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بشير األعرجي
مشهد يبدو يوميا.. اجلثث يف الشوارع
العـامـة والـسـاحــات النــائيـة مـختـومـة
برصاصـات غدر، ولكن أن جتـد إحداها
عــن قـــــرب يف زقـــــاق وســط حــي سـكــنــي

وبجانبها كومة أحشاء، فهذا مؤلم.
قــبل يـــوم مـن هـــذا املـــشهـــد..مـنـــزل يف
زقـاق بـحي اجلهــاد تعــرض إلطالق نـار
بعـد منتصـف الليل استمـر نحو سـاعة
ونــصف، حـيـث اسـتقـــر اغلـب مـــا خـــرج
مــن فـــــوهـــــات الــبــنــــــادق علـــــى جـــــدران
البيوت احملاذية للمنزل املقصود وعلى
جسـد رجلني فيه، ولم اسمع إال نحيب
أم ثـكلــــى وأصــــواتــــاً مـن هـنــــا وهـنــــاك
اعلنت قـرار االنتقـال من هـذه املنـطقة

خــــــطــــــــــــوة فــــــــــــوق جــــثــــــــــــة.. نـحــــــــــــو حــــي آمــــن
احملــصـنـــــة.. تلـك العـبـــــارات تـــــداولهـــــا
الـــــواقفـــــون علــــى اجلـثـــــة.. بحـثــــاً عـن

تعليل طائش.
نحـيـب األمـــس، ســمعــته الـيــــوم مـن أم
ثكلـى هي األخــرى وقفت قـرب املغـدور،
تــركـت مــرارة صـــوتهــا مــوجــات كــسّــرت
خثـرة الدم املـراق امام عيـنيها وتـذكرت

ولدها املغدور يف منطقة أخرى.
خطـواتي، صـارت انسحـابـاً إلـى اخللف
وأصـبح يقـينــا أن املــوت قــريـب منــا، يف
حـيّـنــــا ويف املـنــــاطق اجملــــاورة، غـيــــر أن
املصـدات واألسالك الشـائكـة قد تـبعده
مـؤقتاً.. لـكنها لن متـنعنا من مـشاهدة
قبــاحته وقـسـوته يـوميــاً مهمـا حـاولنـا

االبتعاد عنه.

بـإيجـاد سكن بـديل واالبتعـاد عن احـد
أحــيــــــاء املـــــــوت املفـــتقـــــــرة للــمـــصــــــدات

الكونكريتية واألمان.
أيــة جــرأة تـلك الـتـي يحـملهـــا القـتلــة
وهـم يجوبون بـجثة، أو مشـروع جثة يف
مـنطقة مغلقـة امنياً منـذ أيام، هل هو
حتـدٍ للسلـطة أم دعـوة للتفـكير بخـطة

أمنية جديدة ذات نتائج ملموسة.
جثـة املغـدور ليـست لـسيـاسي أو عـميل
أو غيـرهــا من املـسـميــات، إنهــا لعــراقي
بــسـيـط طـبع شقـــاء العـمل علـــى كفـيه
املـتــشققـتـني بحـثــاً عـن لقـمــة شـــريفــة
اثــــارا بــــاديــــة، ولـم يـــــدر يف خلــــده قــبل
املــوت.. أن يكـون مـصيــره، جثـة تـخطـو
األقـــدام مـن فـــوقهـــا لـــدخـــول املـنــطقـــة

املفاجأة أن جثة هامدة أغلقت. 9% من
املنفـذ ومـا تبقـى سـدتهـا كـومـة أحشـاء
لـــشــــاب مغــــدور بعــــدة رصــــاصــــات وقــــد

شقت بطنه. 
الـنـــاس هـنـــاك رغـم أنهـم لـم يـتعـــرفـــوا
علــــــى الــــضحــيـــــــة إال أنهـــم وصفــــــوه بـ
)الـشهيـد.. البـريء.. املـسكـني( معللني
ذلك بـأن اجملـرمـني ال يُقتلـون ويـرمـون
يف الشـوارع، وان ذلك يـحصل لالبـريـاء

فقط.. يف عراق اليوم!
مَن يرغب بـالدخـول إلى املنـطقة عليه
اخلطـو فـوق اجلثـة.. كلمـة قـالهـا احـد
الـــسـكـــــان داخل املـنـــطقـــــة يحـــــدث بهــــا
الــــواقفـني يف الــطــــرف اآلخــــر وبـيــنهـم
أنـــا.. حـــامل قـــرار اخلـطـــوة احلـــاسـمـــة

احلمــراء مــدة ســاعــة تقـــريبـــاً اجتــازت
خـاللـهـــــــــا الــــــســـيـــــطـــــــــرات واملـــــصـــــــــدات
الكــونكــريـتيـــة حتــى وصـلت إلـــى احلي
املـغـلـق حــيــث دخـــــــول الـــــســيـــــــارة مــثـل
الــــــولــــــوج مــن خــــــرم إبــــــرة، واخلـــطــــــوة
احلــاسمــة بــانتـظــاري اشـتيــاقــاً لـألمن
والــسكـن بعـيــداً عـن املـــوت القــادم إلــى

البيوت.
حي احلمـراء كغيـره من منـاطق بـغداد
أغلق سكانه جـميع الطرق املـؤدية إليه
مبــــا هــــو مـتــــروك مـن أسـالك القــــوات
األمريكـية وبقـايا األجهـزة الكهـربائـية
الـتــــالفـــة أو املــــرشحــــة للـتـلف وجـــذوع
األشجـــار وغيــرهــا، ولـم يتـبقَ إال شــارع
واحـــــــد أغـلـق 90% مـــن مـــــــدخـلـه، لـكـــن

الـــســــاخـنــــة إلــــى..اقـل سخــــونــــة، وكــــان
صوتي من بينها.

يف تـلك اللـيلــة الـتي طــالـت مع هــروب
سالطني الـنوم، كـان صوت اطالق الـنار
يعلـو على كل شـيء، املؤذن من مـكبرات
الـصـــوت يهـمــس بــاسـتحـيـــاء.. سحــور،
سـحـــــــــووور.. خـــــــــوفـــــــــاً مـــن اجـــتـــــــــذاب
الـــــــرصـــــــاص إلـــــــى بــيــت اهلل، والــنـــــــاس
ينتظرون بدء يوم جديد من رمضانهم
بنيـة الصيـام إن بقـوا أحيـاء وروايـة مـا

جرى.
بقينا أحيـاء إلى اليوم الـتالي، وقراري

باتخاذ )خطوة( االنتقال صار واقعاً.
يف منـطقــة ال تبعـد إال دقــائق عـن حي
اجلـهـــــــاد ســـــــارت الـــــســيـــــــارة إلـــــــى حــي

 اسعــاف مـفخخــة يف احلــريــة .. اخـتـطــاف 40 مــدنـيـــاً .. تفجـري انـتحــاري امــام خمـبــز 
 متــــــــــديــــــــــد الـعـــمـل بـقــــــــــانــــــــــون الـــــطــــــــــوارىء شـهــــــــــرًا آخــــــــــر

بغداد / املدى
ارتـفـع عــــــدد اخملـــطــــــوفــني
خالل الــســـاعـــات املـــاضـيـــة
إلـى 40 شخـصاً يف حـادثني
مـــنـفـــصـلـــني فـــيـــمـــــــا قـــتـل
مــسلحــون تــسعــة مــدنـيـني
يسـتقلون سيارة يف منطقة
الــتــــــاجــي قــبـل ان يـفـجــــــر
انـتحــاري نفــسه يف طــابــور

امام مخبز يف البتاويني.
وقـال مصدر يف الشرطة ان
مــــــــسـلـحـــني مـجـهــــــــــولـــني
ــــون ثالث سـيـــارات يـــسـتـقل
مـــدنـيـــة اخـتـــطفــــوا ظهـــر
امـــــــــــس االثـــــنـــــني 14 مـــــن
ـــب الـعــــــــــامـلـــني يف مــكــــــــــات
احلاسـوب واالنترنـيت قرب
اجلـامعـة الـتكنـولـوجيـة يف
شـــارع الــصـنـــاعـــة، واضـــاف
ــــــني املـــــــــصـــــــــــــــــدر ان مــــــن ب
ــــــدســـني اخملـــتـــطـفـــني مـهـــن
ـــة مــتخــصــصـني يف صـيـــان
احلاسـبات مـن عدة مكـاتب
ــــى جهـــة غـيـــر اقـتـيـــدوا إل

معلومة.
ويـــأتـي هـــذا احلـــادث بعـــد
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مـدينـة احلـريـة رفع جـزئيـا
امـس اإلثـنني، بعـد خمـسـة
أيـــام من فــرضـه منــذ فجــر

اخلميس املاضي. 
وعلـى صعيـد ذي صلـة،قال
مــصــــدر أمــنــي يف شــــرطــــة
احلــــــــريــــــــة إنـه مت ضـــبــــط
ســيـــــارة إسعـــــاف مفـخخــــة
حــاولـت الــدخــول صـبــاحــاً
إلـى مــدينـة احلـريــة، عقب
رفع حـظــر الـتجــول بــشكل

جزئي."
وأوضح املــصـــدر، أن رجـــال
الـــسـيــطـــرات"اشـتــبهـــوا يف
أســلـــــــــــــــــوب كــالم ســـــــــــــــــائــق
اإلسعـاف، وعـدم كـشفه عن
ـــــب قــــــــــــــــدومــه إلــــــــــــــــى ســـــب
املـدينــة،وبتفـتيـش الـسيـارة
مت الـعثــور علــى مـجمــوعــة
مـن االسالك والـبـطـــاريـــات

ومواد متفجرة داخلها.
وقـــال إن ســـائـق االسعـــاف
ـــــوجـــــود ســيـــــارة اعــتـــــرف ب
ـــرافقه، إال مـــدنـيـــة كـــانـت ت
أنـهـــــــــا اخـــتـفـــت حلـــــظـــــــــة

القبض عليه.
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الـــسكـنـيـــة دون تـنــســيق مع
اجملالس البلدية.

إلــى ذلك ذكــر شهــود عيــان
ان انتحـارياً يـرتدي حـزاماً
نـــاسفـــاً فجـــر نفــسه وسـط
ـــور ملـــواطـنـني يـقفـــون طـــاب
لـشـــراء اخلبــز امــام مـخبــز
يف البتاويني، وقـال الشهود
ان عــــــدداً مـــن االشخــــــاص
سقـطــوا بـني قتـيل وجــريح
جــــــراء االنـفـجــــــار بــيــنـهــم

نساء واطفال.
ـــــــــى ـــنـــــــــار عـل ـــــــــأت ال ولـــم ت
املــــواطــنــني قــــرب االفــــران
ـــــزل فقـــط  بل طـــــالــت مــن
عضو مجلس النواب قاسم
داود، وقال داود يف كلـمة له
ـــــواب ان امـــــام مـجلـــس الــن
ــــــزلـه تـعــــــرض حلــــــريـق مــن
ـــاح االثـنـني ودعـــا إلـــى صـب
الوقـوف صفاً واحـداً بوجه
الـهجمـة الـشـرسـة مـن قبل
الصداميني والتكفيريني.

من جــانب آخـر ذكــر شهـود
عيــان إن احلـظــر املفــروض
ـــــات يف ـــــى ســيـــــر املـــــركــب عل
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عـدة سـاعـات من اخـتطـاف
ــــــون يف 26 شخـــصـــــــاً يعـــمل
مــــصـــنـع لـلـحـــــــــوم يف حـــي
الــعــــــــــــــامــل، حــــيــــث قــــــــــــــام
مــسلحــون يـسـتقلــون ثالث
ســيـــــارات مـــــدنــيـــــة عـــصـــــر
ـــاخـتــطــــافهــم مع االحـــد ب
سيارتني تابعتني للمصنع.
مـــن جـهـــــــــة اخـــــــــرى قـــــــــال
مـسؤول الـلجنة االمـنية يف
مجلـــس محـــافـظـــة بغـــداد
ريـــــــــــــاض الــعــــبـــــــــــــد اهلل ان
مـسلحـني مجهـولـني قتلـوا
تـسعـة مــدنيـني يف الطـريق
الـــذي يـــربـط بـني الـتـــاجـي
وسـبع البـور، واوضح العبـد
اهلل ان املـــسـلحــني قـــــامـــــوا
بــايقــاف سيــارة تقل تـسعـة
مـــــدنــيــني مــــســـــاء االحـــــد
وقـتلــوهـم جـمـيعــاً وتــركــوا
اجلـثـث يف مـكـــان احلـــادث،
واضـــاف ان هـــذه املـنــطقـــة
ــــة ــــشهــــد حــــوادث ممـــــاثل ت
ـــــاب طــــــائفــيــــــة بعـــــد الســب
ــــسحـــــاب بعـــض وحــــدات ان
اجلـــيـــــــش مـــن املـــنــــــــــاطـق
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بغداد / هشام الركابي
وافـق مـجـلــــــــس الــــنـــــــــــواب امــــــــس
االثـنـني بغـــالـبـيـــة اعـضــــائه علـــى
متـــــديـــــد حـــــالـــــة الــطـــــوارئ يف كل
ارجـــاء العـــراق ملـــدة ثالثـني يـــومـــاً

باستثناء اقليم كردستان.
وقــــــال رئــيـــــس اجمللـــــس محــمــــــود
املـــشهــــدانـي قـبــيل الـتــصــــويـت ان
مجلــسي الـرئـاسـة والــوزراء طلبـا
من اجملـلس"املـوافقـة علـى متـديـد
حـالــة الطـوارئ املـعلنـة بــاستـثنـاء
كردستان مدة ثالثـني يوماً ابتداء
مــــن االول مــــن تــــــــشـــــــــــريــــن االول
اجلاري، وذلك عمالً بـاحكام املادة
61 مــن الـــــــدســتـــــــور والســتــمـــــــرار

الظروف االمنية املتدهورة".
واضــــاف ان قــــانــــون"الــــدفــــاع عـن
الــسالمــة الــوطـنـيــة" الــذي صــدر

عام 2004"ال يزال سارياً".
وصـــوت علـــى الــطلـب بـــاالغلـبـيـــة

التعـسفيـة الـتي تقـوم بهـا القـوات
االمنية." 

واسـتـمع اعـضـــاء مجلــس الـنــواب
الـى القراءة الثـانية ملـسودة قـانون
االستـثمار. ثـم قرر رئيـس مجلس
الـنـــــواب د.  محـمــــود املــــشهــــدانـي
إرجــــــــاء اجلـلــــــســــــــة الــــــــى الـــيــــــــوم

الثالثاء.
وكــانت جلـسـة مجلـس النـواب قـد
بـدأت امـس وسط إجــراءات أمنيـة
مـــشــــددة شــملــت تفـتـيـــش قــــاعــــة

اجللسات.
وجــــــدد رئــيــــس مـجلــــس الــنــــــواب
الدكتـور محمـود املشهـداني خالل
اجلـلـــــــــســــــــــــة األربـعــــني لـلـفــــــصـل
التـشريعي الـثاني اليـوم طلبه من
االعـضــاء"عــدم اسـتخــدام وســـائل
االعـالم وســـيـلــــــــة حلـل املــــــشــــــــاكـل
والصـراعات وعـدم استخـدامها يف

تأجيج الصراع."

الــتــمـــــديــــــد القـــــادمـــــة ســتخـــضع
للنقاش.

من جــانـبه،قــال حـسـني الفلــوجي
عـضــو جـبهـــة  التـــوافق العـــراقيــة
إن" قــــــانــــــون الـــطــــــوارئ الــــــذي مت
متـــــديـــــده الكــثـــــر مــن مــــــرة خالل
الـفــتـــــــرات املـــــــاضــيـــــــة لــم تـقـــــــدم
احلكـــومـــة فـيه شـيـئــــا يفـيـــد بـــان
حـالـة الـتمـديـد قــد جلـبت الـنفع

للوضع االمني يف البالد. 
وأضــــــاف أن" مـــنح الــــصالحــيــــــات
الــــواسعـــة لـالجهـــزة االمـنـيـــة مـن
دون وجــود جهـات رقــابيـة صـارمـة
قــد يكــون سـببــا يف ازديـــاد ارتبــاك

الوضع االمني."
وانــتقــــد الـفلــــوجـي الــصالحـيــــات
الواسعة املمنوحة للقوات االمنية
العـــــراقــيـــــة وطـــــالــب احلـكـــــومـــــة"
بتقـدمي ضمـانات الحـترام حـقوق
االنـــــــــســــــــــــان وســــــط االجــــــــــــراءات

العـــراقـي  املـــوحـــد احلـــاجـــة الـــى
متــــــديـــــــد القــــــانــــــون وقـــــــال خالل
اجللـســة  أن" العـراق ال يـزال ميـر
بظروف استثنائية تستلزم متديد

حالة الطوارئ."
ورغم تـأييد  حـميد مجيـد موسى
من الـكتله العـراقيـة احلـاجـة الـى
متــــديـــــد القــــانـــــون اال انه طــــالـب
بــاسـتــدعــاء"املــســؤولـني االمـنـيـني
العطـاء مجلـس النـواب صـورة ملـا

يجري يف البالد. 
وقــــــــــــــــــــال إن" طـــلــــــــب تـــقــــــــــــــــــــدمي
االيضاحات الى مجلس النواب ال
يعـنـي تـــشـكـيـكــــا بــــاحلــــاجــــة الــــى
الرغبة يف متـديد حالـة الطوارىء
فــاجلـمـيع يعــرفــون مــا يجــري يف

البالد. 
وطلب مـوســى من رئـاسـة مجلـس
الـنـــواب تـنفـيـــذ وعـــودهـــا عـنـــدمـــا
اعلـنـت الــشهـــر املـــاضـي ان حـــالـــة
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رغـم االحتجـاجــات واالعتـراضـات
التي أبداها عـدد من نواب  الذين
طـــالـبـــوا رئـــاســــة مجلــس الـنـــواب
بفــتح بــــاب الــنقــــاش قــبل اجــــراء
التـصــويـت واستــدعــاء املـســـؤولني
االمـــنـــيـــني ملـعــــــــرفــــــــة احلــــــــاجــــــــة
احلقـيقـيـــة الـتـي تـقف وراء طلـب
متديد القـانون وتطـورات العملية

االمنية يف البالد.
وكـــانـت عـملـيـــة متـــديـــد القـــانـــون
خالل الــشهــر املـــاضي قــد شهــدت
جـدال كبيـرا داخل البـرملان عنـدما
حــاول عــدد مـن اعـضــاء الـبــرملــان
معـــرفـــة جـــدوى واهـمـيـــة متـــديـــد
القـانـون الـذي مبـوجـبه يتـم منح
صالحــيـــــــات واسعـــــــة للــــــسلـــطــــــة
التـنفيـذيـة علـى حـسـاب الــسلطـة

التشريعية.
وأيـــد عبــد الكــرمي الـعنــزي عـضــو
مـجلـــــس الــنــــــواب عــن  االئـــتالف

جملــس النــواب يــوافق بــاالغلـبيــة عىل متــديــد قــانــون الـطــوارئ 30 يــومــاً
وسط احتجاجات ودعوات إلى استدعاء املسؤولني االمنيني قبل التصويت

بغداد / نصير العوام
اســتقــبل رئـيـــس الــــوزراء نــــوري املــــالـكـي يف
مكـتبه امـس  طـارق الهـاشـمي نـائـب رئيـس
اجلمهـورية والدكتـور عدنان مـحمد سلمان
الـدلـيمي والـشيخ خـلف العليـان مـن جبهـة
التــوافق، بحـضــور ممثـلي الـتيــار الـصــدري
وحـــزب الـــدعــــوة واجمللـــس األعلــــى للـثـــورة
األسالمـيــــة ومـنــظـمــــة بــــدر. وجــــرى خالل
اللقـــاء بحـث املــســألــة األمـنـيــة حـيـث عـبــر
اجلـمـيع عـن قـلقهـم الـبـــالغ مـن الـتـــدهـــور
األمــنــي الـــــــذي شهــــــدتـه بغــــــداد يف االيــــــام
القليلـة املاضـية وأبـدى اجملتمعـون رغبتهم
يف مـد جـســور الثقــة وتطـبيع األوضـاع، ويف

استقبل وفداً من الكونغرس االمريكي

املالكي يبحث مع قادة جبهة التوافق 
تداعيات الوضع االمني

هـــــذا األطــــــار مت االتفــــــاق علـــــى عـــــدد مــن
املـبــــادئ واالجــــراءات الـتـي مـن املـتـــــوقع أن

يعلن عنها يف الساعات القليلة املقبلة.
إلـــى ذلـك وصل إلــــى بغـــداد امـــس االثـنـني
وفـد من الكوجنـرس األمريكي يف زيـارة إلى
العــــــراق، والـــتقــــــى رئــيـــــس الــــــوزراء نــــــوري

املالكي.
وقــال مصـدر مـطلع مـن مجلـس الـوزراء إن
الـــوفــــد"وصل إلــــى بغـــداد، والــتقـــى رئـيـــس
الوزراء عقب وصوله.. ومن املقرر أن يلتقي

رئيس اجلمهورية جالل طالباني."
وكان من املقرر أن تتم الزيارة يوم )األحد(،

إال أنها تأجلت ألسباب أمنية.

بغداد / املدى
تـسـمي االقـليــات يف مجلــس النــواب اليــوم الـثالثــاء اسمــاء
مـــرشحـيهــا يف جلـنـــة تعـــديل الــدسـتــور الـتـي مـن املـــؤمل ان
تعقـــد اجـتـمـــاعهـــا االول خالل الـيـــومـني املقـبلـني. وقـــال د.
سلـيـم عـبـــد اهلل عـضـــو جلـنـــة تعـــديل الـــدسـتـــور عـن جـبهـــة
التـوافق ان عقد االجتمـاع االول للجنة متـوقف على امرين
اولـهما تـسميـة ممثلي االقـليات مـن الكلدو اشـور واليزيـدية
والتـركمـان فضال عـن طلب االحتــاد االسالمي الكـردستـاني
باضافة ممثل عنهم الى اللجنة. واضاف عبد اهلل لـ )املدى(
ان اعضــاء اللجنـة بـانـتظـار رد هـيئـة رئـاسـة مجلـس النـواب
علـــــى طلـب جــبهــــة الـتـــــوافق بــــان يـتــــولــــى الــــدكـتــــور ايــــاد
الـسـامــرائي رئـاسـة الـلجنـة. مـشيـراً الـى ان هـيئـة الـرئـاسـة
ستـرد علــى الطلـب اليـوم. وتــوقع عبـد اهلل ان يـسمـى رئيـس
اللـجنة يف االجتمـاع االول لها. من جـانبه قال الـشيخ همام
حمودي عـضو جلنـة تعديـل الدستـور عن االئتالف الـعراقي
املـوحــد انه لم يكـتمل بعـد عـدد اعضـاء اللجنـة ومن املـؤمل
ان يـتـم الـيـــوم الـثالثـــاء اضـــافـــة اسـمـــاء ممـثلـي االقلـيـــات.
واضــــاف حـمــــودي لـ )املــــدى( ســتجـتــمع الـلجـنــــة الخـتـيــــار
الـرئـاسـة وبـرنـامج عـملهـا. مـشيـرا الـى ان اخـتيـار الــرئيـس

سيتم باالنتخاب حسب ما متفق عليه.

مصادر برملانية: جلنة تعديل
الدستور قد جتتمع خالل يومني

بغداد / الوكاالت
أعـلن الـسـفيـــر األميـــركي يف
العـــــراق زملــــــاي خلـــيلـــــزاد أن
حــركــة الـتمــرد يف العــراق ال
تــــــزال تـــــشــكل مـــصــــــدر قـلق
للـمـــســــؤولـني األمـيــــركـيـني،
مـوضحا أن عنـاصر القـاعدة
رمبــــــا أصـــبحــــــوا اآلن أكــثــــــر
ضـعفـــــا نــتــيجــــــة تعــــــرضهــم

للضغوط.
وأعـــــــــــــــرب زاد يف حـــــــــــــــديــــــث
صـحفــي عــن اعــتقـــــاده بـــــأن
جــــانـبــــا كـبـيــــرا مـن أعـمــــال
الـعــــنـف يــــنــــــــــدرج يف إطــــــــــار
العنف الطائفي والعنف بني

فرق املوت وامليليشيات. 
وأشــــار الــــسفـيــــر األمـيــــركـي
أيــضـــــا إلـــــى انـه مع تــنفـيـــــذ
خــــطـــــــة املــــصـــــــاحلـــــــة الــتــي
طـــــــرحـهـــــــا رئــيـــــس الـــــــوزراء
الـعـــــــــــراقــــي، ومـع اجلـهـــــــــــود
األمنـية التـي تقوم بهـا قوات
الـــتـحـــــــــالـف يف بـغـــــــــداد مـع

ـ ـ

السفري االمريكي يرجح تراجع مستوى
العنف يف العراق العام املقبل

بغداد / املدى
اعلن علي الـشبوط الناطق
الـرسمي بـاسم رئيـس هيـئة
الـنــــزاهـــــة العــــامــــة احــــالــــة
االوراق التحقـيقيـة لبـعض
مــــــســــــــؤولـــي وزارة الـــنـقـل /
الـشــركــة العــامــة خلــدمــات
الـــــــــشــــبــكـــــــــــة الـــــــــــدولــــيـــــــــــة
للمعلومـات )االنترنت( الى
مـحــكــــمـــــــــــة اجلــــنـــــــــــايـــــــــــات

املتخصصة.
وقـــال الــشـبـــوط ان الهـيـئـــة
تـسـلمـت إخبــاراً مـن مكـتب
املـفــــتـــــــــش الـعــــــــــــام يف وزارة
االتــصــــاالت يفـيـــد بـــوجـــود
مخــالفــات يف عقــد ابــرمـته
الــشـــركــــة مع شـــركـــة فــيغـــا
اللبنـانية بخصـوص تطوير
مــنـــظــــــومــــــة االنــتــــــرنــت يف
العــــراق وتــــزويــــد الـــشــــركــــة
بــبــــطـــــــاقـــــــات لـلــمـكـــــــاملـــــــات
الهـاتـفيـة )مـدار(وبـطـاقـات

النزاهة حتيل سبعة مسؤولني
يف وزارة النقل إىل اجلنائية املركزية

النجف / عامر العكايشي
قــال نــائـب محــافـظ الـنجـف عبــد احلـسـني عبـطــان ان
نـسبـة تهـريب اخملـدرات عبـر العـراق قــد ازدادت بصـورة
كـبـيـــرة بعـــد سقـــوط الـنـظـــام املـبـــاد. واضـــاف عـبـطـــان
للــصـحفــيــني ان االجهـــــزة االمــنــيـــــة وضــمــن اخلــطـــــة
املوضوعة من قبل االدارة املدنيـة ترصد هذه املمارسات
يف النجف حيث تعـتبر احملافـظة االقل نسبـة من باقي
احملـافظـات. واعلن عن قـيام محـافظـة النجف بـسحب
مبــالغ مـن مجلــس االعمــار يف الـنجف لـشــراء اجهــزة
حــديثــة ومتـطـورة خـاصـة بــالكـشـف عن اخملــدرات من
املــــؤمل وصــــولهـــا يف االســـابـيع الـقلـيلــــة القـــادمـــة وان

الشرطة واجليش باملرصاد للمهربني.

النجف:تصاعد هتريب املخدرات إىل العراق 

خلدمة االنترنت )اوروك(.
واضـاف ان اخملـالفـات الـتي
مت رصـدهـا هي عـدم تـنفيـذ
الـعقـــــد يف الـــــوقــت احملـــــدد
وعــــــدم تــــــزويــــــد الــــشــــــركــــــة
اجملهـــزة جلهــاز صـنع كــارت
الــشحن الـذي تقــدر قيـمته
بـ )500000( دوالر حـــــــــســــب
شـــروط العقــد مع اجلــانـب
العـــراقي واقــامـــة دورات من
حـســاب مخـصـصـــات اعمــار
الـشــركــة العــامــة خلــدمــات
الـــــــــشــــبــكـــــــــــة الـــــــــــدولــــيـــــــــــة

للمعلومات.
واوضح الـشبـوط ان الـهيئـة
احـــــالــت مـــــديـــــر الــــشـــــركـــــة
ومعـاونه ومـدراء القـانـونيـة
والتجـارية واملاليـة واملتابعة
والـــتـــــــــدقـــيـق واالداريـــــــــة يف
الــــــشـــــــركـــــــة،حــــــســـب املـــــــواد
ـــــــــــــــون 340و329 مــــــن قـــــــــــــــان

العقوبات العراقي.
ـ ـ

العــراقيـني، من املــرجح جـدا
أن يـتــراجع مـسـتــوى العـنف
العام املقبل. مضيفا أن على
احلكـومة العـراقية أن حتقق
تقـــدمـــا يف الــسـيـطــــرة علـــى
أعـــــــمـــــــــــــــــال الــعـــــــنــف خــالل

الشهرين القادمني.
ـ

عمان / الوكاالت 
اعلـن رئيـس الــوزراء االردني معــروف البخـيت أمـس االثـنني
ان اتفــــاقـيــــة الــتعــــاون الــنفــطـي بــني العــــراق واالردن والـتـي
ابرمت يف 15 آب ميكـن ان تزود االردن بستني الف برميل من

النفط يف اليوم الواحد.
وقـال البـخيت خالل مـؤمتـر صـحفي يف عمـان ان "االتفـاقيـة
تتـعلق بتـزويـد االردن بـثالثني الف بـرمـيل يف اليـوم وتـسمح
مبـضــــاعفـــة هـــذا الـــرقـم لـتــصل الـــى سـتـني الف بـــرمـيل يف
اليــوم".وحــول اسعــار الـنفـط ومــا اذا كــانـت تفــضيـليــة، قــال
البخـيت  "وقعنـا مذكـرة تفـاهم مبعـادلة سـعريـة )...( قريـبة

من املعادلة العاملية" دون اعطاء املزيد من التفاصيل. 

األردن يتوقع ان يزوده العراق بـ60 الف برميل نفط يومياً 
املالكي خالل لقائه بوفد من الكونكرس االمريكي ..بغداد2006/10/2

يف الطريق الى املدرسة


