
يحكى ان رجال كان ميتلك ثورا، ووعد النا�س انه �سيذبحه ليقيم لهم 
الله  انتقل اىل رحمة  الرجل ي�سّوف يف املوعد، حتى  وليمة، وبقي 

وبقي الثور �سليما معافى، ولذا قالوا: )ابو ثور ما اأكل ثوره(.
هذا حال )ابوثور( مل ياأكل ثوره ومات قبله ، فما بالك بالذين ارادوا 
قبله  ذلك و�سيذبحون  ي�ستطيعوا  لن  انهم  اكيد   ، العراق واكله  ذبح 
التي و�سع  العزلة  يتحرك ويرتك  ان  العراقي  ال�سعب  اراد  ما  اذا   ،
نف�سه فيها، ال �سك ان هذه العزلة �سبقتها ظروف قاهرة، وممار�سات 
ظاملة اعطت م�سوغات اخلوف والوجل والت�سكيك، �سعب مل يعرف 
وهو  �سنة   )40( مدى  على  ت�سرف  الأي  كال  كلمة  قول  وال  التظاهر 

يحمل بداخله ارهاب الدولة واجهزتها القمعية.
ان جمل�س النواب واحلكومة  انبثقا عرب �سناديق االقرتاع ، وهذه 
الواحد  بالراأي  والتتم�سك  باالخر  توؤمن  عقليات  اف��رزت  التجربة 
وكاأنه �سيف م�سلط على رقاب النا�س ، وبعد فاإن احلكومة او جمل�س 
النواب الميتلكان كلبا مثل )كلب ال�ست( يف ق�سيدة حممد فوؤاد جنم 

:
)انت فني والكلب فني

                              انت كده ي�سماعني
طب ده كلب ال�ست يبني

                              وانت تطلع ابن مني (
ان كلب ال�ست مات يف العراق ومل يعد يع�س احدا ولن يعود ثانية 
ال�ست  البع�س مع ذهاب كلب  لكن لال�سف   ، املتزايدة  الدعوات  رغم 
ان  �سريى  النهاية  يف  لكنه   ، بذلك  وع��د  فقد  العراق  ياأكل  ان  يريد 
العراق ياأكله ، )مثل �ساحبنه ( ، هذا البلد غني برتاثه وعميق ومن 
ان  الذين يحاولون  الكثريين من  ت�سقيط  ي�ستطيع  الوعورة بحيث 
يحفروا حروف ا�سمائهم بالقوة على جداره املنيع ، هو الذي يعطي 
اما حني يتبادر لالذهان   ، النيا�سني وماعلى االخرين �سوى خدمته 
الكبري، ف�سوف حتظى  املارد  قادرة على م�سادرة هذا  انها  املري�سة 

بالف�سل وترى انها ماأكولة يف النهاية.
اىل  ع��ودة  ام��ا  امل��رة  ه��ذه  املحك  على  و�سنكون  قريبة  االنتخابات 
اخللف اوم�سري اىل االمام بقوة املقتدرين وماعلينا �سوى ان ن�سع 

الت�سوي�س على جانب ونخترب عقولنا واختياراتنا.
�سرا  وان  خريا  ان  عنها  امل�سوؤول  وهو  كلمته  �سيعطي  ال�سعب  ان 
ف�سيح�سد ماتبذر يداه، الكثريون يحاولون اللعب على حبل الوطنية 
وك�سب االخرين ، دعايات انتخابية الغري وكرو�س مفتوحة اللتهام 
املوازنات املتعددة ، علينا الف�سل والتمييز بني اعداء الوطن وابنائه 
اآذاننا لبع�س الوقت عن �سماع الكالم االجوف  الربرة ولذا �سن�سم 
طريقها  عن  التي  االفعال  اىل  وننظر  واآخ��ر  حني  بني  ن�سمعه  ال��ذي 
اعطوا  الذين  نن�سح  ال�سمت  ه��ذا  ويف  ال�سمني(  من  )الغث  منيز 
الوعود بذبح العراق ان يتخلوا عن وعودهم النها كاذبة ، فقد مرت 
على العراق ا�سماء وا�سماء طغاة ومتجربين، ابتلعهم ولفظهم ثانية 
اىل التاريخ كي ي�سّود وجوههم ويلعنهم بني احلني واالخر، و�ساعر 

التجليبة يقول فيهم :
)اجلبنك يليلي والهموم طعو�س

ك�س كلبي زماين مثل ك�س املو�س
اداري جم نذل وا�سرب جلم ديو�س

وا�سكت لوحجه اليتنوم�س ابعيبه (
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عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

) ابو ثور ما اكل ثوره (

اأ���س��م��اءوم��دن 

عبد املهدي 
رئي�س  ط��ه��ران،  امل��ه��دي،يف  عبد  ع��ادل  اجلمهورية  رئي�س  نائب  التقى 
االإيراين  اخلارجية  ووزي��ر  الريجاين  علي  االإي��راين  ال�سورى  جمل�س 

منو�سهر متكي كال على انفراد.
و�سبل  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  بحث  اللقاءين  خ��الل  وج��رى 
تطويرها يف املجاالت املختلفة، اإ�سافة اىل الق�سايا االإقليمية والدولية 

ذات االهتمام امل�سرتك واأوجه التعاون بني البلدين.

العطية 
)ناجي  مع  العطية   خالد  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س  االول  النائب  بحث 
يف  بغداد  لدى  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  االمني  ممثل  �سلغم(  احمد 
ان يكون لها دور اكرب مبمثلها من خالل ت�سجيع العراقيني على التالحم 
جميع  مع   التعامل  ا�سا�س  هو  الوطني  املعيار  يكون  وان  بينهم  فيما 
بني  العالقة  بتوثيق  العربية  اجلامعة  تقوم  ان  و���س��رورة  العراقيني، 
العراق وا�سقائه العرب وا�ساف" ما يتمتع به العراق من نظام �سيا�سي 
ا�سقائه  بع�س  قبل  من  اليه  النظرة  زال��ت  ما  لال�سف  ولكن  مفخرًة  يعد 
االمر يجايف احلقيقة ويجب  االرادة وهذا  انه حمتل وم�سلوب  العرب 
يبادر االخوة  العراقي وان  النظرة مبا ين�سجم والواقع  ان تتغري هذه 
العرب بتكثيف وجودهم  الدبلوما�سي والتجاري واالقت�سادي من خالل 

اال�ستثمار العادة العراق اىل حا�سنته العربية  

الزيدي
عبد  الركن  اللواء  كركوك  املنت�سرة يف  من اجلي�س   12 الفرقة  قائد  اأكد 
االأمري الزيدي، اأن واجبات القوات امل�سرتكة العراقية االأمريكية الكردية 
وال  اأمنيا  فراغا  ت�سهد  التي  املناطق  "يف  االأم��ن  حماية  على  �ستقت�سر 

توجد فيها قوات اجلي�س اأو ال�سرطة اأو حتى حر�س االإقليم". 
له  اآمنا  مالذا  املناطق  هذه  من  يتخذ  بداأ  "االإرهاب  اإن  الزيدي  واأ�ساف 

وهذه القوات ال تنت�سر واإمنا �ستقوم بواجبات م�سرتكة فيها". 
واأو�سح الزيدي اأن تلك القوات �ستت�سلم مهامها قريبا و�ستنفذ واجباتها 

بالتن�سيق مع االأجهزة االأمنية يف املدينة. 
يذكر اأن مواقف الكتل ال�سيا�سية املختلفة يف كركوك تباينت ب�ساأن وجود 
تلك القوات يف املدينة واأطرافها، حيث اأعربت جهات عربية وتركمانية 

عن رف�سها تلك اخلطوة، و�سط ترحيب االأحزاب الكردية. 

امل��سل 
اأجمع عدد من ال�سيا�سيني وعلماء الدين م�سيحيني وم�سلمني على رف�س 
�سهدتها  التي  تلك  وبخا�سة  امل�سيحية  الطائفة  اأبناء  �سد  االع��ت��داءات 

مدينة املو�سل يف االآونة االأخرية. 
نينوى  حمافظة  نظمته  اج��ت��م��اع  خ��ت��ام  يف  ���س��در  ب��ي��ان  يف  وو���س��ف��ت 
وجمل�سها، الهجمات �سد امل�سيحيني باملحاوالت البائ�سة خللخلة الو�سع 

يف املحافظة. 
وتال اإمام جامع النبي يون�س ال�سيخ حممد ال�سماع البيان اخلتامي الذي 

اأعرب فيه املجتمعون عن رف�سهم ال�ستهداف اأبناء الطائفة امل�سيحية. 
ومن�سق  الكاثوليك  ال�سريان  عن  مو�سى  الق�س  جرج�س  املطران  واأ�ساد 
جمل�س مطارنة نينوى، باالجتماع الذي ح�سره عدد من �سيوخ ع�سائر 

املحافظة. 

وا�سط
خرج مئات املواطنني يف مدينة الكوت بتظاهرة  ام�س االول اخلمي�س، 

مطالبني برفع احل�سانة عن النائب ظافر العاين. 
عبارات  املحافظة  جمل�س  مبنى  اأم��ام  جتمعوا  الذين  املتظاهرون  وردد 

مناوئة للعاين وحلزب البعث املحظور. 
حزب  عودة  رف�سهم  �سوا" عن  ل�"راديو  اأحاديث  يف  منهم  عدد  واأع��رب 

البعث اإىل العملية ال�سيا�سية. 
من جانبه دعا جمل�س حمافظة وا�سط اإىل الت�سدي لت�سريحات العاين 

التي و�سفها بانها تريد النيل من وحدة العراقيني. 

بغداد /عمار كاظم حممد 
يف  ط��رف��ًا  االمريكية  االدارة  دخلت 
ال�سراع الدائر بني القوى ال�سيا�سية 
التي  ال�����ق�����رارات  ق��ان��ون��ي��ة  ح����ول 
والعدالة  امل�ساءلة  هيئة  ا�سدرتها 
والتي قررت مبوجبها ا�ستبعاد عدد 
من ال�سيا�سيني والكيانات ال�سيا�سية 
تقرير  ففي  البعث  بحزب  لعالقتهم 
ن�سرته �سحيفة لو�س اجنل�س تاميز 

جاء فيه: 
منع املئات من املر�سحني من امل�ساركة 
يزعزع  اأن  مي��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ات   يف 
البالد قبل وبعد الت�سويت يف �سهر 
الواليات  اأطلقت  وق��د   املقبل   اآذار 
يف  الدبلوما�سية  جهودها  املتحدة 

حماولة الإيجاد حل لهذه امل�سكلة .   
 وا�ساف التقرير:اأن هذا املنع يخترب 
العراق  يف  االأمريكي  التاأثري  حدود 
املتحدة  ال���والي���ات  ت�ستعد  ب��ي��ن��م��ا 
هذا  من  الح��ق  وق��ت  يف  لالن�سحاب 
من  االأمريكية  الدبلوما�سية   . العام 
عال  م�����س��ت��وى  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  جهتها 
حماولة  يف  االأخ������رية  االأي������ام  يف 
امل�سوؤولني احلكوميني  لل�سغط على 
ال��ع��راق��ي��ني الإي��ج��اد خم��رج م��ن هذه 
االأزمة ذلك اأن الكثري بات يخ�سى اأن 
تزعزع هذه االأزمة البالد ب�سكل جاد  

قبل وبعد االنتخابات .
 واكد كاتب التقرير ان هناك  خطوة 
حيث  االأم����ل  م��ن  ب�سي�سا  ت�سيف 
يوم  االن��ت��خ��اب��ات  مفو�سية  ق���ررت 
بن�سر  تقوم  ال  اأن  املا�سي  الثالثاء 
لكن  املنع  بقرار  امل�سمولني  اأ�سماء 
ال��ن��اط��ق با�سم  ق����ال  ب����دال م���ن ذل����ك 
بن�سر  �سيقومون  اإن��ه��م  املفو�سية 
عليها يف  امل�سادق  املر�سحني  قائمة  
فيما  املقبل    االأ�سبوع  من  ما  وق��ت 
هذا  اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  ق��ال 
�سانحة  الفر�سة  �سيرتك  ال��ت��اأخ��ري 

الإيجاد حل.
 فيما قال الناطق الع�سكري االأمريكي 
"اأعتقد  لينزا  �ستيفن  امليجر جرنال  
هو  ال��ت��اأخ��ري  ه��ذا  وراء  ال�سبب  اأن 
لكي ياأخذ القادة العراقيون الفر�سة 
هذا  " وك���ان  االأم����ر  ه���ذا  يف  للنظر 
ال���ت���اأخ���ري ق���د ت��ب��ع حت���رك���ًا ق����ام به  
جوزيف  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب 

بايدن  حيث ات�سل يف حينه بثالثة 
م�����س��وؤول��ني ع��راق��ي��ني ك��ب��ار واق���رتح 
يف  التدقيق  تاأخري  االت�سال  خ��الل 
الت�سويت  بعد  ملا  املر�سحني  قوائم 
للجميع  ي�سمح   ال���ذي  احل���ل  وه���و 
ويف�سح  ب��االن��ت��خ��اب��ات  ب��امل�����س��ارك��ة 

الوقت للمنا�سدات. 
ي�سك   بقوله:  امل��ق��ال  كاتب  واختتم   
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��راق��ي��ني ب���ان اإي����ران 
تعمل ولو ب�سكل غري مبا�سر للتاأثري 
العراق.  يف  ال�سيا�سية  العملية  على 
الربملان  ع�سو  االلو�سي  مثال  يقول 
تاأثري  ل��دي��ه��ا  اإي�����ران  اإن  العراقي" 
اإي��ران  اإن   " "م�سيفا  ه��ذا  يف  كبري 
روؤية  تريد  ال  اخلا�سة  والأ�سبابها 
يف  ناجحة  دمي��ق��راط��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 

العراق".   
من  ع���دد  ط��ال��ب  نف�سه  ال��وق��ت  يف   
العراقي  ال���ن���واب  جمل�س  اأع�����س��اء 
ال�ساأن  االمريكي يف  التدخل  بوقف  
يتعلق    فيما  وخ�سو�سا  ال��ع��راق��ي 
املر�سحني  ا�ستبعاد عدد من  بق�سية  
وال����ك����ي����ان����ات ع����ن امل�������س���ارك���ة يف 
فيما   ، املقبلة  الربملانية  االنتخابات 
البع�س االخرمن �سالحيات  اعتربه 

امريكا �سمن دعمها للعراق. 
ع�سو  االأدي����ب  علي  ال��ن��ائ��ب  وراأى 

بادين  ان ط��رح  ال��ع��راق��ي  االئ��ت��الف 
وت����دخ����الت����ه غ����ري م�������س���روع���ة وال 
يربئ  ان  ميكن  "ال  وقال  د�ستورية. 
جهة  وهناك  البعث  حزب  يوايل  من 
وهي  امل��و���س��وع  ه��ذا  ع��ن  م�سوؤولة 
ميكن  وقراراتها  والعدالة  امل�ساءلة 
ان متيز من خالل هيئة التمييز وهي 
التي تقرر براءة املر�سح من �سموله 

باالجتثاث."  
امل�ساءلة  "مو�سوع  ان  وب�����ني: 
فتح  البع�س  واج��ت��ث��اث  وال��ع��دال��ة 
ال��ب��اب ل��ل��ت��دخ��الت خ�����س��و���س��ا وان 
ان  يعتقد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  نائب 
للم�ساومات  ق��اب��ل  امل��و���س��وع  ه���ذا 
يت�ساحلوا  ان  ال�سيا�سيني  وباإمكان 
ح�����س��ب ح���ل ب���ادي���ن وم����ا ي��ق��دم من 
التحالف  كتلة  ع�سو  اأما  طروحات، 
اأن  اأك���د  خليل  حم��م��ا  ال��ك��رد���س��ت��اين 
"كتلته ال تقبل باأي تدخل يف ال�ساأن 
العراقي من قبل اي جهة". واأ�ساف" 
ال�ساأن  ال نقبل التدخل االمريكي يف 
عالقات  بيننا  ت��وج��د  لكن  ال��ع��راق��ي 
ا�سرتاتيجية  بني العراق والواليات 
اأك�����دت يف  االأخ�����رية  امل��ت��ح��دة وان 
بال�ساأن  تتدخل  ال  اأنها  عديدة  مرات 
خالل  م��ن  ت�ساعد  ولكنها  ال��ع��راق��ي 
اأكرث"  ال  وامل�ساندة  الن�سح  تقدمي 

التوافق   جبهة  راأي  فان  جهتها  .من 
رحب  حيث  االئتالف  ل��راأي  خمالف 
بتدخالت  اللهيبي  طه  عنها  الع�سو 
بادين  ت��دخ��ل  "عندما  وق���ال  ب��اي��دن 
مبو�سوع تق�سيم العراق وقفنا �سده 
املرة  هذه  وطروحاته  تدخالته  لكن 
من�سفة وتخدم العملية ال�سيا�سية يف 
العراق."  ودعا القوى ال�سيا�سية اإىل 
العراق  اأن  عدم مغالطة نف�سها حيث 
ال  وفعليا  ال�سيادة  كامل  قانونا  بلد 
يزال بلدًا غري كامل ال�سيادة. بدوره 
للحوار  العراقية  اجلبهة  ع�سو  قال 
ت�سريح   يف  �سلمان  حممد  الوطني 
مرحب  بايدن  "طروحات  ان  للمدى 
بها وهي متثل وجهة نظر احلكومة 
للعراق".  ال���داع���م���ة  االم���ريك���ي���ة 
بحاجة  زال  ما  العراق  ان  واأ���س��اف 
اىل الدعم والن�سح من قبل الواليات 
الكثري من  امل��ت��ح��دة  وامل�����س��ورة يف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجل��وان��ب 
ان  اىل  ول���ف���ت  والع�سكرية."  
"الن�سيحة التي قدمها نائب الرئي�س 
باب  يف  ت��دخ��ل  ان  يجب  االم��ريك��ي 
الن�سح واالإر�ساد وان راأي الواليات 
وعلى  اجلانب  هذا  من  كان  املتحدة 
املخت�سة  الهيئات  تتاأنى  ان  اأ�سا�س 
االأمر  ذلك  االجتثاث،كون  مبو�سوع 

ممكن ان يعطي انطباعًا  ان ال�سا�سة 
منحى  ي��اأخ��ذون  ب����دوؤوا  العراقيني 
مغايرًا ملا تريد ان توؤ�س�سه الواليات 
املتحدة من عملية �سيا�سية م�ستقبلية 

يف العراق."  
والعدالة  امل�����س��اءل��ة  جل��ن��ة  وك��ان��ت 
جمل�س  جل�سة  يف  قدمت  الربملانية 
املا�سي   االرب��ع��اء  العراقي  ال��ن��واب 
امل�ساءلة  ه��ي��ئ��ة  ق����رار  ع���ن  ت��ق��ري��را 
والعدالة با�ستبعاد عدد من الكيانات 
ال�سيا�سية واملر�سحني عن االإنتخابات 
من  ال�سابع  يف  امل��ق��ررة  الت�سريعية 
انه  تقريرها:  يف  وجاء  املقبل.  اذار 
منع 511  ق���رارات  درا���س��ة  من  تبني 
مر�سحا من امل�ساركة يف االنتخابات 
ان بينهم  )182( �سخ�سا من عنا�سر 
النظام  واأع����وان  االم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 
حزب  يف  ع�سوا  و)216(  ال�سابق 
حا�سلون  و)105(  فوق  فما  البعث 
على �سارة احلزب اأو و�سام الرافدين 
و�سارة القد�س واالأع�ساء املنت�سبون 
اع�ساء  و)5(  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 
اجلنوب  اتفا�سة  قمع  يف  �ساركوا 
عام 1991 و)3( من املروجني حلزب 
ال�سابق  ون��ظ��ام��ه  امل��ن��ح��ل  ال��ب��ع��ث 
املحظورين  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 
االنتخابات )511(  امل�ساركة يف  من 

�سخ�سا. 
من جهته املتحدث با�سم كتلة احلوار 
الوطني حيدر املال يف ت�سريح لقناة 
احلرة : ان "العقالء واحلكماء داخل 
العملية ال�سيا�سية لديهم القدرة على 
املتمثلة  االخ����رية  االزم����ة  ت��ط��وي��ق 
ابعاد  والعدالة  امل�ساءلة  هيئة  بقرار 
عدد من املر�سحني عن االنتخابات". 

الدويل  ان"املجتمع  امل��ال:  وا���س��اف 
واالمم واملتحدة والواليات املتحدة 
اخالقية:  التزامات  عليها  االمريكية 
العراقي  ال�سعب  جت���اه  وق��ان��ون��ي��ة 
تقدمي  ت�ساهم يف  وان  لها  البد  لذلك 
يحتوي  ان  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ق��رتح  اي 

االزمة" . 
ال��ن��ائ��ب ك���رمي ال��ي��ع��ق��وب��ي ق����ال:ان 
الق�سية باال�سا�س هي ق�سية عراقية 
داخلية وقرار ابعاد بع�س املر�سحني 
من االنتخابات �سدر من جهة عراقية 

وهي هيئة امل�ساءلة والعدالة. 
يحمله  ال���ذي  امل��ق��رتح  ان  وا���س��اف 
واالطالع  درا�سته  املمكن  من  بايدن 
فر�سه  او  به  االخ��ذ  لي�س  لكن  عليه 
على العملية ال�سيا�سية واالنتخابية، 
الن ذلك االمر مي�س ال�سيادة العراقية 

على حد تعبريه. 
ال�سعدون  حم�سن  النائب  جهته  من 
�سوؤون  يف  ت��دخ��ال  امل��ق��رتح  اع��ت��رب 
ال��ع��راق ال��داخ��ل��ي��ة. ال�����س��ع��دون قال 
اي  ان  ���س��ح��ف��ي��ة:  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
جهة  م���ن  ي���ق���دم  ط��ل��ب  او  م���ق���رتح 
اخرى غري عراقية يعترب تدخال يف 
وا�ساف  الداخلية.  العراق  �سوؤون 
موؤ�س�سات  دول��ة  يبني  "العراق  ان 
وهيئات م�ستقلة و ان هيئة امل�ساءلة 
د�ستورية  ه��ي��ئ��ة  ه���ي  وال���ع���دال���ة 
وقرارتها قانونية وهي لي�س بحاجة 
اىل اي مقرتحات خارجية".يذكر ان 
املادة ال�سابعة من الد�ستور العراقي 
نهٍج  اأو  كياٍن  كل  "حظر  على  تن�س 
اأو  االإره����اب  اأو  العن�سرية  يتبنى 
اأو  ال��ط��ائ��ف��ي،  التطهري  اأو  التكفري 
اأو يروج  اأو ميجد  اأو ميهد  يحر�س 
البعث،  ح��زب  وخا�سة  ل��ه،  ي��ربر  اأو 
وحتت اأي م�سمى كان، وال يجوز اأن 
يكون ذلك �سمن التعددية ال�سيا�سية 

يف العراق".

اأزم�������ة االن���ت���خ���اب���ات ال���ع���راق���ي���ة ت�����س��ك��ل اخ����ت����ب����ارا ل����ل�����الي����ات امل��ت��ح��دة

م��ق��رح��ات ب���اي���دن ب���ن ال��رف�����ض وال��ق��ب��ول

بغداد / رادي� �س�ا
اأكد املتحدث با�سم احلكومة علي الدباغ اأن اجلهود تن�سب 
حاليا على الت�سريع باآلية م�سادقة الربملان على املر�سحني 
لع�سوية الهيئة الوطنية العليا للم�ساءلة والعدالة، يف ظل 
البت  يف  الهيئة  �سرعية  مدى  ب�ساأن  ال�سيا�سية  التجاذبات 

بقرارات اال�ستبعاد من االنتخابات. 
ونفى الدباغ �سموله باال�ستبعاد من االنتخابات، م�سريا اإىل 
ال�سخ�س امل�سمول باال�ستبعاد يحمل نف�س اال�سم وهو  اأن 

من حمافظة النجف. 
 ويف �سياق مت�سل قال حامد الكبجي م�سوؤول ق�سم االإعالم 
هيئة  اإن  وا�سط،  انتخابات  مكتب  يف  العامة  والعالقات 

امل�ساءلة والعدالة ا�ستبعدت 24 مر�سحا من حمافظة وا�سط 
عن املناف�سة يف االنتخابات الربملانية املزمع اإجراوؤها يف 

البالد يف اآذار املقبل. 
املبعدين  اأن  �سوا" اإىل  ل�"راديو  حديث  يف  الكبجي  ولفت 
املفو�سية  اأن  مو�سحا  �سيا�سية،  كيانات  عدة  اإىل  ينتمون 
اأمهلت هوؤالء املر�سحني ثالثة اأيام للطعن يف قرار اإبعادهم، 
واأن من حق كتلهم يف حال عدم تقدميهم الطعون ا�ستبدالهم 

باآخرين.
وكانت هيئة امل�ساءلة والعدالة اتخذت قرارا باإبعاد املئات 
حزب  اإىل  انتمائهم  ب�سبب  االنتخابات  عن  املر�سحني  من 

البعث املحظور.

ن�����اف�����ي�����ًا �����س����م�����ل����ه ب����اال�����س����ت����ب����ع����اد

الدباغ ي�سري اإىل �سرورة اال�سراع بت�سمية 
اأع�ساء هيئة امل�ساءلة والعدالة

الها�سمي يدعو الربملان 
الإ�سدار ملحق لقانون اخلدمة 

والتقاعد الع�سكري
بغداد /املدى

دعا نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�سمي جلنة االمن والدفاع يف جمل�س النواب 
الإ�سدار ملحق لقانون اخلدمة والتقاعد الع�سكري يت�سمن ن�سخة من جدول الرواتب 
الذي �سيتم مبوجبه احت�ساب رواتب امل�ستمرين يف اخلدمة حاليا واملتقاعدين على 

حد �سواء، بغية ت�سهيل  م�سادقة جمل�س الرئا�سة على القانون بال�سرعة املمكنة.
واأ�ساف يف ر�سالة وجهها اإىل جلنة االأمن والدفاع يف جمل�س النواب،  ام�س االول 
اخلمي�س، " اأمل�س من خالل قراءة ن�سو�س املواد املتعلقة بتح�سني امل�ستوى املعي�سي 
املتقاعدين من  املذكورة ين�سف �سريحة  املواد  ثمة تعديال طراأ على  اأن  للمنت�سبني 
مطالبا  اأخرى"،    جهة  من  برمير  امل��دين  احلاكم  فيها  فرط  التي  وال�سريحة  جهة 
يف  امل�ستمرين  روات��ب  احت�ساب  مبوجبه  �سيتم  الذي  الرواتب  جدول  من  بن�سخة 

اخلدمة واملتقاعدين والذي افرت�س انه ي�سمل اجلميع من دون متييز". 

واملحافظات/ بغداد 

وكاالت
اأم�س  اعلنت حمافظة النجف 
اجل��م��ع��ة  ع��ن جن���اة حمافظ 
ال��ن��ج��ف ع��دن��ان ال����زريف من 
انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت 
العام  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  م��وك��ب��ه 
النجف  حمافظة  يربط  ال��ذي 

مبحافظة الديوانية.
وقال املتحدث االعالمي با�سم 
�سبع  هيثم  النجف  حمافظة 
نيوز"،  "ال�سومرية  بح�سب 
انفجرت  نا�سفة  "عبوة  اإن 
الطريق  على  اأم�����س   �سباح 
ي��رب��ط حمافظة  ال���ذي  ال��ع��ام 
النجف بالديوانية، م�ستهدفة 
موكب املحافظ عدنان الزريف 
ال�������ذي ك������ان م���ت���وج���ه���ا اىل 
الديوانية".م�سيفًا   حمافظة 
مل  وم��راف��ق��ي��ه  "املحافظ  اأن 
م�سريا  اذى"،  ب��اي  ي�سابوا 
عن  ا�سفر  "االنفجار  اأن  اىل 
وق�����وع ا�����س����رار م���ادي���ة يف 

�سيارات املوكب". 
م�سدر  اأف�������اد  دي������اىل  ويف 
املحافظة  يف  م�سوؤول  اأمني 
ق��وة من  ب��اأن  اأم�����س اجلمعة، 
ال�����س��رط��ة ع���رثت ع��ل��ى م��واد 
يف  خم��ب��اأة  االنفجار  �سديدة 
بعقوبة،  �سمال  طحني  كي�س 
االأمنية   القوات  اعتقلت  فيما 
بينهم  اأ����س���خ���ا����س  خ��م�����س��ة 

عمليات  �سل�سلة  يف  مطلوب 
دهم وتفتي�س غربي  املدينة. 

بح�سب  امل���������س����در  وق��������ال 
"قوة  اإن  نيوز"  "ال�سومرية 
موجودة  كانت  ال�سرطة  من 
التفتي�س  ن��ق��اط  اإح����دى  يف 
����س���م���ال ن���اح���ي���ة ج����ل����والء، 
بعقوبة،  �سمال  70ك���م  نحو 
�سبطت �سيارة مدنية حمملة 

�سديدة  فور(  ال�")�سي  مبادة 
"املادة  اأن  االنفجار"،مبينًا 
كي�س  يف  م��و���س��وع��ة  ك��ان��ت 
التمويه".  لغر�س  للطحني 
اعتقلت  "القوة  اأن  م�سيفًا 
اإىل  ونقلته  ال�سيارة  �سائق 
لغر�س  االأمنية  امل��راك��ز  اأح��د 
التحقيق معه، من دون اإعطاء 

املزيد من التفا�سيل". 

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل ذكر 
امنية  "قوة  اأن  نف�سه  امل�سدر 
نفذت  ال�سرطة  ط��وارىء  من 
�سل�سلة عمليات دهم وتفتي�س 
ملدينة  الغربية  االأح��ي��اء  يف 
اعتقال  عن  اأ�سفرت  بعقوبة، 
بينهم  اأ����س���خ���ا����س  خ��م�����س��ة 

مطلوب بتهمة جنائية". 
"عملية  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 

االعتقال جرت وفقًا ملعلومات 
تفيد  دق��ي��ق��ة  ا���س��ت��خ��ب��اري��ة 
بع�س  ل�����دى  ن���ي���ة  ب����وج����ود 
اأعمال  بارتكاب  االأ�سخا�س 
املقبلة"،  االأي���ام  خ��الل  عنف 
نقلت  "القوة  اأن  اإىل  م�سريًا 
الثكنات  اإحدى  اإىل  املعتقلني 
الع�سكرية الإجراء التحقيقات 

االأولية معهم". 

القاهرة /وكاالت
جددت اللجنة الدائمة لالإعالم العربي يف جامعة الدول 
العربية مطالبتها موؤ�س�سات االإعالم العربية مبوا�سلة 

توفري الدعم االإعالمي للعراق.
الدائمة  اللجنة  عقدت  املا�سيني  اليومني  مدى  وعلى 
لالإعالم العربي باإدارة االأمانة الفنية يف جمل�س وزراء 
العرب اأعمال دورتها ال�)85( العادية ملناق�سة العديد من 

الق�سايا االعالمية الراهنة.
الوفد العراقي الذي �سارك يف االجتماعات اأ�سار اإىل ان 
االأعمال،  جدول  يف  بندًا   )19( بحثت  العربية  الوفود 
التي  التو�سيات  من  جملة  اىل  االجتماعات  انتهت  اذ 
العرب  االإع���الم  وزراء  جمل�س  على  عر�سها  �سيجري 
يف دورته اال�ستثنائية التي تنطلق اعمالها يوم االحد 
الوطني  امل��رك��ز  على  ال��ع��ام  امل�سرف  مب�ساركة  املقبل 
لالإعالم علي هادي حممد املو�سوي ممثاًل عن جمهورية 

العراق.
العربي  ل��الع��الم  ال��دائ��م��ة  اللجنة  اجتماعات  وك��ان��ت 
�سهدت نقا�سات معمقة بني ممثلي الدول العربية حول 
مفو�سية  ان�ساء  بينها  الراهنة  الق�سايا  م��ن  العديد 
قرار  م�سروع  يف  النظر  عن  ف�ساًل  العربي،  ل��الإع��الم 
االقمار  م�سغلي  بت�سنيف  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س 
مع  التعاقد  حالة  يف  اإره��اب��ي��ة  كمنظمات  ال�سناعية 

القنوات امل�سنفة كمنظمات اإرهابية. 
اإعالمية  جلنة  ت�سكيل  على  العربية  ال��وف��ود  واتفقت 
بها  تقدم  التي  الدرا�سة  ا�ستكمال  تتوىل  قانونية   –
االأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى حول 
اإن�ساء مفو�سية لالإعالم العربي يف اطار جامعة الدول 

العربية.
واقر روؤ�ساء الوفود العربية ما ذهب اليه الوفد العراقي 
حول �سرورة التزام القنوات الف�سائية العربية بعدم 

بث برامج اإعالمية حتر�س على العنف واالرهاب.

اأربيل تقرح اآليات 
ملعاجلة امللفات العالقة 
مع احلكومة االحتادية

بغداد/ رادي� �س�ا
اأكد املتحدث با�سم حكومة اإقليم كرد�ستان 
االإقليم  حكومة  رئي�س  اأن  حممود  ك��اوة 
رئي�س  اإىل  بر�سالة  بعث  �سالح  ب��ره��م 
نوري  االحت��ادي��ة  احلكومة  يف  ال���وزراء 
املالكي مو�سحًا فيها االآليات حلل امللفات 
ما  وخا�سة  واأرب��ي��ل  ب��غ��داد  ب��ني  العالقة 

يتعلق منها مب�ساألة النفط والغاز. 
�سوا"  "راديو  بح�سب  حم��م��ود  وق����ال 
اإىل  االإ���س��ارة  اأي�سا  تت�سمن  الر�سالة  اإن 
التي  ال�سركات  م�ساكل  ملعاجلة  "اآليات 
اأن  م�سيفا  النفط"،  جم��ال  يف  ت�ستثمر 
احلكومة  رد  ت��ن��ت��ظ��ر  االإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 

االحتادية بهذا ال�ساأن. 

اجلامعة العربية تطالب 
املوؤ�س�سات االعالمية 

بدعم العراق  

اع��ت��ق��ال خ��م�����س��ة اأ���س��خ��ا���س ب��ي��ن��ه��م م��ط��ل���ب يف دي���اىل

جن����اة حم���اف���ظ ال��ن��ج��ف م���ن ان���ف���ج���ار ا���س��ت��ه��دف م��وك��ب��ه

من جل�سات الربملان

ارهابي يف قب�سة العدالة


