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هواء يف �شبك

(واوي مّ
اندي)

واندمي هذا رجل من �سكنة حمافظة وا�سط ،وجد ثعلبا �صغريا
فق ��ام برتبيته ومل يبخ ��ل عليه ب�شيء ،اطعم ��ه وا�صطحبه معه
حي ��ث يذهب حتى ع ��رف الثعلب(بواوي ان ��دمي) ،وكان مدلال،
اجلمي ��ع يعرف ��ه ويعرف م ��دى حب ان ��دمي له ،لب ��ث الثعلب مع
�صاحب ��ه زمان ��ا بخ�ي�ر ونعم ��ة متناهي ��ة ،ويف يوم م ��ن االيام
ا�ستيق ��ظ اندمي  ،ليجد جمموعة من الدجاج مفقودة� ،صرب على
االمر وعلله رمبا يكون ثعلب �آخر قد �سطا على الدجاج.
تك ��رر االمر مرات وم ��رات حتى قرر اندمي مع حب ��ه للثعلب ان
(ينط ��ر) ليلته ليعرف االم ��ر على حقيقته ،لب ��ث ليله يقظا حتى
�شاه ��د ثعلبه ي�ستقب ��ل ثعلبا �آخر (يلعب معه) ث ��م يذهب واوي
اندمي ليجلب الدجاج ل�ضيفه.
انك�ش ��ف االمر واته ��م (واوي اندمي) مع وج ��ود �شاهد العيان،
ا�صب ��ح ال�صب ��اح فق ��ام (اندمي) وق� ��ص اذين ثعلب ��ه وقطع ذيله
ث ��م عم ��د اىل ا�سنان ��ه فحطمه ��ا وبعد ذل ��ك قطع �شفتي ��ه وجدع
انف ��ه ،فب ��دا الثعلب وك�أن ��ه يبت�سم ،ثم اطلق ��ه يف املدينة يجوب
ال�ش ��وارع ،فا�صب ��ح لالم ��ر �ضجيج ��ا ( واوي ان ��دمي) يج ��وب
ال�شوارع مبت�سما مقطوع االذن�ي�ن مه�شم اال�سنان ،افت�ضح امر
الثعلب وحكيت حكايته يف كل مكان.
اذن ا�صب ��ح (واوي ان ��دمي) مارك ��ة م�سجلة وه ��و معروف لدى
اجلمي ��ع فقد انكر (الع�ش ��رة) واملودة ،وادخ ��ل ثعلبا غريبا اىل
ال ��دار فا�صب ��ح خائنا بالع ��رف الع�شائ ��ري ،ولذا فع ��ل (اندمي)
مايفعله �أي غيور فقد ف�ضح ثعلبه وجعله حكاية على كل ل�سان،
وو�صم ��ه و�صمة باقية ليرتك ��ه مبت�سما بحال ��ة مزرية وي�صبح
ا�ضحوكة للثعالب.
واوي اندمي االن ير�شح لالنتخابات ويت�أمل الفوز ليدخل جميع
الثعالب اىل ار�ض العراق ويوزع اموال الدار ومقتنياتها على
الغرب ��اء ،وهذا لن يحدث مرة اخ ��رى اذ ان عالماته ت�شري اليه،
و�سمه اندمي وانتهى االمر واندمي حني ي�ضع عالمة على احدهم
فال متحى وال ي�ستطيع �صاحبها اخلال�ص.
لقد ك�شف الغطاء وازيحت االقنعة وال اظن ان التجربة احلالية
والت ��ي م�ض ��ت مل تك�ش ��ف امل�ست ��ور ،بق ��ي االم ��ر بي ��د اال�صابع
النظيف ��ة الت ��ي �ستغم� ��س بح�ب�ر الوف ��اء لتختار ه ��ذه املرة من
ميثله ��ا متثي�ل�ا حقيقيا بال م�ؤث ��رات واهازيج تطل ��ق مكبوتات
البع� ��ض وتنذر االخرين بعذاب م�ؤك ��د ،وان غفا البع�ض وترك
ال�ساحة للتط ��رف واملتطرفني يكيلون التخل ��ف كيال ويعودون
بالنا�س اىل قرون يحملون همومها ليطرحونها على واقع رمبا
ا�صبح مهي� ��أ ال�ستقباله ��ا واالميان بتناق�ض ��ات العقلية القدمية
وعقدها الت ��ي ا�ستخرجتها من بطون التاري ��خ املليئة باالحقاد
والنعرات.
مل ت ��زل ال�ساحة مليئة بالفراغات ،وحار� ��س العربة الذي وقف
ليعرب حمول الع�ش�ي�رة  ،اخذته اغفاءة ويحتاج اىل من يوقظه
وان ت�أخر الوقت وفقد الكثري من العمل  ،مع هذا كله من املمكن
ت ��دارك االمر ولو بعد ح�ي�ن ،املرحلة القادم ��ة مرحلة خ�صبة اذ
بد�أ ال�شباب الذين هم عماد امل�ستقبل ي�صحون بعد ان اجتذبتهم
ال�شعارات الزائفة التي تريد العودة اىل اخللف وغلق العقول.
لعل من نام ي�ستيقظ ويتذكر قول اجلواهري:
انا حتفهم الج البيوت عليهم
اغري الوليد ب�شتمهم واحلاجبا
عبد اهلل ال�سكوتي

رئي�س اجلمهورية � :ستبقى ذكرى احلكيم خالدة يف نفو�سنا
بغداد  /املدى
ق ��ال رئي� ��س اجلمهوري ��ة ج�ل�ال
طالب ��اين « ان فق ��دان ال�سي ��د عب ��د
العزي ��ز احلكي ��م خ�س ��ارة ج�سيمة
و�ستبق ��ى ذك ��راه خال ��دة يف
نفو�سن ��ا وحا�ض ��رة معنا حتى يف
اجتماعاتنا «.
وق ��ال يف كلم ��ة القاه ��ا نياب ��ة عنه
رئي�س كتل ��ة التحالف الكرد�ستاين
ف�ؤاد مع�ص ��وم يف احلفل الت�أبيني
ال ��ذي اقام ��ه املجل� ��س اال�سالم ��ي
االعل ��ى الربعيني ��ة احلكي ��م  »:ان
ال�سيد احلكيم كان �سيا�سيا منفتحا
عل ��ى االخري ��ن ب ��كل طوائفه ��م
وقومياته ��م دون ان ي�شع ��ر اح ��د
يف يوم ��ا ما انحي ��ازه جلهة معينة
 ،م�ضيف ��ا  »:ان روح ال�سيد احلكيم
الطاهرة ترفرف فوقن ��ا وحا�ضرة
يف اجتماعاتن ��ا وخطواتنا حتثنا
على موا�صلة ال ��درب لبناء العراق
اجلديد «.
وا�ض ��اف رئي� ��س اجلمهوري ��ة ان
بن ��اء العراق بحاج ��ة اىل التما�سك
وو�ضع ��ه اوال قب ��ل كل �ش ��يء ث ��م
ت�أت ��ي باق ��ي امل�صال ��ح �سيم ��ا وان
امامن ��ا انتخاب ��ات نيابي ��ة  ،وان
اتف ��اق الكيانات وحتالفها هو دليل
ال�شع ��ور به ��ذا التما�س ��ك واتف ��اق
الكتل على برنامج ي�أخذ باحل�سبان
اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية � ،سيزيد متا�سكنا يف
بناء عراقنا اجلديد «.من جهته ذكر
رئي�س ال ��وزراء نوري املالكي � ،أن
الراح ��ل عبد العزي ��ز احلكيم كانت
له مواقف كب�ي�رة يف تثبيت �أ�س�س
احلكوم ��ة العراقي ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا
كافة والدفاع عنه ��ا من املرتب�صني
بها ،مبينا ان هن ��اك من يحاول �أن
يركب مركب الطائفية مرة اخرى.
وق ��ال املالك ��ي بح�س ��ب وكال ��ة
(�آكاني ��وز) � :إنن ��ا «ال نن�س ��ى دور
الفقي ��د احلكي ��م اثن ��اء العملي ��ات
الع�سكري ��ة التي نفذت يف حمافظة
الب�ص ��رة وكي ��ف �أرجت ��ف البع�ض
وظن ��وا �أن احلكوم ��ة �ساقط ��ة،
وحت ��رك البع�ض لت�شكي ��ل حكومة
بديل ��ة ،ف ��كان ل ��ه دور م�ش ��رف

مب�سان ��دة احلكوم ��ة والدعوة اىل
الوق ��وف مع احلكومة يف مواجهة
التحديات».
وا�ض ��اف »:حققن ��ا الكث�ي�ر م ��ن
االجن ��ازات منه ��ا �إيق ��اف االقتتال
الطائف ��ي وال ن ��زال نحت ��اج العمل
الكث�ي�ر لإغ�ل�اق ب ��اب الطائفية الن
هن ��اك م ��ن يح ��اول ويح ��اول �أن
يركب مركب الطائفية مرة اخرى،
لن�ؤ�س�س للم�ش ��روع الوطني الذي
تبنى عليه الدولة العراقية املوحدة
التي تعتمد على امل�ساواة».
وتاب ��ع املالك ��ي � :أنن ��ا «نري ��د ان
تنه� ��ض احلكوم ��ات املحلي ��ة
بواجباته ��ا لك ��ي تتف ��رغ احلكومة
املركزي ��ة مل�س�ؤولياته ��ا الكب�ي�رة،
نريد ان ن�ستكمل م�شروع امل�صاحلة
الوطني ��ة الذي بد�أن ��اه وهو �سبب

ا�ستق ��رار االم ��ن يف الع ��راق ،لق ��د
حتق ��ق بن ��اء دول ��ة موح ��دة ذات
م�ؤ�س�س ��ات د�ستوري ��ة �أحتادي ��ة ال
متييز ب�ي�ن مواطنيها وهي متجهه
نحو الدول ��ة املتكاملة ت�شرتك فيها
احلكوم ��ة املركزي ��ة واحلكوم ��ات
املحلي ��ة  ،مو�ضح ��ا � :أن «ال�سيادة
الوطنية الكاملة على ار�ض العراق
حتقق ��ت بتطبي ��ق بن ��ود االتفاقية
االمنية ،واذا كان البع�ض يعتقد �أن
العراق ال يزال يعاين من نق�ص يف
ال�سي ��ادة فعليه ان يراجع اعتقاده،
عملن ��ا و�سنعمل عل ��ى منع التدخل
يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة العراقي ��ة،
وانطلقن ��ا يف اع ��ادة الع ��راق اىل
حميطه ال ��دويل واالقليمي واقامة
اف�ضل العالقات الثنائية».
وا�ش ��ار املالك ��ي اىل �أن احلكوم ��ة

ال�شيوعي يدعو اىل انتخاب من يح ّول ال�شعارات اىل �أفعال
بغداد  /املدى
�أك ��د �سكرت�ي�ر اللجنة املركزي ��ة للحزب
ال�شيوعي العراقي حميد جميد مو�سى،
�أن «منظم ��ات املجتمع املدين ظهرت من
اجل النا�س ،مل�ساعدته ��م ،لكن التجربة
اثبت ��ت ان بع�ضه ��ا اليعم ��ل بج ��د ،ف�أثر
ه ��ذا البع� ��ض عل ��ى املنظم ��ات الفاعل ��ة
والن�شيط ��ة والتي تعم ��ل باخال�ص من
اج ��ل الع ��راق» ،م�ضيف ��ا «ان املنظمات
عن�ص ��ر ا�سا�س ��ي يف بن ��اء الع ��راق
الدميقراط ��ي ،ومن ال�صعب ان نت�صور
بل ��دا ي�س ��وده القان ��ون والدميقراطي ��ة
ث ��م ال جند في ��ه دورا ملنظم ��ات املجتمع

امل ��دين ،وعل ��ى احلكوم ��ة والربملان ان
ي�ضع ��ا قانون ��ا مي�س ��را ولي� ��س مع�سرا
لعم ��ل املنظم ��ات ،ك ��ي ت�أخ ��ذ دوره ��ا
احلقيق ��ي يف البن ��اء الدميقراط ��ي»،.
جاء ذلك خالل لقائ ��ه وفدا من منظمات
املجتم ��ع امل ��دين العراقي ��ة  ،حي ��ث مت
خ�ل�ال اللقاء متابعة امل�شه ��د ال�سيا�سي
ودور املنظم ��ات في ��ه ،م ��ع البح ��ث يف
كيفية ت�أم�ي�ن ح�ضور فعال لها كي ت�أخذ
دوره ��ا احلقيق ��ي باال�سه ��ام يف بن ��اء
الدميقراطية ومتتينها.
واو�ض ��ح مو�س ��ى« :ان العدي ��د م ��ن
الق ��وى ال�سيا�سية �ساهم ��ت يف تعطيل

دور املنظم ��ات الدميقراطي ��ة ،وجعلت
م ��ن الع ��راق �ساح ��ة لل�ص ��راع ،ونح ��ن
دعونا م ��رارا وتكرارا اىل العمل �سوية
وانت�شال العراق من ازمته ،فما نواجهه
من حتديات كب�ي�رة منها (تركة النظام
ال�سابق ،ترك ��ة االحت�ل�ال ،والتدخالت
اخلارجي ��ة ،االره ��اب ،الطائفي ��ة
ال�سيا�سي ��ة وغري ذل ��ك) فاغفلتها القوى
ال�سيا�سي ��ة ومل متار�س دورها الوطني
يف احلفاظ على كرامة العراق و�شعبه،
وكان عليه ��ا جتمي ��ع كل اجلهود ومنها
املنظمات خلال�ص البالد  ،م�شددا على:
«اهمي ��ة م�ساهمة املنظم ��ات يف �إحداث

تغي�ي�ر نوع ��ي يف اخلارط ��ة ال�سيا�سية
م ��ن خ�ل�ال االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،وان
متار� ��س دوره ��ا يف توعي ��ة وحتفي ��ز
املواطن�ي�ن لال�ش�ت�راك يف االنتخابات،
وع ��دم الع ��زوف عنه ��ا ،ك ��ي ال يبق ��ى
احلال على ما ه ��و عليه ،وال يتمكن من
ي�سيئون للنا�س».
ويف ال�سي ��اق نف�س ��ه دع ��ا مو�سى اىل:
«انتخ ��اب م ��ن يح ��وّ ل �شعارات ��ه اىل
�أفعال ،ومن يعمل ب�صدق النقاذ العراق
م ��ن االو�ض ��اع املزري ��ة ،فاملواطن �شبع
م ��ن ال ��كالم املع�س ��ول ويري ��د حل ��وال
حقيقية ملعانات ��ه ،وهذه مهمتنا جميعا،

علين ��ا ان ن�ساهم يف رقي البلد ،بتكامله
وامكانيات ��ه»  ،م�ستعر�ض ��ا «امل�ش ��روع
الوطن ��ي الدميقراط ��ي» ال ��ذي طرح ��ه
احل ��زب على الق ��وى ال�سيا�سية ،ودخل
يف الكثري من املناق�ش ��ات واحلوارات،
ولال�س ��ف �أن لي� ��س الكل م ��ن ا�ستجاب
اىل ه ��ذا امل�شروع ،فالبع� ��ض يقول انه
جي ��د لك ��ن ال يعمل عل ��ى تطبيق ��ه� ،ست
�سنوات ونحن يف نف�س الدوامة ،فماذا
ننتظ ��ر؟ ،علينا ا�ص�ل�اح احلال ،والعمل
عل ��ى التق ��دم ،فالعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
بطيئة ،واال�سالي ��ب املتبعة ال ترتقي ملا
نطمح اليه.

برملاين  :امل�شاكل �إجراءات لت�شكيل قوة امنية م�شرتكة يف كركوك

العالقة بني بغداد
والإقليم تعرقل
اقرارقانون النفط

بغداد  /املدى

�أو�ضح مقرر جلنة النفط والغاز يف جمل�س
النواب العراقي النائب جابر خليفة عن كتلة
الف�ضيلة ان قانون النفط والغاز لن يقر يف
هذا الف�صل الت�شريعي الأخري وذلك ل�سببني :
الأول رف�ضه من قبل الكتل الكبرية يف الربملان
كونها غري متحم�سة لإقراره والثاين يعود اىل
امل�شاكل العالقة بني احلكومة املركزية وحكومة
�إقليم كرد�ستان .وقال خليفة بح�سب (واع)  :ان»
وزارة النفط العراقية ووزارة النفط يف الإقليم
خمتلفتان على الكثري من فقرات هذا القانون
والكل لديه �أ�سبابه اخلا�صة برف�ضه  ،مبينا  :ان
وزير النفط ح�سني ال�شهر�ستاين يريد ان يت�صرف
بعقود النفط على هواه بدون الرجوع اىل
الربملان ».على حد قوله».
و�أ�ضاف  :ان» قانون �شركة النفط الوطنية الذي
من امل�ؤمل اقراره �سي�سهل من مهمة اقرار قانون
النفط والغاز وهناك قانون توزيع املوارد املالية
وقانون �أعادة هيكلية وزارة النفط  ،مو�ضحا:
اننا» طالبنا با�ستجواب وزير النفط الكرث من مرة
ولكن النائب االول لرئي�س جمل�س النواب خالد
العطية يرف�ض وب�شدة حدوث هذا اال�ستجواب
وذلك الن وزير النفط من نف�س كتلة « خالد العطية
« فبالتايل ال�سبب �سيا�سي �صرف وحزبي وبعيد
عن امل�صلحة العليا للبالد وبعيدا عن مهنته
«العطية « كنائب عن ال�شعب يف الربملان ,م�شريا
ان لدى الكتل الربملانية نية �سحب الثقة عن(
العطية) اذا ما ا�ستمر بتعطيل الدور الرقابي
للربملان.
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كركوك  /املدى
ذكر مدير �شرطة االق�ضية والنواحي يف كركوك
�سرحد قادر � ،أن �أجهزة قوى الأمن الداخلي يف
املحافظة تخطط حاليا وبالتعاون مع القوات
الأمريكية لت�شكيل قوة �أمنية م�شرتكة من منت�سبي
جميع تلك االجهزة.
وق��ال ق��ادر بح�سب وك��ال��ة (�آك��ان�ي��وز) »:و�ضعنا
خطة حمكمة ل�ضبط االم��ن و فر�ض القانون يف
املدينة و�ضواحيها من جميع النواحي  ،كما ان
ال�شرطة متواجدة حاليا يف غالبية احياء املدينة
 ،م�ضيفا �أن «�أج �ه��زة ال���ش��رط��ة والأم� ��ن عقدت
�سل�سلة اجتماعات وعممت خطتها الأمنية على
جميع مراكز ال�شرطة لتكون على �أهبة اال�ستعداد

لتنفيذها وخ�صو�صا يف املناطق واملواقع التي
يرتادها االطفال وال�صبية لق�ضاء اوقات الفراغ
ايام العطل».
وبخ�صو�ص امل�ستم�سكات التي ا�ستحوذت عليها
ال�شرطة والتي قيل انها ت�ؤكد ح��دوث تفجريات
يف كركوك الحقا ق��ال ق��ادر» :ال ا�ستطيع اجلزم
ان ع ��ددا ك �ب�يرا م��ن ال �� �س �ي��ارات املفخخة معدة
للتفجري يف كركوك و�ضواحيها ،كما ان منت�سبي
�شرطة املرور متواجدون حاليا يف نقاط التفي�ش
وال�سيطرة وبو�سعهم التعرف على اي �سيارة
حتمل لوحات ارقام غري حقيقية او مقلدة خالل
دقائق قليلة وقد مت القب�ض على �سيارات من ذلك
القبيل مرارا».

وم�ضى قادر بالقول � :إن «حفظ االمن يف كركوك
لي�س مهمة ال�شرطة لوحدها بل مهمة املواطنني
اي���ض��ا ال��ذي��ن ينبغي ل�ه��م ان ي �ك��ون��وا حذرين
واالبالغ عن اي حالة غري اعتيادية كي ت�ستطيع
ال�شرطة اتخاذ الالزم حلفظ امن املواطنني».
وفيما يخ�ص ت��واج��د ال �ق��وات االم�يرك�ي��ة داخل
كركوك بعد ق��رار ان�سحابها من امل��دن ق��ال قادر
� :إن «ال �ق��وات الأم�يرك�ي��ة ت��دخ��ل ك��رك��وك عندما
نطلب منها امل�ساعدة ،اي انها تدخل املدينة بناء
على طلبنا وموافقتنا ،ونحن االن ب�صدد ت�شكيل
قوات امنية م�شرتكة من جميع االجهزة االمنية
يف كركوك بغية تعزيز االمن وحفظ اال�ستقرار
والهدوء».

والق ��وى ال�سيا�سي ��ة «�أمامه ��ا
م�س�ؤولي ��ات كب�ي�رة وم�ش ��اكل
ورثت م ��ن النظام ال�ساب ��ق تتعلق
بعالق ��ة الع ��راق ب ��دول اجل ��وار،
علينا حله ��ا خالل املرحل ��ة املقبلة،
و مت حتقيق اجن ��ازات كبرية على
ال�صعي ��د االمن ��ي وال�سيا�س ��ي يف
الب�ل�اد وهن ��اك �أ�ستحقاقات اخرى
تنتظرنا الكمالها».
و�شهد �أحياء �أربعينية عبد العزيز
احلكي ��م ح�ض ��ور ًا �سيا�سي� � ًا كبري ًا
�ض ��م وزراء وق ��ادة كت ��ل �سيا�سية
وم�س�ؤولني حكوميني.
وا�ستذك ��ر رئي�س جمل� ��س النواب
�إي ��اد ال�سامرائي يف كلم ��ة الت�أبني
ال ��دور الري ��ادي للحكي ��م يف بن ��اء
ا�س� ��س الدول ��ة احلديث ��ة  ،و�سعيه
اجل ��اد ل ��و�أد الفتن ��ة الطائفي ��ة

مفو�ضية االنتخابات
ت�ستبعد متديد مهلة
حتديث �سجل الناخبني
بغداد /احياء املو�سوي
ا�ستبعد ع�ضو جمل�س املفو�ضني يف املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
قا�سم العبودي متديد مهلة حتديث �سجل الناخبني على الرغم من تدين ن�سب
الإقبال على مراكز التحديث ،م�شريا �إىل �أن املفو�ضية �ستبا�شر يف عمليات
املطابقة والتحليل لبيانات �سجالت الناخبني .وبني العبودي بح�سب «راديو
�سوا»« :كانت هنالك رغبة لتمديد املدة ولكن هذا (الأمر) �صعب و�سوف يخل
يف كفاءة ال�سجل و(ي�ؤدي �إىل) ا�ضطراب يف اجلدول الزمني الذي و�ضعته
املفو�ضية ،لذلك قرر جمل�س املفو�ضني غلق املراكز و�ستتم عمليات املطابقة
وحتليل البيانات ،متهيدا لطباعة الن�سخة النهائية ل�سجل الناخبني» .و�أ�شار
العبودي �إىل �أن حتديث الأ�سر املهجرة لبياناتها �سجل ن�سبا متدنية على
الرغم من احلمالت الإعالمية حلثهم على مراجعة مراكز التحديث  ،مو�ضحا
ان «امل�شكلة الأهم تتعلق باملهجرين .ه�ؤالء يختلفون عن الناخبني العاديني
ويجب �أن يراجعوا ب�أنف�سهم و�أن يظهروا بيناتهم خالل مرحلة حتديث
�سجل الناخبني املن�صرفة �إىل الت�صويت يف مناطقهم الأ�صلية ،مبينا �إذا مل
يراجعوا �سوف ينح�صر خيارهم فقط بالت�صويت يف املناطق املوجودين
فيها حاليا وعلى الرغم من ت�سيري الفرق اجلوالة واحلمالت االعالمية لكن
الإقبال كان �ضعيفا و�إن �أعداد الذين راجعوا املراكز مل تتجاوز 25000
ناخب من املهجرين امل�سجلني لدى املفو�ضية» .ويف معر�ض الرد على
�س�ؤال يتعلق بقانونية طلب احلكومة العراقية من موظفيها تقدمي ن�سخة
من ا�ستمارة معلومات الناخب حلفظها يف �أ�ضابريهم ال�شخ�صية ،قال
العبودي :ان «االنتخاب حق ولي�س واجبا ومن حق الإن�سان �أن ي�صوت �أو ال
ي�صوت ،ولكن �أعتقد �أن احلكومة وبع�ض م�ؤ�س�ساتها حاولت حتفيز الناخب
للمراجعة ومل تفر�ض ذلك ،ولن تكون هنالك عقوبات �أو غرامات يف حال عدم
املراجعة».
وكانت املفو�ضية قد اعلنت الثالثني من �أيلول �سبتمرب املا�ضي �آخر موعد
ملراجعة مراكز حتديث �سجل الناخبني .

احلقوقيون يتظاهرون للمطالبة
ب�إ�شراكهم يف االنتخابات املقبلة

العالق :ال قطيــــعة بني ائتـــاليف دولة
القانون والوطنــي

تظاه ��ر الع�ش ��رات من احلقوقيني العامل�ي�ن يف دوائر الدولة وخريج ��ي كليات القانون يف
حمافظة بابل امام مكتب مفو�ضية االنتخابات مطالبني املفو�ضية بعدم تهمي�شهم وا�شراكهم
يف االنتخابات الربملانية املقبلة .
وق ��ال رئي�س احت ��اد احلقوقيني يف بابل خال ��د الفيحان بح�س ��ب (واع) :ان «على مفو�ضية
االنتخابات ا�شراك احلقوقيني وخريجي كليات القانون كم�شرفني يف االنتخابات الربملانية
املقبلة وتكليفهم مبهام تتنا�سب واخت�صا�صاتهم كمدراء مراكز انتخابية يف مراكز االقرتاع
باملحافظة .
وب�ي�ن  :ان» املفو�ضية مل ت�سلم احلقوقيني وخريجي الكلي ��ات القانون ا�ستمارات امل�شاركة
يف االنتخاب ��ات  ،منوها اىل ان م�شاركة احلقوقي�ي�ن والقانونيني يف االنتخابات من �ش�أنه
ان ي�ساه ��م يف �ضم ��ان نزاهتها وا�ستقالليته ��ا باعتبارهم اوىل من غريه ��م �إملاما بالقوانني
ومنها قانون االنتخابات «.
و�أ�ض ��اف الفيح ��ان ان» هن ��اك م�ستحق ��ات �سابقة للحقوقي�ي�ن م�شاركاته ��م يف االنتخابات
املا�ضي ��ة مل ت�ص ��رف لهم حلد االن  ،غري ان املفو�ضي ��ة تطالبهم بتاييد من دوائرهم يف حني
ان عددا كبريا منهم لي�سوا موظفني وامنا خريجي كليات القانون.

بغداد  /املدى
نفى النائ ��ب وع�ضو قائم ��ة ائتالف
دول ��ة القان ��ون علي الع�ل�اق وجود
قطيع ��ة م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
الأخرى وال �سيما االئتالف الوطني
العراقي.
وق ��ال العالق بح�س ��ب راديو �سوا»
�إن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ميلك ما
يكف ��ي م ��ن الوقت م ��ن �أج ��ل �إجراء
م�شاورات وفتح قنوات للحوار مع
جميع الأطراف  ،معربا عن �أمله يف
�أن يتو�ص ��ل الربمل ��ان خ�ل�ال جل�سة
الغ ��د �إىل �صيغ ��ة توافقي ��ة تر�ض ��ي
جمي ��ع الأط ��راف ب�ش� ��أن قان ��ون
االنتخابات .

بابل  /املدى

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

فخري كرمي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366

والتقري ��ب ب�ي�ن االراء املت�ضارب ��ة
واملختلف ��ة واحتوائه ��ا وفق ر�ؤية
ثاقب ��ة ا�سهم ��ت يف ه ��دم جمي ��ع
احلواجز واالنطالق �صوب حتقيق
الهدف اال�سمى وهو احقاق حقوق
املواطنني...
م ��ن جهت ��ه اك ��د رئي� ��س اقلي ��م
كرد�ست ��ان م�سع ��ود ب ��ازاين ،ان
ا�سرة �آل احلكي ��م قدمت الكثري من
اجل العراق والعراقيني لتخلي�صه
من ربقة الديكتاتورية التي جثمت
�سنوات طويلة على �صدر ال�شعب.
وق ��ال ب ��ارزاين يف كلم ��ة �ألقاه ��ا
نياب ��ة عن ��ه النائب الث ��اين لرئي�س
جمل�س النواب ع ��ارف طيفور :ان
م�سرية احلكيم مليئة بالت�ضحيات
اجل�سيمة وتدعونا لإكمال الطريق
ال ��ذي �س ��ار عليه من اج ��ل احلفاظ

م ��ن جهت ��ه �أك ��د النائ ��ب ع ��ن تي ��ار
اال�ص�ل�اح فال ��ح الفيا� ��ض �أن الباب
م ��ا ي ��زال مفتوح ��ا لدخ ��ول �أطراف
�أخ ��رى مب ��ا فيه ��ا ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون يف االئت�ل�اف الوطن ��ي
العراق ��ي .وق ��ال الفيا� ��ض بح�سب
«رادي ��و �س ��وا»« :للأ�س ��ف م ��ا تزال
القوى ال�سيا�سية حتى الآن تنتظر،
وحواراته ��ا مل تـُح�س ��م ،ونعتق ��د
�أن ح�س ��م االختي ��ارات االنتخابي ��ة
مبك ��را يخ ��دم الناخب لك ��ي يتعرف
على طبيعة ه ��ذه الكتل .يف الأم�س
القري ��ب ح�س ��م الأخ ��وة يف ائتالف
دول ��ة القان ��ون ائتالفه ��م اخلا� ��ص
ولكنن ��ا نعتق ��د �أن ��ه م ��ا زال الب ��اب

مفتوح ��ا على الأقل بالن�سبة لنا لكي
يكون ��وا �ضم ��ن االئت�ل�اف الوطني
العراقي».و�أع ��رب الفيا�ض عن �أمله
يف �أن تلت ��زم الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
بالقان ��ون واملعاي�ي�ر الدميقراطي ��ة
يف حمالته ��ا االنتخابي ��ة ،مو�ضحا
بقوله� « :إذا كان اخليار النهائي هو
التناف�س نتمن ��ى �أن يكون التناف�س
عل ��ى �أ�س� ��س �شريف ��ة و�صحيح ��ة
وبا�ستخ ��دام املعاي�ي�ر الدميقراطية
والقانون».و�ش ��دد الفيا�ض على �أن
هن ��اك �صعوب ��ات عدي ��دة تعرت� ��ض
�سبيل التو�صل �إىل توافق بني الكتل
الربملانية حول قان ��ون االنتخابات
وق�ضية كركوك.

هاتف2322276 - 232275 :
فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
توزيع وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق /بريوت /القاهرة /قرب�ص

على املكت�سبات والوحدة الوطنية
وحمارب ��ة االره ��اب التكف�ي�ري
وال�صدامي .
وتعر� ��ض الكاردين ��ال عمانوئي ��ل
ديل الثالث للمكانة الرفيعة لأ�سرة
احلكي ��م وق ��ال :ان كل العراقي�ي�ن
يكن ��ون لعائل ��ة �آل احلكي ��م احل ��ب
والتقدير عرفان ��ا مبا جادت به من
ارواح ابنائه ��ا الطاهري ��ن الربرة
م ��ن اج ��ل حري ��ة وكرام ��ة ال�شعب
بجميع مكوناته.
واك ��د الكاردين ��ال ديل يف كلمت ��ه
بح�ش ��د الت�أب�ي�ن ان احلكي ��م كان
�سائ ��را يف �سب ��ل اج ��داده حمب ��ا
للعراق الغ ��ايل والعراقيني ,وقدم
با�سم ��ه وامل�سيحي�ي�ن يف الع ��راق
تعازي ��ه ومتنيات ��ه با�ستم ��رار
العملي ��ة الدميقراطي ��ة يف العراق
اجلديد.
وقال نائب رئي�س اجلمهورية عادل
عبد امله ��دي « :ان ما يريده العراق
اليوم هو دولة قوي ��ة مب�ؤ�س�ساتها
بعي ��دا ع ��ن فر�ض حل ��ول فردية او
�شخ�صية».
وا�ض ��اف خ�ل�ال كلم ��ة �ألقاه ��ا يف
احلفل الت�أبين ��ي ملنا�سبة اربعينية
رئي� ��س املجل� ��س االعل ��ى  »:ان م ��ا
ق�س ��م الع ��راق تاريخي ��ا ه ��و حكم
ّ
الرجل الواح ��د  ،وهذا ما يجب ان
ال يتك ��رر  ،فالع ��راق يتح ��د باحتاد
االقوي ��اء ال بوج ��ود ق ��وة واح ��دة
تهيم ��ن عل ��ى الق ��رار» ،م�ضيف ��ا »:
نري ��د بن ��اء دول ��ة ترتك ��ز عل ��ى ما
ا�س�س ��ه الد�ست ��ور  ،وحكومة قوية
وجمتمعا قويا  ،وحكومات حملية
غ�ي�ر م�ست�ضعف ��ة  ،مو�ضح ��ا  »:ان
ال�ساحة ال�سيا�سية ت�شهد ائتالفات
وه ��ذه بادرة خري تعني يف طياتها
ان االنتخاب ��ات املقبل ��ة �سيك ��ون
له ��ا الت�أثري االيجاب ��ي على الواقع
ال�سيا�سي يف الع ��راق «.وا�ستطرد
 »:ان املعار�ض ��ة يج ��ب ان ال تكون
خارج الدولة واحلكومة  ،ويخطئ
من يعتقد غري ذلك  ،كون املعار�ضة
حكوم ��ة ظ ��ل وه ��ذا ه ��و االم ��ر
الطبيع ��ي بوج ��ود الدميقراطي ��ة
اجلديدة.

ا�����س����م����اء وم����دن
العامري
ق ��ال رئي�س جلن ��ة االمن والدفاع النائب ه ��ادي العامري :
ان ال ��ذي حدث يف االربعاء الدام ��ي هو ا�ستهداف للعملية
ال�سيا�سي ��ة بكاملها وهذا الميكن ال�سك ��وت عليه وقلنا يف
نف� ��س اليوم  ،البد املطالب ��ة بت�شكيل حمكمة دولية �ضد كل
من يثبت تورطه بهذه العمليات.
وا�ضاف العامري بح�سب ( واع)  :ان ماح�صل يف االربعاء
اليقل عما ح�صل للحريري والذي �شكلت به حمكمة دولية
ونح ��ن ج ��ادون يف متابع ��ة هذا املل ��ف �ضد كل م ��ن تثبت
ادانت ��ه بذلك �سواء كان حملي ًا او خارجي� � ًا ،م�شري ًا اىل ان
ه ��ذه االنتخابات يج ��ب ان التكون �سيف ��ا او �سوطا يجلد
ب ��ه االخرون لذلك انا مع التحقيق الدقيق واذا ثبت تورط
دولة ما يجب ان نقف بوجهها وقفة �صحيحة و�شجاعة اما
اذا ثب ��ت ت ��ورط جمموعة يف الداخل يج ��ب عدم ال�سكوت
لأن ال�سكوت عن ذلك يعني املتاجرة بدم ال�شعب العراقي.
احلكيم
دع ��ا الع�ضو امل�ستقل يف الربملان مظه ��ر احلكيم �إىل �إقرار
العدي ��د من القوانني املهمة قبل االنتخابات املقبلة ،م�شريا
�إىل �أن الوق ��ت م ��ا زال كافي ��ا �أم ��ام الربمل ��ان لإق ��رار ه ��ذه
القوانني التي و�صفها باملهمة.
وقال احلكيم بح�سب «راديو �سوا»� :إن «الوقت املتبقي من
عم ��ر الربملان يجب �أن ي�صرف يف خدمة النا�س ولي�س يف
الدعاي ��ة االنتخابية» ،م�شريا اىل ان ابرزها «قانون النفط
والغاز وقانون تنظيم عمل الأحزاب ،بالإ�ضافة �إىل قانون
االنتخابات».
عل ��ى �صعي ��د �آخ ��ر ،وبينما يختل ��ف ال�سيا�سي ��ون بني من
يدع ��و للدائ ��رة االنتخابي ��ة الواح ��دة وم ��ن يدع ��و لتعدد
الدوائر االنتخابي ��ة ،ر�أى ع�ضو الربملان مظهر احلكيم �أن
الأف�ضل هو تعدد الدوائر.
وقال احلكي ��م« :تعدد الدوائر االنتخابية هو الأف�ضل ،لأن
نظ ��ام الدائرة الواح ��دة ال ين�سج ��م مع القائم ��ة املفتوحة
ويبدو يل �أن الأمر يف نهاية املطاف �سي�ستقر على القائمة
املفتوحة ونظام الدوائر االنتخابية املتعددة .
الطائي
قالت ع�ض ��وة جمل�س النواب عن كتل ��ة الت�ضامن امل�ستقلة
يف االئتالف الوطني عايدة احم ��د الطائي �ست�شهد جل�سة
الربمل ��ان متري ��ر التعدي ��ل اجلدي ��د لقان ��ون االنتخاب ��ات
النيابية.
و�أ�ضافت الدكتورة عايدة احم ��د الطائي لوكالة كرد�ستان
للأنب ��اء( اكاني ��وز)  :ان «هن ��اك مقرتح ًا مت طرح ��ه ب�ش�أن
تعدي ��ل قانون االنتخابات وان اغل ��ب الكتل ال�سيا�سية مع
القائم ��ة املفتوحة وتع ��دد الدوائر االنتخابي ��ة كونها حق
م�شروع للناخب ملعرفة مر�شحيه وقدراتهم و�شخ�صياتهم».
بح�سب تعبريها.
واو�ضح ��ت الطائ ��ي ان» �سب ��ب �ضع ��ف عملي ��ة �إقب ��ال
املواطن�ي�ن على مراكز الت�سجي ��ل لتحديث �سجل الناخبني
يع ��ود �إىل خ�شية الناخب م ��ن ان تكون االنتخابات املقبلة
وفق القائمة املغلق ��ة التي تنطوي على م�أ�ساة حقيقية كما
ح�ص ��ل يف االنتخابات ال�سابقة التي �أف ��رزت عنا�صر غري
كفوءة والت�ستحق املوقع النيابي .
وبينت ان «�إقرار مترير تعديل قانون االنتخابات النيابية
�سي�سه ��م ب�ل�ا �ش ��ك يف �إقب ��ال املواطن�ي�ن عل ��ى امل�شارك ��ة
الوا�سعة باالنتخابات».
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