
يحك���ى ان ابن �ش���رف ا�ش���تنه�س ابن ر�ش���يق على دخ���ول الأندل�س 
فرتدد ابن ر�شيق وان�شد :

مما يزهدين يف اأر�س اأندل�ٍس/ اأ�شماُء مقتدٍر فيها وُمعت�شِد
األقاب مملكٍة يف غري موعدها/  كالهر يحكي انتفاخًا �شورة الأ�شِد

فاأجابه ابن �شرف على الفور :
ان ترعك الغربة يف مع�شٍر/ قد ُجِبَل الطبع على بغ�شهم

فدارهم ما دمَت يف دارهم/ واأر�شهم ما دمَت يف اأر�شهم
ه���ذا املنطق مرفو����س لكنه يف بع�س الأحيان ي�ش���بح قاعدة للعمل 
ت�ش���طرك اليه���ا الظ���روف اأو احلاج���ة ، ول���ذا قالوا قدمي���ًا )ايد املا 
ت�شاملها بو�ش���ها( ولكن املم�س يف الأمر ان الفرد يعي�س عدوًا لذاته 
يجلده���ا يف كل ح���ن عندما يرى الأراذل من النا�س يت�ش���يدون وما 

عليه ال ان يقول"نعم".
ولب���ن الروم���ي ت�ش���من جميل يف ه���ذا املعن���ى حيث تن���اول بيتا 

م�شهورًا للمتنبي:
اأراعي �شديقي باملودة والوفا

ولكنني من ح�شن جتربة الورى
اداري عدّوي بال�شداقة قائاًل:

 ومن نكد الدنيا على احلر اأن يرى
عدّوًا له ما من �شداقته بد
الأم���ر مرهون بالوطن ولذا نحاول قدر المكان ان ناخذ القوم على 
�ش���المة نواياهم وانهم حديثو عهد بال�ش���لطة ويف �شيا�ش���ة النا�س 
وادارة البل���د لكن الأمور عربت اىل ان ا�ش���بح املت�ش���ّولون ميالأون 
ال�ش���وارع واحل���ارات وفوق ال���ذي راأيناه وما حتّملن���اه من اعمال 
قتل ونهٍب و�ش���لب تنذر ال�شاعة بعودة عقاربها اىل الوراء واأ�شبح 
احده���م ي�ش���ّقط الآخ���ر وي�ش���ّفره كيان���ات و�شخ�ش���يات متهم���ون 
بالجتث���اث والتزوي���ر وغريه���ا واملفّو�ش���ية ت�ش���تبعد وت�ش���تبعد 
وت�ش���تبعد حتى و�ش���ل عدد ال�شخ�ش���يات التي ا�ش���تبعدتها – حتى 
الآن – 500 �شخ�ش���ية و 15 كيانًا �شيا�شّيًا وو�شلت التهامات اىل 
ذروته���ا والأمر ينذر بخطٍر فادح ان ف�ش���لت التجربة القادمة عندها 
�ش���نكون ق���اب قو�ش���ن او ادن���ى م���ن الديكتاتورية خ�شو�ش���ا وان 

الوليات املتحدة برمت بالعراق وتريد منه فكاكًا.
لي�س يف �ش���الح اأحد املجاملة فهي التي او�ش���لت العراق اىل ما هو 
عليه ناهيك عن ال�ش���كوت عن احلق ومداهنة ال�شيا�ش���ين والنواب 
وعدم ت�ش���ليط ال�ش���وء عل���ى اخطائه���م ، كل هذا او�ش���ل المر اىل 
م���ا هو علي���ه ورّبا يكون املثل العامي �ش���حيحًا )ام�ش���ي ورا اللي 
يبّجي���ك ول مت�ش���ي ورا الل���ي ي�ش���حكك( ، بع����س الحي���ان يك���ون 
النق���د لذع���ًا لكنه مفيد ، اأيعق���ل ان تبنى الدميقراطي���ة على تيارات 
طائفية �ش���يقة ؟ وه���ل من املمكن ان نقود البل���د اىل بّر الأمان بهذه 
الكت���ل التي نعجر ع���ن عّدها ؟ وهل ان ال�ش���عب العراقي جميعه من 
ال�شيا�ش���ين حتى ينبثق منه الكثري من الق���ادة ، ل ميكن لهذا المر 
ان ي�ش���تقيم ال بعد الرت�ش���يق والتفاق على �ش���يغة وطنية جديدة 
تختل���ط فيها الأع���راق واملذاهب والأديان اأي اننا نر�ّش���ح جمموعة 
من العرب والكرد وامل�ش���يحين واليزيدين وال�شابئين وغريهم 
لت�شكيل ائتالف وطني واحد ي�شبح فيه الكردي رئي�شا للجمهورية 
او رئي�شا للوزراء وامل�شيحي رئي�شا للجمهورية او رئي�شا للوزراء 
وال�ش���ابئي كذلك وامل�ش���لم كي نتخل�س من الطريق امل�ش���دود الذي 
و�ش���لنا اليه والت�ش���قيط الذي ل يوؤدي اىل خري بقدر ما يقودنا اىل 

الفو�شى والدمار.
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اأ���س��م��اء وم��دن 

العامري 
قال القيادي يف املجل�س الأعلى ال�شالمي ورئي�س جلنة المن 

والدفاع يف جمل�س النواب هادي العامري اأّنه :"لتوجد يف 
اعتقادنا كتلة �شيا�شية لوحدها ت�شتطيع حتقيق ن�شبة 1+50، 

ولو افرت�شنا جدل ان كتلة �شيا�شية ما ا�شتطاعت ان حتقق 
ن�شبة 50+1، فان العراق  لن ي�شتقر بدون �شراكة حقيقية بن 

كل مكوناته.
وا�شاف العامري: نحن نوؤمن انطالقا من ذلك، ب�شرورة 

ت�شكيل جبهة وطنية عري�شة وا�شعة بدل من ان تكون هناك 
ائتالفات وحتالفات، و ن�شعى ومن الن اىل بناء وتاأ�شي�س 
تلك اجلبهة بن جميع الكتل املتفقة على العملية ال�شيا�شية 
والتي نعرب عنهم بانهم حملة امل�شروع والذين نا�شلوا معا 
من اجل ا�شقاط النظام ال�شدامي، وعملوا اي�شا على كتابة 

الد�شتور وت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية.

معّلة
اأكدت قائمة الئتالف الوطني العراقي اأنها ل ت�شعى اىل جعل 

حكومة نوري املالكي حكومة ت�شريف اأعمال. 
واأو�شح ع�شو القائمة النائب حميد ر�شيد معلة : اإن اإحدى 

احلكومة  حتويل  اإىل  ت�شري  النتخابي  ال�شلوك  قانون  "مواد 
اأثناء فرتة النتخابات اإىل حكومة ت�شريف اأعمال" م�شددًا 

على �شرورة اإ�شدار قوانن تكفل نزاهة النتخابات.
واأبدى معلة خ�شيته من ا�شتغالل امل�شوؤولن منا�شبهم لدعم 
قوائمهم النتخابية يف ظل غياب قانون ال�شلوك النتخابي 

متهمًا قوى �شيا�شية مل ي�شمها بعرقلة اإ�شدار هذا القانون.

البياتي
قال النائب عن ائتالف دولة القانون عبا�س البياتي اإن جمل�س 
النواب قد تاأخر كثريا يف ت�شريع القوانن التي حتمي حقوق 

الفنانن وال�شحفين وهو يف ذلك لي�س معذورا،  مبينا 
ان الن�شغالت ال�شيا�شية وظروف البلد الأمنية واملوجة 

الإرهابية العاتية قد حالت دون التفات جمل�س النواب اىل 
هاتن ال�شريحتن املهّمتن.

و�شدد البياتي على اإن الإ�شراع يف ت�شريع القوانن التي 
تدعم احلركة الفنية وتخ�شي�س امليزانية املنا�شبة لها ينبغي 

اأن تكون له الأولوية يف الربنامج احلكومي وعمل جمل�س 
النواب خا�شة بعد ا�شتتباب الأمن وال�شتقرار. 

زاخ�
اأعلن �شابط اعالم كلية زاخو الع�شكرية  عن تخرج 76 

�شابطا �شمن مرا�شيم تخرج الدورة 100 للكلية الع�شكرية 
الثانية اأم�س ال�شبت.

وقال حممود مرياين ان "هوؤلء الطلبة كانوا من خريجي 
الكليات من عدد من املحافظات ، وخا�شوا دورة ملدة �شنة".

م�شيفًا انه "مت منح �شهادة دبلوم يف العلوم الع�شكرية لهوؤلء 
الطلبة و�شيتم تعيينهم يف وحدات اجلي�س العراقي".

العدد )1700( ال�سنة ال�سابعة - االحد )17( كان�ن الثاين 2010

عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

داِرهم" يف  ُدمَت  ما  "فداِرِهْم 

بغداد – املحافظات / املدى والوكالت
اأعلن م�ش���در يف �شرطة اأق�ش���ية ونواحي كركوك اأم�س 
ال�ش���بت، اأن عب���وة مزروع���ة انفج���رت الليلة املا�ش���ية 

بالقرب من مطعم �شعبي دون اأ�شرار ب�شرية.
واأو�ش���ح ياوز اإبراهي���م انه "يوجد بالق���رب من موقع 
النفج���ار عدد من املطاعم التي تزدحم يوميا بالزبائن، 
لكون املنطقة اأكرث اأمانا مقارنة ب�شائر مناطق كركوك". 
ويف �ش���ياق  مت�ش���ل انفجرت عبوة نا�ش���فة اأمام منزل 
اح���د عنا�ش���ر الأجه���زة الأمني���ة جنوب غرب���ي كركوك 

اأم�س ال�شبت، ما اأدى اىل اإ�شابته بجروح خطرة.
وقال م�شدر يف �شرطة املدينة اإن عبوة نا�شفة انفجرت 
اأمام منزل املواطن م�ش���ري عبدالرحم���ن الذي يعمل يف 
اأح���د الأجه���زة الأمنية يف كرك���وك، اأثن���اء خروجه من 
منزل���ه يف ناحية الزاب اأ�ش���يب جراءها بجروح بليغة 

نقل على اإثرها اىل امل�شت�شفى.
اىل ذلك اأفاد م�ش���در امني م�ش���وؤول يف ال�ش���رطة اأم�س 
ال�ش���بت، ب���اأن مدنيا اأ�ش���يب بج���روح متو�ش���طة جراء 

انفجار عبوة ل�شقة جنوب غربي كركوك. 
وق���ال امل�ش���در اإن "عب���وة نا�ش���فة م���ن النوع الال�ش���ق 
انفج���رت  ام����س م�ش���تهدفة �ش���يارة مدني���ة يف ناحي���ة 
ال���زاب"، مبين���ا اأن "�ش���ائق ال�ش���يارة اأ�ش���يب بجروح 

جراء النفجار". 
وتابع امل�ش���در ال���ذي طلب عدم الك�ش���ف عن ا�ش���مه اإن 
باإخالء  اإىل مكان النفجار وقامت  "ال�ش���رطة ح�شرت 
امل�ش���اب اإىل احد م�شت�ش���فيات كركوك للعالج"، م�شريا 
اإىل اأن "حتقيق���ا اأوليا فتح ملعرفة مالب�ش���ات احلادث". 

ومل يدل امل�شدر باملزيد من املعلومات عن احلادث. 
ويف دياىل اأفاد م�ش���در امني م�ش���وؤول يف املحافظة اأن 
مروحية اأمريكية تعر�شت اإىل اإطالق نار �شمال بعقوبة، 

ردت بدورها على م�شدر النريان اأم�س ال�شبت.
وق���ال امل�ش���در اإن "مروحي���ة اأمريكي���ة تعر�ش���ت، فجر 
اأم����س ال�ش���بت اإىل اإطالق ن���ار من اأ�ش���لحة خفيفة قرب 
ب�ش���اتن منطقة الهويدر  من دون اأن ي�شفر احلادث عن 

وقوع اإية اأ�شرار مادية اأو ب�شرية".
واأ�شاف امل�ش���در الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه، اأن 
النار وقامت  اإطالق  "املروحية ردت بقوة على م�شدر 

بتم�شيط منطقة الب�شاتن املحيطة بنطقة الهويدر"، 
ويف الب�ش���رة قال م�شدر يف مديرية �ش���رطة املحافظة 
اأم�س ال�شبت، اإن اثنن من اأفراد ال�شرطة اأ�شيبا بجروح 
يف هجوم �ش���نه جمهولون على مركز لل�ش���رطة و�ش���ط 

مدينة الب�شرة، يعترب الأول من نوعه منذ اأ�شهر.
واأو�شح امل�شدر اأن "م�شلحن جمهولن هاجموا قرابة 
منت�ش���ف ليل اجلمعة مركز �ش���رطة الع�شار، واأمطروه 
بالر�ش���ا�س ما اأدى اإىل جرح اثنن من حرا�س املركز"، 
م�ش���يفا اأن "الهج���وم تخلل���ه ا�ش���تباك ب���ن املهاجم���ن 
وعنا�شر املركز دام لب�شع دقائق متكن بعده املهاجمون 

من الفرار".
ولفت امل�ش���در الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه اإىل اأن 
"القوات الأمنية من اجلي�س وال�ش���رطة هرعت بكثافة 
اإىل م���كان احل���ادث وقام���ت بفر����س اإج���راءات اأمني���ة 
م�ش���ددة يف املناط���ق املجاورة م���ن دون اأن يتم القب�س 

على منفذي الهجوم".

مروحية اأمريكية تتعر�س الإطالق نار اأ�سلحة خفيفة يف اله�يدر يف دياىل

ث����اث ع���ب���وات ن��ا���ص��ف��ة ت�����ص��ي��ب ث��اث��ة م��واط��ن��ن يف ك��رك��وك

بغداد/ املدى
ذكرت جلنة المن والدفاع النيابية اأم�س ال�شبت اأنها اأطلعت على ملفات 11 متهمًا 

بتفجريات الربعاء الدامي يف بغداد التي وقعت يف اآب املا�شي. 
واأو�ش���ح ع�ش���و جلن���ة الم���ن والدف���اع النيابي���ة وليد �ش���ركة :"اأن جلن���ة المن 
والدفاع النيابية اطلعت من خالل  ت�ش���ييفها لوزير الداخلية جواد البولين على 
ملفات منفذي تفجريات الربعاء الدامي يف بغداد والتي راح �ش���حيتها ع�ش���رات 
املواطنن البرياء". م�شيفًا اأن "حماكمة املتهمن ال� 11 مل يكن فيها اي ت�شيي�س 
م���ن اأي طرف بل جرت وف���ق الطر القانونية، حيث اطلع���ت جلنة المن والدفاع 

على ادلة دامغة تثبت تورط املتهمن بتفجريات الربعاء الدامي".  
وق���ال �ش���ركة اأن "جلنة الم���ن والدف���اع مل تطلع لغاي���ة الن على هوي���ات جميع 
املتهم���ن ، ولك���ن هناك جهات يف دولة جماورة للع���راق هي من تقدم الدعم لهم". 
متابعًا اأن "القاء القب�س على منفذي تفجريات الربعاء الدامي وتقدميهم للعدالة 
دليل على ان املجرمن لن يفلتوا من قب�ش���ة العدالة ودليل على ان الو�شع المني 
يف العراق ما�س يف حت�ش���ن م�شتمر".  وكانت حمكمة جنايات الر�شافة اأ�شدرت 

ام�س الول حكما بالعدام �شنقا حتى املوت بحق 11 متهما بهذه التفجريات.

النجف / وكاالت
ذك���ر م�ش���در م�ش���وؤول يف جمل����س حمافظ���ة النج���ف ان 
املجل����س عق���د اأم�س جل�ش���ة �ش���رية  �ش���يف فيه���ا املحافظ 
عدنان الزريف ومدير ال�ش���رطة وقادة الجهزة المنية يف 
املحافظة .  وا�ش���اف امل�شدر ان اجلل�ش���ة عقدت للتباحث 

ب�شاأن  اخلرق المني  الخري الذي ح�شل يف املدينة . 
اىل ذل���ك ق���رر جمل����س حمافظ���ة النج���ف بعد الت�ش���ويت 
بالجم���اع اأم����س تعوي�س �ش���حايا التفج���ريات الخرية 

باملدينة. 

وذكر م�شدر م�ش���وؤول يف املجل�س ان التعوي�شات ت�شمل 
)5( مالي���ن دينار لذوي ال�ش���هداء و )5( مالين دينار ملن 
ت�ش���بب النفج���ار يف ح���دوث عاه���ة  له  و ملي���وين دينار 
اىل ا�ش���حاب اجل���روح اخلطرة و )500( ال���ف دينار اىل 
ا�ش���حاب اجل���روح الطفيفة". م�ش���يفًا " ان املجل�س اوكل 
اىل مدير �ش���حة النجف  مهمة تنفيذ هذا القرار بالتعاون 
والتن�ش���يق م���ع مدي���ر �ش���حة املدين���ة الدكت���ور ر�ش���وان  
الكن���دي".  فيما عزا رئي�س جمل����س حمافظة النجف فائد 
ال�ش���مري التفج���ريات التي وقعت يف النجف اإىل �ش���عف 

اجلهد ال�شتخباراتي. 
وعّل���ل ال�ش���مري  ت�ش���اعد اأعم���ال العنف اإىل ق���رب موعد 
النتخاب���ات النيايبي���ة املقبل���ة، متهم���ا تنظي���م القاع���دة 
بالوق���وف وراء التفج���ريات الأخ���رية م�ش���ريًا اإىل عق���د 
�شل�ش���لة من الجتماعات مع القادة الأمنين لتقوية اجلهد 
الأمن���ي  الو�ش���ع  لتاأم���ن  املحافظ���ة  يف  ال�ش���تخباراتي 
مو�ش���حًا اأن عدد اجلرحى و�شل اإىل 60 جريحا اإ�شابات 
بع�ش���هم خط���رة، م�ش���ريا اإىل اأن معظ���م اجلرح���ى هم من 

عنا�شر الأجهزة الأمنية.

جلنة الأمن: احلكم على 
متهمي الأربعاء الدامي جرى 

وفق الأطر القانونية

جمل�ض حمافظة النجف يقّرر تعوي�ض �صحايا الإنفجار الرهابي

رواندزي: ل ميكن للمالكي اإقالة اأي وزير من دون موافقة جمل�ض النواب
بغداد/ املدى

اأك���د ع�ش���و جلن���ة الم���ن والدف���اع يف 
جمل����س الن���واب ، اأن رئي����س ال���وزراء 
نوري املالكي لميلك احلق الد�ش���توري 
دون  حكومت���ه  م���ن  وزي���ر  اي  باقال���ة 

الرجوع اىل جمل�س النواب.
التحال���ف  كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  وق���ال 

اإن  روان���دزي  فري���اد  الكرد�ش���تاين 
"الدعوة التي وجهت من بع�س النواب 
لرئي����س ال���وزراء باقال���ة وزي���ر الدفاع 
عب���د الق���ادر العبيدي بع���د ان تبن باأنه 
م�شمول بقرار هيئة امل�ش���اءلة والعدالة 
غري د�ش���تورية" ، م�شريا اىل اأنه "يجب 
على رئي�س الوزراء ان يقدم طلبًا ر�شميًا 

اىل  جمل����س النواب يف حال���ة اقالة اي 
وزير من حكومته ومن ثم يقرر جمل�س 
الن���واب �ش���رعية القال���ة م���ن عدمه���ا".
م�ش���يفًا اأن "هناك جلانًا متخ�ش�شة يف 
جمل����س الن���واب العراقي خمت�ش���ة يف 
النظ���ر بهذه المور ف���ال ميكن لي جهة 
تنفيذي���ة اتخاذ اي ق���رار اقالة بحق اي 

وزي���ر قبل موافقة جمل����س النواب على 
قرار القالة".

وكان رئي����س جلن���ة النزاه���ة الربملانية 
�شباح ال�ش���اعدي طالب رئي�س الوزراء 
باقالة وزي���ر الدفاع عبد القادر العبيدي 
فورا بعد �ش���موله بقرار هيئة امل�ش���اءلة 

والعدالة.

امل��دى  القاه��رة/  بغ��داد- 
وال�كاالت

دح�ش���ت وزارة اخلارجي���ة ،ام����س 
ال�ش���بت، النب���اء التي ا�ش���ارت اىل 
وج���ود مباحث���ات اأمريكي���ة تركي���ة 
م�ش���رتكة  ق���وات  لن�ش���ر  م�ش���رية 
م�ش���رية وتركي���ة يف الع���راق خالل 
ال�شنوات املقبلة. وقال وكيل وزارة 
اخلارجية لبيد عباوي بح�شب وكالة 
)اآكاني���وز( اإن "العراق يتعر�س اىل 
حم���اولت خارجية لرباك الو�ش���ع 
الداخلي عرب بث ا�ش���اعات مغر�ش���ة 
ل�ش���حة له���ا عل���ى ار����س الواقع". 
واأو�ش���ح عب���اوي اأن "احلدي���ث عن 
ن�ش���ر ق���وات م�ش���رية وتركي���ة ه���و 
حدي���ث لي�ش���تحق التعلي���ق من اي 
م�ش���ووؤل يف احلكوم���ة كون���ه ياأتي 
يف اط���ار ال�ش���جيج العالمي الذي 

ت�شهده ال�شاحة العراقية".
م���ن جهت���ه، نف���ى النائ���ب ع���ن كتلة 
فري���اد  الكرد�ش���تاين  التحال���ف 
اإن  وق���ال  النب���اء  ه���ذه  روان���دزي 
"ه���ذه النب���اء عاري���ة عن ال�ش���حة 

ولي����س يف ني���ة رئي����س اجلمهورية 
ج���الل طالب���اين ال�ش���فر اىل هات���ن 
الدولت���ن لبح���ث ه���ذا املو�ش���وع".
ق���وات  ا�ش���تقدام  "ام���ر  ان  مبين���ا 
م�ش���رية وتركيا اىل الع���راق مناٍف 
متاما لالتفاقي���ة المنية املوقعة بن 

العراق وامريكا". 
امل�شت�ش���ار  الب���از  ا�ش���امة  وكان 
امل�ش���ري  للرئي����س  ال�شيا�ش���ي 
ح�ش���ني مبارك ق���د ك�ش���ف ام�س عن 
م�ش���اورات يجهز لها الن بالتن�شيق 
المريكي���ة  املتح���دة  الولي���ات  م���ع 
وتركيا بهدف اإحالل قوات م�ش���رية 
وتركية داخل العراق. واأ�ش���ار الباز 
ج���الل  رئي����س اجلمهوري���ة  اأن  اىل 
طالباين �ش���يقوم بزي���ارة قريبة اىل 
القاه���رة وتركيا لجراء م�ش���اورات 
البلدي���ن"،  امل�ش���وؤولن يف كال  م���ع 
موؤك���دا اأن "الزي���ارة الت���ي ق���ام بها 
وزي���ر اخلارجية امل�ش���ري ورئي�س 
قب���ل  وا�ش���نظن  اىل  املخاب���رات 
ا�ش���بوعن كانت م���ن اجل مناق�ش���ة 

تلك الرتتيبات المنية".

بغداد/ املدى
بحث نائب رئي�س اجلمهورية عادل 
عبد امله���دي مع الرئي����س المريكي 
باراك اوباما العالقات الثنائية بن 
البلدين، وناق�س عب���د املهدي خالل 
زيارته وا�شنطن مع اوباما الو�شاع 
العام���ة يف الع���راق واملنطقة، حيث 
اهتمام���ا  اوبام���ا  الرئي����س  اب���دى 
خا�ش���ا لتطوير العالق���ات العراقية 
جن���اح  واهمي���ة  المريكي���ة   –
املقبل���ة  الت�ش���ريعية  النتخاب���ات 
وت�ش���كيل احلكومة القادمة باأ�ش���رع 
وقت ممكن.   من جهته، اكد الرئي�س 

للعملي���ة  الكام���ل  دعم���ه  المريك���ي 
ال�شيا�ش���ية يف الع���راق، واللت���زام 
التام بتنفيذ اتفاقية �ش���حب القوات 
واتفاقي���ة  الع���راق  م���ن  المريكي���ة 
الط���ار ال�ش���رتاتيجي املوقع���ة بن 
البلدي���ن، وامل�ش���اعدة عل���ى اخراج 
العراق من احكام الف�ش���ل ال�ش���ابع 
وانهاء كافة الق�ش���ايا املعلقة ومنها 
اج���ل  م���ن  والدي���ون  التعوي�ش���ات 
م�شاعدة العراق لالنطالق من جديد 
وال�ش���تفادة من امكاناته الب�ش���رية 

والطبيعية الكبرية. 
من جان���ب اخر، ق���ال نائ���ب رئي�س 

اجلمهوري���ة ع���ادل عبد امله���دي: اإن 
تطبيق القوان���ن يف العراق "يجب 
اأن ل يك���ون انتقائيًا ول م�شّي�ش���ا"، 
نافي���ًا يف الوقت نف�ش���ه وجود "اأي 
نية لعزل اأي من الأطراف العراقية" 
وذلك عق���ب حظ���ر "هيئة امل�ش���اءلة 
�شخ�ش���يات  م�ش���اركة  والعدال���ة" 
�شيا�ش���ية يف النتخاب���ات. واب���دى 
عب���د امله���دي يف مقابل���ة م���ع قن���اة 
"احلرة" اأجريت يف وا�شنطن قلقه 
من معطيات توؤك���د وجود "عالقات 
لوج�شتية بن بقايا البعث ال�شّدامي 
وب���ن عنا�ش���ر الإره���اب" قائ���اًل اإن 

"م���ن املمكن" اأن يكون البع�س يف 
العملية ال�شيا�ش���ية يفك���ر يف تنفيذ 
"النقالب  لك���ن  انقالبات ع�ش���كرية 
الع�ش���كري لن ينج���ح يف العراق". 
ال�ش���يعي  النق�ش���ام  كان  اإذا  وعم���ا 
يف النتخابات �ش���ببه اخلالف على 
رئا�ش���ة الوزراء قال "ق���د يكون فيه 
ه���ذا اجلان���ب لكن الأكيد اأن م�ش���األة 
احل�ش����س كان���ت ال�ش���بب الرئي�س 
يف وجود ائتالفن". واأكد اأنه �شمع 
"من الإعالم فقط " عن تر�شيحه من 
قب���ل "املجل����س الأعلى الإ�ش���المي" 
الذي ينتمي اإليه لرئا�ش���ة احلكومة 

ل  امل�ش���األة  واأن  النتخاب���ات،  بع���د 
ت���زال قي���د الدر����س داخ���ل احلزب. 
وو�شف الكالم : اأن القوى ال�شيعية 
العراقية الرئي�ش���ة تريد اأن ت�شيطر 
على العراق باأنه "غري دقيق"، لكنه 
اأ�شار اإىل اأن "ال�شيعة كانوا �شحية 
�شواء يف فرتة �ش���دام ح�شن اأو ما 
بعدها لأن عدد ال�شحايا من ال�شيعة 
بع���د التغي���ري اأك���رب بكث���ري م���ن اأي 
�شحايا اآخرين ب�شبب التفجريات". 
اجل���وار  دول  بع����س  قل���ق  وع���ن 
وحتديدًا ال�ش���عودية من "م�ش���روع 
�ش���يعي" يف الع���راق ق���ال "من حق 

ال�ش���عودية واأي دول���ة اأن تقل���ق من 
التغي���ري اجل���ذري الذي ح�ش���ل يف 
الع���راق، لكن نعتقد اأن���ه من واجب 
ال�شعودية اأي�شًا اأن ُتطمئن العراق، 
وهذا يح�ش���ل عرب تبادل املعلومات 
والعالق���ات ولي�س ع���رب التحري�س 
من هذا الطرف اأو ذاك". ودعا نائب 
رئي�س اجلمهوري���ة اإىل احلوار من 
اأج���ل حل اخلالفات مع دول اجلوار 
وال�ش���عودية  �ش���وريا  ول�ش���يما 
واإي���ران، مبدي���ًا قلقه م���ن الأحداث 
الداخلية يف اإي���ران "لأن لها تاأثريًا 

مبا�شرًا على اأو�شاعنا".

عب�د امل�هدي ين�في من وا�صنط�ن اإم�ك�اني�ة ن�ج�اح 
اأي ان�ق�اب ع�صك�ري ف�ي ال�ب�اد

اخلارجية تدح�ض اأنباء 
ا�صتقدام قوات م�صرية وتركية 

املدى/ فرا�س القي�سياإىل العراق
يف الوقت الذي اتهم رئي�س الوزراء ال�ش���بق 
اياد عالوي احلكوم���ة احلالية بانها  حكومة 
فا�شلة، كونها اخفقت يف حتقيق وتاأمن اهم 
احتياجات العراق والعراقين ، ابدى رئي�س 
جلنة امل�ش���اءلة فالح �شن�ش���ل  قلق���ه لاللتفاف 
م���ن وج���ود �ش���فقات �شيا�ش���ية تت���م حالي���ا 
لالتفاف على قرارات جلنة امل�شاءلة القا�شية 
با�ش���تبعاد مر�ش���حن م���ن النتخاب���ات بع���د 
التاكد م���ن عالقتهم بحزب البعث املح�ش���ور 

د�شتوريا.
واعلن ام�س يف بغداد ت�ش���كيَل حتالٍف جديد 
م  با�ش���م "العراقية" وهو حتالف وا�ش���ع َي�شُ
ثالثُة و�ش���تَن كيانًا، ع�ش���رون منها متحالفة، 
وثالث���ة واأربع���ون كيانًا اندجم���وا بالعراقية 

الوطنية.
رئي����س قائم���ة امل�ش���تقبل راف���ع العي�ش���اوي 
اك���د اإن التحالف اجلديد ميث���ل جميع  األوان 
الطيف العراقي، هدفه حتقيق توازن العملية 
للنهو����س  �ش���موليتها  و�ش���مان  ال�شيا�ش���ية 
بامل�شروع الوطني الذي يكر�س للدولة القوية 

الآمنة واملزدهرة ذات ال�شيادة الناجزة.
وجاء العالن عن ائتالف "العراقية" بزعامة 
رئي�س الوزراء الأ�شبق اإياد عالوي، بعد نحو 
اأ�شبوع من اإعالن هيئة امل�شاءلة والعدالة عن 
�ش���مول عدد كبري م���ن اأع�ش���اء القائمة بقرار 

الهيئة الذي يحظر م�شاركتهم يف النتخابات 
املقبل���ة، م���ن �ش���منهم الأمن الع���ام لالئتالف 

النائب �شالح املطلك.
الوطني���ة  احلرك���ة  رئي����س  واأ�ش���اف    
العراقيةقائ���اًل: " يحدون���ا الأم���ل الكب���ري من 
اإن النتماء للعراق �ش���يكون املنت�شر احلتمي 
عل���ى الفئوي���ة ال�شيا�ش���ية مهم���ا طال امل�ش���ار 
و�ش���عب الطري���ق وتخ�ش���ب ال���درب بدم���اء 
ال�شهداء، م�شريا اإىل اإن العراقين يواجهون 
الي���وم معاناة �ش���عبة نتيجة ف�ش���ل احلكومة 
الذري���ع يف توف���ري اأب�ش���ط مقوم���ات احلياة 
الع�ش���رية، واأفاد"اإن اأ�ش���د ما يقلقنا هو عدم 
ال�ش���تفادة من التح�شن الأمني وحتويله اإىل 
و�ش���ع دائم، حيث ي�شري التدهور الأمني اىل 
عدم وج���ود حكومة قادرة عل���ى حمايتهم من 
جه���ة، وحت���ول الع���راق اإىل "دولة فو�ش���ى" 

وارتباك من جهة اأخرى". 
  النائب عدنان الدنبو�س عن القائمة الوطنية 
العراقي���ة ب���ن " اإن امل�ش���مولن بالجتث���اث 
م���ن اأع�ش���اء الكتل���ة بانتظ���ار ق���رار املحكمة 
الحتادي���ة ح���ول الطع���ون التي تقدم���وا بها 
ح���ول قرار الجتثاث م�ش���ريا اإىل اإن يتم ذلك 

فهم اأع�شاء يف الكتلة ".
وت�ش���مل قرارات الجتثاث من اأع�شاء الكتلة 
الوطني���ة العراقي���ة �ش���الح املطل���ك وقا�ش���م 

العوادي وانت�شار ال�شلوم وظافر العاين.

من جهته حذر رئي�س جلنة امل�شاءلة والعدالة 
يف جمل�س النواب النائب فالح �شن�ش���ل من" 
ح�ش���ول اتفاقات اأو �ش���فقات �شيا�شية ب�شاأن 
ق���رارات هيئة امل�ش���اءلة والعدالة با�ش���تبعاد 
تورطه���ا  ثب���ت  الت���ي  ال�شيا�ش���ية  الكيان���ات 
الد�ش���تور  م���ن  ال�ش���ابعة  بامل���ادة  و�ش���مولها 
القا�ش���ية بنع اي كي���ان �شيا�ش���ي يتبنى اأو 
ي���روج اأو يحت�ش���ن فك���ر البع���ث ال�ش���دامي 
البائد، داعيا يف ت�ش���ريحات اإعالمية اأم�س" 
اإىل مراجع���ة قرارات الهيئة ودرا�ش���تها وفق 
ب�ش���اأن  والد�ش���تورية  القانوني���ة  القواع���د 
ا�ش���تبعاد الكيانات ال�شيا�شية التي منعت من 
امل�ش���اركة يف النتخابات ولي�س على اأ�شا�س 
التفاق���ات ال�شيا�ش���ية اأو ال�ش���فقات املريبة" 
لفت���ا اإىل انه مثلما تتهم بع�س هذه الكيانات 
امل�ش���تبعدة بوج���ود خلفي���ة �شيا�ش���ية ملنعهم 
ينبغ���ي اإن يكون قرار مراجع���ة القرار يبتعد 
عن الو�ش���ائل وال�شفقات ال�شيا�شية لإعادتهم 

اإىل النتخابات".
ولف���ت اإىل اإن هن���اك  جلنة من ثالثة اأع�ش���اء  
�ش���تناق�س �شرعية اأو عدم �ش���رعية قرار هيئة 
امل�شاءلة والعدالة الأخري واأ�شماء امل�شمولن 
بالق���رار والأ�ش���باب احلقيقة له���ذا الإجراء" 
،م�شيفا  ان" اللجنة �شتقدم بعد ذلك تقريرها 
اإىل جمل�س النواب للت�ش���ديق على القرار اأو 

اإلغائه ".

عدد من قياديه �سمن قائمة امل�ستبعدين 

ال��ع��راق��ي��ة  ائ���ت���اف  ت�صكيل  ع���ن  ي��ع��ل��ن  ع����اوي 

اثار االنفجار


