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رئي�س التحرير رئي�س جمل�س االدارة
 فخري كرمي 

ال��ي�����������وم يف

ال�ي�وم ف�ي امل�ك�ت�ب�ات

بغداد/ احياء املو�شوي
قان����ون  عل����ى  امل�ص����ادقة  يف  الرتي����ث  اأث����ار 
االنتخابات الت�ص����ريعية ب�صبب الفقرة املتعلقة 
بع����دد املقاع����د املخ�ص�ص����ة لعراقي����ي اخلارج، 
خم����اوف مفو�ص����ية االنتخاب����ات م����ن ان ع����دم 
االلتزام باملواعيد الد�ص����تورية للم�صادقة على 

القانون �صي�صعها يف موقف حرج.
ياأت����ي ذلك يف وقت، �ص����دد رئي�����س اجلمهورية 
جالل طالباين على اهمي����ة اجراء االنتخابات 
الت�ص����ريعية يف موعدها املقرر، وا�ص����فا اياها 
ب�"امل�ص����رية" وتخ�ص����ع ملتابعة العامل اجمع، 
م�صيفا "اجراء انتخابات حرة ونزيهة يف جو 
دميقراطي �ص����فاف �صرط ا�صا�ص����ي من �صروط 
ادام����ة و تطوي����ر الع����راق اجلدي����د و جتربت����ه 

الدميقراطية املتنامية".
جاء ذل����ك خالل لقائ����ه  ام�س االح����د يف مدينة 
ال�ص����ليمانية، وف����د املفو�ص����ية العليا امل�ص����تقلة 
لالنتخاب����ات و�ص����م  ف����رج احلي����دري رئي�����س 
املفو�ص����ية واع�ص����اء جمل�����س املفو�ص����ية، كما 
ح�ص����ر نائب رئي�س اقليم كرد�ص����تان كو�ص����رت 

ر�ص����ول و نائب رئي�س حكومة اقليم كرد�صتان 
التحال����ف  قائم����ة  رئي�����س  و  ب����رواري  ازاد 
الكرد�ص����تاين فوؤاد مع�ص����وم واع�ص����اء املكتب 
الكرد�ص����تاين،  الوطن����ي  لالحت����اد  ال�صيا�ص����ي 
باال�صافة اىل رئي�س ديوان رئا�صة اجلمهورية 
ن�ص����ر العاين. واك����د طالباين على �ص����رورة 
ب����ذل كل اجله����ود املمكن����ة م����ن اج����ل اج����راء 
انتخابات نزيهة و�صفافة تليق ب�صمعة ومكانة 
الع����راق اجلدي����د، داعي����ا اىل ت�ص����كيل جل����ان 
م�ص����رفة حمايدة وغر منحازة لال�صراف على 
�ص����ناديق االقرتاع، لكي يكون الربملان القادم 

مو�صع احرتام اجلميع. 
واطلع وفد املفو�ص����ية رئي�س اجلمهورية على 
اآخ����ر اال�ص����تعدادات لالنتخاب����ات الت�ص����ريعية 
املقبلة، وقال رئي�س املفو�ص����ية العليا امل�صتقلة 
لالنتخابات فرج احليدري يف موؤمتر �صحفي 
عق����ب انتهاء اللق����اء "جرى هذا اللق����اء بدعوة 
من رئي�����س اجلمهورية ج����الل طالباين بهدف 
اطالع����ه عل����ى اآخ����ر التط����ورات التي ح�ص����لت 
الج����راء  االآن  جت����ري  الت����ي  التح�ص����رات  و 

االنتخاب����ات )2010( ، م�ص����را اىل ان����ه اطلع 
الرئي�����س طالب����اين عل����ى اأم����ور كثرة و�ص����ر 
االج����راءات الت����ي اتخذته����ا املفو�ص����ية عل����ى 
االر�����س قبل ال�ص����روع باالنتخاب����ات من حيث 
االق����رتاع  وم����واد  االمني����ة  اللج����ان  ت�ص����كيل 
والعوائق التي قد تعرت�س عملية االنتخابات. 
واأك����د احلي����دري ان رئي�����س اجلمهورية ابدى 
مالحظ����ات كث����رة  ح����ول �ص����رورة ان يك����ون 
عمل املفو�ص����ية من�ص����جمًا مع تطلعات ال�صعب 
العراق����ي والكيان����ات ال�صيا�ص����ية، م�ص����را اىل 
ان الرئي�����س طالباين جدد تاأكي����ده على اهمية 
ان يج����ري عم����ل املفو�ص����ية بحيادي����ة تام����ة، 
باال�ص����افة اىل توفر كل امل�ص����تلزمات الالزمة 
للمواطنني والتي متكنهم من ان ي�ص����وتوا يف 
االماكن املخ�ص�ص����ة له����م، مبين����ا "ان الرئي�س 
طالب����اين ق����دم لن����ا الكث����ر م����ن االقرتاح����ات 
القَيم����ة ، ن�ص����تطيع ان ن�ص����تفيد منه����ا خ����الل 
ف����رج  وب����نَي  القادم����ة".  االنتخاب����ات  جترب����ة 
احلي����دري انه اطل����ع رئي�����س اجلمهورية على 
ت�صميم املفو�ص����ية على تهيئة ار�صية منا�صبة 

الج����راء االنتخاب����ات ، قائ����ال: اكدن����ا لرئي�����س 
اجلمهوري����ة ان ن�ص����ع كل االج����راءات الكفيلة 
يف خدمة اجن����اح االنتخابات من خالل توفر 
جو منا�ص����ب للتعاون ب����ني الناخب و الكيانات 

ال�صيا�صية و االعالم و املجتمع املدين.
فيم����ا تركزت حتذيرات املفو�ص����ية من ان عدم 
للم�ص����ادقة  الد�ص����تورية  باملواعي����د  االلت����زام 
عل����ى قان����ون االنتخابات �صي�ص����ع املفو�ص����ية 
يف موق����ف حم����رج، الن نق�س هيئة الرئا�ص����ة 
للقانون �ص����يوؤدي اآلي����ا اإىل اإعادته اإىل الربملان 
الذي ق����ال اإن اأمامه ف�ص����حة �ص����يقة من الوقت 

للنظر يف الفقرة التي ن�ُق�صت.
اأما ع�ص����و اللجن����ة القانونية النيابية حم�ص����ن 
�ص����عدون فق����د اأع����رب عن اعتق����اده ب����اأن نق�س 
هيئة الرئا�ص����ة قانون االنتخابات �صيوؤثر على 
موعد اإجراء االنتخاب����ات يف ال�18 من كانون 
الث����اين املقب����ل. وعل����ق �ص����عدون عل����ى االأنباء 
التي اأ�ص����ارت اإىل امتناع نائب الرئي�س طارق 
الها�صمي عن امل�صادقة على قانون االنتخابات 
بقوله اإذا مت اإعالن عدم موافقة الها�ص����مي على 

القان����ون ف�ص����يكون هناك احتم����ال اأن ي�ُنق�س، 
م�صرا اإىل اأن القانون قيد الدرا�صة حاليا.

م����ن ناحيت����ه، ق����ال النائب مث����ال االآلو�ص����ي اإن 
عل����ى النواب ممار�ص����ة دورهم الت�ص����ريعي يف 
حال نق�س اأحد اأع�ص����اء هيئة الرئا�ص����ة قانون 
االنتخابات. وحول موقفه من تريث الها�صمي 
بامل�ص����ادقة على القانون ب�ص����بب رف�صه للفقرة 
املتعلق����ة بع����دد املقاع����د املخ�ص�ص����ة لعراقي����ي 
اخلارج، قال االآلو�صي "اإذا كانت االأ�ص�س التي 
ي�ص����تند عليها الها�ص����مي ت�ص����ر بهذا االجتاه، 

فهي اأ�ص�س �صليمة".
اىل ذل����ك، نفى رئي�س ديوان الرئا�ص����ة ن�ص����ر 
الع����اين اأن يك����ون جمل�س رئا�ص����ة اجلمهورية 
اتخ����ذ اأي ق����رارا ب�ص����اأن قان����ون االنتخاب����ات.  
وقال الع����اين ان القانون مازال قيد الدرا�ص����ة 
وتاأت����ي ه����ذه املعلوم����ات بع����د يوم م����ن اتفاق 
رئي�����س اجلمهوري����ة ج����الل طالب����اين ونائب����ه 
طارق الها�ص����مي على ايجاد "و�صفة" ملعاجلة 
بع�س اال�صكاليات بقانون االنتخابات، ال�صيما 

الفقرة اخلا�صة باملهجرين.

و�شفها ب�)امل�شريية( خالل لقائه وفد املفو�شية

طالباين ي�شدد على اإجراء االنتخابات الت�شريعية يف موعدها املقرر

بغداد/ املدى
حقق منتخبنا ال�ص���بابي لكرة القدم فوزا كبرا على نظره ال�ص���عودي 
بثالثي���ة نظيفة ام����س االحد، يف املباراة التي ج���رت بينهما على ملعب 
فران�ص���و حريري يف اطار اجلولة احلا�صمة من الت�صفيات املوؤهلة اىل 

نهائيات امم اآ�صيا.
و�ص���جل اهداف منتخبنا كل م���ن الالعبني حممد �ص���عد يف الدقائق 59 
و66 واجمد وليد من ركلة جزاء يف الدقيقة 91 ، وقدم منتخبنا لل�صباب 
واحدة من اجمل مبارياته يف الت�ص���فيات بعد ان فر�س �ص���يطرته على 
اجواء اللقاء التي  ا�ص���تطاع ك�ص���ب نقاطها وت�ص���در املجموعة بر�صيد 

13 نقط���ة وله 13 هدفًا ومل تهتز �ص���باكه يف جمي���ع  املباريات اخلم�س 
التي خا�صها يف الت�صفيات، وبذلك فان املنتخبني العراقي وال�صعودي 

�صيمثالن املجموعة الثالثة يف النهائيات االآ�صيوية. 
كما تاأهل منتخبنا الوطني بكرة القدم اىل نهائي دورة  االمارات الودية 
بعد فوزه بهدف مقابل ال�صيء على منتخب اذربيجان يف املباراة التي 
اقيمت بينهما على ملعب طحنور بن حممد يف مدينة العني االماراتية. 

واحرز هدف الفوز املدافع با�صم عبا�س يف الدقيقة 89.

تفا�شيل �س15

ملكة بريطانيا متنح �شابطًا 
عراقيًا �شيف ال�شرف الدويل

الب�شرة/ عدي الهاجري
�ص���كل هروب املعتقلني من ال�ص���جون العراقية طل�صما عجزت احلكومة عن فك رموزه، اال 
عن طريق اعتقال ال�صباط امل�صوؤولني ونقل احلرا�س اال�صالحيني اىل حمافظات اخرى. 
واعلن م�صدر يف مديرية �صجون املنطقة اجلنوبية عن �صدور قرارا يق�صي بنقل )225( 
من منت�ص���بي �ص���جن املعقل اإىل حمافظات اأخرى، على خلفية هروب ثالثة نزالء و�ص���فوا 
ب�"اخلطرين". وا�ص���اف امل�ص���در يف ت�ص���ريح ل�)امل���دى( ام�س االحد: اإن "مدير �ص���جون 
املنطقة اجلنوبية العقيد فاخر كامل ا�ص���در قرارا يق�صي بنقل )225( من منت�صبي �صجن 
املعقل اإىل حمافظات اأخرى كعقوبة لهم، نتيجة متكن ثالثة من نزالء ال�صجن من الهروب 
قب���ل ع���دة اأيام". و اأو�ص���ح اإن "مدير ال�ص���جن ومعاونه من بني املعتقل���ني وهما على ذمة 

التحقيق، اإ�صافة اإىل جمموعة من املنت�صبني".
وو�ص���ف م�ص���در امني يف املديرية ان ال�ص���جناء الفارين"خطرون" واأنه���م مدانون وفقا 
لقانون مكافحة االإرهاب. م�ص���را اإىل احتمالية وجود تواطوؤ من بع�س حرا�س ال�ص���جن.

ح�صب قوله. 
على ال�ص���عيد نف�ص���ه قال امل�ص���در اأن "الع�ص���رات من احلرا�س االأمنيني التابعني ل�ص���جن 
امليناء يف الب�صرة اعت�صموا امام حمافظة الب�صرة احتجاجا على القرار القا�صي بنقلهم 
اإىل �ص���جون اأخرى يف البالد". واأ�ص���اف اأن "منت�ص���بي �ص���جن املعقل يف الب�صرة طالبوا 
ال�ص���لطة املحلية بالع���دول عن قرار نقلهم وك�ص���ف املتورطني بفرار ال�ص���جناء الثالثة من 

�صجن املعقل". 

بغداد/ املدى
ا�ص���تجابة ملا طرحت���ه )املدى( يف متابعتني �ص���ابقتني 
ملل���ف اال�ص���عاع املجه���ول والذي اث���ار الرعب ون�ص���ر 
االمرا�س اخلبيثة واملزمنة يف عموم البالد ون�ص���رت 
اخراهما ال�صبت املا�صي، اقرتحت هيئة امل�صت�صارين 
مب�ص���ح  البيئ���ة  وزارة  قي���ام  ال���وزراء  رئا�ص���ة  يف 
ا�صعاعي على جميع املواقع املق�صوفة خالل احلروب 

ال�صابقة.
وذك���ر م�ص���در م�ص���وؤول يف االمان���ة العام���ة ملجل����س 

ال���وزراء ان هيئة امل�صت�ص���ارين رفعت مقرتحاتها اىل 
رئا�ص���ة الوزراء، مو�ص���حا انها تت�ص���من قيام وزارة 
البيئ���ة باإبالغ ال���وزارات واجله���ات الر�ص���مية بعدم 
الدخ���ول اىل اأي موق���ع مت ق�ص���فه وال �ص���يما املواقع 
التي دمرت كليا. وتابع ان املقرتحات ت�صمنت ت�صكيل 
فريق عمل باأ�ص���رع وقت ممكن الجراء م�ص���ح جلميع 
املواقع املدمرة يف احلروب ال�صابقة، ا�صافة اىل قيام 
فرق وزارة البيئة باجراء م�ص���ح �ص���من القيا�س على 

ثالث م�صافات ) 10 �صم( و )25�صم( و)50 �صم(.

على خلفية هروب 3 نزالء و�شفوا ب�"اخلطرين"

اعتقال مدير �شجن املعقل 
ونقل225 من حرا�شه

بغداد/ املدى
منح���ت ملك���ة بريطاني���ا اليزاب���ث، �ص���يف ال�ص���رف ال���دويل اإىل امل���الزم اأول 
العراقي م�ص���طفى �صعد �ص���اكر احلنكاوي يف احتفالية تخرج دورة الطران 

االأ�صا�صية.
وقال بيان �ص���ادر عن وزارة الدفاع ان تكرمي احلن���كاوي جاء تقديرا لتفوقه 
على زمالئه امل�ص���اركني يف دورة الطران االأ�صا�ص���ية يف كلي���ة القوة اجلوية 

امللكية الربيطانية.
ي�ص���ار اىل ان الق���وة اجلوي���ة العراقي���ة اأ�ص���ركت طلب���ة عراقي���ني يف الكليات 
اجلوي���ة التابعة للمملك���ة املتحدة والوالي���ات املتحدة االأمريكية لرفد �ص���الح 
اجلو العراقي باخلربات وتدريبهم على خمتلف اأ�صلحة الطران الع�صكرية.

ا�شتجابة لطلب )املدى( بفتح ملف التلوث

مقرتح لبدء م�شح حكومي �شريع جلميع  
املواقع االإ�شعاعية

االم�����ارات دورة  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ي��ت��اأه��ل  ال��وط��ن��ي 

وبتغلبه على نظريه ال�شعودي .. منتخبنا ال�شبابي يح�شم 
�شدارة  جمموعته


