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بغداد/املدى
اعلن رئي�س املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف 
العراق ف����رج احليدري ان جمل�س رئا�سة اجلمهورية 
ابلغه بجع����ل موع����د االنتخاب����ات الت�سريعية يف 18 
بدال عن 21 كانون الثاين ب�سبب تزامنها مع منا�سبة 

دينية.
وق����ال احليدري خالل موؤمت����ر �سحايف بح�سب )ا ف 
ب( ان "جمل�����س الرئا�سة  يعتقد ان 18 اف�سل من 21 
ل�سبب تزامنها م����ع منا�سبة اربعني االمام احل�سني". 

م�سيفا ان هذا ماتبلغ به �سفويا.
 وق����ال بي����ان �س����ادر ع����ن املفو�سي����ة العلي����ا امل�ستقلة 
لالنتخابات انها اعلنت ر�سميا ان عدد املقاعد للربملان 
املقبل هو 323 مقعدا. وقال ع�سو جمل�س املفو�سني 
قا�سم العبودي يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع رئي�س 
املفو�سية فرج احليدري ورئي�س بعثة االمم املتحدة 
اد مليك����رت ان املقاعد املذكورة مت تق�سيمها يف بغداد 
68 مقع����دا ، ونين����وى 31 والب�سرة 24 وذي قار 18 
وباب����ل 16 وال�سليمانية 15 واالنبار 14 واربيل 14 

ودي����اىل 13 وكركوك 12 و�سالح الدين 12 والنجف 
12 ووا�سط 11 والقاد�سية 11 ومي�سان 10 ودهوك 
9 وكرب����الء 10 واملثنى 7 مقاعد . وا�ساف اما مقاعد 
الوطني����ة  واملقاع����د  مقاع����د   8 فا�سبح����ت  املكون����ات 

التعوي�سية 8 مقاعد اي�سا . 
فيما عقدت اللجنة االأمنية العليا لالنتخابات اجتماعا 
برئا�س����ة الفري����ق الدكتور اي����دن خال����د يف مقر مركز 
العملي����ات الوطني لبحث اخلط����ة االأمنية املو�سوعة 
وا�ستكم����ال جميع مفا�سلها متهي����دا لعقد موؤمتر عام 

يح�س����ره جميع قادة االأجهزة االأمنية ومدراء مكاتب 
املفو�سي����ة يف االنتخابات وممثلي االأمم املتحدة يف 
مطل����ع ال�سه����ر املقبل وجرى خ����الل االجتم����اع اأعادة 
تقييم جمي����ع القواطع االأمني����ة واحتياجات كال منها 
لتاأم����ني جمي����ع مراكز االق����رتاع املنت�س����رة يف جميع 
املحافظ����ات واخلط����ط االأمني����ة املو�سوع����ة حلماي����ة 

املر�سحني.
 وق����ال القائد الع�سكري يف جن����وب بغداد الكولونيل 
غريغوري ال�سك ان االنتخاب����ات العراقية يف كانون 

املقبل �ستكون مبثابة حتد للقوات االمريكية وقوات 
االمن العراقية.

وا�س����اف ال�سك بح�س����ب )كونا( ان ه����ذه االنتخابات 
لنا وجلمي����ع اجلهود  بالن�سب����ة  مهم����ا  "متث����ل حدثا 
الت����ي نبذلها" قائال ان الق����وات االمريكية عملت جنبا 
اىل جن����ب مع ق����وات االمن العراقي����ة لتحديد وتلبية 

االنتخابات. وظروف" تاأمني  "اأهداف 

تفا�شيل اخرى �س2

بغداد /املدى
اكملت القوة اجلوي���ة العراقية جتاربها على 
�ساروخ ح���راري قادر على اخ���رتاق املواقع 
املح�سنة للم�سلحني يف حماولة منها لتعزيز 
قدراته���ا ودعم الق���وات االأمنية. وق���ال بيان 
�س���ادر عن الق���وة اجلوية ام����س االربعاء ان 
اح���د ا�سرابها ق���ام وبقيادة طياريه���ا بتنفيذ 
 .)HELL FIER( متارين رمي ال�ساروخ
وا�س���اف البي���ان ان هذا التمري���ن عك�س دقة 
الرم���ي واملوا�سفات العالي���ة، ا�سافة لقابلية 
الطي���ار العراقي على ا�ستيعاب التكنولوجية 

احلديثة.
م���ن جهت���ه، قال قائ���د القوة اجلوي���ة ان هذه 
التقني���ة �سيت���م توظيفه���ا يف ا�سن���اد القوات 

الربية ومعاجلة االهداف االرهابية.  
وكان���ت الق���وات العراقية تعتم���د �سابقا على 
القوة اجلوي���ة االأمريكية لتاأمني االأجواء يف 
حربها مع امل�سلحني اإال اأن جهودا تبذل حاليا 
لعق���د �سفق���ات م���ع العديد م���ن بل���دان العامل 
لتطوي���ر الق���وة اجلوي���ة العراقي���ة وتوف���ري 

الدعم اجلوي لغريها من ال�سنوف. 

بغداد / املدى
الت���ي  اال�ستج���واب  عملي���ات  اىل  ع���ودة  يف 
ف���رت حما�سه���ا عل���ى اث���ر اعرتا����س احلكومة 
عل���ى ا�ستج���واب اع�سائها وماخلفت���ه عملية 
ا�ستجواب وزي���ر التجارة م���ن تداعيات على 
امل�سه���د ال�سيا�س���ي ، وم���ع ق���رب االنتخاب���ات 
الت�سريعية ، اعترب بع����س النواب ان موافقة 
وزي���ر النف���ط عل���ى عملي���ة ا�ستجواب���ه تاأتي 
�سم���ن الدعاي���ة االنتخابي���ة ، يف ح���ني رم���ى 
ال���وزارة  ملع���ب  يف  بالك���رة  ال�سهر�ست���اين 
ال�سابقة وحاول ان ي�سدد الكثري من االتهامات 
اىل ح���زب الف�سيلة جميبا على ا�سئلة النواب  
بثقة نالت اعجابهم ، يف حني يعزي الكثري من 
النواب التلكوؤ يف عمل الوزارة لل�سهر�ستاين 
،  عاده �سبب���ا يف تخلف ال�سناعة النفطية يف 

العراق .
فيما قال النائب عن كتلةالف�سيلة النائب با�سم 
�سريف " ان وزير النفط ح�سني ال�سهر�ستاين 

ف�سل���ه يف  ال���وزارة ب�سب���ب  الي�سل���ح الدارة 
ادارتها منوه���ا اىل ان ال�سهر�ستاين ي�ستخدم 

ا�سم رئي�س الوزراء لتمرير بع�س االمور".
وا�س���اف �سري���ف  بح�س���ب وكال���ة ال�سحافة 
امل�ستقلة )اإيبا( " رغم تعهد الوزير عند  ت�سلم 
الوزارة باأنه �سيقوم بزيادة االنتاج اىل ثالثة 
مالي���ني ع���ام 2007 اال ان���ه ف�س���ل يف الزيادة 

وتطوير االنتاج وان�ساء م�ساف جديدة".
ويبل���غ انتاج الع���راق حالي���ا م���ن النفط 2،3 

مليون برميل يوميا .
وا�سار �سريف اىل " ان موازنة عام 2009 قد 
تاأخ���رت ب�سبب انخفا�س ا�سع���ار النفط وقلة 
ال�س���ادرات وان جمال�س املحافظات مل تت�سلم 
م�ساريعه���ا  تنف���ذ  ومل  املالي���ة  تخ�سي�ساته���ا 
نظ���را العتماد االقت�س���اد العراقي يف 95%من 

ميزانيته على النفط".
واعت���رب �سري���ف ه���ذا كله ب�سب���ب م���ا ا�سماه 
"ال�سيا�س���ة الفا�سلة للوزير" ،موؤكدا على انه 

�سيق���وم " بجمع 50 توقيع���ا من اجل املطالبة 
ب�سحب الثقة منه ".

 م���ن جهت���ه طال���ب النائ���ب حي���در اجلوراين 
ع���ن االئت���الف املوحد جمل����س رئا�سة جمل�س 
الن���واب بدرا�س���ة  جمي���ع اال�ستجوابات التي 
تقدم من قبل النواب. وا�سفا ا�ستجواب وزير 
النفط بال�" م�سيعة للوقت وكان من املفرت�س 
ان تط���رح يف جلنة النف���ط والغاز بدال من ان 

ت�سب للدعاية االنتخابية ".
واأ�س���اف " ان االأم���ر كان خمج���اًل وهزياًل يف 
عملي���ة اال�ستجواب الن اال�سئل���ة كانت عبارة 
ع���ن ر�سائل م�سحوب���ة من االنرتني���ت ولي�س 
لوزير النفط ال�سهر�ستاين اية عالقة باالأ�سئلة 

التي وجهت اإليه".
 اىل ذلك اعلنت النائبة عن االئتالف املوحدعن 
كتل���ة م�ستقل���ون )الكتل���ة الت���ي ينتم���ي اليها 
ال�سهر�ست���اين(  �سم���رية املو�س���وي ان وزي���ر 
النفط ح�سني ال�سهر�ستاين ك�سف ام�س خالل 

جل�سة ا�ستجوابه يف الربملان عن ملفات ف�ساد 
حدثت يف وزارته قبل ان يت�سنم املن�سب. 

وقال���ت يف موؤمت���ر �سحفي عقدت���ه ام�س على 
هام����س جل�سة اال�ستج���واب ان ال�سهر�ستاين 
حت���دث عن وجود 3 ملفات ف�ساد االول يتعلق 
بوج���ود جلن���ة ت�سمى جلن���ة املتابع���ة وتعنى 
بالعقود والتعيين���ات ، وح�سب ادعاء اع�ساء 
هذه اللجنة فانهم يحملون �سهادات املاج�ستري 
والدكتوراه وكانوا يح�سلون على امتيازات 
خا�س���ة من ال���وزارة مثل ال�سي���ارات واجهزة 

االت�سال وغريها . 
وا�ساف���ت ان ال�سهر�ستاين اكد انه حني ت�سلم 
املن�س���ب �س���كل جلن���ة حتقي���ق واثب���ت انه���م 
يحمل���ون �سه���ادات م���زورة وكان���وا يقومون 

باأعمال م�سبوهة يف الوزارة. 
وتابع���ت ان الوزير اك���د ان قياديني من حزب 
الف�سيل���ة جاءوا اليه وطلب���وا منه ان يتعاون 

مع هذه اللجنة لكنه رف�س. 

ال���ذي  الث���اين  املل���ف  وذك���رت املو�س���وي ان 
تعي���ني 35  ه���و  ال�سهر�ست���اين  عن���ه  حت���دث 
�سخ�س���ا حلماي���ة ال���وزارة ، لك���ن ه���وؤالء مت 
ا�ستخدامه���م حلماي���ة جام���ع الرحم���ن التابع 

حلزب الف�سيلة. 
ع���ن  ك�س���ف  ال�سهر�ست���اين  ان  واو�سح���ت 
ان هن���اك 40 �سي���ارة م���ن �سي���ارات ال���وزارة 
م�ستخدم���ة من اع�س���اء يف الربمل���ان لكن بعد 

�سنتني مت ا�سرتجاع 11 منها.. 
يذكر ان مقرر جلن���ة النفط والغاز النائب عن 
ح���زب الف�سيلة جابر خليف���ة جابر ا�ستجوب 
وزير النفط ح�س���ني ال�سهر�ستاين يف جمل�س 

النواب.
 وكان جمل����س الن���واب ق���د ب���داأ ام����س االول 
ح���ول  النف���ط  وزي���ر  ا�ستج���واب  الثالث���اء 
اتهامات بالف�ساد االداري واملايل يف الوزارة 
ام����س  ال�ستج���واب  جل�س���ة  وا�ستكمل���ت   ،

االربعاء.

بغداد / املدى
التحال���ف  يف  القي���ادي  اعل���ن   
ان   " مع�س���وم  ف���وؤاد  الكرد�ست���اين 
االيام القليلة املقبلة �ست�سهد االعالن 
الكرد�ست���اين  التحال���ف  قائم���ة  ع���ن 
النيابي���ة  االنتخاب���ات  يف  للدخ���ول 

املقبلة".
التحال���ف  م���ن  اع�س���اء  وكان 
الكرد�ست���اين ق���د اعلن���وا يف الفرتة 
ال�سابق���ة ان قائمة التحال���ف �سيعلن 

عنها بعد اقرار قانون االنتخابات.
وا�س���اف مع�س���وم بح�س���ب وكال���ة 

ام����س  )اإيب���ا(   امل�ستقل���ة  ال�سحاف���ة 
التحال���ف  قائم���ة  ان  االربع���اء" 
الكرد�ست���اين وخ���الل الف���رتة املقبلة 
امل�س���رية  تعزي���ز  عل���ى  �ستعم���ل 
الدميقراطي���ة يف الب���الد منوه���ا اىل 
ان التحال���ف مع االلت���زام بالد�ستور 
امل�س���ار  تق���وي  الت���ي  والقوان���ني 

ال�سيا�سي يف العراق".
وا�سار اىل " ان التحالف الكرد�ستاين 
ل���ه جماه���ريه وموؤي���دوه و�سيدخ���ل 
االنتخابات وفق التناف�س االنتخابي 

امللتزم بالقوانني والد�ستور".

ترجمة / املدى 

وافق اعل���ى امل�سوؤولني التنفيذيني يف �سركة 
ب���الك ووت���ر على من���ح ملي���ون دوالر ر�سوة 
مل�سوؤول���ني عراقي���ني ثمنًا ل�سكوته���م و�سراء 
دعمه���م بعد حادثة ايلول عام 2007 ،  والتي 
فتح فيها افراد من بالك ووتر النار يف بغداد 
عل���ى مواطنني عراقيني ما ادى اىل مقتل 17 
منهم وعندما علم نائ���ب رئي�س ال�سركة بذلك 
واج���ه رئي�س جمل����س االدارة اي���رك برن�س، 
وقد اأدىل بهذه املعلوم���ات امل�سوؤول ال�سابق 
يف ال�سركة، م�سيفًا ان املبالغ دفعت نقدا بعد 
ت�ساعد العداء لل�سركة يف العراق اإثر حادثة 
�ساح���ة الن�سور ، يف كانون االول عام 2007 
علم���ًا ان املحقق���ني العراقي���ني واالمريكي���ني 
اأق���روا ان اطالق النار م���ن قبل افراد ال�سركة 
االمني���ة كان غ���ري م���ربر ، وبن���اء عل���ى ذل���ك 
ا�س���درت اوام���ر م���ن جه���ات علي���ا عراقي���ة 

بخروج ال�سركة من البالد والغاء عقدها. 
و�سرك���ة ب���الك ووتر من���ذ ابت���داء عملها يف 
ع���ام 2004 جمعت اكرث من 1.5 مليار دوالر  
م���ن عملها  يف حماي���ة الدبلوما�سيني وتويل 
االم���ور املتعلقة بانتقالها م���ن مكان اىل اخر 

يف العراق. 
 فيم���ا ق���ال رئي����س ال�سرك���ة  يف بداي���ة العام 
احل���ايل: ان االمر �سيوؤذينا، لن يكون �سربة 
اخالقية فح�سب لكنه �سي�سبب لنا ال�سرر." 

يف  ال�ساب���ق  التنفي���ذي  امل�س���وؤول  وب���ني   
ال�سرك���ة كوفر بالك، ان االمر مل يكن وا�سحًا 
ح���ول ال�سخ����س ال���ذي عر�س من���ح الر�سوة 
مل�سوؤولني عراقيني، ولكن بعد تاأييد الرئي�س 
ال�ساب���ق لل�سرك���ة تل���ك اخلط���ة ، ف���ان املبل���غ 
النقدي املخ�س�س مت ت�سلمه من عمان لي�سلم 
بعد ذلك ل� ريج غارنر، املدير االعلى انذاك يف 
الع���راق ، ال���ذي �سلم املبلغ اخ���ريًا مل�سوؤولني 
يف وزارة الداخلي���ة، وكان م���ن ت�سل���م املبلغ 
هو اجله���ة امل�سوؤول���ة عن اعط���اء تراخي�س 

العم���ل وريج غارنر، ال���ذي مايزال يعمل يف 
ال�سرك���ة ومن ال�سعب الو�سول اليه للتعليق 
عل���ى املو�سوع، م���ع ان امل�س���وؤول التنفيذي 
ال�سابق يف ال�سركة الذي اعرتف اخريًا، نفى 

علمه مبدى تورط غارنر يف املو�سوع. 
ويف ذلك الوقت كان كوفر  بالك يجري �سل�سلة 
من املناق�سات مع باتري�سيا اأ. بوتينز، احدى 
امل�سوؤوالت يف ال�سفارة االمريكية  يف بغداد  
، ب�س���اأن التعوي�س���ات الت���ي يتوج���ب دفعها 
ع���ن �سحاي���ا �ساح���ة الن�س���ور، وعندم���ا علم 

مبو�س���وع الر�س���وة انتابه الغ�س���ب ، وقطع 
حمادثاته مع ال�سيدة بوتينز. 

وقد غ���ادر كوفر ب���الك و�سخ����س اخر يدعى 
روب���رت ريج���ر )كان يف ال���� CIA �سابقًا(. 
ال�سركة بعد خالفات بني امل�سوؤولني ال�سابقني 
يف ال���� CIA وامل�سوؤول���ني التنفيذي���ني يف 
بالك ووتر التي تقع مكاتبها خارج وا�سنطن، 
ويق���ع مكتبها الرئي�س يف �سم���ال كاروالينا. 
وق���ال االثن���ان ان ب���الك ووتر كر�س���ت ثقافة 
الكاوب���وي وان ع���ددًا م���ن امل�سوؤول���ني فيه���ا 

�سقوا حدود القانون وال�سرعية. 
ام���ا ال�سيدة بوتين���ز، التي ه���ي االن �سفرية 
فق���د   ، �س���ري الن���كا  املتح���دة يف  الوالي���ات 
رف�س���ت التعلي���ق ، فيم���ا اأي���د االخ���رون يف 
ق���د  فيه���ا  امل�سوؤول���ني  ان  الق���ول  ال�سف���ارة 
اجتمع���وا مع التنفيذيني يف بالك ووتر لدفع 

التعوي�سات. 
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ، ان امل�سوؤول���ني يف 
وزارة اخلارجي���ة االمريكي���ة ، اعلن���وا، بعد 
الغ�سب ال���ذي ت�ساعد اإثر تلك احلادثة، انهم 
اليق���درون العم���ل يف بغ���داد م���ن دون بالك 
ووتر، كما ان امل�سوؤولني العراقيني ا�سقطوا 
دعواته���م العلنية ب�س���رورة طرد ال�سركة من 

البالد. 
ويقول رع���د ج���رار، امل�ست�س���ار العراقي يف 
جلنة خدمات ا�سدقاء امريكا، ان امل�سوؤولني 
العراقي���ني يف احلكوم���ة العراقي���ة تعامل���وا 

ب�سهولة مع بالك ووتر وكان لديهم موقفان، 
خط���اب موج���ه اىل ال���راأي الع���ام العراق���ي 
وحت���ى للربمل���ان اي�س���ًا يق���ول ان املتعهدين 
اخلا�سني �سيتم اإخراجهم من البالد، يف حني 
ان املتعهدي���ن ووزارة اخلارجي���ة االمريكية 

تلقوا خطابًا عك�س االول". 
ويف اواخ���ر ع���ام 2008 ، اتفق���ت احلكومة 
العراقي���ة وادارة بو�س عل���ى دور املتعهدين 
االمني���ني يف العراق، وبناء عل���ى االتفاقية ، 
فقد املتعهدون االمنيون ح�سانتهم ، وتوجب 
عليه���م احل�س���ول عل���ى املوافق���ات اخلا�سة 
بعمله���م يف الع���راق، ويف اذار ع���ام 2009، 
رف�ست احلكومة العراقية اعطاء الرتخي�س 
لل�سرك���ة، ومت ا�ستبدالها باخرى وهي تريبل 

كوميني. 
ل�س���راء  ووت���ر  ب���الك  �سرك���ة  وحم���اوالت 
امل�سوؤول���ني احلكومي���ني تعت���رب ام���رًا غ���ري 
�سرع���ي ح�سب القوان���ني االمريكية، واحدث 
ت�سدع���ًا  الر�س���وة  ع���ن  االخ���ري  الك�س���ف 
يف داخله���ا م���ا ادى اىل ا�ستقال���ة ع���دد م���ن 

امل�سوؤولني فيها. 
ومن���ذ عام 2001 ، حققت ب���الك ووتر، منوًا 
كب���ريًا لي����س فق���ط ع���رب عمله���ا يف الع���راق 
وافغان�ست���ان ، بل اي�س���ا عرب اعمال حمظور 

ك�سفها مع املخابرات املركزية االمريكية. 

عن النيويورك تاميز  

خريجو العلوم 
ال�شيا�شية 

يطالبون بتوفر 
فر�ص عمل لهم

بغداد/ املدى
قال وزير ال�سناعة فوزي احلريري: ان احلكومة مل ت�سع حلواًل مالئمة مل�سكلة منت�سبي هيئة الت�سنيع الع�سكري املنحلة البالغ عددهم )30( 
الف���ًا، ب���ل زاد زجه���م يف املن�سات ال�سناعية من حجم البطالة املقنعة فيها، داعيا اىل �س���رورة ان ت�سارك وزارتا  املالية والدفاع بايجاد خمرج 
للمتبق���ي من منت�سبي الهيئة.وا�س���اف احلريري يف لقاء اجرته معه )املدى(: ان االتفاقيات مع دول اجلوار �سبغتها العامة �سيا�سية ولي�ست 
اقت�سادي���ة اذ جتع���ل العراق �سوقًا ا�ستهالكية ملنتجات دول اجلوار، وت�سبب خ�سائر فادحة على اأكرث من ال�سعيد االقت�سادي يف البالد، الفتا 

اىل انه من االجدى ان تتم تلك االتفاقيات حتت �سرط املعادلة بني واردات العراق من تلك الدول و�سادراته غري النفطية اليها.
ن�س احلوار �س3

بغداد/ املدى
طال���ب رئي����س جلن���ة التعدي���الت الد�ستوري���ة يف جمل�س الن���واب النائ���ب همام 
حم���ودي املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات بتهيئة الرتتيبات الالزمة الجناح 
اال�ستفتاء على التعديالت التي اجرتها اللجنة املكلفة مبراجعة الد�ستور مراجعة 
�سامل���ة  لكل مواده وتعديالته واال�سافات التي مت���ت عليه طوال الفرتة ال�سابقة 
وذل���ك خالل يوم���ني م���ن االجتماع���ات والنقا�سات املكثف���ة وبح�س���ور امل�ست�سار 
القان���وين يف اللجن���ة وخ���رباء دولي���ني، ودع���ا حم���ودي يف ت�سريح ل���� )املدى( 
بع���د انته���اء اجتماع���ات رئا�سة جمل�س الن���واب اىل اال�سراع  بو�س���ع التعديالت 
الد�ستوري���ة على جدول اعمال املجل����س للت�سويت عليها.وعزز هذا الطلب ب�سكل 
ر�سم���ي وعرب رئا�سة جمل�س النواب كما اهاب بال�سعب العراقي ان ي�سارك ب�سكل 
ج���دي يف اال�ستفتاء الذي عده ال�سيخ حم���ودي باأنه "ال يقل اهمية عن الت�سويت 

على الد�ستور.

عراقيني مل�����ش��وؤول��ني  ر���ش��وة  ب��اإع��ط��اء  ي��ع��رف  ووت���ر  ب��الك  يف  م�����ش��وؤول 

 وا�شنطن حتذر بعد ا�شتباك 
الكوريتني

االأ�شد: ال �ش��روط لتحقيق ال�شالم 
بل حقوق لن نتنازل عنها

بغداد / املدى
على  ال�سوء  طالباين  جالل  اجلمهورية  رئي�س  �سلط   
اجراء  �سيما  ال  البالد  يف  العامة  ال�سيا�سية  االحوال 
االنتخابات الت�سريعية املقبلة، م�سريا اىل اهمية العراق 
يف املنطقة كونه بلدا غنيا برجاالته و ثرواته و تاأريخه 
العريق، مبينا قدرة العراق على لعب دور مهم يف املنطقة 
جاء   ، نهائي  ب�سكل  االرهاب  على  الق�ساء  يتم  ان  بعد 
الدولية  البعثة  رئي�س  ام�س  بغداد  يف  لقائه  خالل  ذلك 
لل�سليب االحمر يف العراق خوان بيدرو �سكريار الذي 
يرافقه  العراق،  يف  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�سبة  جاء 

الرئي�س اجلديد للبعثة الدولية ماغنا بارث.
جبو  �سلمى  ح�سرته  الذي  اللقاء  خالل  جرى  و   
م�ست�سارة رئي�س اجلمهورية ل�سوؤون املراأة تبادل االراء 
اكد   حيث  املعتقلني،  و  ال�سجناء  احوال  بخ�سو�س 
حقوق  احرتام  على  العراق  حر�س  اجلمهورية  رئي�س 
االعمدة  احد  باعتبارها  القانون  �سيادة  و  االن�سان 

اال�سا�سية لبناء العراق اجلديد.
رئا�سة اجلمهورية  بيان �سادر عن  طالباين يف  ثمن  و 
لل�سليب  الدولية  البعثة  رئي�س  بذلها  التي  اجلهود 
ا�ستعداده  عن  معربا  �سكريار،  بيدرو  خوان  االحمر 
للرئي�س  الالزمة  الت�سهيالت  و  الدعم  لتقدمي  الكامل 

اجلديد للبعثة من اجل اجناح مهام عمله.

االأحمرالدولية ال�شليب  بعثة  رئي�س  لقائه  خالل 

طالباين : حقوق االن�شان عمود اأ�شا�شي يف بناء العراق اجلديد    

ال�شهر�شتاين ين�شب التلكوؤ يف ال�شناعة النفطية اىل ف�شاد يف الوزارة ال�شابقة

الرئا�شة حتدد 18 كانون الثاين موعدًا الإجراء االنتخابات الت�شريعية

جلنة مراجعة الد�شتور 
تطالب رئا�شة النواب 

بالت�شويت  على التعديالت

فوؤاد مع�شوم : االإعالن عن 
الكرد�شتاين  التحالف  قائمة 

خالل االأيام القليلة املقبلة

تطوير �شاروخ 
حراري ال�شتهداف 

املواقع املح�شنة 
للم�شلحني

دم�شق/ وكاالت
اك���د الرئي����س ال�سوري ب�سار اال�سد ان ال �سروط ل���دى �سوريا لتحقيق ال�سالم "بل حقوق 
لن نتنازل عنها"، مو�سحًا: ان "املقاومة هي جوهر" ال�سرق االو�سط اجلديد "الذي بداأنا 

ببنائه".
و�س���دد اال�س���د يف افتتاح املوؤمت���ر اخلام�س لالح���زاب العربية يف دم�سق ام����س االربعاء 
الذي حملت دورته عنوان "القرار العربي امل�ستقل"، على �سرورة الت�سامن العربي "كي 
يك���ون القرار العربي م�ستقال". وق���ال: "كلما امتلكنا املزيد من القوة ح�سلنا على ال�سالم 
بالطريق���ة الت���ى نريدها"، معتربا ال�س���رق االو�سط اجلديد "الذي بداأن���ا ببنائه هو �سرق 

او�سط جوهره املقاومة".
وح�س���رت للم���رة االوىل املوؤمتر احزاب غري عربية ب�سفة مراقب���ني، بينها حزب اخل�سر 

ال�سويدي وحزب املوؤتلفة االيراين.

وا�سنطن/ وكاالت
ح���ذر البي���ت االأبي�س كوري���ا ال�سمالية من 
اتخ���اذ اأي اإج���راءات ت���وؤدي اإىل الت�سعيد 
عق���ب ا�ستب���اك �سف���ن حربي���ة م���ن �سطري 
الكوريت���ني اأ�سفر عن اإ�سابة �سفينة كورية 

�سمالية باأ�سرار من دون وقوع خ�سائر.
فيم���ا طالب���ت بيون���غ يان���غ م���ن �سيئ���ول 
االعت���ذار ع���ن تل���ك املناو�س���ات، يف ح���ني 
و�س���ف رئي����س وزراء كوري���ا اجلنوبي���ة 

احلادث بالعر�سي.

وقال املتحدث با�سم البيت االأبي�س روبرت 
غيب�س: اإن وا�سنطن تقول لكوريا ال�سمالية 
"اإنها تاأمل عدم وجود اأي اأعمال اأخرى يف 

البحر االأ�سفر ترى اأنها ت�سعيد".
املناو�س���ات  ال�سمالي���ة  كوري���ا  وو�سف���ت 
البحري���ة الت���ي وقع���ت على خ���ط احلدود 
ال�سمايل يف البحر االأ�سفر، باأنها ا�ستفزاز 
م�سلح كبري م���ن حكومة �سيئول ا�ستهدفت 

�سفينة حرا�سة كورية �سمالية.
تفا�شيل اخرى �س 7

بغداد/ املدى
يتكبد طالب بع�س الكليات االن�سانية متاعب 
جمة يدركونها حال ت�سلمهم �سهادة التخرج، 
بينم���ا يحظ���ى خريج���ون اخ���رون ب�سهادات 
اقل درج���ة )دبلوم( كخريجي معاهد وكليات 
الرتبي���ة واملعاه���د الفني���ة ال�سحي���ة بدرجة 

وظيفية ت�سمن له التعيني حال تخرجهم.
ام���ا خريج���و كلي���ة العل���وم ال�سيا�سي���ة فه���م 
اليج���دون امامهم بعد االع���وام االربعة التي 
ق�سوها يف احلرم اجلامع���ي، واالثني ع�سر 
عام���ا االخ���رى الت���ي ق�سوه���ا يف االبتدائية 
واملتو�سط���ة واالعدادي���ة، اليج���دون  �سوى 
الر�سي���ف ملجاأ يوفر له فر�س���ة عمل طارئة. 
ويت���ذرع امل�سوؤول���ون يف الدوائر احلكومية 
بع���دم احتياجهم لهذا االخت�سا�س يف املجال 
العملي واملهني النها خارج احتياج دوائرهم، 
ه���ذا االمر دفع ط���الب العل���وم ال�سيا�سية من 
خ���الل )املدى( اىل  الطل���ب بتوفري �سقف من 
الدرج���ات الوظيفي���ة تت���الءم وخريجي هذا 

االخت�سا�س. 
تفا�شيل �س 9

طالباين يودع ممثل ال�سليب االحمر وي�ستقبل بديله

بالك ووتر .. مروحيات وخ�سائر يف �سفوف ال�سعب و�سفقات


