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ه�اء يف �سبك

يحك���ى اأن جمل�شا للوعظ عقد يف قرية فالحي���ة بح�شور احد ال�شيوخ 
, ف���كان م���ن اأمر ال�شيخ الواع���ظ انه اأمر النا�س باملع���روف ونهاهم عن 
اأعم���ال ال�شوء والتعر�س للنا����س باأذى واأورد  اأمثلة عديدة يف النهاية 
امل���رة الت���ي يح�شده���ا املف�ش���دون وال�ش���راق واملعت���دون عل���ى النا�س 

باأموالهم واأنف�شهم.
ا�شتط���رد ال�شي���خ يف �شاع���ة وعظ���ه التي تتك���رر يومي���ا خ�شو�شا يف 
املنا�شبات الدينية  وهو منهمك يف دوره اإذ دخل عليه رجل يلطم وجهه 
وي�شرخ عاليا, ا�شتقبله ال�شيخ ب�شعة �شدر وترو واأجل�شه  و�شاأله,  ما 
االأم���ر؟ وملاذا هذا ال�ش���راخ؟ فاأجابه الرجل اأن بقرت���ه الوحيدة �شرقت 
وه���ي م�ش���در قوته وق���وت عياله, والبق���رة يف القرية تعن���ي راأ�شمال 

العائلة  وا�شتثمارها املهم الذي تعتا�س عليه بعد االأر�س.
ه���داأه ال�شيخ وقال له �شوف جند ال�شارق وب�شرعة , اخذ ال�شيخ يقّلب 
االأمر يف راأ�شه باحثا عن طريقة مي�شك فيها خيطا من خيوط اجلرمية 
مع علمه اإن كل رجال القرية يف املجل�س, توجه اإليهم  �شائال : من منكم 
اليح���ب؟ الذي يح���ب منكم يرفع يده. فرفع املجم���وع اأيديهم با�شتثناء 
رجل واح���د فاأ�شار ال�شيخ ل�شاحب البقرة ب���ان ياأخذ بقرته من الرجل 

اجلال�س والذي مل يرفع يده فهو مليء بالكراهية.
ه���ذه امل���رة نريد اأن نتكلم ع���ن احلب واأثره يف ا�شتتب���اب االأمن وقطع 
اأيدي ال�ش���ّراق وحتجيمهم , فالذي يحب وجمبول على عواطف رقيقة 
ال ميك���ن اأن يك���ون قات���اًل اأو مف�شدًا اأو مم���ن ي�شتغل���ون منا�شبهم وال 
يعلم���ون ماذا يعمل���ون , اإنهم ي���وردون الوطن م���وارد التهلكة باجتاه 
التخل���ف واالأمي���ة والفق���ر واجله���ل واملر����س , ال���ذي ي�شن���ع �شورة 
للوط���ن ي�شعه���ا يف قلبه ويحافظ عليها من املتقلب���ة رمبا , ل�شت اأدري 
م���ا ال���ذي دع���اين اأن اأتكلم عن احلب ه���ذه املرة لعله اآخ���ر �شالح واآخر 
�شه���م اأمتلكه فقد �شرخن���ا باأعلى اأ�شواتنا )الوط���ن , الوطن , الوطن( 
و�شلطنا ال�شوء على االأخطاء واالأفعال امل�شينة التي يقوم بها البع�س 
)م�شوؤول���ون واأف���راد عاديون(. لقد م���الأوا ال�شجون اأم���ا حكاية �شجن 
الت�شفريات التابع لوزارة الداخلية فهذا اأمر لوحده يو�شح مدى بلوغ 
ال�شغين���ة واحلق���د كي ي�ش���ل اىل ا�شتغ���الل اأنا�س اأبري���اء يف �شفقات 
�شيا�شي���ة وتن�ش���ب له���م م���ن اأجل ذل���ك خي���ام يف العراق وه���م مطلقو 
ال�ش���راح من قب���ل جلان م�شرتكة اأمريكية - عراقي���ة وبح�شور كان من 
حقوق االإن�شان , اإن احلب الذي جعل من ال�شيخ قا�شيًا ا�شتطاع خالل 
ت�ش���رف واحد و�شع احلبل حول رقبة ال�ش���ارق , هو ذات احلب الذي 
يدعونا اىل اإطالق �شراح االأبرياء وتركيز اجلهد على القتلة واملجرمني 
ال اأن ن�ش���ع اأفرادا غري كفوئني وغري خمل�شني وهم يحملون ال�شغينة 
للع���راق و�شكانه اأو�شياء اأو حر�شا على ال�شجون لي�شتبدلوا الروؤو�س 
ب���اآالف الدوالرات , اأين انتم من هذا ومل���اذا ال نرجع اىل نظام املحكمة 
اخلا�ش���ة لتكون برئا�شة قا�ٍس م�شهود له بالنزاهة فهذا خرٌي من ترديد 
بع����س الق�ش���اة وامل�شوؤولني ب���اأن القانون ال يحم���ي املغفلني م�شريين 
بذل���ك اىل ال�شع���ب باأجمع���ه , فلي����س مغفال من ي�ش���ري بال�ش���ارع اأثناء 
انفجار اإحدى ال�شيارات املفخخة ليقاد اىل ال�شجن ل�شنوات بل املغفل 

من ترك االرهابيني ي�شرحون وميرحون.     

عبد اهلل ال�سك�تي

وطن يف القلب ووطن ..!

ا�����س����م����اء وم����دن  
�سامي االترو�سي

او�شح ع�شو جمل�س النواب النائب عن كتلة التحالف 
االإ�شالم���ي الكورد�شت���اين �شام���ي االترو�ش���ي ان دول 
اجل���وار لها تاأثري على ال�شاحة العراقية والكل يعرتف 
بذل���ك م���ن رئي����س اجلمهوري���ة ورئي�س ال���وزراء وكل 
موؤ�ش�شات الدولة تعرتف باأن هناك تدخاًل من قبل هذه 

الدول. 
وا�ش���اف االترو�ش���ي بح�ش���ب )واع(: ان اث���ارة ه���ذا 
املو�ش���وع كانت تتعلق بوجود ع���دد كبري من البعثيني 
يف �شوري���ة وخالل الفرتة املا�شية كانت هنالك لقاءات 
بني الوالي���ات املتحدة االمريكية وب���ني اطراف اأخرى 
ال�شراك البعثي���ني يف العملية ال�شيا�شية ودخولهم اىل 

العراق ب�شكل اكرب.
وا�شار االترو�شي اىل ان احلكومة العراقية تقول انها 
متتلك ادلة على ت���ورط البعثيني يف �شوريا ومن حقها 
مطالب���ة ال�شوريني ام���ا باأبعاد البعثيني ع���ن االرا�شي 
ال�شوري���ة او ت�شليمه���م اىل العدال���ة العراقي���ة الجراء 

الالزم.  

�سالح اللهيبي
اك���د ع�شو جمل�س الن���واب  عن جبه���ة التوافق النائب 
�ش���الح اللهيبي على ان م�شاألة اخراج العراق من البند 
ال�شاب���ع ه���ي م�شاأل���ة مهمة ولك���ن هناك بع����س االمور 
يجب اال�ش���ارة اليها وهي ان الع���راق بعد خروجه من 
البن���د ال�شابع �شتك���ون امواله مك�شوف���ة جلميع الدول 

التي تطالبه بديونها.
 وا�شاف اللهيبي بح�شب )واع( ان هذه الدول ال ميكن 
الأمري���كا او غريه���ا ان متنعه���ا م���ن املطالب���ة  بديونها 
املرتتب���ة عل���ى الع���راق وعليه يج���ب ان نتعام���ل بحذر 
م���ع امل�شاألة اأم���ا ان تطفاأ ديون الع���راق اأو اأن النت�شرع 

باأخراج العراق من البند ال�شابع.    

بغداد 
 قال النائ���ب عن التيار ال�شدري فوزي اكرم ترزي« ان 
عل���ى املفو�شي���ة العليا امل�شتقلة لالنتخاب���ات ا�شتخدام 

البطاقة الذكية يف االنتخابات املقبلة منعا للتزوير«.
وا�ش���اف ت���رزي بح�ش���ب وكال���ة )اإيب���ا(« ان ا�شتخدام 
البطاق���ة الذكي���ة �ش���روري ج���دا وخا�ش���ة يف املناطق 
املتنازع عليها منعا للتزوير., م�شريا اىل اننا يف جمل�س 
الن���واب لدينا حتفظ على جلن���ة املوازنة يف املفو�شية 
العليا امل�شتقلة لالنتخابات النها المتثل جميع مكونات 
ال�شعب العراقي وهناك �شغوطات �شيا�شية على عملها 
, موؤكدا �شرورة اإجراء االنتخابات الربملانية ب�شفافية 
واعالن نتائجها بوق���ت ال ي�شع جمااًل لل�شك يف تاأخري 
اعالنها بوجود ح���االت تالعب وتزوير, منوها انه يف 
تركيا مثال اع���الن نتائج االنتخابات يتم بعد 24 �شاعة 
م���ن انتهائها بينما يف الع���راق ي�شتغرق اعالن النتائج 
ا�شبوع���ني مم���ا يولد خم���اوف وتوج����س بوجود خلل 

ما«.

ال�سامرائي
اأك���د القي���ادي يف قائم���ة »جتدي���د« النائب عب���د الكرمي 
ال�شامرائ���ي » اأن القائمة توا�ش���ل عقد لقاءات مع قوى 
�شيا�شي���ة خمتلفة للبحث يف اإمكاني���ة ت�شكيل حتالفات 
»مراح���ل جي���دة«  قائمت���ه  بل���وغ  انتخابي���ة مو�شح���ًا 
يف حواراته���ا م���ع قوائ���م امل�شتقبل واحل���ل والتجمع 
الع�شائري, ف�شال عن قوى من داخل العملية ال�شيا�شية 

وخارجها.
وقل���ل ال�شامرائ���ي بح�ش���ب رادي���و �ش���وا م���ن اأهمي���ة 
ان�شحاب بع�س االأطراف من جبهة التوافق, خ�شو�شا 
م���ع تعر����س اأغل���ب الكت���ل ال�شيا�شي���ة اإىل حال���ة م���ن 

»الت�شدعات.
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بغداد / املدى
  ق���ال رئي����س ال���وزراء ن���وري كام���ل 
املالكي اإن املرحلة احلالية هي مرحلة 
ح�شا�ش���ة وتتطلب منا تق���دمي الكثري 
ال�شيم���ا يف جان���ب تق���دمي اخلدمات 
الكهرب���اء  جم���االت  يف  للمواط���ن 
والزراع���ة والتعلي���م والق�ش���اء عل���ى 
البطال���ة وغريه���ا , ونح���ن ق���د عملنا 
على ذلك و�شن�شتم���ر يف تقدمي كل ما 
يحتاجه اأبن���اء ال�شعب,ولدينا خطط 
قريب���ة واأخ���رى بعي���دة ن�شع���ى فيها 
لتوف���ري اخلدم���ات للمواطن���ني و�شد 
جميع اإحتياجاتهم يف حمافظة �شالح 
الدي���ن وبقي���ة املحافظ���ات العراقية ,  
جاء ذلك خ���الل ا�شتقباله ام�س االحد 

وفدا م���ن �شيوخ الع�شائ���ر والوجهاء 
يف حمافظة �شالح الدين.

 واأ�ش���اف املالكي بح�شب بيان �شادر 
عن مكتبه االعالمي: اإن قيام امل�شاريع 
يرج���ع اإىل عملي���ة بناء الدول���ة, واإن 
اجلميع معنيون بعملي���ة بناء الدولة 
ه���ذا  حتقي���ق  �شبي���ل  يف  والتع���اون 
اله���دف ,  م�شيفا ان البلد مر بظروف 
�شعب���ة نتيج���ة �شيا�شة النظ���ام املباد 
م�شت���وى  يف  تاأخ���ر  اإىل  اأدت  الت���ي 
الزراع���ة  ومنه���ا  القطاع���ات  جمي���ع 
وال���ري والكهرب���اء وبالرغم م���ن اأننا 
ندرك اإن هن���اك اأزمة منر بها يف هذه 
املجاالت اإال اننا بنف�س الوقت نحتاج 
اإىل القي���ام بعملي���ات تنظيم وتر�شيد 

له���ذه املج���االت. م�ش���ريا اىل ان يف 
حمافظة �ش���الح الدين وحدها مائتي 
مدر�شة م�شي���دة بالطني نتيجة اهمال 
النظ���ام ال�شاب���ق وحروبه م���ن ا�شل 
ت�شعمائ���ة مدر�ش���ة طيني���ة يف عموم 

العراق املعروف بنفطه وخرياته .  
ودع���ا رئي����س ال���وزراء  اإىل حتدي���ث 
�شجالت الناخبني يف حمافظة �شالح 
الدين وعموم املحافظ���ات العراقية , 
وامل�شارك���ة الوا�شع���ة يف االإنتخابات 
املقبل���ة واإختيار من ميتلكون الكفاءة 
تلبي���ة  عل���ى  والق���درة  واالإخال����س 
ال�شع���ب وخدم���ة  اأبن���اء  اإحتياج���ات 
االإنتخاب���ات  ان  موؤك���دا  الوط���ن, 
ل���كل  اجل���ذري  احل���ل  ه���ي  املقبل���ة 

امل�ش���اكل والإح���داث التغي���ري املن�شود  
واال�شتف���ادة م���ن امل���وارد والطاق���ات 
الكب���رية الت���ي يتمتع به���ا العراق من 
وحتقي���ق  اخلدم���ات  تطوي���ر  اج���ل 
ال�شع���ب  ي�شتحقه���ا  الت���ي  الرفاهي���ة 

العراقي.  
 واأ�ش���اف رئي����س ال���وزراء: يجب ان 
يطبق القان���ون يف الدولة واأن ت�شود 
العدالة وامل�شاواة ب���ني اجلميع , وال 
ن�شمح بعودة الطائفية الأن امل�شاحلة 
الوطني���ة هي مركب النج���اة بالن�شبة 
لن���ا , مبينا ان حمافظ���ة �شالح الدين 
هي من���وذج للع���راق امل�شغ���ر ,وعلى 
وح�ش���ن  التكات���ف  املحافظ���ة  اأبن���اء 
اختي���ار م���ن ميثلونه���م والعمل على 

ع���دم ع���ودة الطائفية وع���دم ال�شماح 
ملن يري���دون ذل���ك , وان يكون �شوت 
اجلمي���ع عالي���ا للع���راق والعراقي���ني 
الإكت�ش���اب  اأو  معين���ة  جله���ة  ولي����س 

موقع معني.
املماح���كات  ان  املالك���ي   وا�ش���ار 
ال�شيا�شي���ة والرف����س ال�شري���ح م���ن 
ه���ذه  عل���ى متري���ر  بع����س اجله���ات 
امل�شاري���ع ومنه���ا م�ش���روع ال���� )70( 
اإىل  ب���ه  تقدمن���ا  ال���ذي  دوالر  ملي���ار 
جمل�س النواب والذي اأردنا به تغيري 
واقع اخلدم���ات يف جماالت الكهرباء 
الزراع���ة وال���ري والنق���ل واالإ�ش���كان 
والتعليم وال�شح���ة وغريها ادى اإىل 
تاأخري تنفيذ امل�شاريع التي عملنا على 

حتقيقه���ا , لقد رف�شت ه���ذه امل�شاريع 
بخلفي���ات ودواف���ع �شيا�شي���ة حتى ال 
يق���ال ان حكوم���ة الوح���دة الوطني���ة 
متكنت من حتقيق النجاح , والبع�س 
قال اإنها دعاية للمالكي ويجب تاأجيل 
املوافق���ة اىل ح���ني ت�شكي���ل احلكومة 
النا����س  حرم���وا  وبذل���ك   , املقبل���ة 
م���ن اخلدم���ات واوقف���وا التعيين���ات 
ومنعوا  التخ�شي�شات املالية الكافية 
مل�شاري���ع الكهرباء والزراع���ة والري 
واجلامعات , ومل ي�شمحوا للحكومة 
باال�شتف���ادة م���ن احتياط���ي اخلزينة 
ومل يدعموها كما ح�شل يف حكومات 
الت���ي  املالي���ة  االزم���ة  اثن���اء  عدي���دة 

تعر�س لها العامل .

ل���ل���ط���ائ���ف���ي���ة ع��������������دة  ال  اأن  اأك�������������د 

رئي�س الوزراء: االنتخابات املقبل��ة هي احلل اجلذري جلميع 
امل�شاكل التي يعانيها ال�شعب

بغداد / املدى
�شت�شه���د اجلل�ش���ات املقبل���ة ملجل����س النواب 
وحي���د  ك���رمي  الكهرب���اء  وزي���ر  ا�شتج���واب 
ووزي���ر النفط ح�ش���ني ال�شهر�شتاين ورئي�س 
لالنتخاب���ات  امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة 
ف���رج احليدري حي���ث ي�ُتوق���ع اأن حتفل هذه 
اجلل�شات ب�شجال حاد بني الكتل الربملانية. 

حي���ث اأك���د رئي����س جلن���ة النزاه���ة النيابي���ة 
�شب���اح ال�شاع���دي اأهمية ه���ذا اال�شتجواب, 
م�شريا لوجود عدة ملفات ملح�ّة تتعلق بعمل 

وزارة الكهرباء.
وق���ال ال�شاع���دي بح�ش���ب »راديو �ش���وا« يف 

معر����س حديث���ه عن امللف���ات الت���ي �شيجري 
فتحها لدى ا�شتجواب وزير النفط: اإن االأمر 
يتعل���ق بال�شيا�ش���ة النفطي���ة الت���ي اعتم���دت 
والف�ش���اد ال���ذي ج���رى يف وزارة النف���ط يف 
زم���ن ح�ش���ني ال�شهر�شتاين وال���ذي يجب اأن 
ي�ُحا�ش���ب علي���ه باعتب���ار اأن ه���ذا املل���ف ه���و 

الع�شب االقت�شادي للعراق«.
م���ن جان���ب اآخ���ر ا�شتبع���د رئي����س املفو�شية 
العلي���ا امل�شتقل���ة لالنتخابات ف���رج احليدري 
مثول���ه ي���وم الثالث���اء املقب���ل اأم���ام جمل����س 
الن���واب, م�ش���ريا اإىل اأنه مل يتل���ق حتى االآن 
طلبا ر�شمي���ا ال�شتجوابه , مبين���ا انه اجتمع 

مع رئي����س جمل�س النواب قب���ل ابتداء عطلة 
العيد , الذي او�شح له باأنهم �شوف  يبلغونه  
باال�شتج���واب , واأن اال�شتجواب �شيكون اأما 
يف الي���وم الثالث من ال�شهر املقب���ل اأو اليوم 
اخلام����س« واأك���د احليدري تلقي���ه ن�شخة من 
االأ�شئل���ة الت���ي �شت�ُط���رح علي���ه يف الربمل���ان 
, رادًا عل���ى االنتق���ادات الت���ي وجهه���ا نواب 
للمفو�شي���ة بالق���ول:« نتحدى اأي���ا من هوؤالء 
اأن يثب���ت بورقة واحدة اأن املفو�شية اأحدثت 
خروقات اأو جتاوزات« معلاًل يف نف�س الوقت 

االنتقادات بقرب موعد االنتخابات.

تركيا حتث الربملان للم�شادقة 
على االتفاقية امل�شرتكة 

 بغداد/ املدى
حث����ت تركي����ا الربملان بوا�شطة �شفريها يف بغ����داد دريا قنباي امل�شادقة عل����ى االتفاقية امل�شرتكة بني بغ����داد وانقرة بعد ان 

امتنع الربملان يف وقت �شابق عن امل�شادقة عليها ب�شبب املوقف الرتكي من ازمة املياه بني البلدين.
ج����اء ذلك خالل لق����اء قنباي برئي�س جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س النواب هم����ام حمودي ام�س االول ال�شبت يف مكتب 
االخري ببغداد.وقال بيان عن مكتب حمودي ان ال�شفري الرتكي دعا جلنة العالقات اخلارجية اىل حث جمل�س النواب على 
امل�شادقة على االتفاقية التي وقع البلدان على اكرث من 40 مادة فيها يف اجتماع انقرة.كما اعرب ال�شفري عن ت�شامن تركيا 
حكوم����ة و�شعب����ا مع ما مير به العراق م����ن ازمة كا�شفا عن ت�شكيل جلنة يف تركيا اليجاد ح����ل �شريع لذلك وم�شاعدة العراق 
على جتاوز ازمة �شح املياه , مو�شحا ان اتفاقيات اخرى مهمة ت�شب يف م�شلحة البلدين �شوف يوقع عليها رئي�س الوزراء 
رج����ب طي����ب اردوغان مع اجلانب العراقي يف زيارته املرتقبة منت�شف ال�شهر املقبل اىل العراق.من جانبه دعا حمودي اىل 
�ش����رورة ان تك����ون اج����واء التوقيع عل����ى االتفاقية بني البلدين مكللة مبوق����ف وا�شح من تركيا جتاه املاأ�ش����اة التي مير بها 
الع����راق ج����راء النق�س احلاد يف املياه.جتدر اال�شارة اىل ان الربملان العراقي كان قد ا�شرتط ان تت�شمن االتفاقية امل�شرتكة 
ب����ني البلدي����ن بندا ين�س على �شمان حقوق اجلانب العراقي من املياه بعد ان تراجعت منا�شيب املياه القادمة من تركيا اىل 

العراق عرب نهر الفرات ما �شبب ازمة مياه خانقة يف عموم العراق. 

قريب��ًا ا�شتج��واب وزي��ري النف��ط والكهرباء 
ورئي�س املفو�شية يف الربملان

بغداد / املدى

 اأك���د ع�ش���و اللجنة املالي���ة يف جمل�س 
الن���واب �شامي االآترو�ش���ي, اأن اللجنة 
املالي���ة ت�شع���ى الق���رار زي���ادة روات���ب 

املتقاعدين ال�شهر املقبل.
وقال بي���ان �شادر ع���ن اللجنة بح�شب 
اإن  االح���د  ام����س  )اآكاني���وز(  وكال���ة 
»ع�ش���و اللجن���ة املالي���ة التق���ى رئي�س 
هيئة التقاعد الوطنية, �شمن امل�شاعي 
الرامية الجناز م�شروع قانون التعديل 
الثاين لقان���ون التقاعد املوحد رقم 27  

ل�شن���ة 2006 املع���دل, وال���ذي يت�شمن 
زيادة مقطوعة مقدارها 70 الف دينار 
للمحالني اىل التقاعد قبل 2008/1/1 
الروات���ب  الف���ارق يف  تقلي����س  بغي���ة 
التقاعدية مع اقرانهم ممن احيلوا اىل 

التقاعد بعد هذا التاريخ«.
اأن  البي���ان  يف  االترو�ش���ي  واأو�ش���ح 
اىل  احيل���ت  الت���ي  القان���ون  »ن�شخ���ة 
جمل�س النواب ا�شارت اىل ان الن�شخة 
الي���ه بع���د اكتم���ال  النهائي���ة �شتح���ال 
تدقيقه م���ن جمل����س �ش���ورى الدولة«, 
متوقع���ا اأن »يت���م اقرار الزي���ادة خالل 

�شهر ت�شرين االول املقبل«.
م���ن جهته بني علي عوي���د رئي�س هيئة 
ه���ذا  »تطبي���ق  اأن  الوطني���ة  التقاع���د 
ال���واردة  الزي���ادة  و�ش���رف  القان���ون 
في���ه �شيك���ون يف بداي���ة ال�شه���ر ال���ذي 
ي�شادق فيه جمل�س رئا�شة اجلمهورية 
عل���ى م�شروع القانون بع���د اقراره من 
جمل����س الن���واب«, موؤك���دا اأن »الزيادة 
�شت�شم���ل الع�شكري���ني واملدني���ني ممن 
تنطب���ق عليه���م ذات ال�ش���روط, اما عن 
املحال���ني عل���ى التقاع���د وف���ق قوان���ني 
خا�ش���ة فلن ت�شملهم الزيادة يف الوقت 

احلا�شر«.
ولف���ت اىل اأن »ا�شب���اب اعتم���اد تاريخ 
الفئ���ة  ب���ني  للف�ش���ل   2008/1/1
امل�شتفي���دة من���ه ع���ن غ���ري امل�شتفي���دة 
ميث���ل بداي���ة تطبي���ق قان���ون روات���ب 
موظف���ي الدول���ة والقط���اع الع���ام رقم  
22  ل�شنة 2008 والذي افادت منه فئة 
املتقاعدي���ن بعد التاري���خ املذكور �شلفا 
دون �شواه���ا وم���ن منطل���ق امل�ش���اواة 
والعدال���ة التي اقره���ا الد�شتور كان ال 
بد من تعدي���ل رواتب غ���ري امل�شمولني 

بهذا القانون«.

قلق من عدم ح�شول الن�شاء على »احل�شة 
االنتخابية«

اللجنة املالية ت�شعى القرار زيادة رواتب املتقاعدين

بغداد / املدى
ح����ذرت النائب����ة ع����ن التواف����ق اآالء ال�شع����دون م����ن مغبة عدم 
ح�ش����ول الن�شاء على الكوتا املق����رة د�شتوريا يف االنتخابات 
الربملاني����ة املقبل����ة مو�شحة اأن ف����وز القوائ����م ال�شغرية بعدد 
قلي����ل من املقاعد �شيحرم الن�شاء من الكوتا. وقالت ال�شعدون 
بح�ش����ب »رادي����و �ش����وا«: ان الكوت����ا د�شتوري����ا يج����ب اأن تتم 
املحافظة عليها, ولكن قد يكون هنالك حتايل عليها, فالقوائم 
الكب����رية تك����ون ح�شة امل����راأة فيه����ا الثلث, ولك����ن يف القوائم 
ال�شغ����رية حت�ش����ل امل����راأة عل����ى ا�شم����ني اأو ثالث����ة فف����ي هذه 
احلال����ة �شت�شتبعد املراأة �ش����واء �شاءت اأم اأب����ت«. يف غ�شون 

ذل����ك, لفت����ت النا�شط����ة الن�شوي����ة هن����اء اإدوار اإىل اأن املراأة مل 
حت�ش����ل عل����ى الكوت����ا الد�شتوري����ة يف االنتخاب����ات املحلي����ة 
املا�شي����ة اإذ اأن خم�شة من جمال�س املحافظات اجلنوبية يزيد 
فيه����ا عدد املمثلني من الرج����ال على ال� 75 باملائ����ة . واأ�شافت 
ادوار بح�شب »راديو �شوا«: »لي�شت هناك م�شكلة يف القائمة 
املفتوح����ة ولكن يجب اأن ي�شم����ن القانون ح�شة املراأة يف اأي 
�شكل من االأ�شكال حتى واإن كانت املراأة اأقل �شوتا من الرجل, 
وقد ح�شل ذلك يف انتخابات جمال�س املحافظات املا�شية, اإذ 
مت اختيار املراأة بعد اال�شم الثالث, يف الكتل التي حازت على 

اأ�شوات عالية, حتى واإن كانت اأ�شواتها اأقل من الرجال«. 

بغداد/ ه�سام الركابي 
 - امل��دى   / املحافظ��ات 

وال�كاالت  
 اعل���ن الناط���ق با�ش���م خط���ة فر����س 
القان���ون الل���واء قا�ش���م عط���ا جناح 
و�شعته���ا  الت���ي  االمني���ة  اخلط���ة 
االجه���زة االمني���ة خ���الل اي���ام عي���د 
الفط���ر , م�ش���ريا اىل ع���دم وقوع اي 

حادث امني ي�شتحق الذكر. 
عق���ده  �شحف���ي  موؤمت���ر  يف  وق���ال 
ام����س: ان عمليات بغ���داد كثفت من 
اجراءاته���ا االمني���ة يف بغداد خالل 
و�شن���ت   , املا�شي���ة  القليل���ة  االي���ام 
العدي���د من حمالت الدهم والتفتي�س 
يف �ش���وء املعلوم���ات املتوفرة لديها 
وم�شتج���دات الواقع االمني, ما ادى 
اىل زخ���م م���روري وازدحام���ات يف 

العديد من �شوارع بغداد. 
وا�ش���ار عط���ا اىل ان قي���ادة عمليات 
بغ���داد ب�ش���دد تقلي����س ع���دد نق���اط 
واحي���اء  �ش���وارع  يف  التفتي����س 
بغ���داد وتو�شيع ا�شتخ���دام االجهزة 
ع���ن  بالك�ش���ف  اخلا�ش���ة  احلديث���ة 
املتفجرات به���دف تعزيز االجراءات 
االمني���ة وتخفيف ح���دة االختناقات 

املرورية يف �شوارع بغداد. 
وتاب���ع ان هن���اك انخفا�ش���ا وا�شحا 
يف جمم���ل االحداث االمني���ة نتيجة 
اداء  وتط���ور  املتخ���ذة  االج���راءات 
االجه���زة االمنية يف عم���وم العراق 
وتع���اون املواطنني معه���ا. نافيا نباأ 
وج���ود �شي���ارة ملغم���ة يف املنطق���ة 
اخل�شراء ووا�شفًا اياه باأنه عار عن 
ال�شح���ة, وعملي���ات التفتي����س التي 
�شهدته���ا املنطق���ة اخل�ش���راء خ���الل 
اليوم���ني املا�شي���ني ه���ي اج���راءات 

اأمنية روتينية«.
واأو�ش���ح عط���ا اأن« جمي���ع مناط���ق 
العا�شمة بغداد �شت�شهد خالل االيام 
املقبلة حم���الت تفتي�س دقيقة لتعقب 
اجلماع���ات امل�شلح���ة الت���ي حت���اول 

العبث باأمن العراق«.
او�ش���ح  املي���داين  ال�شعي���د  وعل���ى 
اللواء قا�شم عط���ا ان قوة من اللواء 
�شرط���ة احتادي���ة متكن���ت    � الثام���ن 
وبن���اء عل���ى معلوم���ات ا�شتخبارية 
العث���ور عل���ى كد����س يحت���وي  م���ن 
االعت���دة  م���ن  كب���رية  كمي���ات  عل���ى 
واملتفج���رات والعبوات النا�شفة يف 
منطق���ة دوامن العم���اري, ومت اإلق���اء 

القب�س على االإرهابي احلائز لها. 
كم���ا متكنت ق���وة م���ن الل���واء )54( 
الفرق���ة ال�شاد�ش���ة م���ن العث���ور على 
م�شتودع كب���ري لال�شلح���ة واالعتدة 
واملتفج���رات, والعب���وات النا�شفة , 
وكذلك من�شورات وا�شرطة واقر�س 
تابعة لتنظي���م القاعدة االإرهابي يف 

منطقة حي اخل�شراء. 

م���ن جه���ة اخ���رى اعلن���ت ال�شرط���ة 
اعتق���ال قي���ادي ب���ارز يف »اجلي����س 
ده���م  عملي���ة  خ���الل  اال�شالم���ي« 
ملنزل���ه فج���ر ام�س االح���د يف منطقة 

امل�شاهدة, �شمال بغداد.
�شام���ي  �شرم���د  امل���الزم  واو�ش���ح 
ان  امل�شاه���دة  �شرط���ة  ال�شاب���ط يف 
»ق���وة م���ن ال�شرط���ة داهم���ت من���زال 
معلوم���ات  ورود  بع���د  املنطق���ة  يف 
ا�شتخباراتي���ة ا�شف���رت ع���ن اعتقال 
�ش���امل  اب���و  امللق���ب  عطي���ة  مزاح���م 
ام���ري اجلي����س اال�شالم���ي  الزي���دي 
يف امل�شاه���دة , م�شيف���ا ان »عطي���ة 
م�ش���وؤول عن قتل عدد كبري من افراد 
اجلي����س وال�شرط���ة, واح���د وجهاء 

املنطقة كذلك«.
ويعد عطي���ة, بح�ش���ب ال�شرطة, من 

»اخط���ر املجرم���ني الذي���ن زعزع���وا 
ا�شتقرار املنطقة.

من جانبه اعلن  م�شدر م�شوؤول , ان 
احلكومة  بداأت االفراج عن ع�شرات 
املعتقلني املتهمني بخطف خم�شة من 
الربيطانيني يف ح���ني اعلن اجلي�س 
االمريكي ان العملية تاأتي بناء على 
»طل���ب عراق���ي و�شمان���ات قدمته���ا 

بغداد«.
واك���د �ش���الم املالك���ي ع�ش���و جلن���ة 
احل���وار يف »ع�شائ���ب اه���ل احلق« 
ام����س االحد«االف���راج ع���ن 23 م���ن 
عنا�شرنا ام�س ال�شب���ت , م�شيفا ان 
»احلكومة افرجت اال�شبوع املا�شي 
الع�شائ���ب,  م���ن  معتق���اًل   87 ع���ن 
و�شتقوم باط���الق �شراح 37 اخرين 
الي���وم, والع���دد ذات���ه غ���دا االثن���ني 

بغ���داد  يف  متفرق���ة  �شج���ون  م���ن 
واملحافظات«.

وق���ال املالك���ي ان اال�شب���وع »املقب���ل 
�شي�شه���د اطالق �شراح ب���ني مئة اىل 

150 معتقال اي�شا«.
ي�ش���ار اىل ان »ع�شائ���ب اهل احلق« 
متورطة بخط���ف خم�شة بريطانيني 

يف بغداد.
ويف تكري���ت  افاد م�ش���در امني يف 
�شرطة املحافظ���ة ان القوات االمنية  
ب���داأت بعملي���ة م�ش���ح وا�شع���ة لكافة 
املناط���ق والبل���دات  يف  ال���دور يف 
املحافظ���ة بحث���ًا عن ثماني���ة �شجناء 
ف���روا االربع���اء املا�ش���ي م���ن �شجن  

ت�شفريات تكريت. 
واو�شح امل�شدر بح�شب )واع( ان » 
ال�شجن���اء الذين  القي القب�س عليهم 

اعي���دوا اىل ال�شجن وعددهم ثمانية 
بينه���م  ثالث���ة حمكوم���ني باالع���دام 

ملرتني«.
ويف االنب���ار قال م�ش���در يف �شرطة 
الرم���ادي ان انتحاري���ًا فج���ر نف�ش���ه 
داخ���ل مرك���ز �شرط���ة يف احلام�شية 
وا�شف���ر  الرم���ادي.  مدين���ة  �ش���رق 
االنفج���ار ع���ن ا�شت�شه���اد خم�شة من 

منت�شبي ال�شرطة.
ويف ات�ش���ال هاتف���ي اجرته )املدى( 
ملوقع احلدث افاد احد امل�شوؤولني اأن 
الرجل  االرهابي كبري يف ال�شن فجر 
�شيارت���ه )كي���ا( بي�شاء الل���ون كانت 
حممل���ة ب�شخان���ات املي���اه امللغوم���ة 
واأف���اد االت�شال ان ال�شهداء اخلم�س 
هم من اأه���ايل القرية املتطوعني يف 

�شلك ال�شرطة. 

ي�ش���ار اىل ان قرية )احلام�شية( هي 
من اوائل القرى املبادرة اىل حترير 
ري���ف الرم���ادي م���ن �شط���وة تنظيم 

القاعدة. 
من جهة اخرى ق���ال م�شدر م�شوؤول 
يف ال�شرطة ان عبوة نا�شفة انفجرت 
على دورية لل�شرطة و�شط الفلوجة.
واأ�ش���اف امل�ش���در: انفج���رت عبوة 
نا�شف���ة عل���ى دوري���ة لل�شرط���ة  يف 
و�شط الفلوجة , واأدى االنفجار اىل 
ا�شت�شه���اد اأح���د املواطن���ني املدنيني 
احل���ادث,  م���كان  يف  يتواج���د  كان 
اإ�شاف���ة اىل اإ�شابة مواطنني مدنيني 

اآخرين بجروح«.
واأف���اد امل�ش���در  ان���ه مل ي�ش���ب اأفراد 
ح���ادث  ج���راء  ال�شرط���ة  دوري���ة 

االنفجار«.
م�ش���وؤول  اعل���ن  املو�ش���ل  ويف   
امن���ي ان ع�شاب���ة مكونة م���ن اربعة 
ا�شخا�س, بينه���م امراأتان, اقتحموا 
من���زل طبيب���ة م�شيحي���ة يف منطق���ة 
�شهل نين���وى وخطفوه���ا امام اعني 
منت�ش���ف  قراب���ة  االربع���ة  اطفاله���ا 

الليلة املا�شية.
ف  ا  بح�ش���ب  امل�ش���در  واو�ش���ح  
ب  ان »الع�شاب���ة خطف���ت الطبيب���ة 
الن�شائي���ة  باالمرا����س  املتخ�ش�ش���ة 
حما�شن ب�ش���ري من منزلها امام اعني 
اطفاله���ا االربع���ة يف وق���ت متاأخ���ر 
بالف���رار  والذوا  ال�شب���ت  لي���ل  م���ن 
بوا�شط���ة �شيارة اوب���ل , موؤكدا عدم 
معرفة الدواف���ع الكامنة وراء عملية 

اخلطف«.
وتاب���ع امل�ش���در ردا عل���ى �ش���وؤال ان 
»زوجها خليل ابراهي���م وهو طبيب 
اي�ش���ا مل يك���ن موج���ودا يف املنزل« 
وتعم���ل  برطل���ة,  بل���دة  يف  الواق���ع 
مدين���ة  م�شت�شف���ى  يف  الطبيب���ة 

احلمدانية , وم�شتو�شف برطلة.
ي�شار اىل ان غالبية م�شيحية ت�شكن 

منطقة �شهل نينوى.
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