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يف احلدث ال�سيا�سي
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العدد ( )1632ال�سنة ال�سابعة  -االثنني()19ت�شرين االول 2009

طالباين وال�سامرائي يناق�شان
امل�ستج��دات ال�سيا�سي��ة يف الب�لاد

هواء يف �شبك

(من يقره…من ي�سمع)؟

�ألقى التحية وذهب من دون اية كلمة ا�ضافية،تعجبت من ت�صرف
(احم ّيد الفهد) ،و �أول �شيء فعلته انني ق�صدته يف اليوم التايل
لأعلم ما الأمر؟ طرقت الباب خرج يل ورحب بي ترحيبه املعهود
� ،س� ��ألته ما �سبب هذه الوح�ش ��ة التي بدت عليك باالم�س؟ فقال :
وجدت ان �س ��يارتي التي ا�ش�ت�ريتها قبل ( )6ا�ش ��هر والتي يعمل
به ��ا ابني(الكي ��ة) بعد ان �س ��جلتها يف امل ��رور م ��ع الوكالة التي
ح�ص ��لت عليها م ��ن مالكها الث ��اين ( متهمة باالرهاب � ،س ��يارتي
امل�سجلة با�سم ابني متهمة باالرهاب..؟!)�.ضحكت وح�سبت انها
مزح ��ة من مزح (احم ّيد الفهد) لكنني ر�أيته جاد ًا فقد �س ��جن ابنه
مع العلم انه اح�ض ��ر املالك اال�ص ��لي  ،قلت له :وماذا �ستفعل؟ قال
 :ان القا�ض ��ي يقول ( :ان القانون ال يحمي املغفلني) وانا ل�س ��ت
مغف ًال فقد راجعت دائرة املرور قبل ت�س ��جيل ال�س ��يارة ووكالتها
وحني ادخلتها اىل احلا�س ��بة مل يكن عليها غبار،وانا االن خائف
على ابني فهو �ش ��اب �صغري ال�س ��ن  ،قلت له  :ان االرباك قد �شمل
كل �شيء وانت م�شكلتك ب�سيطة بالن�سبة ملن اخرجوا من ديارهم
النها �سجلت با�سماء اخرى زور ًا وبهتان ًاُ  .و�أ�ضفت  ...اجل�أ اىل
القانون ...وهو يف هذه احلالة املزرية �ض ��حك وردد ( :من يقر ْه
من ي�سمع) قلتُ  :وهل هذه حكاية جديدة؟ قال :نعم  :ان الثعلب
خرج �ص ��باح يوم جائع� � ًا يفت�ش له عن طعام ،فر�أى ديكا �س ��مين ًا
على �سطح احد املنازل فقال له الثعلب( :الله ي�ساعدك…اتف�ضل
انزل!)فقال الديك  :ماذا تريد؟ (الزم ما مرتيك؟) فاجاب الثعلب:
(ولك انت اتظل بها العقل؟) امل ت�سمع ان ال�سلطان نادى باالمان
يف جميع البلدان فاجتمعت القطط باجلرذان واال�سود بالغزالن
والوح�ش باالن�سان،وهذا (فرمان)ال�سلطان بفمي.
مل ي�صدق الديك ما قال الثعلب النه يعرف انه مكار خمادع خبيث
 ،ويف ه ��ذه االثن ��اء ظهرت بع� ��ض كالب ال�ص ��يد،وهي تنبح من
بعيد  ،فلما �س ��مع الثعلب نباحها اطلق ل�س ��اقيه الريح…ف�صاح
الدي ��ك (ابو الويو…راويه ��م الفرمان مال ال�س ��لطان) فرد عليه
الثعلب وهو خائف يرك�ض ب�س ��رعة كي ينجو بنف�س ��ه من الكرب
الذي حل به (ولك يا فرمان؟….يا �س ��لطان؟… من يقره…من
ي�سمع).
يعن ��ي ان االم ��ر به ��ذه ال�ش ��دة .نعم فق ��د طرقت جمي ��ع االبواب
وجلبت جميع مالك ال�س ��يارة وذهبت اىل (املحمودية) ولكن كل
ذلك مل يجد نفع ًا.
عدت بعد ان تركت �ص ��ديقي مهموم ًاُ مغموم ًا وخ�ش ��يت ان تكون
احلكايات التي ا�س ��معها �س ��تمر بعهد من النكو� ��ص فحم ّيد الفهد
حزين وال ميكنه اال�ستمرار ب�سرد حكاياته اجلميلة.
نع ��م �ش ��اعت يف االون ��ة االخ�ي�رة م�ش ��اكل عدي ��دة ولذا ين�ص ��ح
النا�ص ��حون ملن يريد ان ي�شرتي دار ًا �س ��كنية او قطعة ار�ض او
�س ��يارة ان يبحث عن مالكها اال�صلي  ،فقد حدث ما حدث للبع�ض
من م�ش ��اكل عديدة وامل�ص ��يبة ان الربيء ي�صبح بني ايدي قوات
االمن التي �ص ��ارت يف الآونة االخرية ال ترحم فقد ي�س ��جن املرء
�ش ��هرين او ثالثة وبعدها ي�س ��مع كلمة جميلة م ��ن القائمني على
عملي ��ة التعذي ��ب رمبا تعلموها م ��ن االمريكان ( ،نحن �آ�س ��فون)
وه ��ي كلمة مع�ب�رة وجميل ��ة وحكاية ال�س ��جني ال�سيا�س ��ي التي
(اعتقلته القوات…؟) �س�أ�س ��ردها يف مرة قادمة فقد عذب الرجل
واهني وحظي بكلمة(نحن �آ�سفون).

بغداد  /املدى
على �ضوء ارج��اع بريطانيا  44مقيما عراقيا
اىل بغداد يوم اجلمعة املا�ضي حيث ا�ستقبلت
احلكومة ثمانية منهم فقط وارجعت الباقني اىل
بريطانيا.
قالت النائبة ع��ن التحالف الكرد�ستاين تانيا
طلعت  :اننا نرف�ض اي حماولة الرجاع العراقيني
املقيمني خارج العراق اىل بلدهم ب�صورة ق�سرية
دون رغبة منهم يف الرجوع".
وقالت طلعت بح�سب وكالة ( �إيبا ) ام�س االحد"
ان بع�ض الالجئني ال�ع��رب يف ال��دول املختلفة
ق��ام��وا بت�سجيل بياناتهم على ان�ه��م عراقيون
وخا�صة بعد ع��ام  2003لال�ستفادة من بع�ض

الت�سهيالت التي تقدمها االمم املتحدة وبع�ض
ال ��دول ".وا�ضافت " ان اغ�ل��ب م��ن ي�خ��رج من
العراق مهاجرا اليخرج با�سمه احلقيقي وامنا
يخرج با�سم اخ��ر وج��واز م��زور فهذا ما ي�سبب
ا��ش�ك��االت ك�ث�يرة لبع�ض ال ��دول ال�ت��ي ت��دق��ق يف
البيانات اخلا�صة بطالبي الإق��ام��ة او اللجوء،
مبينة  :ان �سلطات الهجرة الربيطانية الت�ستقبل
الجئني وامنا ت�ستقبل فقط مقيمني واجراءاتها
يف هذا الأم��ر دقيقة" ،متمنية ان يكون " الذين
عادوا للبالد قد عادوا برغبتهم ال�شخ�صية ولي�س
ق�سرا".
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة العراقية
علي الدباغ  :ان ما قامت به احلكومة الربيطانية

ع�شائ��ر دي��اىل تعق��د م�ؤمت��را للم�صاحل��ة الوطني��ة
وزارة الداخلية مب�ش ��اركة وا�سعة من
قبل �ش ��يوخ ووجهاء الع�ش ��ائر لعموم
مناط ��ق حمافظ ��ة دي ��اىل وبح�ض ��ور
حمافظ دي ��اىل عبد النا�ص ��ر املهداوي
وقائ ��د عملي ��ات دي ��اىل الل ��واء الركن
طارق العزاوي وقادة االجهزة االمنية
وع ��دد م ��ن اع�ض ��اء جمل� ��س حمافظ ��ة
دياىل  ،حيث مت الت�أكيد على م�ش ��روع
امل�ص ��احلة الوطني ��ة وع ��ودة العوائل
املهج ��رة اىل م�س ��اكنها وان وح ��دة
العراقي�ي�ن ب ��كل اطيافهم كفيل ��ة بدحر
خمططات االرهاب .
م ��ن جانب ��ه اك ��د حماف ��ظ دي ��اىل ان
احلكوم ��ة املحلي ��ة ت�س ��عى ال�س ��تعادة
مبال ��غ التعوي� ��ض الت ��ي اعي ��دت اىل

جتاذبات �سيا�سية ت�سيطر
على عمل الربملان

اخلزين ��ة م ��ن خ�ل�ال ات�ص ��االتها م ��ع
جمل� ��س الن ��واب واحلكوم ��ة املركزية
من اج ��ل تق ��دمي الت�س ��هيالت للعوائل
املهج ��رة م�ش�ي�را اىل ان احلكوم ��ة
املحلي ��ة ت�س ��عى جلل ��ب اال�س ��تثمار
لتوف�ي�ر فر�ص العمل للعاطلني وتقدمي
اخلدمات العامة .
واو�ض ��ح قائ ��د عملي ��ات دياىل �س ��عي
القوات امل�س ��لحة لتعزي ��ز ما حتقق من
مكا�سب امنية وم�ساعدة املهجرين يف
الع ��ودة اىل مناطقه ��م مهيب ��ا ب�ش ��يوخ
الع�ش ��ائر اىل تق ��دمي الع ��ون يف ه ��ذا
املج ��ال والتع ��اون م ��ع اجه ��زة االم ��ن
لدحر االرهاب وتفويت الفر�ص ��ة على
ال�ساعني لزعزعة امن املحافظة .

فيما اكد �ش ��يوخ الع�ش ��ائر من جانبهم
عل ��ى ان ع�ش ��ائر دي ��اىل الت ��ي عا�ش ��ت
متحاب ��ة عل ��ى مر الع�ص ��ور �س ��وف لن
تخ�ض ��ع الرادة ال�ش ��ر واالره ��اب التي
هزم ��ت بوح ��دة ال�ص ��ف ل ��كل فئ ��ات
املجتمع .
واطلع ��ت املدى على حجم الدمار الذي
احلق ��ه االرهابي ��ون مبن ��ازل ومرافق
املحافظة .
يذك ��ر ان الآالف م ��ن العوائل املهجرة
م ��ا تزال ترف� ��ض الع ��ودة اىل مناطقها
اال�ص ��لية ب�س ��بب املخ ��اوف م ��ن عودة
العنف وعدم تعوي�ض ��هم ع ��ن منازلهم
وممتلكاته ��م التي فج ��رت او نهبت او
�سلبت .

بغداد  /املدى
�أوع ��زت وزي ��رة الإعم ��ار والإ�س ��كان
املهند�س ��ة بي ��ان دزه يي ب�إع ��ادة اعمار
ج�س ��ر الرم ��ادي يف حمافظ ��ة االنب ��ار
ال ��ذي تعر� ��ض �إىل عم ��ل �إرهاب ��ي �أدى
اىل �س ��قوط �أجزاء كب�ي�رة منه ما عطل
حركة ال�سري على الطريق الدويل الذي
يربط العراق مع الأردن و�سوريا.
وقال ��ت دزه ي ��ي يف بي ��ان له ��ا� ":إنه ��ا
�أعط ��ت �أوامره ��ا الفوري ��ة �إىل الهيئ ��ة
العام ��ة للط ��رق واجل�س ��ور �أح ��دى
ت�شكيالت الوزارة ب�سرعة اعادة اعمار
اجل�س ��ر وافتتاح ��ه �أمام امل ��ارة ب�أقرب
وق ��ت ممك ��ن مو�ض ��حة � " :أن الهيئ ��ة

ا�ستئناف املفاو�ضات بني دولة
القانون وتيار امل�شهداين
قائم ��ة انتخابي ��ة وا�س ��عة ت�ض ��م كل اطياف
ال�ش ��عب العراقي  ،م�ؤكدا ان التيار الوطني
امل�س ��تقل م ��ا زال يدر� ��س جي ��دا موقع ��ه يف
اخلارطة ال�سيا�سية املقبلة ويحر�ص على ان
يكون رقما �صعبا يف االئتالفات االنتخابية ،
م�شريا اىل ان التيار دخل يف مرحلة احل�سم
بالن�سبة لإعالن ائتالفه االنتخابي.
يذكر ان التيار الوطني امل�س ��تقل �س ��بق وان
كان قريبا م ��ن الدخول �ض ��من ائتالف دولة
القان ��ون اال ان املفاو�ض ��ات بينهم ��ا توقفت
ب�ش ��كل مفاجئ قب ��ل يومني م ��ن االعالن عن
ائت�ل�اف دولة القان ��ون الذي ير�أ�س ��ه نوري
املالكي.

بغداد  /املدى

ا�ست�ش ��هد مواط ��ن و�أ�ص ��يب
ثالثة �آخ ��رون بجروح بليغة
�إث ��ر انفج ��ار عب ��وة ال�ص ��قة
كان ��ت مثبت ��ة ب�س ��يارة ق ��رب
جامع ��ة بغ ��داد يف منطق ��ة
اجلادري ��ة و�س ��ط العا�ص ��مة
بغداد �أم�س الأحد.
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در بح�س ��ب
(�آكاني ��وز) � :أن "�س ��يارة
�صالون"تك�س ��ي" كان ��ت تقل
مواطن�ي�ن انفج ��رت نتيج ��ة
لتثبي ��ت عب ��وة ال�ص ��قة فيها

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

العام ��ة للط ��رق واجل�س ��ور التابع ��ة
للوزارة وامل�س� ��ؤولة عن اع ��ادة اعمار
اجل�سر �ش ��كلت جلنة فورية وهي االن
يف موق ��ع اجل�س ��ر لتقيي ��م الإ�ض ��رار
متهي ��د ًا لإع ��ادة اعــماره  ،م�ش�ي�رة �إىل
�أن الإ�ض ��رار �أ�ص ��ابت جهة الذهاب من
اجل�سر.
وبين ��ت ان ��ه يف الوقت الذي ن�س ��تنكر
في ��ه ه ��ذا العم ��ل الإرهاب ��ي الإجرامي
ن�ؤكد عزم ال ��وزارة وكوادرها العاملة
على �أعادة اعمار هذا اجل�سر و�إرجاعه
�أف�ض ��ل من ال�س ��ابق ليكون رد ًا حقيقي ًا
على اي عمل �إرهابي ي�س ��تهدف عراقنا
اجلديد.

انفجار عبوة يف بغداد ..و�ضبط مواد خمدرة و �أعتدة و�أ�سلحة يف العمارة

بغداد  /املدى

بغداد  /املدى

من ار�سال ال�شخا�ص من دون الت�أكد من هويتهم
واذا ما كانوا عراقيني �أم مل يكونوا يعد خطوة
من جانب واحد.
وقالت مفو�ضية االمم املتحدة العليا ل�ش�ؤون
ال�لاج�ئ�ين التابعة ل�لامم امل�ت�ح��دة يف حزيران
املا�ضي  :ان العراق اليزال غري م�ستعد ال�ستيعاب
العراقيني الذين يعي�شون يف اخل��ارج وان �أي
اعادة ق�سرية لالجئني �ستعر�ض حياتهم للخطر.
جت��دراال� �ش��ارة اىل ان بع�ض ال ��دول االوربية
واالمريكية قد ا�ستقبلت العراقيني املقيمني يف
اخلارج وادخلتهم ب�صفة الجئني كبلجيكا واملانيا
وال��والي��ات املتحدة بينما ترف�ض بع�ض الدول
ا�ستقبالهم اال بعقود عمل او الدرا�سة.

جلن��ة لتقيي��م �أ�ض��رار ج�س��ر
الرمادي متهيد ًا لإعماره

�ش ��ددت النائب ��ة عن الكتلة ال�ص ��درية يف الربملان لقاء �آل يا�س�ي�ن عل ��ى ان هناك جتاذبات
�سيا�سية م�سيطرة على عمل جمل�س النواب الت�شريعي والرقابي بحيث حتد من عمله".
وا�ضافت �آل يا�سني بح�سب وكالة ( �إيبا )" لي�ست كل عمليات اال�ستجواب م�سي�سة وهناك
بع�ض ال�شخ�ص ��يات تعرقل عملية ا�س ��تجواب الوزراء وامل�س� ��ؤولني".واكدت ال يا�سني"
ان هن ��اك ا�شخا�ص ��ا معين�ي�ن يف املفو�ض ��ية امل�س ��تقلة العلي ��ا لالنتخاب ��ات عليه ��م وثائق
وم�س ��تندات تتعلق بالف�ساد ت�س ��توجب ا�ستجوابهم ب�شدة".جتدراال�ش ��ارة اىل ان بع�ض
الكتل وال�شخ�صيات ال�سيا�سية تطالب بحجب الثقة عن مفو�ضية االنتخابات وا�ستبدالها
باخ ��رى ما اعتربه اخرون بان ��ه حماولة لتعطيل االنتخابات املقبل ��ة وادخال البلد بفراغ
د�س ��توري ،كما ي�ش�ي�ر بع�ض النواب اىل اتهام النائب االول لرئي�س املجل�س خالد العطية
بعرقلة عملية ا�ستجواب وزير النفط لكونه جزء ًا من كتلته ال�سيا�سية.

ك�ش ��ف قي ��ادي ب ��ارز يف التي ��ار الوطن ��ي
امل�س ��تقل الذي ير�أ�سه رئي�س جمل�س النواب
ال�س ��ابق حممود امل�ش ��هداين ان املفاو�ضات
ا�س ��ت�ؤنفت مع ائتالف دولة القانون لتكوين
قائمة انتخابية واحدة
وك�ش ��ف حممد ال�سامرائي بح�س ��ب وكالة (
�إيبا ) ام�س االح ��د ان رئي�س الوزراء نوري
املالك ��ي التقى رئي�س التيار الوطني حممود
امل�شهداين للتباحث يف �سبل تكوين ائتالف
انتخابي مو�سع .
وق ��ال ال�س ��امرائي" ان املالكي وامل�ش ��هداين
بحث ��ا يف �ش� ��أن االئت�ل�اف امل�ش�ت�رك �ض ��من

التحالف الكرد�ستاين يدعو
�إىل �إقرار قانون االنتخابات

رف�ض �إعادة العراقيني املقيمني يف اخلارج ق�سرا �إىل البالد

ط���ال���ب���ت ب�����ع�����ودة امل���ه���ج���ري���ن وت��ع��وي�����ض��ه��م

بعقوبة  /عمر الدليمي

ا�ستمرار اجلدل ب�ش�أن م�س�ألة كركوك

بغداد  /املدى
ا�س ��تقبل رئي� ��س اجلمهوري ��ة ج�ل�ال
طالب ��اين م�س ��اء �أم� ��س الأول رئي� ��س
جمل� ��س الن ��واب اياد ال�س ��امرائي يف
بغ ��داد  ،ومت خ�ل�ال اللق ��اء ،مناق�ش ��ة
امل�س ��تجدات على ال�س ��احة ال�سيا�سية
العراقي ��ة ،ال �س ��يما التحالف ��ات
واال�ص ��طفافات احلالي ��ة الت ��ي
ي�شهدها امل�ش ��هد ال�سيا�سي ،حت�ضريا
لالنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية املقبلة  ،كما
ج ��رى التباحث حول ال ��دور الرقابي
والت�ش ��ريعي ملجل� ��س الن ��واب ف�ض�ل�ا
عن �ضرورة اقرار قانون االنتخابات،
كخط ��وة مهمة يف حتديد م�س ��ار عمل
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية وا�س ��تعداداتها
خلو�ض ه ��ذه االنتخاب ��ات ،التي تعد
مرحلة مهمة وحا�سمة باجتاه تر�سيخ
التجربة الدميقراطية يف البالد.
كم ��ا ناق� ��ش الرئي� ��س طالب ��اين م ��ع
رئي�س جمل� ��س الن ��واب جمموعة من
الق�ض ��ايا التي تتعلق بالو�ضع الراهن
وا�ستحقاقات املرحلة املقبلة.
و ح�ض ��ر اللق ��اء ام�ي�ن ع ��ام احل ��زب
اال�س�ل�امي الدكتور ا�س ��امة التكريتي
ورئي�س كتل ��ة التحالف الكرد�س ��تاين
الدكتور ف�ؤاد مع�صوم ورئي�س ديوان
رئا�سة اجلمهورية ن�صري العاين.

عبداهلل ال�سكوتي

اكد ممث ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة اللواء
م ��ارد عب ��د احل�س ��ن احل�س ��ون ان
رئي� ��س ال ��وزراء واحلكوم ��ة العراقية
يدعمان بجدية تامة جهود امل�ص ��احلة
وي�س ��عيان لتق ��دمي كل م ��ا ي�ش ��جع
املهجري ��ن عل ��ى الع ��ودة اىل دياره ��م
�س ��يما تعوي� ��ض املت�ض ��ررين منهم من
خ�ل�ال تخ�صي�ص ��ات تعوي� ��ض ال ��دور
الت ��ي تعر�ض ��ت للتخريب او ال�ش ��هداء
وان ��ه الب ��د من ط ��ي �ص ��فحة املا�ض ��ي
والت�س ��امح لل�ش ��روع ببن ��اء م ��ا دمره
االره ��اب وحما�س ��بة كل م ��ن تلطخ ��ت
ايديه ��م بدم ��اء العراقي�ي�ن  ،ج ��اء ذلك
يف م�ؤمت ��ر عقدت ��ه جلنة الع�ش ��ائر يف
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فخري كرمي

�ص ��باح �أم� ��س ق ��رب مدخ ��ل
جامع ��ة بغ ��داد مبنطق ��ة
اجلادري ��ة م ��ا �أدى اىل مقتل
مواطن وجرح ثالثة �آخرين"
م�ضيفا � :أن "القوات الأمنية
يف املنطق ��ة �أغلق ��ت م ��كان
احل ��ادث ومنع ��ت اق�ت�راب
املواطن�ي�ن من ��ه ،فيما هرعت
�س ��يارات الإ�س ��عاف لنق ��ل
امل�ص ��ابني اىل امل�ست�ش ��فى"
 ،يذك ��ر �أن الإنفج ��ار �س� �بّب
غلق ج�سر اجلادرية �أكرث من
�ساعتني ّ
معط ًال حركة الط ّالب

واملوظفني ب�صورة وقتيّة.
ام ��ا يف العم ��ارة �ض ��بطت
دوريات �شرطة ( )200غرام
م ��ن امل ��واد املخ ��درة يف احد
املن ��ازل مبنطق ��ة �أب ��و رمانة
مبدينة العمارة.
وا�ض ��اف مدي ��ر الإع�ل�ام يف
�شرطة مي�سان العقيد �صادق
�س�ل�ام بح�س ��ب وكال ��ة ( �إيبا
) كما عرثت ال�ش ��رطة �أي�ض ��ا
على �أ�سلحة واعتده ت�ضمنت
م�سد�س ًا نوع توكاريف و ()6
بنادق كال�شنكوف ورمانتني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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يدويت�ي�ن وكيل ��و غرام� � ًا من
م ��ادة (� )TNTأ�ض ��افة اىل
ح�ش ��وات دافعة خمتلفة ومت
ت�سليمها اىل مديرية مكافحة
املتفجرات.
ويف الب�صرة �أعتقلت القوات
العراقي ��ة �شخ�ص ��ا "مرتبط ًا
باجلماع ��ات امل�س ��لحة الت ��ي
متول من دول اجلوار".
وق ��ال م�ص ��در يف اجلي� ��ش
بح�سب (�آكانيوز) �إن " :هذا
ال�ش ��خ�ص مته ��م بتهري ��ب
اال�س ��لحة اىل داخ ��ل البل ��د
وتنظيم هجمات م�سلحة �ضد
الق ��وات االمني ��ة وانه اعتقل
وفق ��ا ملذك ��رة ق�ض ��ائية "يف
منطق ��ة مل يحدده ��ا امل�ص ��در
 ،م�ض ��يف ًا �أن " :تل ��ك القوات
اعتقلت اي�ض ��ا �شخ�ص ��ا �آخر
متهم ًا باال�ش�ت�راك يف اعمال
م�سلحة �ضد القوات العراقية
والأمريكية يف الب�ص ��رة يف
عملية �أخرى منف�صلة".
و�أفاد م�صدر �أمني يف مدينة
املو�ص ��ل � ،أن مدي ��ر ع ��ام
اال�س ��منت ال�ش ��مالية ا�صيب
بج ��روح اثن ��اء ا�س ��تهدافه
ب�سيارة مفخخة.
وقال امل�ص ��در بح�سب وكالة
(�آكانيوز) �إن "مدير اال�سمنت
ال�ش ��مالية ح�س�ي�ن حم�س ��ن
عبي ��د واثن�ي�ن م ��ن مرافقي ��ه
ا�ص ��يبوا بج ��روح ب�أنفج ��ار

�س ��يارة مفخخ ��ة ا�س ��تهدفته
عن ��د الب ��اب اخللف ��ي ملدين ��ة
املالهي �شمايل املو�صل" .
ومل ي ��دلِ امل�ص ��در باملزيد من
التفا�صيل.
ويف الفلوج ��ة ذك ��ر م�ص ��در
�أمن ��ي يف ال�ش ��رطة ان عبوة
نا�س ��فة انفجرت �أمام مدر�سة
�إبتدائي ��ة �ش ��رق الفلوج ��ة ما
�أدى �إىل وقوع �إ�صابات.
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در بح�س ��ب
وكال ��ة (�آكاني ��وز) �إن "عبوة
نا�س ��فة زرعه ��ا م�س ��لحون
جمهول ��ون �أم ��ام مدر�س ��ة
اب ��ن خل ��دون االبتدائي ��ة
�ش ��رق الفلوج ��ة ،انفج ��رت
ام�س االحد قبل ب ��دء الدوام
الر�سمي  ،م�ضيفا ان "انفجار
العبوة النا�س ��فة مل يت�س ��بب
بوق ��وع �إ�ص ��ابات " ،لكنه مل
يذكر فيما �إذا ح�صلت �أ�ضرار
مادية اثر االنفجار �أم ال.
وهذا هو ثاين انفجار عبوة
نا�س ��فة ت�ش ��هده املدين ��ة منذ
يوم ال�س ��بت  ،حيث انفجرت
عبوة م�س ��تهدفة ناقلة جنود
كب�ي�رة يف منطق ��ة النعيمية
�ش ��رق الفلوج ��ة� ،أ�س ��فر
انفجاره ��ا ع ��ن ا�ست�ش ��هاد
�أربعة جنود و�إ�ص ��ابة ع�شرة
�آخري ��ن ،كانت ج ��روح ثالثة
منهم بليغة  ،ح�س ��ب م�ص ��در
�أمني .
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بغداد  /املدى
دع ��ا النائب عن التحالف الكرد�س ��تاين
خال ��د �ش ��واين الكت ��ل الربملاني ��ة �إىل
�إقرار قانون االنتخابات املقرر عر�ض ��ه
للت�ص ��ويت يف جمل� ��س الن ��واب اليوم
االثنني منتقد ًا بح�س ��ب "راديو �س ��وا"
بع� ��ض الكتل ب�س ��بب "�إ�ص ��رارها على
فر� ��ض ر�أيه ��ا عل ��ى الباقي" م�س ��تبعد ًا
يف نف� ��س الوق ��ت ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات
النيابي ��ة حت ��ى و�إن مل يتم الت�ص ��ويت
على قانون االنتخابات يوم االثنني.
اىل ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية
عدن ��ان الدنبو� ��س �إن بع� ��ض الن ��واب
يب ��دون رغبته ��م بالقائم ��ة املفتوح ��ة
اعالمي ��ا ام ��ا يف اخلف ��اء فريغب ��ون
بالقائم ��ة املغلق ��ة منوها ب� ��أن هذا لي�س
يف �صالح العملية ال�سيا�سية وتطلعات
ال�شارع العراقي".
وا�ضاف الدنبو�س بح�سب وكالة ( �إيبا
) ام�س الأح ��د  :االكراد الوحيدون من
اع�ض ��اء جمل�س الن ��واب الذين يعلنون
جه ��ارا رغبتهم بالقائمة املغلقة  ،م�ؤكد ًا
ان م ��ن يري ��د القائم ��ة املغلق ��ة ه ��و من
يرغب بتمرير وج ��وه (كاحلة) ملجل�س
النواب املقبل ال يعرف ال�شارع العراقي
عنها اي �شيء".على حد و�صفه.
وكانت املرجعيات الدينية وال�سيا�سية
وال�ش ��عبية ق ��د �أب ��دت رغبته ��ا ب�إجراء
االنتخاب ��ات املقبل ��ة وف ��ق القائم ��ة
املفتوحة.
من جهته اكدت ع�ضوة جمل�س النواب
النائبة جنان العبيدي عن االئتالف ان
جمي ��ع الكت ��ل ال�سيا�س ��ية اجمعت على
�ض ��رورة اعتماد القائم ��ة املفتوحة يف
االنتخابات القادمة.
وا�ض ��افت العبي ��دي بح�س ��ب ( واع)
ان" م�س� ��ألة اعتم ��اد القائم ��ة املفتوحة
ا�ص ��بحت اليوم مطلب ًا جماهريي ًا حيث
يري ��د الناخ ��ب العراقي ان ي ��رى حرية
يف اختيار من ميثله يف الربملان القادم
واليفر� ��ض عليه كت ًال متثل ��ه عن طريق
القائمة .
وبين ��ت انن ��ا يف الربمل ��ان ناق�ش ��نا هذا
املو�ض ��وع واتفقن ��ا عل ��ى ان تك ��ون
القائم ��ة املفتوح ��ة ه ��ي التي �س ��تعتمد
ولك ��ن اخلالف الذي يح ��ول دون اقرار

القان ��ون هو ق�ض ��ية كرك ��وك فهناك من
يري ��د له ��ا و�ض ��ع خا� ��ص وهن ��اك م ��ن
يرف�ض ذلك".
يذكر ان اقرار �شكل القائمة االنتخابية
�س ��يتم عن ��د الت�ص ��ويت عل ��ى تعديالت
قان ��ون االنتخابات والتي من املقرر ان
جتري اليوم االثنني.
م ��ن جهته ه ��دد النائ ��ب ع ��ن التحالف
الكرد�س ��تاين حمم ��ه خلي ��ل مبقاطع ��ة
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف ح ��ال مت
من ��ح كركوك و�ض ��عا خا�ص ��ا يف قانون
االنتخابات.
وقال خليل � :إنه �سيطالب ب�إعطاء و�ضع
خا�ص لكل من بغ ��داد ونينوى ودياىل
و�ص�ل�اح الدين �إذا ما مت �إعطاء كركوك
�ص ��فة خا�ص ��ة يف االنتخابات ،وا�صفا
دع ��وة بع� ��ض الأط ��راف �إىل �إعط ��اء
و�ض ��ع خا�ص لكركوك ب�أنها "حنني �إىل
املا�ضي" و"عودة �إىل الدكتاتورية".
وه ��دد خلي ��ل بح�س ��ب "رادي ��و �س ��وا"
مبقاطع ��ة التحال ��ف الكرد�س ��تاين
االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن
حمافظ ��ة كرك ��وك تع ��د واح ��دة م ��ن
املحافظ ��ات العراقية ح�س ��ب م ��ا ين�ص
عليه الد�ستور العراقي.
باملقاب ��ل� ،ش ��دد نائ ��ب رئي� ��س ح ��زب
العدال ��ة الرتكم ��اين وع�ض ��و جمل� ��س
حمافظ ��ة كرك ��وك ح�س ��ن ت ��وران على
القول � :إن رف�ض التحالف الكرد�ستاين
�إعطاء كركوك و�ض ��عا خا�ص ��ا ال ي�ستند
اىل �أ�ص ��ول د�س ��تورية �أو قانوني ��ة ،
داعي ��ا االحتكام للد�س ��تور فيم ��ا يتعلق
بكركوك .
ويف معر� ��ض ال ��رد على �س� ��ؤال ب�ش� ��أن
عدم ت�شكيل الأحزاب الرتكمانية قائمة
موح ��دة لدخ ��ول االنتخاب ��ات املقبل ��ة،
قال توران � :إنه انق�س ��ام منظم من قبل
الق ��وى والأحزاب الرتكمانية ،م�ش�ي�را
�إىل �أن ت ��وزع الرتكم ��ان عل ��ى خم� ��س
حمافظ ��ات عراقي ��ة عل ��ى �أق ��ل تقدير ال
مينح الفر�ص ��ة للف ��وز مبقاع ��د كبرية،
ح�سب قوله .
يذكر �أن هناك خالفا حادا بني التحالف
الكرد�ستاين وبع�ض الأطراف العربية
والرتكماني ��ة ح ��ول كيفي ��ة �إج ��راء
االنتخابات يف مدينة كركوك.

ا�����س����م����اء وم����دن
تي�سري امل�شهداين

قالت النائبة عن كتلة التوافق تي�س�ي�ر امل�ش ��هداين " ان الإعالن عن جبهة التوافق الذي مت
يوم ام�س هو تو�ض ��يح لل�ش ��ارع العراقي عمّن هي التوافق  ،منوهة اىل ان كتلة التوافق
التي دخلت انتخابات  2005ت�شكلت نتيجة لظروف املرحلة �آنذاك ،لذلك كان توجهها نحو
مكون معني".وا�ضافت امل�شهداين بح�سب وكالة ( �إيبا ) ام�س االحد" ان الت�شكيل ال�سابق
للجبه ��ة وال ��ذي دخل االنتخابات املا�ض ��ية �ش ��هد ان�س ��حاب كيانات من ��ه كمجل�س احلوار
الوطني وبع�ض ال�شخ�ص ��يات االخرى التي نحرتم توجهاتها ال�سيا�سية"  ،م�شرية اىل ان
احلوارات ال تزال م�س ��تمرة مع بع�ض الكتل ال�سيا�س ��ية تريد االن�ض ��مام للجبهة و�ست�شهد
االيام املقبلة االعالن عن هذه الكتل الراغبة باالن�ضمام".

بغداد

�أك ��د �أحد قادة ال�ص ��حوة يف منطق ��ة االعظمية ببغداد و�س ��ام العبيدي  :ان"هن ��اك �أطراف ًا
�سيا�س ��ية حكومية واخرى خارج احلكومة تقف وراء الت�ص ��فية اجل�س ��دية التي يتعر�ض
لها قادة ال�ص ��حوات .و�أردف العبيدي بح�س ��ب (�أكانيوز) �إن " :اال�ش ��هر االخرية �ش ��هدت
�ص ��راعات وت�ص ��فيات ج�س ��دية تعر�ض لها العديد من عنا�ص ��ر ال�ص ��حوات من قبل جهات
واطراف �سيا�س ��ية بع�ض ��ها م�ش ��ارك يف احلكوم ��ة احلالية وبع�ض ��ها مدعوم م ��ن �أطراف
حكومية ،تعر�ض ��ت م�ص ��احلها لل�ض ��رر خالل فرتة �سيطرة جمال�س ال�ص ��حوة على مقاليد
االم ��ور يف املناط ��ق الت ��ي ا�ش ��رفت على ملفها االمني ب�ش ��كل مبا�ش ��ر"  ،م�ض ��يفا ":مل يعد
مرغوب ��ا بنا اليوم بعد كل الت�ض ��حيات واجله ��ود التي قدمناها ،وع ��اد الكثريون منا اىل
اعمالهم ال�سابقة التي توقفت قبل اعوام ب�سبب �سوء االو�ضاع االمنية".

ت����ع����زي����ـ����ـ����ة
يتقدم املجل�س العراقي لل�سلم
والت�ضامن ب�أحر التعازي اىل

اال�ستاذ ثامر الهيم�ص

رئي�س فرع بغداد للمجل�س
بوفاة �شقيقه ( زاهد الهيم�ص )
اثر نوبة قلبية مفاجئة ..

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع
رحمته وادخله ف�سيح
جناته
ولعائلته ال�صرب ال�سلوان

املجل�س العراقي
لل�سلم و الت�ضامن
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