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ق��راءة قـــ �سلمان  را���س��د  ال�سحف  ب��ائ��ع  اع��ت��اد 

عناوين ال�سحف ب�سوت عال ، العتقاده بان 
ا�سلوبه   هذا الذي  انتهجه منذ اكرث من ع�سر 
�سحيفة  �سراء  على  امل��ارة  ي�سجع  �سنوات  

ن�سرت خربا يبحث عنه القراء .
مكانا  كهرمانة  �ساحة  من  يتخذ  الذي  �سلمان 
القراء  ب��ان  االخ��رة  االون��ة  يف  �سعر  لعمله 
مبيعاته  فقلت   ، ل�سوته  ينتبهون  ع��ادوا  ما 
وعزا   ، تعبره  بح�سب  جتارته"  و"بارت   ،
ا���س��ب��اب ذل���ك ب��ق��ول��ه :"  ا���س��ت��ب�����س��رت خرا 
اك��رث من  ب��غ��داد وح��ده��ا  عندما ���س��درت يف 
�سحف  اربع  لدينا  كانت  ويوم  جريدة   400
�سوتي   ارف��ع  كنت   ال�سابق  النظام  زمن  يف 
باخبار ت�سريح املواليد من اخلدمة الع�سكرية 
او  التموينية  البطاقة  م��ف��ردات  زي���ادة  او 
الرئي�س  من  مكرمة  دجاجة  عائلة  كل  منح  
�سعبه    البناء  التاريخي  االم��ة  وبطل  القائد 
ملنا�سبة قرب حلول �سهر رم�سان ، ومثل هذه 
 ، اليوم  جرائد  اخبار  يف  جندها  مل  االخبار 
". م�سيفا :" هذه  اال با�ستثناءات قليلة جدا 
عن  البحث  يف  �سعوبة  تواجهني  االي����ام  
اجلرائد  فمعظم  االنتباه  تلفت  التي  االخبار 
قادة  ون�ساطات  ال�سيا�سية  اجلوانب  تتناول 
هل   ": مت�سائال    " وت�سريحاتهم  االح���زاب 
من املعقول ان ارفع �سوتي بان قائد احلزب 
االربعاء  ج��رمي��ة   وي�ستنكر  ي��دي��ن  ال��ف��الين 
حتقيقية  جلنة  بت�سكيل  وي��رح��ب   ، ال��دام��ي 

دولية ، وانا على يقني بان فتح اجل�سر املعلق 
رواتنب  ومنح  بغداد  يف  مغلق   �سارع  و   ،
لتورطه  م�سوؤول  واعتقال  وااليتام   لالرامل 
بالف�ساد ، وت�سهيل معامالت ت�سجيل املركبات 
وغرها من االخبار التي تهم م�ساغل النا�س 
كمية  م��ن  و�سرتفع  قبلهم  م��ن  املطلوبة  ه��ي 

مبيعاتي ".   
�سلمان الذي ال تعنيه التعددية وحرية التعبر 
رفع  ا�ستبعد    ، ال��دمي��ق��راط��ي��ة  حتى  ورمب���ا 
م�ستوى مبيعاته مع قرب موعد بدء الدعاية 
االنتخابات  ان  موؤكدا   ، االنتخابية  للقوائم 
�ست�ساعف اعباءه :" الن القوائم االنتخابية 
يف  املطبوعة  املر�سحني  ب�سور  �ستزودين 
حتتوي  والرزمة  �سقيل  ورق  وعلى  االردن 
ق��راب��ة مئة ���س��ورة  ، و���س��احت��ول م��ن بائع 
االف  خم�سة  مقابل  اثقال  حامل  اىل  �سحف 
ملزما  و�ساكون  ال�سور  توزيع  لقاء  دينار 
ا�سحاب  الن  اخالقية  الع��ت��ب��ارات  بالتنفيذ 
ال�سور �سيمرون يف اليوم التايل وا�ستجوب 

من قبلهم عنها " 
اليومية  م��ن احل��ي��اة  امل��ق��ت��ط��ع��ة  ال�����س��ورة  
العراقية التي اوجزها بائع ال�سحف، تعك�س 
جانبا من امل�سهد ال�سائد الذي تعي�سه �سرائح 
بني  االنق�سام  ظل  ،ففي  املجتمع  من  وا�سعة 
ال�سيا�سية  العملية  يف  امل�ساركة  االط���راف 
الق�سايا    من  العديد  حول  اخلالف  ،وات�ساع 
، وت�سابق  االتهامات   تبادل  وارتفاع وترة 

الوقت  م���ن  امل���زي���د  م��ن��ح  ال��ف�����س��ائ��ي��ات  يف 
وقبل  الت�سريحات  اط��الق  وه��واة  ملحرتيف 
م��ن تراجع  ذل��ك هواج�س اخل��وف وال��ق��ل��ق  
 ، املظاهر  ه��ذه  ك��ل   ، االم��ن��ي  للملف  حمتمل 
الناخبني  ع���زوف  اىل  بالنتيجة  ���س��ت��وؤدي  
واالإدالء  االق����رتاع  ل�سناديق  ال��ت��وج��ه  ع��ن  
با�سواتهم  يف االنتخابات الت�سريعية ، طبقا 
جمل�س  اع�ساء  م��ن  كبر  ع��دد  لت�سريحات 

النواب .
وقبل بدء املارثون االنتخابي مل يلتفت بائع 
للقوائم  برامج  من  ن�سرته  ما  اىل  ال�سحف 
االنتخابية  وما ت�سمنت من وعود بتح�سني 
 ، البطالة  على  والق�ساء  املعي�سي  امل�ستوى 
ال�سلم  وا�ساعة   ، االمن  حلفظ  اجلهود  وبذل 
االهلي   واالرتقاء مب�ستوى تقدمي اخلدمات  
حتى  و  والتعليم  ال�سحة  قطاعات  وتطوير 
البيئة، ف�سال عن تعزيز الدميقراطية وار�ساء 
قواعد بناء دولة مدنية ".  �سلمان ا�ستوقفته 
غا�سبا  ،ف���رد  البطالة  على  الق�ساء  ع��ب��ارة 
نحن   ": م�سيفا   " دب�����س  م��ن   ": و���س��اخ��را 
التعبر  يريدون  عندما   العراقيني  بان  نعلم 
عبارة  يطلقون  الوعود  حتقيق  �سعوبة  عن 
القوائم  وعلى   ، دب�س  من  اح�سابك  اقب�س 
تلغي  ان  وعليها  �سعبة   مهمة  االنتخابية 
دب�س من ذاكرتنا وحينذاك �سيحققون الفوز 
االنتخابات وامنا يف ك�سب  لي�س يف  الكبر 

ثقة العاطلني عن العمل ". 

املــر�ــصــحــن   ـــــود  ووع  .. ــن  ــب ــاخ ــن ال هـــمـــوم   

بغداد / ن�سري العوام 
�سحفي  م��وؤمت��ر  ويف  ���س��راح��ة  اعلنت  ان  بعد 
العاين  ظافر  النائب  تهجم  ان  التوافق  جبهة 
الميثلها  �سخ�سي  راأي  اجلمهورية  رئي�س  على 
الكرد�ستاين  التحالف  كتلة  تدر�س  وقت  ويف   ،
العاين  ت�سريحات  ب�ساأن  ق��رار  اتخاذ  امكانية 

�سد الرئي�س طالباين.  
ك�سفت م�سادر مقربة من جبهة التوافق العراقية 
بني  ل��ق��اء  عقد  اىل  ي�سعون  اجلبهة  زع��م��اء  ان 
والنائب  ط��ال��ب��اين   ج��الل  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 

العاين للملمة اخلالف. 
وقالت امل�سادر ل� )املدى( ام�س االربعاء ان لدى 
لزيارة  امل�ستوى  رفيع  وفد  ت�سكيل  نية  اجلبهة 
النائب  مع  اخل��الف��ات  النهاء  طالباين  الرئي�س 
ال��ع��اين ، واك���دت امل�����س��ادر ان ال��وف��د ق��د يزور 
وا�سارت    ، ال��ق��ادم��ني  ال��ي��وم��ني  خ��الل  الرئي�س 
امكانية  الرئي�س  على  �ستطرح  اجلبهة  ان  اىل 
مللمة املو�سوع ، وذكرت ان جبهة التوافق تعتز 
بعالقتها مع الرئي�س طالباين  وحزبه والتحالف 
النية  لديها  ول��د  مم��ا  ع��ام  ب�سكل  الكرد�ستاين 
يبحث  قد  الوفد  ان  امل�سادر  واف��ادت  بزيارته، 
اخلالفات  م��ن  جملة  ح��ل  امكانية  الرئي�س  م��ع 

ما �سي�ساعد على حلحلة  ال�سيا�سية والربملانية، 
جملة من الق�سايا ال�سيا�سية ، وتوقعت امل�سادر 
ان ي��ت��دخ��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ط��ارق 
الها�سمي الذي يعد االن بعيدا عن اجلبهة  على 
خط اللقاء لعالقته املتينة مع الرئي�س طالباين. 
كتلة  ع��ن  الهيجل  عمر  ال��ن��ائ��ب  ق��ال  جانبه  م��ن 
ظافر  قاله  مبا  معنية  غر  اجلبهة  ان  التوافق 
جبهة  ميثل  وال  ال�سخ�سي  راأي��ه  وه��ذا  العاين 

التوافق.
وا�ساف الهيجل يف موؤمتر �سحفي عقدته جبهة 
التوافق يف مبنى جمل�س النواب ام�س االربعاء: 
على  ا�ستندت  ت�سكيلها  ومنذ  التوافق  جبهة  ان 
واحدة  مب�سافة  الوقوف  ومنها  اال�س�س  بع�س 
ومت�ساوية من جميع االطراف وان يكون ا�سا�س 

عملها امل�سلحة الوطنية العليا.
ال��ن��ائ��ب ع���ن  كتلة  فيما ا���س��ار حم��م��ود ع��ث��م��ان 
�ستناق�س  كتلته  ان  اىل  الكرد�ستاين  التحالف 
ت�سريحات رئي�س كتلة جبهة التوافق الربملانية 

ظافر العاين وتتخذ االجراءات ازاءها.
يف  تهجم  ال��ع��اين  ان  )امل����دى(  ل���  عثمان  وق���ال 
بع�س  ع��ل��ى  الف�سائيات  الح���دى  ت�سريحاته 
من  وغرها  بالعمالة  واتهمها  الوطنية  الرموز 

عن  عثمان  لها،واعرب  الم��ربر  التي  االتهامات 
ت�سريحات  م��ن  كتلته   وا�ستغراب  ا�ستغرابه 

العاين.
اىل ذلك يدر�س ثالثة من اع�ساء جمل�س النواب، 
،مهتمني  �سخ�سي  بجهد  جلنة  بت�سكيل  مقرتحا 
رئي�س  ت��ورط  عن  وامل�ستندات  الوثائق  بجمع 
اعمال  يف  ظ��اف��رال��ع��اين  ال��ت��واف��ق  جبهة  كتلة  
ارهابية وانتمائه حلزب البعث املنحل وو�سوله 

اىل مواقع حزبية ح�سا�سة. 
طالباين  جالل  للرئي�س  االعالمي  املكتب  وك��ان 
مبا  للتب�سر  اب��واق  باأنهم  النواب  بع�س  اتهم 
من  اخلجل  وع��دم  الطغاة  اجم��اد   ": ب���  و�سفه 
برفع  البائد"..مطالبا  للنظام  ال���والء  اع���الن 
احل�سانة عنهم.ودعا املكتب يف بيان قبل يومني  
جمل�س النواب اإىل اإتخاذ اإجراءات �سد النواب 
ال�سابق  النظام  اإىل  بوالئهم  يجاهرون  الذين 
للجمهورية  الثالث  الرئا�سات  قادة  ويهاجمون 
واحل��ك��وم��ة وال���ن���واب . وخ�����س ب��ال��ذك��ر ظافر 
العراقية  ال��ت��واف��ق  جبهة  كتلة  رئي�س  ال��ع��اين 
،وقال انه احد املت�سللني اىل العملية ال�سيا�سية 

احل�سانة  ب��رف��ع  مطالبا   ،
الربملانية عنهم. 

بغداد / يو�سف املحمداوي
"اال�سبوعية" حممد عبد اجلبار  اكد رئي�س حترير جملة 
الكثر  ي��زال، يحتاج  ما  العراق  االع��الم يف  باأن  ال�سبوط 
مبينا يف حوار  بواقعه  والنهو�س  القوانني حلمايته  من 
ل� )املدى( باأن حرية االعالم مازلت ه�سة  �سيف اخلمي�س 
وك�سف  حلمايتها  �سمان  وج��ود  لعدم  لالنك�سار  وقابلة 
ال�سبوط عن تقدمي ا�ستقالته من حترير جملة اال�سبوعية 
وحيادية  ا�ستقاللية  على  باحلفاظ  منه  رغبة  ذل��ك  وع��زا 

االنتخابات  يف  تر�سيحه  ب���اأن  مو�سحا  امل��ج��ل��ة، 
النيابية هو الدافع وراء ذلك عما وعما يجري 

يف امل�سهد ال�سيا�سي بني ال�سبوط ان االحداث 
والتاريخية  الطبيعية  قوانينها  وفق  جرت 

واملو�سوعية  الذاتية  و�سروطها  واملادية 
مو�سحا باأن االحداث جرت بهذا ال�سكل 

الن العوامل �ساقتها بهذا االجتاه .
ن�س احلوار �س3

 بغداد / احمد عالء
اأمنية   ظ�����روف  ف��ر���س��ت��ه  غ���ي���اب  ب��ع��د   
ايجاد  حماوالتها  اط��ار  ويف  و�سيا�سية 
ار�سلت  العراقية   ال�ساحة  يف  لها  دور 
امل�ستوى  رفيع  وف��دًا  العربية  اجلامعة 
االمني  حلي  ب��ن  احمد  ال�سفر  برئا�سة 
العام امل�ساعد للجامعة يف زيارة ر�سمية 
الإجراء مباحثات مع امل�سوؤولني العراقيني 
وقد تباينت مواقف ال�سيا�سيني العراقيني 
يف  للجامعة  دور  ت��واج��د  �سيغة  ب�ساأن 
الوقت  البالد، مرحبني به وم�سددين يف 
ال�ساأن  يف  ال��ت��دخ��ل  رف�����س  ع��ل��ى  ذات����ه 

العراقي.
وكان االأمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو مو�سى قد اأعلن بداية  هذا اال�سبوع 
انه �سر�سل نائبه اأحمد بن حلي اإىل بغداد 
الإجراء مباحثات مع كبار امل�سوؤولني حلل 
ب�سبب  اندلعت  التي  االنتخابات  اأزم���ة 
القا�سي  والعدالة"  امل�ساءلة  هيئة  ق��رار 

مبنع عدد من الكيانات ال�سيا�سية  
فالح  ال�سدري  التيار  عن  النائب  وق��ال 
امل�ساءلة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �سن�سل  ح�سن 
والعدالة الربملانية   يف ت�سريح �سحفي 
مهمة  العراق  اىل  الزيارة  هذه  "مثل  ان 
العربية  باجلامعة  ولعالقته  له  بالن�سبة 

وحميطه الدويل". 
ولفت اىل ان "العراق بحاجة اإىل مثل هذه 

العالقات وتوطيدها مع اجلامعة العربية 
ان  �سريط  واالإقليمية  املجاورة  وال��دول 
تعرف تلك الدول ان تلك العالقات يجب 
ان تبنى على اأ�سا�س م�سلحة البلدين من 
دون التدخل يف ال�ساأن العراقي الداخلي 
اجلامعة  ���س��واء  كانت  جهة  اأي  قبل  م��ن 

العربية اأو اأي جهة او دولة.  
الهيئات  انه يرف�س تدخل بع�س  م�سيفا 
ال��دول��ي��ة يف ه���ذا امل��و���س��وع م��وؤك��دا ان 
االأمم املتحدة جهة حمايدة  وتعمل على 
تر�سيخ الدميقراطية يف العراق وحترتم 
الد�ستور العراقي وقوانينه ، ولي�س من 
العراقي  ال�ساأن  يف  تتدخل  اأن  املعقول 
م�ستغربًا ما بدر منها باإر�سال مذكرة اإىل 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
ال��ت��ي مت  ك��ي��ان��ًا  ال����� )15(  ب��خ�����س��و���س 

ا�ستبعادها. 
حلي  بن  ت�سريحات  على  �سن�سل  واأثنى 
بخ�سو�س ا�ستبعاد )15( كيانًا التي قال 
فيها :" ان هذا االأمر �ساأن داخلي للعراق 
ال  ون��ح��ن  ال��ع��راق��ي��ة  للقوانني  ويخ�سع 

نتدخل به".  
باجلامعة  العربية  ال�سوؤون  مدير  وك��ان 
ال�������س���ف���ر ع���ل���ي اجل�����ارو������س ن���ف���ى يف 
هذه  ت��ك��ون  اأن  ���س��ح��اف��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات 
التداعيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ج���اءت  ال���زي���ارة 
االنتخابات،  جو  ي�سهدها  التي  االأخ��رة 

ن�ساطات  ���س��م��ن  م��ربجم��ة  اإن���ه���ا  وق����ال 
اجلامعة العربية منذ مدة.

وق����ال اإن اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ات�����س��ال دائ��م 
واإن  لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  مع 
املفو�سية  رئ��ي�����س  م��ع  م��ب��اح��ث��ات  ه��ن��اك 
اإج��راءات الإجناح  فرج احليدري التخاذ 
حر�س  موؤكدا  املقبلة،  االنتخابات  �سر 
العراقيون  ي����ديل  اأن  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
داخل  �سواء  دقيقة  ب�سورة  باأ�سواتهم 

العراق اأو خارجه.
التوافق  جبهة  عن  النائب  قال  جهته  من 
احمد العلواين ان "زيارة بن حلي زيارة 
بروتوكولية   ال يعول عليها كثرًا كون 
اجلامعة العربية موؤ�س�سة لي�س لها تاأثر 

على القرار العربي". 
العربية  اجلامعة  ان  العلواين  واأ�ساف 
عامل  لها  يكن  ومل  م�سكلة  اأي  حت��ل  مل 
ايجابي يف اي م�سكلة عربية وما زيارة 
بروتوكولية  زي��ارة  اإال  للعراق  حلي  بن 
ل��غ��ر���س ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات ول���ن يجني 
وبخ�سو�س  �سيئًا.  ورائها  من  العراق 
من  كيانًا   15 ا�ستبعاد  مو�سوع  مناق�سة 
االنتخابات املقبلة مع نائب االأمني العام 
ان  العلواين  اأو�سح  العربية،  للجامعة 
كان  ول��و  داخلي  �ساأن  املو�سوع  "هذا 
قبل  من  بامل�سوؤولية  �سعور  اأدن��ى  هناك 
من  لتمكنت  العراقية  ال�سيا�سية  القوى 

جهة  اي  تدخل  دون  م��ن  امل��و���س��وع  ح��ل 
عراقي  وق�ساء  ود�ستور  قوانني  وهناك 

هو الفي�سل يف مثل هذه االأمور ز
التحالف  ال��ن��ائ��ب ع��ن  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه   
اأن مو�سوع  الكرد�ستاين حممود عثمان 
داخلي  �ساأن  الكيانات  من  عدد  ا�ستبعاد 
هذا  يف  تتدخل  اأن  جهة  الأي  ميكن  وال 

االأمر كائن من تكون تلك اجلهة. 
واأ�ساف عثمان ميكن ان حتل تلك الق�سية 
من  جلنة  ت�سكيل  يتم  اأن  اأواًل  بطريقتني 
قبل جمل�س النواب تدقق باالأ�سماء التي 
تر�سل  ثم  ا�ستبعدت وتتحرى عنها ومن 
التي  ال�سباعية  الهيئة  اإىل  االأ�سماء  تلك 
�سكلت للتمييز يف ق�سايا الجتثاث والتي 

�سادق عليها جمل�س النواب العراقي. 
القرار االأول واالأخر يف  اأن  اإىل  واأ�سار 
�سيكون  الكيانات  تلك  ا�ستبعاد  ق�سية 
ملحكمة التمييز التي �ستنظر بطلبات تلك 
اأو  ط��رف  الأي  ي�سمح  ال  لذلك  الكيانات، 
جهة التدخل يف هذا املو�سوع خ�سو�سًا 

من قبل جهات خارجية.   
املو�سوع  ه���ذا  يف  التق�سر  ان  وب���ني 
يقع على عاتق املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخابات والتي كان عليها ان ت�ستكمل 
يف  تاأتي  اأن  ال  للمر�سحني  االأوراق  كافة 
الكيانات  من  البع�س  اأن  وتقول  االأخ��ر 

اأوراقها غر مكتملة وتثر ال�سك. 

نواب : قرار جلنة امل�ساءلة والعدالة اأمر داخلي ول يحق ل اأي جهة خارجية التدخل

اجلامعة العربية تنفي اأن تكون زيارة
 )بن حلي( متعلقة با�صتبعاد بع�س الكيانات

حم��م��د ع��ب��د اجل��ب��ار ال�����س��ب��وط ل��� )امل����دى(:

حريــة االإعــالم العراقــي ه�صــة وقابلــة لالنك�صــار

بغداد / املدى
اكدت وزارة الثقافة �سحة كتابها ال�سادر يف 15 / 12 / 2009 
والقا�سي بالغاء تعيني موؤيد الالمي يف دار ثقافة االطفال كونه 
من امل�سمولني باجراءات جلنة امل�ساءلة والعدالة )اجتثاث البعث 

�سابقًا  ( وعمال بحق الرد نن�سر ن�س كتاب الوزارة
ب�سم الله الرحمن الرحيم

اىل/ ال�سيد رئي�س حترير جريدة املدى املحرتم
وال�سادر   1697 املرقم  بعددها  جريدتكم  ن�سرته  ما  اىل  ا�سارة 
بتاريخ 2010/1/13 وحتت عنوان )الثقافة تكذب وزيرها( نود 

ان نبني ما ياأتي:  
الر�سمي  )الناطق  بعنوان  الثقافة  ملن�سب يف وزارة  1-ال وجود 
ال��وزارة  با�سم  بالت�سريح  املخولة  اجلهة  وان  ال���وزارة(  با�سم 

والتعبر عن موقفها هو املكتب االعالمي. 
وميتلك  احل�����س��ن��اوي  حممد  ا���س��م  يحمل  ل�سخ�س  وج���ود  2-ال 

�سالحية الت�سريح با�سم وزارة الثقافة. 
3-مل ي�سدر اأي نفي عن وزارة الثقافة ملا ن�سر يف �سحيفتكم يوم 

ام�س ب�ساأن ال�سيد موؤيد الالمي. 
ر�سمية  وثيقة  )امل��دى(  جريدة  ن�سر  الثقافة  وزارة  4-ت�ستغرب 
خا�سة بالوزارة وحتتفظ بحقها يف اتخاذ االجراءات القانونية 

التي تعيد لها حقوقها.  
نف�سها  تكلف  مل  ال��ت��ي  ال�����وزارة  رد  ن�ستغرب  ب��دورن��ا  ون��ح��ن 
اي  تتخذ  ومل  احل�سناوي  حممد  امل��دع��و  ت�سريح  عناءتكذيب 
املدى  �ستوا�سل  ال�سحفيني  نقيب  ملف   .. �سده  قانوين  اج��راء 
فتحه ون�سر وثائق جديدة ح�سلنا عليهامن دون ان ناأخذ موافقة 

امل�سوؤولني يف وزارة الثقافة .

وزارة الثقافة توؤكد : نقيب 
ال�صحفين م�صمول بقرار 

اجتثاث البعث

املدى / وكالت
عقد  من  اكرث  خالل  الكاريبية  الدولة  هذه  ت�سهده  ال��ذي  االق��وى  يعترب  زل��زال  هايتي  �سرب 
مما اثار خماوف من �سقوط مئات القتلى اثر الدمار الكبر الذي خلفه، ودمر الزلزال الذي 
الرئا�سي.  الق�سر  البالد مبا ي�سمل  ابرز مبان يف  بلغت قوته 7 درجات على مقيا�س ريخرت 
وقد اظهرت بع�س امل�ساهد بو�سوح جثث القتلى ممددة يف ال�سوارع   من جانبه اأعلن وزير 
لل�سالم يف  اأن رئي�س بعثة االأمم املتحدة  الفرن�سية برنار كو�سنر ام�س االأربعاء  اخلارجية 
هايتي هادي العنابي قد يكون ق�سى مع "كل من كان معه وحوله" يف مقر البعثة يف بورت 

اأو برن�س، نتيجة الزلزال.
 تفا�سيل �س 7

بغداد / املدى
البوالين  ج��واد  العراقي  الداخلية  وزي��ر  ق��ال   
حماولة  اأي  واإنهاء  �سحق  على  ق��ادرة  قواته  اإن 
قد  ال�سيا�سية  العملية  على  ع�سكري  ان��ق��الب 
ت�سريحات  اأن  اعترب  فيما  ال��ب��الد،  يف  حت�سل 
ال�سفر الربيطاين ب�ساأن االنقالب الع�سكري يف 

العراق تهدف اإىل تقوية العملية ال�سيا�سية. 
واأو����س���ح ال���ب���والين يف ح��دي��ث ���س��ح��ف��ي  اأن 
وزارة الداخلية العراقية لديها القدرة االآن على 
العملية  على  ع�سكري  انقالب  اأي  واإنهاء  �سحق 
اأو  منظمة  ع�سكرية  ق��وات  قبل  من  ال�سيا�سية 
القانون،  على  اخلارجني  اأو  امللي�سيات  قبل  من 
الداخلية لديها قوة  اأن قوات وزارة  اإىل  م�سرا 
الديكتاتورية يف  الإع��ادة  اأي حماولة  ملنع  كافية 

العراق. 
الداخلية  وزارة  ق��وات  اأن  ال��ب��والين  وا���س��اف 
وقيادتها موؤمنة بالنظام الدميقراطي يف العراق 
و�ستعمل بكل طاقتها حلماية هذا النظام من اأي 
والد�ستور  القانون  مبوجب  ال�ستهدافه  حماولة 

العراقي . 
ال�سفر  ك��الم  العراقي  الداخلية  وزي��ر  واعترب 
الربيطاين يف العراق جون جنكز حول اإمكانية 
يهدف  انه  البالد  يف  ع�سكرية  انقالبات  ح��دوث 
مواقف  وتوحيد  ال�سيا�سية  العملية  تقوية  اإىل 
جديدة  اأطراف  ب�سم  واإقناعها  امل�سرتكة  القوى 
جونز  ك��الم  اأن  مبينا  ال�سيا�سية،  العملية  اإىل 
العراق  يف  ال�سالح  لغة  اأن  وا�سحة  ر�سالة  فيه 

اجلديد قد توؤدي اإىل تعقيد امل�ساكل يف البالد. 

على  ت�صيطر  العراقية  :القوات  البوالين 
احلالة االأمنية يف البالد  

زلزال ي�صرب هاييتي  يخلف اآالف القتلى
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