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هواء يف �شبك

(ال�سالم يجيب كالم والكالم
يجيب بطيخ)

جاءين (احميّد الفهد) يولول هذه املرة فقد اذهله ماتداولته و�سائل
االع�ل�ام عن االنفجارين اللذين طاال وزارة العدل وجمل�س حمافظة
بغداد ،حيث ا�سفرت التفجريات عن ا�ست�شهاد اكرث من  132وجرح
� .500ش ��اركته احل ��زن واال�س ��ى فاندفع يتكلم ب�ص ��وت عال (عمي
احن ��ه حجايتن ��ه مثل هذا الف�ل�اح اللي مايرد ال�س�ل�ام ) قلت وماهي
حكاية الفالح.
ق ��ال :كان يف قريتن ��ا فالح ي ��زرع بطيخا ويف يوم م ��ن االيام وقف
معه ابنه يف املزرعة ف�سلم عليهما احد املارة فاجابه الفالح ب�شتيمة،
تعج ��ب ابنه وق ��ال :ملاذا تقابل التحية بال�ش ��تيمة فق ��ال البنه (ابني
ال�س�ل�ام ايج ��ر كالم والكالم ايجر بطي ��خ) مل يفهم ال�ش ��اب ما االمر
وطل ��ب من ابيه اي�ض ��احا ،فقال ان ��ا ازرع البطيخ من ��ذ زمان طويل
(والراي ��ح واجل ��اي امي ��ر بي ��ه) ي�س ��لمون فارد ال�س�ل�ام ث ��م يقفون
ويتحدث ��ون ومن ثم ي�س� ��ألون عل ��ى البطيخ كيف ه ��و البطيخ؟ اهو
حل ��و؟ فاجي ��ب انه جيد جدا فيقول ��ون نريد ان نت ��ذوق هذا البطيخ
الريان.
وهك ��ذا جرت االمور حتى بقيت على (احلديدة) كل مو�س ��م ي�ض ��يع
هباء مثل الذي �س ��بقه اىل ان ق ��ررت ان اقطع الطريق عليهم وال ارد
عليهم ال�سالم ومل يجدوا يف هذا حاجزا فقاموا ي�س�ألون ملاذا الترد
ال�س�ل�ام فاحت ��ج ب�ش ��تى احلجج ولكن االم ��ر ينتهي اي�ض ��ا بالبطيخ
فقررت ان ا�ش ��تم من ي�أتي للمزرعة ويجع ��ل حجته يف اخذ البطيخ
التحية.
ان االرهابي�ي�ن االتني م ��ن دول اجلوار (وبدلي ��ل تفجريات جمل�س
حمافظ ��ة بغ ��داد ووزارة العدل) �ض ��العون يف تفج�ي�رات االربعاء
الدام ��ي ،فلقد برم ��ج االرهابيون عمله ��م على ا�س ��ا�س تخريب بنية
الدول ��ة املدني ��ة اجلدي ��دة ،فب ��د�أوا ب ��وزارة اخلارجي ��ة ومل ينتهوا
ب ��وزارة العدل ،ه ��ذا يعني ان لالرهابي�ي�ن برنامج عمل مو�ض ��وع ًا
من خرباء وان ه�ؤالء لي�س ��وا جماعات متفرق ��ة وامنا هم حزب (�أو
ع�صابة) ميتلك ايديولوجية مربجمة على اعمال القتل والتخريب،
وما يتوقعونه من تدمري بنية الدولة هو ما�س ��يحدث بعدان�س ��حاب
القوات االمريكية فيمنون انف�س ��هم باحلكم مرة ثانية ،يغي�ض ��هم ان
يروا دولة متكاملة االجهزة ورمبا �ستتطور خالل ال�سنتني االتيتني
ومع وجود خطهم الداعم من �س ��وريا الميكن ان تتوقف التفجريات
وال العب ��وات النا�س ��فة ،عل ��ى العراق بع ��د تك ��رار التفجريات ويف
وزاراته املهمة بالذات ان ي�ضع يف ح�ساباته غلق احلدود مع �سوريا
وتفعي ��ل دع ��وى املحكمة الدولي ��ة واال �س ��وف يفلت زم ��ام املبادرة
وي�ص ��بح بي ��د االرهابيني،قلت ل ��ه اال ميكن ان تك ��ون القاعدة قال :
م ��ن املمكن القاع ��دة ومن املمكن غري القاعدة ولك ��ن مايجعلنا نقول
ان االرهابيني اتوا من دول اجلوار لو�ض ��وح العملية وخ�صو�ص ��ا
االجتاه اجلديد الذي بد�أ باالربعاء الدامي ب�ضرب م�ؤ�س�سات الدولة
ووزاراتها  ،ومثل مابد�أنا ال�سالم يجيب كالم والكالم يجيب بطيخ،
مانعنيه ان املباحثات مع �س ��وريا واملفاو�ضات مل ت�أت بنتيجة بقدر
ما اتت بتفجريات ا�ضافية.
عق ��ب( احميّد الفهد) ان اطراف ��ا عديدة تريد اف�ش ��ال جتربة العراق
وقط ��ع الطريق امامها متم�س ��كة بحكم الرج ��ل الواحد الذي ميتطي
كر�س ��ي الرئا�س ��ة من والدته حتى ان ي�س ��لم الكر�س ��ي اىل طاغ �آخر
 ،ه ��ذه احلكومات مليئة بالثورية ح�س ��ب عقلية ه� ��ؤالء ،اما تداول
ال�س ��لطة واالنتخابات فهذه عملية مليئة باخليانة بالت�أكيد ان االمر
معكو� ��س وال�ش ��عب العراق ��ي يدف ��ع على اي ��دي ه�ؤالء ثم ��ن حريته
ودميقراطيته  ،مع مانرى من موت نحن ن�س ��تطيع تغيري ر�ؤ�س ��ائنا
اما ه�ؤالء فقد ا�صبحوا مطية حلكامهم ي�سومونهم �سوء العذاب.

طالباين ي�ستقبل برتايو�س  ..ويبعث
بربقيات اىل عدد من الر�ؤ�ساء
بغداد  /املدى
ا�س ��تقبل رئي� ��س اجلمهورية ج�ل�ال طالباين
 ،قائ ��د القي ��ادة املركزي ��ة الأمريكية اجلرنال
ديفيد برتايو� ��س  ،والوفد املرافق له امل�ؤلف
م ��ن نائ ��ب ال�س ��فري الأمريك ��ي ل ��دى العراق
روب ��رت ف ��ورد وع ��دد �آخر م ��ن امل�س� ��ؤولني
االمريكيني �أم�س الأحد.
وج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء تب ��ادل الآراء ح ��ول
امل�س ��تجدات عل ��ى ال�س ��احتني ال�سيا�س ��ية
والأمنية يف العراق ،بالإ�ضافة �إىل العالقات
الثنائي ��ة ب�ي�ن الع ��راق والوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكية ،و�أهمية العمل امل�ش�ت�رك من اجل
تعزي ��ز ه ��ذه العالق ��ات مب ��ا يخدم م�ص ��لحة
ال�شعبني ال�صديقني.و�سلط طالباين ال�ضوء
على �س�ي�ر االحداث والتطورات ال�سيا�س ��ية،
ويف مقدمتها طبيعة التجاذبات والتحالفات
التي برزت على امل�ش ��هد العراق ��ي حتى االن
ا�س ��تعدادا للدخول يف التناف� ��س االنتخابي
القادم ،م�ش�ي�را اىل اجلهود املبذولة لتوحيد
اراء الكت ��ل ال�سيا�س ��ية حول �ض ��رورة اقرار
قان ��ون االنتخاب ��ات يف جمل� ��س الن ��واب

بغداد  /املدى
م ��ددت املفو�ض ��ية العلي ��ا
امل�س ��تقلة لالنتخاب ��ات فرتة
ت�س ��جيل االئتالف ��ات �إىل
ال� �ـ  31م ��ن ت�ش ��رين الأول
اجل ��اري .وقال مدير ق�س ��م
الإج ��راء والتدري ��ب يف
املفو�ض ��ية رع ��د فهم ��ي
التميمي يف ت�صريح �صحفي
ام� ��س االح ��د �إن املفو�ض ��ية
ق ��ررت متدي ��د الف�ت�رة
لت�س ��جيل االئتالف ��ات حتى
ال� �ـ  31لف�س ��ح املج ��ال �أم ��ام
الكيان ��ات ال�سيا�س ��ية لعق ��د
حتالفاتها و�أ�ضاف التميمي
�أن الت�أخر يف �إ�صدار قانون
االنتخاب ��ات املع ��دل يجع ��ل
املفو�ض ��ية بو�ض ��ع و�ص ��فه
باحلرج ،وذلك ب�سبب غياب
الر�ؤية ال�سيا�س ��ية للكيانات

كربالء تدعو �إىل التوقف عن
ا�ستقبال الأ�سر النازحة
دعت رئي�س ��ة جلنة الهج ��رة واملُهجّ رين يف جمل�س
حمافظة كربالء بلقي�س ال�ش ��ريفي �إىل التوقف عن
ا�س ��تقبال الأ�س ��ر النازح ��ة �إىل املدين ��ة ،معللة ذلك
با�ستقرار الأو�ضاع يف باقي املحافظات.
و�أ�ضافت ال�شريفي يف ت�صريح �صحفي ام�س االحد
�أن جلنتها با�شرت بت�ش ��جيع النازحني واملهجرين
الذي ��ن توطنوا يف املدينة خالل ال�س ��نوات ال�س ��ت

العراق ��ي وامل�ش ��اورات الت ��ي جت ��ري به ��ذا
اخل�ص ��و�ص  ،م�ش ��يد ًا بال ��دور ال ��ذي لعب ��ه
اجل�ن�رال برتايو�س يف م�س ��اعدة العراقيني
يف جهوده ��م يف جم ��ال مكافح ��ة االره ��اب
وحتقيق االمن واال�ستقرار يف العراق.
فيم ��ا ع�ّب�رّ اجل�ن�رال برتايو�س عن ت�ص ��ميم
الوالي ��ات املتح ��دة على تق ��دمي الدعم الالزم
لل�ش ��عب العراق ��ي ولتجربت ��ه الدميقراطي ��ة
املتنامي ��ة ،م�ؤك ��دا �ض ��رورة اال�س ��تمرار
باجله ��ود القت�ل�اع م ��ا تبق ��ى من قوى ال�ش ��ر
وفل ��ول االرهابي�ي�ن ،ك ��ي يتمت ��ع العراقيون
مب�س ��تقبل زاه ��ر يلي ��ق مبكانة وت�ض ��حيات
ال�ش ��عب العراق ��ي ال�ص ��ابر �ش ��اكر ًا طالباين
يف خت ��ام اللق ��اء عل ��ى ح�س ��ن اال�س ��تقبال،
م�ش ��يدا بحكمت ��ه وحنكته ال�سيا�س ��ية لقيادة
العراق اجلديد الذي ي�س ��وده ال�سالم والأمل
واالزدهار.
ويف ذات ال�س ��ياق بع ��ث رئي� ��س اجلمهورية
ج�ل�ال طالب ��اين مبجموع ��ة م ��ن برقي ��ات
التهاين اىل عدد من ر�ؤ�س ��اء دول العامل ففي
برقي ��ة بعثه ��ا اىل رئي�س جمهورية الت�ش ��يك

فات�س�ل�اف كالو� ��س  ،ق ��ال فيه ��ا مبنا�س ��بة
ذكرى يوم ت�ش ��كيل دولة الت�ش ��يك ":ي�سرين
ان ابع ��ث لفخامتك ��م اخل� ��ص الته ��اين
وا�ص ��دق التربيكات ،با�سمي وبا�سم ال�شعب
العراقي،متمني ًا لفخامتكم ال�صحة والتوفيق
ول�ش ��عبكم دوام التق ��دم واالزده ��ار يف ظ ��ل
قيادتك ��م احلكيم ��ة ،وعرب الرئي� ��س طالباين
يف برقيته اىل الرئي�س الت�شيكي عن حر�صه
على توطيد عالقات ال�ص ��داقة والتعاون بني
بلدينا".
كم ��ا بعث رئي�س اجلمهوري ��ة جالل طالباين
بربقي ��ة تهنئ ��ة اىل الرئي� ��س النم�س ��اوي
هاينز في�شر مبنا�س ��بة ذكرى يوم اال�ستقالل
 ،ق ��ال فيه ��ا مبنا�س ��بة ذكرى يوم الأ�س ��تقالل
":ي�س ��رين ان ابع ��ث لفخامتك ��م اخل� ��ص
التهاين وا�ص ��دق التربيكات ،با�سمي وبا�سم
ال�ش ��عب العراقي ،جمدد ًا ثقتي الرا�سخة ب�أن
العالق ��ات الودي ��ة الوثيق ��ة الت ��ي تربط بني
بلدينا �سوف تتوطد وتزدهر باطراد" معرب ًا
عن القناعة الأكيدة ب�أن اللقاءات ال�شخ�ص ��ية
ب�ي�ن قيادتي البلدين �س ��وف ت�س ��اهم يف دفع

املفو�ضية متدد فرتة ت�سجيل
االئتالفات حتى نهاية ال�شهر اجلاري

عبداهلل ال�سكوتي

كربالء  /وكاالت
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واالئتالف ��ات االنتخابي ��ة
ح�س ��ب قول ��ه ،م�ش�ي�را �إىل
�أن الت�أخ ��ر يف �إ�ص ��دار
قانون االنتخابات �س ��يجعل
املفو�ض ��ية تتج ��اوز "عل ��ى
هذه اجلداول.
م ��ن جان ��ب اخ ��ر �أك ��د مدير
مكت ��ب املفو�ض ��ية العلي ��ا
امل�س ��تقلة لالنتخاب ��ات يف
نين ��وى عبد اخلال ��ق الدباغ
�أن  20كيانا �سيا�سيا �سجلت
�أ�س ��ماءها ل ��دى املكت ��ب،
م�ؤك ��دا �أن ��ه متت امل�ص ��ادقة
عليه ��ا جميعا .وق ��ال الدباغ
�إن "حمافظ ��ة نين ��وى عل ��ى
ا�ستعداد تام جملة وتف�صيال
لإجراء العملية االنتخابية.
ي�ش ��ار �إىل �أن حمافظ ��ة
نينوى �ش ��هدت افتتاح 140
مرك ��زا انتخابي ��ا بواقع 57

مرك ��زا داخل املو�ص ��ل و83
يف الأق�ضية والنواحي ،يف
حني �شهدت حمافظة �صالح
الدي ��ن افتت ��اح  38مرك ��زا
للت�س ��جيل و 285مرك ��زا
لالقرتاع.
وقال مدير مكتب مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات يف حمافظ ��ة
�ص�ل�اح الدي ��ن ح ��امت هذال
�إن مكتبه �س ��جل لديه �سبعة
كيانات �سيا�س ��ية للم�شاركة
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة
مت ��ت امل�ص ��ادقة عليه ��ا م ��ن
جان ��ب املكت ��ب الوطني يف
بغ ��داد مو�ض ��ح ًا �أن مكتب ��ه
ا�س ��تكمل كافة ا�س ��تعداداته
لالنتخاب ��ات وه ��و حالي ��ا
يف ط ��ور الإع ��داد "للحمل ��ة
الإعالمي ��ة ولتعيني موظفي
االقرتاع".

وتطوير هذه العالقات ملا فيه خري ال�ش ��عبني
وم�ص ��لحة الأمن واال�س ��تقرار وال�س�ل�ام يف
العامل.
ويف برقي ��ة اخ ��رى بعثه ��ا طالب ��اين اىل
الرئي� ��س الرتك ��ي عب ��د الل ��ه غول مبنا�س ��بة
الذك ��رى ال�ساد�س ��ة والثمان�ي�ن لتا�س ��ي�س
جمهوري ��ة تركي ��ا ،ق ��ال فيه ��ا ":م ��ن دواعي
�س ��روري ان اتقدم لفخامتك ��م ،ومن خاللكم
ل�ش ��عب تركي ��ا ال�ص ��ديق ،بخال� ��ص التهاين
مبنا�س ��بة الذك ��رى ال�ساد�س ��ة والثمان�ي�ن
لتا�سي�س جمهورية تركيا.
وا�ض ��اف طالباين ":ان العالقات التاريخية
التي تربط بلدينا مت ��ر االن مبرحلة نهو�ض
وتطور كبريين ،االمر الذي يخدم ال�ش ��عبني
العراقي والرتكي وي�س ��اهم يف ايجاد حلول
�س ��لمية لكل م�ش ��اكل منطقتنا و�إ�شاعة االمن
واال�ستقرار فيها".
وا�ش ��ار اىل توطي ��د وتطوي ��ر التق ��دم الذي
اح ��رزه الع ��راق وتركي ��ا خ�ل�ال ال�س ��نوات
االخ�ي�رة وتر�س ��يخ و�ش ��ائج التع ��اون
اال�سرتاتيجي بني البلدين.

بغداد  /املدى

بغداد /احياء املو�سوي
قال النائ ��ب عن كتلة الف�ض ��يلة جابر
خليف ��ة جاب ��ر� :إن طلب وزي ��ر النفط
ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين موافق ��ة
رئي� ��س ال ��وزراء حل�ض ��ور جل�س ��ة
اال�س ��تجواب يف جمل�س النواب �أمر
غري د�س ��توري ،لأن من حق الربملان
ا�ستجواب كبار امل�س�ؤولني  ،مو�ضح ًا
�أن اال�ستجواب مينح فر�صة للوزير
لكي يدافع عن نف�س ��ه وعدم ح�ضوره
يعني حرمان نف�س ��ه من ح ��ق الدفاع
عن �سيا�س ��ات وزارت ��ه و�إجراءاتها.
و�ص� � ّرح خليف ��ة  ":ان جلن ��ة النف ��ط
والغاز والرثوات الطبيعية النيابية
قدمت جميع امل�ستم�سكات الأ�صولية
والأ�س ��ئلة الت ��ي �س ��يتم طرحها على
الوزي ��ر طبق ًا للنظام الداخلي واملادة

 61من الد�س ��تور العراقي ويتوجب
ان ميتث ��ل ال�شهر�س ��تاين اىل طل ��ب
جمل� ��س الن ��واب و�أن ال مياط ��ل
بحج ��ج غ�ي�ر د�س ��تورية  ،م�ض ��يف ًا:
ان امللف ��ات التي �س ��تطرح على وزير
النفط تتعل ��ق مبلفات الف�س ��اد املايل
والإداري والإخف ��اق ال ��ذي �ش ��هدته
ال�ص ��ناعات النفطية طوال ال�سنوات
الت ��ي �أدار فيه ��ا الوزارة ،ف�ض�ل ً�ا عن
عدم زيادة الإنتاج النفطي بامل�ستوى
املطلوب وحتول الق�ض ��ية اىل جمرد
وع ��ود غ�ي�ر منف ��ذة .يذك ��ر ان وزير
النفط ح�س�ي�ن ال�شهر�ستاين ا�شرتط
ح�ص ��ول موافق ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
عل ��ى ح�ض ��وره لال�س ��تجواب املقرر
غد ًا ال�س ��ابع والع�ش ��رين من ال�ش ��هر
اجلاري.

اعتقال مطلوب كان يخطط لتنفيذ مقرتح الحت�ساب فرتة نزوح
عمليات ارهابية يف املو�صل
وهجرة املوظفني �إجازة ر�سمية
بغداد  /ه�شام الركابي

املا�ض ��ية عل ��ى الع ��ودة �إىل دياره ��م ،وك�ش ��فت عن
وج ��ود خطة لالهتمام بالنازحني الذين ال يرغبون
بالعودة �إىل مناطقهم الت ��ي هجروا منها .يذكر �أن
م�س�ؤولني يف حمافظة كربالء كانوا قد �أ�شاروا �إىل
�أن عدد الأ�س ��ر التي نزح ��ت �أو هاجرت �إىل كربالء
ب�س ��بب �أعمال العنف خالل ال�س ��نوات املا�ض ��ية قد
جتاوز الع�ش ��رة �آالف �أ�سرة معظمها من حمافظتي
بغداد ودياىل.

اعل ��ن مكت ��ب القائد الع ��ام للقوات امل�س ��لحة عن القاء القب�ض على (ن�ش ��وان ها�ش ��م
عبد الرحمن اجلرباوي) يف حمافظة املو�ص ��ل .وقال م�ص ��در يف مكتب القائد العام
لـ(امل ��دى) ام�س االح ��د :ان اجلرباوي يع ��د من ابرز املطلوبني يف املو�ص ��ل  ،حيث
يخطط لتنفيذ عمليات ارهابية قبيل االنتخابات النيابية يف حماولة لزعزعة االمن.
وذكر :ان عملية القب�ض متت وفق معلومات ا�ستخبارية بني قيادة عمليات نينوى
ومكت ��ب القائد العام  ،وتابع :ان اجلرباوي عرث بحوزته على من�ش ��ورات حتر�ض
وكالء املواد الغذائية على عدم التعاون مع اجلهات امل�س�ؤولة اخلا�صة بالإنتخابات،
لغر�ض الت�أثري على دقة املعلومات ،و�سري �إجراء الإنتخابات الربملانية.

بغداد /املدى

ق ��ال م�ص ��در يف الأمان ��ة العامة ملجل� ��س ال ��وزراء� ":إن وزارة املهجرين
واملهاجري ��ن قدم ��ت مقرتحا الحت�س ��اب فرتة ن ��زوح وهج ��رة املوظفني
والطلب ��ة الذي ��ن ترك ��وا وظائفه ��م ومدار�س ��هم �إج ��ازة م ��ن دون رات ��ب
للموظ ��ف ،و�إجازة مع رفع الغيابات للطالب .و�أ�ض ��اف بح�س ��ب (املركز
الوطني للإعالم) � ":أن ذلك يتم بعد تقدمي النازح �أو املهجر ( املوظف �أو
الطالب ) طلبا بهذا ال�ش� ��أن يرفق بت�أييد حتدد فيه فرتة االنقطاع .م�شريا
�إىل �أن فرتة النزوح املعتمدة متثل الفرتة املمتدة من  2006/1/1لغاية
. 2008/1/1

ا�ص ��دار اوام ��ر قب�ض �ض ��دهم م ��ن اجلهات
الق�ض ��ائية واالف ��راج يف الوقت نف�س ��ه عن
املعتقل�ي�ن الذي ��ن مل تثبت ادانتهم ،م�ش�ي�را
اىل ان عملي ��ة اي ��داع املعتقلني املحالني اىل
اجلان ��ب العراق ��ي تتم يف دائرة اال�ص�ل�اح
التابعة ل ��وزارة العدل الج ��راء التحقيقات
االولي ��ة معه ��م من قب ��ل �ض ��باط يف وزارة
الداخلي ��ة وم ��ن ث ��م جت ��ري احالته ��م اىل
جه ��ات الطل ��ب" جه ��از مكافح ��ة االرهاب،
االمن الوطني ،اال�ستخبارات ،املخابرات"
الكمال اجراءات التحقيق وتقرير م�صريهم
النهائي عن اجلرائم املن�سوبة اليهم.
وب�ي�ن رئي�س جلنة �ش� ��ؤون املحتجزين انه
مت ا�ص ��دار  1963مذك ��رة امرالق ��اء قب� ��ض
ب�ض ��منها  138مذكرة �صدرت �ضد معتقلني
ع ��رب واجان ��ب وتوقي ��ف  556معتقال من
الذين �صدرت �ض ��دهم مذكرة اوامر قب�ض،
ا�ض ��افة اىل توقي ��ف  155معتقال من الذين
�صدر �ضدهم مذكرات امر قب�ض من املحاكم
العراقي ��ة ،الفت ��ا اىل ان ع ��دد املعتقل�ي�ن
املتبق�ي�ن ل ��دى اجلانب االمريك ��ي حلد االن
 ،7808م�ؤكدا يف الوقت نف�سه االفراج عن
 6205معتقلني منذ تنفيذ االتفاقية االمنية
ب�ي�ن اجلانبني العراق ��ي واالمريكي مبعدل
اطالق �سراح  750معتقال ب�صورة �شهرية.
وتاب ��ع :ان ��ه �س ��يتم تطبي ��ق �آلية لت�س ��فري
املطلوب�ي�ن ق�ض ��ائيا اىل معتق ��ل التاج ��ي
ابتداء من بداية العام املقبل نظرا الكتظاظ
ت�س ��فريات الر�ص ��افة يف الوق ��ت احل ��ايل،
منوه ��ا بتكلي ��ف قا� ��ض ونائ ��ب م ��دع ع ��ام
بزي ��ارة مع�س ��كر كروب ��ر مل ��دة يوم�ي�ن يف
اال�س ��بوع به ��دف تدوي ��ن اق ��وال املعتقلني
لال�سراع يف اجناز ق�ضاياهم.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

بغداد  /املدى

ق ��ال رئي�س ال ��وزراء ن ��وري املالكي:
هن ��اك �ض ��غوطات يف عملي ��ة �إج ��راء
الإنتخاب ��ات يف موعده ��ا املح ��دد ،
و�إذا مل جت ��ر يف ذلك املوع ��د ف�إن ذلك
�سيكون مبثابة �إنتكا�سة.
وا�ض ��اف املالك ��ي خ�ل�ال �إ�س ��تقباله
ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الطلب ��ة وال�ش ��باب
العراقي�ي�ن من داخل العراق وخارجه
ام�س االح ��د :نريده ��ا �أن تكون وفق
القائم ��ة املفتوحة التي جت ��د �إجماع ًا
من خمتلف الأو�س ��اط ومن املرجعية
حتى يجد الناخب احلرية الكاملة يف
الإختيار،وتابع �إذا �أجلت عن موعدها
ف�ستفقد احلكومة �ش ��رعيتها و�سيفقد
جمل� ��س الن ��واب �ش ��رعيته �أي�ض� � ًا،
و�س ��نعود �إىل املرب ��ع الأول ونع ��ود

برملاين ي�ستغرب
�شرط ال�شهر�ستاين
حل�ضور جل�سة اال�ستجواب

الإف��راج ع��ن �أك�ثر م��ن � 6آالف معتق��ل من��ذ تطبي��ق االتفاقي��ة الأمني��ة
اك ��د جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى االف ��راج عن
 6205معتقلني منذ تنفيذ االتفاقية االمنية
بني اجلانب�ي�ن العراقي واالمريك ��ي ،معلنا
ع ��ن ا�ص ��دار  1963مذك ��رة الق ��اء قب� ��ض
ب�ضمنها � 138ضد معتقلني عرب واجانب.
وق ��ال رئي� ��س جلن ��ة �ش� ��ؤون املحتجزي ��ن
مبجل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى بح�س ��ب
 :" PUKmediaان اللجنة مت ت�شكيلها
مبوج ��ب تطبي ��ق االتفاقي ��ة امل�ش�ت�ركة بني
العراق والوالي ��ات املتحدة النافذة بتاريخ
االول م ��ن كان ��ون الث ��اين  2009برئا�س ��ة
جمل�س الق�ضاء االعلى وت�ضم يف ع�ضويتها
ممثل�ي�ن م ��ن وزارات الدف ��اع والداخلي ��ة
والع ��دل والعم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
وحقوق االن�سان.
واو�ض ��ح  :ان �آلي ��ة عم ��ل اللجن ��ة تتمحور
بتق ��دمي اجلان ��ب االمريك ��ي معلوم ��ات عن
جميع املعتقلني اىل احلكومة العراقية ومن
ثم تقوم جلنة امنية ا�س ��تخباراتية م�ش ��كلة
ب ��وزارة الداخلي ��ة بت�س ��لم تل ��ك املعلومات
وتدقيقه ��ا يف �ض ��وء قاع ��دة البيان ��ات
املوج ��ودة لديها ،وتق ��دمي تو�ص ��ياتها اىل
جلن ��ة �ش� ��ؤون املحتجزين التابع ��ة ملجل�س
الق�ض ��اء االعل ��ى ال�ص ��دار اوام ��ر قب� ��ض
�ض ��د املعتقل�ي�ن مم ��ن ينبغي قانون ��ا اجراء
التحقي ��ق معه ��م م ��ن قب ��ل الق�ض ��اء نتيجة
جرائ ��م من�س ��وب اليهم ارتكابه ��ا على وفق
احكام القوانني العراقية.
اللجنة تقوم بعدها بح�سب رئي�سها بتدقيق
التو�ص ��يات املذكورة وال�ش ��روع مبخاطبة
اجلانب االمريكي م ��ن قبل وزارة الداخلية
لت�س ��ليم املعتقلني اىل اجلانب العراقي بعد

املالكي  :ت�أجيل
االنتخابات النيابية
عودة للمربع الأول

فخري كرمي

للطائفي ��ة والإلتفافات،و�ش ��دد عل ��ى
�ض ��رورة توحيد اال�ص ��وات لإجراء
االنتخاب ��ات يف موعده ��ا املق ��رر.
وق ��ال عملن ��ا احلقيقي ه ��و �أن يكون
على �أ�س ��ا�س عراق قائم عل ��ى العدالة
وامل�س ��اواة ،الكل يعم ��ل حتت خيمته
وفق الد�س ��تور والقانون ،وال�ش ��باب
تقع عليهم مهام كبرية يف عملية البناء
،داعي ًا �إىل عقد م�ؤمترات لل�شباب يف
عم ��وم املحافظات و�أن ي�ش ��اركوا يف
خمتلف املج ��االت العلمي ��ة والثقافية
والإقت�ص ��ادية و�أن يع ��ود املهاجرون
لي�شارك اجلميع يف عملية البناء.
وب�ي�ن املالك ��ي :ان اللق ��اء بالطلب ��ة
وال�ش ��باب هو م�ؤ�ش ��ر عل ��ى معطيات
كثرية ويحمل ر�س ��ائل يج ��ب �أن تقر�أ
ب�ش ��كل وا�ض ��ح وه ��ي ان ه� ��ؤالء هم
�أبن ��اء ه ��ذا الوط ��ن الذي ��ن �أجربته ��م
الدكتاتورية والطائفية والع�ص ��ابات
وامليلي�ش ��يات عل ��ى الهجرة،والي ��وم
عليهم الع ��ودة �إىل بلدهم للم�س ��اهمة
يف عملية البناء.
وتاب ��ع رئي� ��س ال ��وزراء :نتمنى �أن
ننته ��ي من كلم ��ة ه�ؤالء �أه ��ل الداخل
وه� ��ؤالء �أه ��ل اخل ��ارج،و�إذا كان من
يف اخل ��ارج ق ��د �أجربت ��ه الظ ��روف
ال�س ��ابقة على الهجرة فق ��د �إنتهى ذلك
الآن،علين ��ا �أن جنع ��ل من ه ��ذا اللقاء
فر�ص ��ة غنية وثرية بالعط ��اءات و�أن
التبقى ال�صورة التي ير�سمها الأعداء
والإع�ل�ام املع ��ادي عن الع ��راق ،و�أن
تطلع ��وا عل ��ى بلدك ��م وتو�ض ��حوا
ال�ص ��ورة احلقيقي ��ة والإيجابي ��ة
للع ��راق الي ��وم،وان له ��ذه املمار�س ��ة
قيمة كبرية لك�سر القطيعة وردم هذه
الفج ��وة ومد اجل�س ��ور الواقعية بني
�أبناء البلد.
و�أ�ض ��اف املالك ��ي ان العملي ��ة
ال�سيا�س ��ية ب ��كل مفا�ص ��لها قام ��ت
عل ��ى �أ�س ��ا�س الدميقراطي ��ة واحلرية
واالنتخاب ��ات  ،وهذا �أم ��ر جديد على
العراقيني بعد �أن عا�شوا الدكتاتورية
واحلروب،ولكن العراقيني وب�س ��رعة
�إ�ستلهموا التجربة، ،وعلينا �أن نثبت
احلرية والدميقراطية وكل ماهو يف
م�صلحة املرحلة ال�سيا�سية التي نحن
ب�صددها.

ا�����س����م����اء وم����دن
نينوى

�أك ��د ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى وع�ض ��و اللجن ��ة
القانونية يف املجل�س يحيى عبد حمجوب �أن ":ا�ستحقاق
مدينة املو�ص ��ل يف االنتخابات الربملانية القادمة �س ��يبلغ
 34مقع ��د ًا ح�س ��ب ن�س ��بة الكثاف ��ة ال�س ��كانية يف حمافظة
نين ��وى  ،م�ض ��يف ًا بح�س ��ب ( واع ) ":طلبن ��ا من احلكومة
املركزية ت�شكيل جلان للك�شف عما يجري من تالعب لكي
ت�أخذ حمافظة نينوى حقها من املقاعد يف جمل�س النواب
الق ��ادم"  ،م�ش�ي�ر ًا اىل � ":أن اللجن ��ة القانونية يف جمل�س
حمافظة نين ��وى راجعت ودققت بيان ��ات وزارة التجارة
يف ال�ش ��هر ال�س ��ابع والثام ��ن ولأعوام ما بع ��د االحتالل ،
وحت ��ى الآن ووجدت �أن هناك ن�س ��بة طبيعي ��ة  ،الفت ًا �إىل
�إن ن�س ��بة التمثي ��ل �س ��تبلغ  34مقعد ًا يف جمل� ��س النواب
العراقي القادم والنتنازل عن هذا العدد".

الفلوجة

ذكر م�ص ��در يف �ش ��رطة الفوجة �أم�س االحد� ،أنه مت تفكيك
عبوتني نا�سفتني واعتقال اربعة من امل�شتبه بهم  ،م�ضيف ًا
بح�سب (�أكانيوز) �أن �":شرطة الفلوجة متكنت من تفكيك
عبوتني نا�س ��فتني واعتقال اربعة من امل�ش ��تبه بهم �شمايل
الفلوجة يف ناحية ال�صقالوية" مو�ضح ًا �أن "امل�شتبه بهم
االربعة مت اعتقالهم يف قري ��ة املختار بناء على معلومات
ا�ستخباراتية" ومل يدلِ امل�صدر باملزيد من التفا�صيل.

كربالء

�أعل ��ن الناط ��ق الإعالم ��ي ملديرية �ش ��رطة كرب�ل�اء الرائد
عالء عبا�س عن تفكيك عبوة ال�صقة و�ضعت داخل �سيارة
�أجرة يف �أحد �أحياء املدينة �أم�س الأحد وو�ض ��ح بح�سب
 PUKmediaان " مفارز مديرية مكافحة املتفجرات
متكنت من تفكيك عبوة ال�صقة كانت مو�ضوعة يف �سيارة
�أجرة اكت�ش ��فت عن طريق مفارز ال�س ��ونار املنت�شرة على
كاف ��ة طرق املدين ��ة اخلارجي ��ة والداخلية" ،منبه� � ًا "على
�أ�ص ��حاب �س ��يارات الأجرة والنقل الع ��ام الت�أكد دائما من
عدم وجود �أج�س ��ام غريبة داخل �س ��ياراتهم خا�ص ��ة التي
تدخ ��ل مرك ��ز املدينة التي حتمل باجات تعريفية �ص ��ادرة
من قبل �شرطة املحافظة".
مت�ص ��ل قال عبّا�س "ان االجهزة االمنية �ألقت
ويف �س ��ياق ّ
القب� ��ض عل ��ى متاجري ��ن باحلب ��وب املخ ��درة يف مناطق
متفرق ��ة م ��ن املحافظة"مردف� � ًا "بع ��د ورود معلوم ��ات
ا�ستخبارية �ألقت مفارز مديرية مكافحة املخدرات القب�ض
على �شخ�ص�ي�ن متهم�ي�ن باملتاجرة باحلب ��وب املخدرة يف
املحافظة".
و�أو�ض ��ح جعف ��ر "مت القب�ض عل ��ى �أحد املتهم�ي�ن يف �أحد
املقاه ��ي الواقع ��ة يف مرك ��ز املدين ��ة و�ض ��بطت بحوزته
كمي ��ة كب�ي�رة م ��ن احلب ��وب املخ ��درة" ،م�ض ��يف ًا "فيما مت
القب� ��ض على املتهم الثاين يف منطقة االعطي�ش ��ي ( 20كم
�ش ��رق املدين ��ة) بع ��د ان افاد املته ��م االول اثن ��اء التحقيق
مع ��ه بوجود �ش ��خ�ص �آخر متعاون مع ��ه يف بيع احلبوب
املخدرة يف املنطقة املذكورة".
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