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الربملان يحدد موعدا ال�ستجواب قادة امللف الأمني

بغداد /املدى
ج ��اءت تفج�ي�رات ام� ��س الثالث ��اء الدامي ��ة
مكمل ��ة لتفج�ي�ري االح ��د واالربع ��اء ،واودت
بحي ��اة � 127شهي ��دا وا�صي ��ب جراءه ��ا 450
�آخ ��رون ،من خ�ل�ال ا�ستهداف خم�س ��ة مواقع
حكومية ب�سي ��ارات مفخخة يق ��ود اربعة منها
انتحاريون.

ا�ستهداف املباين احلكومية بالتزامن مع اقرار قانون االنتخابات  ..عد�سة املدى

ودان رئي�س اجلمهورية جالل طالباين ب�شدة
التفج�ي�رات االرهابية الت ��ي �إ�ستهدفت بغداد،
وق ��ال يف بيان ل ��ه "تلطخت الأي ��ادي املجرمة
اليوم م ��رة �أخرى بدم ��اء املئات م ��ن ال�شهداء
واجلرح ��ى من ابن ��اء �شعبن ��ا الأبري ��اء الذين
�إ�ستهدفتهم قوى الإث ��م والإرهاب الرامية اىل
تعطي ��ل العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة و�إح ��داث البلبلة

و�إ�شاع ��ة الفو�ض ��ى يف الب�ل�اد" .وا�ض ��اف ان
ه ��ذه اجلرمي ��ة الوح�شي ��ة ت�أت ��ي يف �أعق ��اب
االجن ��از الدميقراط ��ي ال ��ذي حتق ��ق باق ��رار
قان ��ون االنتخاب ��ات ،االم ��ر ال ��ذي �أث ��ار غيظ
قوى ال�شر واجلرمية التي �إرتكبت هذا العمل
الدينء ،مدفوعة ب�أوهامها ال�سقيمة يف �إيقاف
احلي ��اة ،او الع ��ودة �إىل ال�سلط ��ة .ومل يع ��د

ن�شر حمطات �إنذار مبكر لك�شف الن�شاطات اال�شعاعية

احلكومة تتحرك دوليا ملنع �إن�شاء حمطة نووية �إيرانية عند احلدود
بغداد /ن�صري العوام
فيم ��ا بد�أ العراق بالتحرك ال�سريع على امل�ستوى الداخلي
واخلارجي عقب ورود معلومات عن عزم ايران بناء احد
املفاعل النووية قرب احل ��دود العراقية .ابدى العديد من
ال�سيا�سيني واملراقبني خماوفهم من بناء املحطة النووية
االيرانية ،والت�أث�ي�رات البيئية اخلطرية لوجود مثل هذا
املفاعل قريبا من العراق.
وقال وزير العل ��وم والتكنولوجيا رائد فهمي :ان العراق

طالب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقدمي معلومات
دقيقة ح ��ول عزم �إي ��ران �إن�شاء هذه املحط ��ة عند احلدود
امل�شرتك ��ة مع ايران ،واعرب فهم ��ي يف ت�صريح لـ(املدى)
ام� ��س الثالث ��اء ع ��ن تخوفه م ��ن ان�شاء ه ��ذه املحطة النها
ق ��د تت�سبب با�ض ��رار كبرية على الع ��راق يف حالة حدوث
اي خل ��ل فني خ�ل�ال عملية ان�شاء املفاع ��ل ،م�شريا اىل ان
الع ��راق ق ��د يتحرك دبلوما�سي ��ا ملنع اي تاث�ي�ر بيئي على
الع ��راق يف حال تاك ��دت نية ايران بناء اح ��د املفاعل على

احل ��دود .من جانبها قالت وزيرة البيئة نرمني عثمان� :أن
احلكوم ��ة ال متلك معلومات ر�سمية ح ��ول هذا املو�ضوع،
وا�ضاف ��ت عثم ��ان يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) :ان ��ه مت ن�ش ��ر
حمط ��ات �إن ��ذار مبك ��ر يف امل ��دن العراقي ��ة حتذر م ��ن �أية
ن�شاط ��ات �إ�شعاعية .واكدت موعدا لعق ��د اجتماع مرتقب
ي�ض ��م وزارات البيئ ��ة والعل ��وم والتكنولوجي ��ا والهيئة
العلي ��ا لل�سيط ��رة على امل ��واد امل�شعة لبحث ه ��ذه الق�ضية
ومفاحتة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا ال�ش�أن.

اجتم��اع مرتقب بني الع��راق والكويت
لتحديد احلقول النفطية امل�شرتكة

العراق يتوىل نقل �آليات متعددة
اجلن�سية عند االن�سحاب

بغداد /املدى
اعل ��ن وكي ��ل وزارة النف ��ط عبد الك ��رمي لعيبي عن اتف ��اق بني بغ ��داد والكويت لعقد اجتم ��اع مرتقب لبحث
اخلالفات حول حقول النفط احلدودية امل�شرتكة بني البلدين.
وق ��ال لعيب ��ي يف ت�صريح �صحفي ام� ��س الثالثاء "بالن�سب ��ة للكويت� ،سيكون هناك اجتم ��اع قريب ملناق�شة
احلق ��ول امل�شرتكة ،و�سيتم عق ��د اجتماع يف الكويت للجنة الفنية حيث خطون ��ا خطوات جيدة لالتفاق مع
ا�ست�ش ��اري لو�ض ��ع ت�صورات وا�ضح ��ة للإفادة من احلق ��ول والرتاكيب امل�شرتكة" .وفيم ��ا يخ�ص احلقول
العراقي ��ة امل�شرتك ��ة م ��ع اجلان ��ب الإيراين ،ق ��ال لعيبي "منذ ف�ت�رة وجي ��زة كان لدينا اجتم ��اع مع اجلانب
الإي ��راين لدرا�سة احلق ��ول اخلم�سة امل�شرتكة وتقييمها و�إمكانية الإف ��ادة منها وحققنا خطوات متقدمة يف
هذا ال�صدد ،اذ مت االتفاق على خطوات رئي�سة من بينها معاهدة تبادل املعلومات و�شكلنا فرقا فنية لدرا�سة
هذه احلقول� ،ستتم درا�ستها ب�صورة م�شرتكة لتطوير اخلطة واالفادة منها".

بغداد /املدى
اتفق ��ت الق ��وات متع ��ددة اجلن�سي ��ات م ��ع وزارة النق ��ل على نقل
معداتها عند االن�سحاب باعتبارها الناقل الوطني.
وعق ��د وزير النقل املهند�س عامر عبد اجلبار مباحثات مع �سفارة
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة برئا�س ��ة ال�سيدة ج ��ويل �إبراهيم
ممثل ��ة القن�صلي ��ة الأمريكية يف ملحقية النق ��ل وممثل عن قوات
املتع ��ددة اجلن�سية  ،تطرقت اىل عملية نقل معدات قوات متعددة
اجلن�سي ��ة عند االن�سحاب عن طريق وزارة النقل ب�صفتها الناقل
الوطن ��ي واال�ستفادة من �سكك احلديد واملوانئ العراقية بد ًال من
الكويت وميناء العقبة.

فــــارزة

وارد بدر ال�سامل

�����������ش����������ه����������داء ال���������ث����ل����اث���������اء
ت�أتي انفجارات يوم �أم� ��س املوزعة بني الكرخ
والر�صاف ��ة بعد ي ��وم واح ��د من �إق ��رار قانون
الإنتخاب ��ات ب�صيغته التوافقي ��ة النهائية ،وما
ترك ��ه من انف ��راج نف�سي يف املجتم ��ع العراقي
ال ��ذي كان يتطل ��ع اىل مث ��ل ه ��ذه التوافق ��ات،
و�ص ��و ًال اىل ان�سيابية انتخابية م ��ن �ش�أنها �أن
تع ��زز امل�سرية الدميوقراطية التي ت�سعى اليها
الكتل ال�سيا�سية اجلادة.
ولي� ��س غريب� � ًا �أن يك ��ون هن ��اك مت�صيدون يف
امل ��اء العك ��ر؛ مم ��ن لفظته ��م احلي ��اة اجلديدة
وترك ��ت بينه ��م وبني م ��ا ي�سعون الي ��ه فا�صلة
طويلة م ��ن امل�ضي اىل ت�أكيد الن ��وع ال�سيا�سي
املختلف واجلديد حتى بتناق�ضاته وتقاطعاته.
وه� ��ؤالء الذي ��ن يحاول ��ون زرع اخل ��وف ب�ي�ن
النا�س وحتري�ض ال�شارع بال�سيارات املفخخة
والعب ��وات النا�سف ��ة وب ��كل �أن ��واع املتفجرات
املت�سللة من خارج احلدود� .إمنا يراهنون على
خ�س ��ارات متتالية  ،لي�س �أقله ��ا ابتعاد ال�شارع
نف�س ��ه ع ��ن و�صاياه ��م القدمي ��ة والإندماج يف
احلي ��اة اجلديدة رغ ��م الأمل الكبري الذي يلحق
بالعراقي�ي�ن كل يوم ،فالتجرب ��ة الدميوقراطية
اجلديدة مب�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سية العاملة حتتاج
زمن لن يطول لتقف مبوازاة قامتها.
اىل ٍ
منذ انفجارات (الأحد) و(الأربعاء) الأ�سودين
وما تركته من توج�س بني العا ّمة ب�ش�أن احلالة

الأمني ��ة؛ ظل ��ت احلياة مت�ض ��ي بالطريقة التي
يج ��ب �أن ت�سري فيه ��ا ،وكان كل �ش ��يء متوقع ًا
يف ا�ستهداف املن�ش� ��آت الوطنية وعامة النا�س
ويف �أي مكان؛ ويع ��رف العراقيون �أن �أ�صابع
الإتهام توج ��ه عادة اىل البعثيني ممن �أدركتهم
حرف ��ة الدميوقراطي ��ة واىل فل ��ول القاع ��دة
املنزوي ��ة يف حوا�ضنها واىل َمن ميد يد العون
له� ��ؤالء �أو �أولئك من خارج احلدود ،واىل املال
ال�سيا�سي العفن الذي يوفر م�ستلزمات مطلوبة
يف هكذا حاالت معروفة .لذلك لن يكون مفاجئ ًا
�أن حتدث عملي ��ات ا�ستهداف للمدنيني والع ّزل
بطريقة ع�شوائي ��ة ينفذه ��ا انتحاريون �صغار
موعودين بثمار اجلنة!
�سنقول ان هذا االخرتاق الأمني طبيعي ،وكنا
نتمناه �أال يح�صل؛ رغم احاطة العا�صمة بغداد
ب�أط ��واق كونكريتي ��ة متتالي ��ة ونق ��اط تفتي�ش
عدي ��دة ومراقب ��ة كامرياتي ��ة تعمل عل ��ى مدار
الي ��وم .لك ��ن و�ضع� � ًا كالو�ضع العراق ��ي املعقد
ب ��ات ه ��ذا الأمر فيه م ��ا ي�شبه �أن يك ��ون عادي ًا؛
فتداخل الألوان �أحيان ًا ي�سمح للآخر املرتب�ص
�أن ينف ��ذ من �أية عقدة �أمنية ،والعقد ال�سيا�سية
احلقيقي ��ة واملفتعل ��ة تفتح ثغرة ه ��ي الأخرى
هنا وهن ��اك ،وكلما متا�سك الو�ض ��ع ال�سيا�سي
يتما�س ��ك الو�ض ��ع الأمن ��ي ويتما�س ��ك ال�شعب
وتتما�سك احلياة على نحو يفهمه ال�سيا�سيون

قبل غريهم.
ل�سن ��ا يف املدين ��ة الفا�ضل ��ة حتى ال ن ��رى فيها
ال�س ��واد والأل ��وان الداكن ��ة؛ فاملتغ�ي�رات
ال�سريع ��ة حتت ��اج اىل َن َف� ��س طوي ��ل واىل
درو� ��س يف التجرب ��ة ومتاري ��ن خمتلف ��ة يف
البق ��اء املثايل ،ف� ��إنْ كان ��ت امل ��دن الفا�ضلة من
�صن ��ع خميلة الفال�سفة  ،ف� ��إنّ هناك مدن ًا قريبة
من ه ��ذا الت�شبي ��ه ،لكن بغ ��داد ل ��ن ت�صبح بني
ليل ��ة و�ضحاه ��ا م ��ن تلك امل ��دن العجيب ��ة التي
يق�صده ��ا الآخ ��رون ،فالآخرون به ��ذا الو�صف
ه ��م (اجلحي ��م) كم ��ا و�صفه ��م �سارت ��ر .وك�أمنا
ثم ��ة م�ؤام ��رة كب�ي�رة لطم� ��س مدين ��ة ال�س�ل�ام
و�إحراقه ��ا وتروي ��ع ب�شرها وتفتي ��ت وحدتها
وتدم�ي�ر بنيانه ��ا و�إحراق تاريخه ��ا و�إغراقها
يف متاه ��ات العن ��ف والق�سوة�.أي ��ة جناح ��ات
�سيا�سية تعقبه ��ا ردود فعل طائ�شة وه�ستريية
من �أع ��داء خمتلفي الوج ��وه وال�سحنات ،وما
ميك ��ن ربط ��ه يف تفجريات ي ��وم الثالث ��اء هو
النجاح املقب ��ول يف الت�ضامن الربملاين لإقرار
قان ��ون االنتخابات ،لذلك جاء رد الفعل املتوقع
�سريع ًا ا�سته ��دف الأبرياء من النا�س كما جرت
الع ��ادة يف مث ��ل هذه املح ��اوالت ال�س ��ود .وما
�شه ��داء وجرحى ي ��وم �أم�س الثالث ��اء �إال نتاج
ه ��ذه اله�ستريية القذرة التي ت�ستهدف اجلميل
من احلياة و�صفاء النا�س و�سالمهم و�أمنهم.

نقل "الكيمياوي" �إىل بغداد متهيد ًا لإعدامه
بغداد /املدى
اف ��ادت معلومات ن�شرتها �صحيفة التامي ��ز الربيطانية ان علي ح�سن املجيد
امللق ��ب بعلي كيمياوي مت نقل ��ه من �أحد مراكز االعتق ��ال الأمريكية جنوبي
الع ��راق اىل �سج ��ن م�ؤق ��ت يف منطق ��ة مطار بغ ��داد للتح�ض�ي�ر لتنفيذ حكم
الإعدام بحقه.
وق ��ال التقري ��ر :ان عل ��ي كيمياوي ال ��ذي حكم علي ��ه بالإع ��دام يف حزيران
 2007ب�سب ��ب م�س�ؤوليته عن ق�صف مدين ��ة حلبجة وحميطها بالغاز ال�سام
يف مع ��ارك  1988ولدوره يف ابادة ب�شرية �ضد العراقيني يف نف�س املوقع،
من املتوقع �أن يتم تنفيذ احلكم فيه قبل اجراء االنتخابات العامة .
http://www.almadapaper.com Email: almada@almadapaper.com

البيت الأبي�ض ي�شيد بت�صويت الربملان على قانونها

خم�ســة تفجيـرات ت�سـتهدف مواقع حكومية
وتوقع � 127شهيد ًا و 450جريح ًا
ه� ��ؤالء يت�سرتون عل ��ى �أغرا�ضه ��م وغاياتهم،
ب ��ل راحوا يجاهرون ب�أنهم ي�ستهدفون الدولة
بكل مفا�صله ��ا ،وال�شعب بكل �أطيافه ،وهدفهم
ال�سعي �إىل تعطيل العملية ال�سيا�سية ،وايقاف
ما حتقق من اجنازات خالل ال�سنوات املا�ضية.
ودع ��ا طالباين اىل معاجلة الثغ ��رات الأمنية،
والوقوف �سدا منيعا حلماية �أرواح العراقيني
وممتلكاتهم ،وحماي ��ة املكا�سب التي حتققت،
ومن ��ع املجرم�ي�ن والقتلة من جع ��ل اخلالفات
بني القوى ال�سيا�سية و�سائل لتقوي�ض الأمن.
كم ��ا دعا املجتم ��ع ال ��دويل وال ��دول املجاورة
باتخ ��اذ �سل�سلة من الإجراءات لدفع الأذى عن
�شعبنا والتوقف عن �إي ��واء ومتويل وت�سهيل
عملي ��ات القوى الت ��ي جتاهر بعدائه ��ا للدولة
العراقية وم�ؤ�س�ساتها.
وعلى خلفي ��ة االحداث االمني ��ة ،اعلن جمل�س
الن ��واب ام�س عن عزمه ا�ست�ضافة القائد العام
للق ��وات امل�سلح ��ة ووزراء الداخلي ��ة والدفاع
وقائ ��د عمليات بغداد ومدي ��ر جهاز املخابرات
ي ��وم اخلمي� ��س املقبل بن ��اء على طل ��ب �سابق
مقدم من عدد من النواب.
وقالت م�ص ��ادر امنية يف ت�صريحات لـ(املدى)
ام� ��س ان االنفج ��ار ال ��ذي اوق ��ع اك�ب�ر ع ��دد
م ��ن ال�شه ��داء واجلرح ��ى كان داخ ��ل جمم ��ع
حماك ��م الكرخ قرب معه ��د الفنون اجلميلة يف
املن�صور ،م�شرية اىل ان املجمع تدمر بالكامل
من جراء االنفجار .وا�ضافت امل�صادر ان ما ال
يق ��ل عن � 127شخ�ص ��ا ا�ست�شه ��دوا 15 ،منهم
بانفجار الدورة والآخرون بانفجارات وقعت
يف نطاق وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
بداية منطقة القاهرة يف حي االعظمية ،وقرب
مبنى جديد لوزارة املالية يف �سوق الر�صايف
يف منطق ��ة ال�شورج ��ة ،وحمكم ��ة الك ��رخ يف

دينار

طالباين يدعو �إىل بذل اجلهود
لإجناح االنتخابات ب�شكل نزيه

املن�صور ،وق ��رب مكتب تابع لوزارة الداخلية
يف النه�ضة.
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال الناط ��ق با�س ��م خط ��ة فر�ض
القان ��ون الل ��واء قا�سم عط ��ا ان "االيادي التي
ارتكب ��ت تفجريات االربع ��اء واالحد الداميني
هي ذاتها التي ا�ستهدف ��ت املواطنني االبرياء.
نخو� ��ض معرك ��ة �شر�سة م ��ع البع ��ث وتنظيم
القاع ��دة واملعركة ما زال ��ت م�ستمرة" .وا�شار
اىل ان "اله ��دف م ��ن ه ��ذه التفج�ي�رات ه ��و
الت�أثري على العملية ال�سيا�سية الدميوقراطية
والت�أثري عل ��ى اهم منج ��زات حكومة الوحدة
الوطنية ،وهو املنجز االمني" ،م�ؤكدا ح�صول
"خم�سة اعتداءات اربعة منها انتحارية".
جمل�س الن ��واب اتخذ موقفا موحدا يف جل�سة
ام�س للوقوف عل ��ى خلفية اخلروقات االمنية
ومعاجلته ��ا ب�ش ��كل نهائي اليق ��اف نزيف الدم
العراق ��ي ،واعلن يوم اخلمي� ��س املقبل موعدا
ال�ست�ضاف ��ة القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة
ووزراء الداخلي ��ة والدف ��اع وقائ ��د عملي ��ات
بغداد ومدير جهاز املخاب ��رات بناء على طلب
�سابق مقدم من عدد من النواب.
اىل ذلك ،قال النائ ��ب عن التحالف الكرد�ساين
�سل ��وان كاكاي انه "كانت لدينا معلومات قبل
تفج�ي�رات االربع ��اء الدام ��ي باربع ��ة ا�شه ��ر
ب� ��أن هن ��اك حت ��رك ًا كب�ي�ر ًا م ��ن قب ��ل القاعدة
وبقاي ��ا النظ ��ام ال�سابق للتخطي ��ط للعمليات
االرهابي ��ة" .وا�ض ��اف كاكاي بح�س ��ب (وكالة
انب ��اء االعالم العراق ��ي) ان" ه ��ذه امل�ؤ�شرات
واملعلومات زودنا بها يف جلنة االمن والدفاع
م ��ن قب ��ل امل�س�ؤول�ي�ن العامل�ي�ن يف اجلان ��ب
اال�ستخباراتي لدى القوى االمنية العراقية".
تفا�صيل �ص3

بغداد /املدى
اعل ��ن م�س� ��ؤول رفي ��ع امل�ست ��وى يف املفو�ضي ��ة العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ان االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
�ستجري يف ال�ساد�س من اذار املقبل.
وقال مدي ��ر الدائرة االنتخابي ��ة يف املفو�ضية القا�ضي
قا�س ��م العب ��ودي ان "جمل� ��س الرئا�س ��ة ق ��رر الثالث ��اء
اجراء االنتخاب ��ات يف ال�ساد�س من اذار  ،2010خالل
اجتماع ��ه مع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات" .وا�ضاف "لي�س
لدينا م�شكلة يف اجرائها يف هذا التاريخ ،فقد اعلنا يف
ال�سابق ان باالمكان اجراءها يف � 27شباط".
ووفق ��ا للد�ستور ،يتعني على جمل�س الرئا�سة امل�صادقة
عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات واع�ل�ان موع ��د اق�ص ��اه 45
يوما قب ��ل اجرائها .وق ��د اقرتح خ�ب�راء االمم املتحدة
واملفو�ضي ��ة العليا � 27شباط موع ��دا لعملية االقرتاع،
لك ��ن اليوم املذك ��ور يتزامن م ��ع احياء ذك ��رى اربعني
االم ��ام احل�س�ي�ن .وقد ادى ح ��ق النق�ض ال ��ذي مار�سه
الها�شم ��ي للقان ��ون االنتخاب ��ي اىل ت�أخ�ي�ر اج ��راء
االنتخابات التي كانت مق ��ررة يف اال�سبوع الثالث من
كانون الثاين املقبل.
واك ��د رئي� ��س اجلمهورية ج�ل�ال طالباين خ�ل�ال لقائه
رئي� ��س املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات فرج
احليدري والوفد املرافق له وبح�ضور كبري م�ست�شاري
رئي�س اجلمهورية فخري كرمي ورئي�س قائمة التحالف
الكرد�ست ��اين ف� ��ؤاد مع�ص ��وم ،اك ��د �ض ��رورة ب ��ذل كل
اجله ��ود املمكنة من �أجل اجراء الإنتخابات الت�شريعية
املقبل ��ة ب�ش ��كل �شف ��اف ونزي ��ه ودميقراط ��ي ،واو�ضح
بح�س ��ب بي ��ان رئا�سي ام� ��س الثالثاء �أهمي ��ة امل�شاركة
الوا�سع ��ة لأبناء ال�شع ��ب يف هذه العملية م ��ن �أجل �أن
يكون العراق مث�ل ً�ا دميقراطي ًا متح�ضر ًا يحتذى به يف
املنطقة والعامل.
اىل ذل ��ك� ،أ�ش ��اد البي ��ت الأبي� ��ض الأمريك ��ي يف بي ��ان
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�صادرعن ��ه بت�صوي ��ت الن ��واب عل ��ى تعدي ��ل قان ��ون
االنتخابات الربملانية الجرا ئها يف �أوائل العام القادم.
وقال البي ��ان  :تهنئ الواليات املتحدة ال�شعب العراقي
وممثلي ��ه املنتخب�ي�ن عل ��ى متري ��ر قان ��ون االنتخابات
املعدل ،وا�شارالبيان اىل ان الواليات املتحدة االمريكية
تتطل ��ع قدما لأج ��راء االنتخاب ��ات الوطني ��ة .وافاد ان
املفاو�ضات التي قادت اىل مترير قانون االنتخابات قد
اظهرت مرة اخ ��رى ب�أن العراقي�ي�ن وقادتهم ملتزمون
بت ��ويل ال�سيطرة على م�ستقبلهم وحل خالفاتهم ب�شكل
�سلمي وطبقا للد�ستور العراقي .
م ��ن جهت ��ه ق ��ال رئي� ��س املفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخابات
فرج احلي ��دري" :اليوم كان هن ��اك اجتماع مع جمل�س
رئا�س ��ة اجلمهورية وحتدثنا ب�ش�أن جوانب كثرية منها
ا�ستع ��دادات املفو�ضي ��ة و�إجراءاتها عل ��ى الأر�ض قبل
�صدور القانون" .وا�ضاف "بعد املناق�شات واملداوالت
مت التو�صل اىل �أن �أف�ضل وقت لإجراء االنتخابات هو
ال�ساد�س من �آذار من العام � 2010آخذين بنظر االعتبار
كل الق�ضاي ��ا �سواء كان ��ت املنا�سبات الدينية �أو ظروف
الذي ��ن يوجدون يف مناطق حمددة بالإ�ضافة اي�ض ًا اىل
مو�ض ��وع املوجودي ��ن يف اخل ��ارج والإج ��راءات التي
حتتاجها املفو�ضية فت ��م التو�صل اىل اتفاق ب�أن �أف�ضل
وق ��ت يكون يوم ال�ساد�س من �آذار" .و�أكد احليدري ان
املفو�ضية العلي ��ا لالنتخابات "تعد ب�إجراء االنتخابات
وفق معايري دولية ونزيه ��ة" ،مو�ضحا �أنه "مت توجيه
دع ��وة اىل �أك�ث�ر من مئ ��ة دول ��ة ور�ؤ�س ��اء �سابقني من
دول الع ��امل و�أعل ��ن الربمل ��ان الأوروب ��ي واجلامع ��ة
العربي ��ة ا�ستعدادهم ��ا للم�شارك ��ة يف الإ�ش ��راف عل ��ى
االنتخابات".
وكان جمل� ��س النواب ق ��د �صوت باالجم ��اع يف جل�سة
االح ��د املا�ضي عل ��ى تعديالت قان ��ون االنتخابات ،بعد
ا�سابيع من الت�أجيل والنق�ض.

ت�أخري فح�ص االدوية يخلق الغ�ش

