
بغداد / املدى
اأك���دت رئي�س���ة اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة اآالء ال�سع���دون عزم 
املجل����س  امل�سي قدما بالقراءة الثاني���ة لقانون ال�سريبة على 
ال�س���ركات النفطية االأجنبية فور عودة جل�ساته يف ال� 29 من 
ال�سه���ر احلايل ، مو�سحة اأن ه���ذا القانون هو قانون �سريبة 

عاملي .
 وا�ساف���ت ال�سعدون بح�سب )راديو �س���وا( : اأن هذا القانون 

ين����س على »اأن جميع �سركات النفط تدفع 35 باملئة ك�سريبة 
اأم���ا تدفعه���ا للدول���ة التي تنت���ج منه���ا، اأو اإىل بلدانه���ا اإذا مل 
تفر����س الدول الت���ي تنتج فيه���ا اأي �سريبة«، ف���اإذا دفعت يف 
العراق ال���� 35 باملائة جميعها يعترب �سيئ���ًا اإيجابيًا وم�سدرًا 
مهم���ًا للدول���ة«. و يف نف�س ال�سياق �سدد اخلب���ر االقت�سادي 
معت���ز عبد احلكيم على وج���وب االإ�سراع يف اإق���رار القوانني 
ال�سريبي���ة لر�سم مالمح وا�سحة لالقت�ساد العراقي من خالل 

ك�س���ر اأحادية ال���واردات، قائاًل :« ال ت���زال فل�سفة التعاطي مع 
االقت�س���اد يف العراق غر وا�سحة املالم���ح، وال توجد اأ�سال 
فل�سفة اقت�سادية يف العراق، مبينا ان لكل من  البنك املركزي 
وجمل����س ال���وزراء واللجن���ة املالي���ة يف الربمل���ان �سيا�س���ات 
خمتلف���ة ». ُيذكر اأن نواب���ًا يف الربملان اأ�ساروا اىل اأن جمل�س 
النواب �سيناق����س احتمالية تخفي�س ن�سبة ال�سريبة الواردة 

على ال�سركات النفطية االأجنبية. 

بغداد / املدى
دعا نائ����ب رئي�����س اجلمهورية طارق 
يك����ون  ان  �س����رورة  اىل  الها�سم����ي 
هن����اك احتفال �سن����وي وطني لتكرمِي 
املبدع����نَي واملتفوقنَي يف كلِّ املجاالِت 
وعلى خمتلِف امل�ستوي����اِت، مو�سحا 
ان ذل����ك ب����اَت امرا �سروري����ًا من اأجِل 

م�ستقبِل العراق.
وقال  الها�سمي  يف كلمة األقاها خالل 
حف����ل تكرمي����ي للطلب����ة املتفوقني يف 
اجلامع����ات واملعاهد العراقي����ة للعام 
الط����الب  داعي����ا    ،2009 الدرا�س����ي 
املتفوق����ني ان ُيواِظب����وا عل����ى الهم����ِة 
ويوا�سل����وا م�سرَتُه����م  نح����َو مزي����ٍد 
م����ن العط����اِء والتمي����ِز من اأج����ِل بناِء 
م�ستقبٍل يليُق بالع����راِق ، وقدم نائب 

رئي�����س اجلمهوري����ة الهداي����ا للطلب����ة 
جامع����ات  خمتل����ف  م����ن  املتفوق����ني  

ومعاهد العراق.
الع����ايل  التعلي����م  وزي����ر  األق����ى  كم����ا 
جلن����ة  ورئي�����س  العلم����ي  والبح����ث 
الرتبي����ة والتعليم يف جمل�س النواب 
ورئي�س جامعة بغداد،  كلمات ثمنوا 
فيها املبادرة مهنئني الطلبة املتفوقني 
ومتمنني لهم موا�سلة م�سرة التفوق 

واالبداع خدمة للعراق العظيم .
م����ن جانبه����م، ع����رب الطلب����ة وذووهم 
عن عظي����م فرحه����م و�سعادته����م بهذه 
مل�س����وؤول  االوىل  كونه����ا  املب����ادرة 
عراق����ي، معربني عن املهم بان يحذو 
باق����ي امل�سوؤول����ني حذو نائ����ب رئي�س 

اجلمهورية يف رعاية العلم واهله.
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ه�اء يف �سبك

 يحكى اإن رجال كان على اأتان له ، واالأتان اأنثى احلمار ، وقد اأردف 
زوجت���ه خلف���ه ف�سادف���ا يف الطري���ق  رج���ال اأعمى  فرتقق���ا حلاله و 
اردف���اه معهما على االأتان ، وملا بلغ الثالثة بلدا بعينه �سرخ االأعمى 

م�ستغيثا بالنا�س زاعما اأن االأتان له واأن املراأة زوجته....!
اجتم���ع النا����س وهم يرث���ون مل�سيب���ة االأعمى وقد انته���ى االأمر اىل 
�ساحب ال�سرطة ال���ذي راأى اأن يودع من هوؤالء غرفة خا�سة له وقد 
وكل به���م من يراقبه���م وينقل اإليه ما يجري من فلت���ات األ�سنتهم من 
االأق���وال ، فكان ال���زوج امل�سكني يتاأفف وهو يق���ول )حقا لقد ابتلينا 
به���ذا االأعمى الذي �سنعنا له جمياًل فاأبى اإال اأن ي�سيء مكافاأتنا بهذا 
ال�سنيع اللئيم( وكانت الزوجة ت�سرب يدًا بيد وتقول : )وا�سواأتاه 
لق���د ف�سحنا هذا االأعمى بني النا�س بالباطل( اأما االأعمى فكان يقول 
)خ�س���ارة ماك���و خ�سارة لو املرة ل���و احلمارة( يريد اأن���ه لن يخ�سر 
�سيئ���ًا من هذه ال�سفق���ة فهو ال بد اأن يك�سب اإما املراأة واإما االأتان اإن 

مل يوفق لك�سبهما معًا.
لق���د اأ�ساب���وا عندما قالوا لكل مقام مقال ومقالن���ا هذا مقامه الزحام 
املحم���وم على �سراء االأ�سوات حت���ى ي�سل االأمر ب�سخ�سية معروفة 
وقد تنعمت - هذه ال�سخ�سية - باأربع م�سني واثنتني قبلهما �سمان 
وم���ع هذا ي�ساأل اأحد زمالئنا ه���ل �ستنتخبني ؟ يريد اأن يطمئن على 
م�ستقب���ل اأف�سل فم���ا يف االأمر خ�سارة اإما راتب ع���ال اأو رمبا اثنني 
ناهي���ك عن املخ�س�س���ات فالعراق اأر����س ال�سواد مل���ن يحكمونه اأي 
اخل�س���رة واملتعة وهو اأر�س ال�س���واد ملن هم مواطنون عاديون اأي 
الثياب ال�سود ، وهكذا هو االأمر حني خرج هارون الر�سيد العبا�سي 
ليح���ادث الغيم���ة وهو يقول : ) اأمطري حي���ث �سئِت فاأنت يف خراج 
ه���ارون الر�سي���د( فال ادري عل���ى اأي اأ�سا�س يعلن ال�سي���د املالكي اإن 
التعيين���ات األغتها موازنة ع���ام )2010( والبالغة )87 مليارا(  دون 
اأن يح���دد خ�س���ارة اجله���د واالأم���وال يف اأي ت�سريب تك���ون او اين 
و�سع���ت وهل ا�سبح جمل�س الن���واب عبئا على كاه���ل املجتمع؟ اإن 
امليزانية تو�سع لت�ستوعب م�ساحات العراق اخلدمية واال�ستثمارية 
باإ�س���راف اقت�ساديني رمبا قد ا�ستوعبوا م�سكلة العراق االقت�سادية 
ومدخوالت���ه التي لو مت ا�ستثن���اء واردات النفط منه���ا الأ�سبح بلدًا 
هام�سي���ًا ال ينفع وال ي�سر ،  ت�سر تقاري���ر اإخبارية تناولت �سيا�سة 
ال�سني االقت�سادية  اىل اأن ال�سعب ال�سيني مل يدع �سربًا يف االأر�س 
اإال وزرعه حتى بلغ االأمر اأن زرع يف �سطوح البنايات واملنازل ، اما 
م���ا يح���دث يف العراق فقد قارب���ت حكايته )تنابل���ة ال�سلطان( الذين 
اأمره���م �سلطانه���م بجمع التم���ر ال�ساقط م���ن النخيل واأكل���ه فاآثروا 

املوت على هذه احلياة املتعبة.
لقد �سربت الكرو�س الت���ي تت�سع لكل �سيء نفط العراق واإذا ا�ستمر 
احلال على ما هو علي���ه ف�ستنتفخ الكرو�س ويفرغ باطن االأر�س اال 

من مياه ال�سرف ال�سحي.
ولو اأردنا اأن نقوم باإح�سائية حمايدة لرواتب امل�سوؤولني واأعوانهم 
وحماياته���م ف�س���رى العجب ونع���ذر من يقاتل عل���ى الرت�سيح فهذا 
ح���ق م�سروع )الأن كل واحد يحود النار الَكر�سته( وهي اأربع �سنني 
تنق�سي لينام بقية العمر منعما  واالدهى من ذلك اأنه ياأخذ بعد اأربع 
�سنوات خدمة تقاعدًا يبلغ ثالثة اأرباع الراتب اأي انه �سيبقى منعمًا 
فلماذا يفكر اأن ي�سب���ح مثل ال�سني لتذهب اأموال املوازنة ال�ستراد 
الب���ذور وبن���اء امل�سان���ع ؟ اأن���ا متفائل مثلم���ا �سمت الع���رب االأعمى 
ب�س���رًا مب�س���ر مظلم فنهاية االأم���ر مثل بدايته وماك���و خ�سارة اإال 

لل�سعب فهو اخلا�سر الوحيد يف كل االأحوال.

عبد اهلل ال�سك�تي

)ماكو خ�سارة(

ا�����س����م����اء وم����دن  
�سليم اجلب�ري 

اك���د النائب ع���ن كتلة التوافق �سلي���م اجلب���وري : » ان عملية ا�ستجواب 
امل�سوؤول���ني م���ن وزراء وغره���م ا�سبح���ت ام���را حتمي���ا خ���الل الف�سل 

الت�سريعي االأخر من عمل جمل�س النواب«.
وا�س���اف اجلب���وري  بح�س���ب وكالة ) اإيب���ا ( : » ان هن���اك مطالب اأخرى 
من اأع�س���اء جمل�س النواب با�ستج���واب وزراء اآخرين وبانتظار تقدمي 
هذه املطالب اىل جمل�س الرئا�سة«، م�سددا  على« ان ا�ستجواب مفو�سية 
االنتخابات ال يعني �سحب الثقة منها وامنا هناك اخطاء وعليها االجابة 

للدفاع عن عملها«.
جتدر اال�سارة اىل ان هناك كتاًل �سيا�سية تتهم املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخاب���ات بالقيام بعمليات خ���رق وتزوير لنتائ���ج انتخابات الربملان 

ال�سابقة وجمال�س املحافظات.

العي�ساوي
ناق�س  نائب رئي�س الوزراء رافع العي�ساوي امل�ستجدات ال�سيا�سية على 
�سعي���د االنتخاب���ات الربملانية مطلع الع���ام املقبل والتح���ركات اجلارية 
حل�س���م مل���ف اختالف الق���وى ال�سيا�سية يف حمافظة نين���وى ، جاء ذلك 
خ���الل ا�ستقبال نائب رئي����س الوزراء ممثل االمني الع���ام لالمم املتحدة 

يف العراق اأد ميلكرت.
وثمن العي�ساوي دور املنظمة الدولية يف ايجاد حلول للم�سكالت العالقة 
يف حمافظة كركوك و�سرورة ان تكون رمزا للوحدة الوطنية ، حيث مت 
الرتكي���ز خالل اللقاء على احلوارات اجلارية بني القوى الوطنية بهدف 
تعزي���ز االج���واء الدميقراطية يف الب���الد واقرار قان���ون االنتخابات يف 
جمل����س النواب ليت�سن���ى ملفو�سية االنتخابات اج���راء عملية الت�سويت 

بنزاهة وا�ستقاللية.
من جانبه ا�سار ميلكرت اإن العراق اليوم مير مبرحلة ح�سا�سة وحا�سمة 
، اذ و�س���ل اإىل حل���ول �سيا�سي���ة وامنية تب�س���ر بالتف���اوؤل يف الكثر من 
مفا�سلها برغم بع�س اخلروق���ات االمنية الع�سوائية، مو�سحا اأن االأمم 
املتحدة �ست�ستمر يف مراقبة احلقائق والدفع باجتاه االجماع ال�سيا�سي، 

وامل�ساعدة يف جماالت االإ�سالح االجتماعي واالقت�سادي يف البالد.

مي�سان
تعر�س���ت قاع���دة  تابعة للق���وات االمركية يف مطار البت���رة الع�سكري 
جنوب مدينة العمارة، ام�س االثنني لق�سف بخم�سة �سواريخ كاتيو�سا، 
وبح�س���ب م�سدر اأمن���ي حملي، اإنه مل يع���رف  حجم اخل�سائ���ر الب�سرية 
واالأ�س���رار املادية الناجمة عن الق�س���ف ال�ساروخي، الفتًا اىل ان اثنني 
م���ن ال�سواريخ اخلم�س���ة انطلقا من �سمال مدينة العم���ارة فيما انطلقت 
ال�سواري���خ الثالث���ة الباقية بع���د دقائق م���ن احد املتنزه���ات يف املدينة 

ذاتها. 

ي�نادم كنا 
 اعت���رب النائب عن كتلة الرافدين يون���ادم كنا اإعالن الكتل ال�سيا�سية عن 
حتالفاته���ا للدخ���ول يف االنتخاب���ات النيابي���ة املقبلة »حال���ة مت�سرعة ال 

تخدمها«.
وا�ساف كنا بح�سب وكالة ) اإيبا (:« ان موقف كتلة الرافدين يف الدخول 
بائتالف���ات من عدمه �سيت�س���ح بعد اقرار قان���ون االنتخابات اجلديد او 
اج���راء تعدي���الت عل���ى القان���ون الق���دمي ، م�س���را اىل« ان التحالف���ات 
اجلدي���دة الت���ي اعلن عنها موؤخ���را والتي �سيتم االع���الن عنها الحقا قبل 
اق���رار القانون �سي�سيبها التلكوؤ يف حال مل يقر القانون ح�سب تطلعاتها 
للدخول يف االنتخابات املقبلة«، ويالقي قانون االنتخابات عوائق امام 
اإق���راره نتيجة اخت���الف الكتل ال�سيا�سية حول عدد م���ن الفقرات ابرزها 

ق�سية كركوك .
وكان جمل�س النواب قد حدد منت�سف ال�سهر القادم كموعد نهائي القرار 
قانون االنتخابات والذي على ا�سا�سه �ستجرى انتخابات الربملان القادم 

يف اخلام�س ع�سر من كانون الثاين القادم.

العدد )1615( ال�سنة ال�سابعة - الثالثاء  )29( ايل�ل 2009

بغداد / املدى

وجه رئي�س ال���وزراء نوري املالكي 
بت�سكي���ل جل���ان مهني���ة متخ�س�سة 
الختيار املر�سح���ني ل�سغل الوظائف 
العامة يف ال���وزارات واجلهات غر 

املرتبطة بوزارة.
العام���ة  االأمان���ة  وذك���ر م�س���در يف 
ال���وزراء  بح�س���ب املرك���ز  ملجل����س 
الوطني لالإع���الم ان رئي�س الوزراء 
�س���دد على ان تتكفل اللجان باختيار 
الكف���اءة  ا�سا����س  عل���ى  املوظف���ني 
املنا�س���ب  ا�سغ���ال  عل���ى  والق���درة 
بعي���دا ع���ن املحا�س�س���ة واحلزبي���ة 
وال���والءات املذهبي���ة، م�سيف���ا ان���ه 
عل���ى  امل�ستمري���ن  حما�سب���ة  �سيت���م 

خمالفة املبادئ املذكورة متا�سيا مع 
�سيا�س���ة احلكوم���ة يف الق�ساء على 

مظاهر التمييز والف�ساد االداري.
وتابع امل�سدر ان القرار ياأتي الهمية 
العمل باعتباره حقا لكل العراقيني، 
كرمي���ة  حي���اة  له���م  ي�سم���ن  ومب���ا 
وان�سجام���ا مع مبداأ امل�س���اواة امام 
القان���ون دون متييز ب�سبب اجلن�س 
او الع���رق او القومي���ة او اال�سل او 
اللون او الدين او املذهب او املعتقد 
او ال���راأي او الو�سع االجتماعي او 
االقت�س���ادي، وحتقيق���ا ملب���داأ تكافوؤ 
مكف���وال  حق���ا  باعتب���اره  الفر����س 
جلمي���ع العراقي���ني وتكف���ل الدول���ة 
اتخ���اذ االإج���راءات الالزمة لتحقيق 

ذلك.

بغداد / احياء امل��س�ي
اأج���رى رئي����س جمل����س الن���واب اإي���اد ال�سامرائ���ي 
اخلارجي���ة  وزارة  يف  م�سوؤول���ني  م���ع  مباحث���ات 
الرتكية اأ�سفرت ع���ن ترحيب تركيا بت�سمني اتفاقية 
ال�سراكة االقت�سادية التي وقعتها مع احلكومة بندا 
يحدد احل�سة املائية للعراق ، م�سرا من جانب اآخر  
اىل اأن مو�سوع املياه �سيكون من اأهم الق�سايا التي 
�سيناق�سه���ا م���ع اجلان���ب االإي���راين يف زيارته التي 
�سيجريه���ا خالل االأي���ام القليلة املقبل���ة تلبية لدعوة 
تلقاه���ا م���ن رئي�س جمل����س ال�سورى االإي���راين علي 

الريجاين. 
وقال ال�سامرائي الذي يقوم بزيارة حاليا اىل تركيا 
: اإن »مو�س���وع املي���اه مو�س���وع حي���وي واأ�سا�سي 
وه���و غر متعل���ق باحلكومة بقدر تعلق���ه بال�سعب » 
داعيًا احلكوم���ة اإىل اال�ستفادة م���ن موافقة الكويت 
ال�ستثم���ار التعوي�سات املالي���ة املرتتبة على العراق 
مب�ساري���ع تخدم البلد ، م�س���را اإىل اأن وفدا برملانيا 
برئا�سته �سيزور الربملان الرتكي نهاية �سهر ت�سرين 

االأول. 

املالكي يوجه بت�سكيل جلان الختيار 
املر�سحني ل�سغل الوظائف

ترحيب تركي 
بت�سمني بند احل�سة

 املائية للعراق

نائب رئي�س اجلمهورية يدعو القامة 
احتفال �سنوي لتكرمي املبدعني واملتفوقني

عثمان:االأحداث 
االأخرية وراء 
تاأجيل زيارة وفد 
االإقليم اىل بغداد

بغداد / املدى 
 قال النائب عن التحالف الكرد�ستاين حممود 

عثمان : » ان االحداث واالزمات االخرة التي 
حدثت يف البالد وبغداد خ�سو�سا هي ال�سبب 
بتاأجيل زيارة وفد اقليم كرد�ستان اىل بغداد«.

وا�ساف عثمان بح�سب وكالة  ) اإيبا (: » انه 
وبعد زيارة رئي�س الوزراء نوري املالكي 

اىل االقليم اتفق الطرفان على وقف الت�سعيد 
االعالمي وحل االمور بروح ايجابية موؤكدا 

ان حل املوا�سيع اخلالفية بني الطرفني �ستتم 
بعد االنتخابات املقبلة ، م�سرا اىل ان الكل 

م�سغول باالنتخابات والتحالف الكرد�ستاين 
م�سغول بت�سكيل حكومة االقليم«.

يذكر ان انتخابات اإقليم كرد�ستان جرت يف 
اخلام�س والع�سرين من �سهر متوز املا�سي 

وافرزت ت�سكيل برملان جديد لالإقليم وحكومة 
جديدة برئا�سة برهم �سالح.

اما بخ�سو�س امل�سائل العالقة فبني عثمان 
: » ان د�ستور اقليم كرد�ستان جزء من 

هذه امل�سائل ومل يحدد حتى االآن موعد 
الإجراء اال�ستفتاء حوله »، منوها بان هناك 

اعرتا�سات من داخل االقليم على هذا 
الد�ستور«.

واأعرب عثمان عن اعتقاده » ان الربملان 
اجلديد لالقليم ميكن ان يقوم باجراء 

تعديالت على هذا الد�ستور وان املحكمة 
االحتادية العليا هي التي حتدد قانونية 

فقراته من عدمها مع الد�ستور العراقي 
الدائم«.

وكان من املقرر ان يزور وفد من حكومة اقليم 
كرد�ستان بغداد حلل امل�ساكل العالقة بني 

احلكومة املركزية وحكومة االقليم.

الربملان يعتزم طرح قانون ال�سريبة للقراءة الثانية

بغداد / بغداد 
 

ب���ني نائب رئي�س جلنة الرتبية والتعليم 
الربملاني���ة خمل����س الزامل���ي » انه وبعد 
اال�ستق���رار االمن���ي ال���ذي ي�سه���ده البلد 
ان  املالي���ة  ووزارة  احلكوم���ة  عل���ى 
تعي���د احلق���وق املالية اخلا�س���ة بوزارة 
الرتبي���ة والت���ي ا�ستلبت منه���ا و�سمتها 
م���ن  والدف���اع  الداخلي���ة  وزارت���ي  اىل 
اج���ل النهو����س بالواق���ع الرتب���وي من 
ان  نتمن���ى  م�سيف���ا    ، نواحي���ه  جمي���ع 
يكون ه���ذا العام عام���ًا لالهتمام اجلدي 
بقط���اع الرتبي���ة والتعلي���م ، منوها اىل 
باالهتم���ام  يح���ظ  مل  القط���اع  ه���ذا  ان 

املطل���وب وتعر����س اىل انتكا�سة كبرة 
يف ت�سعيني���ات الق���رن املا�س���ي ب�سب���ب 
ال�سيا�س���ات اخلاطئة الت���ي كانت متبعة 
تل���ك الف���رتة م���ا اأدى اىل هج���رة الكثر 
من الكوادر واال�سات���ذة بحثا عن فر�س 

اأف�سل«.
وا�س���اف الزاملي  بح�س���ب وكالة ) اإيبا 
( : » ان الع���ام الدرا�سي اجلديد �سي�سهد 
والدة برمل���ان جدي���د يق���ود اىل ت�سكي���ل 
وزارة جديدة ناأم���ل فيها كل اخلر وان 
يقوده���ا وخا�س���ة وزارة الرتبية انا�س 
كفوئني لديهم اخلربة يف هذا املجال من 
اجل االرتقاء بهذا اجلانب املهم  ، موؤكدا  
ان موازن���ة الوزارة يف الف���رتة احلالية 

ه���ي 4،5% م���ن املوازنة العام���ة للدولة« 
معت���ربا ذل���ك » موؤ�س���رًا خط���رًا ، فدول 
العامل املختلفة تخ�س�س ميزانيات ذات 
مبالغ كبرة ل���وزارات الرتبية والتعليم 
بينم���ا يف الع���راق توج���ه ج���ل ميزانية 
الدولة للجانب الع�سكري معربا عن امله 
ان يك���ون قطاع الرتبي���ة والتعليم بعيدا 
ع���ن اال�ستحقاق االنتخابي وان ال يقحم 

يف املناف�سة االنتخابية .
جت���در االإ�س���ارة اىل ان وزارة الرتبي���ة 
اعلن���ت ومل���رات عدي���دة ب���ان موازنته���ا 
ال تكف���ي للنهو����س بالواق���ع الرتب���وي 
وخا�سة يف جمال بناء املدار�س اجلديدة 

واال�ستغناء عن املدار�س الطينية. 

الرتبية والتعليم تطالب باعادة حقوقها املالية اطالق �سراح اأربعة 
ع�سر حدثا 

بغداد/ي��سف الطائي 
اطلقت دائ���رة ا�سالح االح���داث يف وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعي���ة �سراح اربعة ع�سر حدثا من �سجونها بعد انتهاء 
مدة حمكوميتهم  . وقال م�سدر م�سوؤول يف الدائرة ان ق�سم 
الرعاي���ة الالحق���ة �سيقوم مبتابع���ة الدمج اال�س���ري للمطلق 
�سراحهم ل�سمان اندماجهم يف املجتمع. وا�ساف ان الدائرة 
تق���وم بتنظيم دورات تاأهيلية لالحداث املودعني واملوقوفني 
واحلا�س���وب(  واحلالق���ة،  والر�س���م،  ت�سمل)اخل���ط،  لديه���ا 
ل�سريحت���ي االن���اث والذكور. وا�س���ار اىل ان الدائ���رة تعنى 
ب�سريحة االح���داث الذين ترتاوح اعماره���م بني 9-22 �سنة 

وفقا لقانون االحداث رقم 76 ل�سنة 1983.

بغداد / املدى
�س���دد النائ���ب ع���ن جبه���ة التواف���ق ر�سيد 
قان���ون  اق���رار  �س���رورة  عل���ى  الع���زاوي 
االنتخاب���ات اجلدي���د اوتعدي���ل القان���ون 
احلايل ، م�سيف���ا : »ان عدم اقرار القانون 
اجلديد يقف عائقا امام ت�سكيل االئتالفات 
والتحالفات امل���راد ت�سكيلها من قبل الكتل 

ال�سيا�سية«.
وا�ساف العزاوي بح�سب موقع التوافق: 
»ان تل���ك الكتل ترغب باق���رار قانون جديد 

لالنتخابات الن القانون القدمي فيه الكثر 
والي�سل���ح  وامل�س���اكل  التناق�س���ات  م���ن 
النتخابات املرحلة املقبلة ، م�سرا اىل:«ان 
م���ن امل�ساكل الت���ي تقف عائق���ا امام جناح 
االنتخاب���ات م�ساألة كركوك و�سكل القائمة 

االنتخابية/املفتوحة او املغلقة/«.
وتابع النائب : »ان القانون القدمي مل يقدم 
حال لق�سية كركوك واذا مامت اعتماده فان 
م�سكل���ة كرك���وك �ستبق���ى قائم���ة ، مبينا : 
»ان توج���ه املجل����س يدفع باجت���اه اختيار 

القائم���ة املفتوحة ليتم اختي���ار املر�سحني 
من قبل الناخب«.

احل���زب  ان  م�س���ادر  اك���دت  ذل���ك  اىل 
اال�سالم���ي وجبه���ة التواف���ق م���ع اعتم���اد 
املفتوح���ة  والقائم���ة  الواح���دة  الدائ���رة 
وع���دم ا�ستخدام الرموز الدينية والدوائر 
الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف  احلكومي���ة 

املقبلة.
وقال���ت : ان اغل���ب الكت���ل ال�سيا�سي���ة مع 
تعديل قان���ون االنتخابات الذي اعتمد يف 

انتخابات عام 2005 ، م�سيفة : ان اعتماد 
القائمة املفتوحة �سيعطي الناخب م�ساحة 
اكرب الختيار املر�سح والقائمة التي يرغب 
ال�سخ�سي���ات  و�ستك���ون  له���ا  الت�سوي���ت 
االنتخابي���ة  القوائ���م  �سم���ن  املر�سح���ة 
وا�سحة بتاريخها ال�سيا�سي واالجتماعي 
واملوؤه���الت التي متتلكه���ا خالفا ملا ح�سل 
يف انتخاب���ات ع���ام 2005 ف���ان الناخ���ب 
اختار القائمة ومل يعلم من هم االأ�سخا�س 
الذي���ن ين�سوون بداخلها مم���ا �ساعد على 

اكف���اء اىل جمل����س  غ���ر  انا����س  �سع���ود 
الن���واب االمر الذي �سبب �س���ررا بالوطن 

وباملواطن.
القائم���ة  اعتم���اد  ان  امل�س���ادر  وبين���ت 
املفتوح���ة �سيبع���د كثرا م���ن ال�سخ�سيات 
التي الت�سل���ح للعمل الربملاين عن جمل�س 
النواب وان االبتعاد عن ا�ستخدام الرموز 
الديني���ة �سيبع���د اج���واء االنتخاب���ات عن 
الطائفي���ة وه���و االم���ر ال���ذي تطم���ح اليه 

جميع القوى ال�سيا�سية.

التوافق : نحن مع اعتماد الدائرة الواحدة والقائمة املفتوحة يف االنتخابات املقبلة

 بغداد / املدى
ع���رب االأم���ني العام للح���زب اال�سالمي ا�سام���ة التكريتي عن قلقه 
ازاء عودة اال�سطفافات الطائفية من جديد بني الكتل ال�سيا�سية 
» الت���ي كان���ت �سبب���ا يف متزيق اللحم���ة والن�سي���ج الوطني بني 
العراقي���ني ، م�سيفا ان توجه الكتل ال�سيا�سية اىل اال�سطفافات 
الطائفي���ة نف�سه���ا التي كانت قائم���ة ، بعثت بر�سال���ة �سلبية اىل 
ال�س���ارع العراق���ي مفاده���ا ان ال�سيا�سي���ني وكتله���م مل يتعظ���وا 

م���ن املرحل���ة املا�سية الت���ي عانى منه���ا العراقي���ون نتيجة هذه 
اال�سطفافات ».

وا�س���اف  التكريت���ي بح�سب موقع جبهة التواف���ق:« الحظنا ان 
توجه���ات بع�س الكتل الكبرة يف جمل�س النواب مل تختلف عن 
التوجهات ال�سابقة التي كانت مبنية على اال�سطفافات الطائفية 
ال�سابق���ة  متم�س���ك مبنهجيت���ه  الكرد�ست���اين  التحال���ف  ان  اذ   ،
واالئت���الف العراقي اع���اد ت�سكليته الطائفية ، وه���ذا ما �سيدفع 

احلزب اال�سالمي اىل ت�سكيل التوجه ال�سابق نف�سه ، وهذا خطاأ 
كبر �ستقدم عليه الكتل ال�سيا�سية ».

وا�سارالتكريت���ي اىل ان الكت���ل ال�سيا�سية كان���ت تاأمل ان يكون 
هناك م�سروع وطني ينت�سل البالد من الواقع ال�سيا�سي املزري 
يف الب���الد ، لكن فوجئنا باأن امل�س���روع الطائفي هو الذي ي�سود 
يف توجه���ات الكت���ل ال�سيا�سي���ة ، م���ا يجع���ل امل�س���روع الوطني 

م�ستبعدا يف املرحلة املقبلة ».

ال���ط���ائ���ف���ي���ة اال�����س����ط����ف����اف����ات  ع��������ودة  اإزاء  ق����ل����ق 

 الب�سرة  / املدى 
بني ع�سو هيئة امل�ست�سارين يف رئا�سة الوزراء 
د. حام���د نا�س���ر ان ح���ل م�سكل���ة ملوح���ة املياه 
و�سحته���ا يف الب�سرة هي م���ن اولويات رئا�سة 
ال���وزراء لذل���ك مت ايف���اد ع���دد م���ن امل�ست�سارين 
املخت�سني بهذا ال�ساأن لو�سع احللول واخلطط 
املنا�سب���ة ،« م�سيفا: ان���ه مت الو�سول اإىل حلني 
ملعاجل���ة م�ساكل املي���اه يف الب�س���رة: االأول يف 
زيادة ن�سبة املي���اه الوا�سلة للب�سرة من منطقة 
البدعة يف النا�سري���ة ومتت الزيادة بالفعل من  
3،5 اإىل 8،5 م���رت مكع���ب يف الثاني���ة واحل���ل 
الث���اين هو باإزالة جتاوزات امل���زارع على املياه 

للتقليل من م�سكلة �سحة املياه«.
 ه���ذا وق���د و�سل وف���د م���ن م�ست�س���اري رئا�سة 
ال���وزراء لالأم���ور الزراعي���ة و امل���وارد املائي���ة 
اىل الب�س���رة لغر����س اإيج���اد احلل���ول املالئم���ة 
وال�سريع���ة حل���ل م�سكل���ة ملوحة املي���اه، حيث 
عقدوا اجتماعا يف مو�سعا لهذا الغر�س ح�سره 
عدد من امل�ست�سارين و ممثلي احلكومة املحلية 

يف الب�سرة.
النائ���ب االأول ملحاف���ظ  اأك���د  م���ن جان���ب اخ���ر 
الب�س���رة، ن���زار ربيع اجلابري، اأن���ه مت االإتفاق 

االإي���راين،  املحافظ���ة واجلان���ب  ب���ني جمل����س 
على تزوي���د ق�ساء الفاو بامل���اء العذب بوا�سطة 
البواخ���ر، وب�سكل �سريع، بع���د اإجراء جملة من 

االجتماعات واملناق�سات بني اجلانبني. 
وق���ال اجلابري بح�سب املركز الوطني لالإعالم: 
اإن املحافظة ق���ررت ت�سكيل جلنة برئا�سة ع�سو 
جمل�س املحافظة، وليد عبا�س حمزة، وع�سوية 
كل من قائمقام ق�ساء الفاو وليد حممد ال�سريفي، 
وم�ست�س���ار املحاف���ظ حام���د عب���ود معت���وق عن 
هيئة امل�ست�سارين يف املحافظة، ومهند�سني يف 
مديري���ة ماء الب�س���رة،  لتكليفها مبهم���ة متابعة 
ودرا�س���ة العر�س املقدم من احلكومة االإيرانية، 

حول تزويد الق�ساء باملاء العذب.
واأ�س���ار اإىل اأن���ه مت االإتف���اق على تزوي���د ق�ساء 
الف���او بحو�سي���ات للمياه حلل م�سكل���ة النق�س 
احلا�س���ل الأهايل الق�ساء، الفتًا يف الوقت نف�سه 
اىل و�س���ع حل���ول بعيدة امل���دى ملعاجل���ة املياه 
املاحلة يف املدين���ة ، منوها اىل وجود درا�سات 
مل���د اإنبوب م���ن �سط الع���رب، ف�ساًل ع���ن وجود 
م�ساريع الإن�س���اء حمطات حتلية ماء ro  كبرة 
احلج���م يف الق�س���اء الذي مير بظ���روف �سعبة 

للغاية.

العالق: م�س��رون على بناء جبهة برملانية 
عري�سة

بعد امل�افقة على العر�س االإيراين

اإيفاد عدد م��ن م�ست�ساري رئا�س��ة الوزراء 
حلل م�سكلة ملوحة املياه

بغداد / املدى
اك���د ع�س���و جمل�س الن���واب العراقي النائ���ب علي العالق ع���ن كتلة االئت���الف العراق���ي ان الوقت مازال 
�سانحا للخروج ب�سيغة تفاهمية بني ائتالف دولة القانون واالئتالف الوطني العراقي مبا يحفظ وحدة 
وم�سال���ح ال�سعب العراقي. وا�ساف العالق بح�سب ) واع(: لو ق���در ان ندخل االنتخابات باأئتالفني فاأن 
هناك ثوابت ومبادئ اخالقية حتكم العملية االنتخابية وعلينا ان نراعي جميعنا هذه الثوابت واملبادئ 
خ�سو�سًا وان ال�سع���ب العراقي �سراقب اداء كل الكتل ال�سيا�سية والقوائم االنتخابية املتناف�سة ويقدر 
م���دى التزامها وحفظها عل���ى �سالمة االجواء االنتخابية. وتابع العالق: »ان���ا واثق من الناخب العراقي 
�سيزداد ثقة بالكيان ال�سيا�سي الذي يرعى حرمة االخرين وال�سعب العراقي وان هذه الثقة �سيبعدها عن 
اي اته���ام او اي قائم���ة تنتهك ذلك ومتار�س اال�ساليب التي ت�سق���ط يف االنتخابات، موؤكدًا نحن م�سرون 
على بناء جبهة عري�سة يف الربملان العراقي لتحقيق توازن وا�ستقرار وتطوير العمل الربملاين القادم.  

ا�ست�سهاد اآمر فوج وانتحاري ي�ستهدف مقرا لل�سرطة يف الرمادي

بغداد/ ه�سام الركابي 
قالت قي���ادة عمليات بغداد ان  اآم���ر الفوج الثاين 
م���ن الل���واء 35 باجلي����س العراق���ي ا�ست�سه���د مع 
اثنني م���ن مرافقيه ا�سي���ب 9 اخرين بجروح يف 
تفجر عبوة نا�سفة ودراجة مفخخة غربي بغداد 

 .
وق���ال املتحدث با�سم قيادة عملي���ات بغداد اللواء 
قا�س���م عط���ا يف ت�سريح ل�)امل���دى( : اأثناء جتوال 
اآمر الفوج الثاين ل���واء )35( يف منطقة الغزالية 

ام�س االثن���ني ، انفجرت دراج���ة هوائية مفخخة 
م�ستهدفة الرتل اخلا�س باآمر الفوج، كما انفجرت 
يف الوقت نف�سه عبوة نا�سفة يف حمل احلادث ما 
ادى اإىل ا�ست�سهاد اآمر الفوج واإثنني من مرافقيه، 

واإ�سابة )9( مقاتلني بجروح خمتلفة. 
عل���ى ال�سعيد نف�س���ه ا�ست�سهد �سرطي���ان وا�سيب 
14 اخري���ن بج���روح يف هج���وم نف���ذه انتحاري 
بع���د ظهر ام����س  وا�سته���دف مق���را لل�سرطة غرب 

الرمادي. 


