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هواء يف �شبك

( كل واحد احجارته ابعبه)

من ��ذ اي ��ام مل ار (احميّد الفه ��د) وباالم�س التقيت ��ه بال�صدفة� ،ضحك
وق ��ال يل :ما اخبار ال�سيا�سة ه ��ذه االيام  ،قلت له :نحن منر مب�أزق
كب�ي�ر �سببه(جمل�س النواب) ،والعملية ال�سيا�سية يف خطر كبري ان
مل يلج�أ املجل�س اىل مبد�أ التوافق ثانية.
�ضح ��ك وق ��ال( :ميعود ه ��وه كل واح ��د احجارته ابعب ��ه) ،قلت لقد
نطق(احم ّي ��د الفه ��د) و�سوف يحك ��ي ق�صة هذا املث ��ل  ،فقال :يحكى
ان الغ ��راب او�ص ��ى ابنه وق ��ال :احذر من االن�سان ف�أن ��ه ان ظفر بك
يقتل ��ك  ،ف� ��أذا ر�أيته قد انحن ��ى فاعلم انه قد وجد حج ��ارة لي�ضربك
به ��ا  ،ف ��رد الغ ��راب ال�صغري �س ��وف اطري هارب� � ًا حت ��ى ان مل ينحن
االن�س ��ان ليلتق ��ط حج ��ارة ف�س�أل ��ه الغ ��راب االب ملاذا؟ ق ��ال :الن كل
واحد(احجارته ابعبه).
وعق ��ب (احم ّي ��د الفه ��د) ان هذا املثل ي�ض ��رب على م ��ا تنطوي عليه
�سري ��رة البع� ��ض وال يك�ش ��ف عنه ��ا ،ف�ت�راه يف�ش ��ل الق ��رار الفالين
ويح ��اول اف�ش ��ال القان ��ون الف�ل�اين لغاي ��ة يف نف�س ��ه  ،وال اظن يف
تعطيل اقرار قان ��ون االنتخابات �سوى غايات �سيئة همها ان تعطل
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وت�ص ��ادر اجله ��ود الكبرية التي بذل ��ت لتثبيت
الدميقراطي ��ة وال�سري عليه ��ا ،باعتبار ان جمل�س الن ��واب هو اعلى
�سلطة يف البلد وهو �سلطة ال�شعب ول�سانه.
قل ��ت :وم ��اذا تتوق ��ع ان يح ��دث ق ��ال :مزي ��د م ��ن االنتظ ��ار ورمبا
ا�ستغل ��ت هذه الفرتة من االرهابيني الت ��ي تكون فيها اجهزة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها م�شلولة تنتظر ما �سيفعل جمل�س النواب ،على اعتبار
ان اق ��رار قان ��ون االنتخاب ��ات �شيء حي ��وي وهو ال ��ذي �سيقرر ان
االنتخابات �ستجري يف موعدها املقررام ال.
اخ�ش ��ى ان قوى االرهاب والتيارات االخ ��رى واالجندات االقليمية
ت�سرع يف ا�ستغ�ل�ال هذا اخلالف ال�سيا�سي وتب ��د�أ بالعمل لالخالل
بالو�ض ��ع االمني ال ��ذي انطوى على ف�ت�رات من اال�ستق ��رار �شفعت
بزي ��ادة العب ��وات والدراجات املفخخة خ�صو�ص� � ًا وان قائد القوات
االمريكي ��ة يف الع ��راق (اوديرنو) ح ��ذر من ازدي ��اد عمليات العنف
يف االي ��ام املقبلة نتيجة الختالفات وجهات النظر والر�ؤى بالن�سبة
للق�ضايا املهمة املطروحة للت�صويت يف جمل�س النواب.
واوديرن ��و قائ ��د ع�سك ��ري ويع ��رف م ��ا تنط ��وي علي ��ه االختالفات
ال�سيا�سي ��ة  ،وكذل ��ك رمب ��ا �سمع به ��ذا املثل ويعل ��م ان كل واحد من
ال�سيا�سيني (احجارت ��ه ابعبه) ي�ستخدمها متى �شاء دون ان ينحني
اللتقاطها من االر�ض.
حاولت ا�ستدراجه فقلت :عندم ��ا تختلف جماعة من النا�س يف ايام
زم ��ان م ��اذا كنتم تفعلون  ،ق ��ال:اول �شيء ندع ��و املختلفني ومن ثم
نبد�أ بالكالم التوفيقي وتطييب اخلواطر ونحاول بعدها عن طريق
اح ��د املتكلمني ال ��ذي يذكر احل ��وادث التي مرت وكي ��ف حلت وانها
كان ��ت �شبيهة به ��ذه احلادثة وما نق ��وم من جمل�سن ��ا اال اذا ت�صافح
اجلميع وانتهت امل�س�ألة بـ (بو�س را�س عمك).
وم ��ن ثم يتف ��ق النا�س وتنتهي امل�شكلة  ،ه ��ذا االمر ويف هذا الوقت
بال ��ذات يجعلن ��ي افك ��ر مليا لأجد م ��ا ينا�سبه من كلم ��ات  ،واال ماذا
كان يعم ��ل الن ��واب من ��ذ ارب ��ع �سن ��وات ناق�ش ��وا واق ��روا القوانني
الب�سيط ��ة بعد ان تغيب الكث�ي�رون عن جل�سات املجل� ��س الذي ر�أى
ان م ��ن االف�ضل ارج ��اء القوانني املهمة والتي متث ��ل م�شكلة حقيقية
رمب ��ا يختلف عليها الن ��واب  ،ولذا ا�صبح ��وا االن امام خيار �صعب
خ�صو�صا بعد ت�صاعد اال�صوات التي تدعو اىل حل املجل�س .

عبداهلل ال�سكوتي

طالباين يبحث مع ال�سامرائي والبوالين �آخر تطورات العملية ال�سيا�سية
بغداد  /املدى
التقى رئي� ��س اجلمهورية جالل طالباين
رئي�س جمل� ��س النواب اي ��اد ال�سامرائي
وناق� ��ش �آخ ��ر التط ��ورات يف العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة واالنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
املقبل ��ة التي م ��ن املق ��رر اجرا�ؤها مطلع
الع ��ام املقب ��ل .واو�ض ��ح بي ��ان رئا�سي:
ان ال�سامرائ ��ي اطل ��ع طالب ��اين عل ��ى
مواق ��ف الكت ��ل النيابي ��ة جت ��اه قان ��ون
االنتخاب ��ات ،وال�صعوب ��ات التي حتول
دون اقرار هذا القانون .وا�شار الرئي�س
طالب ��اين يف ت�صري ��ح �صحف ��ي م�شرتك
عق ��ب اللق ��اء ،اىل ان ��ه بحث م ��ع رئي�س
جمل�س الن ��واب "كيفية العم ��ل امل�شرتك
م ��ن اج ��ل تفعي ��ل العملي ��ة االنتخاببي ��ة
كي ال تتعط ��ل امل�س�ي�رة الدميقراطية،".
م�ضيف ��ا :ان ��ه ورئي� ��س املجل� ��س بحث ��ا
يف املوا�ضي ��ع العام ��ة ،وكان ��ت االراء
متقاربة .من جانب ��ه عبرّ ال�سامرائي عن
�شكره للرئي� ��س طالباين "لالفق الوا�سع
ال ��ذي يتمت ��ع به والق ��درة عل ��ى احتواء
امل�ش ��اكل والتعام ��ل معه ��ا ".م�ضيف ��ا "
ان ��ه احاطه علما بالدواع ��ي التي جعلتنا
نطلب منه اىل دع ��وة املجل�س ال�سيا�سي
لالمن الوطن ��ي واهمية ان تتحمل الكتل
ال�سيا�سية م�س�ؤوليتها".واو�ضح رئي�س
جمل� ��س الن ��واب بان ��ه مت خ�ل�ال اللق ��اء
ت ��داول بع�ض االف ��كار بخ�صو�ص اماكن
العقب ��ات وطبيع ��ة امل�ش ��كالت ومواق ��ف
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ،م�ضيف ��ا "نح ��ن م ��ع
الرئي� ��س ان �ش ��اء الل ��ه مطمئن ��ون بع ��د
هذا اللقاء ان ��ه �سيكون باالمكان معاجلة
املو�ضوع ب�صيغة مر�ضية للجميع".
وم ��ن جانب اخ ��ر التقى طالب ��اين وزير
الداخلية ج ��واد البوالين وج ��رى اثناء
اللق ��اء التباح ��ث ح ��ول �آخ ��ر التطورات
االمني ��ة و ال�سيا�سي ��ة وكيفي ��ة مواجه ��ة
االره ��اب و التحدي ��ات الت ��ي تعرق ��ل
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وحماي ��ة التجرب ��ة
الدميقراطية املتنامي ��ة يف البالد ،معربا
عن م�ساندت ��ه لأي توجه وطني م�س�ؤول
يعززالعملي ��ة الدميقراطي ��ة و يو�س ��ع
قاعدته ��ا  ،م�ش ��ددا عل ��ى �ض ��رورة النظر
اىل جمي ��ع الق�ضايا الت ��ي تخ�ص حا�ضر
و م�ستقبل الب�ل�اد بعيون عراقية �صافية
 ،م ��ن اجل جتاوز ال�صعوب ��ات و التغلب
عل ��ى امل�ش ��اكل التي تقف بوج ��ه تر�سيخ
الوحدة الوطنية.

من جانب ��ه اطلع وزي ��ر الداخلي ��ة جواد
البوالين الرئي�س طالباين على االهداف
الت ��ي ت�ش ��كل م ��ن اجله ��ا ائت�ل�اف وحدة
الع ��راق م�ش�ي�را اىل ان ه ��ذا االئت�ل�اف
ينا�ض ��ل م ��ن اج ��ل امل�ش ��روع العراق ��ي
الوا�س ��ع واخل ��روج م ��ن التخندق ��ات
ال�ض ّيق ��ة .جم ��ددا �شك ��ره وامتنان ��ه
الكبريي ��ن للرئي�س طالب ��اين على ح�سن
اال�ستقب ��ال و ك ��رم ال�ضياف ��ة  ،مثمن ��ا
قيادته احلكيمة للعراق اجلديد  ،وا�صفا
اي ��اه ب�صمام االم ��ان جلمي ��ع العراقيني
مبختلف انتماءاتهم املتنوعة .
وح�ض ��ر اللق ��اء كبري م�ست�ش ��اري رئي�س
اجلمهوري ��ة فخ ��ري ك ��رمي  .م ��ن جانب
اخ ��ر التق ��ى رئي� ��س اجلمهوري ��ة ج�ل�ال
طالب ��اين قائ ��د الق ��وات االمريكي ��ة يف
الع ��راق اجل�ن�رال رميون ��د اوديرن ��و،
يرافق ��ه روب ��رت ف ��ورد نائ ��ب ال�سف�ي�ر
االمريك ��ي ل ��دى العراق ،وع ��دد اخر من
اركان ال�سف ��ارة .وج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء
بح ��ث العالق ��ات الثنائي ��ة ب�ي�ن الع ��راق
والواليات املتحدة االمريكية ،و�ضرورة

توطي ��د �أُط ��ر ال�صداق ��ة املتبادل ��ة ب�ي�ن
البلدين ال�صديقني يف جميع امليادين.
كم ��ا مت تب ��ادل االراء ح ��ول جمم ��ل
التطورات ال�سيا�سي ��ة واالمنية ،ال�سيما
اال�ستع ��دادات اجلاري ��ة لالنتخاب ��ات
الت�شريعي ��ة املقبل ��ة يف العراق واحلراك
ال�سيا�س ��ي احل ��ايل ب�ش� ��أن قان ��ون
االنتخاب ��ات ومواقف الكت ��ل ال�سيا�سية
جتاهه ،كم ��ا متت مناق�شة م�س�ألة كركوك
اي�ضا .واكد الرئي�س طالباين اهمية هذه
االنتخابات وا�صف ��ا اياها بامل�صريية ،و
�شدد على �ض ��رورة اجرائها يف موعدها
املقرر،م�ش�ي�را اىل ب ��دء االت�صاالت التي
�سوف يجريها مع االط ��راف ال�سيا�سية،
م ��ن اجل ازالة العراقيل التي تقف بوجه
اقرار قانون االنتخابات.
من جهته اك ��د اجل�ن�رال اوديرنو اهمية
الدور البارز الذي يلعبه الرئي�س طالباين
يف توحي ��د �صف ��وف الق ��وى العراقي ��ة،
و�صوال اىل حلول مقبولة للم�شاكل التي
تعيق جمم ��ل العملية ال�سيا�سية.وح�ضر
اللقاء وزير امل ��وارد املائية عبدا اللطيف

رئي�س اجلمهورية جالل طالباين مع رئي�س جمل�س النواب اياد ال�سامرائي

ر�شي ��د. .اىل ذال ��ك قالت النائب ��ة رابحة
عبدالل ��ه ع ��ن التحال ��ف الكرد�ستاين :ان
تباع ��د واخت�ل�اف وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن
اع�ض ��اء جمل�س الن ��واب كانت وراء عدم
االتفاق على قان ��ون االنتخابات ب�صيغة
نهائي ��ة رغ ��م املناق�ش ��ات الطويل ��ة ب�ي�ن
االع�ضاء.
وا�ضاف ��ت رابح ��ة بح�سب (وكال ��ة انباء
االع�ل�ام العراق ��ي/واع) " ان املجل� ��س
ال�سيا�س ��ي لالم ��ن الوطن ��ي �س ��وف ل ��ن
يتو�ص ��ل اىل اتف ��اق ب�ش ��ان اخلالف ��ات
ح ��ول القان ��ون الن املجل� ��س يتكون من
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل نف�سه ��ا الت ��ي اختلف ��ت
داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب وه ��م يحمل ��ون
نف� ��س االفكار واالراء .وتوقعت عبد الله
ان ي�ص ��ار يف نهاي ��ة املط ��اف اىل اعتماد
قان ��ون االنتخاب ��ات ع ��ام  2005بعد ان
يعج ��ز املجل�س ال�سيا�سي ع ��ن الو�صول
اىل اتف ��اق نهائي عنده ��ا �سيكون �ساري
املفعول .واتهمت عبد الله بع�ض اع�ضاء
جمل�س الن ��واب بانهم اليري ��دون اجراء
االنتخاب ��ات فا�صبح ��ت ق�ضي ��ة كرك ��وك

واجهة له ��ذا التاخري بحج ��ة ازدياد عدد
املواطنني فيها فلم ��اذا كركوك خ�ص�صت
بال ��ذات وا�صبح ��ت حال ��ة خا�ص ��ة ل ��دى
البع�ض فالعراقيون مت�ساوون باحلقوق
والواجب ��ات ولهم احل ��ق الد�ستوري يف
امل�شارك ��ة باالنتخابات،.وتابع ��ت :ان
االدع ��اءات بوج ��ود تزوي ��ر يف �سجالت
الناخب�ي�ن غري �صحيحة وق ��د طالبنا بان
ياتونا بوثيقة واحدة تثبت ادعاءهم رغم
انن ��ا على يق�ي�ن بعدم امتالكه ��م اي دليل
وا�ضح حول املو�ضوع ،فما زالت كركوك
تعمل على امل ��ادة  140والتي تن�ص على
ان من ال تعود ا�صوله اىل هذه املحافظة
فعلي ��ه الرحي ��ل اىل حمافظت ��ه والعك�س
ه ��و ال�صحي ��ح .م ��ن جه ��ة اخ ��رى وجّ ه
رئي� ��س اجلمهورية جالل طالباين برقية
مبنا�سب ��ة الذك ��رى العا�ش ��رة ال�ست�شهاد
�آي ��ة الل ��ه العظم ��ى ال�سيد حمم ��د �صادق
ال�ص ��در �أكد فيها �":أن ال�سيد ال�شهيد كان
واح ��د ًا من �أفذاذ علم ��اء الأمة الإ�سالمية
و�أحد اك�ب�ر امل�صلحني يف تاريخ العراق
ال�سيا�س ��ي يف القرن الع�شري ��ن" م�شري ًا

ب�سبب ت�أخر �صدور القانون
املالكي يطلع نظريه االردين
املفو�ضية مل تنته بعد من و�ضع نظام احلمالت الدعائية للمر�شحني على نتائج زيارته لوا�شنطن
بغداد  /املدى

�أك ��د رئي� ��س املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات فرج
احلي ��دري �أن املفو�ضي ��ة مل تنت ��ه بع ��د م ��ن و�ض ��ع نظ ��ام
للحم�ل�ات الدعائية للمر�شحني ب�سب ��ب ت�أخر �صدور قانون
االنتخاب ��ات .و�أو�ض ��ح احلي ��دري بح�س ��ب "رادي ��و �سوا"
�أن املفو�ضي ��ة و�ضع ��ت �ضوابط للحم�ل�ات الدعائية �شبيهة
بال�ضوابط التي اتبعت يف انتخابات جمال�س املحافظات.
و�أ�ضاف احليدري �أن �أماكن املل�صقات الدعائية للمر�شحني
ق ��د مت حتديدها ،م�شريا �إىل ع ��دم قانونية ا�ستخدام مباين
الدول ��ة واجلوامع للدعاي ��ة االنتخابيةهذا وح ��ددت �أمانة

انخفا�ض �أعداد
املعتقلني �إىل
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بغ ��داد واملفو�ضي ��ة العليا امل�ستقل ��ة للإنتخاب ��ات �ضوابط
جدي ��دة للدعاي ��ة الإنتخابي ��ة اخلا�ص ��ة بالكت ��ل واالحزاب
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تروم امل�شارك ��ة يف الإنتخاب ��ات النيابية
املقبل ��ة .وق ��ال مدير ع ��ام العالق ��ات يف االمان ��ة حكيم عبد
الزه ��رة للق�س ��م ال�صحف ��ي يف املرك ��ز الوطني لالع�ل�ام �أن
اجلانب�ي�ن اتفق ��ا عل ��ى ال ��زام االح ��زاب والكت ��ل ال�سيا�سية
امل�شارك ��ة بعدم الكتاب ��ة على اجلدران با�ستخ ��دام الطالء،
وكذلك من ��ع �إ�ستخ ��دام امل ��واد الال�صقة كالغ ��راء وال�صمغ
والت ��ي ترتك ت�أث�ي�رات ت�سب ��ب ت�شوي ��ه جمالي ��ة اجلدران
والأماكن العامة .وطالب اجلانبان الكتل ال�سيا�سية بالتقيد

بغداد  /قي�س عيدان
ك�ش ��ف م�ص ��در خم ��ول ف ��ى ق ��وة امله ��ام  134التابع ��ة اىل ادارة املعتقالت
االمريكي ��ة ف ��ى الع ��راق "انخفا� ��ض اع ��داد املعتقل�ي�ن اىل ( )7467معتق ًال
ب�ضمنه ��م ( )66معتق ًال من العرب واالجانب ف ��ى معتقلي كروبر والتاجي
؛ ج ��اء ذلك فى ات�صال هاتف ��ي اجرته (املدى) يوم �أم� ��س ،و�أ�ضاف امل�صدر
�أن " م ��ن ب�ي�ن املعتقلني هن ��اك (� )158ص ��درت بحقهم اح ��كام ق�ضائية كما
يوجد اكرث من الف معتقل ينتظرون مثولهم �أمام املحاكم العراقية لوجود

االحتاد
توقد �شمعتها
الثامنة ع�شرة
مثل كل عام اطف�أت االحتاد
ال�شمعة ال�سابعة ع�شرة من
عمرها االغر على طريق
البناء والتقدم يف عراق احتادي
دميقراطي مزدهر .
وقد �شهدت االحتاد الغراء كما
�شهدت ال�صحف االخرى م�ساحة
وا�سعة للحرية ادت اىل اعطاء
م�سافة م�ضافة على طريق
االبداع والتطور وبهذا تهنئ
املدى زميلتها االحتاد وتتمنى
لها مزيدا من التطور على طريق
االعالم احلر الدميقراطي.

دع ��اوى ق�ضائي ��ة �ضدهم فيما بلغ عدد االحداث حت ��ى االن  20معتق ًال فقط
.كم ��ا ا�ش ��ار امل�صدر اىل ان اطالق �س ��راح املعتقلني م ��ازال م�ستمرا بعد ان
حت�ص ��ل موافق ��ة اللجنة العراقي ��ة امل�شكلة لهذا الغر�ض عل ��ى عملية اطالق
�س ��راح اي معتق ��ل  ،مبينا �أنه ��م  ":يعملون مع احلكوم ��ة العراقية ل�ضمان
�سري �إطالق ال�سراح والت�سف�ي�ر بطريقة �آمنة ومنظمة" ،م�شريا اىل اجراء
مراجعة �شاملة مللف كل معتقل من قبل قوات التحالف واحلكومة العراقية
لتحديد ما �إذا ينبغي العمل به.

التقى رئي� ��س الوزراء ن ��وري املالكي
نظريه الأردين نادر الذهبي اخلمي�س
يف مط ��ار عم ��ان ليطل ��ع الأخ�ي�ر على
نتائ ��ج الزيارة بعد ع ��ودة املالكي من
امل�ؤمت ��ر اال�ستثم ��اري ال ��ذي عق ��د يف
وا�شنط ��ن  ،وا�ستعر� ��ض اجلانب ��ان
تط ��ورات الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة
والأمني ��ة عل ��ى ال�ساح ��ة العراقي ��ة،
و�أك ��د الذهب ��ي بح�سب وكال ��ة (برتا)
جتديد موقف الأردن الداعم ال�ستقرار
الع ��راق ووحدت ��ه و�سالم ��ة �أرا�ضي ��ه
وحتقي ��ق امل�صاحلة بني �أبنائه معترب ًا
االنتخابات الربملانية العراقية حمطة
هام ��ة عل ��ى �صعي ��د تعزي ��ز العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة يف العراق ،م�ؤك ��دا �أهمية
م�شارك ��ة �أطياف ال�شعب العراقي كافة
فيها.

نوري املالكي

وجرى خالل اللقاء اي�ضا الذي ح�ضره
ع ��دد من ال ��وزراء م ��ن اجلانبني بحث
تطوير العالقات وزي ��ادة التعاون يف
جميع املجاالت ومتابعة اعمال اللجنة
العليا العراقية االردنية امل�شرتكة.

حماكمة املتهمني بق�ضية قمع املنتف�ضني يف حلبجة ال�شهر املقبل
ال�سليمانية  /املدى

ذك ��ر رئي� ��س هيئ ��ة املحام�ي�ن يف ق�ضي ��ة
حلبج ��ة �أن حماكمة املتهم�ي�ن بق�ضية قمع
املنتف�ضني يف الع ��ام � 1987ستبد�أ ال�شهر
املقبل.
وقال كوران ادهم بح�سب (�آكانيوز) ام�س
اجلمع ��ة �إن "املحكم ��ة اجلنائي ��ة العراقية

العلي ��ا �ستبد�أ مطلع ال�شه ��ر املقبل جل�سات
حماكم ��ة املتهم�ي�ن يف قم ��ع املنتف�ضني من
�سكان ح ��ي كاين عا�شقان يف بلدة حلبجة
يف الأول م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل".
مو�ضح ��ا ان "هيئ ��ة املحكمة الت ��ي �ستبت
يف ه ��ذه الق�ضية تت�ألف م ��ن خم�سة ق�ضاة
برئا�س ��ة م�صطفى احلمام ��ي" ،م�شريا اىل

ان املحكمة "ا�ستكملت التحقيقات يف هذه
الق�ضي ��ة ،و�سيت ��م اال�ستم ��اع اىل دع ��اوى
عدد من �شهود العي ��ان يف اجلل�سة االوىل
م ��ن املحاكمة".وا�ضاف اده ��م ان "املتهم
الرئي�سي يف ه ��ذه الق�ضية هو علي ح�سن
املجيد وامللقب بعلي كيمياوي � ،إ�ضافة �إىل
عدد من املتهم�ي�ن مل يتم حتى الآن القب�ض

عليه ��م".وكان �س ��كان ح ��ي كاين عا�شقان
يف بل ��دة حلبج ��ة ق ��د نظم ��وا تظاهرة يف
�شه ��ر �آي ��ار ع ��ام  ،1987احتجاج ��ا عل ��ى
ق ��رار ترحيلهم ،فيما ت�ص ��دت لهم الأجهزة
الأمني ��ة �آن ��ذاك م ��ا ادى �إىل ا�ست�شهاد 50
مدني ��ا و�إ�صاب ��ة الع�ش ��رات بج ��روح اىل
جانب ت�ضرر منازلهم.

ع ّباوي  :ت�سهيالت احلكومة املقدمة لالجئني دون امل�ستوى املطلوب
بغداد  /احياء املو�سوي
احتل العراقيون ولل�سنة الرابعة على
الت ��وايل املرتب ��ة الأوىل عل ��ى الئحة
طالبي اللج ��وء ال�سيا�سي يف العامل،
يليهم الأفغان ثم ال�صوماليون.
�ص� � ّرح بذلك املتحدث با�سم املفو�ضية
ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن يف جني ��ف ج ��اك
ري ��دن  " :تظه ��ر الإح�صائية للن�صف
الأول من ع ��ام � 2009أن العدد الكلي
لطالبي اللج ��وء ال�سيا�سي يف الدول
ال�صناعي ��ة ارتفع بن�سب ��ة  10باملئة،
حي ��ث بلغ نح ��و � 185أل ��ف �شخ�ص.
وما ي ��زال العراقيون ي�شكلون الق�سم
الأكرب من طالبي اللجوء وذلك لل�سنة
الرابعة على التوايل ،وو�صل عددهم

�إىل حواىل � 13ألف و 200عراقي".
م ��ن جانبه قال وكيل وزير اخلارجية
لبيد عب ��اوي  " :علينا العمل من اجل
اعادة املهجري ��ن والنازحني من دول
اجل ��وار والدول االوروبية من خالل
التح�س ��ن يف الو�ض ��ع االمني ب�شكل
ع ��ام ا�ضاف ��ة اىل ازال ��ة كل الق�ضاي ��ا
والعراقي ��ل الت ��ي و�ضع ��ت ل�ضم ��ان
ع ��ودة املواطن�ي�ن املهاجري ��ن خ ��ارج
الب�ل�اد اىل مناط ��ق �سكناهم" م�شري ًا
اىل ان " :هناك الكثري من االجراءات
االمني ��ة الت ��ي تخل ��ق اج ��واء غ�ي�ر
مريح ��ة للعوائل التي ت ��روم العودة
وم ��ن ال�ض ��روري ت�أم�ي�ن اماك ��ن
�سكناهم وا�ضعني يف احل�سبان كون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بال�ضواب ��ط التي مت االتفاق عليه ��ا ،وحثهم على ا�ستخدام
و�سائ ��ل الدعاية التي الت�سبب ت�شويه� � ًا لوجه مدينة بغداد
احل�ض ��اري .واو�ض ��ح عبدالزهرة �أن اجلانب�ي�ن �أتفقا على
ت�شكيل جلن ��ة م�شرتكة لر�ص ��د خمالفات الكت ��ل واالحزاب
ال�سيا�سي ��ة التي تقوم بعملي ��ة الل�صق واالعالن الع�شوائي
خارج ه ��ذه ال�ضوابط ،م�ضيفا ان املفو�ضي ��ة �ستقوم وفق
االتفاق بفر�ض غرامات مالية على املخالفني ،وامهالهم مدة
(� )48ساعة الزالة جتاوزاته ��م ،وبخالفها �سي�ضاعف مبلغ
الغرام ��ة ،كما �ستن�ش ��ر �أ�سماء الكتل والأح ��زاب ال�سيا�سية
املخالفة يف و�سـائل الإعالم.

بغداد  /املدى

فخري كرمي

م�ساك ��ن البع�ض منهم ق ��د حجزت او
مت اال�ستي�ل�اء عليها من قب ��ل عنا�صر
�سابقة.
وا�ش ��ار عب ��اوي يف ت�صري ��ح خا�ص
لـ(امل ��دى) اىل ان  ":عل ��ى وزارة
املهجري ��ن واملهاجري ��ن توف�ي�ر �سكن
وو�ض ��ع احلل ��ول له ��ذه امل�شكلة وان
تق ��دم ا�ستبيانات بالعوائ ��ل النازحة
واماك ��ن م�ؤمنة له ��م  ،م�ضيف� � ًا ":مع
تفعي ��ل الدع ��م االجتماع ��ي لعودته ��م
وه ��ذا العمل جاري تفعيل ��ه ومنحهم
م�ساع ��دات مببال ��غ ب�سيط ��ة وعينية
ليب ��د�أوا حياته ��م من جدي ��د  ،م�شري ًا
اىل �ض ��رورة عودته ��م اىل وظائفهم
يف ال ��وزارات الت ��ي تركوها مرغمني

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

والعودة اىل عملهم ال�سابق.
واو�ض ��ح عب ��اوي ":ان عل ��ى الدولة
تق ��دمي بع� ��ض اللوج�ستي ��ات الن
الالجئ�ي�ن والنازحني الميلكون حتى
اجور نقل العودة لذلك عليها �أن ت�ؤمن
لهم نق ًال جماني ًا كما حدث مع �سفارات
دم�شق والقاه ��رة وعمان وبالتن�سيق
م ��ع وزارة املهجري ��ن واملهاجري ��ن
وهي اج ��راءات لوج�ستي ��ة يجب ان
تق ��دم جمان� � ًا" م�ؤك ��د ًا �أن ":العام ��ل
اال�سا� ��س يف الهجرة الو�ضع االمني
وال�سيا�س ��ي يف الع ��راق ،م�شري ًا اىل
دور املنظمات االن�سانية والت�سهيالت
الت ��ي تقدم من بل ��دان اخ ��رى والتي
تقن ��ع املواطن�ي�ن للج ��وء اىل بل ��دان

اخ ��رى والذين يف اخلارج اليفكرون
والي�ستطيع ��ون حت ��ى الع ��ودة بينما
نح ��ن يف ام� ��س احلاج ��ة اىل ه� ��ؤالء
الذي ��ن لديهم خربة الع ��ادة بناء البلد
والكثري من املثقفني والفنيني ورجال
االعم ��ال .....ال ��خ ه ��ذه جمل ��ة م ��ن
الق�ضايا ويجب اخذها بنظر االعتبار
مب ّين� � ًا  ":ان حج ��م الت�سهي�ل�ات التي
قدم ��ت م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة كان ��ت
دون امل�ست ��وى املطل ��وب ،والبيئ ��ة
ال�سيا�سي ��ة واع ��رب ع ��ن امل ��ه يف
حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي وجناح
العملية ال�سيا�سي ��ة وحت�سن الو�ضع
االمن ��ي م ��ا �سي�شجعهم عل ��ى العودة
اىل بلدهم.

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

اىل �أن  ":ذك ��رى ا�ست�شه ��اد ال�سيد حممد
�ص ��ادق ال�ص ��در ه ��ي منا�سب ��ة ل�ص ��ون
الوح ��دة الوطني ��ة وتعزيزه ��ا لرت�سي ��خ
مب ��ادئ الدميقراطية والع ��دل ،وتر�سيخ
دعائ ��م الأم ��ن واال�ستق ��رار وحتقي ��ق
رفاهية ال�شعب وعزة �أبنائه.
وق ��ال يف الربقي ��ة ":ان عق ��د ًا كام ًال من
ال�سن�ي�ن انق�ض ��ى من ��ذ ان ارتك ��ب نظام
الطغي ��ان جرميت ��ه الب�شع ��ة باغتي ��ال
واح ��د من اف ��ذاذ علماء االم ��ة اال�سالمية
و�أحد اك�ب�ر امل�صلحني يف تاريخ العراق
ال�سيا�س ��ي يف الق ��رن الع�شري ��ن ال�سي ��د
حممد �صادق ال�صدر وجنليه ال�شهيدين.
بي ��د ان الزم ��ن عاج ��ز عن طم� ��س ذكرى
ه ��ذا القائد ال ��ذي اطلق �صرخت ��ه مدوية
�ض ��د نظ ��ام القه ��ر واجل ��ور وغ ��دا كفنه
االبي� ��ض م�ص ��در رع ��ب للم�ستبدي ��ن
القابعني يف جحوره ��م ال�سود .لقد اراد
الديكتات ��ور لر�صا�ص ��ات الغدر �أن تطفئ
ن ��ور احلقيقة لكن ال�شهادة �صارت منارة
ا�ض ��اءت ال ��درب للماليني الت ��ي وا�صلت
حم ��ل امل�شع ��ل وا�سهم ��ت يف انه ��اء عهد
احليف والظل ��م .و�أ�ض ��اف ":ان ال�شهيد
ال�صدره ��و �سليل ا�س ��رة ا�شتهرت بالعلم
وال ��ورع والتق ��وى ،كان عاملا �ضليعا يف
الفل�سف ��ة وا�صول الفق ��ه  ،لكنه جعل من
معارف ��ه وعلومه م�ستن ��دا ودليال لتبيان
احلقيق ��ة للنا�س والدعوة اىل اقامة عامل
خ ��ال م ��ن الع�س ��ف واالره ��اب واجلور،
ع ��امل الع ��دل واالن�ص ��اف والتكاف� ��ؤ".
م�شريا �إىل �أن "ال�شهيد ال�صدر ان�ض ّم اىل
كوكبة االبرار من ال�شهداء الذين قارعوا
الديكتاتوري ��ة يف النج ��ف وكربالء ،يف
الب�صرة وبغداد ،يف اربيل وال�سليمانية،
يف املو�ص ��ل والرم ��ادي ،يف كل انح ��اء
الع ��راق .ولع ��ل تل ��ك الدم ��اء الطاه ��رة
الزكي ��ة الت ��ي اريق ��ت من اج ��ل تخلي�ص
الع ��راق م ��ن ربق ��ة الطغي ��ان ق ��د عمّدت
وحدة هذا ال�شعب ومهدت لتجميع كلمته
على ا�سقاط نظام اال�ستبداد والعمل على
بناء وطن احلرية وامل�ساواة والعدل".
وق ��ال طالباين خامت ًا برقيت ��ه" :ان خري
ما نبجل به ذك ��رى ال�شهيد حممد �صادق
ال�ص ��در الي ��وم ه ��و ان ن�ص ��ون وحدتنا
الوطني ��ة ونعززها ونعم ��ل على تر�سيخ
مب ��ادئ الدميقراطية والع ��دل ،وتر�سيخ
دعائ ��م االم ��ن واال�ستق ��رار وحتقي ��ق
رفاهية ال�شعب وعزة ابنائه.

ا�����س����م����اء وم����دن
عبد املهدي
ا�ستقب ��ل نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي يف مكتب ��ه ممث ��ل االم�ي�ن الع ��ام ل�ل�امم
املتحدة يف العراق �آد ملكرت وجرى خالل اللقاء
بحث اخر امل�ستجدات يف العملية ال�سيا�سية من
بينه ��ا مو�ض ��وع التح�ضريات اجلاري ��ة الجراء
االنتخابات الت�شريعية يف موعدها.
ور ّك ��ز عب ��د امله ��دي عل ��ى قان ��ون االنتخابات،
وعم ��ل املفو�ضية العليا لالنتخابات ،و�أهمية ان
تقوم بدورها من اجل �ضمان اجراء االنتخابات
ب�أج ��واء م ��ن احلري ��ة والنزاه ��ة واحليادي ��ة
وال�شفافي ��ة م�ؤك ��د ًا  ":ان االمم املتح ��دة وم ��ن
خ�ل�ال بعثتها يف بغداد ميكن ان ت�ساهم يف دعم
اجلهود املبذولة ل�ضمان جناح االنتخابات".
كم ��ا تط ��رق عب ��د امله ��دي و ملك ��رت اىل ق�ضي ��ة
كركوك واملناطق املتنازع عليها ،واكدا �ضرورة
القي ��ام بتحرك جدي ��د وفعال من اج ��ل التو�صل
اىل حلول منا�سبة ومر�ضية لكل االطراف.
العالق
بحث الأم�ي�ن العام ملجل�س الوزراء علي حم�سن
ا�سماعي ��ل العالق مبكتبه م ��ع ال�سفري الهولندي
بي�ت�ر فان ليفن ،العالق ��ات الثنائية بني البلدين،
حيث اثنى ال�سفري الهولندي على جتربة العراق
الدميقراطي اجلديد م�شري ًا اىل �أن "البلد ينتظر
ا�ستحقاق ًا كب�ي�ر ًا" م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "اال�ستحقاق
الكبري" هو " االنتخابات الربملانية املقبلة.
�شن�شل
قال رئي�س جلنة امل�ساءلة والعدالة �أن احلكومة
كلف ��ت هيئ ��ة اجتث ��اث البع ��ث بفح� ��ص ملف ��ات
املر�شح�ي�ن لالنتخاب ��ات املقبلة ،يف ح�ي�ن �أ�شار
رئي� ��س جلن ��ة امل�صاحل ��ة �إىل �إمكاني ��ة م�شاركة
البعثي�ي�ن غ�ي�ر امل�شمول�ي�ن بقان ��ون امل�ساءل ��ة
والعدالة يف العملية ال�سيا�سية.
و�أو�ض ��ح رئي� ��س اللجن ��ة النائ ��ب ع ��ن الكتل ��ة
ال�صدري ��ة فالح ح�س ��ن �شن�شل بح�س ��ب "راديو
�س ��وا" �أن "هيئ ��ة اجتث ��اث البع ��ث ه ��ي امتداد
لهيئة امل�ساءلة والعدالة" ،م�شريا �إىل �أن جمل�س
ال ��وزراء �سمح للهيئ ��ة ر�سميا بفح� ��ص القوائم
املر�شحة لالنتخابات القائمة.
بدوره �أ�شار رئي�س جلنة امل�صاحلة الوطنية يف
جمل� ��س النواب النائب امل�ستقل وثاب �شاكر �إىل
�إمكانية م�شاركة البعثيني غري امل�شمولني بقانون
امل�ساءلة والعدالة يف العملية ال�سيا�سية.
وي�أت ��ي تكليف احلكوم ��ة هيئة اجتث ��اث البعث
بتدقي ��ق ملف ��ات املر�شح�ي�ن لعدم ت�شكي ��ل هيئة
امل�ساءل ��ة والعدالة ر�سميا ،نظ ��را لربوز خالف
ب�ي�ن احلكوم ��ة وجبه ��ة التواف ��ق ح ��ول ت�سمية
املر�شحني ل�شغل منا�صب الهيئة اجلديدة.

AL – MADA

General Political Daily
Issued by : Al – Mada Establishment for
Mass Media, culture & Art

