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عامر القي�شي

اإذا قال العراق... 

يعتقد البع�ض واهما اأو عن جهل اأو تعمدا اأن العراق مازال 
يعي�ض يف مرحلة  " اذا قال �صدام قال العراق " وهي مرحلة 
�صّوق بها النظام �صخ�صه  وطنا وتاأريخا ، وهي الثقافة نف�صها 
التي انتجت ترويجات من طراز "�صقوط بغداد " باعتبارها 
يعتقد  املر�صحني  البع�ض من  . هذا  ال�صنم   ل�صقوط  مرادفة 
جمرد  وان  بنانه  طوع  واالنتخابات  ال�صيا�صية  العملية  ان 
ان�صحابه من اللعبة �صياأتي من بعده الطوفان ، ويقول هذا 
البع�ض ان اال�صتبعاد كان لل�صخ�صيات الوطنية وهذا يعني 
واالآخر  الي��ران  عميل  فهذا  القدمية  االتهامات  لثقافة  ع��ودة 
من اجليب الكردي العميل وغريهم اخل�ض العمالء ملو�صكو 
فهذا  العربية  الدول  روؤو�صاء  على  البائ�صة  االلقاب  واطالق 
وبجنبهما  ق��ارون  وغريهما  ابيه  ابن  وذاك  احلرمني  خائن 
كّنا  ، وهكذا  املتو�صط ح�صني اخلفيف  تخوم  املاليل وعلى 
جند انف�صنا و�صط بحر من العمالء واملزايدين واخلونة ، اال 
القائد فهو املعدن ال�صايف امل�صفى اىل الدرجة التي و�صف 
البيعة  الذين عار�صوا  " ال%1  ال��دوري  " عزت  ببغاءه  بها 
للقائد ،وهي ن�صبة �صجاعة يف "انتخابات " بيعة القائد ، من 

على �صا�صات التلفزيون  بانهم ثلة من العراقيني اخلونة!
العراق  م�صتقبل  ان  البع�ض  هذا  يعتقد  ان  االم��ر  يف  املثري 
وم�صروعه ال�صيا�صي لن يتقدم خطوة اىل االمام اال بربكاته 
، وهي روؤية خاطئة بكل املقايي�ض  ال�صيا�صية اال�صرتاتيجية 
والتكتيكية ، ولو فهم هذا البع�ض بان مايجري يف العراق هو 
حركة تاأريخ ولي�ض ا�صخا�ض لكان لقراراتهم دروبا اخرى . 
مبدئية  ال�صباب  االنتخابات  من  كتلة  تن�صحب  ان  والغريب 
�صفافة  غري  ال�صيا�صية  العملية  الن   ، يقولون  كما  ووطنية 
وملتب�صة وتدار باياد خارجية  ، وتعود لتقرر امل�صاركة يف 

حمافظة واحدة ال�صباب مبدئية ووطنية اي�صا! 
يف العا�صمة ويف  كل حمافظات العراق االنتخابا ت ملتب�صة 
فوق  م��ا  انتخابات  فهي  واح���دة  حمافظة  يف  اال  االه���داف 
الفرن�صية او ال�صويدية لذلك قرر هذا البع�ض امل�صاركة فيها.

مقاطعة  اي  ان  نعتقد  الن�صيحة  الدين  ان  ب��اب  وم��ن  وهنا 
معاجلته  ال�صعوبة  من  ا�صرتاتيجي  خطاأ  هي  لالنتخابات 
فيما بعد ، هذا على م�صتوى امل�صاركة ال�صيا�صية للمر�صحني 
االف���راد  م�صتوى  على  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����ص��ارك��ة  وع���دم   ،
التزوير!  مهمة  لالآخرين  ي�صهل  �صخ�صي  خطاأ  هو  كناخبني 
ونعتقد اي�صا ان اللعبة الدميقراطية مبا حتتويه من ا�صكال 
�صغط للح�صول على مكا�صب حالية اأو م�صتقبلية الميكن ان 
تدار بهذه ال�صورة امل�صو�صة اخلالية من روحية االحرتاف 
ال�صيا�صي ، وهي اقرب اىل اللعب بالنار منها  اىل املناورات 

ال�صيا�صية التي تدار يف اطار اللعبة نف�صها .
الهيئة  م��ع  وال  امل�صاءلة   هيئة  م��ع  وال  م�صتبعد  م��ع  ل�صنا 
وهو  القانون  امامها  ق�صايا  فهذه   ، الربملانية  التمييزية 
الفي�صل يف حّلها ومعاجلتها ، نحن نتحدث هنا عن ا�صلوب 
تعترب  التي  املت�صخمة  االأن��ا  وه��م  على  قائم  �صيا�صي  عمل 
االآخرين كل االآخرين يف خدمة اهدافها وتطلعاتها ونواياها 
تكن  مل  وان  حتى  لطروحاتهم   �صدى  جمرد  االآخرين  وان 
�صرعية ، بل وحتى ان اأدت اىل املزيد من ال�صحايا يف واقع 
عراقي �صيا�صي �صديد احل�صا�صية ورمبا  يكون مهياأ اكرث من 

اي م�صهد  م�صابه لالجنرار خلف ال�صيا�صات اخلاطئة!  

.. وا  وغـــ�رّ انتخبوا 
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12 الطريق اإىل االنتخابات

بغداد/ ه�شام الركابي 
االنتخابات  اىل  امل��ر���ص��ح��ني  ب��ع�����ض  اب����دى 
النفوذ  النيابية املقبلة خماوفهم من ممار�صة 
الذين  املر�صحني  بع�ض  قبل  م��ن  ال�صيا�صي 
�صيا�صية يف احلكومة على  منا�صب  يحتلون 
ال�صخ�صيات  بع�ض  الختيار  االمنية  القوى 

على ح�صاب االخرى.
امل��ر���ص��ح ع���ن ح���رك���ة جت���دي���د وال���ن���ائ���ب يف 
ال���ربمل���ان ع��ب��د ال��ك��رمي ال�����ص��ام��رائ��ي ق���ال يف 
"العديد  ان  االثنني  ام�ض  ل���)امل��دى(  ت�صريح 
ممار�صة  م��ن  خم���اوف  لديهم  املر�صحني  م��ن 
االمنية  االج��ه��زة  منت�صبي  على  ال�صغوط 
وزرائهم  ل�صالح  الت�صويت  على  واجبارهم 
ال���ذي���ن ر���ص��ح��وا ل��الن��ت��خ��اب��ات، ل���ذل���ك دعا 
االمنية  االجهزة  م�صاركة  الغاء  اىل  البع�ض 
ال�صامرائي  وا����ص���اف  االنتخابات".  يف 
االمنيني  ال����وزراء  تر�صيح  مبنع  "طالبنا 
خمالفة  يعد  تر�صيحهم  الن  االنتخابات،  يف 
تتم اال�صتجابة اىل  لكن لال�صف مل  د�صتورية 
باتت  امل��خ��اوف  ف��ان  وب��ال��ت��ايل  املطالب  تلك 
عنا�صر  ت�صويت  ب��ال��غ��اء  وال��ط��ل��ب  واق��ع��ي��ة 
االمن فيه نوع من املو�صوعية على الرغم من 
ان الد�صتور اتاح جلميع العراقيني امل�صاركة 

يف االنتخابات". 
وبرزت اىل ال�صاحة ال�صيا�صية موؤخرا دعوات 
اىل الغاء ت�صويت القوى االمنية التي ت�صمل 
االجهزة  وباقي  وال�صرطة  اجلي�ض  عنا�صر 
وال�صغوط  امل��ي��ول  ع��ن  واب��ع��اده��ا  االم��ن��ي��ة 

احلزبية وانها جلميع العراقيني بكل قئاتهم.
االئتالف  ع��ن  املر�صحة  رف�صت  جانبها  م��ن 

ليلى  الربملان  يف  والنائبة  العراقي  الوطني 
امل�صاركة  من  االمنية  القوات  منع  اخلفاجي 
يف االنتخابات، وقالت ل�)املدى( ام�ض االثنني 

حرية  العراقيني  جلميع  "الد�صتوركفل  ان 
االنتخابات".  يف  وامل�صاركة  ال���راأي  اب���داء 
وا�صح  االن��ت��خ��اب��ات  "قانون  ان  وا���ص��اف��ت 

االمنية  القوات  ت�صويت  م�صاألة  اىل  وتطرق 
حمدد  زم��ن  حتديد  على  القانون  ن�ض  حيث 
منعا  االق���رتاع  عملية  الج���راء  معني  وم��ك��ان 

ملمار�صة ال�صغوط من قبل الوزراء االمنيني"، 
القوى  "غالبية  ان  اىل  اخلفاجي  وا���ص��ارت 
ال���وزراء  لرت�صيح  راف�صة  كانت  ال�صيا�صية 
يف  اختيارهم  الن  االنتخابات،  يف  االمنيني 

ال�صابق مت على هذا اال�صا�ض".  
من جهة اخرى، و�صمن اال�صتعدادات النهائية 
القامة االنتخابات، ذكر م�صوؤول مكتب اأربيل 
ام�ض  لالإنتخابات  امل�صتقلة  العليا  للمفو�صية 
اإقرتاع خا�صة  "25 مليون ورقة  اأن  االإثنني، 
يف  ُطبعت  املقبلة  الت�صريعية  باالإنتخابات 
االأ�صبوع  مطلع  العراق  اإىل  و�صت�صل  ال�صني 
املقبل عرب مطارات بغداد واأربيل والب�صرة". 
اأن  وقال هندرين حممد يف ت�صريح �صحفي 
�صمن  اإق��رتاع  ورقة  ماليني  �صتة  من  "اأكرث 
ل��الإح��ت��ي��اط و�صيتم  ُط��ب��ع��ت  امل���ذك���ور  ال��ع��دد 
اأن  اإىل  م�صريا  ال�صرورة"،  عند  اإ�صتخدامها 
على  الناخبني  �صجالت  تل�صق  "املفو�صية 
جدار مراكز االإقرتاع قبل ثالثة اأو اأربعة اأيام 

من يوم االإقرتاع".
املقبل  اآذار  من  ال�صابع  يف  العراق  و�صي�صهد 
انتخابات ت�صريعية الختيار 325 نائبا جديدا 
عدة  ب��ني  ���ص��دي��دة  مناف�صة  و���ص��ط  ل��ل��ربمل��ان، 
ائتالفات كبرية وع�صرات الكيانات ال�صغرية 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  اول  يف  مبقاعد  للفوز 
والقوائم  املتعددة  الدوائر  نظام  جتري وفق 
املفتوحة، ويحق الأكرث من 19 مليون �صخ�ض 
الت�صويت، كما فتحت املفو�صية مراكز اإقرتاع 
ملليون  يت�صنى  حتى  اأجنبية  دول���ة   16 يف 
و900 الف عراقي خارج البالد امل�صاركة يف 

االإنتخابات.

الأ�شبوع املقبل.. و�شول 25 مليون ورقة اقرتاع من ال�شني

مي�شان/ رعد �شاكر 
هذا  يف  مي�صان  انتخابات  مكتب  جهود  ورغ��م 
ي�صهد  مل  املناطق  تلك  من  الكثري  ان  اال  املجال 
رغم  االآن  لغاية  اإنتخابي  ح��راك  اأو  ن�صاط  اأي 

اأقرتاب موعد االأنتخابات الت�صريعية.
م�صوؤول اأعالم مكتب اأنتخابات مي�صان  �صالح 
املكتب نظم  اأن  ل�)املدى(  اأو�صح  الله  نعيم عبد 
ال���راأي  ل��ق��ادة  التثقيفية  ال��ن��دوات  م��ن  العديد 
وال�صباب  الدين  ورج��ال  الع�صائر  �صيوخ  من 
اأن  املفرت�ض  من  و  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
ميار�ض كل هوؤالء دورهم يف اإي�صال املعلومات 
ومنها  املحافظة  مناطق  عموم  يف  للناخبني 
املكتب  ك��وادر  ان   اىل  فتا  ال   ، النائية  املناطق 
جميع  يقوموابتثقيف  ان  ميكن  ال   لوحدهم 

الناخبني  يف املحافظة. 
روؤ���ص��اء  م��ن  ع���دد  اآراء  ا�صتطلعت  )امل�����دى( 
دور  عن  مي�صان  يف  امل��دين  املجتمع  منظمات 
اأمني  اك��د  حيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  منظماتهم  

ال�صباب  وامل��ث��ق��ف��ني  ال�صحفيني  منظمة  ع���ام 
اأع�صاء  بع�ض  اأن  الها�صمي  مهند  مي�صان  يف 
بهدف  النائية  ال��ق��رى  بع�ض   زاروا  املنظمة 
تثقيف �صكانها باأهمية امل�صاركة يف االأنتخابات 
ب�صكان  لقاءاتهم  ان  واك��دوا  املقبلة،  الربملانية 
االأنتخابات  مب��وع��د  جهلهم  ك�صفت  ال��ق��رى 
وندرك  نتفهم  "نحن  م�صيفا  االأق���رتاع.  واآلية 
مي�صان  انتخابات  مكتب  وامكانات  ق��درات  ان 
عموم  تثقفيف  مهمة  ج�صامة  م��ع  التتنا�صب 
الناخبني يف املحافظة والذين يناهزون ال�600 
املكتب  ين�صق  ان  نامل  كنا  ولكن  ناخب  ال��ف 
هذا  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مع  ويتعاون 
املجال عرب تقدمي الدعم املتمثل بو�صائط النقل 
لنقوم  التو�صيحية  وال��ف��ول��درات  واملل�صقات 
والنائية   البعيدة  املناطق  ل�صكان  باي�صالها 
ولكن  االنتخابات  يف  م�صاركة  او�صع  ل�صمان 
فقد  ذل��ك   االمثل، ومع  بال�صكل  ذلك مل يح�صل 
املنظمات  اح��دى  م��ن  وب��دع��م  جهتنا   م��ن  قمنا 

بع�ض  ل�صكان  تثقيفية  ندوة   50 بعقد  الدولية 
بخ�صو�ض  فعالية  اي  ت�صهد  مل  التي  ال��ق��رى 
التعريف باالنتخابات". ولفت اىل ان "البع�ض 
من �صكان القرى اكدوا جهلهم بادق التفا�صيل 
اي  ان  وبينا  االن��ت��خ��اب��ات.  مب��وع��د  اخل��ا���ص��ة 
جلنة من جلان املفو�صية او القوى والكيانات 
ال�صيا�صية  املتناف�صة مل يزر تلك املناطق والتقى 

بجمهورالناخبني فيها". 
من جهته، نفى رئي�ض اإحدى منظمات املجتمع 
يكون  ان  ال�صاعدي  ميثم  املحافظة  يف  امل��دين 
دعوة  لهم  وج��ه  ق��د  مي�صان  انتخابات  مكتب 
تثقيفية   او  تدريبية  دورة  اي  يف  للم�صاركة 
منظمته  اأن  وق���ال  االن��ت��خ��اب��ات،  بخ�صو�ض 
يف  االأن��ت��خ��اب��ات  ن��زاه��ة  مركز  م��ع  وبالتعاون 
لالأنتخابات  مراقبا   250 بتدريب  قامت  اأربيل 
التابعة  وال���ن���واح���ي  االأق�����ص��ي��ة  ���ص��ك��ن��ة  م���ن 
قدمه  ما  جل  اأن   ال�صاعدي  وب��ني  للمحافظة. 
املراقبني  ه���وؤالء  منح  ه��و  االأنتخابات  مكتب 

املي�صاين  الناخب  اأن  "اأعتقد  وتابع  )باجات(. 
عموما  ماال زال يفتقر اىل الكثري من املعلومات 
اأنتخابيا  وع��ي��ا  ليكت�صب  ب��االق��رتاع  املتعلقة 
اأف�صل  االآن   االأنتخابي  وعيه  اأن  رغم  متكامال 
العام  اإن��ت��خ��اب��ات  يف  ع��ل��ي��ه  ك���ان  مم��ا  ن�صبيا 
اإنتخابات  مكتب  ال�����ص��اع��دي  ودع���ا   ،"2005
م�صوؤولية  من  االأك��رب  القدر  حتمل  اىل  مي�صان 
ان  مبينا  للمواطنني،  االنتخابي  الوعي  رف��ع 
على  املجال  ه��ذا  يف  تقت�صر  املكتب  ن�صاطات 
اأعداد  على  وتقت�صر  والق�صبات  امل��دن  مراكز 
حمدودة من موظفي الدوائر احلكومية  و�صبه 
االنتخابات  مفو�صية  ط��ال��ب  كما  الر�صمية. 
املدين  املجتمع  ملنظمات  ال��الزم  الدعم  بتقدمي 
الناخبني  تثقيف  عمليات  يف  اإ�صراكها  بهدف 
جميع  �صفوف  بني  االنتخابي  الوعي  ون�صر 
االأمام  مركز  مدير  ق��ال  كما   املجتمع.  �صرائح 
ال�صادق الثقايف اأجمد الدهامات، اأن م�صوؤولية 
وال  م�صرتكة  م�صوؤولية  ه��ي  الناخب  تثقيف 

كان  واإذا  واح����دة  ج��ه��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  اأن  مي��ك��ن 
هنالك من تق�صري يف جانب الثقافة االنتخابية 
ملواطني القرى فاأن هذا اجلانب يقع على عاتق 
منظمات املجتمع املدين كما تتحمل جانبا منه 
القوى واالأحزاب ال�صيا�صية. وعن دور منظمته 
يف هذا املجال اأ�صار الدهامات اىل اأن اإن�صغال 
املركز بانتخابات الهيئة االأدارية اجلديدة التي 
حال  الربملانية  االأنتخابات  موعد  مع  تزامنت 
امل�صمار،  هذا  يف  بن�صاطاته  املركز  قيام  دون 
العديد  عقد  واأن  �صبق  امل��رك��ز  اأن  اىل  منوها 
جمال�ض  انتخابات  عن  التثقيفية  الندوات  من 
املحافظات املا�صية، موؤكدًا �صعي املركز المتام 
م�صرحي  عمل  بتقدمي  اخلا�صة  االإ�صتعدادات 
ي�صمل عمل جلان االنتخابات واليات االقرتاع 
يحقق  مبا  القادمة،  القليلة  االأيام  خالل  املقبلة 
املحافظة  م��واط��ن��ي  جلميع  �صمولية  م��ع��رف��ة 
عموم  ق��ب��ل  م��ن  جمعية  م�����ص��ارك��ة  اىل  وي��دف��ع 

الناخبني املي�صانيني يف العر�ض االنتخابي.

الثقافة االنتخابية يف مي�سان تقت�سر على مركز املدينة وتتجاهل القرى النائيةرأي عـــام
قد ي�شد العالم املرئي 

وامل�شموع جانبا من حاجة 
الناخبني يف املناطق البعيدة 

والنائية ملعرفة ا�شا�شيات 
واآليات العملية النتخابية، 

ولكن  يبقى للفعاليات 
والن�شطة احلية  الدور الهم 

والكثـر فاعلية يف التعريف 
مباهية النتخابات وتر�شيخ 
املفاهيم واملعلومات والآليات 

املتعلقة بها.

بغداد/ املدى
اكدت املفو�صية العليا لالنتخابات، اأنها فر�صت عقوبات 
مالية على 22 كيانًا �صيا�صيًا يف عموم العراق، ب�صبب 
امل�صتمر  تلقيها  م��وؤك��دة  املفو�صية،  تعليمات  خرقها 
لل�صكاوى ب�صاأن هذه اخلروقات خالل احلملة الدعائية 

للكيانات ال�صيا�صية.
يف  اجلماهريي  االت�صال  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��ال 
خليفة،  الرحمن  عبد  بغداد  يف  االنتخابات  مفو�صية 

اإن »املفو�صية فر�صت عقوبات مالية بلغت 300 مليون 
البالد،  �صيا�صيًا يف عموم  كيانًا  دينار عراقي على 22 
موعدها«،  قبل  االنتخابية  بالدعاية  مبا�صرتها   ب�صبب 
بتعليمات  »االل��ت��زام  اإىل  ال�صيا�صية  الكيانات  داع��ي��ًا 
املفو�صية وامل�صاركة يف االنتخابات ب�صكل ح�صاري«. 
»منذ  اأن��ه  نيوز«،  »ال�صومرية  بح�صب  خليفة  واأ�صاف 
بدء احلملة الدعائية، تتلقى املفو�صية ال�صكاوى ب�صكل 
ثّم  من  ليتم  منها،  التحقق  على  تعمل  وه��ي  م�صتمر، 

خمالفاتها«.  تثبت  التي  الكيانات  على  عقوبات  فر�ض 
واأو�صح خليفة، اأن »مكتب املفو�صية مبحافظة دهوك 
قد  العدد  »ه��ذا  اأن  مبينا  �صكوى«   34 االآن  حتى  تلقى 
وا�صح«،  ب�صكل  االأخ���رى  املحافظات  يف  جت��اوزه  مت 

بح�صب تعبريه.
العراق  يف  االنتخابات  ملراقبة  �صم�ض  �صبكة  وكانت 
�صباط  من  الرابع  يف  ال�صادر  تقريرها  يف  اأ�صارت  قد 
اجلاري اإىل ان القوائم االنتخابية التي يقودها رئي�ض 

ال�صابقني  ال���وزراء  ورئي�صي  املالكي  ن��وري  ال���وزراء 
اإبراهيم اجلعفري واإياد عالوي، هي من اكرث القوائم 

التي �صجلت بحقها خروق انتخابية. 
وعلى ال�صعيد ذاته اأزالت اأمانة بغداد عددًا من ال�صور 
وال��ل��وح��ات ال��دع��ائ��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ع��دد م��ن املر�صحني 
واالحزاب والكتل ال�صيا�صية من �صوارع بغداد ملخالفتها 
بالتن�صيق مع  اإقرارها  التي مت  ال�صوابط والتعليمات 

املفو�صية العليا امل�صتقلة لالإنتخابات. 

اإزالة عدد من لفتات الكتل ملخالفتها ال�شوابط والتعليمات

فر�ض عقوبات مالية على 22 كيانًا خلرقها موعد الدعاية االنتخابية

الب�شرة/ عدي الهاجري 
يف مدينة ت�صتعد ال�صتقبال مو�صم ال�صيف احلار 
واقوى  ا�صبق  االنتخابات  حرارة  كانت  الالهب 
واكرث لهيبًا واو�صع انت�صارًا ومل ترتك بقعة اإال 

وتركت تاأثريها فيها. 
كما  االنتخابات  او«ح���رب«  االنتخابية  العملية 
يدعوها اهايل الب�صرة، تلك املدينة الغافية على 
املدينة  يف  خا�ض  ب�صكل  اب��ت��داأت  ال��ع��رب  �صط 
التي تكت�صب اهمية خا�صة ملا متتكله من مقاعد 
انتخابية ت�صل اىل 24 مقعدًا ف�صال عن مكانتها 
باقي  على  وتاأثريها  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 
مدن العراق.   و�صور املر�صحني غزت ال�صوارع 
والتقاطعات  ال�صكنية  واالح��ي��اء  واملجتمعات 
مكتب  اق��ره��ا  التي  التوجيهات  خاللها  خالفت 
املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات يف الب�صرة 
بالتعاون مع مديرية بلديتها حول حتديد جملة  
موقعا   83 وحتديد  االنتخابية  للدعاية  �صروط 
يف و�صط مدينة الب�صرة ال غريها لن�صر الدعاية 

االنتخابية. 
اجلابري  ن��زار  الب�صرة  ملحافظ  االول  النائب 
عمليات  ق���ي���ادة  م���ن  م�����ص��رتك��ة  جل��ن��ة  ان  اع��ل��ن 
املفو�صية  وادارة  ال�صرطة  وق��ي��ادة  املحافظة 
الوطني  االم��ن  عن  وممثلني  املحافظة  ودي��وان 
و�صعت  االمنية  االجهزة  وبقية  واال�صتخبارات 
وقال  االنتخابية.  للعملية  حمكمة  امنية  خطة 
الب�صرة  يف  املفو�صية  مكتب  مدير  »�صيتوىل 
رئا�صة اللجنة امل�صكلة للخطة االمنية، وتت�صمن 

املراكز  بحماية  املحلية  ال�صرطة  قيام   اخلطة 
ا�صناد  ال��ع��راق��ي  اجلي�ض  وي��ت��وىل  االنتخابية 
وجوي  ار�صي  غطاء  وتوفري  املحلية  ال�صرطة 

يف حال احلاجة لها«. 
العليا  املفو�صية  مكتب  مدير  اعلن  جانبه  م��ن 
امل�صتقلة لالنتخابات يف حمافظة الب�صرة حازم 
ا�صتعدادا  التح�صريات  كافة  ا�صتكمال  الربيعي 
للعملية االنتخابية التي �صتنطلق اوال يف الرابع 
االمنية  ب��االج��ه��زة  اخل��ا���ض  ل��الق��رتاع  اذار  م��ن 
يف  وال��ق��اب��ع��ني  امل�صت�صفيات  يف  وال���راق���دي���ن 
من  اكرث  املفو�صية  »اقامت  وا�صاف  ال�صجون. 
ثالثة ور�ض نقا�صية بح�صور نخبة من مر�صحي 
الكتل واالحزاب ال�صيا�صية والدينية يف الب�صرة 
امل��دين«.  املجتمع  منظمات  ممثلي  ومب�صاركة 
بدورها  امل��دين  املجتمع  »منظمات  ان  واو�صح 
عقدت �صل�صلة من اللقاءات واحلوارات با�صراف 
املفو�صية يف مناطق خمتلفة من الب�صرة لتوعية 

املواطنني باهمية امل�صاركة يف االنتخابات«. 
املراقبة  يف  امل�صاركة  املدنية  املنظمات  وح��ول 
نف�صها  �صجلت  منظمات حملية  ثالثة  ان  او�صح 
فيما  مت��وز«  �صم�ض،  ع��ني،  »�صبكة  هي  للمراقبة 
�صمح للكيانات امل�صاركة بت�صجيل مراقبيها حتى 
والع�صرين  الثامن  ليوم  الر�صمي  ال��دوام  نهاية 

من �صباط احلايل. 
وذكر ان الب�صرة ت�صم مليون و900 الف مقرتع 
كيانات  خم�صة  عرب  مر�صحًا  ل���463  �صي�صوتون 
 123 جنباتها  يف  ت�صم  انتخابية  قائمة  و19 

مر�صحة للفوز ب�24 مقعدًا انتخابيًا. 
املهند�ض  الب�صرة  بلدية  مدير  طالب  جانبه  من 
الب�صرة  يف  االنتخابات  مفو�صية  �صامل  خلف 
ك���ل مر�صح  ع���ن  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون  ب��ا���ص��ت��ق��ط��اع 
املل�صقات  ازالة  ال�صتخدامها م�صتقباًل يف عملية 
والدعاية االنتخابية بعد انتهاء عمليات االقرتاع 
حيث �صيتلكاأ الكثري من املر�صحني »ح�صب راأيه« 

عن رفع مل�صقاته وخ�صو�صا اخلا�صرين منهم. 
االول  ال��ن��ائ��ب  اج��ت��م��ع  مت�صل،  �صعيد  وع��ل��ى 
ملحافظ الب�صرة نزار اجلابري بعدد من املراقبني 
الذين  االورب���ي  االحت��اد  وف��د  ميثلون  الدوليني 
اجلابري  واو�صح  اي��ام.  قبل  املحافظة  و�صلوا 
من  و�صعب  مهم  امتحان  على  مقبل  العراق  ان 
الطبيعي  لو�صعه  اإعادة  �صيحدد م�صتقبله  خالله 
بالواقع  والنهو�ض  الكاملة  �صيادته  وا�صتعادة 
الوفد  ان  واف��اد  البنائه.  واالقت�صادي  اخلدمي 
الدويل  امل��راق��ب  ع�صويته  يف  ي�صم  االوروب���ي 
داكرين  تانيا  الدولية  واملراقبة  ميلوف  فيلكو 
و�صيتوىل مراقبة وحتليل النتائج الربملانية يف 

حمافظة الب�صرة. 
تانيا  ال��دول��ي��ة  امل��راق��ب��ة  او���ص��ح��ت  جانبها  م��ن 
مبراقبة  �صيقوم  االوروب����ي  ال��وف��د  ان  داك��ري��ن 
املحطات واملراكز االنتخابية يف الب�صرة ويطلع 
والعملية  الدميقراطية  املمار�صة  على  كثب  عن 
االنتخابية والتي �صتوؤثر على الو�صع احلياتي 
للمواطن العراقي مبختلف نواحي احلياة. فيما 
نيكوال�ض  ال��ع��راق  يف  ال�صويدي  ال�صفري  اعلن 

يف  للمراقبة  عامليا  فريقا  ت��روؤ���ص��ه  ع��ن  تروفيا 
حم��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة. وق����ال »ا����ص���رف ع��ل��ى وفد 
ا�صل  من  الب�صرة  مدينة  يف  �صيتمركز  �صويدي 
يف  �صتتوزع  للمراقبة  �صويدية  وف��ود  خم�صة 

مدينة بغداد واربيل وال�صليمانية ودهوك«. 
ويف اجلانب املحلي دعا حمافظ املدينة الدكتور 
�صلتاغ عبود املياح يف اجتماع مع عدد من مدراء 
احلياد  لاللتزام  الب�صرة  يف  االداري��ة  الوحدات 
والكيانات  القوائم  كل  من  بعد  على  والوقوف 
املياح«لن  وا���ص��اف  االنتخابات.  يف  امل�صاركة 
الوحدات  وم�����ص��وؤويل  م���دراء  م��ن  الح��د  ن�صمح 
احلياد  خرق  على  بالعمل  الب�صرة  يف  االداري��ة 
ح�صاب  على  معينة  قائمة  ل��رتوي��ج  العمل  او 
ومن  ان��ت��خ��اب��ي��ا  خ��رق��ًا  �صي�صكل  الن���ه  االخ����رى 
يخالف �صيحا�صب بالقانون«. ودعا املياح رجال 
االمن وال�صرطة اىل عدم ال�صماح بن�صر الدعاية 
االنتخابية يف املراكز االنتخابية او ال�صيطرات 
يف  االنتخابية  الدعاية  بتوزيع  ال�صماح  وع��دم 

ال�صيطرات االمنية. 
الرتتيبات  اك��ت��م��ال  ع��ن  متوا�صلة  االع���الن���ات 
مدينة  يف  االنتخابية  للعملية  واال���ص��ت��ع��دادات 
مواطن  م��الي��ني   3 م��ن  اك���رث  طياتها  يف  ت�صم 
وت��ن��ت��ج ي��وم��ي��ا م��ل��ي��وين ب��رم��ي��ل ن��ف��ط، فيما ال 
مفتوحة  بعني  ينظر  الب�صري  امل��واط��ن  ي���زال 
لالنتخابات ويقفل االخرى على هموم وا�صعة ال 
ميكن التغا�صي عنها لكنه يعلن انه ا�صبح اكرث 

وعيًا يف االختيار. 

بغداد/ املدى والوكالت
ابدى عدد من جلان املراقبة تخوفه من 
اقرتاع  بنتائج  حدوث عمليات تزوير 

العراقيني يف اخلارج.
امكانية  العراق«  »عني  �صبكة  وحددت 
من  الناخبني  ا���ص��وات  يف  ال��ت��الع��ب 
خالل خم�صة نقاط، وقال رئي�ض الهيئة 
الدويل مهند  لل�صبكة املراقب  االإدارية 
ان  الكناين يف ت�صريح �صحفي  نعيم 
هناك نقاط واجب العمل على تقوميها 
خ��رق  اي  ح�����دوث  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
يف االن��ت��خ��اب��ات خ���ارج ال��ب��الد. واكد 
اإن هناك خم�ض موارد للخلل  الكناين 
يف تلك االإج��راءات وهي، عدم وجود 
اخل��ارج  يف  للناخبني  م�صبق  �صجل 
املوؤهلون  الناخبون  خالله  من  يعرف 
ترك  ال�صجل  هذا  ان  مبينا  لالقرتاع، 
مفتوحا، ما يجعل من الت�صويت املكرر 
اإدالء  احتمالية  يوؤكد  كما  ممكن،  امراأ 
وا�صاف  باأ�صواتهم.  العراقيني  غري 
مفو�صية  اإل������زام  ع����دم  ان  ال��ك��ن��اين 
باإبراز  اخل��ارج  ملقرتعي  االنتخابات 
الوثائق التي توؤيد عراقيتهم �صيوؤدي 
العراقيني  غ���ري  ادالء  ام��ك��ان��ي��ة  اىل 
لتلك  اإذ ال توجد �صوابط  با�صواتهم، 

واو�صح  متناهية.  بدقة  امل�صتم�صكات 
ان اجراء االقرتاع العام للعراقيني يف 
اأمر غري مربر  اأيام  اخلارج ملدة ثالثة 
املكرر  الت�صويت  عملية  ي�صهل  كونه 
يف اأك��رث من دول��ة لعدم وج��ود قاعدة 
الناخبني  �صجل  األيها  يركن  بيانات 
لتحديد اأ�صماء املقرتعني م�صبقا. مبينا 
غري  من  العراقيني  الأوالد  ال�صماح  ان 
العراقية  اجلن�صية  على  احلا�صلني 
ب�����االق�����رتاع ���ص��ي��ع��م��ل ع���ل���ى اح�����داث 
تكتفي  اإذ  االق����رتاع،  عملية  يف  خلل 
ال�صوابط باالعتماد على جن�صية احد 
االأبوين، وهذا ما ميثل منح اجلن�صية 
العراقية من قبل املفو�صية . فاكت�صاب 
الوثائق  واإ�صدار  اأو منحها  اجلن�صية 
اخلا�صة بها هي من اخت�صا�ض وزارة 
اىل  الكناين  ولفت  ح�صرا.  الداخلية 
ان عدم وجود �صمانات حقيقية الإثبات 
الناخب  اإليها  ينتمي  التي  املحافظة 
االقرتاع  ك��ون  للتالعب  مبا�صر  �صبب 

�صيكون على م�صتوى املحافظة. 
االنتخابات  مفو�صية  الكناين  ودع��ا 
للناخبني  م�صبق  �صجل  اأع����داد  اإىل 
توؤيد  ال��ت��ي  امل�صتم�صكات  واث���ب���ات 
الأوالد  ال�صماح  وعدم  الناخب  عراقية 

ي��ح�����ص��ل��وا على  ال��ع��راق��ي��ني مم���ن مل 
اعتمادا  باالقرتاع  العراقية  اجلن�صية 
اقرتاعهم  الن  اإب��ائ��ه��م  جن�صية  ع��ل��ى 
اىل  االنتخابات.   نتائج  على  �صيوؤثر 
ذل����ك، ع��ق��د م��ك��ت��ب ان��ت��خ��اب��ات م�صر 
للجالية  االول  االع���الم���ي  امل���وؤمت���ر 
العراقية  اجلالية  بح�صور  العراقية 
ومم��ث��ل��ي ال�����ص��ف��ارة ال��ع��راق��ي��ة وع��دد 
واالجانب  العرب  الدبلوما�صيني  من 
مدير  وق���دم  ال��ق��اه��رة.  يف  املعتمدين 
حممد  رائ���د  باملكتب  االع����الم  �صعبة 
الت�صجيل  كيفية  ع��ن  ���ص��رح��ا  ���ص��ال��ح 
وال��ت�����ص��وي��ت ع��رب ت��و���ص��ي��ح االم���ور 
امل���ط���ل���وب م��ع��رف��ت��ه��ا ب���دق���ة م���ن قبل 
وكذلك  االق���رتاع  ورق��ة  على  الناخب 
م�صوؤوليات كافة اجلهات ذات العالقة 
واعالميني  وم��راق��ب��ني  م��وظ��ف��ني  م��ن 
ووكالء الكيانات ال�صيا�صية العراقية. 
وهي  حم��اور  �صتة  امل��وؤمت��ر  وت�صمن 
العراقية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ك��ت��ب  م��ه��ام 
الناخبني  وم�����ص��وؤول��ي��ات  م�����ص��ر  يف 
وامل���راق���ب���ني واالع���الم���ي���ني ووك����الء 
والية  والتدريب  ال�صيا�صية  الكيانات 
واحلملة  املعتمدة  والوثائق  االقرتاع 

االعالمية للمفو�صية واملر�صحني.

خطة اأمنية حلماية مراكز القرتاع

فــرق مراقبـــة اأوروبيــة ل�سمــان نزاهــة االنتخابـــات فـي الب�سرة 
مكتب مفو�شية م�شر يعلن عن اآليات النتخابات النيابية

جلان املراقبة تبدي قلقها من �سعف برنامج 
اقرتاع اخلارج

قوات امنية يف اقرتاع �سابق


