وفد برملاين تركي :تطبيق املادة ( )140شأن عراقي

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

كركوك /املدى

ذك ــر أعـض ــاء يف وف ــد ب ــرمل ــانـي ت ــركـي رفـيع زار ك ــرك ــوك أن
تطـبيق ( املــادة  )140من الــدستـور العــراقي اخلـاصـة بـوضع
كـركـوك "شـأن عـراقي" ال ميـكن التـدخل فيـه ،مشـددين علـى
أن مصير املدينة سيحدده شعبها بنفسه .
واوضح رزكـار علي رئـيس مجـلس محـافظـة كـركـوك أمس إن
ال ــوف ــد ال ــزائ ــر "ضـم ت ــوره ــان ش ــوم ــاز مـن (ح ــزب الع ــدال ــة)
الـتركي ،واورهـان دران من (حزب الـشعب اجلمهـوري) ،وعدداً
من أعضاء البرملان التركي".
وأضاف :أن الـوفد التـركي "استقبل من املـسؤولني يف كـركوك
وعقــد لقـاءًيـبحـث مجـمل القـضـايـا املـتعلقـة بــواقع مــدينـة
كـركوك ،واألوضـاع الراهنـة يف البالد عامـة وأوضاع التـركمان
ب ـشـكل خ ــاص ..وب ــالـتح ــدي ــد يف مـنـ ــاطق ك ــرك ــوك وتـلعف ــر
وخورماتو".

العدد (  ) 780السنة الرابعة اخلميس() 28ايلول 2006
E.Mail - almada@almadapaper.com
http ://www.almadapaper.com
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صفحة

دينارا

خـــــــطـــــــــــــة جـــــــــــــديـــــــــــــدة لـألمـــــن واإلعـــــامر يف الـــــبـــــــرصة
تفــــاهـم بــــرملــــاين بـــشــــأن رئــــاســــة جلـنـــــة تعـــــديل الــــدسـتــــور
بغداد/نصير العوام
ب ــال ــرغـم مـن ت ــرشـيـح ثالث ــة اسـم ــاء
لــرئــاســة جلنــة تعــديل الــدستــور فــإن
الكـتل النيـابيـة متفـائلـة بشـأن حـسم
املوضوع دون خالفات خالل االجتماع
ال ـ ــذي س ـيـعق ـ ــد م ـن ـت ــصف االســب ـ ــوع
املقـبل  .وق ــد رشح ل ــرئ ــاسـ ــة اللجـن ــة
ال ـ ـش ــيخ هــم ـ ــام حــم ـ ــودي عــن ك ــتل ـ ــة
االئـتـالف الع ــراقـي امل ــوح ــد ود .ف ــواد
معـص ــوم من الـتح ــالف الك ــردست ــاني
واياد الـسامـرائي عن جـبهة الـتوافق .
فـيـم ـ ــا لــم يح ـ ــدد الـكل ـ ــدواش ـ ــوري ـ ــون
والتــركمـان ممـثلهـم يف اللـجنــة بعـد.
واك ـ ــدت عــض ـ ــو مـجل ــس الـن ـ ــواب عـن
جـ ـبـهـ ـ ـ ــة ال ــتـ ـ ـ ــوافـق الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة آالء
الـسعـدون عـن اتفــاق الكـتل الـنيــابيـة
علــى ان يـتــولــى عـضــو جلـنــة تعــديل
الـ ــدسـتـ ــور عـن جــبهـ ــة الـتـ ــوافق ايـ ــاد
ال ـســامــرائـي رئــاس ــة اللجـنــة .وقــالـت
السعـدون لـ (املدى) يف اتـصال هـاتفي
اتفقـنــا مـع الكـتل الـنـيــابـي ــة علــى ان
يتـولـى ايـاد الـسـامــرائي رئـاســة جلنـة
تعـديل الـدستـور .واضـافـت :ان هنـاك

التجارة :مخسة كيلوغرامات من الطحني "الصفر"
لكل عائلة قبيل عيد الفطر
بغداد /كرمي السوداني
قــررت وزارة الـتجــارة جتهـيــز
خ ـمـ ـ ـس ـ ـ ــة ك ـيـل ـ ـ ــوات طـحــني
(الــصف ــر) لـكل ع ــائل ــة ت ــوزع
قبل عيد الفطر املبارك.
أكـد ذلك مـديـر عـام الـدائـرة
االداري ـ ـ ــة يف وزارة الـ ـتـج ـ ـ ــارة
عبـد اخلالق نـاصر العـامري
واض ـ ـ ـ ــاف :أن الـه ـ ـ ـ ــدف ه ـ ـ ـ ــو
مـ ـسـ ــاعـ ــدة املـ ــواطـنــني علـ ــى
احل ـصـ ــول علـ ــى هـ ــذه املـ ــادة
وجتـاوز ارتفاع االسعـار الذي
يـف ـ ـ ـ ــرضـه بـع ـ ــض الـ ـتـج ـ ـ ـ ــار

مستغلني الطلب الكبير لها
خالل قـ ــرب مـ ــوع ـ ــد العـيـ ــد
مـضـيف ـ ـاً أن تعـمـيـمـ ـاً ص ــدر
جلـ ـمـ ـيـع دوائ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــوزارة يف
بغـداد واحملـافظـات بـتجهيـز
املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني عـ ـبـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــوائ ــم
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة الـتي
توزعهـا الوزارة مع بـداية كل
عــام  .وشــدد العــامــري علــى
أن ال ـ ــوزارة ت ـتـ ـ ــابع ح ـ ــال ـيـ ـ ـاً
بشكل دقيق مـا يوزعه وكالء
املـواد الغذائـية وتـدعو أيـضاً
مـجـ ـ ـ ــالـ ـ ــس احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــات

ومــؤسـس ــات اجملتـمع امل ــدني
واالجـهـ ـ ـ ـ ــزة الـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
والـ ــشعـبـيـ ــة ملـت ـ ــابعـ ــة عــمل
ال ــوكالء والـتــدقـيق يف املــواد
التـي توزع ان كـانت مـطابـقة
للـم ــواصفــات الـتـي ت ــوزعهــا
الـ ـ ــوزارة.م ـ ـشـ ـ ــدداً ب ـ ـ ــاتخـ ـ ــاذ
اجـ ـ ـ ــراءات رادعـ ـ ـ ــة ل ـكـل م ــن
يـح ـ ـ ـ ــاول االس ـ ـ ـ ــاءة جلـه ـ ـ ـ ــد
الـ ــوزارة اخلـ ــاص بـت ـطـ ــويـ ــر
مفـردات البطـاقة التمـوينية
عبـر اخـتيــار منــاشئ عــامليـة
متطورة.

حمافظة النجف تشكل جملساً حتقيقياً

يف مالبسات االعتداء عىل مراسل (
النجف  /عامر العكايشي

ـظ ـ ــة ال ـنـجف ـت ـ ـشـكــيل
ـاف ـ ـ
مح ـ ـ ـ
ـق ـ ــررت ـ
بح ـ ــادث االعــت ـ ــداء
ـجل ـ ــس حتق ـيـق ـ
م ـ
ج ـ ــريـ ـ ــدة (املـ ـ ــدى) يف
عل ـ ــى ـم ـ ـ ــراسل ـ
ـ
محافظة النجف ومحـاسبة الضابط
الـذي قـام بــاالعتــداء ونقلـه من مقـر
ج ــاء ذلـك يف بـيـ ــان اص ـ ــدرته
عـمـله .ـ
االربع ــاء وحــصلـت
ـ
أم ــس
ـظ ــة ـ
احمل ــافـ ـ
ـ
(املــدى) علــى نــسخــة مـنه  .وجــاء يف
ك ــت ــاب ـم ــوقع مـن قـبل عـبـ ــد احل ـسـني
عبـطـان نــائب احملـافـظ ومــوجه الـى
مــديــريــة شــرطــة الـنجف  :ـب ــالنـظــر
احل ـ ــاصل مــن ق ــبل (م  .أ
لالعـ ــت ـ ــداء ـ
ال ــى ـف ــوج احلـ ـسـن
ـس ــوب ـ
سالم ) امل ــن ـ ـ
علــى مــراسل جــريــدة (املــدى) وحـيث
ـاف ــة واالعـالم لهـمـ ــا ال ــدور
ـصح ـ ـ
ان الـ ـ
البـارز يف بنـاء الدولـة املتحـضرة وان
أي اعـتداء عـلى هـذه الشـريحـة ميثل
خرقـا وانتهاكـا ملبادئ حقـوق االنسان
وحق الــتعـب ــي ــر ـل ــذا ت ــن ـسـب ـت ـشـكــيل
مجلـس حتقيق برئـاسة مـدير شـرطة
الـنجف ومحــاسبـة الـضـابـط املقـصـر
فورا واعالمنا باجراءاتكم.
من جــانـبه قــال احمــد دعيـبل مــديــر

رواج جتارة السمك يف بغداد

مروحيات امريكية تشتبك مع منزل يؤوي مسلحني يف بعقوبة

عمليات امنية تسفر عن قتل  13وحترير خمتطفني يف بغداد ودياىل

بغداد  /املدى

قــال مصـدر عـسكـري اميـركي ان قـوة
ـتل ــت فجـ ـ ــر أم ـ ــس
ـتح ـ ـ ــالف ـق ـ ـ
مــن ـال ـ ـ
االربعاء يف بـعقوبـة "اربعة ارهـابيني"
ـس ـ ـ ــاء خـالل ـع ـم ــل ــيـ ـ ـ ــة ده ــم
واربـع ـن ـ ـ ـ
"اره ــابيــا ـم ــرتبـطــا بقــادة
ـته ــدفت ـ
اس ـ
ـط ــرفـني يف تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة يف
مـتـ ـ
العراق".
وافــاد بيـان صــادر عن قـوة الـتحــالف
تلـقت (املــدى) نــسخــة مـنه ان "قــوات
ـرب ــت ـم ــن الـهـ ـ ـ ــدف
اق ـ ــت ـ ـ ـ ـ
ـح ـ ـ ــالـف ـ
ـال ـت ـ
ـرض ــت الطـالق ـن ـ ـ ـ ــار بـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــورة
وت ــع ـ ـ ـ ـ ـ
ـلح ــة خفــيفـ ــة مـن
ـطع ــة مـن اس ـ
مــتقـ ـ
احلي وكذلك من املنزل املستهدف".
"ت ــوقـف اطالق الـنـ ـ ــار ،بعـ ــد
واض ــاف ـ
ـ

اجلت اجتماعها الدوري ألسباب فنية

)

اعالم محـافظـة النجف للـصحفيني:
مح ــافـظ الــنجف
ـيه ــات ـ
ح ـسـب ـت ــوج ـ
بـخصـوص رعـايـة حقـوق االعالمـيني
ـظ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى
ـاف ـ ـ
واحمل ـ ـ ـ ـ
ـ
وال ـ ـصـح ــف ـ ــي ــني
ـ
ج ــمـ ـيـع
ـذل ـيـل ـ
وت ـ ـ ـ ـ
ـوص ـ ــي ـت ــه ــم ـ
ـص ـ ـ ـ ـ
ـخ ـ ـ
الصعـوبـات والعقبــات التي تـواجههم
مـن اجل تــسلـيـط الـضـ ــوء عل ــى واقع
واجنــازات وسلـبيــات احملــافـظــة حـيث
ـتق ـ ــد ان االعالم ـه ـ ــو الــيـ ـ ــد
نع ـ ـ
انـ ــن ـ ــا ـ
ـاع ــدة لالدارة املـ ــدنـي ــة
ـس ـ ـ
ال ــث ــال ــث ــة املـ ـ
ـل ــذلك صــار مـن الـضـ ــروري احلفــاظ
ـيع ــة عـمـلهــم فال
عل ــى واقـعهـم وطـبـ ـ
ـ
نقبـل وال نرضـى مطلقـا املسـاس بهم
ـاول ــة الـنــيل مــنهـم ألي عـ ــذر او
ومح ـ ـ
ـ
ـوض ــوع وفق القــانــون.
حجــة مــادام املـ ـ
ـم ــا رفع املـ ــرك ــز
واض ــاف :ـل ــذلك حـيـن ـ
ـ
االعالمي مطالعة الى نائب احملافظ
ـص ــوص االعـتـ ـ ــداء علـ ــى م ـ ــراسل
بخـ ـ
جـريـدة (املـدى) وبعـد االسـتمــاع اليه
ـض ـ ــابـ ــط ك ـ ــان
ال ـ ـ
شخ ـصـ ــي ـ ــا ت ـبــني ان ـ
ـ
وق ـ ـ ــد وجه الـ ــن ـ ــائـ ــب بف ــتح
ـص ـ ــراً ـ
مق ـ ـ
ـ
حتقـيق مع الـضــابــط املقـصــر ونـقله
من مـوقع عمله احلـالـي ليكـون عبـرة
ملن ال يحفظ هيبة االعالميني.

هيئة املصاحلة تستمع ألفكار اطراف عربية
واخرى مل تفز باالنتخابات الربملانية

بغداد/املدى
اجلــت الهـيـئ ــة الـعلـيـ ــا للـم ـص ــاحل ــة واحل ــوار ال ــوطـنـي
اجـتـم ــاعهــا الــذي كــان مـن املق ــرر عقــده أمــس االربعــاء
وذلك السبـاب فنيـة  .وقـال عضــو الهيئـة مثـال اآللـوسي
انه مــن املفـتـ ــرض ان تـعقـ ــد الهـيـئـ ــة اجـتـمـ ــاعهـ ــا ام ــس
االربـعاء ملناقـشة مؤمتـر املصاحلـة للقوى السيـاسية لكن
اسباباً فنية حالت دون ذلك  .واضاف اآللوسي لـ (املدى)
ان اسبـاب التــأجيل تعـود الرتبـاط بعـض اعضـاء الهـيئـة
باجتماعات اخرى وحرصاً على ان يحضر جميع اعضاء
الهـيـئ ــة لالجـتـم ــاع تقــرر الـتــاجـيل .ولـم حت ــدد الهـيـئــة
مـوعدا جـديدا لعقـد اجتمـاعها .مـشيرا الـى ان وفدا من
الهـيئــة سيجـري االسبـوع القـادم جـولـة سيـاسيـة يف دبي
والقـ ــاهـ ــرة وعـمـ ــان لـلق ـ ــاء العـ ــديـ ــد مـن الـ ــشخ ـصـيـ ــات
السياسيـة كما سيلتقـي الوفد بالـكيانات السـياسية التي
ش ــاركـت يف االنـتخ ــاب ــات ولـم حت ـصـل علـ ــى مق ــاع ــد يف
مجلس الـنواب  .مـوضحا ان الـوفد كـان من املفـترض ان
يبـدأ اجلولة خالل االيام الثالثـة املاضية اال ان اجراءات
الـسفـر حـالت دون ذلك .مـبينـا ان الـوفـد سيـصغي بـدقـة
الـ ـ ــى آراء وافـكـ ـ ــار ومق ـتـ ـ ــرحـ ـ ــات م ــن يل ــتق ــيه لـلخـ ـ ــروج
مبقترحات وافكار تطرح خالل املؤمتر القادم.

مـا الـذي يفـعله الربملـاين بعـرشيـن مليـون دينـار؟!
نزارعبدالستار

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة
ـ

ق ــررت وزارة امل ــالـي ــة مـنح ن ــائـب الـب ــرمل ــان
قـرض ـاً مصــرفيـاً مقــداره  20مليــون دينـار
بـضمان راتـبه على ان تـستقطع االقـساط
علـى مـدى  36شهـرا من دون ذكـر للفـائـدة
امل ـســتقــطع ــة  .واوع ــزت امل ــالـي ــة ملــص ــريف
الـرافــدين والــرشيــد بتـنفيــذ التــوجيهـات
بالسرعة املمكنة.
ان تكــون ن ــائب ــا يف البــرملــان فهــو امـتحــان
كـبيــر وابـتالء شــديــد يــزيــد علــى االميــان
ويعظم اجره وثوابه وهو ال يكتب اال على
الــثقـ ــاة مـن ابـ ــرار الـ ــوطـن ونـ ــوابـنـ ــا وهـم
يـتحـمل ــون مــش ــاق املـنـصـب ووزر االم ــان ــة
ي ـسـتحقــون مـن الــشعـب ان يـنـظــر الـيهـم
بــالعـني البـاردة ويـسـانــدهم بـالـدعـاء امـا
استحقـاقـاتهـم من احلكـومـة فـهي االنفع
لـهم طـبعــا النهــا فلــوس حلــوة مـن حالل
طيب .
البرملـانيون هم اصـحاب نظريـة االولويات
وهم الــذيـن اطلقــوا هــذه الكـلمــة بعــد ان
تعــب ال ـ ــشعــب وسـحق ع ــظ ــمه واخ ــتل ــط
بـاحلـديـد وذاب بـالنــار ومعنـاهـا ان هنـاك
مـن هـ ــو اولـ ــى بـ ــالــبحـث والـنــظـ ــر فحـني
يـشتـد وطيـس اخلالفـات ويعـظم الـشتـات
يخــرج من يقـول ان املــرحلــة تتـطلـب منـا
النظـر الـى معـانـاة املـواطن اليـوميـة وشـد
ازره بقرارات تهبه االمل والصبر وهذا من
ح ـسـن اخـالقهـم  .والن ن ــوابـن ــا مــن اهل
اخلــي ـ ــر والــب ـ ــر وقل ـ ــوبهــم مـفعــم ـ ــة بحــب

ال ـ ــشعــب واالخـالص له فـ ـ ــأن طـ ـ ــريـقهــم
اخــضـ ــر وامـ ــورهـم سـهلـ ــة واهلل فـتـح لهـم
االبـ ــواب ووسـعه ـ ــا علــيهــم فغـيـ ــرهـم مـن
النـاس ما ان تـنزلق بهم الـدنيا الـى كيس
الـدراهم جتد ان االمور تعـقدت وتشابكت
وانفجـرت وتفخخت وانقلبـت على رؤوس
الـذين خلفـوهم فمثال قـبل اشهر نـشرت
الـصحــافــة خبــراً مفــاده ان املــاليــة قــررت
اقراض املوظف ثالثة ماليني دينار وعند
ورود االمـر االداري الــى املصـارف تـبني ان
ه ـ ــذا الق ـ ــرض فــيه ض ـ ــواب ــط وانه ميــنح
حــسب اخلــدمــة والــراتب وتـضــاءل االمل
حـتـ ــى ذاب وانــصـ ــرف عــنه امل ـ ــوظف الـ ــى
غيـره وقبل هـذا كـانت مـشكلـة تعـويضـات
ضحــايــا الـعمـليــات العــسكــريــة والكــوارث
الـطـبـيعـيــة وسـمعـنــا مـن هـنــا وهـنــاك ان
الـتبــرعــات الـتي مـنحـت لعــوائل ضحــايــا
جـسر االئمـة لم تظهـر رائحة فلـوسها اال
بع ـ ــد أن تـ ـ ــآكلــت قلـ ـ ــوبهــم مــن احلـ ــس ـ ــرة
واحلــزن  .كـم ــا ان كل مــا يـتـصـل بفلــوس
املواطن يخـبو ويندثر وكأن الحس له وال
نفس  .امـا نوابنـا فاسم اهلل علـيهم ما ان
يخسف بجيبوبـهم الفقر حتى يفتح اهلل
لهم فتحا مبينا .
نحـم ــد اهلل ان ن ــوابـن ــا ال ــذيـن يــش ــرع ــون
القــوانني وميـسكـون الـبلـد مـن خنــاقه ال
يــش ــرع ــون ح ـسـب مـص ــاحلهـم وهـم مـثل
(شعــبهـم) حـني يـ ــدقهــم العـ ــوز وتكـ ـشــط
جلودهـم الفاقة فـأنهم يقترضـون حالهم

مـب ــادرة مـن االمم املـتح ــدة مل ـس ــاع ــدة
اللـجنــة يف عمـليــة الـتعــديل ،مــشيــرة
الــى ان دور االمم املـتحــدة يف اللـجنــة
سـيكــون اسـت ـشــاري ـاً .مـن جــانـبه قــال
الـشـيخ جالل ال ــدين الـصـغيــر عـضــو
جلنــة تعــديل الــدستـور عـن االئتالف
العـراقي املـوحـد ان اللجنـة ستجـتمع
مـ ـن ــت ـ ـصـف االس ــبـ ـ ـ ــوع املـقـ ـبـل حـ ـي ــث
ستختـار يف اجتـماعهـا رئيـسا ونـائبيه
ومق ــر للجـنــة  .واضــاف الـصغـيــر لـ
(امل ــدى) سـتـضـع اللجـن ــة ايـض ــا آلـيه
لعملهـا  .مـشيـرا الـى ان الـشيخ همـام
حـمودي مـرشح لتـولى رئـاسة اللجـنة
بفعـل ان لديه خبرة يف الـدستور وكان
رئيـسـا لـلجنــة كتــابته .وابـدى الــشيخ
الــصغـيــر عــدم مم ــانعــة كـتلـته يف ان
يتولـى اياد الـسامـرائي رئاسـة اللجنة
 .وقـال لـيس لـدينـا اي اعتـراض علـى
ان يتـولـى الـسـامـرائي رئـاســة اللجنـة
وذلك النـنا نـريد اجنـاح عمل اللجـنة
والسـيـم ــا ان جــبه ــة الـتـ ــوافق ت ــرغـب
بتــولي رئـاسـة الـلجنــة  .بيـد انه اشـار
ال ــى انه يف حــالــة ع ــدم االتف ــاق علــى

رئـي ــس للجـن ــة ف ـسـيـت ــول ــى رئ ــاسـته ــا
االكبــر سنـا يف الـلجنــة حلني االتفـاق
على الرئيس .
مــن جهــته ق ـ ــال سعـ ــدي الـبـ ــرزجنـي
عــضـ ــو جلـنـ ــة تعـ ــديل الـ ــدسـتـ ــور عـن
الـتحــالف الكــردستـانـي ليـس لــدينـا
اعـت ــراض علــى مـن سـيـتــولــى رئــاســة
الـلجــن ـ ــة س ـ ــواء ك ـ ــان ال ـ ـشــيخ هــم ـ ــام
حمـودي او ايــاد السـامـرائي  .واضـاف
لـ (املــدى) ان رئيـس اللـجنــة سيـختـار
بــالتـوافق واذ اخـتيـر ايـاد الـسـامــرائي
فـال اعتــراض علـيه وهـو ايـضـا مــؤهل
لرئاسـة اللجنة كونه كـان احد اعضاء
جلـنـ ــة كـتـ ــابـ ــة الـ ــدسـت ـ ــور وله خـبـ ــرة
دستـوريـة  .وتـوقع البــرزجني ان يكـون
د .فـواد مـعصـوم احـد نـواب الــرئيـس.
امـا عبـاس البيـاتـي عضـو اللجنـة عن
االئـتالف العــراقي املـوحــد فقـد قـال:
نـحن مـلتــزمــون بـبعـض الـتعــديالت
ولــي ـ ــس بـ ـ ــالـ ـ ــدســتـ ـ ــور بـ ـ ــاك ــملـه النه
سـيقـودنـا الــى اجملهــول ،بيـد انـه بني
ان كتلته ستنفتـح على الكتل الراغبة
بتعديل مواد الدستور.

حـ ــال خلـق الع ــراق ولـ ــو انهــم عل ــى خـلق
سـيئ (حـاشــاهم) اللـتهمـوا العـراق ارضـا
وشعــب ـ ــا وســم ـ ــاء ولـكــنهــم واحلـق يق ـ ــال
اســت ـ ــدان ـ ــوا مــن ال ـ ــسلـ ـط ـتــني اجل ـ ــارتــني
التـنفيـذيـة والقضـائيـة حتـى حن علـيهم
قلب احلكومة وشملتهم بعطفها .
ان شـعبنـا مبـا عـرف عـنه من كـرم وسخـاء
يـب ـسـط ي ــده كل الـب ـسـط لـن ــوابه ال ــذيـن
اقـنـعهــم بعـ ــد الـتــي واللـتـيـ ــا لـيـ ــرشحـ ــوا
وليـدفع بهم هـذا الشعـب الكرمي الـى قبة
الـب ــرمل ــان املـض ــاءة ب ــان ــوار س ــاكـنـيه ــا  ،ان
شعـبـنـ ــا ال ميكـن اال ان يـنــظ ــر ال ــى ع ــوز
الـنــواب وضـيق ذات الـيــد ال ــذي يعــان ــونه
بـ ـ ـ ــسـ ــبـ ــب شـحـ ـ ـ ـ ــة روات ـ ـبـهـ ــم وانـق ـ ــطـ ـ ـ ـ ــاع
مخـصصــاتهم وانعــدام ارزاقهم  ،لـذا فهـو
يـب ــارك ه ــذه اخلــط ــوة ال ــشج ــاعـ ــة بفـتح
خـ ـ ـ ــزائ ــن الـ ـبـالد لـل ــنـ ـ ـ ــواب  ،ل ــيـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــذوا
استحقـاقهـم  ،ولكن علـى شكل قـروض ..
نعم انهـا قـروض وليـست مكـرمـات  ..انهـا
قروض واجبـة الدفع  ،فنـوابنا ال يـريدون
السحت احلرام .
مـب ــارك عل ــى الـن ــواب ه ــذا الق ــرض وه ــو
دعاء باخليـر يطلقه هذا الـشعب الصائم
واكيـد ان االمل مـوجـود فـأن نـواب العـراق
مـ ــا ان يـتـ ــسلـمـ ــوا مــبلـغ القـ ــرض حـتـ ــى
ي ــت ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــروا ق ـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ـشـع ــب واك ــي ـ ـ ـ ــد
سيتحركون من اجله ويخبصون االمة.
ب ــارك اهلل فــيكـم ن ــوابـن ــا الك ــرام وكل ع ــام
ورمضانكم كرمي!

ال ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف
االعـالن ـع ــن ان ـق ـ ـ ـ ــوات ـ
ـطق ــة ،مـن ـغ ــالـبـي ــة
ـوج ــودة يف املـنـ ـ
ـم ـ ـ
امل ـ ـســته ـ ــدف.
االم ـ ــاكــن ـع ـ ــدا املـ ــن ـ ــزل ـ
ـ
ـتح ـ ــالف اثـنـني مـن
فقــتلـت ـق ــوات الـ ـ
االرهــابيني .ونـتيجــة للحجم الـكبيـر
لنيـران العـدو ( )...مت االشتبـاك مع
املنزل بواسطة" مروحيات.
"بع ـ ــد ذلـك ـق ـ ــامـ ــت القـ ـ ــوات
وت ـ ــابـع ـ
ـ
الـبــريــة بـتــطه ــي ــر املكــان ( )...وعـنــد
الق ــي ــام بـتفـتـيــش امل ــن ــازل مت العـث ــور
االره ــابـيـني
ـ
آخ ــريـن مـن
عل ــى اثـنـني ـ
ـ
قتـلى واثـنني مصـابني كـما عـثر عـلى
واخ ــرى مــصـ ــابـ ــة
ـتل ــى ـ
ـس ــاء قـ ـ
اربع ـن ـ ـ
بجروح".
واكد "العـثور عـلى اسلحـة ومنظـومة

ـاك ــن يف املـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــزل
االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـدي ـ ـ ـ ـ ــد ـ
حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
املستهدف".
أخ ـ ـ ــرى اعلـ ــن ــت القــيـ ـ ــادة
جه ـ ــة ـ
ـم ــن ـ
ـام ــة للقــوات املــسلحــة العــراقـيــة
العـ ـ
ام ـ ـ ـ ــس االرب ــع ـ ـ ـ ـ ــاء م ــق ـ ـتـل ـت ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
ـتق ــال  16آخـ ــريـن يف
"اره ــابـيـني" واعـ ـ
ـ
مناطق متفرقة من بغداد.
واكد بيان صادر عن املكتب االعالمي
ان ـق ـ ـ ــوات وزارة ـال ـ ـ ــداخـلـ ــي ـ ـ ــة "ق ـتـلــت
اره ــابـيـني اثـنـني واعـتـقلـت  "16اثـ ــر
ـ
عمـليــة تفـتيـش الحــد مـســاج ــد حي
اخلضراء.
واضــاف البيـان "بنـاء علـى معلـومـات
اسـتخبــاراتيــة دقيقـة ،قــامت قــوة من
الشـرطة بـتفتيـش (جامع اخلـير) يف

اخلضراء بعـد تعرض احد حواجزها
الطالق نــار مـن املــسجـ ــد ( )...وبعــد
االره ــابـيــني اسفـ ــرت
ـ
ـواجه ـ ــات مع
ـ
ـم ـ ـ
العــمل ــي ــة عـن قــتل اثـنــني والقـبــض
على  16آخرين".
وتـابع ان الـعمليـة اسفـرت كـذلك عن
"حتـريــر مخـطـوفـني اثنـني من داخل
املـسجد ،احـدهمـا من احللـة ،واآلخر
ـرط ـ ــة ال ــك ـ ــرخ كــمـ ـ ــا ادت ال ـ ــى
مــن ـش ـ ـ ـ
مصادرة كميات من االسلحة".
واكـد الـبيــان "مقتـل سبعـة ارهـابـيني
آخ ـ ــريــن يف مـ ـ ــسجـ ـ ــد
ثالث ـ ــة ـ
وج ـ ــرح ـ
ـ
ـش ــرة) يف مـنــطقـ ــة حـي
ـش ــرة املـبـ ـ
(العـ ـ
ال ــع ـ ـ ــامـل ب ــع ـ ـ ــد ت ــع ـ ـ ــرضـهـ ــم الح ـ ـ ــدى
الدوريات".

بغداد  /الوكاالت
قال متحـدث عسكـري بريـطاني
ان الـقـ ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـ ـ ــري ـ ـطـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة
والعــراقيـة بـدات امـس االربعـاء
عـمليــة "سنـدبـاد" العــادة االمن
واالعمار يف مدينة البصرة.
واض ـ ـ ــاف املـ ـيـج ـ ـ ــور ت ـ ـ ـش ـ ـ ــارل ـ ـ ــز
بـ ـ ــربـ ـ ــري ـ ـ ــدج "نحـ ـ ــاول حت ـ ـســني
م ـ ـس ـتـ ـ ــوى الع ـي ـ ــش لل ـم ـ ــواطــن
البـص ــراوي عبــر اصـالح اعمــدة
االنــارة يف الشـوارع العـامـة ورفع
القمامة".
وت ــابع :ان م ـش ــاريع اخــرى مـثل
اعـ ـ ــادة اع ـمـ ـ ــار امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـيـ ـ ــات
واصالح شـبـك ـ ــات ت ـ ــوزيع املـي ـ ــاه
وت ــوفـي ــر م ـسـتل ــزمـ ــات تالمـي ــذ
املـ ــدارس سـتـبـ ــدأ حتـت رعـ ــايـ ــة
امنية بريطانية وعراقية.
واكـ ـ ـ ــد املـ ـتـحـ ـ ـ ــدث ان "الـقـ ـ ـ ــوات
مـتع ــددة اجلنــسيــة تــوفــر اطــارا
امـنيــا مــركــزا مـن اجل الــسمــاح
للقوات الـعراقيـة بدخـول بعض
املنــاطق لـتقـدمي مـسـاعـدات يف
اعـ ـ ـ ـ ــادة االعـ ـمـ ـ ـ ـ ــار ودع ــم سـالح
الهـن ــدس ــة الع ــراقـي واملق ــاولـني
العراقيني".
وتــابع بــربــريــدج ان عــامال آخــر
يـضــاف الــى اخلـطــة ق ــد يكــون
ب ــذل محــاوالت ب ـشـكل مـنـتـظـم
لتــطهيـر الـشـرطـة مـن عنـاصـر
مندسة.
واعـتـب ــر ان "مفـت ــاح الـنج ــاح يف
البـصــرة يكـمن يف ت ــوفيــر بـيئــة
آمـن ــة ب ـشـكل ك ــاف لكـي تـتـمكـن
القــوات االمـنـي ــة العــراقـيــة مـن
تـ ــولـي زمـ ــام االمـ ــور وبـ ــالـتـ ــالـي
تـسليمهـا االمن والتـخفيف من
وجـود القوات مـتعددة اجلنـسية
يف الشوارع".
ومن املتـوقع ان تسـتمر العـملية
حتـى االشهـر االولـى من الـسنـة
املقبلة.
ي ـش ــار ال ــى وجـ ــود نح ــو ســبع ــة
آالف ج ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدي بـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــانـ ــي
منتشرين يف جنوب العراق.

