أسامء الوجبة األوىل املشمولة بمنحة صندوق

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

التنمية الثقافية

فخري كرمي

بغداد  /املدى
يدعو صنـدوق التنميـة الثقافيـة السادة أعضـاء الفرقة
القـ ــومـيـ ــة لـلفـنـ ــون الـ ــشعـبـيـ ــة ،واحتـ ــاد املـ ــوســيقـيـني
العـراقـيني اضـافـة الــى مجمـوعــة من االدبـاء والـكتـاب
(الــوجبــة األولــى ) املنـشــورة أسمــاؤهـم علــى الـصفحــة
العـاشرة يف عدد ( املـدى ) لهذا اليوم الـى احلضور إلى
مبنـى مؤسسـة املدى لإلعالم والثقـافة والفنـون اعتبارا
مـن الـي ــوم االربع ــاء املـ ــوافق  ،2006/8/2لغ ــرض ت ــسلـم
منحـة الـصنـدوق اخلـاصـة بـاألدبـاء والفنـانـني والكتـاب
واإلعالميني.
االسماء ص10
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صفحة

دينارا

تواصل دوامة العنف والدم واملوت

على خلفية النشاط االرهابي احملموم يف كركوك

استشهاد واصابة العرشات يف
هجامت ببغداد واملقدادية وتكريت

رئيس جملس املحافظة وقائد رشطتها يعزوان تصاعد
االرهاب لضعف االجهزة االمنية واخرتاقها

كركوك /املدى
شهــدت محــافـظــة كــركــوك مــؤخــراً
اسـتهــداف ـاً ارهــابي ـاً واسع ـاً وخـطــراً
ومـتكـرراً ،متـثل يف انفجـار العـديـد
من الـعبــوات النــاسفـة ،والــسيـارات
املفخخـة الـى جــانب تــوسع اعمـال
الـق ـتـل واالخ ـت ـ ـط ـ ـ ــاف ،مم ـ ـ ــا اودى
بحـيــاة املـئــات مـن املــدنـيـني وخلف
حـالـة خـطــرة من اخلـوف والــرعب
بني املواطنني.
قائـد شرطـة كركـوك ،اللواء شيـركو
شـاكـر حـكيـم حمل يف حـوار اجـرته

معه (امل ــدى) احلكــومــة مـس ــؤوليــة
تردي االوضـاع االمنيـة وتداعيـاتها
وآثـ ـ ــارهـ ـ ــا اخلـ ـط ـ ـ ــرة علـ ـ ــى ح ـيـ ـ ــاة
املواطنني.
وعــزا ه ــذا الت ــردي االمنـي الكـبيــر
الـى جملة اسبـاب يف مقدمتهـا قلة
اآللـيـ ــات والـ ــسالح ،وع ـ ــدم كفـ ــايـ ــة
الــتخ ـصـي ـصـ ــات املـ ــالـيـ ــة ،وضـعف
اجلـه ـ ـ ــاز االس ـتـخ ـب ـ ـ ــاري النـع ـ ـ ــدام
مـستلـزمـات الـعمل االســاسيـة ممـا
اض ـطـ ــر االجه ــزة االمـنـي ــة لـلعـمل
وفق االجــتهـ ــادات الـ ــشخ ـصـيـ ــة يف

التـصــدي لالرهــاب بــدل االعـتمــاد
عل ــى املـعل ــوم ــات االسـتخـب ــاراتـي ــة
الدقيقة واملوثقة.
واق ـ ــر ق ـ ــائ ـ ــد ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ب ـ ــوج ـ ــود
اخـ ـت ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــات امـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـبـل
االرهابيني لـبعض نقاط الـسيطرة
عل ــى الـط ــرق اخل ــارجـي ــة ،مـن ــوهـ ـاً
بـالعمل لـتنفيـذ اجـراءات ميـدانيـة
ملعــاجلــة هــذه الـثغــرات الـتي يـنفــذ
مــنهـ ــا االرهـ ــابـي ـ ــون بعـ ــد تـفخــيخ
سياراتهم.
مـن جـ ــانــبه ،اكـ ــد رئـي ــس مـجل ــس

محـ ــاف ـظـ ــة كـ ــركـ ــوك رزكـ ــار علـي لـ
(املـدى) ان مـن بني اسبـاب تصـاعـد
االعـمــال االرهــابـيــة يف احملــافـظــة
ضعـف االجهزة االمنـية واختـراقها
من قبل االرهابيني.
واوضح ان هنالك فراغاً واضحاً يف
الــسيـطــرات العــسكــري ــة يف جنــوب
ك ــركـ ــوك بعـ ــد نقـل الف ــوج الـ ــرابع
الذي كان مسؤوالً عن امن املنطقة
قـ ــرب بــيجـي ،ممـ ــا احـ ــدث فـ ــراغ ـ ـاً
امـني ـاً يف منـاطق ومـداخل كـركـوك
اجلنوبية والغربية.

وكــشف رئيـس مجلـس احملــافظـة لـ
(امل ـ ـ ــدى) متـكــن ق ـ ـ ــوات ال ـ ـط ـ ـ ــوارئ
بالتعاون مع عناصر االمن الكردي
املـ ـ ــرت ـبـ ـطـ ـ ــة بـ ـ ــاالحتـ ـ ــاد الـ ـ ــوط ـنــي
الك ــردسـت ــانـي مـن اعـتق ــال شــبك ــة
اره ـ ــاب ـيـ ـ ــة مخ ـتـلفـ ـ ــة الق ـ ــوم ـي ـ ــات
اعـت ــرفـت ب ــاقـت ــراف اكـث ــر مـن ()30
عملية ارهابية ،موضحاً ان مجلس
احملــافـظــة بـصــدد اتخــاذ اجــراءات
اض ــافيــة للــسيـطــرة علــى االوضــاع
االمنية.
تقرير موسع ص 3

بغداد -احملافظات /املدى
اسـتـ ــشهـ ــد واصـيــب العـ ـشـ ــرات مـن املـ ــدنـيـني
وعنــاص ــر اجليـش والـشــرطــة امــس مبنــاطق
مـتف ــرقـ ــة ،يف سل ــسلـ ــة هجـم ــات ب ــال ـسـي ــارات
امللغـومــة والعبــوات النـاسفـة ،حـسـبمـا اعلـنت
مصادر امنية واخرى طبية
ففــي بغ ـ ــداد اعلـنـت الـ ـشـ ــرطـ ــة ان ح ـصــيلـ ــة
انفجــار سـيــارة مـفخخــة يف مـنـطق ــة الكــرادة
الشـرقيـة بلغـت  14شهيـدا واصـابـة الـعشـرات
بجراح.
وقــال مصـدر يف وزارة الــداخليــة ان "انتحـاريـا
يـستقل سـيارة ملغـومة فجـر نفسه لـدى مرور
قــافلـة لـلجيـش العـراقـي اثنـاء وجـود دوريـات
الشـرطـة يف املكـان يف تقـاطع سبعـة قصـور يف
منطقة الكرادة داخل املنطقة التجارية".
مـن جهـته ،اكــد مـص ــدر طبـي من مــستــشفــى
ابن النفيـس ان "املستـشفى تـسلم عشـر جثث
جلـنـ ــود عـ ــراقـيـني" .واضـ ــاف ان  25املـ ــدنـيـني
واجلنــود نقلــوا الــى املــستــشفــى نفــسه الــذي
"تكتظ صاالته باملصابني" على حد قوله.
وق ــال مـص ــدر مـن م ـس ـسـت ــشفـ ــى الكـن ــدي ان
"املستشفى تسلم جثتي شهيدين من املدنيني
و 15ج ـ ــريح ـ ــا ب ـيــنهــم تـ ــسع ـ ــة ج ـن ـ ــود وس ـت ـ ــة
مدنيني".
ويف املقدادية مبحـافظة ديـالى قالت الـشرطة
ان سـيـ ــارة مـلغـ ــومـ ــة انـفجـ ــرت ممـ ــا ادى الـ ــى
اسـتــشهــاد سـبع ــة أشخ ــاص عل ــى االقل امــس
الثالثاء.
وأضـافت ان ثمانية أشخـاص أصيبوا أيضا يف
الـهجـ ـ ــوم ال ـ ـ ــذي وقع أمـ ـ ــام مـ ـ ـس ـتـ ـ ــشفـ ـ ــى يف
املق ــدادي ــة ال ــواقع ــة عل ــى بع ــد  90كـيل ــومـت ــرا
شمال شرق بغداد.
ويف السـياق نفسه اعلن بيان صادر عن املكتب
االعالمــي لق ـ ــائـ ـ ــد الق ـ ــوات امل ـ ـسـلح ـ ــة ان 23

جـن ــدي ــا ع ــراقـي ــا اسـت ــشه ــدوا واصـيـب  20يف
انـفجـ ــار عـبـ ــوة ن ـ ــاسفـ ــة زرعــت علـ ــى جـ ــانـب
الطـريق بني بغداد واملـوصل مستهدفـة حافلة
تقل جنودا عراقيني.
واوضح ال ـب ـي ـ ــان ان حـ ـظ ـ ــر جت ـ ــول ف ـ ــرض يف
املـنــطق ــة لــتعقـب االره ــابـيـني امل ـس ــؤولـني عـن
االعتداء.
وقــال مـصــدر يف مــركــز الـتـن ـسـيق العــسكــري
العـ ــراقـي االمـ ــريـكـي ان قـنــبلـ ــة علـ ــى جـ ــانـب
الطــريق انفجـرت ممـا ادى الــى استـشهـاد 20
جنــديــا عــراقيــا علــى االقل الــى الــشمــال من
بغداد يوم الثالثاء.
وذكـ ــر الـبـيـ ــان ان االعـتـ ــداء وقع قـ ــرب قـ ــريـ ــة
الرياش شمـال تكريت ،لدى تـوجه اجلنود من
م ــديـن ــة امل ــوصل ال ــى بغ ــداد ،م ـشـي ــرا ال ــى ان
الـضحــايــا ينـتمــون الــى الفــرقــة الثــالثــة من
اجليش العراقي.
من جهـة اخـرى قــال شهــود عيــان ان انفجـارا
اسـتهــدف امـس دوريــة للـجيـش االمــريـكي يف
منطقة زيونة شرقي بغداد.
وتـ ـض ـ ــاربــت اق ـ ــوال الـ ــشه ـ ــود ح ـ ــول ط ـبــيع ـ ــة
االنفجـار ففي الـوقت الـذي قــال فيه بعـضهم
ان احل ــادث جنم عـن انفج ــار سي ــارة مفخخــة
اكد آخرون ان الهجوم كان بعبوة ناسفة.
من جــانـبهــا ق ــالت الـشــرطــة ان ال معلــومــات
مؤكـدة لديـها حـول طبيعـة الهجـوم موضـحة
ان دورياتـها والـقوات االمـريكيـة اغلقت املـكان
على الفور وباشرت حتقيقا يف احلادث.
علـى صعيـد متصل اعلـنت الشـرطة ان سـيارة
مفخخـة يقـودهــا انتحـاري انفجـرت امـس يف
شارع فلسطني شرقي بغداد.
وذكـر مصـدر يف الشـرطة ان الهـجوم لم يـسفر
سوى عـن اضرار مـادية بـسيـطة دون وقـوع اية
خسائر بشرية.

رئاسة اجلمهورية تدرس مقاضاة جريدة حملية

اطفال يف دار لاليتام ..الرسم بعيدا عن االنفجارات

ضوابط القبول يف الدراسات
العليا عىل النفقة اخلاصة
بغداد /زيد سالم
حددت دائرة البحث والتطوير يف وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي تعليماتها الى اجلامعات العراقية وجامعة
بغداد ضوابط القبول يف الدراسات العليا على النفقة
اخلاصة ممن هم من فئات القطاع اخلاص من غير
املرتبطني بدوائر حكومية أو من اخلريجني اجلدد الذين
يتطلب وضع شروط تتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم
لغرض حتقيق حلمهم يف إكمال دراستهم العليا على أن ال
يتجاوز القبول يف ذلك عن  %10من خطة القسم ويف
التخصصات التي تكون فيها خطة القبول  10طالب فأكثر
للقسم على وفق الضوابط االتيه -:
 -1اليقل معدل الطالب املتقدم لدراسة املاجستير عن %60
ولدراسة الدكتوراه عن %70
 -2ال يزيد عمر املتقدم لدراسة املاجستير عن  50سنة
ولدراسة الدكتوراه عن  55سنة.
 -3يستثنى املتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر
واملعدل .
 -4وجوب املشاركة يف االمتحان التنافسي على أن يتم
احتساب  %50على معدل الشهادة السابقة و % 50لالمتحان
التنافسي التحريري مهما كانت درجته لتحديد املعدل
التنافسي.
 -5ضرورة اجتياز املتقدم املقابلة التي يجريها القسم
اخملتص لتحديد أهليته للدراسة للكشف عن قدرات
الطالب البدنية والنفسية مبا يالئم االختصاص ويعتبر
اجتياز املقابلة شرطاً للقبول على أن ال توضع لها اية
درجة.
 -6يقدم الطالب املقبول تعهداً بتفرغه التام للدراسة0
علما ان التقدمي على الدراسات العليا قد ابتدأ يف العشرين
من شهر متوز املاضي ويستمر لغاية العشرين من آب احلالي
يف حني سيكون موعد االمتحان التنافسي يف الرابع
والعشرين من شهر آب احلالي.

بغداد  /املدى
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـكـ ـ ـت ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اجلمهورية امس الثالثاء إن
رئ ـيـ ــس اجل ــمه ـ ــوريـ ـ ــة جالل
ط ــالـب ــانـي كـلف م ـسـت ـش ــاره
القـانونـي بدراسـة رفع دعوى
قـضائية على جـريدة عراقية

وزير الكهرباء يعد بتمديد ساعات التجهيز قريباً
بغداد/املدى
وع ــد ال ــدكـت ــور ك ــرمي وحـي ــد
وزي ـ ــر الــكه ـ ــرب ـ ــاء بــتح ـ ـســن
مستـوى الطاقـة الكهربـائية،
ومتــديــد ســاعــات الـتجهـيــز
خالل االيام القادمة.
وتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق خـالل م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر
صـحفــي ام ــس إل ـ ــى خ ـط ـ ــة
ستـراتـيجيـة اعـدتهـا الـوزارة
تـسـتهــدف ت ــوفي ــر الكهــربــاء
بـ ـ ـشـكـل م ـت ـ ـ ــواصـل والـغ ـ ـ ــاء
سـاعــات القـطع املبــرمج بني

عـ ـ ــامــي  2009و 2010شـ ـ ــرط
حتسن االوضاع االمنية.
وعـ ــزا زيـ ــادة سـ ــاعـ ــات ق ــطع
ال ـت ـيـ ـ ــار الــكهـ ـ ــربـ ـ ــائــي إلـ ـ ــى
االعـم ــال الـتخ ــريـبـي ــة الـتـي
ط ــالـت املـن ـش ــآت والع ــاملـني
معـاً ،حيث فقـد هذا الـقطاع
احليوي " "320شهيداً.
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ادعـ ــت
م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ملـ ـ ــراق ـبـ ـ ــة اعـ ـ ــادة
االع ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ان
مـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ال ـت ـي ـ ـ ــار

ال ـكـه ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــائ ــي وصـل ال ـ ـ ـ ــى
مستويـاته قبل احلرب وصار
مبقدور املـزيد من العراقيني
احلصـول علـى ميـاه نـظيفـة
ول ـكـ ــن الـع ـ ـنـف والـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاد
يبطئان اعادة االعمار.
وقـالت جمـاعة املفتـش العام
اخل ـ ـ ـ ــاص الع ـ ـ ـ ــادة اعـ ـم ـ ـ ـ ــار
الـعـ ـ ـ ـ ــراق يف تـقـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا
لـلك ــوجن ــرس الـص ــادر يف 30
متـ ــوز وأعلـن عــنه يف س ــاع ــة
متـأخرة يـوم االثنني املـاضي

ان االنتخابات الدميقراطية
ال ـتــي ج ـ ــرت يف أي ـ ــار ك ـ ــانــت
خ ـ ـط ـ ـ ــوة ضـخ ـم ـ ـ ــة لـالم ـ ـ ــام
مــدعيــة الـتحــسن يف تــزويــد
السكان باملاء والكهرباء.
وادع ـ ـ ــى ان معـ ـظــم امل ـنـ ـ ــازل
خـارج بغداد تصلها الكهرباء
ملدة  12سـاعة يـوميـا .وتصل
الـكهـ ــربـ ــاء ملــن يقـيـمـ ــون يف
املــدينـة ملــدة ثمــاني سـاعـات
يوميا.
يف ال ــوقت الــذي يجــري فـيه

تـزويــد سكــان بغـداد بـسـاعـة
كهـ ـ ــربـ ـ ــاء يـعق ــبهـ ـ ــا خ ـمـ ــس
ساعات انقطاع.
ولـكــن اجل ـم ـ ــاع ـ ــة ان ــتق ـ ــدت
أيضـا ما سمتها "بـيئة قاتلة"
والفساد مستـشهدة باحصاء
ج ــرى هـ ــذا العـ ــام وأظه ــر أن
ثلث العـراقيني يـدفعـون رشا
للحـصــول عل ــى منـتجــات أو
خدمات.
تفـاصيل املؤمتـر الصحفي
ص5.

الربيعي  :الكشف عن منفذي تفجيرات الكرادة

متعددة اجلنسية تسلم قائد ًا خطر ًا من القاعدة اىل احلكومة

بغداد /املدى
أعلنت القـوة متعـددة اجلنسـية عن
تـسليـمها احلـكومـة العراقـية قـائدا
يف ت ـنـ ـظ ـي ــم القـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف العـ ـ ــراق
اعتـرف بقيـامه بـنشـاطـات ارهـابيـة
منذ عام  ،2004مؤكدة ان محاكمته
سـتتـم من قـبل احلكـومـة العــراقيـة
يف ظل نظام العدل العراقي.
وذكـ ــر بـيـ ــان لـلقـ ــوة تـلقـت (املـ ــدى)
نـسخــة منه ان هـذا " االرهــابي كـان
ق ــد ت ــول ــى ع ــدة مـن ــاصـب قـي ــادي ــة
ضمن القاعـدة ومت تعيينه من قبل
أب ــو مــصعـب ال ــزرق ــاوي وأب ــو أي ــوب
املـصــري الثـنني مـن املن ــاصب الـتي
ت ـ ـ ــواله ـ ـ ــا" .واض ـ ـ ــاف "يف وق ــت م ــن

االوقـات تـولـى التنـسيق واالشـراف
علـ ـ ــى العــمل ـي ـ ــات خل ـم ـ ــس خالي ـ ــا
أرهابية مختلفة يف وقت واحد".
واكد الـبيان ان املـذكور ،وهـو عراقي
اجلـ ـن ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــة ،اعـ ـتـ ـ ـ ــرف" بـقـ ـيـ ـ ـ ــامـه
بـالتنـسيق ألكثـر من عـشر هجـمات
لفــرق املــوت ،إلــى ج ــانب مـشــاركـته
الـشخـصيــة يف بعـض مـنهــا ،بيـنمــا
ك ـ ـ ــان ع ـ ـض ـ ـ ــوا يف أح ـ ـ ــدى اخلـالي ـ ـ ــا
االرهـ ــابـيـ ــة الـتـي أســتهـ ــدفـت عـ ــدة
م ـ ــواط ـنــني ع ـ ــراق ـيــني أب ـ ــري ـ ــاء مــن
ب ـيــنهــم بـ ـ ــائع خـ ـض ـ ــراوات وم ـ ــالـك
مـحل ق ـص ـ ــاب ـ ــة" ،م ـ ـش ـي ـ ــرا ال ـ ــى ان
جمـاعة أخـرى من اجلـماعـات التي
ق ــاده ــا ت ــولـت الـتـن ـســيق لعـملـي ــات

اخلـطف وعـملـي ــات تفجـيــر واسعــة
النطاق يف عموم بغداد.
واوضح الـبـيــان ان عـملـي ــة القـبـض
عل ــى امل ــذك ــور متـت " يف غ ــارة غ ــرب
بـغـ ـ ـ ـ ــداد ن ـ ـت ـ ـيـجـ ـ ـ ـ ــة املـعـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات
االسـتخـب ــاراتـي ــة الـتـي مت جـمـعه ــا
خالل أس ــتهـ ـ ــداف ن ـ ـ ــاجح لـ ـ ــزع ـيــم
القـاعـدة يف العـراق الـزرقـاوي أوائل
حزيران".
مـن جـ ــانـب اخـ ــر ك ــشف مـ ـسـتـ ـشـ ــار
االمـن ال ــوطـنـي الع ــراقـي ال ــدكـت ــور
م ـ ـ ــوفق الـ ـ ــرب ــيعــي امـ ــس ان قـ ـ ــوات
االمن العـراقيـة تعـرفت علـى هـويـة
مـدبــري الهـجمـات االرهــابيـة الـتي
طـالـت منـطقــة الكـرادة يف  27متـوز

املاضي.
وق ــال يف كلـم ــة الق ــاه ــا امــس ام ــام
اعضـاء مجلس مـحافـظة بـغداد ان
القــوات االمـنيــة الع ــراقي ــة متكـنت
مـن الـتع ــرف عل ــى ه ــوي ــة مـنف ــذي
الهجـم ــات االره ــابـي ــة الـتـي ط ــالـت
مـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة ال ـك ـ ـ ـ ــرادة يف  27مت ـ ـ ـ ــوز
واسفـرت عـن استـشهـاد  31شـخصـا
واصابة اكثر من  130آخرين.
واوضح ال ـ ــرب ــيع ــي انه ب ـنـ ـ ــاء عل ـ ــى
معلـومـات داهمت القـوات املـشتـركـة
وكــر املــسلحـني يف الكــرادة ومت قـتل
اربعـ ـ ــة م ــنهــم فـ ــضال عــن مـ ـصـ ـ ــرع
ام ـ ــرأتــني وطـفل واعــتق ـ ــال ســبع ـ ــة
اخ ـ ـ ـ ــري ــن نـ ـتـ ـيـج ـ ـ ـ ــة االشـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــاك.

للـمـط ــالـب ــة ب ــالـتع ــويـض ــات
املـسـتحق ــة لنـشــره ــا أخبــارا
(كاذبة) .
وقــال بيـان صــادر عن رئـاسـة
اجلــمه ــوري ــة تـلقـت (امل ــدى)
نسخـة منه امس إن "جـريدة
(الـقلعــة) نـشــرت يف عــددهــا
يــوم االثـنـني املــاضـي اخـبــارا
غ ـي ـ ـ ــر صح ــيحـ ـ ــة عــن راتــب
الرئيس ومستشاريه".
وأوضح ال ـب ـيـ ـ ــان عـ ـ ــددا مــن
احلق ـ ـ ــائق م ــنهـ ـ ــا "ان عـ ـ ــدد
مستشاري رئيس اجلمهورية
هـو  18فقط ولـيس  100كـما
ذك ـ ــرت اجل ـ ــري ـ ــدة  ،ك ـم ـ ــا أن
روات ـبـهــم التـكـلـف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
شهريـاً أكثر مـن مليون دوالر
كما ورد يف اخلبر بل أن راتب
املـستشار الـواحد هو ()2000
دوالر شهرياً".

وأضـ ــاف الـبـي ـ ــان انه "لـي ــس
صـحـ ـيـحـ ـ ـ ـ ـاً أن  % 90مـ ـنـه ــم
يسكنون يف الواليات املتحدة
وبع ــض الـ ـ ــدول االس ـيـ ـ ــويـ ـ ــة
واالوروبيــة ،بل ان معــظمـهم
يسكـنون يف بغـداد ،وكلهم يف
العراق".
وت ــابع الـبـيــان "لـيــس جـمـيع
املـستشـارين ضمن تـشكيالت
املع ــارضـ ــة بل ان بـيـنهـم مـن
لـم يكن يف املعارضة بل كانوا
من املثقفني املعروفني".
وأش ــار الـبـي ــان إل ــى أن "راتـب
الـ ــرئـيـ ــس جالل طـ ــالـبـ ــانـي
ل ـي ـ ــس ثالث ـ ـ ــة ماليــني دوالر
شهـريـاً كمـا كـذبت اجلـريـدة،
بـل إن راتـ ـ ـبـه هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ( )8000
دوالر شهـ ــري ـ ـاً ،ويــبقـ ــى مــنه
( )6,842دوالرا ب ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
استقطاع الضريبة".

اغتيال صحفي وعضو هبيئة
العلامء و اختطاف  45مدنياً
بغداد /املدى-الوكاالت
كشف محافظ النجف اسعد ابو كلل امس ان مسلحني
مجهولني اختطفوا امس االول  45مسافرا من املدنيني
على احد الطرق اخلارجية التي تربط العراق بسوريا.
وقال ابو كلل يف مؤمتر صحفي عقده يف مدينة النجف ان
مسلحني مجهولني اعترضوا امس االول ست حافالت
تقل  45مسافرا من اهالي النجف كانوا عائدين من سوريا
عند الكيلو  160على الطريق السريع الذي يربط العراق
بسوريا.
واوضح ن اخلاطفني اقتادوا الرهائن الى مكان مجهول
وان مصيرهم غير معروف لغاية االن.
من جانب اخر اغتيل الشيخ عبد العليم عبيد صالح
اجلميلي عضو هيئة علماء املسلمني وشقيقه عبد الستار
يف الفلوجة.
كما اغتال مسلحون مجهولون مراسل قناة (العالم)
االخبارية االيرانية عادل ناجي يف منطقة العامرية
ببغداد.
وقد عمل عادل ناجي البالغ من العمر ( 35عاما) يف عدة
صحف ،كما عمل يف قناة (الديار) ثم قناة (السومرية)
قبل ان ينتقل الى قناة (العالم) االخبارية.

يف احلـــــــــــــــــــــــدث

قلــــــوب تـــبقــــــى ..اجـــــســــــاد هتــــــاجــــــر
مال اهلل فرج
حظـر التجـوال اللـيلي الـذي قيـد
حــركــة احلـيــاة يف بغــداد لـم ميـنع
جـيـ ــران العـمـ ــر مـن طـ ــرق الـبـ ــاب
علـينــا ،لـم نفــاجــأ بحـض ــورهم يف
ذلك الــوقـت املـتــأخ ــر ،لكـن الــذي
فاجأنا ،قرار الرحيل!
كـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــوداع اشـ ـبـه بـ ـ ـ ــالـ ـنـحـ ـي ــب
الـصــامت ،حـزن يـسقـط مـطـراً يف
اعـم ــاق الـ ــروح ،وشف ــاه حت ــاول ان
تقـول كل شـيء ،لكنـها لـم تسـتطع
ان تق ـ ــول ش ـي ـئ ـ ـ ـاً ،علـ ـ ــى االطالق،
س ــوى متـتـم ــات مـبهـم ــة ،واص ــابع

مــرتعشـة تشـد علــى بعضهـا بقـوة،
كـ ــأنهـ ــا تعـت ـص ــر ال ــزمـن ال ــرديء،
حتــاول اغـتيــاله ،وتــستـعيــد شـيئ ـاً
من الزمن اجلميل الراحل!
كـان الـرجل الـذي سبـق ان خطف،
ودفع الفـدية سـاهمـاً ،وكانـت املرأة
حتـاول ان متنع دموعـاً حزيـنة من
مغـ ــادرة عـيـ ــون اضـنـ ــاهـ ــا اخلـ ــوف
وال ـق ـلــق واحل ـ ـ ـنـ ـ ــني وال ـل ـهــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والتمـسك ،باملـنطقة قـبل ان تقفز
رغ ـم ـ ـ ـاً ع ــنهـ ـ ــا يف بحـ ـ ــار الغـ ـ ــربـ ـ ــة
واجملهول!
كـ ــان لقـ ــاء الـ ــوداع اشــبه مبـ ــرثـيـ ــة

ص ــامت ــة ،من يــرثـي من؟! ال احــد
يـعلـم ،فـ ــالكـالم قلــيل ..وخـلج ــات
االعماق بحر متالطم.
يف ال ـصـبـ ــاح ..لـم نـ ــرهــم ..رحلـ ــوا
مـبكراً إلـى الشمـال ..لكنهم تـركوا
جـرح ـاً يف االعمـاق تقـول زوجـتي،
كـلمــا ام ــر من امــام دارهـم احبـس
دمـوعـاً ال اراديـة حتــاول ان تهـطل
مثل املطر!
قـبل ايــام ،حملت الــدمــوع يف عيـني
ابنـتي الـصغيـرة ،حــاولت عـبثـاً ان
اسـ ــري عــنهـ ــا ،لـكـنـنـي اض ـطـ ــررت
لـت ــركه ــا تل ــوذ بغ ــرفـته ــا ،بع ــد ان

اخـب ــرتـنـي شقـيقـته ــا الكـب ــرى ،ان
ص ـ ـ ــديق ــتهـ ـ ــا فـ ـ ــاج ـ ـ ــأتهـ ـ ــا ال ـيـ ـ ــوم
بـ ــالـ ــرحــيل ،ومـن حل ـظــتهـ ــا ،وهـي
تـعيـش غـربـة خـاصـة ،لـتفــاجئـني
اخـيــراً ب ـس ــؤالهــا الـطفــولـي "ملــاذا
يهـ ــاجـ ــر الـنـ ــاس دون ان يهـ ــددهـم
اح ــد!" اجبـتهــا "خــوف ـاً مـن اآلتي،
فـ ــالـ ــذي لــم يحـ ــدث الـيـ ــوم ،رمبـ ــا
يحـدث غـداً" ،لـتصـدمنـي بتـسـاؤل
امر "ملاذا ال نهاجر نحن ايضاً؟".
بــاالمس ،غـادرت عـائلـة اخـرى من
احلـي بـ ــاجتـ ــاه دمـ ــشق ،ســبقــتهـ ــا
عـائلـة اخـرى إلــى عمــان ،واالنبـاء

تتـوالى عن نـزوح إلى كـردستان ،أو
إل ــى ال ـش ــرق ،لــيكـب ــر حجـم األلـم
ولتتعمق مـشاعر احلـسرة ،هذا يف
وقـت ش ــددت فـيه وال ت ــزال ت ـش ــدد
كـل اجله ـ ـ ــات املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــة وعل ـ ـ ــى
مختلف املـستـويات ،عـلى تـوظيف
كـل اجلـه ـ ـ ــود ،ل ـتـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز ال ـ ـ ــواقـع
االمـ ـن ــي ،ومـالحـقـ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ــرميـ ـ ـ ــة
واالره ـ ــاب ،ومعـ ــاجلـ ــة االحــتقـ ــان
الطائفي ،وحتقيق املصاحلة!
وعـ ــود وشع ــارات ،كـ ــان له ــا وقـعه ــا
الكـبيـر يف البـدايـة ..لـكنهـا فقـدت
بريقهـا شيـئاً فـشيئـاً ،حتـى امست

شع ـ ـ ــارات لالس ــتهـالك احمللــي ،يف
ظل الـت ــصعـيـ ــد االمـنـي اخل ـطـ ــر
الـ ـ ـ ــذي يـح ـ ـصـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ـ ـاً ارواح
العشرات من االبرياء!
فــال ال ـعـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ص ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــت ،وال
املفـخخ ــات تـ ــراجعـت ،وال اعـم ــال
القتل واخلطف انتهت.
ولـعـل املـفـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــوحـ ـيـ ـ ـ ــدة ان
العــراقـيـني جـمـيعـ ـاً ،حفـظــوا عـن
ظه ـ ـ ــر قلــب تـ ـ ــوص ــيف ـ ـ ــات الع ــمل
االمـني "قـتل مجهـولـون" "بـسيـارة
مـجهـ ــولـ ــة" "السـبـ ــاب مـجهـ ــولـ ــة"
وفروا إلى جهة مجهولة!

والن "اجمله ـ ــول ك ـ ــالـ ـس ـ ــراب" ف ـ ــان
الع ــراقـيـني ي ــشكـ ــون يف امك ــانـي ــة
"خ ـ ـط ـ ـ ــة امــن بـغ ـ ـ ــداد ال ـتــي ي ـتــم
جتــديــدهــا وحتــديـثهــا وتعــزيــزهــا
ب ـ ــاس ـت ـمـ ـ ــرار الق ـب ــض عل ـ ــى ه ـ ــذا
اجملهول!
وحتـى يـصـبح اجملهــول "معلـومـاً"
فـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــواس ــم الـهـجـ ـ ـ ــرة سـ ـ ـ ــوف
تـتـ ــواصل وس ــوف ن ــشه ــد ي ــومـيـ ـاً
هجـرة االف االجـســاد التـي تتـرك
قل ـ ــوبهـ ــا رهـيـنـ ــة يف وطـن ادمـنـت
حـبه ،وس ــوف يـبقـ ــى عل ــى الـبع ــد
مصيرها معلقاً مبصيره!

