص ��در بح�س ��ب (وكال ��ة انب ��اء االع�ل�ام

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

مدر�سة ابا ذر االبتدائية يف مدينة ال�صدر
العراق ��ي/واع) ان فري ��ق املعاجلة التابع
ل�شرط ��ة نين ��وى متكن من تفكي ��ك العبوة
دون وق ��وع خ�سائ ��ر وا�صاب ��ات تذك ��ر .
وعل ��ى �صعيد مت�صل ع�ث�رت دورية تابعة
للجي� ��ش على عب ��وة نا�سفة اخ ��رى كانت
مزروع ��ة عل ��ى اح ��د ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة
يف منطق ��ة حي العربي ق ��رب دور االبنية
اجلاهزة �شمايل مدين ��ة املو�صل  .م�شريا

اىل ان فري ��ق م ��ن الكتيب ��ة الهند�سي ��ة
التابعة للجي� ��ش العراقي متكن من تفكيك
العبوة دون وقوع خ�سائر وا�صابات) اىل
ذلك ا�صيب مدني ��ان بانفجار عبوة نا�سفة
و�س ��ط مدين ��ة املو�صل ومت اعتق ��ال ثالثة
م ��ن املطلوب�ي�ن للق�ض ��اء العراق ��ي �شرقي
املدين ��ة .وذكر م�صدر يف �شرطة املحافظة
�:إن مدني�ي�ن ا�صيبا بانفج ��ار عبوة نا�سفة
بالق ��رب من مدخل احدى وحدات اجلي�ش
�شرقي املو�صل" .وا�شار امل�صدر اىل ":ان
ق ��وة من اجلي� ��ش العراق ��ي اعتقلت اليوم
ثالث ��ة من املطلوبني ق�ضائي ��ا خالل عملية
امنية يف حي الزهراء �شرقي املو�صل".
واىل كركوك حيث �أعلن م�س�ؤول امني يف
حمافظ ��ة كركوك ان عبوة نا�سفة انفجرت
عل ��ى طريق الر�شاد الواق ��ع غربي كركوك
م�ستهدفة قوات ال�صحوة ،و�أدى التفجري
�إىل ا�ست�شه ��اد وج ��رح  3م ��ن عنا�ص ��ر
ال�صح ��وة �أحدهم �ضاب ��ط .و�أ�ضاف ياوز
عزالدي ��ن مدي ��ر �إع�ل�ام �شرط ��ة �أق�ضي ��ة
ونواح ��ي كرك ��وك بح�سب(�آكاني ��وز) ان
"عب ��وة نا�سف ��ة انفجرت كان ��ت مزروعة
بالق ��رب م ��ن قري ��ة جدي ��دة عل ��ى طري ��ق
ناحي ��ة ر�ش ��اد� ،أ�سف ��رت ع ��ن ا�ست�شه ��اد
وج ��رح جندي�ي�ن و�ضابط تابع�ي�ن لقوات
ال�صحوة".

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

ا�ستبعد ع�ضو جمل�س النواب علي العالق عن االئتالف العراقي املوحد
ان" يتمكن جمل�س النواب من اقرار قانون االحزاب يف الفرتة املتبقية
من عمر الربملان" .وقال العالق بح�سب (وكالة انباء االعالم العراقي
/واع) ان "الفرتة املتبقية وهي �شهرين غري كافية القرار مثل هذا
القانون املهم النه يحتاج اىل مباحثات وم�شاورات من اجل اقراره لذا
فانه �سيتم ترحيله للمجل�س الت�شريعي املقبل".

ال�شابندر

جدد النائب عزت ال�شابندر دعوته الجراء تعداد �سكاين باعتباره
اخلطوة االكرث اهمية يف ر�سم م�ستقبل العراق يف كل جوانب احلياة.
مو�ضحا":ان اجراء تعداد �سكاين يف جميع انحاء العراق هو احلل
االمثل للخروج من االزمات ،ومن دونه ف�أن االزمات �ستبقى فعالة
وم�ؤثرة مع مرور الوقت".وا�شار اىل انه  ":لو مت اجراء اح�صاء
�سكاين قبل اجراء االنتخابات ملا و�صلت االمور اىل م�ستوى االزمة
التي كادت ان تدخل البلد يف فراغ د�ستوري".

مي�سان

طالب مدير �شرطة بلدة العمارة املقدم قا�سم زغري دائرة �صحة
حمافظة مي�سان بتهيئة كادر طبي متخ�ص�ص بالطب العديل وعلم
الت�شريح.وقال زغري بح�سب (�إيبا)" ان بع�ض اجلرائم واحلوادث
اجلنائية املقرتنة بجرائم القتل والت�سمم او االغت�صاب او اجلثث
املتف�سخة حتتاج �إىل كادر طبي له �إملام لكي يتم الك�شف عن مالب�سات
تلك احلوادث الأمر الذي ي�سهل على ال�شرطة التو�صل �إىل خيوط
اجلرمية.
و�أو�ضح":ان املالكات املوجودة الآن يف �صحة مي�سان ال تزال خربتهم
حمدودة ويحتاجون �إىل ت�أهيل وتطوير يف هذا اجلانب املهم يف
ميدان الك�شف عن اجلرائم حيث ن�ضطر غالبا اىل اال�ستعانة بالطب
العديل يف بغداد.
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