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ال��ع��م��ل : الأط����ف����ال ال��ن�����س��ب��ة الأك������ر ب���ن امل��ت�����س��ول��ن4

ن�ستع����ن بالتاري����خ ع����ادة لنق����رب م����ن الواقع 
كث����رًا. ل لأن الواقع يخلو م����ن املثال واحلكمة 
الت����ي  ا�ست�سهاداتن����ا  يف  الفا�سل����ة  والعالم����ة 
نتوخاها ، لكن التاري����خ حا�سنة معرفية كبرة 
والأف����راد  وال�سع����وب  لل����دول  �سخ����م  و�سج����ل 
ال�ستثنائين يف احلياة ، مَمن اأ�سعدوا الب�سرية 
بعلومه����م واإبداعاته����م وَم����ن اأدخلوها بحروب 
وكوارث ق�ست على تطلعات املالين من النا�س 
هن����ا وهن����اك. ويف ال�سيا�س����ة لن����ا م����ن الأمثل����ة 
م����ا ن�س����اء يف عالقاته����ا امل�ستبك����ة واملت�سابك����ة 
م����ع احلياة ، كم����ا يف نقي�سه����ا "الثقاف����ة" التي 
اأوج����دت فر�س����ًا �سخم����ة لأم����ل اإن�س����اين ع����ارم 
اجت����اح عواط����ف الب�سري����ة من����ذ الأزل. وهذان 
املرفق����ان؛ ال�سيا�س����ة والثقافة ؛ هم����ا ال�سوتان 
املتقاطع����ان دائم����ًا يف حياة ال�سع����وب ، ل�سيما 
ال�سعوب املثقلة بال�سلطة القمعية ، اأو ال�سعوب 
التي تتخذ قراره����ا ب�سلوك دميوقراطي جديد ، 
فه����ذه الأخرة تقع يف الإمتح����ان الع�سر ويقع 
�سيا�سيوه����ا يف م����اأزق التجرب����ة ، ل�سيم����ا اإذا 
كان بع�سه����م ق����د اأدركته مهن����ة ال�سيا�سة وهو ل 

يدري!
النقائ�����س ل جتتمع يف �سحن واحد. ومن يجد 
زواجًا ق�سريًا بن الثقافة وال�سيا�سة فقد اأوجده 
بناء عل����ى معطيات مرحلية كانت ال�سيا�سة فيها 
تتمل����ق اىل الثقافة بو�سفه����ا ال�سوت الإن�ساين 
الأوحد الذي يتنافى مع مفهوم ال�سيا�سة كونها 
ذات ُبع����ٍد ُمعّرف على اعتبار اأنه����ا فن املمكن اأو 
ف����ن الكذب واخل����داع ! وهذه تعريف����ات ما تزال 
قائم����ة يتعاطاه����ا ال�سيا�سي����ون يف كل م����كان ، 
ولي�س ال�سيا�سيون العراقيون نا�سزين عن هذا 

التعريف بل اأن بع�سهم اأتقنوا التعريف املذكور 
اىل حد الذوبان والتماهي فيه!

ولي�����س جدي����دًا اأن ال�س����وت الثق����ايف يت����وارى 
ل�سالح ال�سيا�سي ، فهذه م�سكلة قائمة منذ وقت 
بعيد ول مفر م����ن الإقرار بها ، ورمبا كان وزير 
الدف����اع الهتل����ري "غوبل����ز" ه����و اأول َم����ن اأ�سهر 
ال�سه����رة  املثق����ف يف قولت����ه  م�سد�س����ه بوج����ه 
)كلما �سمع����ت كلمة مثقف حت�س�س����ت م�سد�سي( 
ويب����دو اأن امل�سد�����س الغوبلزي الق����دمي ما يزال 
يف غمده رغم مرور عق����ود طويلة عليه. ويبدو 
اأن����ه مل ي�س����داأ حت����ى الي����وم. وثم����ة م����ن الأدّل����ة 
وال�سواه����د م����ا ُيغني عن ذلك.ولي�����س غريبًا يف 
ظ����ل ح����الت الروي����ع والتخوي����ف والرهي����ب 
اأن يك����ون م�سد�س النازي غوبل����ز م�سهرًا بوجه 
الثقافة واملعرف����ة واإن اإتخذ اأ�س����كاًل وم�سمياٍت 
خمتلف����ة. فم�سد�����س ال�سيا�سة ه����و الأكرث م�ساء 
يف ج�س����د الثقافة واملثقف العاري اإل من كلماته 

واأفكاره وح�سوره الإن�ساين.
 قي����ل اأن ال�سيا�س����ة هي فن املمك����ن وقيل هي فن 
الك����ذب واملراوغة وما دخل����ت �سيئا ال اف�سدته. 
واأل�سق����ت فيها اأو�ساف غ����ر م�ستحبة كثرة ؛ 
ومل ُي�س����ر اأحد اإىل اأنها فن جمايل كبقية الفنون 
، ومل حُت�س����ب عل����ى �ساح����ة الثقاف����ة الإن�ساني����ة 
اأب����دًا. فق�س����ة ال�سيا�سة بكل ف�سوله����ا ل حتتاج 
اىل تعليق دائم، وال�سواه����د ال�سيا�سية خمتلفة 
وكثرة ، واأ�سم����اء ال�سيا�سين الذين برعوا يف 
ه����ذا )الفن( اأكرث م����ن اأن نح�سيهم. ورمبا جند 
اأغل����ب �سيا�سي����ي الع����امل م����ن الذي����ن يتقاعدون 
اجلدي����دة  الإنتخابي����ة  ال�سفح����ات  وتطويه����م 
يعرف����ون ع����ادة ب����اأن ال�سيا�س����ة ه����ي ن����وع من 

اأن����واع الديبلوما�سية والك����ذب، عندما يوردون 
�سواهده����م التاريخي����ة يف اأعماره����م ال�سيا�سية 
الطويل����ة. و�سنج����د غوبلز ثانية ه����و اأف�سل من 
يج�س����د ه����ذا الفن مبقولت����ه ال�سه����رة )اكذب ثم 
اكذب ثم اكذب حتى ي�سدقك النا�س يف النهاية( 
اأم����ا يف حياتنا ال�سيا�سي����ة العربية فلي�س هناك 
اأف�سل م����ن "كذبة"جمال عبد النا�سر ال�سيا�سية 
ال�سهرة )�سنلق����ي باإ�سرائيل يف البحر( وهكذا 
فاإن الكذب هو"فن" من فنون ال�سيا�سة القدمية 
"ف����ن"  م����ع  كلي����ًا  يف����رق  وه����و   ، واملعا�س����رة 
الثقاف����ة بو�سفه����ا حال����ة جمالي����ة ب����كل اأ�سكالها 
وروافده����ا الإن�سانية العظيمة. ل����ذا دائمًا جند 
اأن ال�سيا�س����ي ل يلتقي مع الثقايف وهذا الأخر 
ل الإن�سحاب ع����ن املعرك ال�سيا�سي معتقدًا  ف�سّ
بكون����ه الأ�سم����ى وه����و ال�سمر اجلمع����ي الذي 
تراقب����ه املجتمع����ات. ورمب����ا حدث ه����ذا الطالق 
ب����ن الثن����ن من����ذ م�سد�����س غوبلز ال����ذي كانت 
تخيفه "مف����ردة" املثقف )وهو الأعزل( مبفارقة 
حتمل اأبعادًا نف�سية معروف����ة اأدركتها ال�سعوب 
مب����رور الأزم����ان فانتم����ت اىل احل�س����ارة قب����ل 
اأن تنتم����ي اىل م�سد�س����ات ال�سا�س����ة، مدرك����ة اأن 
احل�س����ارات الإن�سانية ما قام����ت اإل على اأكتاف 
املثقف����ن من����ذ ع�س����ر الكه����وف البدائ����ي وحتى 
ث����ورة الإت�سالت الرقمية احلالية ، اأما ال�سا�سة 
مبختلف تالوينهم الفكرية واأ�سباغهم الر�سمية 
وغ����ر الر�سمي����ة ، ف����ال يركون غ����ر الرماد بن 
�سعوبه����م.. فم����ن يحمل م�سد�����س غوبلز ويلّوح 
بع�س����اه على ال�س����وت الثقايف يق����ع يف منطقة 
التج����رمي الت����ي �سيعاقبه����ا عليه ال�سع����ب عندما 

حتن فر�سته العظيمة..

م���������س����د�����س����ات ال�������س���ي���ا����س���ي���ن

وارد بدر ال�شاملفــــارزة

بغداد/ املدى
ا�ستطلع���ت )املدى( اراء ع���دد من ال�سيا�سي���ن والعالمين وبع����س اع�ساء جمل�س 

النوّاب ب�ساأن دعوى ق�سائية مهرها )150( نائبا لل�سعب ملقا�ساة ال�سحيفة.
ودع���م اجم���اع النواب �سد ال�سلطة الرابعة، احلقيقة الت���ي تطرق لها كاتب املقال يف 
ال�سحيف���ة والتي توؤ�سر تق���ارب النواب وت�سويته���م املبا�سر عل���ى المتيازات التي 
مينحونه���ا لنف�سه���م، ويف املقاب���ل ف���اأن الت�سويت عل���ى القوانن التي ته���م ال�سعب 

كقانون النتخابات تتعرث وتتعدى جل�ساتها الع�سر.
تفا�شيل �س9

)املدى( ت�ستطلع اآراء النخب ال�سيا�سية 
اليوم والعالمية ب�ساأن توجه الرملان ملقا�ساتها

ف�ي 
املكتب��ات

بغداد /املدى
برق���ب ح���ذر وخ�سي���ة كب���رة ينظر 
ال�سارع العراق���ي اىل جل�سة الربملان 
اليوم لالنته���اء من التعدي���ل اجلديد 
موعده���ا  يف  النتخاب���ات  واج���راء 
املح���دد، م���ع الخ���ذ بنظ���ر العتب���ار 
ان م�ساأل���ة اع���داد نفو����س كرد�ست���ان 
حي���ث  املهم���ة،  امل�سائ���ل  م���ن  بات���ت 
يج���ب ان ينظ���ر جمل�س الن���واب اىل 
جمي���ع حمافظ���ات الع���راق مبنظ���ار 
الرادات  ع���ن  البتع���اد  م���ع  واح���د 
العقائدية والتكتالت ال�سيا�سية، فيما 
اعل���ن م�س���در برمل���اين ع���ن ا�ستمرار 
الجتماعات واملداولت اجلانبية بن 
الكت���ل ال�سيا�سية  من اج���ل التو�سل 
اىل ح���ل لنق�س نائ���ب الرئي�س طارق 
الها�سم���ي امل���ادة الوىل م���ن قان���ون 

النتخابات.
وق���ال النائ���ب عن احل���زب ال�سالمي 

�سلي���م اجلب���وري "اتفقن���ا م���ع هيئة 
امل���ادة  تعر����س  ان  عل���ى  الرئا�س���ة 
املنقو�س���ة الي���وم الح���د للت�سوي���ت 
عليها، ف���اذا مل حت���ظ بالقبول، ميكن 

التفكر ببدائل".
 وب�س���اأن البدائ���ل بن اجلب���وري انه 
اجم���اع على  لي����س هن���اك  "لال�س���ف 
املتح���دة  ل���المم  راي  هن���اك  بدائ���ل، 
باجتاه ع�سرة باملئة، لكن هذا يحتاج 

اىل موافقة الكتل ال�سيا�سية".
م���ن جهته، ق���ال النائب ح�س���ن ديكان 
م���ن جبه���ة احل���وار الوطن���ي  "حتى 
الن مل تت�س���ح ال�س���ورة باأي اجتاه. 
فهناك جتاذبات بن الكتل حول ا�سل 

القانون".
العرج���ي  به���اء  النائ���ب  وا�ست���درك 
املنتمي اىل الكتلة ال�سدرية ورئي�س 
اللجنة القانونية: ان امل�سالة ا�سبحت 

اكرث تعقيدا".

برمل���اين:  م�س���در  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
اي���اد  الن���واب  جمل����س  رئي����س  ان 
ال�سامرائ���ي مل ي���دع اىل عق���د جل�سة 
للت�سويت عل���ى النق�س ب�سبب غياب 

الن�ساب الالزم لذلك.
ونق���ل امل�سدرع���ن ال�سامرائ���ي قوله 
لعر�س  توافقي���ا  اقراح���ا  "نناق����س 

بديل عن املواد املنقو�سة".
 اىل ذل���ك دع���ا النائب مث���ال اللو�سي 
اىل  ونوابه���م  الث���الث  الرئا�س���ات 
احل�س���ور اىل جمل�س الن���واب وعقد 
جل�سة مغلقة للتو�سل اىل حل توافقي 

بخ�سو�س قانون النتخابات.
 ودع���ا اللو�س���ي يف موؤمت���ر �سحفي 
رئي�س اجلمهورية ونائبيه ، ورئي�س 
ال���وزراء ونائبي���ه ، ورئي����س جمل�س 
الق�س���اء الأعلى للمج���يء اىل جمل�س 
النواب وعقد جل�س���ة مغلقة للتو�سل 
اىل ح���ل توافقي، داعي���ا اجلميع اىل 

التهدئة،موؤك���دا ان جوهر ال�سراعات 
ه���و الدعاية النتخابي���ة "فهناك كتل 
تريد ان ت�سم���ن وجودها يف جمل�س 
عل���ى  حت�س���ل  ان  الن���واب" وتري���د 
الدعاي���ة النتخابي���ة ب�س���كل اكرب من 

خالل ال�سراعات ال�سيا�سية.
اي���د للو�س���ي  عل���ى �سعي���د مت�س���ل 
كرد�ست���ان  اقلي���م  رئي����س  مطال���ب 
م�سعود بارزاين بزي���ادة عدد املقاعد 
املخ�س�سة ملحافظ���ات القليم م�سرا 
اىل انه "ل ميكن العتماد على الرقام 

التي حددتها مفو�سية النتخابات.
 وك�س���ف اللو�س���ي ع���ن ان اجتم���اع 
روؤ�س���اء الكت���ل الربملاني���ة م���ع هيئة 
الرئا�س���ة  ام����س مل يتو�س���ل اىل حل 
فاملواق���ف ل ت���زال " مت�سنجة واغلب 
املواقف هي عقائدية ل تخدم العملية 

ال�سيا�سية".
 ويف �سي���اق مت�س���ل ذك���ر نائ���ب عن 

جبه���ة التواف���ق  ام����س: اأن جمل����س 
النواب عق���د جل�سته ومت طرح اربعة 

مقرحات حلل ق�سية النق�س.
بح�س���ب  الع���زاوي  ر�سي���د  وق���ال 
)اآكانيوز( اإن "طاولة الربملان �سهدت 
ط���رح اربعة مقرح���ات اولها مقرح 
المم املتح���دة ال���ذي يق�س���ي بزيادة 
الن�سب���ة اىل )10%( والث���اين ابق���اء 
ن�سب���ة ال� )5%( واعط���اء القليات من 
ح�س����س املحافظات وتبق���ى ال� )16( 
مقع���دًا الت���ي �ستخرج من خ���الل ذلك 
مبين���ا  اخل���ارج  ملهاج���ري  التوزي���ع 
اأن "املق���رح الثال���ث نق����س النق����س 
والرابع املقرح الذي تقدمت به كتلة 
التحالف الكرد�ست���اين واملت�سمن ان 
تك���ون الن�سب���ة )10%( والع���ودة اىل 
عدد املقاعد ال���� )275( مقعدا للربملان 
م���ع زي���ادة )3 %( عل���ى كل حمافظ���ة 
اك���رث  اأن  اىل  منو"واأ�س���ار  كن�سب���ة 

املقرح���ات ترجيح���ا للتواف���ق عليها 
هم���ا "نق����س النق�س ومق���رح المم 

املتحدة".
 م���ن جهته ق���ال النائب ع���ن التحالف 
الكرد�ستاين �سروان الزهاوي: يجب 
التعام���ل مع نق����س الها�سمي لقانون 
النتخاب���ات م�س���ددا عل���ى ان اف�سل 
احلل���ول التو�سل اىل �سيغة توافقية 
تر�س���ي اجلمي���ع، داعي���ا اىل اعتماد 
�سج���الت 2005 لإج���راء النتخابات 
مع احت�ساب زي���ادة 3% لكل حمافظة 
ال�سكانية.ون���وه  الزي���ادة  ب�سب���ب 
الزه���اوي اىل �س���رورة الأخ���ذ بنظر 
العتب���ار اأع���داد املهجري���ن العائدين 
2005.يذك���ر  بع���د  حمافظته���م  اىل 
ان التحال���ف الكرد�ست���اين ق���د رف�س 
اعتم���اد �سج���الت 2005 يف كرك���وك 
بعدم���ا اقرح الع���رب والركمان ذلك 
م�سرين عل���ى اعتماد �سجل الناخبن 

للعام 2009.
   فيم���ا اأف���اد  الزه���اوي: اإن تهديدات 
كتلت���ه بعدم ح�س���ور جل�سات جمل�س 
الن���واب مبني���ة عل���ى اأ�س����س منطقية 
ومعياري���ة، وان كل م���ا تطلب���ه كتل���ة 
التحال���ف الكرد�ستاين ه���و اأن تكون 

هنالك نظرة واحدة لكل املحافظات.
وتابع "على �سبيل املثال حمافظة من 
املحافظات العراقي���ة متت زيادة عدد 
مقاعدها بن�سبة 12 مقعدا خالل اأربع 
�سن���وات، وحمافظة ال�سليمانية التي 
هي رابع حمافظة يف العراق مل يزدد 

عدد مقاعدها ول مقعدا واحدا". 
واأ�س���ار اإىل اأن "امل�سوؤول���ن يف ه���ذا 
وزارة  �سج���الت  يعتم���دون   املج���ال 
التج���ارة ووزارة التخطيط، وهاتان 
منهم���ا  واح���دة  لي�ست���ا  الوزارت���ان 
للتحالف حتى تتهم بتزوير وت�سويف 
�سجالتهما، وان وزارة التجارة تقول 

اإن ال�سليماني���ة فيه���ا )ملي���ون ومئ���ة 
وخم�س���ون األف���ا( ووزارة التخطيط 
تق���ول )مليون���ان ون�س���ف املليون(، 
قدمت���ا  الوزارت���ن  اأن  يعن���ي  وه���ذا 

اإح�سائيتن خمتلفتن". 
ولف���ت اإىل اأن "التحالف الكرد�ستاين 
قدم مقرحا بعدم اعتماد الزيادة على 
�سجالت وزارتي التخطيط والتجارة 
ول عل���ى اأية موؤ�س�س���ة اأخرى طاملا ل 
يوج���د اإح�س���اء، وان الأ�سلم للجميع 
اأن نزي���د ن�سب���ة )3 % ( ل���كل حمافظة 
اأو بن�سب���ة اأخ���رى مت�ساوي���ة اإىل اأن 
يح�س���ل الإح�س���اء وبالت���ايل يتب���ن 

اخليط الأبي�س من الأ�سود". 
وكان رئي����س اقليم كرد�ستان م�سعود 
برزاين قد اعر�س على اأعداد املقاعد 
للمحافظ���ات  املخ�س�س���ة  الربملاني���ة 
ال�سمالية، مهددا مبقاطعة النتخابات 

اذا مل تتم زيادتها. 

الرملان اأمام نق�ض النق�ض اأو مقرتح الأمم املتحدة والتوافق خيار ثالث

بغداد/ املدى
فيم����ا وع����دت المم املتحدة وفدا حكومي����ًا عراقيًا 
بانه����ا �سر�س����ل بعث����ة تقيي����م اىل الب����الد لتق����دمي 
الدع����م التقن����ي ودرا�سة بنيت����ه التحتي����ة ملكافحة 
الرهاب. ق����ال وكيل وزير اخلارجية لبيد عباوي 
اإن احلكومة ال�سورية مل تبد حتى الآن تعاونا يف 
ما يتعلق بق�سي����ة التفجرات التي �سهدتها بغداد 

يومي الأربعاء والأحد الدامين. 
وقال����ت البعث����ة العراقي����ة ل����دى المم املتحدة يف 
بي����ان �س����ادر عنها ام�����س ال�سب����ت ان ق����رار الأمم 
املتحدة بار�سال بعثة تقييم اىل العراق، جاء بعد 
ان اجتمع وفد وزارة الداخلية العراقية مع املدير 
التنفي����ذي للمديري����ة التنفيذي����ة للجن����ة مكافح����ة 
الره����اب التابع����ة ل����الأمم املتح����دة ماي����ك �سمي����ث 

وممث����ل الأمم املتح����دة يف فري����ق العم����ل املعن����ي 
مبكافحة الرهاب ملناق�سة ار�سال بعثة اممية اىل 

العراق مل�ساعدته يف جمال مكافحة الرهاب.
 وي�س����م الوف����د العراق����ي كال م����ن وكي����ل وزارة 
الداخلية لل�سوؤون الدارية عدنان ال�سدي ووكيل 
وزارة الداخلي����ة ل�س����وؤون ال�ستخب����ارات الل����واء 
ح�سن علي كم����ال ووكي����ل وزارة الداخلية وزير 
اخلارجي����ة واملدي����ر الع����ام ملكافح����ة الره����اب يف 
وزارة الداخلي����ة اللواء نا�س����ر الزبيدي وال�سفر 

العراقي لدى المم املتحدة حامد البياتي.
خ����الل  رك����زا  اجلانب����ن  ان  اىل  البي����ان  وا�س����ار 
الجتم����اع عل����ى هجم����ات التا�س����ع ع�س����ر م����ن اب 
اخلارجي����ة  وزارة  ا�ستهدف����ت  الت����ي  املا�س����ي 
ووزارة املالي����ة يف بغ����داد بال�سافة اىل هجمات 

اخلام�س والع�س����رون من ت�سري����ن الول املا�سي 
الت����ي ا�ستهدف����ت وزارة الع����دل ووزارة البلديات 
والأ�سغ����ال العام����ة واملجل�����س املوؤق����ت يف بغ����داد 
اللت����ن ت�سببت����ا مبقت����ل اأو ا�سابة مئ����ات املدنين 

العراقين بجروح.
اىل ذل����ك، قال وكيل وزي����ر اخلارجية لبيد عباوي 
ب�س����اأن  متعاون����ة  غ����ر  ال�سوري����ة  احلكوم����ة  اإن 
التفجرات التي طال����ت بغداد يومي الأربعاء 19 
اآب والأح����د 25 ت�سري����ن اأول املا�سي����ن. واأب����دى 
عب����اوي بح�سب "راديو �سوا" تفاوؤله حول نتائج 
التحقي����ق ال����دويل الأويل ال����ذي ت����وله املبعوث 
اخلا�����س لالأم����ن الع����ام ل����الأمم املتح����دة اأو�سكار 

فرنانديز تارانكو. 
تفا�شيل �س3

بعثة اأممية اإىل العراق لتقدمي الدعم التقني 
ملكافحة الإرهاب

بغداد/ املدى
طال���ب الدع���اء المريكي با�سق���اط التهم عن احد 
منت�سب���ي �سركة بالكووتر اخلم�سة املتهمن بقتل 
17 مدني���ا عراقيا اعزل يف �ساحة الن�سور ببغداد 

عام 2007.
وقال���ت تقاري���ر �سحفي���ة ان طل���ب الدع���اء العام 
ا�سق���اط اجلرم ع���ن املتهم نيكول����س �سالتن ثناه 
ع���ن الدلء بتقري���ر احل���ادث، ولكنه ت���رك الباب 
مفتوحا ل�ستئناف الدعوى م�ستقبال. ومن املقرر 
ان ميث���ل املتهمون الربعة الآخرون امام الق�ساء 
يف �سهر �سباط املقبل. ي�سار اىل ان متهمًا �ساد�سًا 
كان قد اع���رف بالذنب ووافق عل���ى التعاون مع 

الدعاء.

وكان ح���ادث �ساحة الن�سور ال���ذي ادى اىل توتر 
العالقة بن احلكومة العراقية والوليات املتحدة 
ق���د وقع عندم���ا فتح منت�سب���و �سرك���ة بالكووتر، 
الذين كانوا مكلفن بحماي���ة وفد تابع للخارجية 
المريكي���ة، النار ع�سوائيا على امل���ارة يف �ساحة 

الن�سور.
من جهتها، ت�سر ال�سركة على ان منت�سبيها اطلقوا 
نران ا�سلحتهم دفاع���ا عن النف�س، ولكن ال�سهود 
واقارب ال�سحايا يقولون اإنهم بادروا اىل اطالق 
النار دون �سب���ب. وبينما تقول الوليات املتحدة 
اإن عدد ال�سحاي���ا مل يتجاوز ال�14، اثبت حتقيق 
اجرته ال�سلطات العراقية باأن العدد احلقيقي بلغ 

17 ب�سمنهم عدد من الطفال. 

الدعاء الأمريكي يطالب باإ�سقاط 
التهم عن اأحد متهمي �ساحة الن�سور

اربيل/ املدى
اأعل���ن وكيل وزارة الداخلية يف اإقليم كرد�ستان فائ���ق توفيق، عن اأن احلكومة الحتادية 
مل تلت���زم اإىل الآن بواجبه���ا الد�ستوري الذي يق�سي بتزوي���د اإقليم كرد�ستان بح�سته من 

املعدات الع�سكرية التي ت�سريها.
وقال توفيق بح�سب وكالة )اآكانيوز( ام�س ال�سبت، ان "الد�ستور يق�سي باأن على وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع توفر ح�سة اإقليم كرد�ستان من املعدات والتجهيزات الع�سكرية 
الت���ي ت�ستوردها الوزارتان، لكن امل�سوؤول���ن يف احلكومة الحتادية مل يلتزموا اإىل الآن 
بهذا اجلانب من الد�ستور". وا�سار اىل اأنه "بعد �سقوط النظام ال�سابق، مت التوقيع على 
العديد من العقود ل�سراء الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية للقوى الأمنية ووزارتي الداخلية 
والدفاع، لكن ح�سة اإقليم كرد�ستان منها مل توفر بال�سورة املطلوبة، بل اأن ق�سما من تلك 
املع���دات مل ي�سل اإىل الإقليم اأبدا". واأو�سح وكي���ل وزارة الداخلية اأن "الد�ستور يق�سي 
بقي���ام وزارة الداخلية بتوحيد رواتب جميع منت�سبي ال���وزارة، لكن العاملن يف وزارة 
داخلي���ة الإقليم ظلم���وا يف هذا اأي�سا، فروات���ب نظرائهم من العامل���ن يف وزارة داخلية 

العراق اأكرث بكثر من رواتبهم، وهذا خمالف للد�ستور". 

اإقليم كرد�ستان: بغداد مل تزودنا 
بح�ستنا من املعدات الع�سكرية

بغداد/ املدى
عل���ى الرغم م���ن تعليق الحتاد الدويل لك���رة القدم "فيفا" اعتبارا م���ن اول ام�س اجلمعة 
ع�سوي���ة الحتاد العراق���ي لكرة القدم ب�سبب ما و�سفته بالتدخ���ل احلكومي يف �سوؤونه. 
اكدت اللجنة الوملبية الوطنية العراقية مت�سكها بقرار حل الحتاد العراقي املركزي لكرة 

القدم الذي �سدر ال�سبوع املا�سي وعدم تراجعها عنها.
وق���ال المن املايل للجن���ة الالوملبية �سمر املو�سوي يف ت�سري���ح ل�)املدى( ام�س ال�سبت 
ب���ان املكت���ب التنفيذي وّكل عددا م���ن املحامن ملتابعة املو�سوع م���ع الحتاد الدويل لكرة 
الق���دم، لفت���ا اىل ان هذه الج���رءات تاأخذ بع�س الوقت حلن الو�س���ول اىل حل ير�سينا 
وان اللجن���ة الوملبية متلك العديد من الوثائق والدلة التي تدين احتاد الكرة �سنو�سلها 
لالحت���اد الدويل. وا�س���اف املو�سوي ب���ان املكتب التنفي���ذي �سيجتم���ع ال�سبوع احلايل 
لتحديد ا�سماء الهيئة املوؤقتة لدارة �سوؤون الحتاد العراقي لكرة القدم �سيما ان �سعوبة 
الختي���ار كبرة لن اع�ساء الهيئ���ة املوؤقتة املر�سحن ل ي�سمح لهم بالر�سيح لالنتخابات 
املقبلة ولذلك �سيتم اختيار بع�س ال�سماء التي متلك تاريخا م�سرفا يف كرة القدم ا�سافة 

اىل بع�س الكادميين و�سيتم ح�سم مو�سوعهم قريبا .
تفا�شيل �س15

الأوملبية توؤكد مت�سكها بحل احتاد 
الكرة برغم قرار "فيفا"

طهران / وكاالت
- �ستج���ري ق���وات الدفاع اجل���وي اليرانية 
اي���ام ت�سم���ل تدريب���ات  من���اورات خلم�س���ة 
حتاك���ي هجم���ات عل���ى املواق���ع النووية يف 
البالد، عل���ى ما اعلن �ساب���ط رفيع يف جهاز 

الدفاع اجلوي ام�س ال�سبت.
وق���ال قائد جه���از الدف���اع اجل���وي اجلرنال 
احم���د ميقاين "اعتب���ارا من الي���وم )الحد( 
اجل���وي  للدف���اع  ك���ربى  من���اورات  �سنب���داأ 
عل���ى  ايام...وجت���ري  خم�س���ة  ت�ستغ���رق 
م�ساح���ة من ح���واىل 600 الف كلم يف �سمال 
اي���ران و�سم���ال غربه���ا وبع�س م���ن جنوبها 

وو�سطها"، بح�سب وكالة فار�س.
وترم���ي املن���اورات اىل �س���د تهدي���د ج���وي 
عل���ى  لي���ران  وهم���ي  ع���دو  م���ن  مفر����س 

من�ساآتها النووية وت�سمل عمليات ا�ستطالع 
وغ���ارات، وكذل���ك حت�س���ن التن�سي���ق ب���ن 

الوحدات املختلفة.
وا�ساف "ب�سبب التهديدات ملن�ساآتنا النووية 
من واجبنا الدفاع عن مرافق البالد احليوية 
وبالتايل �ست�سمل املناورات بو�سهر، فار�س، 

ا�سفهان، طهران واملحافظات الغربية".
وتاب���ع " ان وحداتنا �ستك���ون م�سوؤولة عن 
املن���اورات الت���ي ت�س���ارك فيه���ا وح���دات من 

احلر�س الثوري و)ميلي�سيا( البا�سيج".
وتق���ع حمط���ة اي���ران النووية الت���ي مل يبداأ 
ت�سغيله���ا بع���د يف حمافظة بو�سه���ر جنوبا، 
ومواقعه���ا النووية الخ���رى وعلى الخ�س 
من�ساآت تخ�سي���ب اليوراني���وم يف ا�سفهان 

وقرب طهران.

اإيران جتري مناورات دفاعية جوية 
حلماية مواقعها النووية


