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هواء يف �شبك

(بعري �أكل بعري)

طرق الباب عدة طرقات هرعت الفتح الباب واذا به(حميّد الفهد)يحمل
�صحيفة احلياة،ا�ستقبلته بحفاوة بالغة ورحبت به ترحيب ًا حار ًا،قال
يل وه ��و يبت�سم(اكلك هم �سمعت بق�صة البعري اللي اكل بعري).اجبته
انني مت�شوق ل�سماع حكاياتك املعربة فقال :ان اعرابي ًا جاء من قريته
اىل املدين ��ة كي يبيع ما لديه من ب�ضاع ��ة حمملة على بعريين،وعندما
ب ��اع الب�ضاع ��ة مع بع�ي�ر واحد،و�ضع كي� ��س املال بالقرب م ��ن البعري
الث ��اين وذهب اىل ق�ضاء امر من اموره،ث ��م عاد ليجد ان البعري التهم
الكي�س مع النقود،فعاد اىل قريته يجر اذيال اخليبة وعندما �سئل عن
البعري الآخر قال (بعري اكل بعري)ثم اردف بيت ًا من االبوذيه:
جمل يلراح من عدنا جملنا
و�صدك �ضايع وي الوادم جملنا
اكل ربعه وال ق�صر جملنا
ويريد �أ ّنوب ي َك�ضي الوطر بيّه
بعدها فر�ش(احم ّي ��د الفهد)جريدة احلياة وقال انظر هناك م�ساومات
الختيار ت�سل�س ��ل ال�شخ�صيات املر�شحة يف كل قائمة،وي�ؤكد مطلعون
ان ام ��وا ًال طائلة تدفع ملقربني من زعماء قوائم ا�سا�سية لتقدمي ا�سماء
املر�شح�ي�ن اوت�أخريها،ب�ص ��رف النظ ��ر عن ك ��ون القائم ��ة مفتوحة ام
مغلق ��ة وباملقاب ��ل ي�شرتط زعماء القوائم عل ��ى املر�شحني اجلدد كتابة
تعه ��دات واي�ص ��االت مالي ��ة �آجلة الدف ��ع ت�ضمن ح�ص ��ول احلزب على
ن�سبة من مرتب النائب يف حال فوزه.
و�سح ��ب ح�سرة طويلة وهو ي ��ردد ان �سيا�سيني ك�شف ��وا عن تفا�صيل
اال�ستع ��دادات اجلاري ��ة الدارة احلم�ل�ات االنتخابي ��ة وتكلم ��وا ع ��ن
�صفق ��ات بارقام خيالية عقدت مع �ش ��ركات �صينية واخرى من جنوب
�شرق ��ي �آ�سيا ومطابع لتوف�ي�ر م�ستلزمات احلمالت الت ��ي تبد�أ باقالم
حتم ��ل �صور الزعماء وارقام قوائمه ��م وال تنتهي باالغطية واملالب�س
ال�شتوي ��ة التي حتمل رم ��وز القوائم وامنا ت�ستم ��ر لت�شمل البالونات
وجداريات �ضوئية يتوقع ان ال ترتك جدار ًا دون الو�صول اليه.
ف�س�ألت ��ه وم ��ا ال�ض�ي�ر فه ��ي دعاي ��ة انتخابي ��ة فق ��ال :ال منان ��ع ولك ��ن
ه ��ذه االم ��وال الت ��ي تدف ��ع امل يك ��ن ال�شع ��ب العراق ��ي اج ��در بها من
اخلارج،يطبعون املناه ��ج الدرا�سية خارج الع ��راق ودعاياتهم خارج
الع ��راق فلري�شحوا النتخابات جت ��ري خارج الع ��راق اي�ض ًا�.ضحكت
وع ��دت ب ��ه اىل (ق�ص ��ة البعري) فقال �أتعل ��م ان مليون ناخ ��ب من()19
مليون� � ًا ح ��دث �سجل ��ه االنتخابي؟،ما يعن ��ي ان الدعاي ��ات االنتخابية
واالموال التي �صرفت �ستكون هواء يف �شبك.
هن ��ا انتف�ض ��ت �ضده وقلت له يجب ان يذه ��ب ال�شعب اىل االنتخابات
وان التعطل ��ه ا�ساليب املر�شحني،ففي ه ��ذه احلالة �ست�سرق الأ�صوات
وفع ًال ي�صبح االمر يف غاية ال�صعوبة
العملي ��ة االنتخابي ��ة يج ��ب ان ت�س�ي�ر حت ��ى وان ت�أملن ��ا ان تك ��ون
االنتخاب ��ات م ��ا بع ��د االتية،اكرث �صدق� � ًا ونزاهة م ��ن املقبلة،يجب ان
يق ��ول ال�شع ��ب كلمته.فوافقن ��ي الر�أي وق ��ال انا ال ادع ��و اىل مقاطعة
االنتخاب ��ات فالعملي ��ة الدميقراطية يجب ان ترى احلياة حتى ان دفع
البع�ض ()20مليار ًا الجها�ضها واف�ش ��ال مرحلتها املهمة  ،االنتخابات
الربملانية.
و�ضحك (احميّد الفهد) وقال :ماذا تقول لالجيال الآتية عندما يقولون
اين ذهبت االموال الطائلة واملوازنات االنفجارية،هل �سيقنعون حني
تق ��ول ان بعري ًا اكل بعري ًا ورج ��ع الرجل مقتنع ًا بق�سمته التي حفظت
ل ��ه البعري الث ��اين حت ��ى وان اكل البعري االول،واكرث م ��ا يقولون يف
هكذا منا�سبات (ال تدير بال البكه برا�س البعري .)! ....
عبداهلل ال�سكوتي

ك�شف االموال املخ�ص�صة لكل واحد منهم

ال�ساعدي :توجهات برملانية لإقالة رئي�س مفو�ضية االنتخابات و�أع�ضائها
بغداد  /املدى

�أك ��د رئي� ��س جلن ��ة النزاه ��ة الربملانية
النائ ��ب ع ��ن ح ��زب الف�ضيل ��ة �صب ��اح
ال�ساع ��دي وج ��ود عدة توجه ��ات داخل
جمل� ��س النواب جت ��اه املفو�ضية العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات بن ��اء عل ��ى م ��ا
دار خ�ل�ال جل�س ��ة ا�ستج ��واب رئي� ��س
املفو�ضية فرج احليدري.
و�أو�ض ��ح ال�ساع ��دي بح�س ��ب "رادي ��و
�س ��وا تلك التوجه ��ات بالق ��ول" :هنالك
توجه ��ات ب�إقال ��ة رئي� ��س املفو�ضي ��ة
بع ��د عملي ��ة اال�ستج ��واب والبع� ��ض
الآخ ��ر يتوجه �إىل �إقال ��ة جميع �أع�ضاء
جمل� ��س املفو�ض�ي�ن و�آخ ��رون يذهبون
نح ��و ت�شكي ��ل جلن ��ة عليا ت�ش ��رف على

االنتخاب ��ات ومفو�ضي ��ة االنتخابات"،
م�ش�ي�را اىل ان  :جل�س ��ة اال�ستج ��واب
�أثبت ��ت وج ��ود خروق ��ات يف �سج ��ل
الناخبني وتالعب بعدد الأ�صوات التي
احت�سبت للكيانات ال�سيا�سية ف�ضال عن
وجود ف�ساد مايل داخل املفو�ضية ،على
حد قوله.
" وب�ي�ن ال�ساع ��دي ان ��ه مت تخ�صي�ص
 26ملي ��ون دين ��ار عراقي ل ��كل مفو�ض
ل�شراء �سي ��ارة ،ثم بعد ذل ��ك تخ�صي�ص
� 20أل ��ف دوالر ل ��كل مفو� ��ض ل�ش ��راء
�سيارة ،ث ��م تخ�صي�ص  20مليون دينار
لكل مفو� ��ض لت�أثيث بيت ��ه وتخ�صي�ص
 12ملي ��ون دينار ل ��كل مفو� ��ض ل�شراء
كرفان".

من جهته نفى رئي�س الدائرة االنتخابية
يف مفو�ضية االنتخابات القا�ضي قا�سم
العب ��ودي التهم املوجهة �إىل املفو�ضية،
معرب ��ا ع ��ن �أمله ب� ��أن ال يك ��ون جمل�س
الن ��واب �ساحة لت�صفية احل�سابات على
حد قوله ،م�ش�ي�را �إىل �أن الأمم املتحدة
�ست�ص ��در بيان ��ا تداف ��ع فيه ع ��ن نزاهة
املفو�ضي ��ة خ�ل�ال انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات املا�ضية.
وي�أت ��ي ا�ستج ��واب �أع�ض ��اء املفو�ضية
بن ��اء عل ��ى االعرتا�ض ��ات الت ��ي قدمه ��ا
ع ��دد من الق ��وى ال�سيا�سي ��ة على نتائج
انتخاب ��ات جمال�س املحافظ ��ات والتي
اتهم ��ت فيه ��ا املفو�ضي ��ة بارت ��كاب
خروقات �أثناء تلك االنتخابات.

م ��ن جانبه اكد النائب عن ائتالف دولة
القان ��ون كم ��ال ال�ساع ��دي ان بع� ��ض
الكتل ال�سيا�سية تريد ان تدخل العملية
ال�سيا�سي ��ة يف نفق مظلم وتطبيق املثل
القائ ��ل "عل ��ي وعل ��ى اعدائ ��ي " ح�سب
قوله.
وق ��ال ال�ساعدي بح�سب وكال ��ة ( �إيبا )
ام� ��س االثن�ي�ن" اعتقد ان طل ��ب �سحب
الثق ��ة من مفو�ضي ��ة االنتخابات خطري
جدا ويه ��دد العملي ��ة ال�سيا�سية برمتها
ويدخ ��ل الع ��راق يف ف ��راغ �سيا�س ��ي ،
م�ضيف ��ا انه يف حال ��ة اقالتها فلن تكون
هن ��اك اي هيئة ت�شرف على االنتخابات
املقبل ��ة م�شريا ب ��ان الد�ست ��ور الي�سمح
بتمدي ��د عمل جمل�س الن ��واب يف العام

برملانية حتمل احلكومة
م�س�ؤولية ت�أخري �إقرار
القوانني

�أكد التزام جبهة التوافق بالقائمة املفتوحة

رئي�س جمل�س النواب :الت�صويت الكرتوين
ولي�س �ســـري ًا
بغداد  /املدى

�أكد رئي�س جمل�س الن ��واب �إياد ال�سامرائي على"
انه م ��ن امل�ؤيدي ��ن للقائم ��ة املفتوح ��ة م�شريا اىل
ان طريق ��ة الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات
الكرتوني ��ا ال تعني انه �سيك ��ون �سريا وميكن ان
يجرى برفع االيادي اي�ضا".
وكان ع ��دد من اع�ض ��اء جمل�س النواب ق ��د ابدوا
اعرتا�ضه ��م على م ��ا و�صفوه باج ��راء الت�صويت
ال�س ��ري عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات معتربين ذلك
خطوة من رئا�سة الربملان القرار القائمة املغلقة .
ونقل بيان �صادرعن جبهة التوافق عن ال�سامرائي
قول ��ه" انه مع القائمة املفتوح ��ة ومن الداعني لها
لأنه ��ا تعزز ثقة الناخب مبن ينتخبه" ،م�ضيفا لقد
"دفعنا بان يتبنى احلزب اال�سالمي الذي انتمي
ل ��ه وجبهة التوافق التي نح ��ن م�ؤتلفون فيها �إىل
ان تتبن ��ى ه ��ذا املو�ض ��وع بالت�صوي ��ت الختي ��ار
القائم ��ة املفتوح ��ة" ،م�ش�ي�را اىل ان الت�صوي ��ت
�سيك ��ون الكرتونيا ولي�س �سري ��ا وال يعني �إلغاء
الت�صوي ��ت برفع الأي ��دي �إذا �أراد بع� ��ض النواب
من اج ��ل االطمئنان ويتم اجلمع ب�ي�ن الطريقتني
حل�سم املو�ضوع".

وكان بع� ��ض الن ��واب ق ��د ف�س ��ر الت�صوي ��ت
االلك�ت�روين على ان ��ه حماولة من هيئ ��ة الرئا�سة
الخف ��اء امل�ؤيدي ��ن للقائمة املغلقة م ��ن املعار�ضني
لها.
وا�ضاف ال�سامرائ ��ي " ان الت�صويت الألكرتوين
ال يعني �إطالقا الت�صويت ال�سري لأن هذا الأمر قد
�سبب �إ�شكاال لدى البع�ض �أو �أن البع�ض قد تق�صد
ت�شويه ��ه  ،مو�ضح ��ا ان الت�صوي ��ت االلك�ت�روين
يحدد الن�صاب يف �ساع ��ة الت�صويت حتديدا ,كما
و�أن ��ه يحدد من الذي �صوت لهذا املقرتح �أو ذاك"،
مو�ضحا ان الت�صويت االلكرتوين "يعطي دائرة
االت�صاالت امل�س�ؤولة ع ��ن الت�شغيل ك�شف ًا ب�أ�سماء
م ��ن �صوت له ��ذا القان ��ون وم ��ن �ص ��وت للقانون
الآخ ��ر مبعن ��ى وج ��ود الت�صوي ��ت العلن ��ي لك ��ن
بالطريقة االلكرتونية وهذا الأمر يكون حمفوظ ًا
يف �أر�شي ��ف ووثائ ��ق جمل�س الن ��واب وهي غري
�سرية مطلق ��ا وبالإمكان الو�ص ��ول �إليها فبالتايل
الت�صوي ��ت االلك�ت�روين ال يعن ��ي الت�صوي ��ت
ال�سري.
وا�ش ��ار ال�سامرائي اىل ان اللجوء �إىل الت�صويت
االلك�ت�روين من اجل جتاوز اخلل ��ل الذي وقع به

الق ��ادم " ،مبين ��ا ان بع� ��ض ال�سيا�سيني
ومعه ��م كل اعداء الع ��راق ي�سعون لهذا
االمر بجعل البلد يعي�ش بفراغ �سيا�سي
".
واو�ض ��ح النائ ��ب ان ��ه يف حال ��ة اقال ��ة
املفو�ضي ��ة احلالي ��ة فم ��ن امل�ستحي ��ل
ت�شكي ��ل هيئ ��ة جدي ��دة به ��ذا الوق ��ت
الق�ص�ي�ر الن جمل� ��س الن ��واب بقي ملدة
�ست ��ة ا�شه ��ر حت ��ى مت ��ت امل�صادقة على
الهيئ ��ة ا�ضاف ��ة اىل ان ت�شكيل اي هيئة
غري املفو�ضية احلالية هو ت�صرف غري
د�ستوري".
اىل ذل ��ك �أكد ع�ضو جمل� ��س النواب عن
كتل ��ة االئت�ل�اف املوح ��د النائ ��ب حممد
ناج ��ي ان " هناك ثغ ��رات كبرية وتلك�ؤ

جمل� ��س الن ��واب ولأكرث م ��ن مرة عندم ��ا تتقارب
الأ�ص ��وات وعندما يعمد بع� ��ض النواب يف حالة
وج ��ود الن�ص ��اب احل ��رج (�أي حتق ��ق الن�ص ��اب
بب�ضع ��ة �أفراد بالدخ ��ول �إىل القاع ��ة �أو اخلروج
منه ��ا) لذل ��ك ال ي�ستطي ��ع املوظ ��ف امل�س� ��ؤول ان
ي�ؤ�شر �أثناء حلظة الت�صويت ان الن�صاب متحقق
�أو ال".
وا�شار ال�سامرائ ��ي �إىل انه ال يجب االعتماد على
ال�شه ��ادة الت ��ي يتق ��دم به ��ا املوظ ��ف �أو املوظفني
الذي ��ن يقوم ��ون باحت�س ��اب الأ�ص ��وات وبالتايل
فاحتم ��ال �إ�ضف ��اء احلقيقة �أو التدلي� ��س �أو تقدمي
املعلومة الكاذبة �أو غري ال�صحيحة يف املوا�ضيع
احل�سا�س ��ة ينهيه ��ا الت�صوي ��ت االلك�ت�روين كم ��ا
و�أن ��ه يح�س ��م جمي ��ع ه ��ذه امل�سائ ��ل ويعط ��ي يف
حلظ ��ة الت�صويت كم هو ع ��دد الن�صاب ويحدد كم
�صوت مع وكم �ص ��وت بال�ضد �إ�ضافة �إىل �إمكانية
�إعطاء ك�شف ب�أ�سماء النواب الذين �صوتوا مع �أو
بال�ضد.
جتدراال�شارة اىل ان املوعد النهائي القرار قانون
االنتخابات ق ��د حدد من قبل هيئة رئا�سة املجل�س
وهو اخلام�س ع�شر من ال�شهر اجلاري.

بغداد  /املدى

رف�ض ��ت ع�ض ��وة جلن ��ة العم ��ل
واخلدمات يف جمل�س النواب ب�شرى
الكن ��اين القاء الل ��وم على الربملان يف
تعطيل ت�شريع القوان�ي�ن االقت�صادية
واخلدمي ��ة  ،م�ؤك ��دة اال�ستم ��رار يف
ا�ست�ضافة الوزراء وامل�س�ؤولني خالل
االيام املقبلة .
وقالت الكن ��اين بح�سب وكالة ( �إيبا )
ام�س االثنني" ان دور جمل�س النواب
واحلكوم ��ة يج ��ب ان يك ��ون متوازيا
ومكم�ل�ا لالخ ��ر به ��دف التخطي ��ط
امل�ش�ت�رك للنهو�ض بالب�ل�اد من خالل
ط ��رح م�شاري ��ع م�ستقبلي ��ة تنموي ��ة
 ،ل ��ذا ف ��ان الربمل ��ان الميك ��ن ان يقوم
ب ��دوره الفع ��ال دون ا�سن ��اد حكومي
لال�س ��راع يف ت�شري ��ع القوانني املهمة
 ،م�ضيف ��ة ان دور اللجن ��ة الربملاني ��ة
كان فاع�ل�ا اىل حد بعيد  ،وا�ستطاعت
اق ��رار قوانني خدمي ��ة  ،ووجهت اىل
االهتمام باخلدمات ودعوتها للدوائر

ت�سليم �آخر مركز �أمني م�شرتك �إىل القوات العراقية املجل�س الأعلى :ق�ضية الفدرالية تخ�ضع الرادة اجلماهري
املو�صل  /املدى
نقل ��ت القوات الأمريكي ��ة م�س�ؤولي ��ة �أخر مركز
�أمن ��ي �إىل �إدارة احلكوم ��ة العراقي ��ة يف مدينة
املو�ص ��ل وفق االتفاقي ��ة الأمني ��ة ،بح�سب بيان
�ص ��در عن الق ��وات الأمريكية.وج ��اء يف البيان
�أن"الق ��وات الأمريكي ��ة قام ��ت بنق ��ل م�س�ؤولية
مرك ��ز الرابي ��ة الأمني ��ة ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة �إىل
احلكوم ��ة العراقي ��ة والقوات الأمني ��ة العراقية
يف غ ��رب املو�صل وهو �أخر مرك ��ز �أمني ت�شغله
الق ��وات الأمريكية يف املو�ص ��ل" .و�أو�ضح قائد

الق ��وات الأمريكي ��ة يف املنطق ��ة ح�س ��ب البيان
املق ��دم في ��ل برووك� ��س �أن" ه ��ذا احل ��دث ه ��و
منا�سبة هام ��ة للجنود الأمريكي�ي�ن والنا�س يف
منطق ��ة غربي املو�ص ��ل ،ونظ ��ر ًا للعمل احلثيث
والت�ضحي ��ات الت ��ي قدمته ��ا فرق ��ة ال�شرط ��ة
الفدرالي ��ة الثالثة وال�شرط ��ة العراقية يف قاطع
الر�سالة� ،سي�ستم ��ر الأمن بالتح�سن كل يوم يف
هذه املناطق".م ��ن جهته قال قائد الفرقة الثالثة
�شرطة اللواء حممد �صربي نحتفل بت�سليم �آخر
قاعدة من القوات االمريكية يف اجلانب الغربي

عطا ي�ؤكد وجود دوافع
انتخابية وراء ت�سيي�س ملف
االعتقاالت
بغداد  /ه�شام الركابي
اكد املتحدث با�سم قيادة عمليات بغداد ان بع�ض اجلهات ال�سيا�سية
حتاول ت�سيي�س ملف املعتقلني الذين يتم اعتقالهم اثناء العمليات االمنية
من قبل القوات االمنية يف عدد من مناطق بغداد .
وقال اللواء قا�سم عطا يف ت�صريح خ�ص به (املدى) ان بع�ض اجلهات
ال�سيا�سية حتاول احل�صول على مكا�سب �سيا�سية وانتخابية من خالل
اطالق بع�ض االتهامات غري الدقيقة اجتاه القوات االمنية بكونها تتعامل
على ا�سا�س مناطقي او مذهبي او قومي يف تنفيذ الواجبات املناطة اليها
 ،م�ضيفا ان حمالت االعتقال التي جتري يف انحاء من بغداد تتم وفق
مذكرات اعتقال �صادرة من الق�ضاء العراقي او يتم اعتقال املتهم متلب�سا
باجلرم امل�شهود اثر معلومات ا�ستخبارية .
ونفى عطا التقارير التي نقلتها بع�ض و�سائل االعالم حول وجود قوائم
تتم يف �ضوئها عمليات االعتقال املنفذة من قبل االجهزة االمنية  ،قائال مل
نعد يف اية عملية امنية اية قوائم با�سماء اال�شخا�ص الذين يتم اعتقالهم
.
واو�ضح ان القانون العراقي الي�سمح باالحتفاظ او احتجاز �أي مواطن
اكرث من � 24ساعة لكن جتري يف بع�ض احلاالت االحتفاظ باملعتقل الذي
يتم اعتقاله قرب مكان احلادث او مكان اجلرمية لغر�ض امتام التحقيق
ومعرفة مالب�سات اجلرمية التي ح�صلت .
وكان عدد من اع�ضاء جمل�س النواب انتقد حمالت الدهم واالعتقال التي
تنفذ من قبل القوات االمنية وا�صفني مايجري بانه حماولة للتقليل من
جمهور الكتل ال�سيا�سية .
من جهته ا�صيب �ضابطان تابعان لوزارة الداخلية يف حادثني منف�صلني
ام�س يف بغداد  ،حيث ا�صيب مدير �ش�ؤون ال�سفارات يف وزارة الداخلية
بجروح  ،بانفجار عبوة ال�صقة يف �سيارته ام�س .
وقال م�صدر امني لـ(املدى)� :أن عبوة نا�سفة انفجرت يف �سيارة مدنية
ي�ستقلها مدير �ش�ؤون ال�سفارات يف وزارة الداخلية  ،يف منطقة الكرادة ،
ما ادى اىل ا�صابته واربعة من املدنيني بجروح  .وا�شار اىل ان االنفجار
�أحلق ا�ضرارا مادية بعدد من املحال التجارية واملباين القريبة.
ويف �سياق مت�صل جنا اللواء يف ال�شرطة االحتادية احمد �صربي قبل
ظهر ام�س من حماولة اغتيال بانفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفته و�سط بغداد
 ،وقد ا�سفر احلادث عن ا�صابة احد افراد حمايته وثالثة مدنيني �صادف
وجودهم اثناء وقوع احلادث  ،كما ا�سفر عن �إحلاق ا�ضرار مادية ب�إحدى
عجالت املوكب وعدد من املحال واملباين القريبة.

من املو�ص ��ل وهو �شيء جدي ��ر بالفخر لنا نحن
كعراقي�ي�ن ،نح ��ن ن�سيط ��ر  %100عل ��ى املنطقة
الغربية".
وح�ض ��ر مرا�سيم ت�سليم املرك ��ز الأمني ممثلون
ع ��ن احلكومة العراقي ��ة والقي ��ادات الأمنية يف
املو�ص ��ل والق ��وات الأمريكي ��ة .يذك ��ر �أن مركز
الرابي ��ة الأمن ��ي ال ��ذي كان ��ت ت�شغل ��ه الق ��وات
الأمريكي ��ة وق ��وات عراقي ��ة يف غ ��رب املو�صل
من ��ذ �ست �سنوات م�س� ��ؤول عن توفري الأمن يف
مناطق العروبة واملغرب والر�سالة واجلديدة.

يذكر ان ع�ضو االئتالف الوطني النائب عن الكتلة ال�صدرية بهاء الأعرجي
اك ��د تخلي املجل� ��س الأعلى الإ�سالمي عن مطالبت ��ه بت�شكيل �إقليم فيدرايل
ي�ض ��م حمافظ ��ات و�سط وجنوب ��ي البالد .وق ��ال الأعرج ��ي �إن "طروحات
املجل� ��س الأعل ��ى وخا�صة بعد انتخاب ��ات جمال�س املحافظ ��ات قد تغريت،
ويف مقدمته ��ا ع ��دم املطالب ��ة باعالن الأقالي ��م و�أن تكون هن ��اك فيدرالية ،
م�ؤكدا تنازل املجل�س عن "بع�ض القرارات والبيانات �أو الثوابت التي كان
يتبناها" .و�أ�شار النائب عن التيار ال�صدري �إىل �أن دخول التيار ال�صدري
�إىل االئت�ل�اف العراقي "ال يعني التطابق مع املجل�س" ،م�شددا على مت�سك
مكون ��ات االئتالف الوطني العراقي بتنفيذ برناجمه ال�سيا�سي يف املرحلة
الالحقة �أي بعد �إجراء االنتخابات الت�شريعية مطلع العام املقبل.

ن���ق���اب���ة امل����ح����ام��ي�ن ت���ت���ب��� ّن���ى ال���ق���ائ���م���ة امل���ف���ت���وح���ة
بغداد � /أ�سماء عبيد
عق ��دت نقابة املحامني ندوة نقا�شية مفتوحة ،للوقوف
عل ��ى �آراء املحام�ي�ن ب�ش� ��أن اعتم ��اد �أي م ��ن القائمتني
املفتوح ��ة �أم املغلقة يف االنتخاب ��ات املقبلة ،ومناق�شة
مداخالته ��م القانوني ��ة ومالحظاته ��م عل ��ى النظ ��ام
االنتخابي ،وموا�ضيع �أخرى ذات عالقة باملو�ضوع .
وقد تو�ص ��ل امل�شارك ��ون �إىل تب ّني القائم ��ة املفتوحة،

بد ًال من القائم ��ة املغلقة ولأ�سباب ومربرات عدة ،منها
�إتاحة الفر�صة للناخب الختيار املر�شح املنا�سب ،قيا�س ًا
اىل كفاءته وخربته ونزاهت ��ه ووالئه للعراق ،و�أي�ض ًا
به ��دف جعل الع ��راق دوائر انتخابية متع ��ددة ،ح�سب
املحافظات بد ًال من جعله دائرة انتخابية واحدة ،لكون
اعتم ��اد الدوائر املتع ��ددة �أق ��رب للدميقراطية ،وتتيح
للناخ ��ب اختيار املر�ش ��ح املعروف من قبل ��ه ،والقائمة

املفتوحة ت�سمح بالإعالن عن نتائج االنتخابات ،خالل
مدة حمددة و�إجراء الف ��رز يف قاعة االنتخابات وعدم
نق ��ل ال�صنادي ��ق �إىل مواق ��ع �أخرى.ودع ��ت تو�صيات
الن ��دوة �إىل تفعي ��ل دور الق�ضاء العراق ��ي ،يف الرقابة
والإ�ش ��راف عل ��ى جميع مراح ��ل العملي ��ة االنتخابية،
مبا ي�ؤم ��ن نزاهتها وقانونيتها وعدالته ��ا و�إلغاء مبد�أ
احلل ��ول التلقائ ��ي للع�ض ��و املنتهية نيابت ��ه لأي �سبب

كان ،باعتم ��اد مب ��د�أ االنتخاب ��ات التكميلي ��ة ،كما دعت
�إىل م�شاركة دولي ��ة معتربة يف الرقابة لتحقيق نزاهة
االنتخابات و�ضمان عدالتها .
وكان نقيب املحامني الدكتور �ضياء ال�سعدي ،قد ر�أ�س
الن ��دوة املذكورة يف مق ��ر النقابة ومب�شاركة عدد كبري
م ��ن املحام�ي�ن وال�شخ�صي ��ات القانوني ��ة والأكادميية
وممثل عن املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات .

الع�سل :تفجريات الرمادي نفذت ب�سيارات فخخت داخل املدينة
االنبار  /املدى

ذك ��ر قائ ��د �شرطة االنب ��ار اللواء ط ��ارق الع�س ��ل� ،أن التحقيقات
الأولي ��ة ب�ش� ��أن التفجريات الت ��ي �شهدتها مدينة الرم ��ادي الأحد
ت�ش�ي�ر اىل ان ال�سي ��ارات املفخخ ��ة الث�ل�اث مت تفخيخه ��ا داخ ��ل
املدينة الرمادي.
وق ��ال الع�س ��ل بح�س ��ب وكال ��ة (�آكانيوز) ان ��ه "لي�س م ��ن ال�سهل
�إدخ ��ال هذه ال�سيارات املفخخة اىل داخل املدينة وبهذا العدد يف
ظ ��ل وجود �أجهزة الك�ش ��ف عن املتفجرات الت ��ي زودت بها نقاط
التفتي� ��ش ،اال ان يكون الإرهابيون قد ا�ستخدموا و�سائل حديثة
متنع اكت�شاف هذه ال�سيارات املفخخة".
واك ��د قائد ال�شرط ��ة ان "القوات االمنية �ستق ��وم باجراء حمالت
تفتي�ش يف االحياء املجاورة وامل�شكوك بها للتاكد من عدم وجود
جماع ��ات واوكار ارهابية لتفخيخ ال�سيارات يف املدينة والبحث
عن املطلوبني فيها".
ب ��دوره قال م�صدر م�س� ��ؤول يف �شرطة الأنبار :ان قيادة ال�شرطة
�أعلنت  ،عن تخ�صي�ص مكاف�أة نقدية مقدارها ع�شرة ماليني دينار
لكل �شخ�ص ي ��ديل مبعلومات �صحيحة وم�ؤك ��دة عن الأ�شخا�ص
املتورط�ي�ن ب�ضلوعهم يف ارتكاب �أعم ��ال م�سلحة وتفجريات يف
املحافظة.
يذك ��ر ان حمافظة الأنبار �شهدت �أعم ��اال م�سلحة م�ؤخر ًا وانفجار
ث�ل�اث �سيارات مفخخ ��ة �أدت اىل مقتل ع�شري ��ن �شخ�ص ًا و�إ�صابة
 81بجروح بح�سب م�صادر �أمنية يف املحافظة.
وذك ��ر امل�صدر :ان قوات الأمن ب ��د�أت حملة اعتقاالت وا�سعة منذ
فجر ام�س االثنني يف مدينة الرمادي ،ك�إجراءات لإنهاء العمليات
امل�سلحة التي ت�شنها بع�ض اجلماعات امل�سلحة يف املدينة.
وكان ��ت مدين ��ة الرم ��ادي �شه ��دت الأحد انفج ��ار ث�ل�اث �سيارات
مفخخ ��ة بالتتابع ما �أدى �إىل ا�ست�شه ��اد � 17شخ�صا و�إ�صابة 40
اخرين.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بغداد  /احياء املو�سوي

اك ��د النائب عن املجل�س االعلى حميد معلة يف ت�صريح خا�ص لـ(املدى) ان
املجل� ��س االعل ��ى مل يرفع الفيدرالي ��ة او عدمها ك�شع ��ار يف االنتخابات اال
ان الفيدرالية هو حق م�ضمون بالد�ستور وم�ضمون يف قانون املحافظات
غري املنتظمة باقليم م�ؤكد ًا ان هذا احلق هو قانوين ود�ستوري .
وا�ض ��اف معلة انه م ��ن حق ابناء ال�شعب ان يطالب ��وا يف �أي وقت يرونه
منا�سب ًا وان املجل�س االعلى قد عمل جاه ًد من اجل ان ي�سنه وي�ضعوه حق
 Fبيد ابناء ال�شعب على �شكل قانون فاذا وجدوهم راغبون يف الفيدرالية
�سيكون مع جمال�س املحافظات و�سوف ين�ش�أ هذا امل�شروع واذا مل يرغبوا
بذلك �سيبقى االمر مع رغبة اجلمهور .

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

يف �أداء عمل املفو�ضية �أثناء االنتخابات
املا�ضية ملجال�س املحافظات" .
وق ��ال ناجي بح�س ��ب ( واع ) ان عملية
التوقي ��ع ل� �ـ(  )50نائ ��ب و�سح ��ب الثقة
ع ��ن املفو�ضية هي م�س�أل ��ة بات بال�سهل
حتقيقها لذا ف ��ان الرغبة العامة للنواب
ت�سري نحو هذا االجتاه وامل�س�ألة ت�سري
ب�سحب الثق ��ة ،مبينا ان مع وجود �أراء
مت�أبي ��ة قلي�ل�ا ال تريد ان ترب ��ك الو�ضع
االنتخاب ��ي لذلك رمب ��ا �سيك ��ون هنالك
ا�ستبدال لبع�ض �أع�ضاء املفو�ضية" .
وجت ��در اال�ش ��ارة اىل ان موع ��د
االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبل ��ة ه ��و يف
منت�ص ��ف �شهر كانون الث ��اين من العام
املقبل.

املعني ��ة يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ،
والتنبيه عل ��ى عمق احلاج ��ة االكيدة
لتطوي ��ر امل�شاري ��ع واهمي ��ة الوق ��ت
و�سرعة املعاجلة " .
واك ��دت النائب ��ة عل ��ى" �ض ��رورة
املعاجلة ال�شاملة للواقع اخلدمي بعد
�صرف وتخ�صي�ص مبالغ مالية هائلة
خ�ل�ال املوازن ��ات ال�سابق ��ة وموازنة
الع ��ام اجل ��اري م ��ن خ�ل�ال حزم ��ة
خط ��ط متكامل ��ة ومعلن ��ة  .م�ش ��ددة
على اال�س ��راع باالج ��راءات اخلا�صة
مبالحق ��ة امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن الف�س ��اد
االداري وامل ��ايل يف القط ��اع اخلدمي
".وا�ضافت "ان بغداد تعاين ق�صورا
يف اخلدم ��ات ال�سرتاتيجي ��ة �سببه ��ا
االو�ض ��اع التي �سبق ��ت ني�سان 2003
والو�ض ��ع االمن ��ي بع ��د تل ��ك الفرتة .
م�ش�ي�رة اىل ان العا�صم ��ة ينتظره ��ا
م�ش ��وار طوي ��ل وجمهود حت ��ى ت�صل
اىل مفه ��وم املدين ��ة احلديث ��ة كم ��دن
العامل املتطورة" .

ا�����س����م����اء وم����دن
العي�ساوي
ا�ستقبل نائب رئي�س الوزراء الدكتور رافع العي�ساوي
يف مكتب ��ه الدكتور عبد اللطي ��ف ر�شيد وزير املوارد
املائية  ،ومت خالل اللقاء بحث عدد من خطط الوزارة
ملواجهة م�شكالت �شح مياه ال�شرب و�سقي املزروعات
واالجراءات الكفيلة للحد منها  ،كما تناول االجتماع
الرتكيز على م�س�أل ��ة ايجاد حلول جذرية الزمة املياه
يف حمافظ ��ة الب�صرة وان�شاء ناظ ��م على �شط العرب
للحيلولة دون اهدار مياه امل�صبات الرئي�سة فيه.
كذل ��ك مت بحث تفا�صي ��ل امليزانية املقرتح ��ة للوزارة
للع ��ام املقبل و�ض ��رورة مناق�شة واقع امل ��وارد املائية
يف اجتماع ��ات جمل� ��س ال ��وزراء واتخ ��اذ ق ��رارات
حا�سم ��ة ت�ض ��ع ح ��دا للم�ش ��كالت الت ��ي يواجهها هذا
امللف احليوي.
مي�سان
ذكرم�ص ��در يف قي ��ادة �شرط ��ة حمافظ ��ة مي�س ��ان �إن
مفارز �شرطة ق�ضاء قلعة �صالح عرثت ام�س (االثنني)
على خمب�أ يف منطقة /اله�ضيمية /ي�ضم (  )40قذيفة
مدفع عيار  82ملم.
و�أ�ضاف العقيد �صادق �سالم مدير العالقات والإعالم
يف قي ��ادة �شرطة املحافظة بح�س ��ب وكالة (�آكانيوز)
ان "مف ��ارز �شرطة ق�ضاء الكح�ل�اء �ألقت القب�ض على
ثالثة متهم�ي�ن بجرائم القتل ،فيم ��ا متكنت مفارز من
مديري ��ة مكافح ��ة املتفجرات من تفكيك عب ��وة نا�سفة
زرع ��ت من قبل جمهولني عل ��ى الطريق العام ميمونة
– �سالم .
وائل عبد اللطيف
اك ��د النائ ��ب امل�ستقل وائل عبد اللطي ��ف " ان كل دول
اجل ��وار واالقلي ��م تتدخل يف ال�ش ��ان العراقي ولي�س
فقط ال�سعودية وايران".
وا�ض ��اف عب ��د اللطيف بح�س ��ب وكالة ( �إيب ��ا ) ام�س
االثن�ي�ن" ان ه ��ذا التدخ ��ل �س ��وف ي�ؤث ��ر عل ��ى م�سار
االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبلة من خ�ل�ال دعمهم للكتل
ال�سيا�سي ��ة وح�س ��ب التوج ��ه القوم ��ي او الطائف ��ي ،
م�شريا اىل ان هذه الدول لديها من االمكانيات املادية
والب�شري ��ة بحيث ت�ستطيع الت�أثري على م�سار احلياة
ال�سيا�سية وتعزيز تدخلها ونفوذها يف العراق".
وكانت اتهامات لعدد م ��ن النواب بالتدخل يف ال�ش�أن
العراقي تن�ص ��ب اىل ال�سعودية من جهة و اىل ايران
من جهة اخرى.
البياتي
�أعرب النائب عن ائتالف دولة القانون عبا�س البياتي
عن �أمله يف �أن تتمكن القوى الرتكمانية التي ائتلفت
يف قوائم متفرقة قبل االنتخابات من التوحد يف كتلة
موحدة يف الربملان اجلديد.
و�أو�ض ��ح البيات ��ي بح�س ��ب "رادي ��و �س ��وا" �ضرورة
"ب ��روز كتل ��ة برملاني ��ة بع ��د الف ��وز يف االنتخابات
وت�شكي ��ل جمل�س نياب ��ي جديد" ،م�ؤك ��دا �أن "ممثلي
الرتكمان �سيجل�سون من �أجل ت�شكيل هذه الكتلة".
فيما �أ�شار رئي�س اجلبهة الرتكمانية �سعد الدين �أركج
�إىل �أن الأي ��ام املقبل ��ة �ست�شه ��د �إعالن جبهت ��ه ملوقفها
ب�ش�أن حتالفاتها االنتخابية املقبلة.
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