
يحكى ان جحا ال�سخ�سية اال�سطورية ، ادعى الوالية الدينية فقالوا له: 
ماكرامتك ؟ قال: اين اآمر كل �سجرة فتجيء ايل وتطيعني، فقالوا له: قل 
لهذه النخلة ان تاأتي اليك ، فقال : تعايل ايتها النخلة ، فلم تاأت، فكرر ذلك 
ثالث مرات ، ثم قام وم�سى اليها ، فقالوا: اىل اين ياجحا ؟ قال :)امليجي 

وياك، تعال وياه( . 
ال��ذي  وال�سيا�سي  ال�سيا�سيون،  اكادميياته  دخ��ل  كبري  ف��ن  ال�سيا�سة 
ي�ستطيع ان يحول اخل�سارة اىل ن�سر، ومن ي�ستطيع ان يقنع االطراف 
املناوئة له ب�سرورة االتفاق معه، هو الذي ي�ستطيع ان يقود البالد اىل 

بر االمان. 
االيام املقبلة �ستفرز ال�سيا�سي احلقيقي الذي ي�ستطيع بناء عالقات جيدة 
االره��اب  على  ويق�سي  االيديولوجيات  اختالف  مع  العراق  حميط  مع 
با�سلوب منعه من دخول ارا�سي العراق عن طريق االتفاقات مع الدول 
املجاورة، وكذلك ي�ستطيع قتل الف�ساد االداري واملايل وتخلي�ص العراق 

منه. 
االمتحان االتي لل�سيا�سيني �سي�سع االكفاأ منهم على �سدة احلكم ، حيث 
�سيتميز هذا االكفاأ باقناع جميع االطراف امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية 
الطيب  ابو  الكبري  ال�ساعر  لقول  خالفا  ال�سفن  باجتاه  الرياح  ويحول   ،

املتنبي. 
تاأتي الرياح مبا الت�ستهي ال�سفن( 

وبرنامج  معتدلة  نظر  وجهة  لطرح  االب��واب  جميع  طرق  من  ال�سري  ما 
باجتاه  االن��دف��اع  م��ن  ال�سري  وم��ا   ، هوفيه  مم��ا  ال��وط��ن  يخرج  متكامل 
باجتاه  والتوافق  االئتالف  االم��ر  بداية  يف  رف�سوا  ان  حتى  االخرين 
ت�سكيل احلكومة؟ حيث من املمكن ان تلعب ال�سيا�سة دورا حموريا كبريا 
يف تغيري كثري من املعادالت ، واقناع االخرين لالميان مب�سروع وطني، 
و�سلت  الكتل  بني  التقاطعات  وان  خ�سو�سا  �سهلة  مهمة  لي�ست  وه��ذه 
واح��دة  ايديولوجية  م��ن  تنبثق  التي  منها  حتى  متطورة  مرحلة  اىل 
ال�سارع  ينتظره  ال��ذي  الدولة  رجل  �سبيل  هو  االقناع  .ان  مت�سابهة  او 
العراقي بفارغ ال�سرب، واكيد ان جحا لي�ص وحيدا بفكرته التي خطرت 
على باله، وامنا ي�ساركه الكثريون وماتزال �سعرة معاوية ماثلة لالذهان.  
من املوؤكد ان اقناع االخرين يتطلب الكثري من التنازالت، وهذه التنازالت 
ان  االطراف  اي طرف من  ي�ستطيع  وبالتايل   ، د�ستورية  �ستكون  اي�سا 
الوطني  م�سروعه  بح�سب  هو  ماقرر  اذا  اليه  باالن�سمام  االخرين  يقنع 
االيتفرد يف احلكم ويح�سب ح�سابه ان احلكومات هي حكومات م�ساركة 

و�سراكة ولن ي�ستاأثر اي طرف من االطراف بال�سلطة دون االخرين. 
هذه لي�ست لعبة من االلعاب بقدر ماهي م�سوؤولية ال�سيا�سي املحنك الذي 
اكت�سب �سخ�سية م�ستقرة غري خا�سعة لالهواء او امليول، ومن املمكن ان 
يكون هذا ال�سيا�سي من غري الذين يعطون بهذه اليد وياأخذون باالخرى، 
وبني  بينهم  ن�ساأ  خط  اي  االيقطعوا  عليهم  م�سوؤولياتهم  بح�سب  وهم 
الفهد، حيث كنا  االخرين، وحت�سرين هنا حكاية بطلها �سديقي احميد 
�سائرين نتجاذب اطراف احلديث حينها راأينا فتاة جميلة واقفة يف باب 
الدار، فلم يتمالك احميد الفهد نف�سه والقى عليها التحية ، فلم تعره ادنى 

اهتمام ، حينها قال احميد الفهد )�ست�سوي املا يجي وياك تعال وياه(. 
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ك�����س��ف ال���ق���ي���ادي يف ائ���ت���الف دول���ة 
اإج���راء  ع��ن  ال�سنيد  ح�سن  ال��ق��ان��ون 
املالكي  نوري  ائتالفه  زعيم  بني  لقاء 
ال�سدري  للتيار  ال�سيا�سية  والهيئة 
العديد  حول  النظر  وجهات  لتوحيد 
تقاطع بني  نافيا وجود  الق�سايا،  من 

اجلانبني. 
�سحفي  ت�سريح  يف  ال�سنيد   واأ�سار 
ال��ت��ي��ار  م���ع  ا���س��ت��م��رار احل�����وار  اإىل 
"اأ�سفر  اللقاء  اأن  اإىل  الفتا  ال�سدري، 
جتاه  ومتقاربة  م�سرتكة  روؤى  ع��ن 

الكثري من الق�سايا.
واأكد ال�سنيد اأن احلوار مع االئتالف 
ال��ع��راق��ي م��ت��وا���س��ل بغية  ال��وط��ن��ي 
الربملان  داخ��ل  نيابية  كتلة  ت�سكيل 
�سكال  االئتالفني  اأن  مو�سحا  املقبل، 
اندماجهما  لغر�ص  م�سرتكة  "جلنة 
اأط��ر االئتالف  ال��ربمل��ان وحت��دي��د  يف 

اجلديد.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق  ن��ف��ى  فيما 

ائتالف دولة القانون حاجم احل�سني 
رئي�ص  ب��ني  �سخ�سي  ع����داء  وج����ود 
الوزراء االأ�سبق اياد عالوي ورئي�ص 
ال�������وزراء احل����ايل ن����وري امل��ال��ك��ي، 
اأن قوائم عديدة تختلف مع  مو�سحا 
برناجمها  ب�سبب  ع��الوي  اإي��اد  قائمة 
ت��واف��ق  ع���دم  ع��ن  االن��ت��خ��اب��ي ف�سال 
ال�سخ�سيات  بع�ص  مع  اأخرى  قوائم 

يف القائمة العراقية. 
وجدد احل�سني بح�سب راديو )�سوا( 
القانون  دول��ة  ائ��ت��الف  قائمة  تاأكيد 
على اإمكانية ت�سكيلها للحكومة املقبلة 
على  ح�سولها  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  على 

االأغلبية يف االنتخابات. 
اللجنة  ع�سو  قال  ذاته  ال�سياق  ويف 
"االئتالف  ق��ائ��م��ة  يف  ال��ت��ف��او���س��ي��ة 
الوطني العراقي" كرمي اليعقوبي اإن 
قائمته تو�سلت اإىل اتفاق مبدئي مع 
قائمة "ائتالف دولة القانون" يق�سي 
باأن تقدم القائمتان مر�سحا واحدا من 

بينهما لرئا�سة احلكومة املقبلة. 
احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ي��ع��ق��وب��ي  واأو����س���ح 

املقبلة �ستكون حكومة �سراكة وطنية 
الفائزة،  الكتل  جميع  فيها  ت�سارك 
مو�سحا ان املفاو�سات جديدة وحتى 
رئي�ص  على  فيها  االتفاق  يتم  مل  االآن 
ال������وزراء، ول��ك��ن االأم����ر ي��ق��ع �سمن 
قائمته  اأن  موؤكدا  املبدئية،  االتفاقات 
ال��ق��وائ��م  جل��م��ع  م�ساعيها  ت��وا���س��ل 
الفائزة على طاولة واحدة للتفاو�ص 

حول ت�سكيل احلكومة اجلديدة.
اىل ذل��ك اأك���د ال��ق��ي��ادي يف االئ��ت��الف 
اأن"  ناجي  حممد  العراقي  الوطني 
مع  وحتالفات  �سراكات  عقد  م�ساألة 
الكتل  اأو غريها من  العراقية  القائمة 
وما  الأوان����ه  �سابق  اأم���ر  ال�سيا�سية 
تناقلته و�سائل االأعالم عن امل�ساورات 
اأو  ال��ق��ان��ون  اأو دول���ة  ال��ع��راق��ي��ة  م��ع 
القوائم  الأع�ساء  الت�سريحات  بع�ص 
ب��ادئ  م��ازل��ن��ا يف  لكوننا  دق��ي��ق  غ��ري 

االأمر.
اأن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�سب  ن��اج��ي  وق����ال 
االأع����الم ال��ع��راق��ي: اأن��ن��ا م��ا زل��ن��ا مل 
االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  م�����س��األ��ة  نح�سم 

ف��ه��ن��اك اع��رتا���س��ات وط��ع��ون قدمت 
تبت  ومل  ال�سيا�سية  القوى  اغلب  من 
ر�سم  اأن  مبينا   ، ب��اأم��ره��ا  املفو�سية 
املقبلة  للمرحلة  ال�سيا�سية  اخلارطة 
البع�ص  يت�سور  كما  �سهال  يكون  لن 
اأم���ام  مفتوحة  م��ازال��ت  واأب��واب��ن��ا   ،
خطوط  اأي  ل��دي��ن��ا  ول��ي�����ص  اجل��م��ي��ع 

حمر.
اأن" م�����س��األ��ة حت��ال��ف��ن��ا مع  واأ����س���اف 
مدى  على  تعتمد  �سيا�سي  كيان  اأي 
باقي  مع  ال�سيا�سي  برناجمنا  تقارب 
الربامج ال�سيا�سية لتلك القوى ،مبينا 
اأن دعوتنا اإىل عقد ما ي�سمى باملائدة 
امل�ستديرة التي جتمع القوى الفائزة 
املمكن  م��ن  االأ����س���وات  اأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 
الفائزة ومن  الكتل  املائدة جمع  لهذه 
التفاهمات  من  العديد  تنبثق  خاللها 
احلكومة  ت�سكيل  يف  �ست�ساهم  التي 

املقبلة.
احلكومة  ت�سكيل  م�ساألة  اأن  واأو�سح 
م��ن  امل����زي����د  اإىل  حت����ت����اج  امل���ق���ب���ل���ة 
على  وخا�سة  ال�سيا�سية  التوافقات 

املهمة  ال��ث��الث��ة  الرئا�سية  املنا�سب 
وهي من�سب رئي�ص اجلمهورية الذي 
اأع�ساء  اأ���س��وات  ثلثي  اإىل  يحتاج 
ال���وزراء  رئي�ص  ومن�سب  ال��ربمل��ان 
اإىل  يحتاج  ال���ذي  ال��ربمل��ان  ورئي�ص 
اأن  نتوقع  ون��ح��ن  املطلقة  االأغ��ل��ب��ي��ة 
م�ساألة ت�سكيل احلكومة االآن �ستكون 
لرتى  طويال  وقتا  تاأخذ  وق��د  �سعبة 

النور يف ظل هكذا اأجواء.
التيار  ال��ق��ي��ادي يف  اك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
جميع  ان  الربيعي  ن�سار  ال�سدري 
ال��ك��ت��ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ق���د حت��دث��ت يف 
برناجمها االنتخابي من ان احلكومة 
�سيا�سية  اأغلبية  حكومة  هي  املقبلة 
ولكن نتائج االنتخابات اأفرزت واقعًا 
ه��ذه  ماتتمناه  ع��ن  يختلف  ج��دي��دًا 

الكتل.
انباء  وك��ال��ة  بح�سب  الربيعي  وق��ال 
م�ساألة  اأ�سبحت  لقد  العراقي  االعالم 
ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ����س���راك���ة وط��ن��ي��ة 
االنتخابات،  نتائج  اأفرزتها  �سرورة 
عدم  عن  يتحدث  اجلميع  اأن  مبينا" 

جتاه  كتلة  م��ن  حمر  خطوط  وج��ود 
املفاو�سات  ان  م�سيفا  اخ��رى،  كتلة 
ال����ت����ي جت���ري���ه���ا ال���ك���ت���ل ال���ف���ائ���زة 
�سكل  �ستحدد  التي  هي  باالنتخابات 
ترتق  مل  انها  رغ��م  املقبلة  احلكومة 

حلد االن اىل ال�سورة التف�سيلية.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه رح��ب��ت ق��ائ��م��ة 
ب��دع��وة  الكرد�ستاين"  "التحالف 
"االئتالف الوطني العراقي" للقوائم 
حول  �سوية  للتباحث  االأربع  الفائزة 

ت�سكيل احلكومة املقبلة. 
وق���ال���ت ال��ن��ائ��ب��ة ع���ن ال��ت��ح��ال��ف اآال 
اإنها  اع��الم��ي  ت�سريح  يف  ط��ال��ب��اين 
كون  جميل  وم�سروع  جديدة  "فكرة 
�سبق  الفائزة  االأرب���ع  الكتل  ه��ذه  اأن 
مو�سوع  يف  وت�ساورت  التقت  واإن 
مبينة  وال��ربمل��ان،  احلكومة  ت�سكيل 
اأفرزتها  ال��ت��ي  النهائية  النتائج  اأن 
االنتخابات �ست�سهل من عملية ت�سكيل 
ان  موؤكدة  املقبل،  احلكومي  الطاقم 
التحالف ال ي�سع خطوطا حمرًا على 

اأي مر�سح لرئا�سة احلكومة املقبلة.

بغداد/ املدى 

ن���دد رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة ج���الل طالباين 
اللذين  االنتحاريني  باالنفجارين  ب�سدة 
ا�ستهدفا حمطتني ملرتو االإنفاق يف و�سط 
واإ�سابة  مقتل  عن  واأ�سفرا  ام�ص  مو�سكو 

الع�سرات.
ن��ظ��ريه  وق����ال ط��ال��ب��اين يف ر���س��ال��ة اىل 
"ب�سديد  ميدفيديف  دم��ي��رتي  ال��رو���س��ي 
العمل  اأنباء  تلقينا  واال�ستنكار  الغ�سب 
حمطات  اأ�ستهدف  ال��ذي  االأثيم  االإجرامي 
اإىل  واأدى  م��و���س��ك��و،  يف  االأن���ف���اق  م���رتو 
املواطنني  من  الع�سرات  واإ�سابة  م�سرع 

االأبرياء".
واأ�ساف "هذه اجلرمية النكراء هي برهان 
اأن قوى االإره��اب الغا�سمة تنتهك كل  على 
والقيم  وال�سماوية  الدنيوية  ال�سرائع 

االأخالقية".
اجل��رمي��ة  ه���ذه  "ب�سدة  ط��ال��ب��اين  واأدان 
�سعب  مع  الكامل  ت�سامنه"  عن  "معربا 
تنقلوا  اأن  ون��رج��و  ال�����س��دي��ق��ة،  رو���س��ي��ا 
وتعاطفنا  القتلى  ل���ذوي  ال��ع��زاء  م�ساعر 

وموا�ساتنا جلميع املت�سررين".
يف  االنتحاريني  التفجريين  ان  اىل  ي�سار 
قطارات اأنفاق مو�سكو اأ�سفرا عن مقتل 35 

�سخ�سا واإ�سابة 65 بجروح.

الرئي�س طالباين 
يندد بتفجريي مو�سكو 
ويعرب عن ت�سامنه 
مع ال�سعب الرو�سي

الكرد�ستاين يرحب بالطاولة امل�ستديرة

االئتالف الوطني العراقي: الت�ساور مع القائمة العراقية 
ال يعني االبتعاد عن دولة القانون

بغداد ـ حمافظات/ املدى ـ وكاالت

بجروح  م��دين  ا�سابة  ع��ن  امني  م�سدر  اعلن 
يف  ال�سقة  عبوة  النفجار  تعر�سه  اثر  خطرية 

بغداد.
لالنباء  كرد�ستان  وكالة  بح�سب  امل�سدر  وق��ال 
تعر�ص  اإث��ر  بليغة  بجروح  ا�سيب  "مدنيا  اأن 
عبوة  انفجار  اىل  ي�ستقلها  كان  التي  ال�سيارة 
ال�سقة قرب مركز �سرطة ال�سهداء بحي الدورة 
جنوبي بغداد، مو�سحا ان قوات ال�سرطة نقلت 
ال��ريم��وك  م�ست�سفى  اىل  امل�����س��اب  ال��ف��ور  على 

لتلقي العالج.
اعتقال  امل��ح��اف��ظ��ة  ���س��رط��ة  اك���دت  دي���اىل  ويف 
خم�سة من امل�ستبه بهم يف عمليتني امنيتني يف 

منطقتي بعقوبة واخلال�ص.
وق�����ال م�����س��در يف ال�����س��رط��ة ب��ح�����س��ب وك��ال��ة 
حملة  �سنت  امنية  قوة  ان  امل�ستقلة:  ال�سحافة 
 3 اع��ت��ق��ال  خاللها  مت  بعقوبة  مدينة  يف  ده��م 
اخرى  امنية  ق��وة  ان  اىل   م�سريا  ا�سخا�ص،  
اعتقلت اثنني اخرين خالل عملية دهم يف ق�ساء 

اخلال�ص.
وعلى �سعيد مت�سل تابع امل�سدر: ان قوة امنية 
ابطلت مفعول عبوة نا�سفة مزروعة على جانب 

الطريق يف منطقة الكاطون غربي بعقوبة.
ويف ك���رب���الء  ق���ال م�����س��در ام��ن��ي وط��ب��ي يف 
ا�ست�سهدوا   ا�سخا�ص  خم�سة  ان  امل��ح��اف��ظ��ة: 
وا���س��ي��ب  55 اخ����رون ب��ج��روح اث���ر ان��ف��ج��ار 

�سيارتني مفخختني يف و�سط املحافظة.
وافاد �سهود عيان بح�سب وكالة  فران�ص بر�ص: 
ان �سيارتني مفخختني انفجرتا بفارق زمني ال 
يتجاوز 15 دقيقة اولهما قرب مطعم " ال�سعبي 
يف حي البلدية وبعد حواىل 15 دقيقة، انفجرت 
خم�سني  م�سافة  يبعد  مكان  يف  اخ��رى  �سيارة 
ال�����س��ارع ذات���ه،  م���رتا ع��ن االن��ف��ج��ار االول يف 
عن  مرت  مئتي  يبعدان  االنفجارين  ان  مبينني  

قيادة عمليات كربالء ومقر جمل�ص املحافظة.
اما يف مي�سان اعلنت  قيادة الفرقة العا�سرة من 
ت�سلمها  عن  العراقية  احلرا�سة  وامانة  اجلي�ص 
جنوبي  يف  ل��ل��ط��وارئ  ه��ان��رت  عمليات  م��وق��ع 

املحافظة من القوات االمريكية.
وقال �سابط عامل يف اال�سطول الثاين من فوج 
هانرت  موقع  يف  يعي�ص  ال��ذي  و   13 الفر�سان 
يف  بورييل  ف��ي��دا  ال��رائ��د  ال��ط��وارئ   لعمليات 
بيان للقوات امل�سرتكة تلقت )املدى( على ن�سخة 
للطوارئ  هانرت  عمليات  موقع  ت�سليم  ان  منه: 
للو�سع  اخرى  العراقي هو عالمة  اىل اجلي�ص 

االنتخابات  امن  مع  كفاءتهم  ُيظهر  الطبيعي. 
نطاقات  من  بتوفريه  القاعدة  ه��ذه  تقوم  ما  و 
مهبط  م��ك��ان  وت��ام��ني  وامل�ساكن  لهم  اال�سلحة 

املروحيات  واال�ستمرار يف التدريب.   
املحافظة  �سرطة  مديرية  اعلنت  ق��ار  ذي  ويف 
ت�سم  ارهابية  جمموعة  على  القب�ص  اإلقاء  عن 
ثالثة ا�سخا�ص كانت تعد لتفجري عبوات نا�سفة 
حيث  الرئي�سي  بغداد   – نا�سرية  طريق  على 
للتفجري  معدة  نا�سفة  عبوات  ارب��ع  �سبط   مت 

بحوزة افراد املجموعة.
واكد بيان ملديرية ال�سرطة تلقت )املدى( ن�سخة 
منه ام�ص االثنني ان بعد توفر معلومات دقيقة 
عبوات  ل���زرع  اره��اب��ي��ة  جماعة  ا���س��ت��ع��داد  ع��ن 
نا�سفة على الطريق بغداد - نا�سرية الرئي�سي. 
فريق  بت�سكيل  قار  ذي  �سرطة  عام  مدير  اوع��ز 
عمل لدهم الوكر والقب�ص على املتهمني و�سبط 
من  متكنت  املديرية  ان  مبينا  املتفجرة،  امل��واد 
بحوزتهم  و�سبطت  متهمني  ثالثة  على  القب�ص 
جاهزة  اجل��اف  النوع  من  نا�سفة  عبوات  ارب��ع 
معدنية  ا�سباغ  حاويات  يف  ومعباأة  للتفجري 
القدح وا�سالك تو�سيل  �سعة 4 كغم مع اجهزة 
ون�سف كغم من مادة ال�سي فور، وزاد: وقد مت 
عر�ص الق�سية واملتهمني على اجلهات الق�سائية 

ملتابعة االجراءات التحقيقية .
ام���ا يف ن��ي��ن��وى ف��ق��د ك�����س��ف م�����س��در ام��ن��ي ان 
ال�سيخ  م�سلحني جمهولني قاموا بتفجري منزل 

�سامل حرو�ص اجلربا احد �سيوخ ع�سائر �سمر.
وق����ال امل�����س��در يف ت�����س��ري��ح ل��� )امل������دى(:  ان 
االنفجار ادى اىل ا�سابة حرا�ص كانوا مكلفني 
اال���س��الح  منطقة  يف  ال��ك��ائ��ن  امل��ن��زل  بحماية 

الزراعي غربي املو�سل.
قوة من اجلي�ص على  ا�ستولت  الب�سرة  اما يف 
منطقة  يف  الكاتيو�سا  �سواريخ  الطالق  قاعدة 

الكرمة �سمال املحافظة.
وق�����ال م�����س��در يف اجل��ي�����ص ب��ح�����س��ب وك��ال��ة 
اجلي�ص  من  قوة  ان  )اإيبا(:  امل�ستقلة  ال�سحافة 
األقت القب�ص على جمموعة م�سلحة وبحوزتها 
منطقة  يف  الكاتيو�سا  �سواريخ  الطالق  قاعدة 
من  ق��وة  ان  م�سيفا   الب�سرة،  �سمايل  الكرمة 
الفرقة 14 باجلي�ص العراقي نفذت عملية امنية 
وبعد ورود معلومات ا�ستخبارية عن جمموعة 
االجرامية  االع��م��ال  تنفيذ  يف  تن�سط  م�سلحة 
اعتقال  عن  ا�سفرت  ما   ، االرهابية  والعمليات 
الطالق  من�سة  وبحوزتهم  املجموعة  عنا�سر 
كاتيو�سا  �سواريخ  بثالثة  جمهزة  ال�سواريخ 

معدة لالطالق.

ت�سليم موقع عمليات هانرت للقوات العراقية مبي�سان وا�ست�سهاد 
وا�سابة الع�سرات فـي كربالء 

كربالء/املدى

ق�������ال  ال�������س���ف���ري االم�����ريك�����ي ل���دى 
نتائج  اأن  هيل،  كري�ستوفر  العراق 
ت��ع��د نقطة  ال��ع��راق��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
اأن��ه  اإال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  نحو  حت��ول 
اأن التحديات ال تزال  عاد وحذر من 

قائمة.
 )CNN( �سبكة  واكد هيل بح�سب 
اإىل  ت�سري  "النتائج  اإن  االخ��ب��اري��ة 
البلد،  ه���ذا  يف  دمي��ق��راط��ي��ة  وج���ود 
امل�سوؤولني  م��ن  ينتظر  اأن���ه  م��وؤك��دا 
التحديات،  على  التغلب  العراقيني 
ومن بينها التفجريات الدموية التي 

طالت االماكن احلكومية واالهلية.
واأو�����س����ح ال�����س��ف��ري االم���ريك���ي ان 
القادة  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز 
حكومة  ت�سكيل  ه��و  ال�سيا�سيني، 
الطائفية،  عن  بعيدة  فاعلة  عراقية 
بطائفة  يتعلق  ال  "االأمر  اأن  مبينا 

معينة، بل من �سيحكم اأف�سل."
قال  ذات��ه  االنتخابي  ال�سياق  ويف 
حم��اف��ظ ك��رب��الء اأم���ال ال��دي��ن جميد 

العليا  املفو�سية  مكاتب  ان  ال��ه��ر: 
املحافظات  يف  لالنتخابات  امل�ستقلة 
ك��ان��ت ن��زي��ه��ة يف ع��م��ل��ه��ا واك��م��ل��ت 
 ، �سفافية  بكل  االنتخابية  العملية 
جرت  التزوير  من  حاالت  ان  موؤكدا 
العا�سمة  اىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ن��ق��ل  خ���الل 
ب����غ����داد م����ن ق���ب���ل ب��ع�����ص اجل���ه���ات 
اأن�سحاب  ان  اىل  م�سريا  اخلارجية، 
املفو�سني  جمل�ص  اأع�����س��اء  بع�ص 
دليل  النهائية  النتائج  اإع��الن  خ��الل 
على عدم ر�ساهم عن ذلك التالعب . 

�سحفي:  ت�سريح  يف  الهر  واو�سح 
املحافظات  يف  املفو�سية  مكاتب  اأن 
�سيما يف كربالء كانت نزيهة و�سفافة 
اىل حد ما يف عملها لذلك جاءت اغلب 
املفو�سية  اأعلنته  ملا  النتائج مطابقة 
واملراقبني للكيانات ال�سيا�سية خالل 
عملية  انتهاء  بعد  االول��ي��ة  النتائج 
هناك  ان  نعتقد  م�سيفا  االق����رتاع، 
اأيادي خفية عملت على تغيري نتائج 
مل  معينة  جهات  ل�سالح  االنتخابات 
خارجية  هي  اجلهات  وه��ذه  ي�سمها 
ح���اول���ت م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة تغيري 

البالد  يف  ال�سيا�سية  العملية  م�سار 
لتحقيق  االم��وال  من  الكثري  وبذلت 
هذه الغاية وهي االن ت�سعى اىل اأن 
تغليب  خ��الل  من  الو�سع  ه��ذا  تغري 

جهة �سيا�سية على اأخرى.
وت��اب��ع: ان م��ا ي��وؤك��د ���س��دق وج��ود 
ان�سحاب  ه��و  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  ت��الع��ب 
املفو�سني  جمل�ص  اأع�����س��اء  بع�ص 
اأث���ن���اء اإع������الن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
املا�سية  اجلمعة  ي��وم  لالنتخابات 
ما يدل ب�سكل �سريح على عدم قبول 
بح�سب  التزوير  بهذا  اجلهات  تلك 

تعبريه.
جتدر اال�سارة اىل ان رئي�ص الدائرة 
حمدية  املفو�سية  يف  االنتخابية 
احل�سيني كانت قد غابت عن املوؤمتر 
ال�سحفي الذي اأعلنت فيه املفو�سية 
لالنتخابات  النهائية  النتائج  ع��ن 
النيابية يوم اجلمعة املا�سية ، فيما 
دول��ة  ائ��ت��الف  يف  قياديون  يعتربه 
القانون اعرتا�سا من قبل احل�سيني 
ع��ل��ى ح�����س��ول ع��م��ل��ي��ات ال��ت��الع��ب 

بنتائج االنتخابات.

بغداد/ علي ناجي

اأعلن رئي�ص قائمة "نينوى املتاآخية" 
اج��ت��م��اع��ا  اأن  ع���ن  ك�����وران  خ�����س��رو 
�سيعقد مع قائمة "احلدباء الوطنية" 
يف مدينة ا�سطنبول الرتكية برعاية 
ل��ل��ب��ح��ث يف اخل���الف���ات  اأم���ريك���ي���ة 
النا�سبة بني القائمتني حول عدد من 

الق�سايا.
واأ������س�����ار ك�������وران ب��ح�����س��ب وك���ال���ة  
"قائمة  ل���  اإىل  الفرن�سية  ال�سحافة 
نينوى" روؤيتها اخلا�سة ب�ساأن كيفية 
"احلدباء"،  قائمة  مع  املقاطعة  اإنهاء 
ال�سروط  تلبية  �سرورة  على  م�سددا 
مقاطعة  الإنهاء  قائمته  طرحتها  التي 
اج��ت��م��اع��ات احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

نينوى.
"احلدباء"  �سيا�سة  ك��وران   وو�سف 
ب�����س��ي��ا���س��ة  ال��ت��ه��م��ي�����ص واالإق�������س���اء 
احلكومة  وت�سكيل  ال�سلطة  واحتكار 

هذا  اإن  ق��ائ��ال  امل��و���س��ل،  يف  املحلية 
اجلديد،  العراق  يف  مرفو�ص  االأم��ر 
م�ستبعدا  اأن توؤثر نتائج االنتخابات 
االأخ�������رية ع��ل��ى ح���ل امل�����س��ك��ل��ة بني 
امل�����س��اك��ل يف  اإن  ق��ائ��ال  ال��ق��ائ��م��ت��ني، 
العالقة  نينوى هي جزء من امل�ساكل 
املادة  وجوهرها  وبغداد  اربيل  بني 

140 الد�ستورية.
ف���ي���م���ا ق����ال����ت ال���ن���ائ���ب���ة ال��ت��ح��ال��ف 
ال��ك��رد���س��ت��اين ا���س��م��ر ح�����س��ني: ان 
العالقات بني قائمتي نينوى املتاخية 
�سيما يف  ج���دا  م��ت��وت��رة  واحل���دب���اء 

االونة االخرية.
ات�����س��ال  واو����س���ح���ت ح�����س��ني يف 
)امل��دى( من اجليد ان يعقد  ل�  هاتفي 
اج��ت��م��اع يف ا���س��ط��ن��ب��ول حل��ل ه��ذه 
االزمة وبرعاية امريكية، م�سيفة ان 
قائمة احلدباء مت�سلطة على ال�سلطة 
واالق���ل���ي���ات  ال���ك���رد  دور  وت��ه��م�����ص 
ان  مبينة  �سيا�ستها،  ب�سبب  االخ��رى 

القائمتان  تتقا�سم  ان  ال�سروري  من 
ح�سب اال�ستحقاق االنتخابي.

ترفعها  التي  ال�سروط  ان  وتابعت: 
معروفة  للتفاو�ص  املتاخية  نينوى 
لدى اجلميع، وهي الت�ساوي باحلكم 
يف املحافظة ح�سب ما افرزته نتائج 

انتخابات جمال�ص املحافظات.
التحالف  ع��ن  النائب  اك��د  جهته  م��ن 
ال��ك��رد���س��ت��اين ا���س��م��اع��ي��ل ���س��ك��ر ان 
يكون هذا االجتماع ايجابيا حللحلة 
مواطني  اتعبت  والتي  االزم��ة  ه��ذه 

املو�سل.
ل� )املدى( ان  وقال �سكر يف ت�سريح 
قائمة  رئي�ص  طالبها  التي  ال�سروط 
ما  عك�ص  ك��وران هي  نينوى خ�سرو 
تقوم به احلكومة املحلية يف حمافظة 
نينوى، مبينا من ال�سروري ان ياأخذ 
كل كيان حقه  االنتخابي يف ال�سلطة 
على  طرف  من  احتكارها  يجوز  وال 

ح�ساب طرف اخر.

فيها تالعب  وجود  اإىل  ي�سري  كربالء  حمافظ 

ــــــالت  ــــــك ــــــس ــــــ� ــــــة امل ــــــل ــــــح ــــــل حل

هيل: االنتخابات العراقية نقطة حتول 
نحو الدميقراطية

ا�سطنبول ت�سّيف "املتاآخية" و"احلدباء" 
برعاية اأمريكية
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بقايا ال�سيارة التي انفجرت يف كربالء ام�ص .. اأ ف ب


