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جريدة �سيا�سية يومية
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دينار

�شحاتة يقترب من تدريب
العربي القطري

ال�سماوة تبحث عن ن�صب لرموز
ح�ضارتها و�شخ�صياتها الوطنية

العدد ( ) 2613ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )6ت�شرين االول 2012

جمع  50توقيع ًا للدخول يف مناف�سة مع اجلواهري

ن�شيدا وطنياً
ً
برملاين �شاعر يريد جعل ق�صيدته
 بغداد /حممد �صباح
طالب �أحد النواب "ال�شعراء" اعتماد ق�صيدة
له كن�شيد وطني بدي ًال عن الن�شيد احلايل،
ويف مقابل ق�صيدة اجلواهري املقرتحة ،ما
�أث��ار حتفظ جلنة الثقافة كونها مل تناق�ش
ق�صيدة ه��ذا النائب داخ��ل اللجنة يف وقت
�سابق.
وق��ام النائب خليل زي��دان وه��و �أح��د نواب
القائمة العراقية بجمع تواقيع لأك�ثر من
خم�سني نائبا من اجل �إدراج ق�صيدته �ضمن
ثالث ق�صائد �أخرى لعر�ضها للمناق�شة داخل
جمل�س ال �ن��واب ومت��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى هذا
الطلب من قبل هيئة رئا�سة الربملان.

وقد اختلفت �آراء الكتل ال�سيا�سية يف جمل�س
النواب عند القراءة الأوىل مل�شروع قانون
الن�شيد ال��وط�ن��ي ،ففي ح�ين �أراد بع�ضهم
الإبقاء على الن�شيد احلايل برغم عدم معرفته
انه لي�س عراقي ًا لكنه �أ�ص ّر على �أنها ل�شاعر
عراقي ،ر�أى البع�ض الآخر �أن من ال�ضروري
ت�أجيل البت يف املو�ضوع �إىل وقت الحق.
نواب �آخرون توقعوا ان هذا القانون �سيكون
مو�ضع نزاع داخل املجل�س يف جل�سة �إقراره
ال�سيما ان اغلب �أع�ضائه لديهم الرغبة يف
الإب �ق��اء ع�ل��ى الن�شيد احل ��ايل (م��وط �ن��ي) ،
مرجحني ان ي�أخذ اخل�لاف وقتا �أط��ول من
اجل التوافق عليه.
وق��ال رئي�س جلنة الثقافة الربملانية علي

�سيا�سيونا ال يجيدون
ا�ستخدام في�سبوك
 بغداد /حيدر جنم
ق � ��ال ن ��ا�� �ش� �ط ��ون وم� �ت ��اب� �ع ��ون ان
ال�سيا�سيني مرغمون على الت�سجيل
يف م ��وق ��ع ف �ي �� �س �ب��وك للتوا�صل
االجتماعي والدخول �إىل كوالي�س
العامل االفرتا�ضي ملواكبة املو�ضة
الرائجة بني �أقرانهم �أو لك�سب ّود
ج�م��اه�ير ج��دي��دة ون���ش��ر �أفكارهم
ال�شخ�صية واحلزبية .لكن املُتابع
لتلك ال���ص�ف�ح��ات �سي�ستنتج على
الفور �إن من يديرها لي�س �أ�صحابها
احلقيقيني املعلقة �صورهم يف �أعلى
اجلانب الأي�سر من ال�صفحة الزرقاء،
بل ُتدار من قبل �أحد �أفراد العائلة �أو
�أ�شخا�ص يعملون يف مكاتب �أولئك
ال�سا�سة وامل�س�ؤولني.
ه� ��ذه امل�ل�اح� �ظ ��ة� ،أك���ده���ا ن�شطاء
الإن�ترن��ت وم��وظ�ف��ون يعملون يف
م�ك��ات��ب ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�سيا�سية
واحلكومية التي متتلك ح�سابات
الكرتونية -بع�ضها حقيقي والآخر
وه �م��ي -على امل��واق��ع االجتماعية
ومدونات الإنرتنت ال�شهرية.
ي�ؤكد رحيم ال�شمري �أح��د الكوادر
الإعالمية القريبة من زعيم قائمة
"العراقية" �إياد عالوي� ،إن توا�صل
ك �ب��ار ال��ق��وم م��ع ج �م��اه�يره��م عبرّ
قنوات ال�شبكة العنكبوتية "ال يتم
م��ن قبلهم �شخ�صي ًا �إال يف حاالت
ن ��ادرة وحم ��دودة ج��دا ،ب��ل يتم يف
الغالب بالإنابة" .
ك�لام ال�شمري فيه �إ��ش��ارة مبا�شرة

�إىل مر�ؤو�سه �أي�ضا عبرّ عنها بالقول
�إن "املوقع االل�ك�تروين ال�شخ�صي
لعالوي و�صفحة في�سبوك اخلا�صة
ب ��ه ي��دي��ره �م��ا م �ق��رب��ون ج� ��د ًا منه
وبالذات �أف��راد عائلته ،ويف �أحيان
�أخرى ي�ستعني بالكادر الإعالمي من
حوله".
ل�ك�ن��ه ي �� �س �ت��درك ق��ائ�لا "يف بع�ض
الأح� �ي ��ان وحت��دي��دا يف �أوق� ��ات ما
بعد منت�صف الليل يجل�س الدكتور
ع�ل�اوي �أم���ام �شا�شة الكومبيوتر
ي��ت�����ص��ف��ح حم � �ت� ��وى ح�����س��اب��ات��ه
الإل �ك�ترون �ي��ة وي�ج�ي��ب ع�ل��ى بع�ض
التعليقات ال� ��واردة عليها بنف�سه
�شخ�صيا".
وعن امل�آخذ ال�سلبية تلكُ ،يع ّلق حيدر
ح �م � ّزوز املن�سق ال �ع��ام لـ"ال�شبكة
ال �ع��راق �ي��ة ل�ل��إع�ل�ام االجتماعي"
قائال �إن "ال�سا�سة من�شغلون حتى
اال�ستغراق بال�صراعات والبحث
عن مكا�سب فئوية وحزبية وال وقت
لديهم مي�ضونه يف التوا�صل عرب
لغة العامل الع�صرية".
ويف �إح�صائية �أج��ري��ت نهاية عام
 2009بالتعاون مع منظمات مدنية
و�صحافيني يقول حمزوز �إن "170
ن��ائ�ب��ا م��ن �أ� �ص��ل  275يف الربملان
ال�سابق كانوا ال يجيدون ا�ستعمال
احلا�سوب وال يعرفون الدخول �إىل
�أروق��ة العامل االفرتا�ضي لذا فهم ال
يعرفون عن الفي�سبوك �إال ا�سمه وقد
يجهله بع�ضهم" .
 التفا�صيل �ص3

ال�شاله لـ"املدى"" ،ان البع�ض من �أع�ضاء
املجل�س مل يكونوا على معرفة ب��أن الن�شيد
الوطني احلايل "موطني" هو ق�صيدة ل�شاعر
غري عراقي" ،وهو الن�شيد الر�سمي لل�سلطة
الفل�سطينية ،م�شريا �إىل �أن "من اعتمد هذا
الن�شيد احل ��ايل احل��اك��م امل ��دين الأمريكي
بول برمير بعد ما �سمع الفرقة ال�سيمفونية
تعزفه" .وك�شف ال�شاله �أن "جلنة الثقافة
الربملانية متكنت من �إجن��از مقرتح قانون
يتعلق بالن�شيد الوطني بعدما �شكلت جلنة
من خم�سة من الأدب ��اء العراقيني" ،منوها
"ا�شرتطنا اال يكون �صاحب الن�شيد اجلديد
ع�ضوا يف جمل�س النواب".
م��ن جانبها ك�شفت املتحدثة با�سم القائمة

ال �ع��راق �ي��ة م �ي �� �س��ون ال��دم �ل��وج��ي لـ"املدى
بر�س" ،ان "هناك بع�ض ال�ن��واب ال�شعراء
داخل جمل�س النواب ارادوا �إدخ��ال ق�صائد
تخ�صهم" .الفتة اىل ان القانون يحتاج اىل
توافقات �سيا�سية لكن جمل�س النواب �صوّ ت
على القانون من حيث املبد�أ".
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أ�� �ش ��ار ال �ن��ائ��ب ع ��ن التحالف
الكرد�ستاين حمما خليل� ،إىل �أن حتالفه يريد
"بيتا �شعريا واح��دا يكتب باللغة الكردية
يف �آخر الق�صيدة التي �سوف ي�صوت عليها
جمل�س النواب لتكون ن�شيدا وطنيا ور�سميا
للعراق" ،منوها ب�أنه من ال�ضروري تواجد
اللغات الأخرى يف الن�شيد اجلديد".
 التفا�صيل �ص2

بغداد� /إياد التميمي
�أك��د م�صدر يف جمل�س حمافظة
�صالح الدين للمدى ،تورط نائبني
م��ن ال�ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة بتهريب
ال�سجناء من ت�سفريات تكريت.
وت��اب��ع امل�صدر ال��ذي ف�ضل عدم
الك�شف ع��ن ا��س�م��ه ،يف ات�صال
مع املدى �أم�س� ،أن ق�ضية تهريب
ال�سجناء جاءت �ضمن اتفاق عقد
بني �شخ�صيات نيابية بعد �إخفاق
جمل�س النواب على مترير قانون
العفو العام.
ورج ��ح �أن ت�شهد الأي� ��ام املقبلة
ت � �ك� ��رار ع��م��ل��ي��ات مم ��اث� �ل ��ة يف

�أك��د النائب ع��ن التحالف الكرد�ستاين
ع�ضو جلنة الأمن والدفاع �شوان حممد
طه �إن "قوات عمليات بغداد ا�ستقدمت
يف ال�ساعة التا�سعة والن�صف من م�ساء
ي��وم �أم����س الأول  30مدفعا م��ن النوع
الثقيل ع �ي��ار  155ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل 10
دبابات من مع�سكرات التاجي �إىل قرية
تل ال��ورد الواقعة على �أط��راف حمافظة
كركوك ،ومن املحتمل �أن ت�ستقدم �أي�ض ًا
كتيبة راجمات و 23دبابة �أخرى".
و�أ�ضاف طه يف ت�صريح لـ"املدى" �أم�س
�إن "هذه التحركات غري مقبولة وتعترب
ت�أجيجا خللق �أزمة بني �إقليم كرد�ستان
وحكومة املركز ،لأن كركوك من املناطق
املتنازع عليها" و�أعترب �إن "هذا الت�صرف
ا�ستفزازي ،وه��و دليل على وج��ود قلق
ل��دى احلكومة من التوتر احلا�صل يف
امل�ن�ط�ق��ة ،وي�ح�م��ل ت�ف���س�ير ًا �سيا�سي ًا ال
�أكرث".
و�أ��ش��ار طه �إىل �أن "حكومة الإقليم لن
ت�سكت ع�ل��ى ه ��ذا ال�ت���ص��رف و�ستقوم
بح�شد ال �ق��وات ك��رد فعل على ت�صرف
ق ��وات ع�م�ل�ي��ات دج �ل��ة لأن ك��رك��وك من
املناطق املتنازع عليها".

حم��اف��ظ��ات �أخ � � ��رى ،الف� �ت ��ا اىل
ان ال �� �س �ج �ن��اء ق��ام��وا بالتدرب
على ال�ه��رب قبل �شهر م��ن تنفيذ
العملية.
وا� �ش��ار امل�صدر اىل ان خالفات
ح��ادة يتبادلها جمل�س حمافظة
�صالح الدين والقيادات الع�سكرية
على خلفية حادثة الهروب.
باملقابل ك�شف ع�ضو جلنة الأمن
وال��دف��اع وال�ن��ائ��ب ع��ن التحالف
ال��وط �ن��ي ق��ا� �س��م االع ��رج ��ي �أن
الأ�سبوع املقبل �سي�شهد الإعالن
عن نتائج اللجنة التحقيقية ب�ش�أن
هروب �سجناء.

احل��ك��م ب��ال�����س��ج��ن امل����ؤب���د ع��ل��ى م���واط���ن �أم�ي�رك���ي يف ب��غ��داد
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وق� ��ال االع ��رج ��ي يف ت�صريح
ل �ل �م��دى ام ����س اجل �م �ع��ة "�سيتم
تقدمي نتائج اللجنة التحقيقية
ب�ش�أن هروب �سجناء �إىل جمل�س
النواب الأ�سبوع املقبل" ،م�شريا
�إىل وج��ود اختالف يف وجهات
النظر بني �أع�ضاء اللجنة ب�ش�أن
امل�سودة النهائية التي �سوف يتم
تقدميها �إىل الربملان.
و�أ�ضاف �أن اللجنة التي �شكلت
ب ��أم��ر م��ن ال�ق��ائ��د ال �ع��ام للقوات
امل�سلحة ملتابعة �أ�سباب هروب
�سجناء مل ت�ؤد الواجب احلقيقي
وامنا عملت من اجل �إلقاء العبء
على اجل �ن��ود وال���ش��رط��ة مقابل
�إعفاء ال�ضباط.
وق ��ال الأع ��رج ��ي "�إننا نرف�ض
معاقبة اجلنود وال�شرطة و�إعفاء
ال�ضباط الكبار لأن اجل�ن��دي ال
يتحمل امل�س�ؤولية فكل الأوامر
ت�صدر من ال�ضباط ،لذلك كان ال
بد من ان توجه اللجنة مبحا�سبة
امل�شرفني على ال�سجن و�إحالتهم
�إىل املحاكم والق�ضاء".
 التفا�صيل �ص3

معر�ض ملقتنيات العائلة املالكة اقامته �أمانة بغداد �أم�س ..عد�سة /عمر �سريوان

عمليات دجلة حتيط كركوك بـ 30مدفع ًا و 10دبابات بانتظار الدعم
 بغداد /م�ؤيد الطيب
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م�صادر :نائبان متورطان بتهريب
�سجناء تكريت

�إقليم كرد�ستان اعتربه خرق ًا و�سيح�شد قواته

يف ظ��ل ال �ظ��روف الأم �ن �ي��ة امل�ضطربة،
والأزم���ة ال�سيا�سية ب�ين كتل و�أح ��زاب
ال���س�ل�ط��ة ،ق��ام��ت ق ��وات ع�م�ل�ي��ات دجلة
املُ�شكلة من قبل وزارة الدفاع ،با�ستقدام
قوة ع�سكرية على حدود حمافظة كركوك،
ما �أثار حفيظة حكومة �إقليم كرد�ستان.
فقد ك�شف االحتاد الوطني الكرد�ستاين
� ،أن قيادة عمليات دجلة تقوم بتحركات
"مريبة" على ح��دود حمافظة كركوك،

الدولة بين التخريب
والبناء

م�ؤكد ًا �أنها ا�ستقدمت �أكرث من  30مدفع ًا
بعيد امل��دى م��ن ت�ك��ري��ت ،فيما اعتربت
حت��رك تلك ال �ق��وات "خرقا" لالتفاقات
امل�شرتكة.
ونقل املوقع االلكرتوين لالحتاد الوطني
ال�ك��رد��س�ت��اين يف خ�بر ن���ش��ر ،ام����س �أن
"حتركات مريبة تدور يف حدود حمافظة
كركوك يقوم بها اجلي�ش العراقي ويف
مقدمته قيادة عمليات دجلة" ،مبين ًا �أن

اجلي�ش العراقي�(..أر�شيف)

"قائد عمليات دجلة اجتمع مع م�س�ؤول
الفرقة ال� �ـ 12م��ن اجلي�ش ال�ع��راق��ي يف
كركوك وطالب بجمع املعلومات حول
امل� �ق ��رات احل��زب �ي��ة ال �ك��رد� �س �ت��ان �ي��ة يف
املحافظة".
و�أ�� �ض ��اف م��وق��ع االحت � ��اد �أن "الليلة
املا�ضية �شهدت ا�ستقدام �أك�ثر م��ن 30
مدفع ًا بعيد املدى من نوع  155ملم عرب
طريق تكريت نحو كركوك ومت ا�ستالمها
يف قرية تل الورد من قبل الكتيبة 112
التابعة للفرقة  12من اجلي�ش العراقي"،
م�ؤكد ًا "عدم حتديد وجهة هذه املدافع
حتى الآن حيث �أن اح��د م�ق��رات قيادة
عمليات دجلة تتمركز قريب ًا من قرية تل
الورد".
وتابع املوقع �أن "قوة تابعة للفرقة 12
للجي�ش العراقي جاءت �إىل �شمال مدينة
كركوك دون تن�سيق مع القوات الأمنية
يف ك��رك��وك وي��راف�ق�ه��ا ق��ائ��د ال�ف��رق��ة 12
اجتازت �سيطرة ال�سليمانية عرب طريق
خالوبازياين ،ومن ثم عن طريق ناحية
ليالن لتتوجه نحو ناحية تازه".
واع��ت�ب�ر االحت � ��اد �أن "حتركات هذه
القوة حول املنطقة تعد خرق ًا لالتفاقات
امل �� �ش�ترك��ة م��ن ق �ب��ل اجل �ي ����ش العراقي
كون منطقة �شمال مدينة كركوك ووفق ًا

ل�لات�ف��اق��ات امل���ش�ترك��ة �ضمن �صالحية
قوات البي�شمركة".
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع �أع�ل�ن��ت ،يف (3
متوز  ،)2012عن ت�شكيل "قيادة عمليات
دجلة" برئا�سة قائد عمليات دياىل الفريق
عبد الأمري الزيدي للإ�شراف على امللف
الأم�ن��ي يف حمافظتي دي��اىل وكركوك،
فيما �أعلنت اللجنة الأمنية يف جمل�س
كركوك رف�ضها القرار "لأن املحافظة �آمنة
ومن املناطق املتنازع عليها" ،م�ؤكدة �أنه
�سيف�شل م��ن دون تن�سيق م�سبق بني
حكومات بغداد و�أربيل وكركوك.
والق��ى ه��ذا ال�ق��رار ردود فعل متباينة،
ح �ي��ث اع� �ت�ب�ر ال��ن��ائ��ب ع ��ن التحالف
الكرد�ستاين حمما خليل ،يف ( 4متوز
 ،)2012ال �ق��رار "ا�ستهداف �سيا�سي
بامتياز" ،حمذر ًا �ضباط اجلي�ش العراقي
"الذين يحملون �إرث وثقافة النظام
ال�سابق" م��ن ال�ت�ج��اوز على الد�ستور
واال�ستحقاقات ،فيما �أك��د رئي�س كتلة
الأحرار النيابية بهاء الأعرجي ،يف (10
�أي�ل��ول � ،)2012أن مكتب للقائد العام
للقوات امل�سلحة وجمل�س ال��وزراء هما
اللذان ي�ضعان �سيا�سة البالد ،معترب ًا �أن
ت�شكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب �أن
ال يغي�ض الغري.

اجتماع جلنة العالقات اخلارجية
وال�سفراء العرب يف بغداد
 بغداد /خا�ص باملدى
�أك ��دت جلنة ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة يف ال�برمل��ان �إن عميد ال�سلك
الدبلوما�سي العربي و�سفري الإمارات عبد الله ال�شحي بادر بدعوة
�سفراء العرب يف البالد وجلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س
النواب �إىل اجتماع يوم الأربعاء املا�ضي.
وقالت ع�ضو اللجنة الربملانية النائبة امل�ستقلة �صفية ال�سهيل
�إن "ال�سفري عبد الله ال�شحي كان قد دعا جميع ال�سفراء العرب
يف اجتماع يف منزله و�سط املنطقة اخل�ضراء لبحث العالقات
ال�سيا�سية واالقت�صادية بني جميع البلدان العربية ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة �ش�ؤون املوقوفني العرب يف ال�سجون واملعتقالت ،وت�سهيل
عمل امل�ستثمرين وال�شركات العربية لدينا ،ومناق�شة �صعوبة
احل�صول على �أوراق الإقامة من �أجل مبا�شرة �أعمالهم� ،إ�ضافة �إىل
مو�ضوع الزائرين وال�سائحني".
و�أ�ضافت ال�سهيل يف ت�صريح خ�صت به "املدى" �أم�س �إن "جلنة
ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة �أخ��ذت امل�لاح�ظ��ات والتو�صيات م��ن جميع
ال�سفراء ملخاطبة اجلهات امل�س�ؤولة عن كل �إجراء يجب اتخاذه ،لدى
الوزارات واجلهات املخت�صة بكل عمل ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق بني
جمل�س النواب والربملانات العربية ،واالتفاق على �أن تكون هناك
زي��ارات بني جلان اخلارجية يف جميع الربملانات ب�شكل م�ستمر
ملناق�شة الأمور امل�ستجدة".
و�أ�شارت ال�سهيل �إىل �إن "الدعوة التي دعا �إليها ال�شحي �سبقها
لقاء ح�صل يف الربملان بدعوة من قبل جلنة العالقات اخلارجية مع
ال�سفراء العرب ،و�أي�ض ًا لقاء مع عدد من ال�سفراء الأوربيني وعدد
من بعثات ال�سلك الدبلوما�سي ،ومت االتفاق مع ال�سفراء العرب على
�ضرورة عقد لقاءات م�ستمرة مببادرة من اللجنة الربملانية �أو من
ال�سفراء �أنف�سهم ،وا�ستكما ًال لذلك االجتماع متت الدعوة من قبل
�سفري الإمارات كبادرة ا�ستجابة �أوىل".

