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يف الأ�سبوع املا�سي كنت جال�سا يف اجلريدة، 
ورق،  مللحق  �سغري  ع��م��ود  كتابة  يف  منهمكا 
ق���راأت على  ليقول يل  امل��ح��رري��ن  اأح���د  ج���اءين 
انفجرت  مفخخة  �سيارة  هناك  ان  النرتنيت 
ما  الظهر،  قبل  العا�سرة  ال�ساعة  قريتك عند  يف 
اأدخل الوجل يف قلبي. ات�سلت فورا بابن اأخي 
م�سطفى املقيم مع اأبيه هناك. ولأن ال�سارة غري 
جيدة جاءين �سوت م�سطفى متقطعا، ولكنني 
اىل  ال��دخ��ول  ح���اول  الره��اب��ي  اأن  منه  فهمت 
املركز.  يف  �سيارته  ليفجر  القرية  �سرطة  مركز 
اأبناء  م��ن  فقط  اأرب��ع��ة  م��وت  احل�سيلة  ك��ان��ت 
اأخوتي  بيوت  كانت  اأي�سا.  والرهابي  القرية، 
زيارتي  ل��دى  ثالثة.  وع��دده��ا  باملركز،  حميطة 
اأول ما جذب انتباهي هو اأن كل �سبابيك بيوت 
الزجاج  يجمعون  وكانوا  تك�سرت.  قد  اأخوتي 
من الأر�سيات، وعانى عدد من الأطفال من ل�سع 
بيت  البيت.  حول  املتناثرة  الزجاجية  ال�سظايا 
اأخي الأقرب اىل مركز ال�سرطة اأ�سابه الت�سدع 
يف اأكرث من جدار ومكان. ولول الغرفتان اللتان 
�سكلتا عائقا اأمام ع�سف النفجار ل�سقط البيت 
على روؤو�س قاطنيه، وكانا يف تلك اللحظة اأخي 
املدر�سة.  فكانوا يف  الأولد  اأما  فقط،  وزوجته 
لذلك كانت القرية ا�سبه مباأمت بعد النفجار. فمن 
الثانوية وجاء اىل  بني القتلى �ساب تخرج من 
املركز ليب�سر اأخاه ال�سرطي بنجاحه، وت�سادف 
اأن يكون هذا الفتى قرب عنا�سر التفتي�س حني 
هجمت �سيارة النقل ال�سغرية على املركز، فقتل 

خريج الثانوية بينما جنا اخوه. 
ملغومة  ب�����س��خ��ان��ات  ال�����س��ي��ارة حم��م��ل��ة  ك��ان��ت 
�سمع  حيث  الن��ف��ج��ار،  �سديد  ف���ور(  ب��ال)���س��ي 
كيلومرتات  ع�سرة  قطرها  دائ��رة  يف  النفجار 
ت��ق��ري��ب��ا. ي��ق��ول اب���ن اخ���ي الآخ����ر اأح��م��د انهم 
وراأوا  النفجار.  حدث  حني  املدر�سة  يف  كانوا 
املركز.  جهة  م��ن  تت�ساعد  ال�����س��وداء  الغمامة 

خرجوا مذعورين من املدر�سة، وقال اأحمد انه 
ان  من  بالرعب  وامتالأ  الهوائية  دراجته  رك��ب 
يكون احد من اخوته ال�سغار اأو اأبويه اأ�سيب 
من  ذهلت  البيوت  و�سلت  حني  قال:  باحلادث. 
مئتي  حميط  على  تناثرت  التي  ال�سظايا  كرثة 
الب�سري  اللحم  ا�سالء  تناثرت  كما  تقريبا.  مرت 
اأن املتجمهرين قرب  على املحيط ذاته. املفارقة 
املركز والبيوت كانوا يب�سقون على ن�سف جثة 
)م�سمورة( جنب اجلامع، معتقدين انه الرهابي 
ذاته. لكنهم بعد دقائق، وعرب اأ�سخا�س يعرفون 
ال�سحية تبني ان البقايا لل�سرطي يا�سر حممود، 
لذلك، وكما ي�سيف احمد)عمره 16 �سنة(، ق�سينا 
انا واأ�سدقائي �ساعات يف جتميع اللحم املتناثر 
ويف  احلديقة،  ثيل  وعلى  النخيل،  �سعف  بني 
مدارج الطرقات. امام بيت عمي وجدوا لفة من 
الأمعاء ملوثة بالع�سب والرتاب، و�سعها اأحمد 
يف كي�س ا�سود من البال�ستك ودفنها يف احلقل 
انها وجدت  اأمي ذكرت  ال�سرطة.  املجاور ملركز 
كي�س  يف  د�سته  الع�سب  ب��ني  �سغري  طفل  ي��د 
واأر�سلته اىل املركز عّلهم يعرفون �ساحبها. قيل 
لت�سليل  برفقته �سبي �سغري  كان  الرهابي  ان 
ال�سيطرات، ال اأن البع�س الآخر اأنكر الرواية. 
مو�سوعة  ف��ور  بال�سي  املح�سوة  ال�سخانات 
اأنها  اآخ��رون  اأك��د  بينما  البع�س.  ذكر  عموديا، 
اأفقي،  ب�سكل  ال�سيارة  اأر�سية  على  ملقاة  كانت 

وهو اأمر غري ماألوف يف نقل ال�سخانات. 
يف الأ�سيل، وكان اخلريف يتمطى على �سعف 
حلميا،  منظرا  ال��ف��رات  ملياه  ويجعل  النخيل، 
نحو  متجهة  القرية  من  توابيت  اأربعة  خرجت 
وقد  م�سطفى،  اأخ���ي  اب��ن  ويحدثني  امل��ق��ربة. 
ح�سر الدفن، ان واحدا من ال�سرطة مل يبق منه 
اىل  فا�سطروا  اجلثة  من  الأعلى  اجل��زء  �سوى 
و�سع ع�سوين من ال�سف�ساف يف القرب لتكملة 
اخل�سو�س  بهذا  �سرعية  فتوى  ح�سب  اجل�سد، 

واحد  ن�سق  يف  حفرت  القبور  ي��ب��دو.  م��ا  على 
الن�ساء  وبكت  ال�سطناعية.  بالزهور  وزينت 
اما  واأزواج���ه���ن.  اب��ن��اءه��ن  يبكني  ك��ن  ل��و  كما 
التحقيق  وجلنة  اث��را،  له  يجدوا  فلم  الرهابي 
حوله.  قرائن  على  العثور  يف  ف�سلت  الب�سيطة 
لكن بع�س الن�سوة يف ليلة النفجار، وبعد املاأمت 
املوحد الذي اقيم لل�سحايا، حتدثن عن العثور 
على عينني حتت �سجرة نخيل. وعلى جزء من 
يف  التني  �سجرة  و�سط  معلقة  كانت  جمجمة 
ذلك كان اجلميع  بيت احلاجة حب�سة. ومن كل 
يت�ساءل بغرابة عن جدوى هذه العملية. املركز 
يقوم و�سط جمموعة من البيوت ال�سكنية، ويف 

هذه البيوت ع�سرات الأطفال. 
واأطفال  ن�����س��اء  ت��روي��ع  م��ن  اذن  اجل����دوى  م��ا 
و�سيوخ بهذه الطريقة؟ وما العربة من تفجري 
اأنه  خمططوه  يعتقد  هل  ال�سكل؟  بهذا  م��روع 
يردع  او  م��ث��ال،  ال�سيا�سية  اخل��ارط��ة  �سيغري 
واجلي�س؟   ال�سرطة  يف  التطوع  م��ن  ال�سباب 
كون  القاعدة،  تنظيم  مع  التعاطف  يجلب  او 
من  اك��رث  تعدادها  كاملة  قرية  ح��ّول  التنظيم 
اربعة اآلف ن�سمة اىل ماأمت كبري؟ اأم اأن ثمة من 
طريقة  ب��اأي  هنا  انني  ليقول  ياأ�سا،  ي�ستغيث، 
وما  ف��ور؟  ال�سي  م��ادة  كانت  لو  حتى  وو�سيلة 
النفجار،  م��وق��ع  يف  ال�سامقة،  النخلة  ذن��ب 
الب�س  قلبها  حتى  حمرتقة  راأيتها  التي  النخلة 
قاعة  يف  قيلت  الأ�سئلة  ه��ذه  الع�سف؟  نتيجة 
القتلى،  بيوت  ويف  باجلامع،  امللحقة  التعزية 
ولحقا يف الف�سحات الريفية التي يجل�س فيها 
الزبائن  اأي�سا  بها  تكلم  الع�سر.  بعد  الكهول 
واملت�سكعون  ال��ق��ري��ة،  ���س��وق  يف  امل��وج��ودون 
اخلريف  هطول  متاأملني  الفرات  �سفاف  على 
القرية،  مغادرتي  وق��ت  وحتى  احل��ق��ول.  على 
ورجوعي اىل بغداد، مل يعرث اأحد على جواب 

مقنع لتلك الت�ساوؤلت.

�شاكر االأنباريفــــارزة

النخلة ال�سامقة يف موقع االنفجار

بغداد/ احياء املو�شوي
العليا  املفو�سية  ان  الكناين:  ب�سرى  الف�سيلة  كتلة  عن  النائبة  قالت 
على  الجابات  خالل  من  الذريع  ف�سلها  اثبتت  لالنتخابات  امل�ستقلة 

ال�سئلة التي وجهت اليها خالل جل�سات ا�ستجواب جمل�س النواب.
ا�ستجواب  ان  الثالثاء:  ام�س  ل�)املدى(  ت�سريح  يف  الكناين  وقالت 
حالت  عن  ك�سفت  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  للمفو�سية  ال��ربمل��ان 
�سراء  و  �سققهم  لتاأثيث  �سرفت  طائلة  باموال  تالعب  بينها  من  ف�ساد 
�سيارات و من امثلتها �سرف اربعة وع�سرين مليون دينار لتاأثيث دار 
م�سوؤول يف املفو�سية، ا�سافة اىل تاأثيث كرفانات احلمايات مل�سوؤويل 

هناك  ان  ال�ستجواب  خ��الل  ثبت  كما  الدنانري  مباليني  املفو�سية 
وزير  ا�ستجواب  وب�ساأن  املفو�سية.  يف  الف�ساد  على  تغطية  ح��الت 
النفط اجابت الكناين: ان على هيئة الرئا�سة ان تتعامل بحيادية مع 
هذا امللف وعليها ان حتدد موعدا لال�ستجواب يف اقرب وقت ممكن 
حيث ليوجد تطور ملمو�س يف وزارته و انتاجيتها التي ظلت تراوح 
مكانها بحوايل )1،700،000( برميل وهناك حالت ف�ساد كثرية يف 
وزارته. وافادت الكناين ان هناك ملفات ا�ستجواب عديدة مطروحة 
امام الربملان، منها ملف ف�سل )114( �سابطًا من وزارة الدفاع وغريها 

من امللفات.

بغداد/ املدى 
اعتماد  من  الدينية  املرجعية  حذرت  فيما 
النتخابات  يف  امل��غ��ل��ق��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ن��ظ��ام 
ب�سدة  "�سيحد  لن���ه  ال��ق��ادم��ة،  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
م���ن رغ��ب��ة امل��واط��ن��ني يف امل�����س��ارك��ة يف 
النتخابات"، دعت المم املتحدة الربملان 
قانون  م�����س��روع  ب���اق���رار  ل�"ال�سراع" 
هذه  متطلبات  امت���ام  بغية  الن��ت��خ��اب��ات 
املتحدث  اخلفاف  حامد  واعلن  العملية. 
ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م امل��رج��ع ال��دي��ن��ي العلى 
"املرجعية  ان  ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد 
الدينية حتذر من ان اعتماد نظام القائمة 
املواطنني  رغبة  من  ب�سدة  �سيحد  املغلقة 
و�سيكون  الن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�ساركة  يف 
العملية  �سري  على  ب��ال��غ  �سلبي  ت��اأث��ري  ل��ه 
بح�سب  املتحدث  وا�ساف  الدميقراطية". 

فران�س بر�س ان "املرجعية الدينية العليا 
ال��ن��واب ان  اع�����س��اء جمل�س  ت��وؤك��د ع��ل��ى 
الكبرية  امل�سوؤولية  م�ستوى  يف  يكونوا 
التي انيطت بهم وي�ستجيبوا لرغبة معظم 
القائمة  باعتماد  العراقي  ال�سعب  اب��ن��اء 
املفتوحة يف النتخابات النيابية املقبلة".

ويف حال اعتماد القائمة املغلقة، فاأنه لي�س 
لدى الناخب لهذه القائمة حرية الختيار، 
فاما ان يختار القائمة بجميع ا�سمائها او 
املفتوحة  القائمة  يف  ام��ا  عنها.  ين�سرف 
يوؤيدهم  الذين  النواب  اختيار  فبامكانه 

ب�سكل فردي ولي�س القائمة كلها.
املتحدة  المم  بعثة  طالبت  جانبها،  م��ن 
باقرار  ب�"ال�سراع"  الربملان  العراق  يف 
م�سروع قانون النتخابات. و�سدد رئي�س 
امللحة  "احلاجة  على  ملكريت  اد  البعثة 

ال�سماح  بغية  النتخابات  قانون  لتبني 
ب��ا���س��دار ق�����رارات ح��ا���س��م��ة وع��ل��ى وجه 
ال�سرعة ب�ساأن تنفيذ اجلوانب النتخابية 
الفنية الرئي�سية يف الوقت املنا�سب". ونقل 
بيان عن ملكريت قوله ان "اليام الع�سرة 
ملجل�س  بالن�سبة  حا�سمة  �ستكون  املقبلة 
النواب فيما يتعلق بالرتقاء اىل م�ستوى 
من  النتخابات".  قانون  ل�سن  امل�سوؤولية 
النائب  ال�سغري  الدين  ج��الل  ق��ال  جهته، 
العراقي:  ال�سالمي  العلى  املجل�س  عن 
"نعمل على اقناع الكتل ال�سيا�سية بالعمل 
على  ردا  املفتوحة". واجاب  القائمة  وفق 
جمل�س  رئي�س  ت�سريحات  ح��ول  ���س��وؤال 
النواب اياد ال�سامرائي حول التو�سل اىل 
بالقائمة  للعمل  النيابية  الكتل  مع  اتفاق 
الكتل  فغالبية  �سحيح  غري  "هذا  املغلقة، 

النيابية الن جتمع انها  حاليا مع القائمة 
املفتوحة".

ال�سامرائي  ان  اك��د  برملاين  م�سدر  وك��ان 
عقد  اجتماع  خ��الل  املا�سي  الح���د  ات��ف��ق 
على  النيابية  الكتل  روؤ�ساء  مع  مكتبه  يف 
النتخابات  يف  املغلقة  القائمة  "تبني 
العام  قانون  واج��راء ثالثة تعديالت على 
التعديالت  ان  امل�سدر  واو�سح   ."2005
النتخابات  ملوعد  النهائي  التحديد  "هي 
وا�ستخدام  املقبل،  الثاين  كانون   16 يف 
ل�سجالت   2009 لعام  التموينية  البطاقة 
 275 من  النواب  ع��دد  وزي��ادة  الناخبني، 

حاليا اىل 310، وفقا لعدد ال�سكان".
القانونية  اللجنة  ذك��رت  اخ��ر  جانب  م��ن 
اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
على  تعمل  ال�سيا�سية  الكتل  بع�س  هناك 

عرقلة اجراء النتخابات النيابية واأخرى 
ق��ان��ون النتخابات  ت��وؤي��د اج��راءه��ا وف��ق 
ال�����س��اب��ق، وق���ال ب��ه��اء الع���رج���ي رئي�س 
اإن  النواب  جمل�س  يف  القانونية  اللجنة 
ق��راءة  ق��رئ  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ات  "قانون 
باإتفاق  ج���اء  ال���ن���واب  جمل�س  يف  اأوىل 
اأدخ���ال  اأرت�����اأت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  ال��ك��ت��ل 
ال�سابق  القانون  على  ب�سيطة  تعديالت 
التعديالت  مقرتحات  ا�ستالم  يتم  اأن  على 
واأو�سح  للقانون".  الثانية  القراءة  بعد 
بح�سب وكالة )اآكانيوز( اأن "نظام القائمة 
هما  كركوك  وق�سية  اأواملفتوحة  املغلقة 
و�سي�سار  القانون،  اأ�سكاليات  اأب��رز  من 
اىل اجراء ت�سويت داخل جمل�س النواب 
للتو�سل اىل حلول ب�ساأن هاتني الفقرتني 
ومفتوحة  مبا�سرة  اجلل�سات  و�ستكون 

مع  من  معرفة  العراقيني  جلميع  ليت�سنى 
نظام القائمة املغلقة ومن مع نظام القائمة 
املفتوحة". واأ�ساف العرجي "اأن جمل�س 
ال�سهر  منت�سف  وه��و  زمنا  ح��دد  ال��ن��واب 
ولكن  النتخابات،  قانون  لقرار  اجلاري 
عن  ايام  ب�سعة  القانون  اجناز  يتاأخر  قد 
ب�ساأنه".  اخلالفات  ب�سبب  املقرر  موعده 
ال�سدري  ال��ت��ي��ار  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ق���ال  فيما 
الكتل  معظم  تن�سلت  "لقد  �سن�سل  ف��الح 
املغلقة  ال��ق��ائ��م��ة  اع��ت��م��اد  م��ن  ال�سيا�سية 
ولي�س هناك اي جهة تتبنى ذلك، فالقائمة 

املفتوحة تعرب عن ارادة ال�سعب". 
المر  �سيح�سم  "الربملان  ان  �سن�سل  واكد 
واعتقد ان اللتزام �سيكون كامال بالقائمة 

املفتوحة".
الكتلة  عن  اجلبوري  النائب  قال  ذلك  اىل 

�سكل  اخ��ت��ي��ار  "ان  امل�����س��ت��ق��ل��ة:  ال��ع��رب��ي��ة 
يتم  مغلقة  او  مفتوحة  كانت  ان  القائمة 
يف  القانونية  للجنة  ي��ق��دم  م��ق��رتح  وف��ق 
اع�ساء  ع�سرة  قبل  م��ن  موقعا  املجل�س 
بح�سب  اجلبوري  وا�ساف  القل".  على 
التاأييد  "ان  الثالثاء:  ام�س  )ايبا(  وكالة 
هو  الربملانية  وال��ق��وى  للكتل  ال�سيا�سي 
ال�����س��م��ان ل��ن��ج��اح واق����رار اي ق��ان��ون او 
يف  ال��ت��اأخ��ر  "ان  اىل  وا����س���ار  مقرتح"، 
م�����س��األ��ة اق����رار ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات كان 
ب�سبب اخلالف حول م�ساألة كركوك، وقد 
القراء  يف  حتريرية  �سمانات  تقدمي  مت 
مبوجبها  و�سيدر�س  للقانون  الثانية  ة 
م��ق��رتح ال��ع��رب وال��رتك��م��ان ح��ول اج��راء 

النتخابات يف كركوك".
تفا�شيل �س3

لتنفيذ اجلوانب الفنية لها 

االأمم املتحدة تطالب الربملان باال�سراع يف اإقرار قانون االنتخابات

بغداد/ املدى
النزوح  ت�ساعد  ن�سب  حكومية  تقارير  ح��ددت 
ال�سكاين والهجرة من الريف اىل املدينة ب�سبب 
اىل  و�سلت  بارقام  اخلدمات  وت��ردي  اجلفاف 
�سي�سهد   2030 العام  ان  اىل  م�سرية  املاليني، 
البلد امل�ستوطنة ا�سال من  اخالء ثلثي ارا�سي 
الفرعية  النهر  يف  املياه  �سح  ب�سبب  �ساكنيها 
الآبار  على   %70 بن�سبة  والعتماد  وال��رواف��د، 
املنزيل  وال���س��ت��خ��دام  ال�����س��رب  ح��اج��ات  ل�سد 

للمياه.
وقال تقرير لوزارة البلديات خا�س بالنزوح يف 
الدولة  اأر���س  على  التجاوزات  ان  املحافظات: 
وعقاراتها لغرا�س ال�سكن الع�سوائي ت�ساعدت 
الكلي  ال�سكن  موؤخرا وبلغت 67% من جمموع 
القانوين  ال�سويل  ال�سكن  ان  اأي  العراق  يف 

هو يف حدود 43% فقط، فيما قدرت امانة بغداد 
ن�سبة التجاوز على اأرا�سي الدولة يف العا�سمة 
فبينتا  واملالية  التخطيط  وزارت��ا  اما   ، ب���%61 
قد ت�سل  العراق  التجاوزات يف  ازال��ة  كلفة  ان 
اىل 16 مليار دولر يف املرحلة الوىل ومثلها 
 5 يفوق  قد  الزمني  وال�سقف  الثانية،  للمرحلة 

�سنوات.
وزارت���ي  تقارير  ا���س��ارت  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
العام  اق�ساها  ف��رتة  ان��ه يف   وال���ري  ال��زراع��ة 
ت�سطر  ق���د  ظ���واه���ر  ه���ن���اك  ���س��ت��ك��ون   2030
ا�سال  امل�ستوطنة  البلد  ارا���س��ي  ثلثي  لخ��الء 
النهر  وجفاف  املياه  �سح  ب�سبب  �ساكنيها  من 
 %70 بن�سبة  والع��ت��م��اد  وال���رواف���د،  الفرعية 
وال�ستخدام  ال�سرب  حاجات  ل�سد  الآب��ار  على 
العتماد  ن�سبة  �ستكون  بينما  للمياه،  املنزيل 

و�سترتاجع   ،%77 ال���زراع���ة  يف  الآب����ار  ع��ل��ى 
الفرتة  خالل   %58 بن�سبة  العراق  يف  الزراعة 
على  الو�ساع  بقيت  ما  اذا  للدرا�سة  املنظورة 
اأما  المطار.  موا�سم  تراجع  وا�ستمرار  حالها 
ت�سكل  لن  ال��زراع��ة  ان  ف��رتى  التخطيط  وزارة 
مقدورها  يكون يف  العراق ولن  3% من موارد 
ال�سنوات  ال�سكان خالل  ان ت�سد حاجة 5% من 
تكاليف  لذلك  تبعًا  و�سرتتفع  املقبلة،  الع�سر 
النفاق على عمليات تاأمني املياه. ويوؤكد مدير 
والقليمي  احل�سري  التخطيط  هيئة  مكتب 
املو�سوي  جواد  الدكتور  التخطيط  وزارة  يف 
اإبان  يف هذا ال�سياق: ان الهجرة التي ح�سلت 
ادت  الفائت،  املن�سرم  القرن  من  ال�سبعينيات 
ون�سوء  باملدينة،  ال��ري��ف  تقاليد  ت��داخ��ل  اىل 
نظام اجتماعي هو مزيج من املجتمعني الريفي 

وطغت،  الريفية  النزعة  فيه  تغلبت  وامل���دين 
م�سيفًا  ال��ي��وم  ه��ذا  حتى  امل��دي��ن��ة.  فاأ�سبحت 
ذلك  اىل  ي�����س��اف  م��دن��ي��ة،   هيئة  ذا  ع�����س��ائ��ري��ًا 
للمدينة  املعمارية  الهند�سة  على  ال�سلبي  الثر 
اىل  احلكومية  ال��ت��ق��اري��ر  وت�سري  ونظافتها. 
 2007 ال��ع��ام  �سجل  يف  توؤ�سر  احل�سيلة  ان  
املناطق  من  مواطن  مليوين  قرابة  ن��زوح  اىل 
والقرى والأرياف اىل مراكز املدن يف اجلنوب 
والو�سط واملنطقة الغربية، كما هو وا�سح يف 
�سجالت مديرية مراكز التموين اللكرتونية يف 
وزارة التجارة، بينما �سهد العام 2008 انتقال 
اجلغرافية  امل�ساحة  اىل  مواطن  مليون    3،3
املذكورة ذاتها من القرى والرياف والنواحي 

البعيدة عن دجلة وروافدها.
تفا�شيل �س3

عام 2030 �شي�شهد االعتماد بن�شبة 70% على االآبار

تقارير حكومية: اجلفاف يرفع ن�سب النزوح اإىل املدينة ب�"املاليني"

ا�ستجواب مفو�سية االنتخابات ك�سف ملفات ف�ساد وتالعبا يف املال العام

بغداد/ املدى
على  املنجزة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��داد  يف  التحتية  البنى  اع��م��ال 
الر�س خمالفة للموا�سفات وغري مطابقة للعقود التي تخططها 
العوام  و�سهدت  م�ساريعها،  ملناق�سات  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ال�ست املا�سية م�ساريع  متهالكة ما تلبث ان تكون خارج اخلدمة 
واهية  ب��اع��ذار  عليها  القائمون  وي��ت��ذرع  ب��اي��ام  انتهائها  بعد 
يت�سدرها يف اغلب الحيان نفاد  الر�سيد املخ�س�س للم�سروع. 
ويف منطقة �سارع فل�سطني وبحي الدري�سي على وجه التحديد 
الذي  ال�سرب  ماء  م�ساريع  احد  على  لالطالع  )املدى(  تواجدت 
رحيم  الإدري�سي  حلي  املحلي  املجل�س  رئي�س  وقال  ميتا.  ولد 
جديدا  ت�سف  مل  اأن�سئت  التي  املياه  �سبكة  ان  ل�)املدى(:  جابر 
للمنطقة لن العمل يجري من دون اإ�سراف او مراقبة من اأمانة 
بغداد  م��اء  دائ��رة  اخت�سا�سات   �سمن  يقع  وامل�سروع  بغداد، 
امل�سوؤولة عن الرقابة وهي اجلهة التي اأحالته اىل  هذه ال�سركة. 

عليه  اطلعنا  ملا  خمالف  ال�سركة  ه��ذه  عمل  ان  جابر:  وا�ساف 
بو�سع  اخلا�س  فاحلفر  امل�سروع،  بهذا  اخلا�س  )التندر(  يف 
الأنابيب لي�س بامل�ستوى املطلوب، كما انهم قد ردموا احلفر على 
النفايات التي كانت موجودة وهذا غري �سحيح، كما انهم دمروا 
احلفر  بعمليات  قطعوا  وق��د  الأم��ط��ار  ملياه  الت�سريف  فتحات 
التلفونات  الكهربائي واأ�سالك  التيار  الكيبالت اخلا�سة ب�سبكة 
وهذا يعود اىل عدم توفر خارطة بالأ�سالك والكيبالت اخلا�سة 
الإ�سرار بها، كذلك ل وجود  باملنطقة حتى يتجنبوا قطعها او 
ل  ذلك  الأكرث من  بل  الكهرباء،  او  الت�سالت  قبل  مل�سرفني من 
موجودًا  يكون  ان  املفرو�س  من  الذي  املقيم  للمهند�س  وجود 
ب�سكل دائم  قرب امل�سروع، وال�سركة امل�سوؤولة عن العمل عندما 
الكهرباء  واأ�سالك  املجاري  فتحات  يف  الإ���س��رار  هذه  اأحدثت 

والت�سالت مل تقم باإ�سالحها.
تفا�شيل �س9

م�ساريع البنى التحتية على االأر�ض غري 
مطابقة ل�سروط العقود احلكومية

بيونغ يانغ: التفاو�ض مع 
اأمريكا مهم للعودة اىل 

املحادثات النووية
بريوت/ وكاالت

دعا الزعيم امل�سيحي �سمري جعجع رئي�س جمهورية 
مر�سوم  على  التوقيع  اىل  �سليمان  مي�سال  لبنان 
�سعد  الربملانية  الكرثية  زعيم  ي�سكلها  حكومة  اية 
ايام  او ع�سرة  ا�سبوع  "يف غ�سون  قائال  احلريري 
حكومة  ت�سكيل  يف  جدية  توجد  ان��ه  يتبني  مل  اذا 
ائتالفية فيجب على رئي�س اجلمهورية ان ي�ستعمل 
من  البلد  ان يرتك  له  ال��ذي بحوزته. ل ميكن  القلم 
وكالة  بح�سب  جعجع  وا�ستبعد  حكومة".  دون 
رويرتز ام�س الثالثاء ت�سكيل حكومة لبنانية ت�سم 
حممال  قريب  وق��ت  يف  املتناف�سني  ال��ف��رق��اء  جميع 
ت�سم  التي  الربملانية  القلية  ائ��ت��الف  امل�سوؤولية 
حزب الله املدعوم من الزعيم امل�سيحي مي�سال عون. 

الكرثية  زعيم  كلف  �سليمان  مي�سال  الرئي�س  وكان 
بت�سكيل  املا�سي  ال�سهر  احلريري  �سعد  الربملانية 
الربملانية  النتخابات  منذ  الثانية  للمرة  حكومة 
التي جرت يف حزيران وفاز فيها حتالف "14 اذار" 

املدعوم من ال�سعودية والوليات املتحدة.
"بكل  روي��رتز  مع  هاتفية  مقابلة  يف  جعجع  وق��ال 
�سراحة انا ل ارى ان فر�س ت�سكيل احلكومة �سارت 
كبرية لن من جهة الرئي�س املكلف ي�سر لآخر حلظة 
ان تكون احلكومة حكومة ائتالف وطني ومن جهة 
الثاين  ال���ذي ي�سكل اجل���زء  ال��ف��ري��ق الخ���ر  اخ���رى 
�سروط  جمموعة  على  ي�سر  الوطني  الئتالف  من 

ومطالب ل تتحملها اي حكومة ممكن ان تت�سكل".
تفا�شيل �س6

خالل االأيام الع�شرة املقبلة

جعجع يدعو �سليمان لت�سكيل حكومة 
لبنانية "بجرة قلم"

بيونغ يانغ/ وكاالت
اأعربت كوريا ال�سمالية عن ا�ستعدادها للعودة اىل املحادثات 

الدولية حول برناجمها لال�سلحة لكنها تريد اأن جتري 
حمادثات مع وا�سنطن اأول وذلك بعدما اأفادت اأنباء باأن بيونغ 

يانغ اأو�سكت على ا�ستئناف ت�سغيل حمطتها النووية يف 
يوجنبيون. وقدمت بيونغ يانغ ام�س الثالثاء عر�سها خالل 

زيارة رفيعة امل�ستوى قام بها رئي�س الوزراء ال�سيني وين 
جيا باو اىل كوريا ال�سمالية التي اأكدت راأيها باأن الوليات 
املتحدة مهمة بالن�سبة اىل اأي قرار بتخليها عن ال�سعي لن 

تكون قوة للت�سلح النووي. ونقلت وكالة النباء املركزية 
الكورية عن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جوجن ايل قوله 

يف اجتماع مع وين "العالقات العدائية بني جمهورية كوريا 
الدميقراطية ال�سعبية والوليات املتحدة يجب ان تتحول اىل 

عالقات �سلمية عرب املحادثات الثنائية دون ابطاء".


