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جريدة �سيا�سية يومية

�صفحة
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مبزيد من اال�سى واالمل تعزي م�ؤ�س�سة (املدى لالعالم والثقافة والفنون) ا�سر ال�ضحايا الذين
وقع��وا �ضحي��ة االرهاب الغا�ش��م يف تفجريي وزارة الع��دل وجمل�س حمافظة بغ��داد وتتمنى
للجرح��ى ال�شفاء العاجل  ،واذ ت�ستنكر (املدى) التفجريات االرهابية تهيب بالقوات االمنية
ان تكون على قدر امل�س�ؤولية يف حفظ ارواح املواطنني وتدعو امل�س�ؤولني اىل حزم اكرب لقطع
دابر قوى االرهاب واجلرمية بحق ابناء �شعبنا.
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بغداد  /ه�شام الركابي /احياء
املو�سوي والوكاالت
اعلنت م�صادر طبية يف ح�صيلة جديدة
عن ا�ست�شهاد � 132شخ�صا وا�صابة اكرث
م��ن  600اخ��ري��ن يف التفجريين اللذين
وقعا ام�س يف و�سط بغداد.
واف��ادت امل�صادر ان "ح�صيلة ال�شهداء
واجلرحى توزعت على اربع م�ست�سفيات
يف بغداد" .وكانت م�صادر امنية اعلنت
يف ح�صيلة �سابقة مقتل �سبعني �شخ�صا
وا�� �ص ��اب ��ة  618اخ� ��ري� ��ن .وا�ستهدف
التفجريان جمل�س حمافظة بغداد ووزارة
العدل ووزارة البلديات واال�شغال املقابلة
لها يف و�سط العا�صمة.
ووقع االنفجاران عند مفرتق طرق مزدحم
قرب وزارت��ي العدل والبلديات فيما قال
مرا�سل لوكالة فران�س بر�س ان ال�سيارة
ال�ت��ي ان�ف�ج��رت ك��ان��ت متوقفة يف و�سط
الطريق .وح�صل الهجوم الثاين بعد ع�شر
دقائق يف �شارع ال�صاحلية امام مبنى مقر
جمل�س حمافظة بغداد.
واح��دث االنفجار ال��ذي وق��ع ق��رب جدار
ال � ��وزارة ،ح�ف��رة عميقة ام �ت�ل�أت باملياه
ب�سبب حتطم انبوب ملياه ال�شرب ي�صل
قطره اىل ع�شرة امتار.
اىل ذل��ك دان رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة جالل
طالباين التفجريين االره��اب�ي�ين اللذين
وق�ع��ا ام����س االح��د  ،ق��رب وزارة العدل
و جمل�س حمافظة ب�غ��داد ،و ا�ست�شهد و
ج��رح جراءهما الع�شرات من املواطنني
االب��ري��اء وق��ال طالباين :جرمية نكراء
�أخ���رى ارتكبتها ال �ي��وم ق��وى الإره���اب
الغا�شمة بتفجريها �سيارتني مفخختني
قرب وزارة العدل وجمل�س حمافظة بغداد
م��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاد وج��رح الكثريين
م��ن م��واط�ن�ي�ن��ا الأب� ��ري� ��اء� .إن مرتكبي
ه ��ذا ال�ع�م��ل ال �غ��ادر ال� ��دينء مل يعودوا
يت�سرتون على �أغرا�ضهم ومراميهم بل
�إنهم يجاهرون ب�أنهم ي�ستهدفون الدولة
ب�أركانها الأ�سا�سية واملواطن على اختالف
ان �ت �م��اءات��ه ،وي��رم��ون لي�س �إىل تعطيل
العملية ال�سيا�سية بل وقفها وتخريب ما
�شيدناه خالل �ست �سنوات وقدمنا دونه
الت�ضحيات اجل�سام.
ونبه رئي�س اجلمهورية  :على الدولة
ب�ك��ل م�ك��ون��ات�ه��ا م��ن ��س�ل�ط��ات ت�شريعية
وتنفيذية وق�ضائية وج�م�ي��ع الأجهزة
الأمنية والأح��زاب ال�سيا�سية ومنظمات
املجتمع امل ��دين �أن ال تكتفي بال�شجب
والإدان��ة ،بل البد من ت�ضافر كل اجلهود
ل�سد كل الثغرات الأمنية ،واالهم من ذلك
منع الإره��اب�ي�ين من جعل اخل�لاف��ات بني
القوى ال�سيا�سية معابر لتقوي�ض الأمن.
كما �إن الدول املجاورة والبعيدة يجب �أن
متتنع فور ًا واىل الأبد عن �إيواء ومتويل
وت�سهيل عمليات ال �ق��وى ال�ت��ي جتاهر
بعدائها للدولة العراقية وم�ؤ�س�ساتها.
ومل يعد مقبو ًال �أن توفر �أجهزة الإعالم
يف ه��ذه ال ��دول وغ�يره��ا منابر جمانية
للتحري�ض وبث الفنت.
واهاب طالباين بجميع القوى ال�سيا�سية
ال�ع��راق�ي��ة �إىل ال ��رد ع�ل��ى ه��ذه اجلرمية
الب�شعة ب�أفعال فورية تتمثل يف جتاوز
ن �ق��اط اخل�ل��اف وامل �� �ض��ي ن �ح��و �إج� ��راء
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االنتخابات يف �أج��واء الوفاق ،حمبطني
بذلك النوايا الغادرة للمجرمني الهادفني
�إىل وق��ف عجلة العملية ال�سيا�سية .كما
دع��ا دول اجل��وار كافة واملحافل الدولية
جميع ًا �إىل �أن تعلن ب�صراحة وو�ضوح
�إن العمل �ضد دولة ذات �سيادة وا�ستهداف
م�ؤ�س�ساتها ومواطنيها ه��و عمل مناف
للقانون ال ��دويل وال���ش��رائ��ع ال�سماوية
والإن�سانية وينبغي �أن يجابه بالردع
والإدانة.
ف �ي �م��ا دان االحت�� ��اد االوروب� � � ��ي ام�س
التفجريات التي �ضربت بغداد مت�سببة
مبقتل � 132شخ�صا على االق��ل وا�صابة
 600اخرين.
ودان���ت ال���س��وي��د ال�ت��ي ت�تر�أ���س االحت��اد
االوروب� � ��ي ب��دورت��ه احل��ال �ي��ة يف بيان
ال�ه�ج��وم ال ��ذي وق��ع ب��ال�ق��رب م��ن وزارة
ال�ع��دل العراقية ناقلة تعازيها اىل ا�سر
�ضحايا االعتداء االرهابي.
واعربت االمانة العامة للجامعة العربية
عن ادانتها ال�شديدة للتفجريين االرهابيني
ال��ذي��ن ا� �س �ت �ه��دف��ا ام ����س م �ب��ان��ى ومقار
حكومية فى بغداد واوديا بحياة ع�شرات
امل��واط �ن�ين ف�ضال ع��ن ج��رح الع�شرات.
واك��دت االمانة العامة فى بيان �صحايف
م�ساندتها للحكومة العراقية فيما تتخذه
من خطوات جادة لتطبيق اخلطة االمنية
بفر�ض القانون وب�سط االم��ن ومطاردة

العنف واالره��اب وم�صادر التهديد المن
املواطنني .وا�شارت فى هذا ال�سياق اىل
ق ��رار جمل�س االم ��ن رق��م ( )1618لعام
 2005وال�ق��رارات التى ا�صدرها جمل�س
اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى م�ستوى ال�ق�م��ة ووزراء
اخلارجية ب�ش�أن متكني العراق من ن�شر
ال�سالم واالمن فى ربوعه.
واكدت اهمية متابعة ما طالب به جمل�س
اجل��ام �ع��ة ف��ى اج�ت�م��اع��ه ع�ل��ى امل�ستوى
ال��وزاري فى ال�شهر املا�ضي من ت�سريع
بناء وت�أهيل القوات الع�سكرية واالمنية
ال �ع��راق �ي��ة ع�ل��ى ا��س����س وط�ن�ي��ة ومهنية
لتمكينها من ن�شر االمان فى عموم العراق
واال�ضطالع بدورها على اكمل وجه فى
حفظ االمن ودعم ا�سباب اال�ستقرار.
من جانبه ا�ستنكر نائب رئي�س اجلمهورية
ع� ��ادل ع �ب��د امل �ه��دي ب �� �ش��دة االع� �ت ��داءات
االره��اب�ي��ة التي ا�ستهدفت مبنى وزارة
العدل ومقر جمل�س حمافظة بغداد والتي
ا�سفرت عن ا�ست�شهاد وا�صابة املئات من
امل��واط�ن�ين االب��ري��اء .ودع��ا عبد املهدي
يف ب�ي��ان ��ص��در ع��ن مكتبه ام����س االحد
اىل اج��راء حتقيق عاجل ملعرفة ا�سباب
ح���ص��ول اخل ��روق ��ات االم �ن �ي��ة املتكررة
ملنطقة حم�صنة امنيا وتخ�ضع الجراءات
امنية م�شددة .وق��ال عبد امل�ه��دي :نحن
اذ ن�ستنكر وندين ب�شدة هذه االعتداءات
االرهابية واجلرائم الب�شعة ،ن�ؤكد ما كنا

واحلد من كل �أ�شكال التقدم يف هذا البلد
ويف م�شهد �إج��رام��ي يذكرنا بتفجريات
الأرب �ع��اء ال��دام��ي م��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاد
وجرح الع�شرات من الأبرياء.
م�ضيفا �إن �أبلغ رد على هذه االعتداءات
الإرهابية هو التالحم والتما�سك الوطني
بني �أبناء ال�شعب العراقي وزيادة الوعي
الأمني وال�سيا�سي من خالل التمحي�ص
والتدقيق يف خططنا االم�ن�ي��ة م��ن جهة
وخ �ي��ارات �ن��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال� �ع ��زم على
امل�شاركة الفاعلة والوا�سعة يف اال�ستحقاق
املقبل وح�سن اختيار من ميثل العراقيني
وي��داف��ع ع��ن م�صالح ال �ع��راق كله بدون
تفرقة �أو متييز من جهة اخرى.
وقال علي الدباغ الناطق با�سم احلكومة
يف ت�صريح �صحفي"ال ا�ستبعد ان تكون
هذه التفجريات موجهة �ضد االنتخابات"
امل �ق��رر اج��را�ؤه��ا يف  16ك��ان��ون الثاين
املقبل .وا��ض��اف ان "التفجريات حتمل
ب���ص�م��ات القاعدة" ،م ��ؤك��دا ان "هناك
جمموعات يف الداخل تن�سق مع البع�ض
وال تريد ان ترى العراق م�ستقرا".
واك��د ان "جهود ال��دول��ة حاليا من�صبة
على انقاذ االبرياء وا�سعاف اجلرحى ،ال
ن�ستطيع حتديد جهة معينة لكنها ب�صمات
القاعدة واملتحالفني معها".
واك��دت م�صادر امنية ان التفجري ناجم
ع��ن �شاحنة مفخخة يقودها انتحاري.

ً
ات�صاال من �أوباما ب�ش�أن �أحداث الأم�س
طالباين يتلقى

عن تفجريات الأم�س..
كـــالم اليـــوم

مل يبلغ اال�س ��تهتار مب�ص�ي�ر النا�س وحياتهم و�أرزاقهم ما بلغه لدى الكثري من ال�س ��لطات
العربية والإعالم العربي امل�أجور الذي مل ي�ستطع �أن يخفي ت�شفيه بالدم العراقي ،وهو يجد
(امل�سوغات) للتفجريات التي ت�ستهدف العراقيني و�أماكن جتمعاتهم و�أعمالهم.
معب ًا عن
خمز من �أ�ش ��كال التواط�ؤ مع اجلرائم الإرهابية ي�أتي رِّ
ال�ص ��متُ الذي هو �ش ��كل ٍ
ذلك اال�ستهتار..بينما ت�أتي (الت�سويغات) التي تلقي بالالئمة على الو�ضع ال�سيا�سي العراقي
و�إ�شكاالته وتعقيداته ،وقد حت َمّله م�س�ؤولية اجلرمية ،معرب ًة عن حماول ٍة �أكرث خزي ًا لإيجاد
مظل ��ة يتربر معه ��ا القتل والإب ��ادة اجلماعية التي يتعر� ��ض لها العراقي ��ون يف بغداد ومدن
�أخرى.
يف كل حال ال ميكن تربير جرمية قتل ،لكن الإبادة اجلماعية �ستتجاوز جرمية القتل العادية
تورط
وغ�ي�ر العادية ،و�س ��يكون قبول النظام ال�سيا�س ��ي والإعالمي العربي به ��ا تعبريا عن ٍ
بفعل عدائي و�إجرامي ال �سابقة له �سواء يف التعاي�ش �أو التخا�صم بني الدول واملجتمعات.
ٍ
لن يكون هذان ال�ص ��مت والت�س ��ويغ تعبريا عن �س ��وء تفاهم �أو عن تخا�ص ��م �سيا�س ��ي
بني النظام العراقي اجلديد وجواره وحميطه الإقليمي..لقد اعتاد اجلو ال�سيا�سي الإقليمي
عل ��ى �أمناط من اخلالفات التي ت�أخذ من الت�آمر احلكومي والعزل والنبذ و�س ��ائل لت�ص ��ريف
�عب بهذه الطرق التي ا�س� � ُتهدِ ف بها �ش ��عبنا طيلة
اخلالفات وت�أجيجها ،لكن �أن يُ�س ��تهدَف �ش � ٌ
الأعوام ال�ستة املا�ضية ف�إن ذلك تعبري عن �أزمة �أخالقية و�سيا�سية ت�ؤ�س�س مل�ستقبل �أ�سود من
العالقات القائمة على التكاره والقطيعة التي لن يردم �آثارها �أي جهد مطلوب للإ�صالح.
ويف الداخل الذي ال يُعدَم �أن ُت�سمَع فيه �أ�صواتٌ دموية ال تخجل من �أن ترمي اتهاماتها
جزاف ًا من دون �أية رغبة حقيقية يف ت�أ�شري م�صادر اجلرائم وبواعثها وحمفزاتها احلقيقية..
ف�إن امل�ش ��كلة تتوزع بني �أكرث من طرف ،و�س ��يكون �أكرثها م�س� ��ؤولي ًة يف ا�ستمرار ما يحدث
م ��ن �إرهاب هو وجود قوى �سيا�س ��ية متيل �إىل التربير والقاء التهم ،فيما تتحمل ال�س ��لطات
و�أجهزتها الأمنية والع�سكرية م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف منع اجلرمية وا�ستئ�صال ب�ؤرها وقطع
و�سائل �إمدادها ،وهذا ما مل يتحقق حتى الآن.
لقد �سمح ال�شعب ب�إنفاق غري حمدود على تلك الأجهزة وغ�ض الطرف عن امتيازات هائلة
مقبولة وغري مقبولة متتع بها القادة وكبار ال�ضباط  ،وكان ينتظر مقابل هذا �أن تنجح قواته
الأمنية والع�س ��كرية يف املهمات التي �أن�ش ��ئت من �أجلها�.ص ��حيح �أن تطور ًا نوعي ًا ح�صل يف
�أداء هذه القوات وفاعليتها ،لكن �أن ي�ستمر تربير ح�صول اجلرائم فهو ما يجب �أن ال يُ�سمَح
ب ��ه يف ِّ
كل الظروف ،مثلما ال يُ�س� �مَح ب�أي تق�ص�ي�ر �أو �إهمال يف التخطي ��ط �أو التنفيذ الأمني
ال ��ذي مت ّر عربه اجلرمي ��ة واملجرمون.ال يحتمل الأمر تهاون ًا �أو ت�س ��اه ًال يف املحا�س ��بة عن
�أفعال و�سلوك وال �أبالية �أو جهل �أو عمد ثمنها الدم والأرواح.
وما جرمية الأم�س �إال نتاج مبا�ش ��ر �أو عر�ض ��ي لكل تلك امل�ش ��كالت اخلارجية والداخلية
التي ما زالت تنتظر احللول.
املدى

نقوله �سابقا من ان احل��رب مع االرهاب
هي هجوم وهجوم م�ضاد ،ما ي�ستدعي
دائما احلذر واحليطة واال�ستعداد الكامل
والتن�سيق ب�ين جميع االج �ه��زة االمنية
وق� ��وات اجل�ي����ش وال���ش��رط��ة واالعتماد
على ابناء ال�شعب يف مالحقة العنا�صر
االرهابية واالجرامية وتفكيك �شبكاتهم،
وتدمري بناهم التحتية ،وك�شف العنا�صر
التي تدعمهم باملال واالمكانات وامل�أوى.
فيما تفقد رئي�س ال��وزراء نوري املالكي
موقعي التفجريين ال�ل��ذي��ن ح��دث��ا ام�س
يف منطقة ال�صاحلية و�سط بغداد.واطلع
املالكي على حجم اال��ض��رار التي خلفها
التفجريان اللذان وقعا بالقرب من مقري
وزارة العدل وجمل�س حمافظة بغداد.
واكد املالكي ان جرائم البعث والقاعدة
لن تنجح يف تعطيل العملية ال�سيا�سية
واج��راء االنتخابات الت�شريعية املقررة
يف  16كانون الثاين املقبل ،يف اول رد
له عقب التفجريين اللذين اودي��ا بحياة
�132شخ�صا .وا��ض��اف ان "االعتداءات
االره��اب �ي��ة اجل�ب��ان��ة ال�ت��ي ح��دث��ت ام�س
يجب اال تثني عزمية ال�شعب العراقي
عن موا�صلة م�سريته وجهاده �ضد بقايا
النظام امل�ب��اد وع�صابات البعث املجرم
وتنظيم القاعدة االرهابي التي ارتكبت
اب���ش��ع اجل��رائ��م ��ض��د امل��دن�ي�ين و�آخ��ره��ا
اع �ت��داءات االرب �ع��اء ال��دام��ي يف � 19آب

املا�ضي وهي ذات االي��دي ال�سوداء التي
تلطخت بدماء ابناء ال�شعب العراقي".
وتوعد رئي�س الوزراء "بانزال الق�صا�ص
ال �ع��ادل ب��اع��داء ال�شعب ال�ع��راق��ي الذين
ي ��ري ��دون ا� �ش��اع��ة ال �ف��و� �ض��ى يف البالد
وتعطيل العملية ال�سيا�سية ومنع اجراء
االنتخابات الربملانية يف موعدها املحدد
وال�ت��ي �ستكون اق��وى رد واب�ل��غ ر�سالة
الع��داء العملية ال�سيا�سية املدعومني من
اخلارج".
فيما دان نائب رئي�س اجلمهورية طارق
ال�ه��ا��ش�م��ي ال�ت�ف�ج�يرات االره��اب �ي��ة التي
طالت العديد من االبرياء يف وزارة العدل
وجمل�س حمافظة ب�غ��داد ام����س  ،قائال:
لقد ب��ات ثابت ًا ل��دى العراقيني �أن القوى
اخلبيثة التي ال تريد لهذا الوطن �أن ينه�ض
من حمنته وال تريد لهذا ال�شعب ال�صابر
�أن ي�ضمد جراحه يغي�ضها وي�سو�ؤها �أن
�أبناء الرافدين يقطعون �شوط ًا جديد ًا يف
بناء بلدهم �سيا�سي ًا وم�ؤ�س�ساتي ًا من خالل
التهيئة واال�ستعداد للوفاء با�ستحقاق
االنتخابات العامة ل�سنة  ,2010فعمدت
ت�ل��ك الأي � ��ادي امل�ج��رم��ة م��رة �أخ� ��رى �إىل
ا�ستهداف �آخر للدولة العراقية من خالل
م�ه��اج�م��ة م��ؤ��س���س��ات�ه��ا احل �ي��وي��ة وذل��ك
ب��االع �ت��داء ع�ل��ى وزارة ال �ع��دل وجمل�س
حمافظة بغداد يف هجمة �إجرامية جديدة
ت�ستهدف تقوي�ض البناء امل�ؤ�س�سي للدولة

جهوزية القوات االمنية يف انت�شال ال�ضحايا  .عد�سة� :سعد الله اخلالدي

و�شوهدت اجلثث على الر�صيف فيما كان
م�سعفون يحاولون �سحب جثث من داخل
�سيارات حترتق.
من جهتها دعت القوى ال�سيا�سية احلكومة
واالجهزة االمنية اىل معاجلة اخلروقات
االمنية التي باتت حت�صل ب�صورة متكررة
يف ب �غ��داد وب��اق��ي امل�ح��اف�ظ��ات  ،مطالبة
بت�ضييف القادة االمنيني يف جل�سة علنية
ليطلع عليها ال�شعب العراقي.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب امل�ستقل وث ��اب �شاكر يف
م� ��ؤمت ��ر � �ص �ح �ف��ي ع� �ق ��ده ام� �� ��س :يجب
ت�ضييف القادة االمنيني ويجب ان تكون
هذه اجلل�سة معرو�ضة لل�شعب العراقي
ليعرف َم��ن ه��و املق�صر لكي ي�ح��ال اىل
ال�ق���ض��اء  .وا���ض��اف ال ن��ري��د ان تذهب
ت �ف �ج�يرات ال �ي��وم ك�م��ا ذه �ب��ت م��ن قبلها
ج��رمي��ة االرب �ع��اء ال��دام��ي .ودع ��ا �شاكر
ال�سيا�سيني العراقيني اىل ترك �سجاالت
االنتخابات يف هذه املرحلة وااللتفات اىل
امن املواطن العراقي الن دم العراقي اهم
من االنتخابات ح�سب تعبريه.
من جانبه قال النائب عن الكتلة ال�صدرية
ب �ه��اء االع ��رج ��ي ان ت���ص��اع��د العمليات
االره��اب��ي��ة ل��ه ا� �س �ب��اب ي �ج��ب معرفتها
ومعاجلتها  .ودعا االعرجي خالل حديثه
لـ(املدى) القوى ال�سيا�سية اىل الت�سامي
ع �ل��ى خ�لاف��ات �ه��ا واالن��ت��ب��اه مل��ا يعانيه
العراقيون من قتل وا�ستهداف من قبل

املجـل�س ال�سيـا�سي للأمـن الوطـني ي�ؤكـد �إن التـفـجـيـرات
تـمثـل تهديدا خـطـيـرا للعـمليـة ال�سـيا�سـية
بغداد  /املدى
ال�ت��أم املجل�س ال�سيا�سي لالمن الوطني م�ساء ام�س
حيث بحث جممل االو��ض��اع ال�سيا�سية على ال�ساحة
العراقية برئا�سة رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين
وح�ضور نائبيه ال��دك�ت��ور ع��ادل عبد امل�ه��دي وطارق
ال�ه��ا��ش�م��ي ورئ�ي����س ال � ��وزراء ن ��وري امل��ال�ك��ي وممثل
رئي�س اقليم كرد�ستان ع��ارف طيفور ورئي�س جمل�س
النواب اياد ال�سامرائي مع نائبه ال�شيخ خالد العطية.
وا�ستنكر املجل�س بح�سب بيان �صادر عن جمل�س رئا�سة
اجلمهورية الهجمات الإرهابية الوح�شية التي تعر�ضت
لها وزارة العدل وجمل�س حمافظة بغداد ام�س ،م�ؤكد ًا
�أنها متثل تهديد ًا خطري ًا للعملية ال�سيا�سية ي�ستدعي
من اجلميع التكاتف من �أج��ل �إيجاد احللول املنا�سبة
التي من �ش�أنها تثبيت الإ�ستقرار الأمني و ال�سيا�سي.
و يف ت�صريح �صحفي عقب اللقاء� ،أ�شار الناطق ب�إ�سم

احلكومة الدكتور علي الدباغ اىل �أن املجل�س ال�سيا�سي
لالمن الوطني جا ٌد يف مباحثاته التي تهدف الو�صول
اىل �آليات متفق عليها ت�ساعد جمل�س النواب يف �إقرار
قانون للإنتخابات يعرب عن احلالة الدميقراطية التي
ي�سعى اجلميع لبناء العراق على ا�سا�سها و العمل بها.
كما �أك��د الدباغ توافق كل �أط��راف املجل�س ال�سيا�سي
على حل امل�شاكل التي تعرت�ض �إقرار قانون �إنتخابات
يلبي مطالب الناخبني و يحفظ حقوق ك��ل مكونات
ال�شعب العراقي .ويف �سياق ا�ستنكار االحداث الدامية
التي تعر�ض لها ال�شعب العراقي ام�س تلقى رئي�س
اجلمهورية مكاملة هاتفية
م��ن الرئي�س االم�يرك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا ا�ستنكر فيها
التفجريين االرهابيني اللذين ا�ستهدفا وزارة العدل و
مبنى جمل�س حمافظة بغداد ،عرب خاللها اوباما عن
تعازيه لعوائل ال�شهداء الذين �سقطوا جراء تلك العملية

االرهابية اجلبانة و متنياته للجرحى بال�شفاء العاجل.
و جدد الرئي�س االمريكي ت�ضامنه الكامل مع ال�شعب
ال �ع��راق��ي يف ك�ف��اح��ه امل�ستمر ��ض��د االره � ��اب ،مبديا
ا�ستعداده لتقدمي كل امل�ساعدات املمكنة من اجل معاجلة
و معاينة اجلرحى و تخفيف معاناة عوائل ال�شهداء.
م��ن جهته ع�بر ال��رئ�ي����س ط��ال�ب��اين ع��ن ��ش�ك��ره الكبري
للرئي�س االمريكي على هذه املكاملة و امتنانه العميق
على م�شاعره الكرمية جتاه ال�شعب العراقي ال�صابر.
و �أط�ل��ع رئي�س اجلمهورية الرئي�س االم�يرك��ي على
�آخ��ر م�ستجدات الو�ضع ال�سيا�سي يف البالد م�شريا
اىل ان ال�ق��ادة ال�سيا�سيني يف ال�ع��راق منهمكون االن
يف مناق�شة الق�ضايا ال�ساخنة ال �سيما �ضرورة اجراء
االنتخابات الت�شريعية املقبلة و و�صول ممثلي و قادة
الكتل ال�سيا�سية اىل ر�ؤية موحدة من اجل اقرار قانون
االنتخابات.

اللجنة امل�صرية العراقية امل�شرتكة تعقد اجتماعا بالقاهرة ال�شهر املقبل
القاهرة /وكاالت
اعل ��ن ام� ��س ان اللجنة امل�ص ��رية العراقية
امل�ش�ت�ركة �س ��تعقد اجتماع ��ا بالقاهرة يف
الثالث من ت�ش ��رين الثاين املقبل برئا�س ��ة
وزي ��ري اخلارجي ��ة �أحم ��د �أبوالغي ��ط
وهو�ش ��يار زيب ��اري ومب�ش ��اركة ع ��دد من
الوزراء املعنيني من اجلانبني.
وق ��ال م�س ��اعد وزي ��ر اخلارجية امل�ص ��ري
لل�ش� ��ؤون العربي ��ة ال�س ��فري عبدالرحم ��ن
�ص�ل�اح الدي ��ن لل�ص ��حافيني انه �س ��تجرى
خ�ل�ال اجتماع ��ات اللجن ��ة م�ش ��اورات

�سيا�س ��ية بني �أبوالغيط وزيباري ت�ش ��مل
العدي ��د م ��ن الق�ض ��ايا ذات االهتم ��ام
امل�شرتك.
وذك ��ر ان اجلانبني �س ��يبحثان التطورات
املتعلق ��ة بالو�ض ��ع فى الع ��راق وخطوات
دعم ��ه واحلفاظ على ا�س ��تقراره ووحدته
باال�ض ��افة اىل الق�ض ��ايا االقليمي ��ة
والدولية.
و�أ�شار �ص�ل�اح الدين بح�سب كونا اىل �أنه
�س ��يتم خالل اجتم ��اع اللجن ��ة توقيع عدة
اتفاقي ��ات ومذك ��رات تفاه ��م مت التو�ص ��ل

اليه ��ا خ�ل�ال عم ��ل اللجن ��ة على م�س ��توى
وكالء ال ��وزارة وخ�ل�ال زي ��ارات متبادلة
لوزراء البلدين.
وذك ��ر ان وزي ��ري خارجي ��ة البلدين اتفقا
على عق ��د اجتماع اللجنة امل�ش�ت�ركة خالل
اجتماعهما على هام� ��ش االجتماع االخري
لوزراء اخلارجية العرب االخري الفتا اىل
انه مت التح�ضري الجتماع اللجنة من خالل
عقد اجتماعات مل�س�ؤويل جميع الوزارات
واجلهات امل�صرية املعنية وغرف التجارة
واحتاد ال�صناعات امل�صرية.

املجرمني والقتلة .
من جهته طالب النائب عن الكتلة ال�صدرية
فوزي اكرم ترزي جمل�س النواب اىل عقد
جل�سة طارئة ملناق�شة التفجريين اللذين
وق �ع��ا ام ����س وا� �س �ت �ه��دف��ا وزارة العدل
وجمل�س حمافظة بغداد .وقال ترزي يف
ت�صريحات �صحفية على املجل�س ان يقف
عند كل خرق امني يحدث من اجل تقومي
العملية االمنية ومنع هذه اخلروقات من
احل�صول يف امل�ستقبل.
يف غ �� �ض��ون ذل ��ك دع ��ا ال �ت �ي��ار الوطني
امل�ستقل ال ��ذي يتزعمه رئي�س الربملان
ال�سابق حم�م��ود امل�شهداين  ،احلكومة
اىل ت�شديد االجراءات االمنية مع اقرتاب
موعد اج��راء االنتخابات النيابية .وقال
يف بيان ل��ه ت�سلمت (امل ��دى) ن�سخة منه
ام ����س :ان امل ��ؤ� �ش��رات االول �ي��ة للو�ضع
االم�ن��ي ت�ن��ذر ب��زي��ادة م�ستويات العنف
قبيل اج��راء االنتخابات النيابية املقرر
اج��را�ؤه��ا يف ال�ساد�س ع�شر م��ن كانون
الثاين املقبل .وح��ذر التيار الوطني من
ت��زاي��د اخل ��روق ��ات االم �ن �ي��ة م��ع اق�ت�راب
موعد اج��راء تلك االنتخابات .ويف ذات
ال�سياق قال املتحدث با�سم كتلة الت�ضامن
يف االئتالف العراقي املوحد النائب قا�سم
داود :ان ال ��رد امل�ن��ا��س��ب ع�ل��ى تفجريي
االم����س يكمن با�سراع الكتل ال�سيا�سية
يف ت�شريع قانون االنتخابات وت�ضمينه
القائمة املفتوحة .وا� �ض��اف داوود :ان
هذا العمل االجرامي يقع �ضمن م�سل�سل
القاعدة والبعث يف ا�ستهداف مكا�سب
ال�شعب العراقي وعمليته الدميقراطية
وحماولة وقفها.
وت ��اب ��ع :ان �ن��ا يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ندين
ون�شجب ه��ذه التفجريات  ،ندعو جميع
القوى ال�سيا�سية يف داخل جمل�س النواب
وخ��ارج��ه اىل ال��وق��وف �صفا واح ��دا مع
احلكومة لدفع ه��ذه امل�ح��اوالت  ،ون�ؤكد
ان �ن��ا ال �ي��وم اك�ث�ر ا�� �ص ��رارا ع�ل��ى امل�ضي
باجراء االنتخابات املقبلة .ويف ال�سياق
ذاته اكد ع�ضو جلنة االمن والدفاع النائب
عمار طعمة بت�صريح خ�ص به (املدى) ان
من املحتمل ان تنفيذ مثل تلك التفجريات
ق��د مت بت�سهيالت ومتهيد حت��ت اغطية
ر�سمية �سهلت و�صول املنفذين لالهداف
امل �ق �� �ص��ودة م �ت �ج��اوزة اال�ستح�ضارات
واالجراءات االمنية العديدة م�ؤكدا انه مت
الت�أكيد يف اكرث من موقف على �ضرورة
م��راج �ع��ة وت�ق�ي�ي��م ع �م��ل واداء ق �ي��ادات
االجهزة اال�ستخبارية واجراء التغيريات
فيها الهمية العمل اال�ستخباري وت�أثريه
يف مواجهة االرهاب.
ودان م��رك��ز تنظيمات االحت ��اد الوطني
الكرد�ستاين التفجريات االرهابية مطالبا
املجتمع الدويل واالمم املتحدة ب�أن تنتبه
اىل االيدي امللطخة لو�ضع حد لها.
وق ��ال م �� �س ��ؤول م��رك��ز تنظيمات بغداد
ل�لاحت��اد ال��وط�ن��ي ال�ك��رد��س�ت��اين بح�سب
� � pukmediaس �ع��دون ف�ي�ل��ي :لقد
ق��ام االره��اب�ي��ون م��رة اخ��رى با�ستهداف
العملية :الدميقراطية وعملية بناء العراق
اجلديد ،مطالبا املجتمع ال��دويل واالمم
املتحدة والقوى الوطنية ب�أن تتنبه وان
تبذل اجلهود اليقاف املجرمني.

الأربعاء الإعالن عن احلكومة
اجلديدة يف كرد�ستان
بغداد  /ه�شام الركابي
ك�شف م�صدر يف حكومة �إقليم كدر�ستان  ،عن �إعالن ت�شكيل
احلكومة اجلديدة لالقليم هذا الأ�سبوع.
وقال امل�صدر يف ت�صريح خ�ص به (املدى)� :سيتم االعالن عن
احلكومة يوم االربعاء املقبل م�شريا اىل ان وزارات احلكومة
اجلديدة �ستكون الداخلية ،املالية و الإقت�صاد� ،ش�ؤون بي�شمركة،
العدل ،الرثوات الطبيعية ،الإعمار و الإ�سكان ،الرتبية ،الثقافة و
ال�شباب ،العمل و ال�ش�ؤون الإجتماعية ،التخطيط ،التعليم العايل و
البحث العلمي ،البلديات و ال�سياحة ،ال�شهداء و امل�ؤنفلني ،الزراعة
والرثوات املائية ،ال�صناعة و التجارة ،املوا�صالت والالت�صاالت،
الأوقاف و ال�ش�ؤن الدينية ،الكهرباء ،ووزارة ال�صحة .و او�ضح
امل�صدر ان وزراء وزارات البي�شمركة و الداخلية و الرثوات
الطبيعية يف احلكومة ال�سابقة �سيت�سلمون نف�س احلقائب
الوزارية يف احلكومة اجلديدة .اىل ذلك قدمت اللجنة القانونية
يف برملان كرد�ستان م�شروع قانون يهدف لتقلي�ص عدد الوزراء
يف احلكومة اجلديدة .وقال عوين البزاز ع�ضو اللجنة القانونية
يف برملان الإقليم� :إن م�شروع القانون اجلديد يتوخى تقلي�ص عدد
احلقائب الوزارية �إىل  19حقيبة.

�إعالن نتائج قبول خريجي الإعدادية الفرع
املهني يف هيئة التعليم التقني
بغداد  /املدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة التعليم التقني نتائج قبول خريجي الدرا�س ��ة الإعدادي ��ة  /الفرع املهني للعام
الدرا�س ��ي  . 2010 – 2009وق ��ال الدكت ��ور حمم ��ود �ش ��اكر املال خلف رئي� ��س هيئة التعليم
التقني � " :إن الهيئة قررت قبول كافة خريجي الدرا�سة الإعدادية الفرع املهني من املتقدمني
للدرا�سة يف معاهد هيئة التعليم التقني ممن تزيد معدالتهم على ." %60
و�أ�ض� �ــاف رئي�س الهيئة " �أنه مت قبول (  ) 3218طالبــة من الفـــرع ال�ص ��ناعـــي و ( ) 1780
طالبــ� � ًا من الفــــرع التجاري و ( )314طالب ًا من فرع الفنون و ( )89طالب ًا من الفرع الزراعي
وبذل ��ك ي�ص ��بح جمموع املقبـــول�ي�ن لهذا العـــام م ��ن الفـــرع املهنـــي ( )5401طالب من �أ�ص ��ل
(  ) 9535تقدم ��وا بطلب الدرا�س ��ة يف معاه ��د الهيئة  ،ملعرفة ا�س ��ماء املقبولني نرجو زيارة
موقع اجلريدة.

