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هواء يف �شبك

ٌ
عنزة وان طارت

يحك���ى �إن اثنني كان���ا يف طريق و�أب�صرا �س���وادا �أعلى
�شج���رة بعي���د ًا عنهما  ،فق���ال احدهما  :انه ط�ي�ر  ،وقال
الث���اين  :بل عنزة واختلفا و�أ�ص���ر كل واحد منهما على
ر�أي���ه  ،ث���م �أن ال�سواد طار ع���ن ال�شجرة  ،فق���ال الأول :
ه���ل اقتنعت الآن ب�أنه طري؟ فق���ال الثاين  :بل عنزة وان
طارت!!.
كثري من القوى ال�سيا�سية والدينية ما زالت تراهن على
ان ال�سواد الذي طار عنزة وال تريد ان تعرتف �أنه طري ،
ومبا ان ال�سماء هي م�سرح لكل طائر فهم يراهنون على
ان���ه اختفى وان���ه عنزة ويريدون م���ن النا�س ان ت�صدق
ذلك!!.
ان الدميقراطي���ة يف العراق ت�سري يف طريق رمبا يكون
�صحيح��� ًا بع�ض ال�ش���يء بعد �أن ف���رز ال�شعب الكثري من
القوى الت���ي تاجرت بقوته ومر�ضه وراهنت على جهله
 ،ولذا فهو ال ي�صدق هذه املرة �أن ال�سواد الذي كان على
ال�شج���رة ه���و عن���زة حتى اذا ط���ارت فع ًال  ،ب���ل �سيقول
ان���ه طائ���ر ويجاه���د يف �سبي���ل اثب���ات ر�أي���ه ال�صحيح
و�سيطال���ب مبنهجية القوى املتنازع���ة وال ادري ملاذا ال
تط���رح هذه الق���وى التي تر�ش���ح لالنتخاب���ات براجمها
ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية ومناهجه���ا التي �ستطبقها يف
حال���ة فوزها  ،الدميقراطي���ة يف العراق بع���د �أن ُح ِّولت
ع���ن معناه���ا الأ�صلي ت�سل���ك �سبيل الدعاي���ة الفجة التي
ت�ش���وه وجه املدينة
تعتم���د بال�صور و اجلداريات التي
ّ
 ،واملتابع له���ذا الأمر ي�ستطيع �أن يرى اللوحات املمزقة
مت�ل��أ �ش���وارع بغ���داد وال تخلو حت���ى ال�سيط���رات ذات
اجل���دران الكونكريتية من �سب���اق الدعاية الذي ين ّم عن
ازدح���ام يف ال�شع���ارات  ،يف ح�ي�ن تنا�ست ه���ذه القوى
�أن تق���وم بعقد ن���دوات خا�ص���ة ت�شرح فيه���ا موقفها من
�أمور مهمة كث�ي�رة اب�سطها ان تعل���ن هويتها ال�سيا�سية
ووالءاته���ا قبل ال�شروع بجم���ع الأ�صوات والدخول يف
ال�سباق االنتخابي.
م���ا حدث قب���ل �أربعة اع���وام ال ميك���ن ان يح���دث اليوم
وذلك للمتغريات الت���ي حدثت ومنها املرارة التي ذاقتها
اجلم���وع الت���ي كان���ت متفائل���ة يف بداي���ة الأم���ر حي���ث
خرج���ت مبجاميع ت�صحبها الأهازي���ج وحتى اجلداالت
التي حت���دث يف الطرق رمبا كانت تعطي الأرجحية يف
الفوز له���ذا او ذاك بن�سب معينة �أم���ا الآن ومن جمموع
ع�ش���رة ا�شخا����ص اتفق ت�سع���ة منهم على �أن م���ا افرزته
الدميقراطي���ة هو �س���ي ٌء وال يرق���ى اىل  %1ممن ت�صور
االن�س���ان العراق���ي عنه���ا وم���ا و�ضع���ه يف ح�ساباته من
انه �س���وف يرى خالف الو�ضع ال�ساب���ق و�سيحقق ذاته
عل���ى الأق���ل ولكنه يف نهاي���ة االربع �سن���وات مل يح�صد
�سوى املواعيد التي مل ِ
تعط �سوى اخليبة  ،لقد تنا�سلت
الهم���وم وامل�ش���اكل وبع�ضه���م م���ن � ّأج���ل هموم���ه حلني
انتخ���اب احلكومة اجلديدة ويف هذه املرة ال�شعب يريد
الو�ض���وح ال ان يبق���ى الطائ���ر غام�ض��� ًا  ،لتداف���ع اجلهة
املنتخبة عنه وتقول انه عنزة وان طارت.
عبد اهلل ال�سكوتي

ق�ضية كركوك ت�شكل عقبة امام اجرائها

امل�صادقة على تعديالت قانون االنتخابات قد ت�ستغرق � 10أيام
بغداد  /املدى

�أع ��رب النائب ع ��ن االحت ��اد الإ�سالمي
الكرد�ست ��اين �سام ��ي الأترو�ش ��ي ع ��ن
اعتق ��اده �أن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة جميعها
متفق ��ة عل ��ى ع ��دم ت�أجي ��ل االنتخابات
يف كرك ��وك لأن ذل ��ك يعت�ب�ر خمالف ��ا
للد�ستور.
و�أكد الأترو�شي بح�سب "راديو �سوا"
�ضرورة �أن يكون يف "الربملان ممثلون
عن جميع املحافظ ��ات وبالتايل ت�أخري
االنتخاب ��ات يف كرك ��وك يعن ��ي ت�أخري
االنتخابات يف جميع العراق ،و�إال ف�إن
ممثلي كرك ��وك لن يكون ��وا موجودين
يف الربمل ��ان وه ��ذا �أي�ض ��ا خمال ��ف
للد�ست ��ور  ،م�ضيف ��ا �أن ��ه "ال يتوقع �أن
يك ��ون هن ��اك �أي ت�أجي ��ل النتخاب ��ات

حمافظة كرك ��وك ،و�إال ف�إن االنتخابات
الت�شريعي ��ة جميعه ��ا يج ��ب �أن ت�ؤج ��ل
و�أي ت�أجي ��ل �أو �أي ني ��ة للت�أجي ��ل يف
انتخاب ��ات حمافظ ��ة كرك ��وك حتدي ��دا
�سوف يواجه من قبل الأكراد مبقاطعة
كلي ��ة لالنتخاب ��ات" ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن
الأكراد "لن يقبلوا ب�إجراء االنتخابات
من دون كركوك".
ويذك ��ر �أن بع� ��ض الأط ��راف العربي ��ة
والرتكماني ��ة دع ��ت �إىل �إيج ��اد و�ض ��ع
خا�ص ملدينة كركوك يف االنتخابات ما
ق ��د ي�شكل عقبة �أمام �إجراء االنتخابات
يف حمافظة كركوك.
اىل ذل ��ك توق ��ع نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابي ��ة حم�س ��ن �سع ��دون
�أن ت�ستغ ��رق م�صادق ��ة الربمل ��ان عل ��ى

التعدي�ل�ات املقرتح ��ة عل ��ى قان ��ون
االنتخابات زه ��اء � 10أيام ،الأمر الذي
ق ��د ينعك�س �سلب ��ا على عم ��ل مفو�ضية
االنتخاب ��ات يف �إج ��راء االنتخاب ��ات
املقبل ��ة  ،مبينا �إن ه ��ذا الت�أخري �سي�ؤثر
يف عمل مفو�ضية االنتخابات.
ولفت �سعدون بح�س ��ب "راديو �سوا":
�إىل وج ��ود ثالث خيارات �أمام الربملان
ح ��ول �آلي ��ة االنتخاب ��ات املقبل ��ة ه ��ي
القائم ��ة املغلق ��ة والقائم ��ة املفتوح ��ة
والقائم ��ة الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن هات�ي�ن
القائمتني  ،حمذرا من مغبة �إدراج ملف
كركوك �ضمن التعديالت املقرتحة على
قان ��ون االنتخاب ��ات  ،معل ًال عدم مترير
قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات باخل�ل�اف
حول كركوك.

رئي�س الوزراء يدعو ل�شمول
جميع املحافظات
بالقرو�ض اليابانية
بغداد  /املدى

ق ��ال رئي�س ال ��وزراء نوري املالك ��ي :ان اليابان
بلد �صديق وله مواق ��ف داعمة للعراق ،ومنظمة
جاي ��كا املعروف ��ة يف املجتم ��ع ال ��دويل ي�ستحق
عمله ��ا التقدير وقد قدمت للعراق يف م�ؤمتر دعم
الع ��راق القرو� ��ض واملنح ،ونح ��ن ن�شكرها على
ه ��ذا التعاون وعل ��ى �إقامة العديد م ��ن امل�شاريع
يف �إقلي ��م كرد�ستان  ،داعي ��ا اىل ان ت�شمل عموم
حمافظ ��ات الب�ل�اد  ،ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقبال ��ه
مبكتب ��ه رئي�سة منظم ��ة جايكا للتع ��اون الدويل
الياباني ��ة �ساداك ��و اوكات ��و بح�ض ��ور ال�سف�ي�ر
الياب ��اين يف بغداد.ودعا رئي�س الوزراء منظمة
جايكا للم�شاركة يف م�شاري ��ع الزراعة والإعمار
ويف جم ��ال املي ��اه ال�صاحلة لل�ش ��رب وبالأخ�ص
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة  ،والتع ��اون يف جان ��ب
تدري ��ب الك ��وادر العراقي ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف هذا
املج ��ال .من جهتها �أكدت رئي�س ��ة منظمة جايكا
للتع ��اون ال ��دويل الياباني ��ة ان املنظم ��ة مهتم ��ة
بتنفي ��ذ امل�شاري ��ع اخلا�ص ��ة بتح�س�ي�ن اخلدمات
وامل�ست ��وى املعي�ش ��ي وتقدمي املن ��ح والقرو�ض
،وا�ستعدادها للم�شاركة يف م�شاريع الإعمار يف

اىل ذلك �أكد ع�ضو جمل�س املفو�ضني يف
املفو�ضية العلي ��ا امل�ستقلة لالنتخابات
كرمي التميمي � :أن املفو�ضية وبالتعاون
مع وزارة اخلارجي ��ة العراقية اتخذت
الإجراءات الالزم ��ة مل�شاركة العراقيني
املغرتب�ي�ن يف االنتخاب ��ات الت�شريعية
املقبل ��ة  ،الفت ��ا �إىل �أن "املفو�ضي ��ة
و�ضع ��ت خطط ��ا ل�ضم ��ان م�شارك ��ة
العراقيني خارج البالد يف االنتخابات
الربملانية املقبلة من حيث جتهيز املواد
واالت�ص ��ال م ��ع ال�سف ��ارات العراقي ��ة
و�إقامة اتفاقيات مع الدول التي �ستقام
فيها االنتخابات".
و�أ�ش ��ار التميم ��ي بح�س ��ب " رادي ��وا
�سوا" �إىل �أن تطبي ��ق هذه الإجراءات
مره ��ون ب�إقرار جمل� ��س النواب قانون

االنتخاب ��ات وت�ضمينه ح ��ق املغرتبني
امل�شارك�ي�ن يف االنتخاب ��ات ،قائال "�إذا
ما �ص ��در قان ��ون االنتخاب ��ات و�أعطى
حق االنتخ ��اب للعراقي�ي�ن املوجودين
خ ��ارج الب�ل�اد ف�سوف تق ��وم املفو�ضية
بتنفيذ خططها لتلك االنتخابات".
و�سب ��ق لع ��دد م ��ن الن ��واب �أن �أب ��دوا
اعرتا�ضه ��م عل ��ى م�شارك ��ة املغرتب�ي�ن
العراقي�ي�ن يف دول املهج ��ر يف
االنتخابات القادم ��ة بذريعة �أنها تكلف
العراق �أمواال طائلة.
وح ��ذرت النائب ��ة ع ��ن التواف ��ق �آالء
ال�سع ��دون م ��ن مغبة ح ��دوث خروقات
�أمني ��ة قبي ��ل انط�ل�اق االنتخاب ��ات
الربملانية بداية الع ��ام املقبل ،عادة يف
الوقت نف�سه تفجريات الأربعاء الدامي

م�ؤمتر طارئ ملناق�شة جفاف الأهوار ومعاجلتها

من الآثار ال�سلبي ��ة و�إعادة تغذية الأهوار الوطني ��ة للأهوار والأرا�ض ��ي الرطبة يف
بغداد  /املدى
�ضمن �إطار االلت ��زام بتنفيذ بنود اتفاقية باملي ��اه ،لغر� ��ض احلف ��اظ عل ��ى دميومتها العراق ،ف�ضال عن ممثلي املنظمات الدولية
رام�س ��ار حلماي ��ة الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف وا�ستعادة نظامها البيئي ال�صحي للإن�سان املوجودة يف العراق واملعنية باملو�ضوع،
الع ��راق وبرعاي ��ة رئي�س ال ��وزراء ،تقوم واحليوان.ويهدف امل�ؤمتر التن�سيق لعقد مث ��ل "منظم ��ة طبيعة الع ��راق" و"منظمة
الأمان ��ة العامة ملجل�س الوزراء ومن خالل �إجتماع تداويل بني اجلهات امل�س�ؤولة عن الغ ��ذاء والزراع ��ة الدولي ��ة" و"برنام ��ج
العراق يف جم ��االت الكهرب ��اء والزراعة واملياه اللجن ��ة الوطني ��ة للأه ��وار والأرا�ض ��ي هذا املل ��ف واملتمثلة ب ��وزارات التخطيط الأمم املتح ��دة البيئ ��ي" و"برنام ��ج الأمم
الرطب ��ة يف العراق بالإع ��داد لعقد م�ؤمتر والتع ��اون الإمنائ ��ي والزراع ��ة واملوارد املتح ��دة الإمنائ ��ي" و"املب ��ادرة الكندية"
ال�صاحلة لل�شرب وتدريب الكوادر العراقية.
فيم ��ا ق ��ال ال�سف�ي�ر الياب ��اين يف بغ ��داد � :إن ط ��ارئ يه ��دف اىل ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى املائي ��ة والثقافة والعل ��وم والتكنولوجيا لتحديد �صيغة حول ت�شكيل غرفة عمليات
احلكومة اليابانية قدم ��ت ثالثة م�شاريع جديدة كارثة جف ��اف الأه ��وار وكيفي ��ة الت�صدي والبيئ ��ة والعم ��ل وال�ش� ��ؤون الإجتماعية للت�ص ��دي له ��ذه الكارثة وحتدي ��د �أ�سبابها
�ضمن القرو� ��ض املي�سرة للع ��راق وهي م�شروع لها ،بالعمل امل�شرتك بني الوزارات املعنية والبلديات والأ�شغال العامة بالإ�ضافة اىل ودوافعه ��ا و�إيج ��اد احلل ��ول ال�سريع ��ة
ت�صفية املياه يف و�سط وجنوب العراق وحمطة واحلكوم ��ات املحلية ومنظم ��ات املجتمع هيئ ��ة امل�ست�شارين يف مكت ��ب دولة رئي�س والقابلة للتنفيذ لتقليل الآثار ال�سلبية على
غ ��از الأنب ��ار وحمط ��ة كهرومائي ��ة يف حمافظ ��ة امل ��دين واملنظم ��ات الدولي ��ة ،م ��ن �أج ��ل الوزراء والأمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء البيئة وال�سكان ،مع اعتبارها كارثة بيئية
دهوك.
حتقي ��ق �أ�س ��رع احللول الكفيل ��ة للتخل�ص ووزارة الدولة ل�ش� ��ؤون الأهوار واللجنة �إن�سانية �أ�س ��وة باحلاالت العاملية املماثلة
الناجم ��ة ع ��ن الك ��وارث الطبيعي ��ة
واال�صطناعي ��ة وتق ��دمي املعون ��ات
ل�س ��كان الأه ��وار املت�ضرري ��ن،
ع ��ن طري ��ق توف�ي�ر و�إي�ص ��ال مياه
ال�ش ��رب بوا�سط ��ة �صهاريج �صحية
االنتخاب ��ات  ،مبين ��ا :ان "ه ��ذا ه ��و انحراف عن م�س ��ار العملي ��ة ال�سيا�سية "،
بغداد  /املدى
وتعوي� ��ض العوائ ��ل املت�ض ��ررة
قال النائب عبا�س البياتي عن االئتالف املوحد ":ان �سحب الثقة من مفو�ضية م�ؤك ��دا ان ه ��ذا يعني ان يذهب الع ��راق اىل املجهول وال يع ��رف احد اين هذا
جراء التجفيف بتخ�صي�ص رواتب
االنتخاب ��ات يقود العراق اىل املجهول  ،وا�صفا توقي ��ت اال�ستجواب ب�أنه كان املجه ��ول .وت�ساءل البياتي" ملاذا هذا التوقيت قب ��ل االنتخابات؟ هل ي�ستطيع
م ��ن الرعاي ��ة الإجتماعي ��ة وتوف�ي�ر
م ��ن يريد �سحب الثقة ت�شكي ��ل مفو�ضية جديدة؟ م�ؤك ��دا ان جمل�س النواب لن
�سيئا جدا وال ي�صب يف م�صلحة العملية ال�سيا�سية".
اخلدم ��ات ال�صحي ��ة ،بالإ�ضافة اىل
وا�ضاف البياتي بح�س ��ب وكالة ( �إيبا) ":ان �سحب الثقة ،معناه التوجد هناك ي�ستطيع ت�شكيل مفو�ضية جديدة لأن دوره �سينتهي ".يذكر ان جمل�س النواب
و�ض ��ع خط ��ة ط ��وارئ لإع ��ادة غمر
مفو�ضية ومعناه ل ��ن تكون انتخابات".وطالب من الذين يريدون �سحب الثقة ق ��د ا�ستجوب املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة لالنتخاب ��ات اال�سبوع املا�ضي لوجود
الأه ��وار باملي ��اه و�إيج ��اد ال�سب ��ل
ع ��ن املفو�ضية ب�أن يجيبوا على ت�سا�ؤالت ال�شعب العراقي حول ا�سباب ت�أخري خمالفات يف ادائها مع ت�صاعد الدعوات ل�سحب الثقة منها .
املنا�سبة لتغذيتها ب�شكل م�ستمر.

نائب� :سحب الثقة من املفو�ضية يقودنا �إىل املجهول

ط�����ال�����ب مب�������ش���ارك���ت���ه���م يف ان����ت����خ����اب����ات حم���اف���ظ���ات���ه���م

ا�����س����م����اء وم����دن

درع  :ال��ف�����س��اد ع��رق��ل ���ص��رف ت��ع��وي�����ض��ات امل��ه��ج��ري��ن يف دي���اىل

بغداد /احياء املو�سوي

ا�ش ��ار النائ ��ب امل�ستقل ط ��ه درع اىل ان
اخلارط ��ة الدميوغرافي ��ة يف حمافظ ��ة
دي ��اىل ق ��د اختل ��ت وبال ��ذات حمافظة
بعقوب ��ة والي ��وم  %95منها م ��ن طائفة
واح ��دة و 5م ��ن طائف ��ة اخ ��رى بينم ��ا
كان ��ت الن�سب ��ة اىل  50يف ف�ت�رة م ��ن
عملي ��ة التهجري الق�س ��ري ،اي�ض ًا ه�ؤالء
حرم ��وا م ��ن الت�صوي ��ت يف انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات ،واملفو�ضي ��ة مل

افتتاح مقر البعثة
الدولية حللف
(الناتو) يف العراق
بغداد  /املدى

افتتحت البعثة الدولية حللف �شمال
الأطل�سي (الناتو) ،مقرها اجلديد يف
العراق ،بح�ضور وزير الدفاع عبد القادر
حممد جا�سم ،وعدد من الوزراء ونائب
الأمني العام ملنظمة حلف �شمال الأطل�سي
(الناتو ) ،والفريق (مايكل بريو) قائد
قيادة الأمن االنتقايل اجلديد يف العراق،
وعدد من �ضباط اجلي�ش العراقي يف
وزارة الدفاع والداخلية ،ليكون منطلقا
حقيقيا ال�ستمرار ال�شراكة والتن�سيق
وتعزيز االتفاقيات املربمة بني احلكومة
العراقية ومنظمة الناتو ،التي تهدف �إىل
رفع م�ستوى جاهزية القوات الأمنية من
اجلي�ش وال�شرطة .
وقال وزير الدفاع يف م�ؤمتر �صحفي:
لقد بذلت بعثة تدريب الناتو يف العراق
جهودا كبرية يف تدريب وجتهيز ودعم
القوات الأمنية العراقية يف الأكادمييات
الع�سكرية ،وتقدمي امل�ساعدة واخلربة يف
مراكز العمليات و�إر�سال الكوادر �إىل دول
حلف ال�شمال الأطل�سي و�إك�سابهم اخلربة
يف جمال التدريب .
ومن جانبه قال نائب م�ساعد الأمني العام
ملنظمة الناتو مارتن هاورد� :إن الناتو
تقوم مبهمة غري قتالية ،وان مهمتها
تدريبية فهي توفر اخلربة وت�ساعد على
رفع جاهزية القوات العراقية .
ويف نهاية احلفل ،مت رفع ال�ستار عن
اللوحة ال�شرفية للحلف من قبل وزير
الدفاع ونائب منظمة حلف �شمال
الأطل�سي.

وقتل ��وا ويعي�ش ��ون حال ��ة م ��ن الفق ��ر
والعوز واالحتي ��اج وظروف ان�سانية
�صعبة ،وعندما ي�أت ��ي لكي ي�صوت ،لن
ي�سمح له بحج ��ة ان البطاقة التموينية
ه ��ي بطاق ��ة غ�ي�ر تابع ��ة اىل حمافظ ��ة
دياىل ،وتعلمون ان املناطق املهجرة ال
متتلك �شيئ ��ا �سوى البطاقة او احل�صة
التمويني ��ة الت ��ي ترتك ��ز عليه ��ا لذل ��ك
الي�ستطيع ��ون ان يات ��وا اىل حمافظ ��ة
دياىل لي�ستلموا ح�صتهم .

تتعام ��ل ب�شكل �إيجابي به ��ذه الق�ضية،
رغ ��م ان هنال ��ك م�صلح ��ة وطني ��ة يف
ال�سماح له�ؤالء بالت�صويت ،اذ ان ادارة
املحافظ ��ة و�ضعت الكثري من العراقيل،
ونحن مقبلون عل ��ى انتخابات جمل�س
النواب املقبل .
وراى درع ان ��ه يف حال ��ة ع ��دم ال�سماح
له� ��ؤالء بالت�صوي ��ت اىل حمافظته ��م
�س ��وف ترتكب جرمي ��ة بحقهم  ،م�شريا
اىل ان الذي ��ن هج ��روا م ��ن دياره ��م

العوائل املت�ضررة ،ولكن ب�سبب حاالت
الف�ساد امل ��ايل واالداري امل�ست�شري يف
املحافظ ��ة وبدرج ��ة كب�ي�رة ،مل ي�صرف
هذا املبلغ كاملة وبق ��ي  37مليار دينار
عراق ��ي مازال ��ت مل ت�ص ��رف ،وبع ��د ان
�شكل ��ت جل ��انٌ واملواطن م ��ازال ينتظر
وم ��ع اال�س ��ف ان هذه االم ��وال جممدة
كان يفرت� ��ض ان ت�صرف خالل �شهر او
�شهرين يف وقتها ومبلغ التعوي�ض غري
كاف ،ولكن كبل�سم جلراحات كثرية من

واك ��د درع يف ت�صريح خ�ص به "املدى
" :انه من املفرت�ض ان املفو�ضية العليا
تتفه ��م االم ��ر والتعتربه حج ��رة عرثة
امام م�شاركة ه� ��ؤالء النا�س للت�صويت
يف حمافظته ��م؛ الن الت�صوي ��ت يف
حمافظته ��م يحف ��ظ الت ��وازن ال�سكاين
املوج ��ود  ،وان املو�ض ��وع مل ي�أخ ��ذ
م ��داه يف حل هذه ،مبين� � ًا :انه يف عام
 2007مت تخ�صي� ��ص  50مليون دوالر
م ��ن قب ��ل رئي� ��س ال ��وزراء لتعوي� ��ض

النا� ��س الذين الميلك ��ون �أي مبلغ مايل
الن�ش ��اء هي ��كل ي�ستطيع ��ون اجللو� ��س
حتته.
وطالب درع كنائ ��ب عن حمافظة دياىل
بتخ�صي� ��ص مبال ��غ كافي ��ة واال�س ��راع
يف �صرفه ��ا و�إي�صاله ��ا اىل النا� ��س الن
ت�شكي ��ل اللج ��ان والق�ضاي ��ا الطويل ��ة
واملعقدة عل ��ى املواطن �سوف لن ي�صل
ه ��ذا املبل ��غ اىل النا� ��س وكم ��ا ح�ص ��ل
�سابق ًا.

احلل��ي :اب��واب "دول��ة القان��ون" مفتوح��ة ام��ام اجلمي��ع
بغداد  /املدى

�أك ��د القي ��ادي يف حزب الدع ��وة الإ�سالمي ��ة وليد
احلل ��ي �أن الب ��اب م ��ا ي ��زال مفتوحا �أم ��ام القوى
وال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة الراغب ��ة يف االن�ضمام
لقائمة ائتالف دولة القانون.
وعن فح ��وى اللقاء ال ��ذي عقد ب�ي�ن قيادتي حزب
الدع ��وة واحل ��زب الإ�سالم ��ي ،ق ��ال احلل ��ي� :إن
االجتماع ��ات ب�ي�ن الطرف�ي�ن متوا�صل ��ة وتتبن ��ى
التع ��اون امل�ش�ت�رك ودرا�سة ما يج ��ري يف العراق

م ��ن ق�ضاي ��ا �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة ،م�ش�ي�را �إىل
وج ��ود اتفاقية تع ��اون وتفاهم ب�ي�ن احلزبني منذ
الت�سعينيات.
من جهة اعرب االمني العام للتيار الوطني امل�ستقل
النائب ندمي اجلابري عن اعتقاده بوجود اع�ضاء
قيادي�ي�ن يف قائمة دولة القان ��ون �سين�ضمون اىل
االئت�ل�اف ال�شيعي حال �إعالن نتائ ��ج االنتخابات
النيابية املقبلة.وكان من املقرر ان يتحالف التيار
الوطني امل�ستقل الذي يرت�أ�سه حممود امل�شهداين

مع ائت�ل�اف دولة القان ��ون برئا�س ��ة املالكي اال ان
حمادثاتهم ��ا تعرقل ��ت قب ��ل �أي ��ام قليلة م ��ن �إعالن
ائتالف دولة القانون عن نف�سه.
وقال اجلابري بح�س ��ب وكالة ( �إيبا ) ام�س االحد
هن ��اك �أع�ضاء يف دولة القان ��ون يوالون االئتالف
الوطني ويحملون نف� ��س التوجهات فال عجب ان
يعلنوا ان�ضمامه ��م اىل االئتالف خ�صو�صا وانهم
�سابقا من قياداته.
وح ��ذر اجلاب ��ري قائمة دول ��ة القانون م ��ن ه�ؤالء

الأع�ض ��اء  ،دون ان يك�شف ع ��ن �أ�سمائهم  ،مكتفيا
بالق ��ول" على قائم ��ة دولة القان ��ون االنتباه جيدا
لذلك".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري" ان التمحي� ��ص يف النواي ��ا
والتوجه ��ات يف هذه الفرتة يج ��ب ان يكون �أكرث
تركي ��زا من قبل  ،خ�صو�ص ��ا وان االنتخابات على
الأب ��واب واجلمي ��ع متلهف للم�شارك ��ة والو�صول
اىل غاي ��ات ي�سعى �إليها بعيدا عن م�صلحة القائمة
التي اعلن ان�ضمامه لها.

ال���رم���ادي ت�شهد ث�لاث��ة ت��ف��ج�يرات وا���س��ت�����ش��ه��اد ( )19م��واط��ن � ًا
املحافظات  /املدى
اعلن ��ت م�ص ��ادر امني ��ة عراقي ��ة ع ��ن
ا�ست�شه ��اد � 19شخ�ص ��ا وا�صاب ��ة
ع�ش ��رات اخري ��ن بج ��روح بثالث ��ة
تفج�ي�رات احده ��ا انتح ��اري ام ��ام
م�ست�شفى الرمادي وانفجار �سيارتني
مقاب ��ل مق ��ر حمافظ ��ة االنب ��ار ام� ��س
االحد.
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي :ان "م ��ا ال يق ��ل
عن � 19شخ�ص ��ا ا�ست�شهداوا وا�صيب
ح ��واىل املئ ��ة بج ��روح بانفج ��ار
�سيارت�ي�ن مفخخت�ي�ن يف م ��ر�أب يق ��ع
مقاب ��ل مبن ��ى حمافظ ��ة االنب ��ار يف
الرم ��ادي بعدما فج ��ر انتحاري نف�سه
امام م�ست�شفى املدينة .
واو�ضح امل�صدر ان "ح�صيلة انفجار
ال�سيارت�ي�ن يف الرم ��ادي ارتفعت اىل
� 19شخ�ص ��ا و�ستني جريحا" ،م�شريا
اىل ان "االنفجار االول وقع ف�سارعت
ق ��وات االمن واالطف ��اء اىل احل�ضور
وبينما كانوا منهمكني ب�إطفاء النريان
واخراج اجلثث انفجرت الثانية".
وتابع :ان "االنفجاري ��ن وقعا بفارق
زمني ال يتجاوز �سبع دقائق".

م ��ن جهت ��ه ،اك ��د �ضاب ��ط يف الدف ��اع
املدين ح�صيلة انفجار ال�سيارتني.
ب ��دوره ،ق ��ال مرا�س ��ل وكال ��ة فران�س
بر� ��س :ان االنفجاري ��ن وقع ��ا "بينما
كان �شي ��وخ ع�شائ ��ر وم ��دراء دوائ ��ر
اخلدم ��ات يف اجتم ��اع ملناق�ش ��ة
االو�ضاع يف املحافظة".
اىل ذل ��ك  ،اك ��د امل�ص ��در ان "انتحاريا
يق ��ود �سي ��ارة مفخخة ح ��اول اقتحام
م�ست�شف ��ى الرمادي العام فمنعه جهاز
حماي ��ة املن�ش� ��آت فق ��ام بتفجريه ��ا ما
ادى اىل مقتل اثنني من افراد احلماية
وا�صابة اربعة اخرين بجروح".
وفر�ضت قيادة ال�شرطة حظر التجول
يف املدينة.
وتتعر� ��ض الرم ��ادي والفلوج ��ة
ومناط ��ق اخ ��رى العم ��ال عن ��ف يف
حمافظ ��ة االنب ��ار املعق ��ل ال�ساب ��ق
للقاعدة والتنظيمات املت�شددة.
اىل ذل ��ك ذك ��ر مدير �شرط ��ة االق�ضية
والنواحي يف حمافظة كركوك العميد
�سرحد ق ��ادر �أن � :سجين ��ا هارب ًا �سلم
نف�س ��ه للق ��وات االمني ��ة ،الفت ��ا النظر
اىل انه اح ��د املطلوبني �ضمن املادة 4

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

الت ��ي ا�ستهدف ��ت وزارت ��ي اخلارجي ��ة
واملالي ��ة م�ؤ�شرا عل ��ى حدوث خروقات
ال�ستهداف االنتخابات.
م ��ن جهت ��ه ا�ستبع ��د النائب ع ��ن حزب
الدعوة كمال ال�ساعدي حدوث خروقات
�أمني ��ة كبرية غداة موع ��د االنتخابات،
قائ�ل�ا بح�س ��ب "رادي ��و �س ��وا" � :إنه ال
يعتق ��د "�أن هناك من ي�ستطيع بعد الآن
م ��ن يجعل املل ��ف الأمن ��ي منفلتا بدليل
ان ��ه حت ��ى بع ��د تفج�ي�رات الأربعاء مل
حتدث عملي ��ات عنف كب�ي�رة باملقيا�س
الأمني".
وكان ��ت جه ��ات نيابي ��ة ح ��ذرت م ��ن
ا�ستهداف ��ات كبرية للعملي ��ة ال�سيا�سية
ولالنتخاب ��ات من قبل �أط ��راف ت�ستقر
يف دول اجلوار.

ارهاب ،وقال �سرح ��د م�ضيف ًا بح�سب
� PUKmediaأن �سجينا قد هرب
يوم االربعاء املا�ضي من �سجن ناحية
الريا�ض جن ��وب غربي كركوك ،حيث
كان م�سجون ��ا بتهم ��ة االرهاب ،مبينا
ان ال�سج�ي�ن �سل ��م نف�سه �أم� ��س الأحد
لق ��وات �شرط ��ة االق�ضي ��ة والنواحي

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

اثار التفجري االرهابي يف الرمادي ( ا  .ف  .ب )

يف كرك ��وك ،ومت على اثر ذلك ت�شكيل
جلنة حتقيقية بخ�صو�ص املو�ضوع.
كم ��ا و�أ�ش ��ار العميد �سرح ��د قادر اىل
�أن ق ��وة م�شرتكة م ��ن �شرطة االق�ضية
والنواح ��ي وم ��ن ق ��وات املتع ��ددة
اجلن�سي ��ة" ،اعتقلت �شخ�ص�ي�ن اثناء
حماولتهم ��ا زرع عب ��وة نا�سف ��ة يف

منطق ��ة العمل ال�شعب ��ي " ،م�شريا اىل
ان املنطق ��ة تقع بالقرب م ��ن "القاعدة
اجلوي ��ة يف كرك ��وك وتعت�ب�ر املق ��ر
الرئي�س للقوات متعددة اجلن�سيات".
وتاب ��ع العمي ��د ق ��ادر �أن "التحقيقات
الأولي ��ة اظه ��رت ان ال�شخ�ص�ي�ن
ينتميان للجماعة النق�شبندية".

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

ال�سامرائي
ا�ستقب ��ل رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي اي ��اد
ال�سامرائ ��ي يف مكتب ��ه وف ��دا م ��ن جتم ��ع املعوقني
العراقي�ي�ن برئا�سة اال�ستاذ موفق اخلفاجي رئي�س
اجلمعية  ،ومت خالل اللقاء بحث واقع املعوقني يف
العراق ،و�سب ��ل تخفيف معاناته ��م يف �ضوء املادة
 32م ��ن الد�ستور العراق ��ي ،والتي ن�صت على ان "
ترعى الدولة املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة
وتكفل ت�أهيلهم بغي ��ة دجمهم يف املجتمع" والعمل
على ت�شريع القانون الذي ينظم ذلك.
كم ��ا طال ��ب وف ��د املعاق�ي�ن بت�شكي ��ل هيئ ��ة وطنية
م�ستقلة تعنى ب�ش�ؤونهم ويكون ارتباطهم مبجل�س
النواب.
م ��ن جانبه �شدد الرئي� ��س ال�سامرائ ��ي على ان حق
املعاق�ي�ن على الدول ��ة اكرب من اي ح ��ق اخر وال بد
ان يعامل ��وا معامل ��ة خا�ص ��ة يف كاف ��ة االمتي ��ازات
واحلقوق.
وح�ضر اللقاء ال�سيدة �شذى العبو�سي نائبة رئي�س
جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان ا�ضاف ��ة اىل النائ ��ب حنني
القدو والنائبة زكية ا�سماعيل اع�ضاء اللجنة.
بغداد
�أعلن ��ت دائ ��رة �ش� ��ؤون اللج ��ان يف الأمان ��ة العامة
ملجل� ��س الوزراء ع ��ن ت�شكيل فريق ملتابع ��ة ق�ضايا
العراقي�ي�ن يف اخل ��ارج وت�سهي ��ل عودته ��م للوطن
 ،وي�أت ��ي �أمر ت�شكي ��ل الفريق بتو�صي ��ة من اللجنة
العلي ��ا ملتابع ��ة ق�ضاي ��ا املهجري ��ن ب�إر�س ��ال فري ��ق
عم ��ل مي ��داين لدرا�س ��ة �أو�ض ��اع العراقي�ي�ن يف
اخل ��ارج ،و يب ��د�أ الفري ��ق عمل ��ة بدرا�س ��ة �أو�ضاع
العراقيني يف اي ��ران كخطوة �أوىل .وي�ضم الفريق
يف ع�ضويت ��ه ممثل�ي�ن ع ��ن الأمانة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء ووزارات اخلارجية والداخلية والهجرة
واملهجرين ،بالإ�ضاف ��ة اىل ممثل عن هيئة نزاعات
امللكي ��ة العراقية وممثل�ي�ن عن م�ؤ�س�س ��ة ال�سجناء
ال�سيا�سيني وم�ؤ�س�سة ال�شهداء.
العي�ساوي
ا�ستقب ��ل نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء الدكت ��ور راف ��ع
العي�ساوي يف مكتبه اليوم ال�سيد دانيال �أندر�سون
رئي� ��س بعث ��ة مفو�ضي ��ة الالجئ�ي�ن التابع ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة يف الع ��راق حي ��ث مت خ�ل�ال اللق ��اء بحث
تكام ��ل اجله ��ود بني احلكوم ��ة العراقي ��ة واملنظمة
الدولي ��ة لتوف�ي�ر االج ��واء وامل�ستلزم ��ات املادي ��ة
واملعنوية العادة الالجئني العراقيني الراغبني اىل
البالد ،ا�ضافة اىل بحث امل�شكالت وامل�صاعب التي
تواجههم يف دول اجلوار والبلدان الأوربية.
كما مت ��ت مناق�شة ق�ضايا املهجرين يف داخل البالد
و�إمكاني ��ة العمل اجلاد م ��ن اجل �إنه ��اء معاناة من
تبقى منهم وتوفري �سبل ا�ستقرارهم.
وا�ستم ��ع العي�س ��اوي �إىل �ش ��رح تف�صيل ��ي ب�ش� ��أن
طبيع ��ة عم ��ل مفو�ضي ��ة الالجئني وال�سب ��ل الكفيلة
لتفعي ��ل دور املنظم ��ة الدولي ��ة يف امل ��دن العراقية
وتوف�ي�ر بيان ��ات دقيقة �سعي ��ا وراء تق ��دمي اف�ضل
اخلدم ��ات اىل الالجئ�ي�ن واملهجري ��ن داخ ��ل البالد
وخارجها.
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