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ه�اء يف �سبك

وقال  الفهد(,�شحك  )احمّيد  فوجد  العراق  لع�شائر  جتمعًا  ح�شر 
قدمي,انتف�س  ع�شائري  وانت  احلقبة  هذه  بخري  الع�شائر  له:ان 
احمّيد الفهد وقال,انا ع�شريتي القانون وانت تعلم ذلك , انا اول من 
ولكن,اردت  الع�شائر  قانون  ولي�س  املدين  القانون  ب�شيادة  ناديت 
وماذا  التجمع  وارى  املطلع  بعني  االمور  الرى  حا�شرًا  اكون  ان 
قانون  باالقطاع �شوى  ياأت  االقطاع ومل  فيه,لقد عانينا من  يطرح 
الع�شرية,وحتى هذه اللحظة لو اتيح ل�شيوخ الع�شائر ان يعودوا 
لالقطاع لعادوا ونحن امل�شاكني)نلطم مثل لطم الغ�شيمْه(هنا انفتح 
�شاحبنا عليه هذه املرة , ماذا يف جعبتك ؟ومن هي الغ�شيمْه؟ وماذا 

يعني هذا املثل؟,فقال:
هذا املثل يطلق على املراأة اجلاهلة بامور العزاء عندما تدخل مامتًا 
تخم�س  من ج�شدها,كاأن  مهمة  اجزاء  و�شدة وعلى  تلطم يف عنف 
وجهها وجتز �شعرها منذ البداية حتى تخور قواها وينهد )حيلها ( 
وال ت�شتطيع اال�شتمرار يف اللطم بعد ذلك,ولذا ال ت�شتطيع م�شايرة 
يف  جتارب  لهن  واللواتي  العزاء  جمال�س  على  املرتددات  الن�شوة 

ذلك حتى قال فيها ال�شاعر.
جفني حي...جفنك لي�س ما حاي

دمعي فوك �شحن الوجن ما حاي
مثل لطم الغ�شيمْه حاي ما حاي

احك عليه ادك واعداي ت�شّ
بنا  مرت  عليه,فلقد  جديدين  ول�شنا  اللطم  ا�شياد  ولكننا  فاأجبته 
اك�شبتنا خربة يف هذا املجال,نعم هذا �شحيح  امل�شائب بانواعها 
قوانا  انف�شنا وخارت  انهكنا  اخرى,ولذا  امور  )غ�شمه(يف  ولكننا 

يف بداية االمر وال ميكننا املطاولة.
هو  يبقى  فال�شعب  قال:كال   , املرة؟(  هذه  ال�شعب  له:)اتهاجم  قلت 
احلاكم مهما اراد البع�س ان يغري وجهة املعادلة وي�شتبد باأمره...  

امل ت�شمع اجلواهري حني قال:
)باٍق واعمار الطغاة ق�شار( .

الوقت,ونقل عقوبة  الهور يف ذلك  ان معلمًا نقل اىل  اتذكر  لكنني 
النه كان �شد ال�شلطة اآنذاك,وق�س لنا حكاية من كتاب مرتجم:قال 
ان قرا�شنة من الذين ميلوؤون املياه الدولية تاهوا يف البحر فاتفقوا 
جوعًا,وهكذا  ميوتوا  ال  كي  احدهم  ياأكلوا  ان  لديهم  قاعدة  وهذه 
اليوم,اقرتعوا  لذلك  طعامهم  فيكون  تقع  من  على  لريوا  يقرتعون 
وخرجت القرعة على احدهم,ويف تلك اللحظة ا�شتجار بهم غريق 
بال�شدفة فانت�شلوه وقالوا ل�شاحبهم,لقد انقذك الرجل فقاموا باأكل 
من  بهوؤالء  ا�شتنجد  الذي  امل�شكني  ترى  اال  احمّيد  وعقب  الغريق, 
احمّيد  وتنقل  زمان  ايام  وتذكرت  كثريا   �شحكت  فاكلوه  الغرق 
اىل  توؤدي  التي  الطرق  جغرافية  يحفظ  فكان  اآخر  اىل  �شجن  من 
وامريكاويع�شق  بريطانيا  يعادي  يزال  ما  انه   وعلمت  ال�شجون 

�شديقه القدمي حتى بعد ان طواه الن�شيان , انتبه يل وقال : 
مثل  و�شرنه  البحر  من  طلعونا  نلطم,احنه  عليمن  احنه  )بويه 
ال�شعوب لو  ال�شمج حتى ياكلونه,ا�شت�شور هذوله يردون حترير 

ا�شتعبادها(.
�شتثبت  املقبلة  واالنتخابات  نختلف  �شوف  املرة  هذه  احمّيد  يا  ال 
اننا ال نلطم لطم الغ�شيمْه,وال احد ي�شتطيع ان ياأكل ال�شعب مهما 

كان.
امل ت�شمع الهو�شة القدمية

)ودوه يبلعنه وغ�س بينه(.

عبد اهلل ال�سك�تي

)مثل لطم الغ�شيمه(

ا�����س����م����اء وم����دن  

االترو�سي  
االإ�شالمي  االحتاد  كتلة  عن  النائب  �شدد   
ان  على  االترو�شي  �شامي  الكرد�شتاين 
اىل  تفتقر  التي  لالأحزاب  ملجاأ  املغلقة  "القائمة 
الكفاءات املقبولة جماهرييا والتي تخ�شى نقمة 

ال�شارع".
ام�س   ) اإيبا   ( وكالة  بح�شب  االترو�شي   وقال 
والوطني  اجلماهريي  "املطلب  ان  االربعاء: 
اليوم هو باجتاه القائمة املفتوحة والتي تعطي 
�شمن  من  ممثليهم  الختيار  للناخبني  احلرية 
قوائم االحزاب والكيانات", م�شيفا: لقد "مررنا 
بتجربة �شابقة يف االنتخابات الربملانية مل تكن 
الت�شويت  باإلزامهم  ال�شعب  قبل  من  مر�شية 
لقوائم غام�شة حددت االأحزاب ت�شل�شل االأ�شماء 

فيها دون اإعطاء اخليار للناخب".
يتطلب  الوطني  "الواجب  ان  االترو�شي  واأكد 
حتقيق املطلب اجلماهريي وعدم اال�شتماع ملن 
ان  اىل  م�شريا  املغلقة" ,  للقائمة  ويروج  يدعو 
عزوف  اىل  �شيوؤدي  املطلب  ذلك  حتقيق  " عدم 
الناخبني عن امل�شاركة الفعالة يف االنتخابات".

نين�ى
القيام  يف  جديدا  ا�شلوبا  االرهابيون  ابتكر 
عبوة  بزرع  قاموا  حيث  االرهابية,  بالعمليات 
وقاموا  لعبة,  حتمل  لالأطفال  عربة  يف  نا�شفة 
نقاط  اإحدى  قرب  االربعاء,  ام�س  بتفجريها 
مديرية  مقابل  الزجنيلي  منطقة  يف  التفتي�س 

�شرطة اأم الربيعني. 
 PUKmedia وقال م�شدر يف �شرطة نينوى لـ
اجلنود  اأحد  �شاق  برت  عن  اأ�شفر  االنفجار  اإن 
واإ�شابة مدنيني اأحدهما حالته خطرة ف�شال عن 

اإعطاب �شيارة مدنية.

طعمة
قال النائب عمار طعمة: ان عدم ح�شول حتالفات 
انتخابية باأي اجتاه معني ال ميكن له التاأثري على 
اإرباك الو�شع االأمني, مبينا: ان هنالك تاأكيدات 
لتقوي�س  اإقليمي  جد  وجود  على  حكومية 
مثل  بالتايل   , البالد  يف  الدميقراطية  التجربة 
هذه التحديات وان �شدقت وثبتت �شحتها فاإنها 

ت�شتهدف جميع القوى ال�شيا�شية . 
اىل  يوؤدي  امني  اإرباك  اأي  ان"  طعمة:  وقال 
تردي اال�شتقرار االأمني و�شيعرقل م�شار الكتل 
ماال  وهذا  بال�شلب  عليها  وينعك�س  ال�شيا�شية 
وال  ال�شيا�شية  واالأحزاب  الكتل  فيه  ترغب 
ترجوه اأي من القوى ". واأ�شاف: "ال ميكن الأي 
جهة �شيا�شية ان ت�شتخدم اإرباك الو�شع االأمني 
كورقة لل�شغط واملزايدة االنتخابية وباعتقادي 
القوى  �شتعزز  للمزايدات  االإ�شارة  ان  اأرى 
االإرهابية يف اإيقاع املزيد من اخلروقات االأمنية 
وقد تت�شتت اجلهود ونبتعد عن ت�شخي�س العدو 
الوقت  يف  ال�شيا�شية  الكتل  فتفرتق  احلقيقي 

الذي يجب ان تكون متكاتفة".
 

العدد )1623( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س)8(ت�سرين االول 2009

 بغداد / املدى
املالكي  كامل  نوري  الوزراء  رئي�س  قال 
مهام  من  هي  االأيتام  رعاية  م�شوؤولية  اإن 
والتحديات  املهام  لكرثة  ولكن   , احلكومة 
اإجتهت دول  اليوم كما  التي نواجهها, نتجه 
العامل لالعتماد على املوؤ�ش�شات املدنية لتكون 
الدولة يف هذا االجتاه  ظهريًا وداعمًا جلهد 
من  عددًا  مبكتبه  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء   ,
العراق:  االأيتام يف  ممثلي موؤ�ش�شات رعاية 
ور�س  ومن  موؤ�ش�شاتكم  من  جنعل  اأن  نريد 
لرعاية  منطلقًا  ب�شددها  اأنتم  التي  العمل 
االأيتام,الأن م�شاألة االأيتام فيها اأهلية ورعاية 
حروب  من  العراق  �شهده  ملا  نتيجة  وا�شعة 
االإرهاب  اأحداث  من  تالها  وما  واإعدامات 
االأرامل  من  كبرية  ن�شبة  خلف  الذي  ,االأمر 
رعاية  اليوم  منا  يحتاجون  الذين  وااليتام 

خا�شة.
خالل  نراعي  اأن  علينا   : املالكي  واأ�شاف   
واالأخالق  املبادئ  لليتيم  ورعايتنا  تربيتنا 
�شعبنا,  بها  يت�شم  التي  والثقافات  والقيم 
باليتيم  يو�شينا  االإ�شالمي  الدين  وان  �شيما 
نتيجة  بلدنا  يف  االأيتام  عدد  وتربيته,واإن 
مبا  نهتم  جتعلنا  به  مرت  التي  االأحداث 
تقومون به وتدفعنا لالإلتزام ال�شديد مب�شاألة 
م�شاندة  مبهام  قمنا  لقد   : مبينا   , اليتيم 
املراأة  رعاية  دائرة  كت�شكيل  االأيتام  لرعاية 
الذين  لالأيتام  االأموال  ندفع  التي من خاللها 
توفري  التعني  اليتيم  رعايتها,وق�شية  حتت 
البيئة  توفري  فيها  املهم  ,اإمنا  فقط  االأموال 
اليواجهوا  حتى  االأيتام  لرتبية  املنا�شبة 
الت�شريد وال�شياع,ونحن مهتمون  باجلوانب 
وفق  لليتيم  والرتبوية  والتعليمية  ال�شحية 

نحن  الوزراء:  رئي�س  .واأفاد  يحتاجه  ما 
اليوم اأمام مهمة االهتمام  باالأيتام ورعايتهم 
واأن ال نرتكهم للقدر ,وقد اكدنا يف منا�شبات  
�شغارًا  ماداموا  االأيتام  رعاية  على  عديدة 
ليكونوا �شاحلني لبناء الوطن يف امل�شتقبل , 
م�شيفا لقد كانت ح�شة العراق االأكرب يف عدد 
االأيتام نتيجة احلروب واملغامرات التي مرت 
به, واإذا كنا قد اإن�شغلنا ما بعد �شقوط النظام 
املباد بالعملية ال�شيا�شية ومقاومة االإرهاب, 
فاليوم وبعد توفري االأمن واالإ�شتقرار االأمني 
باالأيتام  كبري  ب�شكل  نهتم  واالإقت�شادي 
على  تعمل  التي  املوؤ�ش�شات  بدعم  ونتعهد 
والكوادر  واخلربات  الطاقات  وتوفري  ذلك 
ال�شريحة,وم�شاندتنا  هذه  لرعاية  الالزمة 
املهمة  الأن  تاأتي  االأيتام  رعاية  ملنظمات 
املجتمع  ومنظمات  احلكومة  بني  تكاملية 

يعترب  وهذا  املجاالت  خمتلف  يف  املدين 
اخرى  جهة  اجلديد.من  العراق  مالمح  من 
رجال  من  عددا  ا�شتقباله  اثناء  املالكي  قال 
االعمال: ان الفر�شة ا�شبحت مواتية  لرعاية 
العراقيني  االأعمال  ورجال  اخلا�س  القطاع 
يف ظل االإنفتاح االإقت�شادي ووجود القوانني 
وامل�شتثمرين,  املال  راأ�س  بحماية  اخلا�شة 
م�شيفا : ان مهمة االإقت�شاد وتطويره لي�شت 
للقطاع  وحدها,اإمنا  الدولة  م�شوؤوليات  من 
وحتى   , االإطار  هذا  يف  مهم  دور  اخلا�س 
اإدارة  يف  احلديدية  املركزية  من  نتخل�س 
فر�س  خلق  اإىل  ن�شعى  االإقت�شادية  العملية 
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  للتعاون 
بلد  اأي  ان  املعروف  املجاالت,ومن  خمتلف 
تتحقق فيه نه�شة اقت�شادية يكون فيها الدور 

االأ�شا�س لرجال االأعمال. 

يتمتع  بلدنا  ان  اىل  الوزراء  رئي�س  وا�شار 
برثوات كبرية,يجب ان ت�شتثمر يف  تطوير 
خماوفه  املال  لراأ�س  كان  ,واذا  االقت�شاد 
�شمانة  هناك  اأ�شبحت  ,فاليوم  ال�شابق  يف 
واأ�شحاب  االأعمال  رجال  كان  اأن  ,وبعد 
فر�س  ليجدوا  العراق  من  يهربون  االأموال 
الظروف  نتيجة  اأخرى  اأماكن  يف  عمل 
االإرهابيني  وجود  وب�شبب  ال�شابقة  االمنية 
يقومون   كانوا  الذين  والع�شابات  والقاعدة 
االإقت�شادية  امل�شاريع  ينفذون  من  باإبتزاز 
واخلدمية,ا�شبحوا يقبلون على العراق يف 
والذي  حتقق  الذي  االأمني  االإ�شتقرار  ظل 
نعمل جميعًا على احلفاظ عليه , بل واأ�شبح 
باأن  نطالب  اأن  ومواطنني  كدولة  حقنا  من 
االأ�شا�س يف  الدور  الوطنية  ل�شركاتنا  يكون 

عملية البناء.

اك������د االه����ت����م����ام ب����االي����ت����ام ورع���اي���ت���ه���م

رئي�س الوزراء : الفر�شة ا�شبحت مواتية  لرعاية القطاع 
اخلا�س ورجال الأعمال

  بغداد / املدى 
اجلمهورية  رئي�س  نائبا  بحث 
الها�شمي  وطارق  املهدي  عبد  عادل 
ال�شيا�شي  امل�شهد  تطورات  اخر 
والتح�شريات  االمنية  واالو�شاع 
االنتخابات  الجراء  اجلارية 

الت�شريعية املقبلة.
وقال بيان ملكتب عبد املهدي ح�شلت 
املدى على ن�شخة منه ام�س االربعاء 
اجلمهورية  رئي�س  نائبي  ان   :
اعتماد  اهمية  االجتماع  خالل  اكدا 
لالنتخابات  املفتوحة  القائمة 
يف  نوق�س  كما   , املقبلة  الت�شريعية 
ويف  امل�شائل  من  العديد  االجتماع 
خمتلف اجلوانب , م�شيفا :  ان عبد 
املهدي اكد عقب اللقاء ان املناق�شات 
تناولت اي�شا الدور الذي ي�شطلع به 

جمل�س النواب باال�شراف واملراقبة 
ومتابعة  االنتخابية  العملية  على 
االنتخابي  ال�شلوك  قواعد  ورقة 
اىل  الرئا�شة  جمل�س  قدمها  التي 
باال�شافة  موؤخرا,  النواب  جمل�س 
فتح  و�شرورة  املياه  ق�شية  اىل 
وحتديد  ابعاده  بكل  امللف  هذا 
دول  وجانب  العراقي  اجلانب  دور 

اجلوار. 
ب�شاأن  التباحث  مت  انه   اىل  وا�شار 
لنائب  املرتقبة  الر�شمية  الزيارة 
الها�شمي  طارق  اجلمهورية  رئي�س 
امللفات  متابعة  بهدف  فرن�شا  اىل 
املهمة التي مت بحثها من قبلنا ومن 
جانب رئي�س الوزراء نوري املالكي 
يف الزيارتني الر�شميتني ال�شابقتني 

لفرن�شا. 

عبد املهدي والها�شمي يوؤكدان اهمية اعتماد 
القائمة املفتوحة  

 �شورى الدولة ينفي 
ترقية معاوين رئي�س 
الدارة النتخابية   

بغداد / املدى
االدارة  رئي�س  معاوين  ترقية  ب�شاأن  راأيا  ابداءه  الدولة  �شورى  جمل�س  نفى   
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  يف  موظف  اأي  او  وكالء  درجة  اىل  االنتخابية 
)اآكانيوز(  وكالة  بح�شب  املجل�س   رئي�س  عاما.وقال  مديرا  ليكون  لالنتخابات 
ام�س االربعاء اإن "املفو�شية عر�شت تعديال لقانونها على املجل�س ين�س على اأن 
يكون االمني العام ملجل�س املفو�شني ومعاوين رئي�س الدائرة االنتخابية ووكالء 
املفو�شني ومدراء الدوائر ومدراء هيئة االقليم ومكاتب املحافظات بدرجة مدير 
عام يتم تر�شيحهم من جمل�س املفو�شني باغلبية عدد اع�شائه ويتم تعيينهم وفقا 

للقانون". 
يبِد  الدولة, ومل  التدقيق لدى جمل�س �شورى  قيد  التعديل  "قانون  اأن  واأو�شح 
املجل�س راأيه بعد ب�شاأن املو�شوع".يذكر اأن عددا من النواب ا�شاروا خالل جل�شة 
اأن  اىل  احليدري  فرج  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  رئي�س  ا�شتجواب 
جمل�س �شورى الدولة وافق على عد معاوين رئي�س االدارة االنتخابية وكالء, 

وعددا من موظفي املفو�شية العاديني مديرين عامني.

بغداد / املدى
احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق  اعلن 
وافق  الوزراء  جمل�س  ان  الدباغ  علي 
على اإعتماد نظام التحميل يف اجلامعات 
واالأهلية  الر�شمية  واملعاهد  والكليات 
املرقنة  الطلبة  واإعادة  فقط  لدر�شني 
املنتهية  ال�شنة  يف  هم  ممن  قيودهم 
االإجمالية  املدة  تتجاوز  ال  اأن  �شريطة 
امل�شموح لهم فيها بالدرا�شة , م�شيفا ان 

ال�شعري  بذور  بيع  على  متت   املوافقة 
الواحد  للطن  دينار  الف   200 ب�شعر 
دينار  الف   400 ب�شعر  احلنطة  وبذور 
واملزارعني  للفالحني  الواحد  للطن 
الزراعة  وزارة  و�شوابط  جداول  وفق 
اخلط  �شمن  الواقعة  املناطق  و�شمول 
املطري 250_300 ملم بزراعة احلبوب 
الوزراء  جمل�س  قرار  من  اإ�شتثناء 
الفالحون  ويخري   2009 ل�شنة   272

اأو  اأعاله  الثمن  بدفع  اأما  واملزارعون 
ت�شديد بذور عند مو�شم احل�شاد بنف�س 

الكمية التي اأ�شتلمت من الوزارة.
وافقت  احلكومة  ان  الدباغ  وا�شاف 
�شد خا�شة جاي يف  تنفيذ م�شروع  على 
املوارد  وزارة  قبل  من  كركوك  حمافظة 
املائية �شمن موا�شفات اخلزنية البالغة 
متثل  والتي  مكعب  مليون   )38,85(
 , عظيم  �شد  يف  اخلزين  من   %)2,59(

م�شريا اىل ان املوافقة متت على اإقرتاح 
م�شروع قانون تعديل اخلدمة اجلامعية 
اىل  واإحالته   2008 ل�شنة   )23( رقم 
من  تدقيقه  اإكمال  بعد  النواب  جمل�س 
واإ�شتنادًا  الدولة  �شورى  جمل�س  قبل 
اأواًل  )61/البند  املادتني  اأحكام  اىل 
وح�شب  الد�شتور  من  ثانيًا(  و80/البند 
الوزراء  جمل�س  اأقرها  التي  املالحظات 
وامل�شت�شار  القانونية  الدائرة  وتكليف 

قانون ملعاجلة  باإعداد م�شروع  القانوين 
حاالت حملة ال�شهادات العليا بالوزارات 

االأخرى وخالل مدة اأ�شبوعني.
وافق  املجل�س  ان  الر�شمي  الناطق  واكد 
�شالحية  النفط  وزير  تخويل   على 
م�شروع  على  والتوقيع  التفاو�س 
جمهورية  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة 
لل�شراكة  االأوربي  واالإحتاد  العراق 
اال�شرتاتيجية يف جمال الطاقة ب�شيغتها 

جمل�س  قبل  من  واملعتمدة  املُ�شححة 
اأحكام  اىل  اإ�شتنادًا  وذلك  الدولة  �شورى 
الد�شتور  من  �شاد�شًا(  البند   /80( املادة 
مع  بالتن�شيق  اخلارجية  وزارة  وقيام 
وزارة النفط حول اإعداد وثيقة التخويل 
لديها  املُعتمدة  ال�شياقات  وفق  الالزمة 
ملجل�س  العامة  االأمانة  اىل  ورفعها 
توقيع  اإ�شتح�شال  اأجل  من  الوزراء 

رئي�س جمل�س الوزراء.

واملعاه��د للجامع��ات  التحمي��ل  نظ��ام  اعتم��اد  عل��ى  تواف��ق  احلكوم��ة 

برملاين : وفق 
الح�شائيات 
ال�شكانية ل بد من 
زيادة عدد النواب

بغداد / املدى
قال النائب عن كتلة التحالف الكرد�شتاين 
حم�شن ال�شعدون , اإن القوائم واالح�شائيات 
التي و�شلت من وزارة التجارة توؤكد زيادة 
عدد نفو�س العراق, وبالتايل ال بد من زيادة 
عدد ممثليهم يف الربملان, حيث اأن لكل مائة 
األف مواطن ممثاًل واحدًا, مو�شحًا اأن عدد 
اأع�شاء الربملان احلايل 275 ع�شواأ, و�شيكون 
عددهم يف الربملان املقبل ما بني 311 اىل 
312, كون عدد نفو�س العراق و�شل تقريبًا 
اىل اأكرث من ثالثني مليونًا, مبينًا اأنه عندما 
تكتمل املناق�شات حول هذا املو�شوع �شنكون 
انتهينا من حتديد عدد املقاعد وان التعديل 
الذي �شيليه يف قانون االنتخابات �شيكون 
حول مو�شوع توزيع الدوائر بالن�شبة 
للمحافظات.
 PUKmedia واأ�شار ال�شعدون بح�شب 
اىل اأن هذه املوا�شيع �شتناق�س, اإ�شافة اىل 
مناق�شة بع�س املوا�شيع واملقرتحات االأخرى 
التي قدمت من قبل االأع�شاء والتي �شيتم 
مناق�شتها بعد القراءة االأوىل للقانون. 
وبخ�شو�س امكانية تاأجيل االنتخابات, 
اأو�شح النائب حم�شن ال�شعدون اأن مو�شوع 
االنتخابات مت حتديده يف ال�شاد�س ع�شر 
من مطلع العام املقبل, وهذا التاريخ ال ميكن 
تغيريه اأو التالعب به, واأن املادة 56 من 
الد�شتور حددت مدة فرتة الربملان باأربع 
�شنوات تنتهي يف 16/ 3 من العام املقبل, 
والفقرة ب من املادة 56 من الد�شتور تقول :ال 
بد اأن جتري االنتخابات قبل هذه الفرتة بـ 45 
يومًا, واملو�شوع د�شتوري و ال ي�شتطيع اأي 
�شخ�س تاأجيل االنتخابات. 

كرك�ك / املدى 
االأق�شية  �شرطة  مديرية  يف  م�شدر  قال 
كركوك:اإن  ملحافظة  التابعة  والنواحي 
قوات م�شرتكة من اجلي�س و�شرطة االأق�شية 
االأمريكية,  القوات  من  بدعم  والنواحي 

وتفتي�س  دهم  بحملة  االربعاء  ام�س  قامت 
وا�شعة يف قرى عط�شانة واملرة والعزيزية 
كركوك. جنوبي  داقوق  لق�شاء  التابعة 
 PUKmedia واأ�شاف امل�شدر بح�شب 
: اأن احلملة اأ�شفرت عن اعتقال 7 اإرهابيني 

وم�شتبه بهم, اأحدهم مطلوب لدى االجهزة 
االمنية يدعى يا�شر عبد عوف وينتمي اىل 
جماعة ما ي�شمى )اأن�شار ال�شنة( االرهابية 
االأ�شلحة  من  كبرية  كمية  �شبط  مت  كما   ,

واالعتدة, يف احلملة.

افتتاح مراكز اأمنية يف نواحي 
ق�شاء خانقني

امل��سل/ن�زت �سمدين 
على   , نينوى  حمافظة  جمل�س  اأع�شاء  �شوت 
قرار غري ملزم باإقالة قائد عمليات نينوى اللواء 
ح�شن كرمي خ�شري , جاء ذلك خالل جل�شة طارئة 
عقدها املجل�س , يف اأعقاب ت�شريحات اأدىل بها 
بان  فيها  ذكر  االإعالم,  لو�شائل  العمليات  قائد 
كانت  موؤخرًا  نينوى  يف  جرت  التي  االعتقاالت 
الق�شاة  واأن  املحلية,  احلكومة  مع  باالتفاق 
واجباتهم  الميار�شون  املو�شل  حماكم  يف 
رئي�س  نائب  الزيباري  دلدار  وقال  يجب.  كما 

اأن   "  : اجلل�شة  خالل  نينوى  حمافظة  جمل�س 
قائد العمليات وطوال اال�شهر املا�شية,  جتاهل 
طلباتنا ملقابلته , وكلما ات�شلنا به يحدد مواعيد 
بالتق�شري يف  يتهمنا  "هو   : تلغى" واأ�شاف  ثم 
واجباتنا كمجل�س, الننا حتدثنا عن عدم قدرته 
على ب�شط ال�شيطرة على كامل حمافظة نينوى" 

 .
 ورف�س الزيباري اي�شًا اتهامات قائد العمليات 
لديه  ان  وقال:"لو  املو�شل,  مدينة  يف  للق�شاة 
بواجباته  يخل  بانه  قا�س  اي  �شد  دليل  اي 

فليثبته ونحن جميعا �شنكون معه جتاه املق�شر, 
ادلة,  دون  احد  مقا�شاة  الي�شتطيع  قا�س  اي 
تثبت  �شخ�س  عن  تهمة  يرفع  ان  والي�شتطيع 

االدلة تورطه". 
نينوى  حمافظة  جمل�س  اع�شاء  و�شوت  هذا   
باجماع احلا�شرين منهم, على طلب الإقالة قائد 
اع�شاء  احد  وبح�شب  لكنه  نينوى,  عمليات 
املجل�س الذين ات�شلت بهم املدى غري ملزم, الأن 
هذا االمر يعود اىل قائد القوات امل�شلحة املتمثل 

برئي�س الوزراء نوري املالكي, 

قائد  خ�شري  كرمي  ح�شن  الركن  اللواء  وكان   
موؤمتر  يف  الق�شاة  اتهم   قد  نينوى,  عمليات 
مدينة  يف  املا�شي  ال�شبت  يوم  عقد  �شحفي 
امل�شلحني  �شراح  اطالق  وراء  بانهم  املو�شل, 
القب�س  بالقاء  االمنية  االجهزة   تقوم  الذين 
اطلق  تلعفر  بتفجريات  املتهم  باأن  وذكر  عليهم, 
وا�شار  ذلك,  على  كمثال  فقط  عام  بعد  �شراحه 
قائد العمليات يف ذات املوؤمتر اىل ان خطة �شور 
نينوى وهي املرحلة الثالثة لعملية ام الربيعني 

االمنية, جتري باالتفاق مع حمافظة نينوى. 

الت����ه����ام����ه ال����ق���������س����اة ب��ال��ت��ق�����س��ر

ق��ائ��د ع��م��ل��ي��ات نينوى ب��اإق��ال��ة  ي��ط��ال��ب  ن��ي��ن��وى  جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة 

خانقني / عمر الدليمي
اأعلن اآمر لواء الرد ال�شريع الرابع العميد 
اأمنية يف  افتتاح مراكز  منعم ها�شم عن 
تبة  وقرة  وال�شعدية  جلوالء  نواحي 
هذه  اأبناء  داعيا   , لها  التابعة  والقرى 
يف  العمل  طلبات  تقدمي  اىل  املناطق 
املتطوعني  ان  اإىل  م�شريا  املراكز  هذه 
�شيكونون من �شكان املنطقة ح�شرا ومن 
االإجراء  هذا  وان  املجتمع  مكونات  كل 
االأمني  اجلانب  تعزيز  اإطار  يف  ياأتي 
اجلهد  يف  املحليني  املواطنني  واإ�شراك 

املن�شب على مكافحة االإرهاب .
اول  عقدت  التي  الندوة   يف  ذلك  جاء 
املذكور  اللواء  مقر  يف  الثالثاء  اأم�س 
اللواء  اآمر  بح�شور   , جلوالء  بناحية 
الرابع والثالثني بي�شمركة وممثل قيادة 
املعنية  النواحي  ومدراء  دياىل  عمليات 
ال�شيا�شية العاملة يف  وممثلي االأحزاب 
اجلن�شيات  متعددة  والقوات  املنطقة 

االأو�شاع  م�شتجدات  مناق�شة  بهدف 
االأمنية واأ�شباب هجرة العوائل الكردية 

خا�شة يف مناطق قرة تبة و جلوالء .
واأو�شح العميد ها�شم اإن عدد املتطوعني 
يف هذه الدفعة ) 557 ( متطوعا �شوف 
مراكز  ومناطقهم  قراهم  من  يتخذون 
العراقي  اجلي�س  اإ�شراف  حتت  ثابتة 
من  تخ�شي�شها  جرى  قد  رواتبهم  وان 
قبل احلكومة العراقية  , داعيا االأحزاب 
من  مقراتها  حرا�س  منع  اإىل  ال�شيا�شية 
جتوالهم  اأثناء  الع�شكري  الزي  ارتداء 
يف االأ�شواق واملحال ال�شكنية , عادا هذا 
يجب  التي  الفو�شى  مظاهر  من  االأمر 

تالفيها  .
النواحي  مدراء  طالب  جانبهم  من 
بتعزيز  ال�شيا�شية  االأحزاب  وممثلي 
اخلدمات يف املنطقة التي تعاين من �شح 
املياه والبطالة التي تعد حمركا اأ�شا�شيا 

من حمركات العنف واالإرهاب .

اعتقال 7 ارهابيني يف كركوك

طارق الها�شمي عادل عبد املهدي

نوري املالكي


