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بغداد / سعدي السبع:
حــذرت وزارة البـيئــة من ظـاهـرة
تكـــدس اطنــان سكــراب وانقــاض
خملفـات احلرب ودوائـر الدولـة اليت
تعرضت للحرق والتدمري ملا لذلك من

خماطر بيئة وصحية.
وقال مصـدر يف الوزارة تلك املخلفات
اليت تقـدر مبئـات االطنـان ميكن أن
تكون مصدرًا ملوثًا للبيئة فضاًل عن
مـظهرها الـذي يلحق ضررًا جبمـالية

املدينة.
وأكد انه من خالل اجلوالت امليدانية
للـمـــواقع الـيت اختـــذت لـتجـمـيع
الـسكراب يف بغـداد واحملافظـات ثبت
وجود مواد ملوثة بـاملواد االشعاعية
ممــا يتـطلـب رفعهـا وابعـادهــا عن
املـــواقع الــسكـنـيــة والــزراعـيــة
والـصنـاعيـة ومصـادر امليـاه ووضع

عالمات توضح املخاطر االشعاعية.
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بغداد /املدى 
حيتجـز الفريق عـامر الـسعدي يف
احلبس االنفرادي منذ استسالمه
للقوات االمريكية يف 12 نيسان من
العـام املــاضي، طـبقـًا لـزوجـته
واصدقـائه. وقـد اعتـرب السـعدي
اسـري حــــرب بعــــد شهــــر مـن

استسالمه.
النـاطق الـرمسي يف وزارة الـدفاع
االمــريـكيــة مل يــؤكــد او يـنِف
احـتجــاز الــسعــدي يف احلـبــس
االنفـرادي لكنه قـال ان السعـدي

يعامل معاملة انسانية حسنة.
لـكن يف رسـالـة مـنه اىل زوجـته،
نشرت صحيفـة الواشنطن بوست
مـقتطفـات منهـا، يقول الـسعدي
)من الـوحـشيــة اعتقـال انـاس
ابـريــاء يف احلبـس االنفـرادي اىل
اجل غري حمـدود، لكن االسـوأ من
ذلك هــو عــزلـك عن عــائلـتك

واحبائك(.
ويضيف السعدي ان افضل ساعات

بغداد/املدى 
اكـدت امانـة بغداد ان يـوم الرابع
والعـشـريـن من الـشهـر اجلـاري
سيكـون املوعـد النهـائي لالنـتهاء
مـن تــوجـيه االنــذارات لـــرفع
التجـاوزات علـى امالك الـدولـة
استعــدادًا للبـدء بــإزالتهــا وفق

الطرق القانونية.
واوعـز امني بغداد الـدكتور عالء
حممـود التمـيمي بتـشكيل جلـنة
للـمـتـــابعـــة تـضـم عـــددًا مـن
املسؤولني يف االمـانة لدارسة هذه
التجاوزات ووضع احللول املناسبة
ملعـاجلتهـا وتنفيـذها بـالسـرعة

الالزمة ووفقًا للقانون.
كمـا حبث الـسيـد امني بـغداد مع
مـدراء الدوائـر البلـدية ظـاهرة
انتشـار اجلمعـيات الـوهميـة اليت
تقـوم بـالنصـب واالحتيـال علـى
املـــواطـنـني مـن خالل بــيعهـم
اراضي تـابعـة للـدولـة ودعـا اىل
الـتنـسـيق مع وزارة الــداخـليــة
االحـالة اصـحاب هـذه اجلمعـيات
اىل احملـاكم املختصـة لنيل العقاب
املنـاسب جـراء هـذه االعمـال مع
ضرورة تنـبيه املواطنني اىل عدم

امانة بغداد تستعد إلزالة التجاوزات على امالك الدولة 
التنسيق مع وزارة الداخلية إلحالة املتاجرين بأراضي الدولة اىل القضاء 

اخلميس املقبل .. آخر موعد لالنذار 

التعـامل معهـا من خالل وسـائل
االعالم املختلفة.

كمـا جـرى الرتكيـز علـى اعمـال
اخلدمات البـلدية ومن بينها رفع
االنقـاض والـنفـايــات وتقــديم

افـضل اخلــدمــات لـلمــواطـنني
املخــالـفني واملـتجــاوزيـن علــى
االرصفــة وحمــرمــات الـطــرق

وفرض الغرامات عليهم.
ودعا امني بغداد الدوائر البلدية

التـابعة لالمانة اىل اعداد اخلطط
الالزمـة ملوسم الشتـاء وخاصة ما
يتعلق بـاجملـاري واصالح التـالف
مـنهــا وحتــديــد االحـتيــاجــات

الالزمة ليتم توفريها.

بغداد/املدى
استنكـر البـيت اإلسالمي الـشيعي
اجلـرميـة الـبشعـة اليت تعـرض هلـا
عــدد مـن العــراقـيني الـــذين مت
استــدراجهم علـى أيـدي اجملـاميع
الـظالميـة واإلرهـابيـة يف مـدينـة

الفلوجة.
وطـالب يف بيان صـحفي صدر امس
االول الشـعب العراقي عامـة باختاذ
احليطـة واحلذر وحث علماء الدين
علـى ممـارسـة دورهـم الشـرعي يف
الـوقوف أمام هذه الفتـنة الطائفية
اليت تتـصاعـد مرة أخـرى يف هذه
اآلونة الـيت ال مير فيهـا يوم دون أن
يقــدم الـشـعب ضـحيــة علــى يــد
خـبيثــة تكن احلقـد علـى العـراق
وأتباع أهل البيـت )ع( وتسعى بكل
خـبث لـزعـزعــة استقــرار البلـد
واحليلـولـة دون تــسلم الـسـلطـة

والسيادة.
وعاهد البيت الشيعي يف بيانه أبناء
الشعب وكل أبناء الشهداء والضحايا
األبـريـاء علـى الـوقـوف صـامـدين
وثابتني على العهد املقدس هلم فلن
نـسمح ملؤامـرات املنافقـني اخلبثاء
أن متر مـؤكدين إن األمة قد عزمت

البيت اإلسالمي الشيعي يطالب 
احلكومة اجلديدة  مبتابعة جرمية الفلوجة

وحماسبة القتلة زارعي الفتنة
املوصل/نزار عبد الستار

قـامت جلنة التعـويضات املنبـثقة عن جملس حمـافظة نينـوى بصرف
مبلغ 37 مليون دينار ملصلحـة املتضررين من االعمال االرهابية. صرح
بذلك الدكتـور اسامة يوسف كشمولـة حمافظ نينوى يف مؤمتر صحفي
عقـده مؤخـراًُ واضاف ان اللجـنة املكـلفة بهـذا االمر اقـرت التعـويض
وجـرى صـرف املبــالغ للمـتضـرريـن، واعلن كـشمـولـة يف املـؤمتـر ان
احملافـظة ملزمـة بتعويض االضـرار اليت تلحق مبواطين احملـافظة من
جراء االعمال االرهابية يف حالة ثبوت الضرر، مشريًا اىل قيامه بتعيني
جلـنة جديدة خلفـًا للجنة السـابقة اليت مل تقم بواجـبها بشكل سليم.
واوضح كشمولة ان االمـوال اليت خصصت للتعويضـات والبالغة مليون
دينار صـرفت بشكل كامل ملسـتحقيها وان اللجنة مـستمرة يف استقبال

طلبات  التعويض للنظر فيها.

يف محافظة نينوى 
37 مليون دينار تعويضات للمتضررين من

االعمال االرهابية 

البصرة /عبد احلسني الغراوي 
علمت )املدى( ان شـركة ناقالت
النفـط التـابعـة لـوزارة الـنفط
جتـري مفـاوضـات مع عـدد من
الــدول االجنـبيــة والعــربيــة
إلسـتعــادة اسـطــوهلــا الـنفـطي
املـتوقف عـن العمل منـذ اندالع

حربي اخلليج االوىل والثانية.

ترسو يف املياه االقليمية خلمس دول 
اجراءات عراقية إلستعادة اسطول ناقالت النفط العمالقة 

مفـاوضــات إلستعـادة نـاقلـتني
مـوجودتني يف االردن ونـاقلتني
موجودتني يف ليبيا وناقلتني يف
الـيمن.وان شركة ناقالت النفط
العــراقـيـــة وضعـت خـطـتهــا
املستقبلية إلنشاء اسطول عراقي
لنــاقالت الـنفـط علــى املــدى
البعيد اضافة اىل تـنفيذ العديد

من املشاريع البحرية.

الف طن.
وهناك ناقلتـان محولة الواحدة
منهمـا )18( الف طن مـؤكـدًا ان
املفـاوضـات جـاريـة حـاليـًا مع
الكـــويت إلسـتعـــادة النــاقالت
العــراقيـة الــراسيــة يف امليـاه
الكــويـتيــة وايـضــًا مع ايــران

إلستعادة ناقلتني.
مـذكرًا يف هـذا السيـاق ان هناك

واشـار مصـدر يف الشـركة اىل ان
اسطول ناقالت النفط يضم )7(
ناقالت نفط محولة الواحدة 35
الـف طن مـنهـا نــاقالت )بـابـا
كركـر، جنبـور، رميلـة، طارق
بن زيــاد( واالخرية محـولـتهـا
تـصل اىل 118 الـف طن وكـــذلك
الناقلة املسـتنصرية وهناك )3(
نـاقالت اخـرى محـولتهـا )140(

علــى بنـاء عـراق واحـد مـستقـر
يـشارك فـيه اجلميع بـغض النـظر
عن مــذهبـهم وقــوميــاتهـم ولن
تـــــرجع عـجلــــة الـتـــــأريخ إىل
الــوراء.ودعــا الـبيــان احلكــومــة
وأجهزتهـا األمنيـة أن تأخـذ دورها
الفاعل يف الوقوف أمام هذه األعمال
الشنيعة وأن تضرب بيد من حديد
على يـد اجملرمـني الذين يـريدون
ختـــريـب العـــراق وإثـــارة الفـنت
الطــائفيـة املقـيتـة.وعلـى نفـس
الـصعيد عـد اجمللس االعلـى للثورة
االسالميــة يف بيـان له هــذا العمل
اإلجـرامي املـشني بـأنه حلقـة من
حلقات مـسلسل إجرامـي يستهدف
رموز وشخصيات ومؤسسات بالدنا
ناهيك عن فئات املواطنني األبرياء
الـذيـن قضـوا حنبـهم حتت طـائلـة
االنفجـارات والقـتل املنـظم الـذي
عاشته بالدنـا منذ سقـوط النظام
الديكـتاتوري وحـتى اآلن.وذكر إن
الدالئل واملؤشرات تشري بوضوح إىل
ضلوع أيتام النظام الصدامي املنهار
وأعوانه مـن السلفيني واإلرهابيني
يف تــدبري هـذه اجلـرميـة الـنكـراء

بدوافع طائفية مقيتة.

 الرمادي/بيان البكري 
عقـد يف مديـنة الـرمادي الـثالثاء
املـــاضي املــؤمتـــر األول للجـبهــة
الـوطـنيـة لعـشـائـر العـراق فـرع
األنبار وحبضور الـسيد حممد عبد
عـــواد وكـيل حمـــافـظ األنـبـــار
قـائممقام الـرمادي والسـادة علماء
الــدين ومـديـر األوقــاف وشيـوخ
العــشـــائـــر وممـثلـي األحـــزاب
واملنظمـات املدنيـة حتت شعار )ال
للتفرقـة ال للطائفيـة ال للتجزئة(
وهو مؤمتر لـدراسة الوضع احلالي
واالتفـاق علـى احللـول املنـاسبـة
وحمــــاربـــــة الفـــســــاد اإلداري
واحملسـوبيـة والرشـوة. وكنتـيجة
للمـؤمتـر أقـر املـؤمتـرون تـشكيل
أربع جلـان من قـبل علمـاء الـدين

محافظ األنبار يعاود عمله
مؤمتر يف الرمادي حملاربة الفساد اإلداري

الثامنـة من صباح األربعاء املاضي
واجتمع باملدراء يف احملافظة وقال
إنه سيـستـأنف عـمله علـى أكمل
وجه وإن األخـبــار الـيت أشـيعـت
حــول هــروبه إىل األدرن كــاذبــة
وليس هلـا أساس من الصحة حيث
إنه سـافـر لغــرض العالج ووعـد
بأنه سيحافظ على األمن والنظام
وحث املـســؤولني علــى االلتـزام
مبـســؤوليــاتهم ووعـد بــأنه لن
يصغي للتهديدات املستمرة وشدد
علـى إنه ليـس عمياًل كـما يـدعي
الــبعــض وإمنــــا هــــو يـتـــصل
بـاألمـريكـان مـن أجل املطـالبـة
بـإعادة اإلعـمار وإن اإلعـمار بـيد
اهلل تعاىل وإنه ماض يف طريقه من

أجل العراق اجلديد.

وشـيـــوخ العــشـــائـــر والقـــادة
العـسكــريني ونقـابـة احملــامني
مهمتها األساس اصـطفاء العناصر
الكفوءة بعـد إثبات تـهمة الفـساد
اإلداري حبق البعـض واستبـداهلم

بعناصر أكفأ منهم.
وقـد وافق السـيد احملـافظ وكـالة
علــى إثبــات االعـرتاض علــى أي
مــســـؤول إداري مـن قـبل هـــذه
اللجــان األربع وتـعيـني من هــو
أفـضل مـنه متـهيــدًا لـلمــرحلــة
االنتقـالية بعد تـسلم السيادة.من
جهـة أخـرى عـاد الــسيــد عبـد
الـكريـم برجـس الراوي حمـافظ
األنبـار بعد سفره إىل األردن وذكر
السـيد حمـمد خلـف حسن مـدير
اإلعالم يف احملـافظـة بـأن الـسيـد
احملافـظ باشـر بعـمله يف السـاعة

البصرة/ املدى 
يرتأس الـدكتـور طـاهـر البكـاء وزيـر التعـليم
العالي والبحث العلمي وفدًا يضم )40( شخصية
علـمية متثل رؤساء اجلامعـات العراقية واملدراء
العـاملني يف الـوزارة للمـشاركـة يف النـدوة اليت

ينظمها البنك الدولي يف بريوت.
اعلـن ذلك لـ)املدى( السـيد عادل محـيد معاون
مـدير الـعالقات الـثقافـية والعـامة يف جـامعة
البصـرة وقال ان اعمـال الندوة تـبدأ يف احلادي
والـعشــرين من الـشهـر اجلـاري وحتـى الـرابع
والعشـرين، تـتم خالهلـا منـاقشـة الـسيـاسـات
واالجتـاهات املستقبلية للتعليم العالي يف العراق
وامكانـية دعـم البنك الـدولي لقـطاع الـتعليم
العـالي يف العـراق وتـنفيـذ عـدد مـن املشـاريع
العلمـية والبحثـية وآفاق قـطاع التعلـيم العالي

ومستقبله يف ظل العراق اجلديد.

بغداد/ املدى
تنظـم جامعـة واترلـو الكنـدية ورشـة استثمـارية
إلدارة اهـوار وادي الرافـدين بـالتعـاون مع املؤسـسة
امللـكية االردنيـة حلوار الطـبيعة اضـافة اىل مشـاركة
مؤسـسات عراقيـة.ذكر ذلك لـ)املدى( الـدكتور عالء
حـسني عـودة مـديـر العالقـات الثقـافيـة جبـامعـة
الـبصـرة.وقـال ان )13( استـاذًا مـن كليـات اجلـامعـة
ومراكـزها الـبحثيـة والعلمـية يـشاركـون يف ورشة
العـمل االستـثمـاريــة للفرتة مـن )19-22( من الـشهـر
اجلاري مشريًا اىل ان الوشة تهدف اىل اطالع املشاركني
من اساتذة جامعة البصرة الذين ميثلون مركز علوم
البحـار ومـركـز احبــاث النخـيل ومتـحف التــاريخ
الـطبيـعي وكليـيت الزراعـة والعلـوم علـى التقنـيات
احلديثـة يف استخدام )االدارة االسـتثماريـة( واهمية
استثمـارها إلدارة االهوار اىل جـانب تعزيـز العالقات
العـلميـة بني جـامعيت واتـرلـو الكنـديـة والـبصـرة

واملؤسسة االكادميية االردنية.

مبشاركة 40 شخصية علمية عراقية 
البنك الدولي يبحث املشاريع

املستقبلية للتعليم العالي يف العراق

 غدًا.. ورشة استثمارية
كنـدية -اردنـية -عـراقـية إلدارة 

اهوار العراق 

عامر السعدي يعرتض على معاملته كأسري حرب 

االئتالف املـؤقتة طـالبت الـسيدة
هيلما بإطالق سراح زوجها )قبل
نهايـة االحتالل رمسيـًا ألنه اسري
حـرب(. واضــافت )لقــد اخربنـا
بعدم وجـود اعرتاض على اطالق
ســراحـه من اجلــانـب العــراقي(
وقــالـت ان وزجهــا مل يـكن ابــدًا
عضوًا يف حـزب البعث.ويـذكر ان
السيدة هيلمـا قد اصيبت جبروح
بلـيغة عـند تعـرض مبنـى االمم
املتحدة يف بغداد اىل اهلجوم املدمر
حـيث كـانـت هنـاك تـســأل عن
نـصـيحــة خبـصــوص احـتجــاز

زوجها.

دولفـوفـيتـس همـا الــوحيـدان
اللــذان حيق هلمــا التــوقيع علـى
اطالق سراح الـسعدي واملسؤولني

اآلخرين(.
وقـالت الصحـيفة ان ديفيـد كاي،
اول رئيـس للـمفتـشـني عيـنته
وكالة املخابرات املركزية قال يوم
االثـنني املــاضي بـأنـه استجـوب
الـسعـدي لـكنه مل يـكن مقـتنعـًا
بـإجـابـاته. وقـال شـارلـز دولفـر
الـذي يتـوىل رئاسـة جلنـة البحث
عـن االسـلحـــة انـه يعــتقـــد ان
الـــسعــــدي ال يقـــدم اجـــوبـــة
كـاملـة.وقـالـت ديفيـد اولربايت،
رئـيـــس معهـــد العلــوم واالمـن
الدولي، واليت كانت هلا صالت مع
العـلمــاء العـــراقيـني )ان اطالق
ســراح السعـدي يعـد اعرتافـًا من
االمـريـكيني بـأن العـراق مل يكن
ميلك اسلحـة بعـد عـام 1991(.ويف
رسـالة مؤرخـة يف 22 آيار ارسلتها
السيـدة هيلما الـسعدي اىل سكوت
كـاسل املـستـشـار العـام لـسـلطـة

يـومه هي ممـارسـة الـريـاضـة يف
اهلــواء الطلق )سـاعـة يف الـصبـاح
وسـاعـة يف املـسـاء، لـكن هــاتني

الساعتني غالبًا ما تقلص(.
ويذكر ان السعدي )66 عامًا( كان
اول من سلـم نفسه من بـني كبار
مــســـؤولـي الـنـظـــام الــســـابق
املـــطلــــوبـني، وهــــو مـن بـني
املـسؤولـني املائـة الذيـن يعتربون
)اهــدافــًا ذات اهـميــة بــالغــة(
احملتجـزين يف سجـن قرب مـطار
بغـداد الـدولي.وذكـرت صحيفـة
الواشنـطن بوست ان هـذا السجن
يقع حتت امـرة امليجـور جنـرال
كـيث دايتون، الـرئيس العـسكري
)جملمـوعـة املـسح العــراقي( اليت
مهـمتهـا دراسـة بـرنـامج اسلحـة
الدمار الـشامل وحتديـد ان كانت
هناك عـالقات بني نظـام السابق
وارهابيي القاعـدة. وقال مسؤول
رفيع يف وزارة الدفـاع االمريـكية
)ان وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد
رامـــسفـيلـــد او نـــائـبه بـــول

النجف/صفاء احملنة
أعلـن مسـاعـد رئـيس اجلـامعـة
اإلسالميـة يف النجف عمـار عبد
األمري الالمي عن افتتاح كليتني
جديـدتني يف اجلامعة هـما كلية
الفقه وكلية احلضارة اإلسالمية
ويذكر أن كلية الفقه أغلقت من

بابل/علي املالكي
مت انتخاب السيد نعـمة زغري اخليكاني رئيسـًا جمللس حمافظة بابل يف
الـدورة احلاليـة باإلمجـاع، وتسـتمر رئـاسة اجمللـس ملدة شهـرين وهو
تقليـد اتبعه جمـلس حمـافظـة بـابل بهـدف إرسـاء تقـاليـد نـوعيـة
ومتمـيزة للـدميقراطـية يف احملـافظـة عرب تـداول السلـطة علـى حنو
دوري، ومتـت عمليـة االنتـخاب األربـعاء املـاضي، كمـا مت يف االجتـماع
انتخاب السيد عباس حسن خضري ملنصب نائب رئيس اجمللس والسيد
سليم الصـليخي ملنصب سكـرتري اجمللس، وقال الـسيد نعمـة اخليكاني
لـ)املـدى( إنه سيعمل على متـابعة مشاريع إعـادة اإلعمار خالل توليه

املسؤولية.

كركوك/إبراهيم خليل
قال قائد عمليات شرطـة كركوك اللواء حازم حممد أن احلريق
الـذي انـدلع يف خط ألنــابيب الـنفط يـربط حقـول كـركـوك
حبقـول معاجلة الـنفط الرطب يف قـضاء الدبـس )45 كم مشالي
كـركوك( جنم عن هجوم جمهولـني بصاروخ مما أدى إىل اشتعال

النار يف اخلط.
يذكـر أن خطوط أنـابيب النفـط التابع لـشركـة نفط الـشمال
تشهـد باستـمرار عملـيات استهـداف مسـتمرة إىل إحلـاق اضرار

جسيمة بثروة العراق وإيقاف عمليات اإلعمار.

انتخاب  رئيس جديد جمللس 
حمافظة بابل

بغداد/طالب املاس الياس
دعا وزيـر الرتبيـة سامـي املظفـر منتـسيب الـوزارة إىل إجناز

معامالت املواطنني بالسرعة والدقة الالزمتني.
وقـال السـيد الـوزير أن الـوزارة تعتمـد اآلن إسلـوب التـوثيق
التحريـري من خالل مسك سجالت ملكـاتب املديـرين العامني

لتوثيق تاريخ املعاملة وإجنازها يف الوقت احملدد دون تأخري.
وشدد الـسيد الـوزير علـى املديـرين العامني يف ديـوان الوزارة
واملـديريـات العامـة لرتبيـة بغداد واحملـافظـات على االلـتزام
بتعليمات الوزارة داعيـًا املواطنني إىل مراجعة الوزارة يف حالة
عـدم إكمال معامالتهم بـالشكل املطلوب مـن أجل القضاء على

ظاهرة الفساد اإلداري وإعطاء كل ذي حق حقه.

استحداث 
كليتني جديدتني يف النجف

قـبل الـنـظــام الــســـابق بعــد
انتفاضـة سنة 1991 يف حمـافظة

النجف.
وإن اجلـامعــة اإلسالميـة تـضم
اآلن كليتني للدراسـات القرآنية
والفكــر اإلسالمـي والقــانــون

والعلوم السياسية.

بغداد/املدى
أدىل السيـد عبد اإلله النصراوي
األمني العام للحـركة االشرتاكية
العـربيـة بتصـريح أمس األول
لـوسائـل اإلعالم أوضح فيه أنه
تلـقى دعـوة من الـدكتـور فؤاد
معصـوم املكلف برئـاسة اهلـيئة
العليا لإلعداد للمؤمتر الوطين.
أبلغه فيـها بأنه قـد مت اختياره
لعضـوية اهليـئة العليـا لإلعداد
للـؤمتـر الــوطين. وقـد أعـرب
الــسيــد النـصـراوي يف بـدايـة
تـصــرحيه عـن شكــره للــسيـد
األخضـر اإلبـراهـيمـي مبعـوث
األمم املتحدة إىل العراق والقوى
الـوطـنيـة العـراقيـة ود. فـؤاد

عبد االله النصراوي يعتذر من عضوية اهليئة 
العليا لإلعداد للمؤمتر الوطين

املـؤقت أليـة صالحيـة جـديـة
وقــــد أفــــرغ متــــامــــًا مـن
الصالحيات التـشريعية وهو ما

يتنافى مع فكرة قيامه.
رابعـــًا: أنـيـطـت صالحـيـــات
تشريعية لـلحكومة وهي سلطة
تنـفيـذيـة حـيث نـص ملحق
قـانـون إدارة الـدولـة للمـرحلـة
االنـتقــاليــة علــى إن )جمللـس
الوزراء ومبوافقة رئـاسة الدولة
بـاإلمجاع إصـدار أوامر هلـا قوة
القـانــون( ويعلم الـسيـاسيـون
واملـشـرعــون أن منح الـسـلطـة
التـنفيذية صالحيات تشريعية
هـــو مـن مســـات األنــظـمـــة
الـــدكـتـــاتـــوريـــة ولـيــسـت

الدميقراطية.

وتكـون مـرجعيـة للحكـومـة..
وبهـذه الطـريقـة يتـوسع إطـار
املـشـاركـة الـسيـاسيـة ويـصبح

التمثيل الشعيب أمشل.
واوضح النـصراوي يف تـصرحيه
ان  التــوجه إىل عقــد مــؤمتــر
يتـمخـض عـنه جملــس وطين
مؤقت من 100 شخصية فإنه لن
حيل اإلشكـالية القائمة لألسباب

اآلتية:
أواًل: أنهـــى املـــؤمتـــر مهـمـته
اجلـوهـريـة ألنه سـينعقـد بعـد

تأليف احلكومة وليس قبلها.
ثــانيـًا: كـان يـنبغـي أن يكـون
املـؤمتـر مــرجعيــة للحكـومـة

فأصبح هيئة استشارية هلا.
ثـالثـًا: يفتقـد اجمللس الـوطين

قـبـيـل اإلعالن عـن تــــألــيف
احلكومـة بأيـام وأعلنـا موقـفنا

عرب وسائل اإلعالم آنذاك.
أما فيما يتعلق باجمللس الوطين
املـؤقت، فقد اشـار اىل ان  وجهة
الـنظـر منـذ البـدايـة تـتلخص
بالـدعوة إىل عقد مـؤمتر وطين
عــام يـتــوىل مهـمــة انـتخــاب
احلكومـة ويتحول فيـما بعد إىل
سلـــطـــــة تــــشــــــريعــيـــــة
ورقـابيـة.وعنـدما مل يـستجب
املـعنيون هلذا الـطلب الذي نادى
به غـالبـية العـراقيني وقـواهم
الـوطـنيــة كمــا اعرتف بــذلك
اإلبــراهـيمـي نفـسه اقـرتحنــا
بدياًل وهو تأليف هيئة مصغرة
تتوىل مهمات الـرقابة والتشريع

معـصوم علـى ثقتهمـا بتقـديم
هـذه الـدعــوة إليه معـربـًا عن
اعتذاره لإلسهام يف اهليئة العليا
املشـار إليهـا. موضحـًا أن اختاذه
هذا املـوقف يأتـي انسجـامًا مع
مــوقف احلــركــة االشـرتاكيــة
العـــربـيـــة املـتـعلق بـتحـمل
مسـؤوليـات حكـوميـة والـذي
حـددناه قبـيل تأليف احلـكومة
املـؤقتة بـأيام عنـدما أعلـنا بأن
العملية الـسياسيـة خرجت عن
مـسارها احملـدد، ومل يعد لألمم
املـــتحــــــدة دور أســــــاســي يف
الرتتـيبـات الــسيــاسيـة هلـذه

املرحلة.
وعلــى هــذا األســاس قـطـعنــا
املشاورات مع السيد اإلبراهيمي

البيئة حتذر من
أطنان السكراب امللوثة

باملواد املشعة

وزير الرتبية: يومان إلجناز معامالت
املواطنني

انفجار خط أنابيب النفط يف كركوك
بسبب هجوم صاروخي

الرمادي / بيان البكري
انفجـرت االربعاء املاضـي سيارة امريكـية نوع كيـا سبورتج على
الشـارع الـرئـيس داخل مـركـز حمـافظـة االنبـار الـرمـادي كـان
يستقل فيها امريكيون اربعـة حسبما افاد شهود عيان وقالوا بأن
سـيارة نـوع كابـرس تكـسي )مـا زالت بـقايـاها مـوجودة حـتى
الـساعـة الواحـدة ظهـرًا( كانـت تسـري باالجتـاه املعـاكس للـرتل
االمـريكي املكـون من اربع سيـارات عسكـرية وخـامسـة مدنـية
وكـان سائق الكابرس يـسري ببطء حتى وصل السـيارة االمريكية
املـدنية فقـام بتفجري نفـسه داخل السـيارة املفخخـة مما ادى اىل
مقتله فضاًل عن اربعة امـريكيني مدنيني كـانوا داخل السيارة.
وقد قام اجلنـود االمريكيون بـإخالء اجلثث وتركـوا سيارتهم يف
مـوقع احلـادث، وقـد ادى احلـادث اىل حتطـم بعض زجـاج جـامع
الرمـادي الكبري وبعض زجـاج السيارات املـدنية اليت كـانت مارة

باملصادفة قرب موقع احلادث.

سيارة مفخخة تقتحم رتاًل عسكريا وتفجر
سيارة مدنية وتقتل اربعة امريكان يف االنبار 

السليمانية /املدى 
دعـا وزيـر الــداخليــة يف حكـومـة إقلـيم كــردستـان )إدارة
الـسليمانـية( الفتيـات إىل االلتحاق بكـلية الشـرطة يف اإلقليم،
كما دعا مواطين إقليم كردستان إىل تشجيع الفتيات لاللتحاق
بسلك وكلية الـشرطة، بهدف بناء جيل جـديد من الضابطات
يف جماالت الشرطـة وشرطة املرور. وأعلن وزير الداخلية بأنه
باستطـاعة الفتيـات والنسـاء تسجيل أمسـائهن يف مبنـى كلية
الشرطة يف السليمانيـة، وحدد يوم 7/ 7 كآخر موعد لتسجيل
األمسـاء وملء االسـتمــارات، واشرتط  أن تكـون الفـتيــات من

حامالت شهادة اإلعدادية.

دعوة الفتيات يف السليمانية لالخنراط
يف سلك الشرطة
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