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النجيفي مذكر ًا املالكي ب�ص��دام� :س��لطتك �أذلت
و�أفقرت ال�شعب و�صنعت �أعنف الأزمات
بغداد /املدى
�شن رئي�س جمل�س النواب �أ�سامة
النجيفي ،اخلمي�س ،هجوم ًا على
رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي
النتقاده �إي ��اه بدعم االحتجاجات
القائمة يف البالد.
وق ��ال بي ��ان ملكت ��ب النجيف ��ي
ح�صل ��ت امل ��دى عل ��ى ن�سخة منه
"خ ��رج ال�سي ��د رئي� ��س احلكومة
�أخريا بت�صريح زع ��م فيه �سقوط

�شرعي ��ة رئي� ��س جمل� ��س النواب
الد�ستوري ��ة ب�سب ��ب احرتام ��ه
حلق التظاهر للمواطنني يف عدة
حمافظ ��ات عراقي ��ة وتعاطف ��ه مع
مطالبهم امل�شروعة".
وب�ي�ن �أن "ال�شع ��ب العراقي الذي
منح رئي�س جمل�س النواب �شرف
متثيل ��ه ه ��و وح ��ده الق ��ادر عل ��ى
انتزاع هذا التمثيل يف انتخابات
حرة دميقراطية �شفافة".
و�أ�شار البيان �إىل �أن "�أهواء الذات

احلكومي ��ة وج ��دت يف خ ��روج
املواطن�ي�ن للمطالب ��ة بحقوقه ��م
ورف� ��ض الظلم والطغي ��ان و�إذالل
املواطنات الربيئ ��ات واملواطنني
الأبري ��اء خروج� � َا عل ��ى �إرادة
برجه ��ا العاج ��ي" ،مطالبا "الذين
يلوح ��ون بل ��ي عن ��ق الد�ست ��ور
ح�س ��ب �أمزجته ��م وم�صاحله ��م
ومنافعه ��م وت�شبثه ��م امل�ستمي ��ت
ب�سلطة مل حت�ت�رم ال�شعب قدر ما
�أذلت ��ه ،ومل تنف ��ع ال�شع ��ب قدر ما

�أفقرته و�أعوزته ،ومل حتل �أزماته
ق ��در �صناعته ��ا الزم ��ات اعن ��ف
و�أق�س ��ى� ،أن يع ��ودوا ع ��ن غيهم،
و�أال ت�أخذهم العزة بالإثم".
ودع ��ا البي ��ان �أن "ي�صغ ��وا
ل�صوت ال�شعب اله ��ادر ويفتحوا
قلوبه ��م للح ��وار مع ��ه وتلبي ��ة
مطالب ��ه امل�شروعة ب ��دل التلويح
بالتهديدات" ،مذكر ًا �أن "تاريخنا
القري ��ب يقرئن ��ا �أن م� ��آل ال�سلطة
الغا�شم ��ة يف �أي نزاع مع ال�شعب

هو اخل�س ��ران ،وال�شع ��ب وحده
ه ��و �صاح ��ب الره ��ان الأبق ��ى
وال�سلط ��ة الأعل ��ى" ،يف �إ�ش ��ارة
�إىل النظام ال�سابق بقيادة �صدام
ح�سني.
ودخلتالتظاهراتواالعت�صامات
يف الأنب ��ار �أ�سبوعه ��ا الث ��اين مع
ارتف ��اع �سق ��ف املطال ��ب ومنه ��ا
�إلغاء االجتث ��اث وقانون مكافحة
الإرهاب الذي قال املالكي �إنه �أمر
م�ستحيل.
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ذي ق��ار تدع��و �إىل التظاه��ر يف جمعة
"دعم الوحدة الوطنية"
النا�صرية  /املدى بر�س
دع ��ت حمافظة ذي ق ��ار� ،أم� ��س اخلمي� ��س� ،إىل تنظيم
تظاهرة �أطلقت عليها (تظاهرة دعم الوحدة الوطنية)،
وحددت يوم غد اجلمعة موعدا النطالقها من �أمام مبنى
جمل� ��س املحافظة ،مبين ��ة �أن التظاه ��رة تطالب بـ"نبذ
الطائفية والتدخالت الإقليمية بال�ش�أن العراقي".
وق ��ال رئي�س جمل� ��س حمافظة ذي قار ق�ص ��ي العبادي
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س) �إن "جمل� ��س املحافظ ��ة
دع ��ا جميع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة والوطني ��ة واملواطنني
يف املحافظ ��ة� ،إىل امل�شارك ��ة يف تظاه ��رة وطني ��ة
تنطل ��ق �صب ��اح يوم غد اجلمعة من �أم ��ام مبنى جمل�س
املحافظة".

و�أو�ضح العب ��ادي �أن "التظاهرة تطالب بنبذ الطائفية
والتدخ�ل�ات الإقليمي ��ة بال�ش� ��أن العراق ��ي ،وتدعو �إىل
دع ��م العراق املوحد" ،م�شريا �إىل �أن "جمل�س املحافظة
يثمن موق ��ف ال�شيخ عبد امللك ال�سع ��دي وي�شكره على
خطابه املعتدل املت�سم بالوطنية واملرتفع عن الطائفية،
وندع ��و اجلمي ��ع �أن يحذو ح ��ذوه خدمة للع ��راق بكل
�أطيافه و�أديانه ومذاهبه".
وكان رئي� ��س جمل�س حمافظة ذي قار� ،أ�شاد يف حديث
�ساب ��ق �إىل (امل ��دى بر� ��س) بخطب ��ة ال�شي ��خ عب ��د امللك
ال�سع ��دي الت ��ي �ألقاه ��ا يوم الأح ��د املا�ضي م ��ن �ساحة
االعت�ص ��ام يف الأنبار ،وا�صفا �إياها باخلطبة اجلامعة
ل ��كل الطوائف ،فيما حذر من ان�سي ��اق بع�ض الأطراف
خلف خمططات تهدف لتق�سيم البالد.

حماف��ظ نين��وى يطالب قي��ادة العمليات بت�س��ليم
املتورطني بقتل جنل كبري مرافقي رئي�س الربملان
نينوى /املدى بر�س
طال ��ب حمافظ نينوى �أثيل النجيف ��ي� ،أم�س اخلمي�س،
بت�سلي ��م املتورط�ي�ن بحادث ��ة قت ��ل جنل كب�ي�ر مرافقي
رئي� ��س الربملان العراق ��ي �أ�سام ��ة النجيفي،حمذرا من
حماوالت "تربير عملية القتل".
وق ��ال النجيف ��ي يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) " �إنني
خاطبت ،بكتاب ر�سمي قيادة عمليات نينوى وطالبتها
في ��ه بت�سليم قتلة عبد الرحم ��ن للعدالة لينالوا جزاءهم
العادل".
و�أ�ض ��اف النجيف ��ي "�أ�شع ��رت �أي�ضا جمل� ��س حمافظة
نين ��وى بن�سخ ��ة م ��ن الكت ��اب ال ��ذي يطال ��ب بت�سلي ��م
القتلة" ،مبينا �أن "الفرقة الذهبية التابعة ملكتب رئي�س
احلكوم ��ة نوري املالك ��ي قتلت�،أم�س الأربع ��اء ،الطفل
عب ��د الرحم ��ن البال ��غ م ��ن العم ��ر � ١3سن ��ة يف منطقة
الدوا�س ��ة عند مدخل اجلو�سق ،و�سط املو�صل ،بعد �أن
�أطلقت النار على �سيارة تقله وهو عائد من مدر�سته".
وتاب ��ع النجيفي مت�سائال "هل هذا م ��ا يريده اجلي�ش
م ��ن بقائ ��ه يف املو�صل"،حم ��ذرا يف الوق ��ت ذات ��ه م ��ن

�إقليم كرد�ستان
يعلن ال�ساد�س من
كانون الثاين عطلة
ر�سمية مبنا�سبة
عيد اجلي�ش
�أربيل /املدى
�أعلنت رئا�سة حكومة �إقليم
كرد�ستان العراق ،اخلمي�س� ،أن يوم
ال�ساد�س من كانون الثاين احلايل
عطلة ر�سمية وامل�صادف عيد اجلي�ش
العراقي.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم
حكومة �إقليم كرد�ستان العراق
يف ت�صريحات �صحفية �إن "يوم
ال�ساد�س من كانون الثاين احلايل
والذي ي�صادف يوم الأحد املقبل
عطلة ر�سمية يف م�ؤ�س�سات الإقليم
الر�سمية ،وذلك مبنا�سبة عيد
ت�أ�سي�س اجلي�ش العراقي".
وميثل هذا الإعالن انعطافة يف
ر�ؤية احلكومة املحلية يف �إقليم
كرد�ستان العراق للجي�ش العراقي
ومنا�سبة االحتفاء بذكرى ت�أ�سي�سه
�إذ لطاملا ترى فيه جي�شا عدائيا ،وقد
كر�ست الأزمة الأخرية ب�شان قيادة
عمليات دجلة ذلك ال�شعور جمددا.
وكان مل يفارق خميلة عدد من �سا�سة
الإقليم منذ ثمانينات القرن املا�ضي.
وي�صادف يوم ال�ساد�س من كانون
الثاين عطلة ر�سمية يف العراق
مبنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س اجلي�ش
العراقي ،وت�أ�س�ست �أوىل وحدات
القوات امل�سلحة العراقية خالل
االنتداب الربيطاين للعراق عام
 1921حيث ُ�شكل فوج مو�سى
الكاظم ،واتخذت قيادة القوة
امل�سلحة مقرها العام يف بغداد،
وبعد �سقوط النظام العراقي عام
� ،2003أ�صدر احلاكم املدين للعراق
بول برمير قرار ًا بحل اجلي�ش
العراقي ،فيما متت بعد ذلك �إعادة
ت�شكيله على مراحل.

قتل��ى وم�ص��ابون
بهج��وم ا�س��تهدف
زوار ًا �شمايل بابل

"تربيرات لعملية االغتيال" بالقول "قد يلفقون ق�ضية
ما لتربير ما فعلوه لكن احلادث كان ظهرا ب�شهادة مئات
ال�شهود ،وكم طفل مثله قتل ومل ي�سمع بهم احد".
وكان حماف ��ظ نينوى اثيل النجيفي اته ��م ،الأربعاء 2
كان ��ون الث ��اين  ،2013الفرق ��ة الذهبي ��ة التابعة ملكتب
رئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي بـ"اغتي ��ال" جن ��ل
م�س�ؤول حماية رئي�س جمل�س النواب �أ�سامة النجيفي،
فيما طالب بفتح حتقيق باحلادث.
وي�أت ��ي اته ��ام الفرقة الذهبي ��ة باغتيال جن ��ل م�س�ؤول
حماي ��ة النجيفي بالتزامن مع التظاه ��رات والإ�ضراب
العام الذي ت�شه ��ده نينوى ،منذ الـ 27من كانون الأول
 ،2012احتجاج ��ا عل ��ى �سيا�س ��ة احلكوم ��ة العراقية،
وطالبوه ��ا ب�إط�ل�اق �س ��راح املعتقل�ي�ن م ��ن ال�سج ��ون
وتغي�ي�ر م�س ��ار احلكوم ��ة و�إط�ل�اق �س ��راح املعتقل�ي�ن
واملعتق�ل�ات م ��ن ال�سج ��ون املركزي ��ة و�إخ ��راج ق ��وات
اجلي�ش وال�شرطة االحتادية و�إبدالها بال�شرطة املحلية
و�إلغ ��اء قوان�ي�ن االجتث ��اث و�إلغ ��اء امل ��ادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب.

ماليني الزوار يف �أربعينية االمام احل�سني (عليه ال�سالم)� .............أ.ف.ب

نواب يح��ذرون من "تق�س��يم العراق" �إذا ما ا�س��تخدم
رئي�س الوزراء "القوة �ضد التظاهرات
بغداد  /املدى بر�س
حذر ن ��واب يف جمل� ��س الربمل ��ان العراقي،
اخلمي� ��س ،م ��ن تداعي ��ات ت�صل ح ��د تق�سيم
البالد يف حال جلوء رئي�س جمل�س الوزراء
ن ��وري املالك ��ي �إىل ا�ستعمال الق ��وة لإنهاء
التظاهرات التي ت�شهده ��ا عدد من املناطق،
يف حني دعوا احلكومة للخروج �إىل ال�شارع
واالعرتاف مبطالب املتظاهرين.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن القائمة العراقي ��ة حامد
املطل ��ك� ،إن " رئي�س جمل�س الوزراء نوري
املالك ��ي �إذا �أراد تق�سي ��م الع ��راق فليعم ��ل
على ت�أجي ��ج الأزم ��ة وت�صعيده ��ا" ،مطالبا
�إي ��اه بـ"العمل عل ��ى حتمل مطال ��ب ال�شارع
العراق ��ي ومطال ��ب املتظاهري ��ن اخل ��روج
لل�شارع لال�ستماع لهذه املطالب".
و�أ�ض ��اف املطل ��ك يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س)� ،أن " املالك ��ي وجمل� ��س الن ��واب
العراق ��ي وجمل�س الق�ض ��اء الأعلى مطالبني
باال�ستم ��اع �إىل مطال ��ب املتظاهري ��ن
امل�شروع ��ة وتنفيذها والتعامل معها بحكمة
واالبتعاد عن لغة التهديد".
و�أو�ضح القي ��ادي يف القائمة العراقية " �أن

" اال�ستم ��رار بتجاه ��ل مطالب املتظاهرين
وا�ستخ ��دام لغ ��ة التهدي ��د �سيعن ��ي �أن هذه
اجلهات جادة بعملية تق�سيم البالد".
وحتذر كتلة املواطن من �أن ا�ستخدام العنف
�ض ��د املتظاهرين يعد �أم ��را مرفو�ضا ويعيد
العراق �إىل �سلوكيات نظام �صدام ح�سني.
وع ��د القي ��ادي يف كتل ��ة املواط ��ن التابع ��ة
للمجل� ��س الأعل ��ى الإ�سالم ��ي ح�س ��ون
الفت�ل�اوي" ،ا�ستخ ��دام الق ��وة م ��ع ال�شعب
العراق ��ي م�سالة مرفو�ض ��ة متاما ،لأن �شعب
العراق يرف�ضه ��ا لأن اتباع �سلوكيات عنيفة
ترجعه للزمن ال�سابق" ،داعي ًا احلكومة �إىل
"ا�ستخ ��دام مبد�أ احل ��وار والتوا�صل حلل
�أزمة التظاهرات الأخرية".
وقال الفتالوي يف حديث �إىل (املدى بر�س)
�إن "التظاه ��رات ح ��ق م�ش ��روع ومكف ��ول
د�ستوري ��ا ،لكن ب�شرط �أن ال ت�ضر بامل�صلحة
العام ��ة وان ال تعط ��ل م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
واملواطنني".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي،
حذر م ��ن �أنه لن يتهاون م ��ع االحتجاجات
احلا�ش ��دة يف بع�ض املحافظ ��ات العراقية

لأج ��ل غ�ي�ر م�سم ��ى .فيم ��ا حم ��ل خ�ل�ال
بي ��ان له �ص ��در الأربع ��اء ،جمل� ��س النواب
"امل�س�ؤولي ��ة الكامل ��ة" يف �إلغ ��اء قانوين
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة ومكافح ��ة الإره ��اب،
متهما الكت ��ل املطالبة ب�إلغ ��اء قانون العفو
الع ��ام بـ"حماول ��ة خل ��ط الأوراق" ،ك ��ون
القانون مل يقر حتى الآن ،فيما دعا القائمة
العراقي ��ة �إىل تق ��دمي مق�ت�رح قان ��ون �إىل
الربملان �إلغاء تلك القوانني.
وح ��ذر املالك ��ي خ�ل�ال البي ��ان م ��ن "ج ��ر
الب�ل�اد �إىل االقتت ��ال الطائف ��ي وت�سيي� ��س
التظاه ��رات "لأجن ��دات خارجي ��ة" ،ويف
حني دعا القوات الأمنية �إىل الت�صدي "ملن
مي� ��س" وحدة العراق ،طالب جميع القوى
ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة بالتع ��اون م ��ن اج ��ل
احلفاظ على �سيادة البالد.
وي�أت ��ي حدي ��ث املالك ��ي بعد �ساع ��ات على
دع ��وة رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أ�سام ��ة
النجيف ��ي ،الأربعاء(،الث ��اين م ��ن كانون
الثاين � ،)2013إىل عقد جل�سة ا�ستثنائية
ي ��وم الأح ��د املقب ��ل ،ملناق�ش ��ة الأزم ��ة
ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد ،فيما طالب

�أع�ض ��اء الربمل ��ان باحل�ض ��ور �إىل اجلل�سة
لـ"ممار�سة دورهم يف معاجلتها".
و�أبدى زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
يف(الأول من كانون الثاين  ،)2013تعاطفه
م ��ع التظاه ��رات الت ��ي ت�شهده ��ا حمافظ ��ة
الأنب ��ار ،ويف ح�ي�ن ع ��زا ع ��دم م�شاركت ��ه
فيه ��ا �إىل رفع �ص ��ور �صدام ح�س�ي�ن من قبل
بع� ��ض املتظاهرين ،عد الع�صيان املدين هو
"اخليار الأخري" حلل امل�شاكل يف البالد.
فيما ح ��ذر ال�صدر ،رئي�س جمل� ��س الوزراء
نوري املالكي من �أن "الربيع العراقي" قادم،
ويف حني و�صف املالكي بـ"الدكتاتور تفرد
بال�سلط ��ة ويعم ��ل عل ��ى �إق�ص ��اء الآخرين"،
دع ��اه �إىل "�إتاح ��ة" الفر�ص ��ة لل�ش ��ركاء
ال�سيا�سيني لبناء العراق.
وطال ��ب رج ��ل الدي ��ن الب ��ارز ،عب ��د الكرمي
ال�سع ��دي ،متظاهري الأنب ��ار ،يف الـ 30من
كانون الأول  ،2012بـ"االبتعاد عن الكلمات
النابي ��ة" ،ودع ��ا املرجعي ��ات الديني ��ة �إىل
"ن�ص ��ح ال�سيا�سيني" ،وا�صف ��ا املتظاهرين
بال�سائري ��ن عل ��ى درب احل�س�ي�ن ،ع ��ادا من
ي�صفهم بالطائفيني "باملخطئ".

الأوقاف الربملانية :ندر�س م�سودة قانون لتحديد �أماكن بيع امل�شروبات
الكحولية و�أعمار مرتاديها
بغداد  /املدى بر�س
ك�شف نائ ��ب رئي�س جلنة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية عزير
حاف ��ظ ،اخلمي�س ،ع ��ن مقرتح قانون مق ��دم من جمموعة
م ��ن الن ��واب واملواطن�ي�ن لتحدي ��د �أماكن بي ��ع امل�شروبات
الكحولي ��ة ،والن ��وادي الليلي ��ة ،والأعم ��ار امل�سم ��وح له ��ا
بارتيادها.
وق ��ال حاف ��ظ يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "جلن ��ة
الأوق ��اف وال�ش� ��ؤون الديني ��ة تدر�س حالي ًا مق�ت�رح قانون
مقدم� � ًا م ��ن مواطن�ي�ن ون ��واب ح ��ول حتدي ��د �أماك ��ن بيع
امل�شروب ��ات الكحولية ،و�أماك ��ن تواجد الن ��وادي الليلة"،
م�شري ًا �إىل �أن اللجنة بانتظار موافقة اجلهات الأمنية ذات
العالقة على هذه امل�سودة لو�ضع الآليات لتطبيقها".
و�أ�ض ��اف حاف ��ظ� ،أن "جلنة الأوق ��اف ت�ؤيد امل�س ��ودة لأننا

ال ن�ستطي ��ع منع بيع امل�شروب ��ات الروحية لوجود طوائف
غ�ي�ر م�سلم ��ة" ،م�ست ��درك ًا "�إال �أننا �سنعمل عل ��ى حتديدها
ب�أماك ��ن معينة من اج ��ل �أن ال تكون بال�ص ��ورة التي نراها
الآن منت�شرة يف كل مكان".
و�أو�ضح حاف ��ظ �أن "م�سودة القانون ح ��ددت الأعمار التي
ي�سمح لها ب�ش ��راء امل�شروبات الكحولي ��ة ودخول النوادي
الليلي ��ة ،ف�ضال عن �أن امل�سودة �ألزمت هذه املحال ب�ضرورة
اخذ املوافقات ال�صحية " ،الفتا �إىل �أن " "امل�سودة مل تدرج
عل ��ى ج ��دول الأعم ��ال �إال بعد االنته ��اء من �إق ��رار املوازنة
العامة للعام احلايل".
وتتعر� ��ض حمال بيع امل�شروبات الكحولية و�أ�صحابها �إىل
عملي ��ات ت�صفي ��ة وتفجري منظم ��ة يف العديد م ��ن املناطق
العراقي ��ة وبينها العا�صمة بغداد منذ الع ��ام ( ،)2003وقد

�سجل ��ت الع�ش ��رات من تل ��ك الهجم ��ات يف الع ��راق ال�سيما
مدينت ��ي الب�ص ��رة وبغ ��داد ،وهذه ه ��ي امل ��رة الأوىل التي
تهاجم فيها قوات �أمنية النوادي االجتماعية واملواقع التي
تباع فيها امل�شروبات الكحولية.
يذك ��ر �أن جمل� ��س حمافظ ��ة بغداد ق ��رر يف ال� �ـ( 26ت�شرين
الث ��اين � ،)2010إغالق جميع الن ��وادي الليلية وحمال بيع
امل�شروب ��ات الكحولية يف بغ ��داد بحجة �أنها ال متلك �إجازة
مبمار�س ��ة املهن ��ة ،فيم ��ا رد مئ ��ات املثقف�ي�ن العراقيني على
الق ��رار املذكور باعت�صام يف �شارع املتنبي و�سط العا�صمة
العراقي ��ة ،كم ��ا وقع �أكرث م ��ن �ألف ��ي �شخ�ص بيان� � ًا يطالب
ال�سلط ��ات الث�ل�اث ب�إلغ ��اء الق ��رار الذي اعت�ب�روه حماولة
لإع ��ادة احلي ��اة �إىل ال ��وراء ع�ب�ر تطبي ��ق ق ��رارات النظام
ال�سابق.

قالت ال�شرطة املحلية يف بابل ،اخلمي�س،
�إن ع ��ددا من القتل ��ى وامل�صابني �سقط يف
هج ��وم ب�سيارة ملغوم ��ة ا�ستهدف زوارا
�شمايل املحافظة.
وكان ال ��زوار عائدي ��ن من مدين ��ة كربالء
حي ��ث �أكمل ��وا زي ��ارة �أربعيني ��ة الإم ��ام
احل�س�ي�ن و�سط �إج ��راءات �أمني ��ة م�شددة
وبدعم جوي.
وق ��ال �ضابط يف ال�شرط ��ة "�سقط العديد
م ��ن ال�شه ��داء واجلرح ��ى بفع ��ل تفج�ي�ر
�إرهاب ��ي ب�سي ��ارة مفخخ ��ة يف ق�ض ��اء
امل�سيب" �شمايل بابل.
و�أ�ض ��اف ال�ضاب ��ط الذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه "التفج�ي�ر ا�سته ��دف موكب ��ا كان
عائدا م ��ن كربالء املقد�سة .ال ��زوار كانوا
عائدين لبيوتهم".

التيار ال�ص��دري يجدد
دعمه تظاهرات الأنبار
وي�ؤكد نيت��ه التظاهر
بعد االنتخابات
بغداد  /املدى بر�س
جددت كتلة الأحرار التابعة للتيار ال�صدري ،اخلمي�س ،موقفها
الداع ��م لتظاه ��رات الأنبار ،ويف حني �أك ��دت نيتها اخلروج يف
تظاهرات مماثلة ملحا�سبة الفا�سدين ،خ�صو�صا يف ق�ضية �صفقة
ال�سالح الرو�سي ،عربت عن رف�ضها لل�شعارات الطائفية.
وقال الأمني العام لكتلة الأحرار� ،ضياء الأ�سدي ،يف حديث �إىل
(امل ��دى بر�س)� ،إن " كتل ��ة الأحرار تدعم املتظاهرين يف الأنبار
لأنهم �أهلنا و�إخواننا ويعانون كباقي �أبناء العراق من ظروف
قا�سية ،لكننا نرف� ��ض ال�شعارات الطائفية جملة وتف�صيال لأنها
تهدد الن�سيج املجتمعي لأبناء العراق".
و�أ�ض ��اف الأ�سدي �أن " كتلة الأح ��رار مل ت�شخ�ص املند�سني يف
التظاه ��رات لأننا نح�سن الظن ب�أهلن ��ا يف الأنبار وهم يعلمون
�أن ه� ��ؤالء �سي�ؤث ��رون على عالقتن ��ا معهم"،الفت ��ا �إىل �أن "رفع
العل ��م العراقي القدمي يعود بن ��ا �إىل حقبة الدكتاتورية والظلم
ال ��ذي تنا�صف ��ه �أهل الع ��راق و�سي�ؤث ��ر على �ص ��ورة التظاهرة
والغر�ض منها".
و�أكد الأ�سدي �أن "التيار ال�صدري �سيخرج للتظاهر ولديه النية
يف ذل ��ك وهي موجودة منذ مدة طويلة قبل تظاهرة الأنبار من
اج ��ل حما�سبة املتورطني يف �صفقة ال�سالح الرو�سية" ،م�ضيفا
"�أننا �أجلنا ذلك ب�سبب زيارة الأربعني وب�سبب اقرتاب موعد
االنتخابات التي تتطلب من النا�س مواكبة �إجراءات املفو�ضية
و�سنعود �إىل التظاهر الن املطالب مل تتحقق حلد الآن".
وب�ي�ن الأمني العام لكتلة الأحرار �أن " الكتلة �أجلت زيارة كانت
مق ��ررة �إىل حمافظة الأنبار خالل الفرتة القليلة املا�ضية نتيجة
ان�شغ ��ال الكتلة باال�ستعداد لالنتخاب ��ات املحلية املقبلة" ،مبينا
�أن " دع ��وة زعيم التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر لكافة �أع�ضاء
كتلة الأحرار بالنزول لل�شارع لتقدمي اخلدمات �إىل املت�ضررين
م ��ن موج ��ة الأمطار الأخ�ي�رة كانت �أي�ض ��ا احد �أ�سب ��اب ت�أجيل
الزيارة".
و�أو�ض ��ح الأ�سدي انه "لي�س م ��ن احل�ضارة يف �شيء �أن نخرب
م�ؤ�س�سات الدولة �أو مكت�سبات املواطنني لأنها ملك للجماهري"،
م�ضيف ��ا �أن "التظاه ��رات يج ��ب �أن المت� ��س امل�صال ��ح الوطنية
وقط ��ع الطري ��ق لي�س م ��ن احلكمة لأن ��ه لي�س طري ��ق احلكومة
والطري ��ق حزب مع�ي�ن �أو طائفة معينة بل ه ��و طريق عام لكل
العراقيني".
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ال�شهر�ستاين واملطلك يطالبان الربملان بتحمل م�س�ؤوليته لإعادة النظر بالقوانني التي يعرت�ض عليها املتظاهرون

وا�ش��نطن قلقه من "عنف" االحتجاجات وتدع��و �إىل التهدئة
والت�شاور بني القادة العراقيني
بغداد  /املدى

�أعرب ��ت الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة،
�أم� ��س اخلمي�س ،ع ��ن قلقه ��ا �إزاء "عنف"
االحتجاجات يف العراق ،ويف حني دعت
جمي ��ع الأط ��راف املعني ��ة �إىل "التهدئ ��ة
وحتم ��ل م�س�ؤوليته ��ا" واح�ت�رام ح ��ق
التعب�ي�ر ع ��ن ال ��ر�أي بـ"�ش ��كل �سلم ��ي"،
�أكدت رغبتها يف ت�سوية هذه "اخلالفات
ال�صعبة" من خالل "الت�شاور" بني القادة
العراقيني.
وقال ��ت املتحدثة با�س ��م وزارة اخلارجية
الأمريكية فكتوريا نوالند يف ت�صريحات
�صحفي ��ة �إن "الوالي ��ات املتح ��دة قلق ��ة
ب�سب ��ب �أح ��داث العن ��ف الت ��ي ج ��رت يف
االحتجاج ��ات الأخ�ي�رة الت ��ي ت�شهده ��ا
ال�ساحة العراقية".
و�أك ��دت نوالن ��د �أن " الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكي ��ة ت�ساند احلق يف االحتجاجات
ال�سلمي ��ة يف كل �أنح ��اء الع ��امل� ،إال �أنه ��ا
قلق ��ة ب�سب ��ب �أح ��داث العن ��ف التي جرت
ب�ي�ن الأط ��راف املختلف ��ة يف احتجاجات
العراق".
و�أ�ضافت نوالن ��د �أن "الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة تدعو جميع الأط ��راف املعنية
�إىل التهدئ ��ة ،احرتام ��ا حل ��ق التعب�ي�ر
عن ال ��ر�أي ب�ش ��كل �سلمي ،وب� ��أن يكونوا
بق ��در م�س�ؤولية �ضمان ه ��ذا احلق بدون
الت�سبب باملزيد من التوتر".
ولفت ��ت نوالن ��د �إىل �أن "�أي ت�ص ��رف من
�أي ط ��رف �سوف ي�ضع ��ف �سلطة القانون
ويثري خماط ��ر �سوف تت�سب ��ب بتوترات
عرقي ��ة وطائفي ��ة وت� ��ؤدي �إىل �إحل ��اق

ال�ض ��رر بالتق ��دم الكب�ي�ر ال ��ذي حقق ��ه
الع ��راق نح ��و ال�سلم واال�ستق ��رار ،ف�ضال
ع ��ن خ�سارة اجله ��ود املهمة الت ��ي بذلتها
الوالي ��ات املتح ��دة والع ��راق معا يف هذا
املجال".
وتابع ��ت نوالن ��د �أن "الوالي ��ات املتحدة
تريد ت�سوية ه ��ذه اخلالفات ال�صعبة من
خ�ل�ال الت�ش ��اور ب�ي�ن الق ��ادة العراقيني،
للتو�صل �إىل اتفاق فيما بينهم على طريق
تقدم العراق للأمام".
ويع ��د موقف وزارة اخلارجية الأمريكية
ه ��و �أول موقف ر�سمي ي�صدر من الإدارة
الأمريكي ��ة ب�ش� ��أن الأو�ض ��اع يف الع ��راق
منذ ان ��دالع التظاهرات التي �شهدتها عدد

م ��ن املدن العراقي ��ة يف ( 21كانون الأول
.)2012
من جانب �آخر دع ��ا نائبا رئي�س الوزراء
ح�س�ي�ن ال�شهر�ست ��اين و�صال ��ح املطل ��ك،
اخلمي� ��س ،جمل�س النواب �إىل �أن يتحمل
م�س�ؤوليته ب�إع ��ادة النظر بالقوانني التي
يعرت�ض عليه ��ا املتظاه ��رون ،فيما طالبا
يف الوق ��ت ذات ��ه احلكوم ��ة والربمل ��ان
بالتن�سيق امل�ش�ت�رك وتوحيد اجلهود من
اجل �إخراج البالد من �أزمتها احلالية.
وقال مكتب املطل ��ك يف بيان �صدر �أم�س،
وتلقت "ال�سومرية نيوز" ،ن�سخة منه� ،إن
"نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون اخلدمات
�صال ��ح املطل ��ك ا�ستقب ��ل يف مكتب ��ه نائب

رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة ح�سني
ال�شهر�ست ��اين" ،مبين ��ا �أن "نائبي رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء بحث ��ا جمم ��ل الق�ضايا
يف امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي العراق ��ي وال�سبل
الكفيلة مبعاجلة الأزم ��ات التي تعرت�ض
م�سرية العملية ال�سيا�سية".
و�أو�ضح بيان مكتب املطلك �أن "امل�س�ؤولني
ركزا عل ��ى ملف التظاهرات التي ت�شهدها
امل ��دن العراقية م�شددين عل ��ى �أن يتحمل
جمل� ��س الن ��واب م�س�ؤوليت ��ه يف �إع ��ادة
النظ ��ر بالقوان�ي�ن الت ��ي يعرت� ��ض عليها
املتظاه ��رون" ،داع�ي�ن يف الوق ��ت ذات ��ه
"احلكومة والربملان بالتن�سيق امل�شرتك
وتوحي ��د اجلهود من اج ��ل �إخراج البالد

من �أزمتها احلالية.
و�أ�ش ��ار مكت ��ب املطل ��ك �إىل �أن "نائب ��ي
رئي� ��س الوزراء بحثا �أي�ضا ملف التوازن
الوزاري وامل�ؤ�س�ساتي واتفقا على �أهمية
امل�ض ��ي بالعمل عل ��ى تكثي ��ف اجتماعات
جلن ��ة الت ��وازن امل�ؤلفة من ن ��واب رئي�س
ال ��وزراء الثالثة م�ؤكدي ��ن �أن العمل فيها
ي�سري وفق اخلطط املو�ضوعة".
وكان رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
�أ�سام ��ة النجيف ��ي ع ��د ،اخلمي� ��س،
ت�صريحات رئي�س الوزراء نوري املالكي
بـ"�سق ��وط �شرعية رئي�س جمل�س النواب
الد�ستوري ��ة الحرتام ��ه ح ��ق التظاه ��ر
جتاوزا غ�ي�ر م�سبوق" ،ويف حني �أكد �أن
تف�سري بع�ض مواد الد�ستور "متناغمة مع
ال ��ذات احلكومية ال ال ��ذات الد�ستورية"،
طالب "الذين يلوحون بلي عنق الد�ستور
بالعودة عن غيهم".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي ن ��وري
املالك ��ي ،ح ��ذر الأربع ��اء ،م ��ن "ج ��ر
الب�ل�اد �إىل االقتت ��ال الطائف ��ي وت�سيي�س
التظاه ��رات "لأجن ��دات خارجية" ،ويف
حني دع ��ا الق ��وات الأمني ��ة �إىل الت�صدي
"ملن مي�س" وحدة العراق ،طالب جميع
"الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الوطنية" بالتعاون
من اجل احلفاظ على �سيادة البالد.
وكان حدي ��ث املالك ��ي بع ��د �ساع ��ات على
دع ��وة رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أ�سام ��ة
النجيف ��ي� ،إىل عقد جل�سة ا�ستثنائية يوم
الأحد املقب ��ل ،ملناق�شة الأزم ��ة ال�سيا�سية
الت ��ي ت�شهده ��ا الب�ل�اد ،فيم ��ا طال ��ب
�أع�ض ��اء الربملان باحل�ض ��ور �إىل اجلل�سة
لـ"ممار�سة دورهم يف معاجلتها".

العراقية تدعو �إىل و�ضع حد للإق�صاء والتهمي�ش وا�ستهداف �شرائح وا�سعة من ال�شعب
ال�شع ��ب العراقي ،و�إنه ��اء الف�س ��اد الإداري واملايل
وانتهاكات حقوق الإن�سان مبا ي�ضمن وحدة العراق
و�شعب ��ه بعيد ًا ع ��ن ال�شعارات اجلهوي ��ة والطائفية
ال�سيا�سية" ،م�ؤكدة دعمها الكامل لـ"مطالب ال�شعب
امل�شروع ��ة ،وح ��ق املواطنني يف التظاه ��ر ال�سلمي
بعيد ًا عن الو�سائل غري احل�ضارية ".
واعت�ب�رت العراقية ا�ستهداف القي ��ادي يف القائمة
راف ��ع العي�ساوي "جزءا من م�سل�س ��ل اال�ستهدافات
ال�سيا�سية لقي ��ادات العراقية ونوابه ��ا وجمهورها

دع ��ت القائم ��ة العراقي ��ة بزعام ��ة �إي ��اد ع�ل�اوي،
اخلمي�س� ،إىل و�ضع حد نهائي للإق�صاء والتهمي�ش
وا�سته ��داف �شرائ ��ح وا�سعة م ��ن ال�شع ��ب ،و�إنهاء
الف�س ��اد ،م�ؤك ��دة دعمه ��ا الكام ��ل ملطال ��ب ال�شع ��ب
العادلة.
وقال ��ت القائمة يف بي ��ان تلقت امل ��دى ن�سخة منه،
�إنه ��ا تدع ��و لـ"و�ض ��ع حد نهائ ��ي وفا�ص ��ل لعمليات
الإق�صاء والتهمي�ش وا�ستهداف �شرائح وا�سعة من

التيار ال�صدري :جميع طوائف
العراق �ستقوم بربيع عربي
ح ��ذرت كتل ��ة الأح ��رار التابع ��ة للتي ��ار
ال�صدري ،اخلمي�س ،من "ربيع عربي" يف
الع ��راق �ستقوم به جمي ��ع �أطياف ال�شعب
�إذا ا�ستخدم ��ت الق ��وة �ض ��د املتظاهرين،
معت�ب�رة �أن الد�ست ��ور كفل ح ��ق التظاهر
والتعبري عن الر�أي.
وقال النائب عن الكتلة جواد ال�شهيلي يف
حديث "ال�سومرية نيوز"� ،إن "املالكي �إذا
جتر�أ وا�ستخ ��دم القوة �ض ��د املتظاهرين
فال ميكنن ��ا �إال �أن ن�شبه ��ه باحلكام العرب
الذي ��ن ا�ستحقوا الربيع العرب ��ي" ،داعي ًا
احلكومة �إىل "الإن�ص ��ات ل�صوت ال�شعب
وتغي�ي�ر �سيا�سته ��ا الت ��ي ال جت ��دي وال
ُت�شبع".
و�أ�ض ��اف ال�شهيلي �أن "الد�ستور كفل حق
التظاه ��ر والتعبري ع ��ن ال ��ر�أي والتهديد
والوعي ��د ل ��ن ينف ��ع م ��ع التظاه ��رات
ال�سلمي ��ة" ،حم ��ذر ًا من "ربي ��ع عربي يف
الع ��راق �ستقوم به جمي ��ع �أطياف ال�شعب
يف حال ا�ستخدم القوه مع املتظاهرين".
واعت�ب�ر ال�شهيل ��ي �أن "مطالب ��ة املالك ��ي
بالعم ��ل بالد�ست ��ور ت ��ارة وجتاهل ��ه تارة
مرة �أخرى نابعة من تخوفه احلقيقي ب�أن
ال�شع ��ب بد�أ يرف� ��ض ت�صرف ��ات احلكومة
لع ��دم قدرته ��ا على ح ��ل جمي ��ع م�شاكله"،
معرب ًا ع ��ن رف�ضه "ملحاولة تكميم الأفواه
وجع ��ل احل ��زب احلاك ��م ه ��و فق ��ط م ��ن
يحكم".
وكان رئي� ��س احلكومة نوري املالكي هدد
يف لق ��اء متلفز مع ف�ضائي ��ة العراقية �شبه
الر�سمي ��ة ،يف ( 1كان ��ون الث ��اين )2013
با�ستخ ��دام القوة لف� ��ض املظاهرات التي
و�صفها باملخالفة للد�ستور ،م�شريا �إىل �أن

ون�شطائها".
وكان ��ت وزارة الع ��دل �أعلنت ،اخلمي� ��س ( 3كانون
الث ��اين  ،)2013ع ��ن ت�سف�ي�ر  13نزيل ��ة حمكوم ��ة
بق�ضاي ��ا جنائي ��ة �إىل حمافظ ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن
والأنبار واملو�ص ��ل "لإكمال فرتة حمكومياتهن يف
حمافظاتهن".
وت�شهد حمافظات الأنب ��ار ونينوى و�صالح الدين،
من ��ذ ( 25كان ��ون الأول  ،)2012تظاهرات حا�شدة
�ش ��ارك فيها علماء دين و�شيوخ ع�شائر وم�س�ؤولون

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

العدل :ت�سلمنا �أوامر
ق�ضائية بالإفراج عن 11
موقوفة من �سجن الن�ساء
بغداد  /املدى – املدى بر�س

دع ��ا وزير العدل ح�سن ال�شمري ،اخلمي�س ،النزيالت الالتي يرغنب �إكمال
حمكومياته ��ن يف حمافظاتهن �إىل تقدمي طلباتهن بهذا ال�ش�أن ،فيما �أكد �أن
نقل النزيالت �إىل حمافظاتهن ال يعني �إطالق �سراحهن.
وق ��ال ال�شمري يف حدي ��ث �صحفي �إن "نقل النزي�ل�ات �إىل حمافظاتهن ال
يعن ��ي �إط�ل�اق �سراحهن وهذا يحتاج �إىل عفو خا� ��ص وتنازل من �أ�صحاب
احلق ال�شخ�صي".
و�أ�ضاف وزير العدل �أن "الوزارة تدعو من النزيالت الالتي يرغنب ب�إكمال
حمكومياتهن يف حمافظاتهن �إىل تقدمي طلباتهن".
من جانبها �أعلنت وزارة العدل�،أم�س اخلمي�س ،عن ت�سلمها �أوامر ق�ضائية
بالإفراج عن  11موقوفة من �سجن الن�ساء ،فيما لفتت �إىل ت�سفري  13نزيلة
حمكومات بق�ضايا جنائية �إىل حمافظاتهن لق�ضاء فرتة حمكومياتهن.
وق ��ال املتحدث الر�سمي با�س ��م وزارة العدل حيدر ال�سعدي يف حديث �إىل
(املدى بر�س)� ،إن " دائرة الإ�صالح يف وزارة العدل ت�سلمت �أوامر ق�ضائية
للإفراج عن  11موقوفة من �سجن الن�ساء وفق كفالة �ضامنة".
و�أ�ض ��اف ال�سعدي �أن "الوزارة قررت ت�سفري  13نزيلة حمكومات بق�ضايا
جنائي ��ة �إىل حمافظاته ��ن لإكم ��ال ف�ت�رة حمكومياته ��ن" ،مبين ��ا �أن " �ست
�سجين ��ات منهن مت نقله ��ن �إىل حمافظة �صالح الدين ،ونق ��ل �أربع نزيالت
�إىل املو�صل ،فيما مت نقل ثالث �سجينات �إىل الأنبار".
وكان م�ص ��در يف قي ��ادة �شرط ��ة حمافظ ��ة الأنب ��ار� ،أعل ��ن الأربع ��اء 1 / 2
 ،2012/ب�أن القوات الأمنية �أطلقت �سراح ثالث �سجينات متهمات بق�ضايا
جنائية مببادرة من رئي�س احلكومة نوري املالكي.
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي �أك ��د ،يف � ،2012 / 12 /29أن
"بع�ض" مطالب املتظاهرين م�شروعة ،ويف حني وعد بـ"تنفيذها بنف�سه"
وخا�ص ��ة ق�ضاي ��ا املعتقلني واملعتقالت ،دعا علماء الدي ��ن �إىل ت�شكيل جلنة
لزيارة ال�سجون واملعتقالت لتحديد "اخللل" فيها.
و�أعلن ��ت وزارة الع ��دل ،الثالث ��اء الأول من كانون الث ��اين  ،2013عن فتح
�أبواب ال�سجون التابعة لها �أمام اللجنة التطوعية املخت�صة بالنظر مبلفات
املعتقلني ،الفتة �إىل وجود  980موقوفة يف ال�سجون التابعة للوزارة منها
 211موقوف ��ة حمكومة بتهم تتعل ��ق بق�ضايا �إرهابي ��ة والبقية حمكومات
بجرائ ��م جنائي ��ة خمتلفة،فيما �أك ��دت اللجنة التطوعي ��ة املخت�صة مبلفات
املعتقل�ي�ن موافق ��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء نوري املالكي عل ��ى عفو خا�ص
بال�سجينات املحكومات بتهم جنائية �شرط موافقة رئا�سة اجلمهورية.
وت�شه ��د حمافظ ��ة الأنب ��ار منذ ال� �ـ 21م ��ن كان ��ون الأول  ،2012تظاهرات
على خلفي ��ة اعتقال حماية وزير املالية القي ��ادي يف القائمة العراقية رافع
العي�ساوي ،تطالب بـ"�إ�سقاط احلكومة احلالية و�إطالق �سراح ال�سجينات
املعتق�ل�ات يف �سج ��ون وزارت ��ي الداخلي ��ة والع ��دل" ،مهددي ��ن با�ستمرار
االحتجاجات حت ��ى حتقيق مطالبهم ،بعد قطعه ��م الطريق الدويل الرابط
بني العراق و�سوريا والأردن.
لت�أتي بعدها تظاهرات �صالح الدين بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت
يف حمافظت ��ي نينوى والأنبار ،فف ��ي الوقت الذي انطلق ��ت فيه تظاهرات
يف املو�ص ��ل منذ  27كانون الأول  2012للمطالبة ب�إلغاء قوانني االجتثاث
و�إط�ل�اق �سراح املعتقلني واملعتقالت من ال�سج ��ون املركزية وتغيري م�سار
احلكومة.

يا كاع ترابج كافوري" ممنوعة يف �صالح الدين ..وخماوف �أمنية
من "�شحن" املتظاهرين
�صالح الدين  /املدى بر�س

جواد ال�شهيلي
من يقف وراء ا�ستمرارها "�أجندات ترمي
�إىل زعزعة الدول ��ة" ،وم�ؤكدا �أن الطريق
الدويل ال ��ذي اتخذه املتظاه ��رون �ساحة
للتظاهر بعد غلقه "�سيفتح بالقوة".
ي�ش ��ار �إىل �أن زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقتدى ال�صدر اتهم ،يف ( 1كانون الثاين
 ،)2013رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالكي
بالتخل ��ي ع ��ن امل�س�ؤولي ��ة و�إلقائه ��ا على
عاتق وزرائه ،داعي ��ا �إياه �إىل اال�ستجابة
ملطال ��ب املتظاهري ��ن ،فيم ��ا ح ��ذر م ��ن �أن
"ربي ��ع العراق قادم �إذا بقي املالكي على
�سيا�سته".
يذك ��ر �أن حمافظ ��ات الأنب ��ار ونين ��وى
و�ص�ل�اح الدي ��ن ت�شه ��د ،من ��ذ ( 25كانون
الأول  ،)2012تظاه ��رات حا�ش ��دة
�ش ��ارك فيه ��ا علماء دي ��ن و�شي ��وخ ع�شائر
وم�س�ؤول ��ون حملي ��ون �أبرزه ��م حماف ��ظ
نين ��وى �أثي ��ل النجيف ��ي ووزي ��ر املالي ��ة
رافع العي�ساوي ،للمطالبة ب�إطالق �سراح
ال�سجين ��ات واملعتقلني الأبري ��اء وتغيري
م�س ��ار احلكوم ��ة ،و مقا�ض ��اة منتهك ��ي
�أعرا�ض ال�سجينات.

حملي ��ون �أبرزه ��م حمافظ نين ��وى اثي ��ل النجيفي
ووزي ��ر املالية راف ��ع العي�س ��اوي ،للمطالبة ب�إطالق
�سراح ال�سجينات واملعتقلني الأبرياء وتغيري م�سار
احلكومة ،و مقا�ضاة منتهكي �أعرا�ض ال�سجينات.
و�أكد حمافظ نين ��وى اثيل النجيفي ،اخلمي�س� ،أن
التظاهرات م�ستم ��رة ولن تتوقف �إال بتحقق جميع
املطال ��ب ولي�س مبطل ��ب واحد ،م�ش�ي�را �إىل �أن من
�أث ��ار النعرات الطائفية عليه حتم ��ل غ�ضب ال�شارع
بهذه الطريقة التي ي�شهدها البالد.

ال�شمري يدعو النزيالت الالتي يرغنب
يف �إكم��ال حمكومياته��ن يف حمافظاتهن
�إىل تقدمي طلباتهن

ال تختلف تظاه ��رات �صالح الدين عن
مثيالته ��ا يف الأنب ��ار �أو املو�ص ��ل من
ناحية املطالب والتزامن الزمني لهذه
املظاه ��رات مع نهاية عام وبداية �آخر،
لك ��ن م ��ا ميز تظاه ��رات �ص�ل�اح الدين
هو اختالف "نوعي ��ة الأهازيج" التي
تنوع ��ت من "ياكاع تراب ��ج كافوري"،
�إىل �أهازي ��ج �أخرى كان ��ت رائجة �أيام
حرب الثمانينات �ضد �إيران.
وبعي ��دا عن رمزية ه ��ذه الأهازيج يف
التظاهر �ضد احلكومة املتهمة بالوالء
لإيران ،ف�إن القوى الأمنية بررت منعها
بـ"خم ��اوف م ��ن ال�شح ��ن احلرب ��ي"،
والإيحاء بتحول التظاهرات ال�سلمية
�إىل قتال بالأ�سلحة على غرار النموذج
ال�سوري رمبا.
"ياكاع ترابج كافوري"
م�شمولة باالجتثاث

وي�صف �س�ل�ام العدوان اح ��د منظمي
التظاه ��رة قرب اجلام ��ع الكبري و�سط
تكري ��ت يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)
و�ص ��ول قوات من اجلي� ��ش وال�شرطة
�إىل موق ��ع التظاه ��رة وحتذيراته ��م
للمتظاهري ��ن بالق ��ول �إن" قوة كبرية
م ��ن اجلي� ��ش برفق ��ة قائ ��د �شرط ��ة
املحافظ ��ة الل ��واء الرك ��ن جمع ��ة عناد
و�صل ��وا �إىل موقع التظاهرة ومنعونا
م ��ن ن�ص ��ب ال�س ��رادق خ ��ارج �سي ��اق
اجلام ��ع وابلغون ��ا بتقن�ي�ن الالفت ��ات
وال�شعارات".
ويرك ��ز العدوان يف حديث ��ه على كالم

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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امل�س�ؤول�ي�ن الع�سكري�ي�ن معهم وا�صفا
�إياه بـ "القا�سي جدا ومنعونا من رفع
�سماع ��ات امل�سج�ل�ات وان ال ن�ستم ��ع
�إىل �أهزوج ��ة (ياكاع تراب ��ج كافوري
ع ال�سات ��ر هله ��ل �شاج ��وري) ،كونه ��ا
م ��ن الأهازي ��ج الت ��ي كان ��ت ت�ستخ ��دم
خ�ل�ال احل ��رب العراقي ��ة الإيراني ��ة"،
فالأهزوج ��ة وكم ��ا ينقل الع ��دوان عن
قادة اجلي�ش "م�شمولة باالجتثاث".
وتع ��د �أغني ��ة ي ��اكاع تراب ��ج كاف ��وري
م ��ن �أغاين احلرب العراقي ��ة الإيرانية
وكتبها ال�شاعر كاظم �إ�سماعيل الكاطع
وحلنها علي عبد الله.
وي�ؤك ��د الع ��دوان �أن "قائ ��د ال�شرط ��ة
و�ضباط ��ا م ��ن اجلي� ��ش برت ��ب عالي ��ة
حتدث ��وا م ��ع الوجه ��اء بطريق ��ة
حتذيرية بقولهم "نخاف على �شبابكم
م ��ن االعتق ��ال �إذا ت�صرف ��وا بطريق ��ة
متطرفة".
وفيم ��ا يتخ ��وف الع ��دوان م ��ن حترك
ع�سكري مبيت �ض ��د التظاهرات ي�ؤكد
�أن "ال�شب ��اب امل�ش ��ارك يف التظاهرات
ج ��اء ملوق ��ف مع�ي�ن ه ��و �إظه ��ار الظلم
ال ��ذي يتعر�ض ��ون ل ��ه م ��ن خ�ل�ال عدم
وجود وظائف".
ويحذر العدوان م ��ن �أن الطريقة التي
تعاملت بها قوات الأم ��ن ت�ؤكد �سعيها
"لـالعت ��داء عل ��ى حرياتن ��ا وال�ضغط
ملنعنا من ا�ستخدام حقوقنا التي كفلها
الد�ست ��ور يف التظاه ��ر واالعت�ص ��ام
ورف� ��ض الظل ��م واملطالب ��ة باحلق ��وق
بالطرق ال�سلمية".
وكان جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدين
دع ��ا ،يف( 31كان ��ون الأول ،)2012

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

�إىل عقد جل�سة طارئة لتدار�س مطالب
الأه ��ايل متعه ��دا بتنفيذه ��ا ح�س ��ب
�صالحيات ��ه ،وفيم ��ا نف ��ى دور ح ��زب
البعث املنح ��ل يف تنظيم التظاهرات،
�أك ��د �أن اخلي ��ارات �أمام ��ه كمجل� ��س
حمافظ ��ة مفتوح ��ة ومنه ��ا ت�أيي ��د
الع�صيان املدين.
اجلي�ش ي�سحب الكرا�سي
و�إ�ستبدال الأهازيج حوار
بني اجلي�ش واملتظاهرين

ويب ��دو �أن ح�ضور الق ��وات الأمنية مل
يق ��ف عن ��د ا�ستب ��دال الأهازي ��ج و�إمنا
يك�ش ��ف اح ��د املتظاهري ��ن عب ��د الل ��ه
�صال ��ح احم ��د (43عام ��ا) يف حدي ��ث
�إىل (املدى بر�س) �أن اجلي�ش العراقي
الذي ح�ضر �إىل مكان التظاهر "�سحب
كل الكرا�س ��ي الت ��ي جلبناه ��ا جللو�س
املعت�صم�ي�ن يف ال�س ��رادق واخلي ��م
و�أعادها بعد تدخل �أطراف م�ؤثرة".
وي�ؤكد احمد �أن "قوات اجلي�ش عادت
م ��رة �أخ ��رى وطلبت عدم فت ��ح �أجهزة
الت�سجي ��ل لكنن ��ا وا�صلن ��ا اعت�صامنا
وا�ستبدلن ��ا بع� ��ض الأهازي ��ج ب�أخرى
لأنن ��ا نه ��دف �إىل �إي�ص ��ال �أ�صواتن ��ا
ولي�س �إغا�ضة �أو ا�ستفزاز �أحد".
وفيم ��ا يق ��ف احم ��د متظاه ��را حام�ل�ا
للعدي ��د م ��ن املطال ��ب فانه ي�ش�ي�ر �إىل
وقع تدخ ��ل القوات الأمنية "الرمزي"
�ضدهم قائال �إن "تدخل القوات الأمنية
ولغ ��ة التهديد وحماولة �ضب ��ط �إيقاع
الأهازي ��ج دفع ��ت بع� ��ض املعت�صم�ي�ن
�إىل ع ��دم احل�ضور وحماول ��ة البحث
ع ��ن م ��كان بدي ��ل بعي ��دا ع ��ن تدخالت

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

امل�س�ؤولني".
�شد وجذب يف التظاهرات
والقوات الأمنية حتميها
ب�شروط

وفيم ��ا ي�ستغ ��رب ال�شي ��خ يحي ��ى
العط ��اوي اح ��د كب ��ار وجه ��اء تكريت
ال�شي ��خ يف حديث �إىل (امل ��دى بر�س)
م ��ن طريقة قوات الأم ��ن مبنع "بع�ض
الأهازي ��ج �أو تقن�ي�ن ال�شع ��ارات" فانه
دعا �أه ��ايل املحافظة �إىل "�إقامة �صالة
موح ��دة ي ��وم اجلمع ��ة لإدام ��ة زخ ��م
التظاهر والق ��وات الأمنية �إىل توفري
الأج ��واء املالئمة لكي يعرب النا�س عن
�آرائهم وفقا للد�ستور".
وفيما يطال ��ب العطاوي ق ��وات الأمن
بحماي ��ة التظاهرات وع ��دم االن�صياع
لأوام ��ر ت�أتي من بغ ��داد تريد امل�سا�س
بحريات النا� ��س" فانه ي�شدد على عدم
وج ��ود "�أي �شعار يتعر� ��ض للطائفية
�أو الإ�س ��اءة مل�س� ��ؤول ب ��ل الت�أكيد على
الوح ��دة الوطنية وحماي ��ة املمتلكات
واملطالبة باحلقوق".
�أم ��ا وجه ��ة النظ ��ر احلكومي ��ة فق ��د
�أبرزه ��ا م�ص ��در يف �شرط ��ة املحافظة
يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) بالقول
�إن قيادة ال�شرطة �ستحمي التظاهرات
بـ"�شروط".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه �أن "التوجيه ��ات
جاءتنا بحماية املتظاهرين لكن مقابل
منع بن ��اء ال�س ��رادق بق ��رب ال�شوارع
العام ��ة لك ��ي ال تعي ��ق حرك ��ة ال�س�ي�ر

وتعطل م�صالح النا�س".
وي�ب�رر امل�ص ��در "الإج ��راءات الت ��ي
اتخذتها اجلهات الأمنية يف املحافظة
"لتوفري الأجواء املالئمة للمتظاهرين
وله ��ذا وجهناهم ببناء ال�سرادق داخل
�أ�سيجة اجلامع".
وانطل ��ق املئ ��ات م ��ن �أه ��ايل تكري ��ت
يف تظاه ��رات اجلمع ��ة 28،كان ��ون
الأول،،2012فيما يتوا�صل االعت�صام
يف مي ��دان احل ��ق و�س ��ط ق�ض ��اء
�سامراء(40ك ��م) جن ��وب تكريت ،كما
�شهدت �أق�ضي ��ة ال�ضلوعية وال�شرقاط
و�سليمان بيك تظاهرات ،طالبت ب�إلغاء
امل ��ادة  4م ��ن قانون مكافح ��ة الإرهاب
و�إلغ ��اء قان ��ون امل�ساءل ��ة والعدال ��ة
وحمارب ��ة الف�ساد وم�ساندة معت�صمي
الأنبار ومطالبهم امل�شروعة.
وت�شه ��د حمافظ ��ة الأنب ��ار من ��ذ الـ21
م ��ن كان ��ون الأول  ،2012تظاه ��رات
عل ��ى خلفي ��ة اعتق ��ال حماي ��ة وزي ��ر
املالي ��ة القي ��ادي يف القائم ��ة العراقية
راف ��ع العي�س ��اوي ،تطال ��ب بـ"�إ�سقاط
احلكوم ��ة احلالي ��ة و�إط�ل�اق �س ��راح
ال�سجين ��ات املعتق�ل�ات يف �سج ��ون
وزارت ��ي الداخلية والع ��دل" ،مهددين
با�ستم ��رار االحتجاجات حتى حتقيق
مطالبهم ،بع ��د قطعهم الطريق الدويل
الرابط بني الع ��راق و�سوريا والأردن
ن فيم ��ا �شه ��دت نين ��وى تظاه ��رات
ب ��د�أت من ��ذ  27كان ��ون الأول 2012
للمطالب ��ة ب�إلغ ��اء قوان�ي�ن االجتث ��اث
و�إط�ل�اق �سراح املعتقل�ي�ن واملعتقالت
م ��ن ال�سجون املركزي ��ة وتغيري م�سار
احلكومة.
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دولة القانون :رئي�س الربملان و�ش��قيقه قاتالن..وندعو قادة
العراقية لال�ستقالة من احلكومة
حم��ل ائتالف دول��ة القان��ون ،ام���س الأول
َّ
االربعاء ،قادة القائمة العراقية م�س���ؤولية
"كل قط��رة دم �س��تراق ب�س��بب كالمه��م
الطائفي" ،داعيا �إياهم �إلى اال�س��تقالة فورا
م��ن الحكوم��ة ،فيما اته��م رئي���س البرلمان
�أ�س��امة النجيف��ي و�ش��قيقه اثي��ل "بالقت��ل
وال�ضحك على المتظاهرين".
وق��ال القي��ادي ف��ي ائت�لاف دول��ة القانون
علي ال�شاله ف��ي حديث لـ (المدى بر�س) ان
"رئي�س مجل�س النواب ا�سامة النجيفي وقادة
القائم��ة العراقي��ة ال يت�صرف��ون بطريقة
من�سجم��ة م��ع الد�ست��ور وال يحترم��ون
ال�شراك��ة ،كم��ا ال يحترمون الكت��ل الكبرى
ف��ي مجل�س النواب ،وهم يريدون من رئي�س
مجل�س ال��وزراء ن��وري المالك��ي �أن يتدخل
ف��ي الق�ضاء ليطلق قتل��ة العراقيين من كل
المكونات".

بغداد /املدى بر�س
و�أ�ض ��اف ال�ش�ل�اه� ،أن "ال ��كل يع ��رف
ان حماي ��ة نائ ��ب وزي ��ر املالي ��ة راف ��ع
العي�س ��اوي م�شرتك ��ة م ��ع حماي ��ة نائب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة املحك ��وم باالعدام
طارق الها�شمي بقتل ع�شرات العراقيني،
وهن ��اك اكرث م ��ن � 200ضحية لديهم يف
االنب ��ار والفلوجة ،ومع ذل ��ك يعمد قادة
العراقية اىل ا�شاعة اخلطاب الطائفي"،
داعي ��ا اياه ��م اىل اال�ستقال ��ة ف ��ورا م ��ن
احلكوم ��ة ،حت ��ى ت�ستطي ��ع ان تنج ��ز
عملها".
وا�ش ��ار ال�ش�ل�اه اىل �أن "موقف "رئي�س
جمل�س النواب ا�سام ��ة النجيفي املدافع
عن النائ ��ب احمد العل ��واين وهو يكيل
الكالم امل�سيىء والطائفي للمكون االكرب
لل�شع ��ب العراق ��ي ال ميك ��ن تربي ��ره"،
مت�سائ�ل�ا ،هل ميكن �أن يك ��ون النجيفي
رئي�سا للربملان العراقي "؟
وتابع القي ��ادي يف دولة القانون" ،على
َمن ي�ضح ��ك النجيفي بت�صريحاته هذه،
وه ��و يجام ��ل انا�س� � ًا قت ��ل ه ��و واخوه
اثن�ي�ن منه ��م يف مظاه ��رات املو�ص ��ل
االوىل" ،م�ضيفا انن ��ا "ندعوه ان يعود
اىل ال�صواب ويعت ��ذر لل�شعب العراقي،

كم ��ا نحمله وق ��ادة العراقي ��ة الطائفيني
م�س�ؤولية اي ت�صعيد طائفي و�أية قطرة
دم �سرتاق".
وكان ع ��دد من املتظاهري ��ن �سقطوا بني
جري ��ح وقتي ��ل اث ��ر حماولته ��م اقتحام
مبن ��ى حمافظ ��ة نين ��وى يف (� 25شباط
ع ��ام  )2011اث ��ر تعر�ضه ��م اىل اط�ل�اق
ن ��ار م ��ن حماي ��ة حماف ��ظ نين ��وى اثيل
النجيف ��ي ،اثناء تواج ��د رئي�س جمل�س
النواب ا�سامة النجيفي داخل املبنى.
و�أ�ض ��اف ال�شاله �أن "النجيفي مل ينجح
اب ��دا يف قي ��ادة الربمل ��ان العراق ��ي ،منذ
ت�صريحات ��ه الطائفي ��ة يف بريطاني ��ا
والوالي ��ات املتح ��دة ،والت ��ي كان عل ��ى
جمل� ��س الن ��واب اتخ ��اذ خط ��وة لإقالته
يف وقته ��ا ،حتى الن�صل اىل اليوم الذي
و�سنة".
يكون احلديث به عن �شيعة ُ
وا�ستدرك ال�شاله ،انه "يف الوقت الذي
كان عل ��ى النجيف ��ي حتم ��ل م�س�ؤوليته،
راح يلق ��ي بالل ��وم على رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي ،ال ��ذي �أع ��اق
عمل ��ه النجيف ��ي و�أمثال ��ه ط ��وال تل ��ك
ال�سنوات ،مت�سائ�ل�ا ال ندري ماذا يفعل
املالك ��ي وهم يريدون اط�ل�اق �سراح كل
املجرم�ي�ن ليدم ��روا ما ح�ص ��ل من تقدم
باملنج ��ز االمن ��ي ،م ��ن خ�ل�ال و�ضعه ��م

كل ي ��وم قنبل ��ة موقوت ��ة بوج ��ه العمل
امل�شرتك ،و�سب ��ق للنجيفي �أن اتهم ،يف
الـ 30من كان ��ون الأول  ،2012البع�ض
بالإ�ص ��رار على اقرتاف الأخطاء ب�سبب
"�سوء ا�ستخ ��دام ال�سلطة" ،ويف حني
�أك ��د وج ��ود انته ��اكات "ج�سيم ��ة" �ضد
ال�سجن ��اء وخا�ص ��ة الن�س ��اء ،دع ��ا �إىل
تلبي ��ة مطال ��ب املتظاهري ��ن بعي ��دا عن
"مكايي ��ل الطائفي ��ة والع ��رق واحلزب
والفئة".
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري املالكي
ق ��د ح َّمل خالل بيان �ص ��در ،ام�س الأول
االربعاء(،الث ��اين م ��ن كان ��ون الث ��اين
 ،)2012جمل� ��س الن ��واب "امل�س�ؤولي ��ة
الكامل ��ة" يف �إلغ ��اء قان ��وين امل�ساءل ��ة
والعدال ��ة ومكافح ��ة االره ��اب ،متهم� � ًا
الكت ��ل املطالب ��ة بالغ ��اء قان ��ون العف ��و
العام بـ"حماولة خل ��ط الأوراق" ،كون

القان ��ون مل يق ��ر حت ��ى الآن ،فيم ��ا دع ��ا
القائم ��ة العراقي ��ة �إىل تق ��دمي مق�ت�رح
قانون �إىل الربملان �إلغاء تلك القوانني.
وح ��ذر املالك ��ي خ�ل�ال البيان م ��ن "جر
البالد �إىل االقتت ��ال الطائفي وت�سيي�س
التظاه ��رات "لأجن ��دات خارجية" ،يف
حني دع ��ا القوات الأمني ��ة �إىل الت�صدي
"ملن مي�س" بوحدة العراق ،طالب جميع
القوى ال�سيا�سية الوطنية بالتعاون من
اجل احلفاظ على �سيادة البالد.
فيم ��ا �أب ��دت القائم ��ة العراقي ��ة ،ام� ��س
الأول الأربعاء(الث ��اين م ��ن كان ��ون
الثاين  )2013ت�أييده ��ا حلديث رئي�س
احلكومة نوري املالكي ب�ش�أن �صالحية
�إلغاءالقوان�ي�ن ،ويف ح�ي�ن اتهم ��ت
ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون بـ"عرقلة" عمل
الربمل ��ان� ،أك ��دت �أن املالك ��ي "ا�ستثنى"
ق ��ادة ع�سكريني يعمل ��ون يف مكتبه من

االجتثاث.
وكان ��ت جلنة الأمن والدف ��اع الربملانية
قد ك�شف ��ت يف  31كان ��ون االول 2012
ع ��ن و�ص ��ول م�س ��ودة م�ش ��روع قانون
جديد ملكافحة االره ��اب ،يف حني �أكدت
ان القان ��ون اجلديد ي�ضم فقرات تعاقب
"املحر�ضني واملمولني للإرهاب" ،التي
ال يعاقب عليها القانون احلايل� ،أ�شارت
�إىل �أن الربملان �سيناق�ش القانون خالل
الف�صل الت�شريعي املقبل.
ودع ��ا رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ا�سامة
النجيفي ،ام�س الأول الأربعاء(الثاين
م ��ن كان ��ون الث ��اين � )2013إىل عق ��د
جل�س ��ة ا�ستثنائي ��ة ي ��وم الأح ��د املقبل،
ملناق�شة الأزمة ال�سيا�سية التي ت�شهدها
الب�ل�اد ،فيم ��ا طال ��ب �أع�ض ��اء الربمل ��ان
باحل�ض ��ور �إىل اجلل�س ��ة لـ"ممار�س ��ة
دورهم يف معاجلتها".

وت�شه ��د الب�ل�اد من ��ذ ال� �ـ 21م ��ن كانون
االول  ،2012تظاه ��رات عل ��ى خلفي ��ة
اعتقال عنا�صر م ��ن حماية وزير املالية
القي ��ادي يف القائم ��ة العراقي ��ة راف ��ع
العي�س ��اوي ،انطلق ��ت �شرارته ��ا م ��ن
حمافظ ��ة الأنبار ،لتمت ��د �إىل حمافظات
�ص�ل�اح الدي ��ن ونين ��وى وكرك ��وك،
تندي ��دا باعتق ��ال حماي ��ة العي�س ��اوي
و�سيا�س ��ة رئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري
املالكي ،واملطالبة ب�إطالق �سراح جميع
املعتقل�ي�ن واملعتق�ل�ات و�إلغ ��اء قوانني
امل�ساءل ��ة والعدالة ومكافح ��ة الإرهاب
وتطبيق قان ��ون العفو الع ��ام و�إ�سقاط
حكومة املالكي.
وكان ��ت القائمة العراقي ��ة دعت ،يف 23
من كان ��ون الأول � ،2012أهايل نينوى
و�صالح الدين والأنب ��ار �إىل االعت�صام
حت ��ى حتقي ��ق مطالبه ��م يف نظ ��ام

تركي��ا :ال نري��د �إقح��ام �أنف�س��نا بامل�ش��اكل الداخلي��ة للع��راق
بغداد/املدى بر�س
�أك ��دت تركيا ،ام�س اخلمي� ��س� ،أنها ال تريد
�أن "تقح ��م" نف�سها وتك ��ون "طرفا" يف حل
�أي ��ة م�شكلة بني احلكومة املركزية يف بغداد
وحكوم ��ة �إقليم كرد�ست ��ان ،يف حني �شددت
عل ��ى �ض ��رورة �أن "حتل امل�ش ��اكل" املتعلقة
ب�أم ��ور الطاقة "ب�ش ��كل ح ��ذر" ،طالبت ب�أن
"ترتج ��م ال�شراكة النموذجية مع الواليات
املتحدة على �شكل "م�شاريع واقعية".
وق ��ال وزي ��ر الطاقة الرتكي تاي�ن�ر يلدز يف
كلمة له على هام�ش م�ؤمتر لل�سفراء االتراك
عق ��د يف العا�صمة الرتكية انقرة� ،إن "تركيا
ال تري ��د �أن تك ��ون طرفا يف ايج ��اد حل بني
حكوم ��ة الع ��راق املركزي ��ة وحكوم ��ة �إقليم
كرد�ستان".
و�أو�ض ��ح يل ��دز �أن "تركي ��ا ال تري ��د �إ�صدار
تعليقات ت�ضطرها �إىل �إقحام نف�سها بالأزمة
بني بغداد واربيل" ،م�شريا �إىل �أن "امل�شاكل
املتعلقة ب�أم ��ور الطاقة يجب �أن حتل ب�شكل
ح ��ذر �ضمن ه ��ذا االط ��ار" ،يف(�إ�ش ��ارة �إىل
رغبة تركيا �شراء النفط من �إقليم كرد�ستان

العراق).
و�ش ��دد يل ��دز عل ��ى �ض ��رورة �أن "ترتج ��م
ال�شراك ��ة النموذجية ب�ي�ن تركيا والواليات
املتح ��دة على �شكل م�شاريع را�سخة" ،مبينا
�أن ��ه "لي�س ��ت كل امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجي ��ة
بالإم ��كان تطبيقه ��ا ،لكن املطل ��وب من هذه
ال�شراك ��ة ه ��و حتوي ��ل ه ��ذه امل�شاري ��ع �إىل
واقع".
وكان ��ت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة ق ��د
حذرت يف  14م ��ن ال�شهر املا�ضي تركيا من
�ش ��راء النفط من �إقليم كرد�ستان العراق من
دون موافق ��ة احلكومة املركزي ��ة يف بغداد،
و�ش ��ددت عل ��ى �ض ��رورة اتب ��اع اخلط ��وات
الد�ستوري ��ة يف �إدارة م ��وارد الع ��راق
النفطية.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء الرتك ��ي رجب طيب
اردوغ ��ان ق ��د �أعل ��ن يف ()2012 /11 /17
�أن تركي ��ا و�إقليم كرد�ست ��ان �سيتعاونان يف
جم ��ايل النف ��ط والإنتاج النفط ��ي والطاقة،
مقاب ��ل قيام تركي ��ا بتزويد �إقلي ��م كرد�ستان
باملنتج ��ات النفطي ��ة ،م�ؤك ��دا �أن تركي ��ا لن

تت�سبب ب� ��أي �إزعاج للحكوم ��ة املركزية يف
بغداد من خالل هذا التعاون.
وكان م�ص ��در نفط ��ي ق ��د �أف ��اد اخلمي� ��س
( )2012/12/20ب� ��أن �ض ��خ النف ��ط م ��ن
حق ��ول �إقليم كرد�ستان �إىل �أنبوب الت�صدير
العراق ��ي ع�ب�ر ميناء جيه ��ان الرتك ��ي �شبه
متوقف منذ �أيام ع ��دة ،عازي ًا ذلك �إىل "عدم
دف ��ع بغ ��داد م�ستحق ��ات ال�ش ��ركات املنتجة
للنفط يف الإقليم".
وكان م�ص ��در يف �شرك ��ة نف ��ط ال�شم ��ال
احلكومي ��ة قد ك�شف ،بداي ��ة ت�شرين الثاين
املا�ض ��ي� ،أن مع ��دالت ت�صدي ��ر نف ��ط حقول
�إقلي ��م كرد�ستان ارتفع ��ت �إىل �أكرث من 180
�أل ��ف برمي ��ل يومي ��ا وه ��و �أعلى مع ��دل لها
ي�سج ��ل منذ �سنوات ،يف ح�ي�ن قالت وزارة
النف ��ط �إن ه ��ذه املع ��دالت تبق ��ى م ��ن دون
املعدالت املتفق عليها مع الإقليم يف موازنة
عام .2013
ويختل ��ف الطرف ��ان (بغداد و�أربي ��ل) ب�ش�أن
تف�س�ي�ر فق ��رات الد�ستور العراق ��ي املتعلقة
بال�ث�روات الطبيعي ��ة ومنها النف ��ط ،وعلى

متري ��ر قان ��ون النفط والغ ��از املختلف على
�صيغت ��ه منذ تقدميه للربمل ��ان يف �شباط من
عام .2007
وي�ش ��كل املل ��ف النفط ��ي �أح ��د امللف ��ات
"ال�ساخنة" يف الأزمة بني بغداد و�أربيل،
�إذ ترى بغ ��داد �أن املو�ضوع "�سيادي" ومن
�صالحياتها ح�ص ��ر ًا ،و�أن تعاق ��دات الإقليم
النفطي ��ة "غ�ي�ر �شرعي ��ة" ،و�أن ال�ش ��ركات
الت ��ي "تتجا�سر" عل ��ى ذلك تعر� ��ض نف�سها
للمقاطع ��ة ،يف حني ترى �أربيل �أن من حقها
الت�ص ��رف يف ثرواته ��ا الطبيعي ��ة والتعاقد
مع ال�ش ��ركات العاملية بح�سب م ��ا ي�سمح به
الد�ست ��ور واالتفاقيات املربمة مع احلكومة
االحتادي ��ة يف ظل غياب قانون �شامل ينظم
�ش�ؤون �إدارة النفط والغاز بالبالد.
ون�شبت �آخر �أزمة ح ��ادة بني بغداد و�أربيل
على خلفية �إيقاف �إقليم كرد�ستان يف (الأول
م ��ن ني�س ��ان � )2012ض ��خ النف ��ط ب�سب ��ب
اخلالف عل ��ى امل�ستحقات املالي ��ة لل�شركات
النفطية العاملة فيه.
لكن بغداد و�أربيل ،اتفقتا يف ( 13من �أيلول

 ،)2012عل ��ى ت�شكيل جلان ثنائية م�شرتكة
حل ��ل امل�ش ��اكل العالق ��ة ودف ��ع امل�ستحق ��ات
ال�ش ��ركات النفطي ��ة يف الإقلي ��م يف �ض ��وء
قان ��ون املوازن ��ة ،وج ��اء يف بي ��ان �أ�صدره
مكت ��ب نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء روز ن ��وري
�شاوي� ��س ،على هام�ش اجتم ��اع �ضم وزراء
النف ��ط واملالي ��ة والتج ��ارة يف حكومت ��ي
بغ ��داد و�أربي ��ل� ،أن املجتمع�ي�ن اتفقوا على
حل امل�شاكل العالقة بني احلكومتني ،م�ؤكدا
�أن االجتماع خل�ص �إىل االتفاق على ت�شكيل
جلان ثنائية م�شرتكة للتدقيق وحل امل�شاكل
العالقة ودف ��ع م�ستحقات ال�شركات النفطية
يف الإقليم يف �ضوء قانون املوازنة.
كم ��ا اتف ��ق اجلانب ��ان �أي�ض ًا ،عل ��ى ا�ستمرار
ت�صدي ��ر النف ��ط ع�ب�ر الأنب ��وب احلكومي،
ورفع �إنتاج الإقلي ��م �إىل (� )200ألف برميل
يومي� � ًا ،كمرحل ��ة �أوىل مع مراع ��اة الزيادة
لل�سنة املقبلة.
وت�ص ��ل �صادرات �إقلي ��م كرد�ستان النفطية،
الت ��ي ت�ضخ عرب �شبك ��ة �أنابيب نق ��ل النفط
الوطني ��ة� ،إىل نح ��و (� )175أل ��ف برمي ��ل
يومي� � ًا ،وتوقف ��ت �أك�ث�ر م ��ن م ��رة ب�سب ��ب
ت�صاع ��دت اخلالف ��ات ب�ي�ن حكوم ��ة الإقليم
واحلكومة االحتادية ب�ش�أن الت�سوية املالية
لل�ص ��ادرات النفطي ��ة التي مت ��ت بعقود مع
�شركة نفطية عاملية مل حتظ مبوافقة وزارة
النفط االحتادية.
ويعر� ��ض �إقلي ��م كرد�ست ��ان فر� ��ص جاذب ��ة
�أك�ب�ر من بغداد لل�ش ��ركات النفطية ،وهو ما
نت ��ج عنه توقيع العديد م ��ن ال�شركات بينها
�أربع ك�ب�رى ،هي اك�سون موبيل و�شيفرون
الأمريكية وتوت ��ال الفرن�سي ��ة ،وغاز بروم
الرو�سي ��ة ،عق ��ودا م ��ع الإقلي ��م ،وه ��و م ��ا
"�أغ�ض ��ب" بغداد ودفعه ��ا التخاذ �إجراءات
عقابية �ضد تلك ال�شركات.
وي�ص ��در الع ��راق ع�ب�ر الأنابي ��ب �إىل ميناء
جيه ��ان الرتك ��ي نحو ( )%20م ��ن �صادراته
الت ��ي ت�ص ��ل �إىل �أكرث من ميل ��وين ون�صف
امللي ��ون برمي ��ل يومي ًا ،يف ح�ي�ن ي�صدر من
اجلن ��وب وعرب املوان ��ئ النفطي ��ة العراقية
يف اخلليج نحو ( )%90منها.
يذك ��ر �أن �إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق مل ��زم
بت�صدير ( )250ال ��ف برميل يوميا بح�سب
االتفاق ��ات الت ��ي و�ضع ��ت عل ��ى �أ�سا�سه ��ا
موازنة عام (.)2013

دميقراط ��ي "يكف ��ل حق ��وق اجلمي ��ع"،
ويف ح�ي�ن اتهم ��ت رئي� ��س احلكوم ��ة
ن ��وري املالكي بـ"افتعال" ق�ضية حماية
العي�ساوي "للتغطية على ف�شله" ،بررت
ع ��دم ح�ضورها جلل�س ��ة الربملان ام�س،
لـ"ان�شغالها بدرا�سة الأزمة احلالية".
و�أب ��دى زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ،الثالث ��اء املا�ض ��ي(االول م ��ن
كان ��ون الث ��اين  )2013تعاطف ��ه م ��ع
التظاه ��رات الت ��ي ت�شهده ��ا حمافظ ��ة
االنب ��ار ،ويف ح�ي�ن عزا ع ��دم م�شاركته
فيه ��ا �إىل رف ��ع �صور �ص ��دام ح�سني من
قبل بع� ��ض املتظاهرين ،ع ��د الع�صيان
امل ��دين ه ��و "اخلي ��ار الأخ�ي�ر" حل ��ل
امل�شاكل يف البالد.
فيم ��ا ح ��ذر ال�ص ��در ،رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء نوري املالكي م ��ن �أن "الربيع
العراق ��ي" ق ��ادم ،ويف ح�ي�ن و�ص ��ف
املالك ��ي بـ"الدكتات ��ور تف ��رد بال�سلط ��ة
ويعمل على �أق�صاء الأخرين" ،دعاه �إىل
"�إتاحة" الفر�صة لل�شركاء ال�سيا�سيني
لبناء العراق.
وطالب رج ��ل الدين البارز ،عبد الكرمي
ال�سعدي ،متظاهري االنبار ،يف 30من
كان ��ون االول  ،2012بـ"االبتع ��اد ع ��ن
الكلم ��ات النابي ��ة" ،ودع ��ا املرجعي ��ات
الديني ��ة اىل "ن�ص ��ح ال�سيا�سي�ي�ن"،
وا�صف ��ا املتظاهري ��ن بال�سائري ��ن على
درب احل�س�ي�ن ،ع ��ادا م ��ن ي�صفه ��م
بالطائفيني "باملخطئ".
وهدد جمل� ��س ع�شائ ��ر حمافظة دياىل،
الثالث ��اء املا�ض ��ي (الأول م ��ن كان ��ون
الثاين  )2013باخلروج يف اعت�صامات
واحتجاج ��ات يف ح ��ال مل ت�ستج ��ب
احلكوم ��ة العراقية ملطالبه ��م خالل 72
�ساع ��ة ،وه ��ي ذات املطالب الت ��ي تقدم
به ��ا املتظاهرون يف حمافظ ��ات الأنبار
و�صالح الدين ونينوى.
ويرى حمللون �سيا�سيون �أن ا�ستمرار
التظاه ��رات يف الب�ل�اد ،الت ��ي اتهم ��ت
من بع�ض الكت ��ل ال�سيا�سية بالطائفية،
يول ��د خماوف ��ا م ��ن ع ��ودة الب�ل�اد �إىل
�سنوات العن ��ف الطائفي خالل الأعوام
 ،2007 ،2006 ،2005يف ح ��ال ع ��دم
ت ��دارك الأزمة ،خا�صة بع ��د �أن حتولت
التظاه ��رات �إىل اعت�صام ��ات مفتوح ��ة
رفع ��ت خالله ��ا �أع�ل�ام النظ ��ام ال�سابق
و�صورا لرئي�سه �صدام ح�سني ورئي�س
احلكوم ��ة الرتكية رجب طيب اردوغان
يف حمافظات غالبية �سكانها من املكون
ال�سني

حمافظ كركوك:
الرئي�س طالباين
الوحيد القادر على
جمع ال�سيا�سيني
كركوك /املدى بر�س
حذر حمافظ كركوك جنم الدين عمر كرمي ،ام�س الأول الأربعاء ،من
ا�ستم ��رار "االنتهاكات" الد�ستوري ��ة وخطرها على م�ستقبل العراق
كدولة ،يف حني اكد �أن غياب رئي�س اجلمهورية جالل طالباين �أفقد
الب�ل�اد ال�شخ�صية "الوحيدة القادرة" على جمع الفرقاء ال�سيا�سيني
يف البالد.
وق ��ال ك ��رمي يف حديث ل� �ـ (املدى بر� ��س) �إن "الع ��راق ي�شه ��د ظرف ًا
حرج� � ًا ب�سبب ا�ستمرار املخالفات الد�ستورية مما ي�شكل خطر ًا على
م�ستقبله كدولة".
و�أ�ضاف ك ��رمي ،وهو قيادي يف حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين
بزعام ��ة رئي� ��س اجلمهورية ج�ل�ال طالباين� ،أن م ��ن "املهم اجتماع
الفرق ��اء العراقيني لبح ��ث م�شاكل البالد" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "عدم وجود
�شخ�صية قادرة على جمع الفرقاء و�أداء هذا الواجب �سوى الرئي�س
جالل طالباين".
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة نوري املالك ��ي قد حمَّل خالل بي ��ان �صدر،
ام� ��س الأول االربعاء(الث ��اين م ��ن كانون الث ��اين  ،)2012جمل�س
الن ��واب "امل�س�ؤولية الكامل ��ة" يف �إلغاء قان ��وين امل�ساءلة والعدالة
ومكافح ��ة االرهاب ،متهما الكتل املطالب ��ة بالغاء قانون العفو العام
بـ"حماولة خلط الأوراق" ،كون القانون مل يقر حتى الآن ،فيما دعا
القائم ��ة العراقي ��ة �إىل تقدمي مق�ت�رح قانون �إىل الربمل ��ان �إلغاء تلك
القوانني.
وح ��ذر املالكي خ�ل�ال البيان من "ج ��ر البالد �إىل االقتت ��ال الطائفي
وت�سيي�س التظاهرات "لأجن ��دات خارجية" ،ويف حني دعا القوات
الأمني ��ة �إىل الت�ص ��دي "مل ��ن مي� ��س" بوح ��دة العراق ،طال ��ب جميع
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الوطنية بالتعاون من اج ��ل احلفاظ على �سيادة
البالد.
فيما �أبدت القائمة العراقية ،ام�س الأول الأربعاء(الثاين من كانون
الث ��اين  ،)2013ت�أييده ��ا حلدي ��ث رئي� ��س احلكومة ن ��وري املالكي
ب�ش�أن �صالحية �إلغاءالقوانني ،يف حني اتهمت ائتالف دولة القانون
بـ"عرقلة" عمل الربملان� ،أكدت �أن املالكي "ا�ستثنى" قادة ع�سكريني
يعملون يف مكتبه من االجتثاث.
وكانت جلنة الأمن والدفاع الربملانية ك�شفت يف  31من كانون االول
 ،2012ع ��ن و�صول م�سودة م�شروع قانون جديد ملكافحة االرهاب،
ويف حني �أكدت ان القانون اجلديد ي�ضم فقرات تعاقب "املحر�ضني
واملمول�ي�ن للإرهاب" ،التي ال يعاقب عليها القانون احلايل� ،أ�شارت
�إىل �أن الربملان �سيناق�ش القانون خالل الف�صل الت�شريعي املقبل.
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النجيفي يتهم احلكومة بالتجاوز على الد�ستور وا�ستقاللية الق�ضاء و�سلب حـق التعبري
 بغداد  /املدى
اتهم رئي�س الربملان �أ�سامة النجيفي،
اخلمي�س ،احل�ك��وم��ة ب��ال�ت�ج��اوز على
الد�ستور وا�ستقاللية الق�ضاء و�سلب
حق التعبري من املواطنني والنواب،
فيما �أعترب �أن "زعم" رئي�س احلكومة
ب���س�ق��وط ��ش��رع�ي��ة رئ��ا� �س �ت��ه للربملان
"جتاوز غ�ير م�سبوق" ،ودع ��ا �إىل
احل���وار م��ع ال�شعب وتلبية مطالب
املتظاهرين امل�شروعة بدل "التلويح
بالتهديدات".
وق��ال مكتب النجيفي يف بيان �صدر،
ام�س ،وتلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن
"رئي�س احلكومة خرج اخريا بت�صريح
زعم فيه �سقوط �شرعية رئي�س جمل�س
ال�ن��واب الد�ستورية ب�سبب احرتامه
حلق التظاهر للمواطنني يف حمافظات
ع��راق�ي��ة ع��دة وت�ع��اط�ف��ه م��ع مطالبهم
امل�شروعة".
و�أو��ض��ح النجيفي �أن ذل��ك ج��اء ""يف

�سياق م�ت��وات��ر م��ن ال �ت �ج��اوزات على
الد�ستور اب�ت��د�أت بالتف�سري الق�سري
لبع�ض م��واده ب�شكل مناف جلوهره
وفل�سفته عقب اعالن نتائج االنتخابات
الت�شريعية املا�ضية ،ومرت مب�صادرة
ا�ستقاللية الهيئات امل�ستقلة ،والتجاوز
ع�ل��ى ا�ستقاللية ال�ق���ض��اء وتوجيهه
توجيها متناغما مع ال��ذات احلكومية
ال ال��ذات الد�ستورية ،وحماولة �سلب
ح��ق التعبري اوال ع��ن امل��واط�ن�ين يف
االحتجاج والتظاهر وا�شهار مطالبهم
امل �� �ش��روع��ة ،وع��ن ن ��واب ال�شعب يف
امل �ج��اه��رة ع��ن اراء ن��اخ�ب�ي�ه��م ،وما
ت�ستدعيه م�س�ؤوليتهم الد�ستورية
ثانيا".
وتابع رئي�س الربملان �أن��ه "�إزاء هذا
ال �ت �ج��اوز غ�ي�ر امل �� �س �ب��وق ن��ق��ول� :أن
ال�شعب العراقي ال��ذي حم�ض رئي�س
جم�ل����س ال� �ن ��واب � �ش��رف مت�ث�ي�ل��ه هو
وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل
يف انتخابات حرة دميقراطية �شفافة،

وال�شعب وح��ده ه��و �صاحب الرهان
الأب �ق��ى وال�سلطة الأع��ل��ى ..واختتم
بيانه بالقول "اللهم ا�شهد اللهم �إنا
بلغنا".
وك��ان رئي�س ال��وزراء العراقي نوري
امل��ال��ك��ي ق ��د ح�� ّم��ل جم �ل ����س ال��ن��واب
م�س�ؤولية ق��وان�ين ،يطالب متظاهرو
الأن� �ب���ار وامل��و���ص��ل و�� �ص�ل�اح الدين
ب��إل�غ��ائ�ه��ا ،و�أب��زره��ا ق��ان��ون��ا اجتثاث
البعث ومكافحة "الإرهاب"� ،إىل جانب
مطالبتهم بعفو عام.
ك�م��ا ه��دد امل��ال�ك��ي يف ل �ق��اء متلفز مع
ف���ض��ائ�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ��ش�ب��ه الر�سمية،
با�ستخدام القوة لف�ض املظاهرات التي
و�صفها باملخالفة للد�ستور ،م�شريا �إىل
�أن من يقف وراء ا�ستمرارها "�أجندات
ترمي �إىل زع��زع��ة الدولة" ،وم�ؤكدا
�أن ال �ط��ري��ق ال � ��دويل ال� ��ذي اتخذه
املتظاهرون �ساحة للتظاهر بعد غلقه
"�سيفتح بالقوة".
وت�شهد حم��اف�ظ��ات االن �ب��ار ونينوى

ولي�س اه��واء ال��ذات احلكومية التي
وجدت يف خروج املواطنني للمطالبة
بحقوقهم ورف ����ض الظلم والطغيان
واذالل املواطنات الربيئات واملواطنني
االب��ري��اء خ��روج��ا على ارادة برجها
العاجي".
ودع� ��ا ال �ن �ج �ي �ف��ي "الذين يلوحون
بلي عنق الد�ستور ح�سب امزجتهم
وم �� �ص��احل �ه��م وم �ن��اف �ع �ه��م وت�شبثهم
امل�ستميت ب�سلطة مل حت�ترم ال�شعب
قدر ما اذلته ،ومل تنفع ال�شعب قدر ما
�أفقرته و�أعوزته ،ومل حتل �أزماته قدر
�صناعتها الزمات اعنف واق�سى� ،إىل �أن
يعودوا عن غيهم ،وان ال ت�أخذهم العزة
ب��الإث��م ،وان ي�صغوا ل�صوت ال�شعب
الهادر ويفتحوا قلوبهم للحوار معه
وتلبية مطالبه امل�شروعة بدل التلويح
بالتهديدات".
و�أ� �ش��ار النجيفي �إىل �أن "تاريخنا
القريب يقرئنا ان م�آل ال�سلطة الغا�شمة
يف اي نزاع مع ال�شعب هو اخل�سران،

�أمانة جمل�س الوزراء :مل ن�صدر توجيه ًا مبنع التظاهر
ومهامنا حـث احلكومة على االلتزام بالقوانني

كتلة الأحرار :جميع طوائف العراق
�ستقوم بربيع عربي �إذا ا�ستخدمت القوة
�ضد املتظاهرين

 بغداد  /املدى
�أك��دت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،
عدم �إ�صدارها توجيه ًا مبنع التظاهر
"الذي ُيعـَد حق ًا د�ستوري ًا" ،م�شرية
�إىل �أن توجيهاتها وق��رارات�ه��ا ت�ستند
بتفوي�ض و تكليف من جمل�س الوزراء
ومهامها ح��ث اجل�ه��از احلكومي على
الإلتزام بالقوانني.
وقالت الأمانة العامة يف بيان تلقت (
املدى ) ن�سخة منه� ،إنه "مل ي�صدر من
الأم��ان��ة العامة بيان �أو توجيه ي�شري
�صراحة او �ضمن ًا اىل منع التظاهر
الذي ُيعـَد حق ًا د�ستوري ًا".
و�أو�ضحت �أن��ه "ال ي�صدر عن الأمانة
�رار ال ي�ستند
العامة �أي توجيه او ق� ٍ
اىل ت�ف��وي����ض �أو تكليف م��ن جمل�س
ال ��وزراء ،وال تن�سب ُه لها" ،م��ؤك��دة �أن
"من مهام الأمانة العامة املقررة ر�سمي ًا
ح��ث اجل�ه��از احل�ك��وم��ي على الإلتزام
بالقوانني والتعليمات ومتابعة �سري
تنفيذها".
وكانت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
ق ��د اع� �ت�ب�رت ،االث� �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي (31
ك��ان��ون االول  ،)2012دع ��وة بع�ض
جمال�س املحافظات للع�صيان املدين
"خمالفة للد�ستور والقوانني النافذة"،
داع�ي��ة ال��دوائ��ر وامل�صالح احلكومية
يف املحافظات �إىل الإمتناع عن تنفيذ
هذه القرارات و�إال "تعر�ضوا للم�ساءلة
القانونية" ،ف�ي�م��ا وج �ه��ت ال� ��وزراء
ور�ؤ�ساء اجلهات غري املرتبطة بوزارة
مبتابعة الأمر.

و�صالح الدين ،منذ ( 25كانون الأول
 ،)2012تظاهرات حا�شدة �شارك فيها
علماء دين و�شيوخ ع�شائر وم�س�ؤولني
حم �ل �ي�ين �أب� ��رزه� ��م حم ��اف ��ظ نينوى
�أث �ي��ل النجيفي ووزي���ر امل��ال�ي��ة رافع
العي�ساوي ،للمطالبة ب��إط�لاق �سراح
ال�سجينات واملعتقلني الأبرياء وتغيري
م�سار احلكومة ،و مقا�ضاة منتهكي
�أعرا�ض ال�سجينات.
يذكر �أن رئي�س جمل�س النواب �أ�سامة
النجيفي دع��ا ،يف وق��ت ��س��اب��ق� ،إىل
عقد جل�سة ا�ستثنائية للربملان يوم
الأحد املقبل ملناق�شة الأزمة ال�سيا�سية
الراهنة ،مطالب ًا جميع �أع�ضاء جمل�س
النواب باحل�ضور �إىل اجلل�سة ،فيما
�أك��د م��ع نائب رئي�س ال ��وزراء �صالح
امل �ط �ل��ك ،ع �ل��ى �� �ض ��رورة اال�ستجابة
ملطالب املتظاهرين "امل�شروعة" ،فيما
دعا الكتل ال�سيا�سية �إىل العمل بجدية
داخ ��ل ال�برمل��ان واحل �ك��وم��ة م��ن اجل
تنفيذها.

 بغداد /املدى

و�أنهى جمل�س حمافظة �صالح الدين،
االث �ن�ين ( 31ك��ان��ون االول ،)2012
جل�سة طارئة بالدعوة �إىل "التظاهر
ال�سلمي" ،ف �ي �م��ا ط ��ال ��ب احلكومة
االحت � ��ادي � ��ة ب��اال���س��ت��ج��اب��ة ملطالب
املتظاهرين.
و�أع �ل��ن نائب رئي�س جمل�س حمافظة
االن �ب��ار � �س �ع��دون ال���ش�ع�لان ،يف (23
كانون االول املا�ضي) ،عن بدء ع�صيان
مدين دعا له رجال دين و�شيوخ ع�شائر

يف م��دن املحافظة على خلفية اعتقال
عنا�صر من حماية وزي��ر املالية رافع
العي�ساوي ،م�ؤكدا �أن الع�صيان "�شعبي
ولي�س ر�سمي" ،فيما �أ�شار �إىل ت�سببه
ب�إغالق اغلب م�ؤ�س�سات الدولة.
كما �أعلن رئي�س جمل�س حمافظة نينوى
ج�بر عبد رب��ه ،يف ( 29ك��ان��ون االول
املا�ضي) ،عن البدء ب�إ�ضراب ع��ام يف
دوائر الدولة با�ستثناء دوائر ال�صحة
والبلدية ت�ضامنا مع املتظاهرين.

حمافظ نينوى :التظاهرات م�ستمرة
ولن تتوقف �إال بتحقق جميع املطالب
 نينوى /املدى
�أك���د حماف���ظ نين���وى اثي���ل النجيف���ي،
اخلمي����س� ،أن التظاه���رات م�ستم���رة ول���ن
تتوق���ف �إال بتحق���ق جميع املطال���ب ولي�س
مبطل���ب واح���د ،م�ش�ي�را �إىل �أن م���ن �آث���ار
النع���رات الطائفي���ة علي���ه حت ُّم���ل غ�ض���ب
ال�شارع بهذه الطريقة التي ت�شهدها البالد.
وق���ال النجيف���ي يف بيان �صدر ع���ن مكتبه
�إن "عملي���ة ت�سف�ي�ر  13حمكوم���ة بق�ضاي���ا
جنائي���ة �إىل حمافظ���ات �ص�ل�اح الدي���ن
واالنب���ار ونين���وى �إج���راء جي���د ،ونتمنى
اال�ستجاب���ة لبقي���ة مطال���ب املتظاهري���ن"،
مبينا �أن "التظاهرات م�ستمرة ولن تتوقف
�إال بتحق���ق جمي���ع املطال���ب ولي�س مبطلب
واحد".
و�أ�ضاف النجيفي �أن " َمن يتحمل امل�س�ؤولية
ه���و الذي �أثار تلك النعرات الطائفية والتي
ت�سب���ب يف احتقان ال�شارع بهذه الطريقة"،
داعيا "الذين يتحدثون من دولة القانون �إىل
فهم الفرق بني الظامل واملظلوم ،واال�ستماع
ملطالب املتظاهرين قبل معاقبتهم".
وكان���ت وزارة الع���دل ق���د �أعلن���ت ،ام����س
اخلمي����س ( 3كان���ون الث���اين  )2013ع���ن
ت�سفري  13نزيل���ة حمكومة بق�ضايا جنائية
�إىل حمافظ���ات �ص�ل�اح الدي���ن واالنب���ار
واملو�ص���ل "لإكم���ال ف�ت�رة حمكوميتهن يف
حمافظاتهن".
وت�شهد حمافظات االنبار ونينوى و�صالح
الدي���ن من���ذ ( 25كان���ون الأول )2012
تظاه���رات حا�شدة �ش���ارك فيه���ا علماء دين
و�شي���وخ ع�شائ���ر وم�س�ؤول���ون حملي���ون
�أبرزه���م حماف���ظ نين���وى اثي���ل النجيف���ي
ووزي���ر املالي���ة رافع العي�س���اوي ،للمطالبة
ب�إط�ل�اق �س���راح ال�سجين���ات واملعتقل�ي�ن
الأبرياء وتغيري م�سار احلكومة ،و مقا�ضاة

منتهكي �أعرا�ض ال�سجينات.
وحم���ل رئي����س ال���وزراء العراق���ي ن���وري
املالك���ي� ،أم����س الأول الأربع���اء ( 2كان���ون
الث���اين  ،)2013جمل�س الن���واب م�س�ؤولية
قوانني ،يطالب متظاهرو الأنبار واملو�صل
و�ص�ل�اح الدي���ن ب�إلغائها ،و�أبزره���ا قانونا
اجتث���اث البعث ومكافح���ة "الإرهاب"� ،إىل
جانب مطالبتهم بعفو عام.
كم���ا هدد املالكي يف لق���اء متلفز مع ف�ضائية
العراقي���ة �شبه الر�سمي���ة ،با�ستخدام القوة
لف����ض املظاه���رات الت���ي و�صفه���ا باملخالفة
للد�ست���ور ،م�ش�ي�را �إىل �أن م���ن يق���ف وراء
ا�ستمراره���ا "�أجن���دات ترم���ي �إىل زعزع���ة
الدولة" ،وم�ؤك���دا �أن الطريق الدويل الذي
اتخ���ذه املتظاه���رون �ساح���ة للتظاه���ر بعد
غلقه "�سيفتح بالقوة".
فيما اتهم رئي�س الربمل���ان �أ�سامة النجيفي،
ام����س اخلمي����س ( 3كانون الث���اين )2013
احلكوم���ة بالتج���اوز عل���ى الد�ست���ور
وا�ستقاللي���ة الق�ض���اء و�سلب ح���ق التعبري
م���ن املواطنني والن���واب ،وفيم���ا �أعترب �أن
"زع���م" رئي�س احلكوم���ة ب�سقوط �شرعية
رئا�ست���ه للربمل���ان "جتاوز غ�ي�ر م�سبوق"،
ودعا �إىل احلوار مع ال�شعب وتلبية مطالب
املتظاهري���ن امل�شروع���ة ب���دل "التلوي���ح
بالتهديدات".
يذك���ر �أن رئي����س جمل����س الن���واب �أ�سام���ة
النجيف���ي دع���ا ،يف وق���ت �ساب���ق� ،إىل عقد
جل�سة ا�ستثنائية للربملان يوم الأحد املقبل
ملناق�شة الأزمة ال�سيا�سي���ة الراهنة ،مطالب ًا
جميع �أع�ضاء جمل�س النواب باحل�ضور �إىل
اجلل�سة ،فيم���ا �أكد مع نائب رئي�س الوزراء
�صال���ح املطل���ك ،عل���ى �ض���رورة اال�ستجابة
ملطالب املتظاهري���ن "امل�شروعة" ،فيما دعا
الكت���ل ال�سيا�سي���ة �إىل العم���ل بجدية داخل
الربملان واحلكومة من اجل تنفيذها.

وت�شهد حم��اف�ظ��ات االن �ب��ار ونينوى
و�صالح الدين ،منذ ( 25كانون االول
احلايل) ،تظاهرات حا�شدة �شارك فيها
علماء دين و�شيوخ ع�شائر وم�س�ؤولون
حم �ل �ي��ون �أب� ��رزه� ��م حم��اف��ظ نينوى
اث �ي��ل النجيفي ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة راف��ع
العي�ساوي ،للمطالبة ب��إط�لاق �سراح
ال�سجينات واملعتقلني الأبرياء وتغيري
م�سار احل�ك��وم��ة ،وم�ق��ا��ض��اة منتهكي
�أعرا�ض ال�سجينات.

ح ��ذرت كتل ��ة الأح ��رار التابع ��ة للتي ��ار ال�ص ��دري،
اخلمي� ��س ،م ��ن "ربي ��ع عرب ��ي" يف الع ��راق �ستقوم
ب ��ه جميع �أطي ��اف ال�شعب �إذا ا�ستخدم ��ت القوة �ضد
املتظاهرين ،معت�ب�رة �أن الد�ستور كفل حق التظاهر
والتعبري عن الر�أي.
وق ��ال النائب عن الكتل ��ة جواد ال�شهيل ��ي يف حديث
"ال�سومرية نيوز"� ،إن "املالكي �إذا جتر�أ وا�ستخدم
الق ��وة �ض ��د املتظاهري ��ن ف�ل�ا ميكنن ��ا �إال �أن ن�شبه ��ه
باحل ��كام العرب الذي ��ن ا�ستحقوا الربي ��ع العربي"،
داعي� � ًا احلكوم ��ة �إىل "الإن�ص ��ات ل�ص ��وت ال�شع ��ب
وتغي�ي�ر �سيا�سته ��ا الت ��ي ال جت ��دي وال ُت�شب ��ع".
و�أ�ض ��اف ال�شهيل ��ي �أن "الد�ستور كف ��ل حق التظاهر
والتعبري ع ��ن الر�أي والتهدي ��د والوعيد لن ينفع مع
التظاه ��رات ال�سلمية" ،حمذر ًا م ��ن "ربيع عربي يف
الع ��راق �ستق ��وم به جمي ��ع �أطياف ال�شع ��ب يف حال
ا�ستخدم القوه مع املتظاهرين".
واعت�ب�ر ال�شهيل ��ي �أن "مطالب ��ة املالك ��ي بالعم ��ل
بالد�ستور تارة وجتاهله ت ��ارة مرة �أخرى نابعة من
تخوف ��ه احلقيقي ب� ��أن ال�شعب بد�أ يرف� ��ض ت�صرفات
احلكوم ��ة لع ��دم قدرته ��ا على ح ��ل جمي ��ع م�شاكله"،
معرب� � ًا عن رف�ض ��ه "ملحاول ��ة تكميم الأف ��واه وجعل
احلزب احلاكم هو فقط َمن يحكم".
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي ق ��د هدد يف
لقاء متلفز م ��ع ف�ضائية العراقية �شب ��ه الر�سمية ،يف
( 1كان ��ون الث ��اين  )2013با�ستخ ��دام الق ��وة لف�ض
املظاهرات التي و�صفه ��ا باملخالفة للد�ستور ،م�شريا
�إىل �أن م ��ن يق ��ف وراء ا�ستمراره ��ا "�أجندات ترمي
�إىل زعزع ��ة الدول ��ة" ،وم�ؤك ��دا �أن الطري ��ق الدويل

ال ��ذي اتخ ��ذه املتظاهرون �ساحة للتظاه ��ر بعد غلقه
"�سيفتح بالقوة".
ي�ش ��ار �إىل �أن زعي ��م التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر
�أته ��م يف ( 1كان ��ون الث ��اين  ،)2013رئي�س الوزراء
نوري املالكي بالتخلي ع ��ن امل�س�ؤولية و�إلقائها على
عات ��ق وزرائ ��ه ،داعي ��ا �إي ��اه �إىل اال�ستجاب ��ة ملطالب
املتظاهري ��ن ،فيما حذر من �أن "ربيع العراق قادم �إذا
بقي املالكي على �سيا�سته".
وكان رئي� ��س الربمل ��ان �أ�سام ��ة النجيف ��ي ق ��د اته ��م،
ام�س اخلمي� ��س ،احلكومة بالتج ��اوز على الد�ستور
وا�ستقاللي ��ة الق�ض ��اء و�سل ��ب ح ��ق التعب�ي�ر ع ��ن
املواطن�ي�ن والنواب ،فيم ��ا �أعترب �أن "زع ��م" رئي�س
احلكوم ��ة ب�سقوط �شرعية رئا�سته للربملان "جتاوز ًا
غري م�سبوق" ،ودع ��ا �إىل احلوار مع ال�شعب وتلبية
مطال ��ب املتظاهري ��ن امل�شروع ��ة ب ��دل "التلوي ��ح
بالتهديدات".
و�أك ��دت الأمانة العامة ملجل�س ال ��وزراء� ،أم�س الأول
الأربع ��اء ( 2كان ��ون الثاين  ،)2013ع ��دم �إ�صدارها
توجيه ��ا مبن ��ع التظاهر "الذي ُيعد حق� � ًا د�ستوري ًا"،
م�ش�ي�رة �إىل �أن توجيهاته ��ا وقراراته ��ا ت�ستن ��د
بتفوي�ض و تكليف من جمل�س الوزراء ومهامها حث
اجلهاز احلكومي على االلتزام بالقوانني.
يذك ��ر �أن حمافظات االنبار ونين ��وى و�صالح الدين
ت�شه ��د من ��ذ ( 25كان ��ون الأول  )2012تظاه ��رات
حا�ش ��دة �ش ��ارك فيه ��ا علم ��اء دي ��ن و�شي ��وخ ع�شائر
وم�س�ؤول ��ون حمليون �أبرزهم حماف ��ظ نينوى �أثيل
النجيف ��ي ووزي ��ر املالية رافع العي�س ��اوي ،للمطالبة
ب�إط�ل�اق �س ��راح ال�سجين ��ات واملعتقل�ي�ن الأبري ��اء
وتغيري م�سار احلكومة ،و مقا�ضاة منتهكي �أعرا�ض
ال�سجينات

الكتلة البي�ضاء حتذر من ت�سليح التظاهرات وحتولها
�إىل جماميع م�سلحة
 بغداد /املدى
ح ��ذرت الكتل ��ة البي�ض ��اء ،اخلمي� ��س ،م ��ن
ت�سلي ��ح التظاهرات وحتوله ��ا �إىل جماميع
م�سلح ��ة ،فيم ��ا �أك ��دت عل ��ى د�ستوري ��ة
التظاهرات ال�سلمية يف جميع الأوقات.
وقال رئي�س الكتل ��ة جمال البطيخ يف بيان
�ص ��در ،ام�س ،وتلقت (امل ��دى ) ن�سخة منه،
�إن "الد�ست ��ور يكفل ح ��ق التظاهر ال�سلمي
يف كل الأوق ��ات لكن ��ه ال يكفل ��ه �إن حت ��ول
�أداة لإعم ��ام الفو�ض ��ى يف البالد �أو انت�شار

مظاه ��ر الت�سليح فيه" ،حم ��ذر ًا من "دخول
جمامي ��ع م�سلح ��ة �إىل التظاه ��رات الت ��ي
ت�شهده ��ا الأنب ��ار ويح�سب ��ون �أنف�سهم على
�أهلنا وع�شائرنا هناك".
واعت�ب�ر البطي ��خ �أن "الهدف م ��ن حتذيرنا
هو منع دخول �أي ��ة مظاهر م�سلحة من قبل
�أ�شخا� ��ص مد�سو�س�ي�ن �إىل التظاه ��رات"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى "�ض ��رورة �إبق ��اء التظاهرات
�سلمي ��ة بحت ��ة وغايته ��ا وطني ��ة وعام ��ة
للجميع".
و�أك ��د البطي ��خ "�أهمية توعي ��ة املتظاهرين

�أك�ث�ر بخطاب ��ات وطنية كخطاب ��ات ال�شيخ
عب ��د املل ��ك ال�سع ��دي والت�أكي ��د عل ��ى �أن
وح ��دة العراق م ��ن وحدة �أهلن ��ا يف جميع
املحافظ ��ات والتعاي�ش ال�سلم ��ي فيما بيننا
ال بديل عنه".
وت�شهد حمافظات االنبار ونينوى و�صالح
الدي ��ن من ��ذ ( 25كان ��ون الأول احل ��ايل)
تظاه ��رات حا�شدة �ش ��ارك فيه ��ا علماء دين
و�شي ��وخ ع�شائ ��ر وم�س�ؤول ��ون حملي ��ون
�أبرزه ��م حماف ��ظ نين ��وى اثي ��ل النجيف ��ي
ووزي ��ر املالي ��ة رافع العي�س ��اوي ،للمطالبة

ب�إط�ل�اق �س ��راح ال�سجين ��ات واملعتقل�ي�ن
الأبرياء وتغيري م�سار احلكومة ،ومقا�ضاة
منتهكي �أعرا�ض ال�سجينات.
وكان ��ت وزارة الع ��دل ق ��د �أعلن ��ت ،ام� ��س
اخلمي� ��س ( 3كان ��ون الث ��اين  )2013ع ��ن
ت�سفري  13نزيل ��ة حمكومة بق�ضايا جنائية
�إىل حمافظ ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن واالنب ��ار
واملو�ص ��ل لإكم ��ال ف�ت�رة حمكوميته ��ن يف
حمافظاتهن.
و�أكدت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء� ،أم�س
الأول الأربع ��اء ( 2كان ��ون الث ��اين )2013
ع ��دم �إ�صداره ��ا توجيه ��ا مبن ��ع التظاه ��ر
"الذي ُيعد حق ًا د�ستوري ًا" ،م�شرية �إىل �أن
توجيهاته ��ا وقراراته ��ا ت�ستند بتفوي�ض و
تكليف م ��ن جمل�س ال ��وزراء ومهامها حث
اجلهاز احلكومي على االلتزام بالقوانني.
فيما اعتربت يف ( 31كانون الأول )2012
دعوة بع� ��ض جمال�س املحافظات للع�صيان
امل ��دين "خمالف ��ة" للد�ست ��ور والقوان�ي�ن
الناف ��ذة ،داعي ��ة الدوائ ��ر وامل�صال ��ح
احلكومي ��ة يف املحافظ ��ات �إىل االمتن ��اع
عن تنفي ��ذ ه ��ذه الق ��رارات و�إال "تعر�ضوا
للم�ساءلة القانونية" ،فيما وجهت الوزراء
ور�ؤ�س ��اء اجله ��ات غ�ي�ر املرتبط ��ة بوزارة
مبتابعة الأمر.
يذك ��ر �أن رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أ�سام ��ة
النجيف ��ي دع ��ا ،يف وق ��ت �ساب ��ق� ،إىل عقد
جل�س ��ة ا�ستثنائي ��ة للربمل ��ان ي ��وم الأح ��د
املقبل ،ملناق�شة الأزم ��ة ال�سيا�سية الراهنة،
مطالب� � ًا جمي ��ع �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
باحل�ض ��ور �إىل اجلل�س ��ة ،فيم ��ا �أك ��د م ��ع
نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء �صال ��ح املطلك ،على
�ض ��رورة اال�ستجاب ��ة ملطال ��ب املتظاهرين
"امل�شروعة" ،فيما دعا الكتل ال�سيا�سية �إىل
العمل بجدية داخل الربملان واحلكومة من
اجل تنفيذها.
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اخلالفات حول يوم "الغدير" و"مولد الر�سول" و"العيد
الوطني" تعرقل �إقرار قانون العطل
بغداد /املدى بر�س
ك�ش ��فت جلنة الثقافة والإعالم يف جمل�س النواب،
�أم�س اخلمي�س� ،أن اخلالفات بني الكتل ال�سيا�سية
ب�ش ��ان اعتبار منا�س ��بتي "ي ��وم الغدي ��ر" "ومولد
الر�س ��ول حمم ��د" �أيام عطل ر�س ��مية عرقلت �إقرار
قان ��ون العطلة الر�س ��مية خالل الفرتة املا�ض ��ية"،
وفيما �أ�شارت جلنة الأوقاف الربملانية �إىل �أن عدد
العطل الر�س ��مية يف القانون حددت بـ 14يوما يف
ال�س ��نة� ،أك ��دت وجود خالفات ح ��ول حتديد العيد
الوطني للبالد.
وقال ع�ض ��و اللجن ��ة م�ؤيد الطي ��ب يف حديث �إىل
(امل ��دى بر� ��س) �إن "هن ��اك خالفات ب�ش ��ان قانون
العطل واملنا�سبات يف ما يتعلق ببع�ض املنا�سبات
الديني ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "ال�ش ��يعة يري ��دون
احت�س ��اب يوم الغدير عطلة ر�س ��مية ،فيما يطالب
ال�س ��نة ب�أن يكون يوم مولد الر�س ��ول حممد عطلة
ر�سمية".
و�أ�ض ��اف الطيب �إن "اللجن ��ة تعمل من اجل تقليل
العطل الر�سمية �س ��واء كانت دينية �أو وطنية �إىل

�أق�ص ��ى حد ،و�أن يقت�ص ��ر الأمر عل ��ى االحتفال يف
ه ��ذه املنا�س ��بات بدال من �أن يك ��ون عطلة" ،م�ؤكدا
" وجود توجه لإعطاء جمال�س املحافظات احلق
الحت�س ��اب العطل يف حمافظاتها ،ال�سيما بوجود
منا�س ��بات معين ��ة حتتف ��ل به ��ا حمافظ ��ات دون
�أخرى".
من جانبه قال النائب عن جلنة الأوقاف الربملانية
حمي ��د مه ��دي النا�ص ��ري يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى
بر� ��س) �إن "ع ��دد العط ��ل يف ال�س ��نة �س ��يكون 14
عطلة" ،م�ش�ي�را �إىل "وجود خالف ��ات حول بع�ض
الأعياد الوطنية والدينية".
وق ��ال النا�ص ��ري �إن "جلن ��ة الأوقاف وال�ش� ��ؤون
الدينية �أكملت ال�ص ��ياغات النهائية لقانون العطل
واملنا�سبات الدينية و�س ��لمته �إىل رئا�سة الربملان،
والت ��ي ح ��ددت ب� �ـ 14عطلة ر�س ��مية" م�ش�ي�را �إىل
"وجود خالف بني �أع�ض ��اء الربملان حول حتديد
الي ��وم الوطن ��ي للعراق ��ي ،فمنهم من يري ��ده يوم
الثالث من ت�ش ��رين الأول وهو يوم دخول العراق
لع�صبة الأمم املتحدة عام ."1932
بينما" بع�ض الكتل ترغب بان يكون الرابع ع�ش ��ر

طق�س الأيام الأربعة املقبلة
بني ال�صح��و والغائم املمطر
وفر�صة لت�ساقط الثلوج
بغداد /املدى
توقعت هيئة الأنواء اجلوية والر�ص ��د الزلزايل �أن يكون
طق� ��س الأيام الأربعة املقبلة بني ال�ص ��حو والغائم املمطر
مع فر�صة لت�ساقط الثلوج يف �شمال البالد وانخفا�ضا يف
درجات احلرارة .
وذكر بيان للهيئة تلقت املدى ن�س ��خة منه �أم�س اخلمي�س
�أن " الب�ل�اد تت�أثر غ ��د ًا اجلمعة باملرتفع اجلوي القادم من
تركيا ليكون الطق�س يف املناطق كافة �ص ��حو ًا وبارد ًا مع
بع�ض القطع من الغيوم كما يت�ش ��كل ال�ضباب يف ال�صباح
الباكر ويزول تدريجي ًا و�ستبلغ درجات احلرارة العظمى
يف العا�ص ��مة بغ ��داد [ْ ]14م وال�ص ��غرى [ْ ]4م والري ��اح
�ش ��مالية غربي ��ة خفيف ��ة �إىل معتدل ��ة ال�س ��رعة []20-10
كم�� �/س وم ��دى الر�ؤي ��ة [ ]8-6ك ��م ويف ال�ض ��باب []4-2
كم".
و�أ�ض ��اف �أن " ت�أث�ي�ر املرتف ��ع اجل ��وي الق ��ادم م ��ن تركيا
�سي�ضعف يوم ال�سبت املقبل لتقدم امتداد منخف�ض جوي
من البحر املتو�س ��ط ليكون الطق�س يف املنطقة ال�ش ��مالية
غائم ��ا جزئي ��ا و�أحيان ًا غائما مع فر�ص ��ة لت�س ��اقط زخات
مط ��ر تكون رعدي ��ة ويف املنطقتني الو�س ��طى واجلنوبية
غائما جزئيا مع ت�ش ��كل ال�ض ��باب �ص ��باح ًا يزول تدريجي ًا
و�س ��تكون درجات احل ��رارة عل ��ى العموم مقارب ��ة لليوم
ال�س ��ابق الت ��ي كان ��ت ت�س ��جل في ��ه العظمى ببغ ��داد []14
مئوية والري ��اح على العموم جنوبية �ش ��رقية خفيفة �إىل
معتدلة ال�س ��رعة [ ]20-10كم�/س ومدى الر�ؤية []10-8
كم ويف املطر وال�ضباب [ ]5-3كم ".
وتابع البيان " و�س ��يزداد ت�أث�ي�ر املنخف�ض اجلوي القادم
م ��ن البح ��ر التو�س ��ط ي ��وم الأحد املقب ��ل ليك ��ون الطق�س
يف املناط ��ق كاف ��ة غائم ًا م�ص ��حوب ًا بت�س ��اقط زخات مطر
وح ��دوث عوا�ص ��ف رعدية م ��ع فر�ص ��ة لت�س ��اقط الثلوج
ف ��وق املرتفعات اجلبلية م ��ن املنطقة ال�ش ��مالية ودرجات
احل ��رارة �س ��تنخف�ض قلي�ل ً�ا عن الي ��وم ال�س ��ابق والرياح
جنوبي ��ة �ش ��رقية معتدل ��ة �إىل ن�ش ��طة ال�س ��رعة []40-30
كم�/س ومدى الر�ؤية [ ]8-6كم ويف املطر[ ]4-2كم ".
وع ��ن طق� ��س ي ��وم االثنني املقب ��ل توقع ��ت هيئ ��ة الأنواء
اجلوية " عدم حدوث تغيري يف احلالة اجلوية عن اليوم
ال�سابق يف املناطق كافة ".

من متوز ه ��و اليوم الوطني للع ��راق فيما يطالب
البع� ��ض الآخ ��ر بان يكون التا�س ��ع من ني�س ��ان "،
مبين ��ا �أن "اللجن ��ة �س ��تطرح كل ه ��ذه اخليارات
للت�ص ��ويت خ�ل�ال الف�ت�رة املقبلة و�س ��يقر النواب
احدها ليكون العيد الوطني".
و�أ�شار النا�صري �إىل "وجود خالفات �أخرى حول
�أن يك ��ون ي ��وم الأربع�ي�ن وهو يوم الع�ش ��رين من
�ص ��فر عطلة ر�س ��مية جلمي ��ع الع ��راق� ،إىل جانب
ر�أي �آخ ��ر ب� ��أن يكون خا�ص ��ة لبع� ��ض املحافظات
ذات الكثافة ال�ش ��يعية ،" ،مو�ض ��حا �أن "عطلة عيد
الغدير �ستحدد من قبل جمال�س املحافظات� ،أو �أن
تكون عطلة جلميع �أنحاء العراق".
وحتتفل عدد من املحافظات ذات الغالبية ال�شيعية
يف بع� ��ض املنا�س ��بات منه ��ا "عي ��د الغدي ��ر" الذي
يرمز بح�س ��ب امل�س ��لمني ال�ش ��يعة �إىل اليوم الذي
�ألق ��ى في ��ه النبي حمم ��د خطبة يف منطق ��ة "غدير
خم" قرب مكة� ،أو�صى فيها ب�أن تكون اخلالفة من
بعده للإمام علي بن �أب ��ي طالب� ،إثر حجة الوداع
يف ال�س ��نة التا�س ��عة للهجرة ،وهو ما بات ال�شيعة
ي�س ��مونه عي ��د الغدير ويحتفل ��ون به كل ع ��ام� ،إذ

يقومون بزيارة �ض ��ريح الإمام علي بن �أبي طالب
يف النجف.
وكان جمل� ��س الوزراء العراقي قد اقر يف �ش ��باط
ع ��ام  2008قان ��ون العط ��ل الر�س ��مية يف الع ��راق
و�ألغ ��ى مبوجب ��ه عط�ل�ا ر�س ��مية كان معموال من
قبل النظام ال�س ��ابق �أبرزها الثامن من �شباط عام
 1963و 17متوز عام  ،1968و�أدت اخلالفات بني
الكتل ال�سيا�سية ب�ش� ��أن بع�ض فقرات القانون �إىل
ت�أجيل الت�صويت عليه يف الدورة الأوىل للربملان،
و�أدى ا�س ��تمرار هذه اخلالفات �أي�ض ��ا خ�صو�ص ��ا
ب�ش ��ان بع�ض املنا�س ��بات الديني ��ة والعيد الوطني
للع ��راق �إىل ت�أجي ��ل الت�ص ��ويت عل ��ى القانون يف
ال ��دورة احلالي ��ة للمجل�س على الرغ ��م من قراءته
قراءة �أوىل يف مطلع عام .2012
يذكر �أن جمل�س احلكم الذي ت�شكل بعد  2003قرر
اعتبار يوم ال�س ��بت من كل �أ�س ��بوع عطلة ر�سمية،
�إىل جانب ي ��وم اجلمعة ،فيما تعترب دوائر الدولة
يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع "ن�صف دوام" وتنهي
بع�ض الدوائ ��ر دوامها قبل منت�ص ��ف النهار ،فيما
تكرث املنا�سبات والعطل الدينية ب�شكل كبري.
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 55جن�سية حتيي مرا�سيم
�أربعينية الإمام احل�سني
يف كربالء
بغداد  /املدى
ك�ش ��ف جمل� ��س حمافظ ��ة كرب�ل�اء ،اخلمي�س ،عن م�ش ��اركة  5مالي�ي�ن زائر
يف مرا�س ��يم �أربعيني ��ة الإمام احل�س�ي�ن �أم�س بينهم � 750أل ��ف زائر عربي
و�أجنبي من �أكرث من  55جن�سية.
وق ��ال نائب رئي� ��س جمل�س حمافظة كربالء ن�ص ��يف جا�س ��م اخلطابي يف
بيان �صحفي � ،إن "�أعداد الزوار القا�صدين �إىل كربالء لغر�ض الإ�سهام يف
زيارة الأربعني وبح�سب الإح�صائيات املتوفرة لدينا هو  5ماليني زائر من
العراقيني والعرب والأجانب لتكون بذلك الأكرب والأكرث والأف�ضل تنظيم ًا
من الأعوام ال�سابقة".
وعلى �ص ��عيد م�ش ��اركة غري العراقيني� ،أ�ض ��اف اخلطابي "لقد و�صل �أكرث
م ��ن � 750ألف ��ا من الع ��رب والأجانب ميثل ��ون �أكرث من  55جن�س ��ية عربية
وعاملي ��ة".وكان ق ��د �أعلن يف كربالء ،ي ��وم �أم�س ،عن ت�ش ��كيل وحدة حياة
الإن�س ��ان التابعة لق�سم التخطيط والتنمية الب�ش ��رية بواقع 170منقذ ًا من
حاالت االختناق نتيجة الزحام ال�شديد.
ي�ش ��ار �إىل �أن احلكوم ��ة ق ��د �أعلنت �أم� ��س اخلمي�س عطلة ر�س ��مية احتفاء
باملنا�سبة.

كرد�ست��ان ت�سج��ل  200حال��ة عن��ف للن�س��اء �ض��د الرج��ال
ال�سليمانية /املدى بر�س
ك�شف احتاد رجال كرد�ستان� ،أم�س اخلمي�س ،ت�سجيل
 200حالة عنف �ض ��د الرجال من قبل الن�س ��اء تتنوع
بني العنف اجل�سدي والنف�س ��ي واخليانة واالنتحار،
ويف حني دان "هجوم املنظمات الن�سوية غري املربر"
على االحتاد ،طالبها بـ"النظ ��ر بواقعية" �إىل املجتمع
الكرد�ستاين.
وق ��ال �س ��كرتري احتاد رج ��ال كرد�س ��تان بره ��ان علي
عل ��ى هام�ش م�ؤمتر �ص ��حايف عقده مبق ��ر االحتاد يف
�آ�ش ��تي مبدينة ال�سليمانية وح�ضرته (املدى بر�س) �إن
"جلنة املتابعة والت�سجيل يف االحتاد ،ر�صدت خالل
ع ��ام  ، 2012نحو  163حالة عنف �ض ��د الرجال ،منها
خم�س حاالت عنف ج�س ��دي و 41حالة خيانة زوجية،
�إىل جان ��ب  27حال ��ة طرد م ��ن من ��زل الزوجية ،و48
حالة تدخل �س ��لبي من قبل �أقارب الزوجة �ضد الزوج،
و 11حالة �ض ��غط نف�سي وجن�سي ،ف�ضال عن  7حاالت
�سيطرة على راتب الزوج ،و 24حالة اخذ الأطفال من
منزل الزوجية بالقوة من قبل الزوجة".
و�أ�ضاف علي �أن "االحتاد ر�صد �أي�ضا  47حالة متنوعة
منها �إحراق رجل لنف�س ��ه ،ومقتل �س ��تة �أزواج على يد
زوجاته ��م ،فيم ��ا انتح ��ر  40رج�ل�ا ب�س ��بب ا�ض ��طهاد
الزوج ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن الع ��دد الكلي الذي �س ��جله
العنف �ضد الرجال بلغ  200حالة".
واتهم �سكرتري احتاد رجال كرد�ستان بع�ض املنظمات
الن�س ��وية بـ"الهجوم غري املربر على االحتاد" ،مطالبا

�إياهن بـ"النظر بواقعية �إىل املجتمع الكرد�ستاين".
وكان ��ت مديري ��ة مناه�ض ��ة العن ��ف �ض ��د الن�س ��اء يف
ال�س ��ليمانية �أعلنت يف ( ) 03/12/2012عن ت�سجيل
 1613حال ��ة عن ��ف �ض ��د اجلن� ��س الناعم خ�ل�ال العام

 ،2012معتربة �أن ذلك ي�ؤ�ش ��ر انخفا�ض� � ًا ن�سبي ًا ،ويف
ح�ي�ن انتق ��دت نا�ش ��طة ن�س ��وية البع� ��ض من و�س ��ائل
الإع�ل�ام الت ��ي "تله ��ث" وراء العناوي ��ن املث�ي�رة دون
التفكري مبا لها من �سلبيات قد ت�ؤدي �إىل "�إعادة �إنتاج

العنف".
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة يف �إقليم كرد�س ��تان� ،أعلنت
يف كانون الثاين املن�ص ��رم ،عن ت�سجيلها  4084حالة
عنف �ضد املر�أة بني القتل العمد �أو االنتحار �أو احلرق
�أو ال�ض ��رب �أو التحر�ش اجلن�سي ،خالل العام 2011
املا�ضي.
يذكر �أن معدالت العنف املوجه �ض ��د الن�س ��اء يف �إقليم
كرد�ستان تعد مرتفعة بح�سب تقدير املنظمات الدولية
والن�س ��ائية املحلية ،بالرغم من ع�شرات الربامج التي
تتبناه ��ا احلكوم ��ة ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين بهذا
ال�ش� ��أن .وكان رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان العراق،
نيجريفان بارزاين� ،أعلن يف (الثامن من �آب ،)2012
ع ��ن بدء تطبي ��ق قانون العنف الأ�س ��ري رقم  8ل�س ��نة
 2011الذي �أقره برملان كرد�س ��تان ،م�ؤكد ًا رف�ض ��ه �أي
عنف �ضد الن�ساء ال�سيما بدافع ال�شرف.
ي�ش ��ار �إىل �أن احتاد رجال كرد�س ��تان ت�أ�س ���س يف �أيار
م ��ن عام  ،2003وح�ص ��ل يف �آذار  2009على الإجازة
الر�س ��مية ،ول ��ه  6300ع�ض ��و يف عم ��وم م ��دن �إقلي ��م
كرد�س ��تان ،وله مقار يف ال�س ��ليمانية ودهوك و�أربيل
وكرميان وغريها من املناطق.
وكان ��ت منظمة مدني ��ة يف �إقليم كرد�س ��تان �أعلنت يف
(� )2011-11-28أن العن ��ف �ض ��د الرج ��ال ،ت�ص ��اعد
ب�ش ��كل ملحوظ مقارنة بال�س ��نوات املا�ض ��ية ،مطالبة
بتنظيم يوم من كل عام ملناه�ض ��ة العنف �ض ��د الرجال
�أ�س ��وة بيوم مناه�ضة العنف �ض ��د املر�أة بهدف توعية
الرجال بحقوقهم واحلد من ممار�سة العنف �ضدهم.

 478مر�شح ًا بينهم  130امر�أة يتناف�سون يف انتخابات جمل�س حمافظة الديوانية
بغداد /وكاالت
�أعل ��ن مكت ��ب مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات يف الديواني ��ة ،اخلمي� ��س� ،أن 478
مر�ش ��ح ًا بينه ��م  130امر�أة �سيتناف�س ��ون عل ��ى مقاعد جمل� ��س املحافظة
يف انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات املقبلة ،م�ؤكد ًا �أن املفو�ض ��ية �س ��جلت
املر�ش ��حني �ض ��من �س ��تة ائتالفات وثمانية كيانات حزبية فيما مل ت�سجل
�أي كيان منفرد.
وق ��ال مدي ��ر املكتب ح�س ��ن الوائلي يف حديث لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن
"مكتب املفو�ضية �سجل  478مر�شح ًا �ضمنهم  130امر�أة �سيتناف�سون

عل ��ى مقاعد جمل�س املحافظ ��ة املقبل" ،مبين ًا �أن "املكتب �س ��جل  14كيان ًا
�سيا�س ��ي ًا �س ��يخو�ض االنتخابات ت�ض ��م �س ��تة ائتالفات وثماني ��ة كيانات
�أحزاب".
و�أكد الوائلي "عدم ت�س ��جيل �أي كيان منفرد خ�ل�ال االنتخابات املقبلة"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "القانون حدد فرتة ع�ش ��رة �أيام للم�ص ��ادقة على الكيانات
والأحزاب املتقدمة خلو�ض االنتخابات".
ولف ��ت الوائل ��ي �إىل �أن "عملي ��ة حتدي ��ث �س ��جل الناخب�ي�ن م�س ��تمرة يف
املحافظة حيث مت حتديث �س ��جل �أكرث من � 39ألف عائلة" ،مو�ض ��ح ًا �أنه
"مت حتديد يوم  8من ال�شهر احلايل للطعون يف �سجالت الناخبني بعد

�أن يتم عر�ضها على �أبواب مراكز التحديث".
وي�ض ��م جمل�س حمافظ ��ة الديوانية (180ك ��م جنوب بغ ��داد) 28 ،مقعد ًا
حي ��ث �أعلن مكتب املفو�ض ��ية باملحافظة ع ��ن افتتاح  41مرك ��ز ًا لتحديث
�س ��جل الناخب�ي�ن يف عموم �أق�ض ��ية ونواح ��ي املحافظة يعم ��ل فيها 328
موظف ًا ،فيما ت�شري التقديرات الأولية �إىل �أن عدد الناخبني يف الديوانية
يبلغ نحو � 650ألف ناخب.
يذك ��ر �أن جمل�س الوزراء العراقي حدد ،يف ( 30ت�ش ��رين الأول ،)2012
ي ��وم الع�ش ��رين من ني�س ��ان من الع ��ام  2013موع ��د ًا لإج ��راء انتخابات
جمال�س املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم.

لغز الكهرباء بال حل  ..النا�س تبحث عن الأمبري  . .واحلكومة تفكر بالت�صدير
بغداد /املدى
تب ��دو �أزمة الكهرباء يف العراق مثل �ألغاز من
دون حل ،ويف وقت ت�ستورد احلكومة الطاقة
م ��ن �إي ��ران ،وتزع ��م �أن كلفتها القليلة ت�س ��مح
ب�إعادة ت�صديره ،يرى خرباء يف االقت�صاد �أن
ما تق ��وم به الوزارة من حل ��ول مل تكن �سليمة
منذ �سنوات.
�أما املواطنون ،املت�ضرر الأكرب من �شح الطاقة
يف الب�ل�اد ،ف�إن فواتري املول ��دات الأهلية التي
تثق ��ل كاهلهم �ش ��هري ًا ال يبالون يف ما لو كانت
احلكومة ت�س ��تورد الطاقة من �أي دولة "حتى
لو كانت من القطب ال�ش ��مايل" ،املهم بالن�س ��بة
�إليهم �أن تنتهي �أزمة الأزمات العراقية.
�سنكتفي ذاتي ًا ون�صدر
ي�ؤك ��د نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة
ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين ،واملتح ��دث الر�س ��مي
با�س ��م وزارة الكهرب ��اء م�ص ��عب املدر� ��س �أن
الكهرب ��اء ارخ�ص كلفة من تركيا و�إيران وهي
مفتاح احل ��ل لالزمة التي يع ��اين منها العراق
يف الوقت احلا�ضر.
�إذ يقول ال�شهر�ستاين ،يف حديث �صحفي �إن
"كلفة ا�س ��ترياد الطاق ��ة الكهربائية من �إيران
قليلة ،ولو �صدرت �إىل اخلارج لرفدت العراق
مب ��ردود اقت�ص ��ادي" ،مو�ض ��ح ًا �أن "الع ��راق
ي�س ��تورد الطاق ��ة م ��ن �إي ��ران ل�س ��د النق� ��ص
احلا�صل لديه".
وي�ش�ي�ر ال�شهر�س ��تاين �إىل �أن "الع ��راق ل ��و
اكتفى من الطاقة الكهربائية ب�إمكانه ا�س ��ترياد
الكهرباء ب�سعر �أقل وي�صدرها ب�سعر �أعلى �إىل

الدول لتحقيق مردود اقت�صادي �أ�ضايف".
م ��ن جانب ��ه ،يق ��ول املتحدث الر�س ��مي با�س ��م
وزارة الكهرب ��اء م�ص ��عب املدر� ��س يف حديث
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن "الع ��راق ي�س ��تورد
الكهرباء م ��ن �إيران عرب �أربع ��ة خطوط وهي
خط كرمن�شاه يف بعقوبة وخط �سربيل زهاب
يف خانق�ي�ن وخط عب ��دان يف الب�ص ��رة وخط
كرخ ��ة يف العمارة" ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "الوزارة
ت�ش�ت�ري الكهرباء من �إيران بواقع � 7.5سنت
للوح ��دة الت ��ي تقا�س بالكيلو واط لكل �س ��اعة
جتهيز".
ويلف ��ت املدر� ��س �إىل �أن "كمية اال�س ��ترياد من
الطاقة الكهربائية من �إيران ترتاوح من 1100
�إىل  1150ميغ ��اواط� ،إ�ض ��افة �إىل ا�س ��ترياد
ما يق ��ارب م ��ن  300ميغاواط من كرد�س ��تان،
وا�س ��ترياد م ��ا يق ��ارب ال� �ـ 350ميغ ��اواط من
البوارج الرتكية.
نائ��ب :الكهرب��اء
للف�ساد..

ب��اب وا�س��ع

ويف الوق ��ت الذي جتد احلكومة العراقية �أنها
حت�ص ��ل عل ��ى الفائدة من ا�س ��ترياد الطاقة من
�إيران نظر ًا لقلة كلفتها ،يرى ع�ضو جلنة الطاقة
الربملانية عدي عواد ،يف حديث لـ"ال�سومرية
نيوز"� ،أن "العراق ينفق �أكرث من مليار دوالر
على ا�سترياد الطاقة الكهربائية".
ويقول عواد �إن "ا�س ��ترياد الطاقة الكهربائية
ف�ساد وهدر للمال العام" ،مو�ضح ًا �أن "العراق
ينفق �أكرث من مليار دوالر �سنوي ًا على ا�سترياد
الطاقة الكهربائي ��ة منها � 400إىل  500مليون

دوالر من البارجات الرتكية".
ويو�ض ��ح ع ��واد �أن "اال�س ��تثمار يف قط ��اع
الكهرب ��اء ن ��وع م ��ن عملي ��ات اال�س ��ترياد"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "قيام امل�ستثمر بن�صب املحطة
الكهربائي ��ة وبي ��ع طاقته ��ا للدولة مل ��دة معينة

ومن ثم �إعادتها لدولة املن�ش� ��أ بعد انتهاء املدة
هو �أي�ض� � ًا ا�سترياد وفو�ضى متعمدة لأغرا�ض
الف�س ��اد".فيما ي�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة الطاق ��ة
الربملانية عواد حم�س ��ن� ،أن "العراق خ�ص�ص
نح ��و  30ملي ��ار دوالر للطاق ��ة الكهربائي ��ة

توزعت بني امل�ش ��اريع واال�سترياد" ،مبين ًا �أن
" %10م ��ن تل ��ك امل�ش ��اريع مت اجنازها فقط،
فيما مل تنجز امل�ش ��اريع الأخرى ب�س ��بب ف�ساد
العقود وعدم وج ��ود الر�ؤية احلقيقية ملتابعة
عمل ومدد االجناز لهذه ال�شركات".

وي�ضيف حم�س ��ن �أن "العراق لديه من املوارد
الكب�ي�رة الت ��ي ت�ؤهل ��ه لأن يك ��ون �أك�ب�ر منتج
وم�صدر للطاقة الكهربائية" ،وا�صف ًا ا�ستمرار
الع ��راق يف ا�س ��ترياده للطاق ��ة الكهربائي ��ة
بـ"اخلط�أ الكبري".
وو�ص ��لت �إىل العراق ثالث بوارج من �ش ��ركة
كارك ��ي الرتكية �إىل موان ��ئ العراق اجلنوبية
خ�ل�ال ال�س ��نوات الث�ل�اث املا�ض ��ية لتولي ��د ما
مقداره  350ميغا واط.
مواطنون :نبحث عن الأمبري
االنقط ��اع امل�س ��تمر والطوي ��ل يف التي ��ار
الكهرباء ال�سيما يف ف�صل ال�صيف الذي ت�صل
درج ��ات احلرارة فيه �إىل �أك�ث�ر من  50درجة
مئوي ��ة ،دف ��ع باملواط ��ن العراق ��ي �إىل مطالبة
احلكومة بتوفري هذه الطاقة حتى و�أن تطلب
ا�ستريادها من القطب ال�شمايل.
ويقول عماد ح�س ��ن يف حديث لـ"ال�س ��ومرية
ني ��وز"� ،إن "املواطن�ي�ن ال يبال ��ون �إن كان ��ت
ا�س ��ترياد الكهرب ��اء من �أي دول ��ة ،املهم توفري
الطاق ��ة خا�ص ��ة يف ف�ص ��ل ال�ص ��يف احل ��ار"،
م�ؤكد ًا �ض ��رورة "جتهي ��ز املواطن�ي�ن بالطاقة
حتى لو كانت من دولة يف القطب ال�شمايل".
من جهته يرى �س ��عد نا�صر �أن "على احلكومة
العراقية �أن حتذو حذو �إقليم كرد�س ��تان الذي
وف ��ر الطاق ��ة الكهربائي ��ة ملواطنيه ��ا مل ��دة 24
�ساعة من دون انقطاع عن طريق اال�ستثمار"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "املواط ��ن العراقي يقوم حالي ًا
بدف ��ع فوات�ي�ر �أ�ض ��افية للمول ��دات الأهلي ��ة
للح�صول على الطاقة الكهربائية التي ال تكفيه
�سوى ع�شر �ساعات يومي ًا".
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باك�ستان :مقتل "�أمري حرب"
طالبان بغارة �أمريكية
ا�سالم �آباد /ا ف ب
�أكدت م�صادر ا�ستخباراتية باك�س ��تانية لـ CNNاخلمي�س� ،أن غارتني
جويت�ي�ن ،نفذتهم ��ا ما يُعتقد �أنه ��ا طائرات من دون طي ��ار تابعة للجي�ش
الأمريك ��ي ،يف �إقليم "وزير�س ��تان" ،املح ��اذي للحدود مع �أفغان�س ��تان،
�أ�س ��فرتا عن �س ��قوط  15قتي�ل ً�ا على الأق ��ل ،بينهم �أحد �أب ��رز قادة حركة
طالبان يف باك�ستان.
وقال م�س� ��ؤولون باك�س ��تانيون �إن �إح ��دى الغارات اجلوية ،ا�س ��تهدفت
املال نذير ،املعروف �أي�ض� � ًا با�س ��م م ��والي نذير وزير ،يف جن ��وب �إقليم
وزير�ستان ،الواقع �ضمن منطقة "القبائل" ،التي ت�شهد ن�شاط ًا ملحوظ ًا
للعنا�ص ��ر امل�س ��لحة ،ب�ص ��اروخني عل ��ى الأق ��ل ،مم ��ا �أدى �إىل مقتله مع
ع�ش ��رة �آخرين من مرافقيه.و�أ�ش ��ارت امل�صادر الباك�ستانية �إىل �أن اثنني
م ��ن م�س ��اعدي املال نذي ��ر ،الذي تعتربه �إ�س�ل�ام �أباد "�أم�ي�ر احلرب" يف
حركة طالبان باك�س ��تانُ ،قتال �أي�ض ًا خالل الق�صف ،الذي وقع يف منطقة
"�ساركاندا"� ،ضمن مقاطعة "بريميل" يف جنوب �إقليم وزير�ستان ،يف
وقت مت�أخر من م�س ��اء الأربعاء.وبرغم �أن املال نذير تبنى موقف ًا خمالف ًا
حلرك ��ة طالبان ،عندما وقع اتفاق �س�ل�ام مع احلكومة الباك�س ��تانية عام
 ،2007والت ��زم بع ��دم مهاجم ��ة امل�ص ��الح احلكومية �أو ق ��وات اجلي�ش
الباك�س ��تاين� ،إال �أن ��ه يُعتق ��د �أن ��ه يق ��ف وراء العديد م ��ن الهجمات التي
ا�س ��تهدفت القوات الأمريكية.وجنا نذي ��ر من حماولة اغتيال يف تفجري
انتحاري مطلع دي�سمرب /كانون الأول املا�ضي ،خرج يف �أعقابه ليوجه
�إنذار ًا �إىل قبيلة "حم�س ��ود" ،التي ينتمي �إليها زعيم طالبان باك�س ��تان،
حكي ��م الله حم�س ��ود ،ب�إخالء منطقة جن ��وب وزير�س ��تان ،و�إال مواجهة
العواقب.ويف غارة �أخرى يف �شمال وزير�ستان ،ا�ستهدفت طائرة ثانية
من دون طيار �س ��يارة يف قرية "مري علي" ،مما �أ�س ��فر عن �سقوط �أربعة
قتلى ،بح�سب م�صادر اال�ستخبارات الباك�ستانية.
وقالت امل�ص ��ادر �إن الطائرة �أطلقت �ص ��اروخ ًا �أ�ص ��اب ال�س ��يارة ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر ،ث ��م �أطلق ��ت �ص ��اروخني �آخري ��ن بينم ��ا كان ح�ش ��د م ��ن النا�س
يحاولون �إنقاذ من كانوا داخل ال�سيارة.

�إيران تعلن ا�ستيالءها على
طائرتني �أمريكيتني من دون طيار
طهران  /ا .ف ب
�أعل ��ن اجلي� ��ش الإيران ��ى الأربع ��اء� ،أنه ا�س ��توىل منذ �س ��بتمرب�/أيلول
 2011على طائرتي ا�س ��تطالع �ص ��غريتني من دون طي ��ار من طراز "�آر
كيو� "11-أمريكيتي ال�صنع.
وق ��ال الأم�ي�رال �أمري ر�س ��تيغاري امل�س� ��ؤول عن �ش� ��ؤون التن�س ��يق يف
البحري ��ة الإيرانية للتلفزيون الر�س ��مي� ،إن اجلي�ش الإيراين ا�س ��توىل
عل ��ى طائرتني م ��ن دون طيار من طراز �آر كيو ،11-الأوىل خالل �ش ��هر
�أغ�سط�س�/آب و�سبتمرب�/أيلول  2011والثانية خالل �شهري (�أكتوبر/
ت�شرين الأول  -ونوفمرب/ت�شرين الثاين .")2012
و�أ�ض ��اف �أن "هات�ي�ن الطائرتني بني �أي ��دي فرق مركز الأبح ��اث التابع
للجي�ش وقد مت جمع الكثري من املعلومات التي حتتوي عليهما".
وطائرة "�آر كيو "11-هي طائرة قتالية خفيفة ي�س ��تخدمها �س�ل�اح الرب
الأمريكي وبع�ض حلفائه ،وقد �صنعتها �شركة "ايروفايرومننت".
و�أطلقت الطائرة بوا�س ��طة اليد ثم دفعها حم ��رك كهربائي ،وميكنها �أن
حتلق ب�س ��رعة ت�ص ��ل �إىل  95كم يف ال�س ��اعة طوال  80دقيقة يف �شعاع
عمالين من ع�شرة كيلومرتات.و�أدىل الأمريال ر�ستيغاري بهذا الإعالن
يف خت ��ام من ��اورات بحرية يف منطق ��ة اخلليج وم�ض ��يق هرمز وبحر
عُمان ا�ستمرت �ستة �أيام.

اثار اخلراب والدمار يف املدن ال�سورية (ا ف ب)

الأمم املتحدة :قتلى ال�صراع يف �سوريا نحو � 60ألف �شخ�ص
نيويوركBBC /
�أعلن ��ت الأمم املتح ��دة �أن ع ��دد القتل ��ى
من جراء ال�ص ��راع الذي ت�شهده �سوريا
وامل�س ��تمر منذ � 22ش ��هرا بل ��غ � 60ألف
�ش ��خ�ص عل ��ى الأقل.وه ��ذا الإح�ص ��اء
ه ��و �أعلى بكث�ي�ر مم ��ا �أعلنه الن�ش ��طاء
املعار�ض ��ون للرئي�س ال�س ��وري ب�ش ��ار
الأ�سد والذي بلغ � 45ألفا.
وق ��ال مكت ��ب الأمم املتح ��دة حلق ��وق
الإن�س ��ان يف جنيف �إن اخلرباء قارنوا
التقارير حول القتلى من �سبعة م�صادر
خمتلف ��ة م ��ن بينه ��ا م�ص ��ادر حكومية،
وتو�ص ��لوا �إىل قائمة مبقت ��ل 59.648
�شخ�ص� � ًا من ��ذ ب ��دء االنتفا�ض ��ة يف 15
مار� ��س�/آذار ع ��ام  2011وحت ��ى 30
نوفمرب/ت�ش ��رين الث ��اين ع ��ام .2012

ويف كل م ��ن هذه احل ��االت ،مت التعرف
على اال�سم الأول وا�سم العائلة وتاريخ
ومكان وفاتهم.
وقال ��ت مفو�ض ��ة الأمم املتحدة حلقوق
الإن�س ��ان ن ��ايف بي�ل�اي يف بي ��ان له ��ا
الأربع ��اء نقلته وكالة ا�سو�ش ��يتد بر�س
للأنب ��اء �إن ��ه ب�س ��بب ا�س ��تمرار القت ��ال
(يف �س ��وريا) "ميكنن ��ا االفرتا� ��ض ب�أن
�أكرث م ��ن � 60ألف ��ا قتلوا بحل ��ول بداية
."2013

ا�س ��فر ع ��ن ع�ش ��رات القتل ��ى يف منطقة
املليحة يف ريف دم�ش ��ق ومل يت�سن لبي
بي �س ��ي الت�أكد من �صحة االنباء.ون�شر
معار�ض ��ون مقطعا م�ص ��ورا على موقع
يوتي ��وب جلث ��ث ومركب ��ات مته�ش ��مة
قالوا �إنه جراء الغارة.وتقدر املعار�ضة
ال�س ��ورية عدد القتلى مبا يزيد على 44
�ألف �شخ�ص منذ اندالع املظاهرات �ضد
نظام الرئي�س ب�ش ��ار اال�سد يف مار�س/
�آذار . 2011

ق�صف جوي
لقي � 58شخ�ص ��ا حتفهم يف غارة جوية
للجي�ش ال�س ��وري النظامي على حمطة
للوقود يف �إحدى �ض ��واحي العا�ص ��مة
دم�شق بح�سب ن�شطاء باملعار�ضة.
وقال �ش ��هود عي ��ان �إن الهجوم اجلوي

هجوم على قاعدة ع�سكرية
وقال املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان
الذي يتخ ��ذ بريطانيا مقرا له �إن كتائب
تابعة للجي�ش ال�س ��وري احلر املعار�ض
نف ��ذت هجوم ��ا عل ��ى قاع ��دة "تفتن ��از"
الع�سكرية اجلوية يف حمافظة ادلب.

جلنة �أمريكية حتقق يف ات�صاالت بني املخابرات و�صانعي فيلم عن بن الدن
وا�شنطن /رويرتز
ب ��د�أت جلن ��ة املخابرات يف جمل� ��س ال�ش ��يوخ الأمريكي مراجعة
ات�ص ��االت بني م�س� ��ؤولني من وكال ��ة املخابرات املركزية (�س ��ي.
�آي�.إيه) و�ص ��انعي فيلم "زيرو دارك ثريتي" �أو "ن�ص ��ف �س ��اعة
بع ��د منت�ص ��ف اللي ��ل" ،الذي ي ��دور ح ��ول مالحقة زعي ��م تنظيم
القاع ��دة الراح ��ل �أ�س ��امة ب ��ن الدن ،بع ��د �أن ع�ب�رت رئي�س ��ة
اللجنة عن غ�ض ��بها �إزاء م�ش ��اهد ت�ش�ي�ر �ض ��منا �إىل �أن "عمليات
ا�س ��تجواب مكثفة" ملحتجزين لدى الوكال ��ة �أحدثت تقدما كبريا
يف عملية البحث عنه.
ومن املقرر �أن اللجنة �س ��تفح�ص قرائن تو�ض ��ح االت�ص ��االت بني
م�س� ��ؤويل خماب ��رات وخمرج ��ة الفيل ��م كاثري ��ن بيجل ��و وكاتب
ال�سيناريو مارك بول.
وق ��ال م�ص ��در� ،إن املحقق�ي�ن �س ��ينظرون فيم ��ا �إذا كان ��ت وكال ��ة

املخابرات املركزية �س ��محت ل�ص ��انعي الفيلم باالطالع على مواد
�سرية على نحو "غري مالئم".
و�أ�ض ��اف� :أنهم �س ��يحققون �أي�ض ��ا فيما �إذا كان م�س�ؤولو الوكالة
م�س� ��ؤولني عن جت�س ��يد ما عر�ض ��ه الفيلم من ممار�س ��ات قا�س ��ية
خالل اال�ستجواب وخا�صة التلميح �إىل فعالية تلك املمار�سات.
ويحكي الفيلم ق�ص ��ة البحث عن بن الدن وهجوم قوات البحرية
اخلا�ص ��ة الأمريكية الذي �أ�س ��فر عن مقتل ��ه يف مايو�/أيار 2011
بحبكة درامية.
وتظهر مذكرات ور�سائل �إلكرتونية حكومية �أر�سلت �إىل جماعة
جودي�شال ووت�ش املحافظة �أن وكالة املخابرات املركزية ووزارة
الدف ��اع (البنتاغ ��ون) �س ��محتا ل�ص ��انعي الفيل ��م باطالع وا�س ��ع
عل ��ى معلومات� ،إال �أن الفيلم �أثار �أي�ض ��ا جمموعة من امل�ش ��كالت
ال�سيا�سية للرئي�س الأمريكي باراك �أوباما.

ونقلت وكالة ا�سو�شيتد بر�س عن مدير
املر�ص ��د رام ��ي عبدالرحم ��ن قول ��ه "�إن
الهج ��وم يعد االكرث كثاف ��ة" على موقع
ع�سكري جوي".
من جهة ثانية ،نقل املر�صد عن نا�شطني
يف منطق ��ة الدويل ��ة يف ري ��ف ادلب ان
"مقاتلني من كتائب مقاتلة عدة متكنوا
من ال�سيطرة على كتيبة الدفاع اجلوي
يف املنطق ��ة بع ��د ا�ش ��تباكات عنيف ��ة
ا�س ��فرت عن �س ��قوط ثمانية جرحى من
املقاتلني ومقتل �ض ��ابط برتبة عقيد من
القوات النظامية".
و�أغلق ��ت �س ��لطات املالح ��ة اجلوي ��ة
ال�س ��ورية مط ��ار حل ��ب ال ��دويل بعد �أن
حا�ص ��ره م�س ��لحون من ثالث ��ة جوانب
وبد�ؤوا يف ا�ستهداف "طائرات مدنية"
بينما قالت ال�سلطات املعنية �إن الإغالق

"ب�سبب ال�صيانة" على حد افادة موقع
للمعار�ضة.
مدير املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان
رام ��ي عبدالرحمن "الهجوم يعد االكرث
كثافة على موقع ع�سكري جوي".
وقالت وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية
�أن اجلي�ش نفذ "�سل�سلة عمليات نوعية"
يف دوم ��ا ومزارعه ��ا وداري ��ا وحجرية
والذيابي ��ة والزب ��داين بري ��ف دم�ش ��ق
خ�ل�ال مالحق ��ة "جمموع ��ات �إرهابية"
على حد قولها.
واف ��ادت جل ��ان التن�س ��يق املحلي ��ة
املعار�ض ��ة �أن ثمة ا�شتباكات عنيفة بني
القوات احلكومية واملعار�ض ��ة امل�سلحة
يف خمي ��م الريم ��وك و�أن الق ��وات
احلكومية ق�صفت براجمات ال�صواريخ
بلدة م�سرابا بريف دم�شق.

م�صدر ميني :حتركات لإقناع �صالح مبغادرة
البالد قبل احلوار
�صنعاء  /رويرتز
ذكر م�ص ��در ر�س ��مي ميني� ،أن هناك حتركات جترى لإقناع
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد الله �صالح مبغادرة البالد
�إىل دول ��ة خليجية يف حماولة لإف�س ��اح املج ��ال �أمام عملية
التح ��ول ال�سيا�س ��ي .وق ��ال امل�ص ��در ،الذى ف�ض ��ل عدم ذكر
ا�س ��مه ،يف ات�ص ��ال هاتفي مع �صحيفة "ال�ش ��رق الأو�سط"
اللندني ��ة يف عددها ال�ص ��ادر ام�س اخلمي� ��س� ،إن "الرئي�س
ال�س ��ابق ل ��ن يج ��ازف بالذه ��اب �إىل �إيطالي ��ا الت ��ي منحته
ت�أ�ش�ي�رة دخول ل�س ��هولة مالحقته ق�ض ��ائيا هناك ،وخلوفه
من االغتيال يف بلد تن�ش ��ط فيه ع�ص ��ابات املافيا".و�أ�ضاف

امل�ص ��در "الرئي� ��س ال�س ��ابق بحاج ��ة ملح ��ة �إىل مغ ��ادرة
البالد لإج ��راء عملية جراحية �ض ��رورية ،غري �أن حتركات
جت ��رى لإقناعه بالبقاء خارج الب�ل�اد �إىل حني نهاية الفرتة
االنتقالية".وذكر �أن "عرو�ض ��ا كثرية عر�ضت على الرئي�س
ال�سابق لإقناعه مبغادرة البالد ،بينها دولة خليجية تقدمت
بعر�ض ل ��ه قد يكون الأق ��رب �إىل رغبة الرئي�س ال�س ��ابق"،
م�شريا �إىل �أن �شروطا معينة �سيتحتم عليه االلتزام بها يف
حال غادر البالد للبقاء يف هذه الدولة اخلليجية.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ع ��ددا من �س ��فراء ال ��دول الراعي ��ة للمبادرة
اخلليجي ��ة يعملون على �إقناع �ص ��الح باخل ��روج من البالد
لتمكني العملية ال�سيا�سية من ال�سري قدم ًا اىل الأمام.

من الصحافة العالمية

تزايد ا�ستخدام املحاكم والبالغات لإ�سكات املعار�ضني ميثل اجتاه ًا
وا�ضح ًا يف م�صر
قال ��ت ال�صحيف ��ة� ،إن هن ��اك اجتاه ��ا وا�ضحا يف
م�ص ��ر الآن يتعل ��ق بتزاي ��د ا�س ��تخدام املحاك ��م
واملالحقات الق�ض ��ائية لإ�سكات معار�ضي حكومة
الرئي� ��س حمم ��د مر�س ��ي ومنتقديه ،م�ش�ي�رة �إىل
�أن الد�س ��تور اجلديد يجعل تلك املالحقات �أ�س ��هل
مما كانت عليه يف عهد الرئي�س ال�س ��ابق ح�س ��ني
مبارك.
وحتدثت ال�ص ��حيفة عن ق�ض ��ية با�س ��م يو�س ��ف،
وو�ص ��فت مق ��دم برنام ��ج "الربنام ��ج ال�س ��اخر"
الت ��ي يخ�ض ��ع للتحقي ��ق ب�س ��بب برناجم ��ه ،ب�أنه
ميث ��ل �أح ��دث هدفا ملحاوالت �إ�س ��كات معار�ض ��ي
احلكومة.
وتق ��ول ال�ص ��حيفة� ،إن ��ه ال يوجد �أ�ش ��ياء يكرهها
احلكام امل�س ��تبدون �أكرث من ال�ساخرين ،ويف ظل
حك ��م ح�س ��ني مب ��ارك ،كان الر�أي العام امل�ص ��ري
غني بامل�ص ��طلحات والتيمات ال�س ��اخرة ،وكانت
تل ��ك ظاه ��رة خفي ��ة تظه ��ر يف �أحادي ��ث املقاه ��ي

والر�س ��ائل الق�ص�ي�رة ،فكان هناك من يطلق على
الرئي�س ال�س ��ابق لقب "البقرة ال�ض ��احكة" ،وكان
هذا �ش ��يئا م�س ��تحيال �أن ن�س ��معه يف التليفزيون
املحل ��ي ،ون ��ادرا م ��ا مل يكن �أب ��دا ما ن�س ��معه يف
ال�صحف ،بل ن�سمعه من الأ�صدقاء �أو املعارف.
وتتاب ��ع ال�ص ��حيفة قائل ��ة ،كل ه ��ذا انقل ��ب ب�ي�ن
ع�ش ��ية و�ضحاها مع ثورة  25يناير التي �أطاحت
مببارك ،فمل�ص ��قات املحتجني يف ميدان التحرير
�س ��خرت بال هوادة من الرئي� ��س ،و ُنقل هذا الأمر
�سريعا �إىل التليفزيون وال�صحف� ،إىل �أن ا�ستغل
با�سم يو�س ��ف الفر�ص ��ة لتقدمي برناجمه بطريقة
جعلت ��ه يو�ص ��ف ب�أن ��ه ج ��ون �س ��تيورات الع ��امل
العربي.وحتدث ��ت ال�ص ��حيفة ع ��ن ق�ص ��ة برنامج
با�س ��م يو�سف ،منذ �أن كان يذاع على الإنرتنت ثم
انتقاله للتليفزيون وال�ض ��جة التي �أثارها م�ؤخرا
ب�س ��بب انتقاداته للرئي�س حممد مر�سي ،ثم قالت
ال�ص ��حيفة� ،إن ��ه يف ح�ي�ن �أن م�ص ��ر منفتحة �أكرث

مم ��ا كانت عليه قبل الثورة� ،إال �أن الرئي�س حممد
مر�سي وجماعة الإخوان امل�سلمني التي دفعت به
�إىل ال�سلطة �أبدت ا�ستعدادا مقلقا ملحاولة �إ�سكات
املواطنني من �أمثال يو�س ��ف بو�س ��ائل �أ�شبه بتلك
التي مت ا�س ��تخدامها يف املا�ضي ،وذلك مع �إعالن
النائ ��ب الع ��ام التحقيق مع با�س ��م يو�س ��ف بتهمة
�إهانة الرئي�س مر�س ��ي وال�شخ�ص ��يات احلكومية
الأخرى.
و�أ�ش ��ارت ال�ص ��حيفة� ،إىل �أن يو�س ��ف ه ��و �آخ ��ر
�شخ�ص ��ية عامة يتم ا�س ��تهدافها ،مع قيام عدد من
املحام�ي�ن الإ�س�ل�اميني بتقدمي عدد م ��ن البالغات
�ض ��د منتقدي احلكومة بجرمي ��ة القذف �أو تهديد
اال�س ��تقرار الوطن ��ي ،ومن ب�ي�ن ه� ��ؤالء املحامي
رم�ض ��ان الأق�صري الذي تقدم بالببالغ �ضد با�سم
�سويف ،وكان �أي�ضا من بد�أ �إجراءات �ضد جنيب
�ساوير�س العام املا�ضي بتهمة الإ�ساءة للإ�سالم.
ولفتت ال�صحيفة� ،إىل �أن الد�ستور اجلديد يحظر

�إهانة الأ�شخا�ص والأديان ،و�أ�ضحت كذلك �أن من
حق �أي فرد تقريبا �أن يتقدم ببالغ �ضد �شخ�صيات
عامة �أو خا�ص ��ة بتهم �إهانة الدين �أو الأفراد ،لكن
الأمر يتوقف على النائ ��ب العام يف حتديد ما �إذا
كان البالغ �سيحال للتحقيق فيه �أم ال.
واعتربت �س ��اين�س مونيتور� ،أن تزايد ا�ستخدام
املحاك ��م لإ�س ��كات املعار�ض�ي�ن والكوميدي�ي�ن
املعار�ض�ي�ن ه ��و اجت ��اه وا�ض ��ح يف م�ص ��ر،
والد�ستور اجلديد �س ��يجعل املالحقات الق�ضائية
له ��م �أ�س ��هل مم ��ا كان عليه احلال يف عهد ح�س ��ني
مب ��ارك ،مو�ض ��حة �أن الرئي� ��س مر�س ��ي مل يب ��دِ
ا�ستعداد ًا لوقف الدعاوى اجلارية.
وبذل ��ك ر�أت ال�ص ��حيفة� ،أن �أح ��د املكا�س ��ب
الوا�ض ��حة للثورة يف م�ص ��ر وهو حرية التعبري
حتت التهدي ��د ،ويبدو �أن الكث�ي�ر من املوجودين
يف ال�س ��لطة الآن مرتاحني متام ��ا �إزاء هذا الأمر،
على حد قولها.

�شافيز يدخل يف حالة غيبوبة
مع اقرتاب موعد �أداء الق�سم
بعد فوزه يف االنتخابات
قالت �صحيفة �إيه بي �سي الإ�سبانية� ،إن هناك �شائعات على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي بدخول الرئي� ��س الفنزويلي يف حالة غيبوب ��ة وتدهور حالته
ال�ص ��حية بعد عملية للعالج من مر�ض ال�س ��رطان يف كوبا ،وذلك يف الوقت
الذي يقرتب فيه موعد �أداء الق�سم بعد فوزه يف االنتخابات الرئا�سية التي
جرت �أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي.
وقال نائب الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو� ،إن هذه ال�ش ��ائعات لي�س
له ��ا �أ�س ��ا�س من ال�ص ��حة وحالة الرئي�س باخت�ص ��ار مت�أرجح بني التح�س ��ن
�أحيان ��ا واجلم ��ود �أحيان ��ا �أخرى ،م�ض ��يفا �أنه م ��درك متاما بتعقد و�ض ��عه
ال�ص ��حي بعد خ�ض ��وعه لعملي ��ة جراحي ��ة ،والرئي�س منحن ��ا موافقته على
�إحاطة النا�س بالتطورات وباحلقيقة مهما كانت هذه احلقيقة قا�سية.
و�أو�ض ��حت ال�صحيفة� ،أن م�ؤيدي �شافيز ي�ص ��لون الآن من �أجل �أن يتعافى
بعد تدهور �صحته ،و�أ�ص ��بح القلق يتزايد يف فنزويال على �صحة الرئي�س
�ش ��افيز من ��ذ �إعالن نائبه م ��ادورو ،الأحد املا�ض ��ي بعد قطعه التح�ض�ي�رات
لالحتفال بنهاية العام �إن �صحة الرئي�س يف و�ضع حرج.

االقتصادي
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االقت�ص��ادية الربملانية تتوقع ت�أخ��ر �إقرار املوازنة
حتى �آذار املقبل
بغداد /وكاالت

ك�شف ��ت اللجن ��ة االقت�صادي ��ة الربملاني ��ة عن
�أخط ��اء يف املوازنة الع ��ام بالأرقام قد تكون
عفوي ��ة �أو متعم ��دة م ��ن احلكوم ��ة ،متوقعة
ت�أخر �إقرار املوازنة حتى �آذار املقبل.
وقال ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة النائب ��ة ع ��ن القائمة
العراقي ��ة ن ��ورة البج ��اري لـ/دنان�ي�ر�:/إن "
اللجن ��ة املالي ��ة الربملاني ��ة �أع ��ادت املوازن ��ة
للحكوم ��ة لوج ��ود �أخط ��اء يف خم�ص�ص ��ات
جمل�س الن ��واب ومفو�ضية حق ��وق الإن�سان
وجمل�س الق�ضاء ،مو�ضحة �أن التخ�صي�صات
كان ��ت منخف�ض ��ة ج ��د ًا مقارن ��ة بالأع ��وام
املا�ضية.
و�أ�ضاف ��ت البج ��اري� ،أن ه ��ذه الأخط ��اء ق ��د
تك ��ون عفوي ��ة �أو متعم ��دة وعل ��ى احلكومة
تعديله ��ا ،لذلك مت ��ت �إعادة املوازن ��ة لهم قبل
�أكرث من  15يوم ًا.
وا�ستبع ��دت النائب ��ة� ،أن يتم �إق ��رار املوازنة
حت ��ى نهاي ��ة �شه ��ر �آذار املقب ��ل ،لت�أخ ��ر الرد
من احلكوم ��ة والعط ��ل التي متر به ��ا البالد
والربملان.
وق ��د تع�ث�رت عملي ��ة �إق ��رار قان ��ون املوازنة

االحتادي ��ة لع ��ام  2013ب�سب ��ب اخلالف ��ات
ب�ي�ن جلان الربمل ��ان واحلكومة ب�ش� ��أن زيادة
تخ�صي�ص ��ات الرئا�س ��ات الث�ل�اث �إ�ضافة �إىل
املطالب ��ة بتخ�صي�ص ��ات التقاع ��د وحتدي ��د
ن�سب فائ�ضات �إيرادات النفط لتوزيعها على
ال�شعب.
وقال ع�ضو اللجنة املالية الربملانية النائب عن
القائمة العراقية �إبراهيم املطلك يف ت�صريح
�سابق لـ/دنانري� :/إن ال�سبب الرئي�س لإعادة
موازنة العام املقبل للحكومة ،هو اخلالفات
ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة والتي بات ��ت تطفو على
ال�سط ��ح ،كل الكتل ال�سيا�سية با�ستثناء دولة
القانون لديهم حتفظات على املوازنة.
و�أ�ض ��اف املطل ��ك ،اللجن ��ة املالي ��ة لديه ��ا
حتفظات على زي ��ادة تخ�صي�صات الرئا�سات
الثالث وزي ��ادة مبالغ النرثي ��ة اخلا�صة بها،
واملخ�ص� ��ص للم�صاحل ��ة الوطني ��ة ودم ��ج
امليلي�شيات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن كل نائب لديه
مق�ت�رح يود �إ�ضافت ��ه عند �إج ��راء التعديالت
على املوازنة ،لذلك متت �إعادتها للحكومة.
و�أ�ش ��ار املطل ��ك �إىل �أن تخ�صي�ص ��ات جمل�س
ال ��وزراء كب�ي�رة ج ��د ًا وال تتنا�سب م ��ع عدد

خبري :ارتفاع معدالت الت�ضخم
ال�سنوية نتيجة زيادة �أ�سعار العقارات
بغداد /وكاالت

�أرج ��ع اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي حي ��در ال�شم ��ري� ،سب ��ب ارتفاع
معدالت الت�ضخم ال�سنوية يف البلد �إىل زيادة �أ�سعار العقارات
و�إيجاراتها� ،سواء قطع الأرا�ضي �أو الوحدات ال�سكنية.
وقال ال�شمري (للوكالة الإخبارية للأنباء) :بالرغم من تراجع
املع ��دل ال�سن ��وي للت�ضخم عما كان عليه �سابق� � ًا يف البلد ،لكن
م�ؤ�شره مازال مرتفعا لكنه لي�س خطرا.
و�أ�ض ��اف� :إن ال�سبب الرئي�سي الرتف ��اع معدالت الت�ضخم يف
الب�ل�اد يرج ��ع �إىل تفاق ��م �أزم ��ة ال�سك ��ن وعدم و�ض ��ع احللول
اجلذرية لها والتي �أدت �إىل زيادة �أ�سعار العقارات و�إيجاراتها
�سواء قطع الأرا�ضي �أو الوحدات ال�سكنية ل�سنوات متتالية.
وتاب ��ع� :أن م�شاريع من ��ح القرو�ض وال�سل ��ف املئة راتب هي
الأخ ��رى جعل ��ت الطل ��ب يزداد عل ��ى ال�سك ��ن ،ووف ��ق نظرية
العر� ��ض والطل ��ب ارتفعت �أ�سع ��ار العق ��ارات وانعك�ست على
معدالت الت�ضخم يف البالد .وت�شهد معدالت الت�ضخم ال�سنوية
يف العراق ارتفاع ًا طفيف ًا نتيجة لزيادة �أ�سعار املواد الغذائية
والعقارات يف البلد.

املوظفني يف املجل�س.
وكان رئي� ��س الوزراء ن ��وري املالكي قد قلل
م ��ن �إمكانية جمل�س الن ��واب الت�صويت على
موازن ��ة الع ��ام املقب ��ل يف ظ ��ل املماح ��كات
واخلالف ��ات ال�سيا�سية ،فيما �أكد �أنها ال ت�ضم
م�شاريع حتل م�شكلة املواطنني.
وقال يف كلمته مبهرجان ال�سيادة وامل�صاحلة
الوطني ��ة :هنال ��ك �شكوك ب�إمكاني ��ة م�صادقة
جمل�س النواب عل ��ى موازنة العام املقبل يف
ظل املماح ��كات والت�صعيد و�أن هذه املوازنة
ال توج ��د فيه ��ا م�شاريع جديدة حل ��ل م�شكلة
املواطنني.
وق ��د ناق�ش ��ت اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة يف
اجتماع عقدته برئا�سة حيدر العبادي رئي�س
اللجن ��ة ردود وزارة املالي ��ة ب�ش� ��أن اجل ��زء
الأول املر�س ��ل �إليه ��ا م ��ن مقرتح ��ات �أع�ضاء
جمل�س النواب عل ��ى بع�ض الفقرات املدرجة
يف م�شروع قانون موازنة .2013
وتناول االجتماع طرح مو�ضوع تخ�صي�صات
قان ��ون منح ��ة الطلب ��ة ال ��ذي مت االتف ��اق مع
احلكومة عل ��ى �إ�ضافة تخ�صي�ص ��ات لقانون
منحة الطلبة (امل�شرع م�ؤخر ًا) و�أي�ضا �إ�ضافة

تخ�صي�ص ��ات لقان ��ون املتقاعدي ��ن (يف حال
ت�شريع ��ه) وكذلك مت الت�أكيد م ��ن قبل اللجنة
عل ��ى الكت ��ب املر�سل ��ة م ��ن قبله ��ا �إىل وزارة
املالي ��ة ب�ش�أن الأر�ص ��دة النقدي ��ة وموازنات
تف�صيلية على م�ستوى دوائر كل وزارة ".
و�أو�ص ��ت اللجن ��ة بالت�أكي ��د عل ��ى االلت ��زام
مبوع ��د عر� ��ض م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة
العام ��ة لل�سنة املالي ��ة  2013للت�صويت عليه
يف منت�ص ��ف ال�شهر املقبل ومت الت�أكيد �أي�ضا
بت�ضم�ي�ن تقري ��ر اللجن ��ة املالية املع ��د ب�ش�أن
موازن ��ة  2013جميع املخاطبات املر�سلة من
قبل اللجنة �إىل وزارة املالية وديوان الرقابة
املالية ومتابعة املو�ضوع الحق ًا حل�سمه.
ومت خ�ل�ال االجتم ��اع ط ��رح م�س�أل ��ة رواتب
الطلب ��ة املتزوج�ي�ن امل�شمول�ي�ن بالرعاي ��ة
االجتماعي ��ة ال ��ذي يرتت ��ب علي ��ه م�شكل ��ة
كب�ي�رة يعاين منه ��ا الطلبة وهي مب ��د�أ ن�سبة
عدد ال�س ��كان املعتم ��دة يف �آلي ��ة توزيع هذه
الروات ��ب ,مطالب�ي�ن باعتم ��اد احلاجة وعدد
املتزوج�ي�ن يف جمي ��ع حمافظ ��ات الع ��راق
ح�س ��ب الأولوي ��ة دون االعتم ��اد عل ��ى ع ��دد
ال�سكان.

"�آ�سيا�سيل" تعلن فتح باب "�أكرب" اكتتاب يف العراق
بغداد /املدى

�أعلن ��ت �شرك ��ة "�آ�سيا�سي ��ل"
لالت�ص ��االت النقال ��ة ،اخلمي�س� ،أن
العر� ��ض اخلا� ��ص ب�أ�سهمها مفتوح

لالكتتاب الآن.
وقال ��ت يف بي ��ان ورد ل� �ـ امل ��دى "
�إن االكتت ��اب �سيفت ��ح بن�سب ��ة %25
م ��ن �أ�سه ��م ر�أ�سماله ��ا �أم ��ام جمي ��ع

امل�ستثمري ��ن الراغب�ي�ن باالكتت ��اب
فيه ��ا �س ��وا ًء كانوا م ��ن الأف ��راد �أو
امل�ؤ�س�س ��ات مم ��ن لديه ��م �سج ��ل
جت ��اري يف الع ��راق اعتب ��ار ًا م ��ن
اليوم وحتى الثاين من �شباط.
و�أ�ضاف ��ت ال�شرك ��ة �أنه م ��ن املتوقع
�أن يبد�أ ت ��داول �أ�سه ��م "�آ�سيا�سيل"
يف �س ��وق الع ��راق ل�ل��أوراق املالية
بتاري ��خ � 3شب ��اط  2013بالرم ��ز
 ،TASCوال يوج ��د ح ��د �أدن ��ى
لالكتت ��اب يف �أ�سه ��م ال�شرك ��ة التي
ميكن للم�ستثمرين االكتتاب بها.
وجاء يف البيان انه يُنتظر �أن يكون
ه ��ذا العر� ��ض لالكتتاب ه ��و الأكرب
يف تاري ��خ العراق ،منوه ��ة �إىل �أنه
�سيت ��م الإع�ل�ان ع ��ن �أي معلوم ��ات
جديدة حال توفرها.
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ع�ض��و جلنة النفط :ت�شريع قانون النفط
بات �أمر ًا م�ستع�صي ًا

بغداد /املدى

ا�ستبع ��دت ع�ضو جلن ��ة النفط والطاق ��ة النائب عن
التحال ��ف الوطن ��ي �س ��وزان ال�سع ��د ،متري ��ر قانون
النف ��ط والغاز يف جمل�س النواب بعد �إقرار املوازنة
العام ��ة ب�سب ��ب اخت�ل�اف ال ��ر�ؤى ال�سيا�سي ��ة ح ��ول
ت�شريع هذا القانون.
وقال ��ت ال�سع ��د يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن اللجن ��ة
اخلما�سي ��ة امل�شكلة لإق ��رار قانون النف ��ط والغاز مل
جتتمع �إال مرة واحدة منذ �أكرث من �شهرين ،م�شرية
�إىل �أن متري ��ر قانون النف ��ط يف الوقت احلايل بات
�صعبا يف ظل التوتر ال�سيا�سي بني الإقليم واملركز.
و�أو�ضح ��ت� :أن ت�شري ��ع قانون النف ��ط والغاز مهم،
لأنه �سيدع ��م القطاع النفطي وي�سم ��ح بت�شريع باقة

م ��ن القوانني املعطل ��ة يف جمل�س الن ��واب اخلا�صة
بالنفط والغاز.
وتوج ��د ث�ل�اث م�س ��ودات لقانون النف ��ط والغاز يف
جمل�س النواب ومل يت ��م االتفاق على مترير �إحداها
�إىل املجل� ��س للت�صوي ��ت عليه ��ا ،ويه ��دف قان ��ون
النف ��ط ال ��ذيقدمه جمل� ��س ال ��وزراء �إىل �أن"تكون
ملكي ��ة النفط والغازيف العراق ل ��كل ال�شعب يف كل
الأقاليم واملحافظات،وال�سيطرة على النفط والغاز
مب ��ا ي�ضمن التوزيع الع ��ادلملواردهما بني ال�شعب،
�إ�ضافة �إىل قيام احلكومةاالحتادية ب�إدارة وتطوير
امل�صادر البرتولية من �أجلحتقيق امل�صلحة الوطنية
يف�أي مرحل ��ة م ��ن مراحلالعملي ��ات البرتولية من
خاللالت�شكيالت والهيئات الواردةيف القانون.

املالية النيابية :نحتاج �إىل قرو�ض دولية لبناء
بناه التحتية ..فاملوازنة ال تكفي رغم �ضخامتها

نائب عن الب�ص��رة :الكويت ا�س��تولت على  11حق ًال نفطي�� ًا والربملان ي�ؤكد البلدان
يقرتبان من و�ضع �أ�س�س وا�ضحة للحقول امل�شرتكة
بغداد /املدى – وكاالت

ك�ش ��ف النائب عن حمافظة الب�صرة
ج ��واد البزوين ع ��ن ا�ستيالء دولة
الكوي ��ت عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن  11حقال
نفطي ��ا� ،إ�ضافة �إىل قاعدة �أم ق�صدر
البحري ��ة وع ��دد م ��ن امل ��زارع بع ��د
�ضمه ��ا �أك�ث�ر م ��ن  80كيل ��وا م�ت�را
داخل �أرا�ضيها ،داعي� � ًا �إىل ت�شكيل
جلان حلل امل�شاكل العالقة.
وق ��ال الب ��زوين لوكال ��ة دنان�ي�ر:
�إن الكوي ��ت �ضمت داخ ��ل �أرا�ضيها
م ��ا يق ��ارب ال� �ـ  80كيلوا م�ت�را من
الأرا�ضي العراقي ��ة بعد حتريرها،
وا�ستولت عرب ه ��ذه الكيلومرتات
عل ��ى عدد م ��ن امل ��زارع� ،إ�ضافة �إىل
�أك�ث�ر من  11حقال نفطي ��ا ،وقاعدة
�أم ق�صر البحرية.
و�أع ��رب ع ��ن ا�ستغراب ��ه م ��ن
الإج ��راءات الت ��ي مت م ��ن خالله ��ا
حتدي ��د احلدود الربي ��ة و�ضم هذه
الأرا�ض ��ي �إىل الكوي ��ت دون عل ��م
العراق.
و�أك ��د الب ��زوين �أن الع ��راق ميتلك
�أدلة على هذه التجاوزات ،مو�ضح ًا
�أن ج ��وازات ال�سفر كانت ت�ؤ�شر �أو
تخت ��م يف منطق ��ة اجله ��راء �أثن ��اء
ال�سف ��ر يف ال�ساب ��ق ،وه ��ذا ما يدل
�أين كانت حدود الكويت.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن الع ��راق �أعط ��ى
االلتزام ��ات الدولية التي عليه رغم

�أنه ��ا تعد ظلم� � ًا ،لكن ��ه �سددها حلل
م�شكلة اخلط ��وط اجلوية العراقية
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعداده لأن يتفاهم
مع اجلانب الكويتي.
ون ��وه �إىل �أن م�صلح ��ة الع ��راق
تتطل ��ب ت�شكيل جل ��ان من الطرفني
حل ��ل امل�شاكل العالق ��ة لأنه ال ميكن
فر� ��ض �شيء على العراق ال يعرتف
به ال�شعب العراقي.
وكان املجل� ��س الأعل ��ى لق ��ادة دول
جمل�س التع ��اون اخلليجي قد �شدد
عل ��ى �ض ��رورة ا�ستكم ��ال الع ��راق
تنفيذ جميع ق ��رارات جمل�س الأمن
الدولي ��ة ذات ال�صلة ومنها االنتهاء
م ��ن م�س�أل ��ة �صيان ��ة العالم ��ات
احلدودي ��ة ب�ي�ن دول ��ة الكوي ��ت
والعراق تنفيذا للقرار (.)833
ودع ��ا املجل� ��س الأعل ��ى يف البيان
اخلتام ��ي لأعمال دورته الـ 33التي
انته ��ت قب ��ل �أي ��ام �إىل الإ�سراع يف
�إزال ��ة التج ��اوزات العراقي ��ة التي
تعي ��ق عملي ��ة ال�صيان ��ة للعالم ��ات
احلدودي ��ة ب�ي�ن الكوي ��ت والعراق
واالنته ��اء م ��ن م�س�أل ��ة تعوي�ضات
املزارعني العراقي�ي�ن تنفيذا للقرار
( )899والتع ��رف عل ��ى م�صري من
تبق ��ى من الأ�س ��رى واملفقودين من
مواطن ��ي دول ��ة الكوي ��ت وغريهم
من مواطني الدول الأخرى و�إعادة
املمتل ��كات والأر�شي ��ف الوطن ��ي

لدولة الكويت.
وح�ض يف هذا الإطار الأمم املتحدة
والهيئات الأخرى ذات العالقة على
اال�ستم ��رار يف جهوده ��ا القيم ��ة
لإنهاء تلك االلتزامات.
و�أكد املجل�س الأعلى جمددا مواقفه
الثابتة جتاه الع ��راق واملتمثلة يف
احرتام �سيادته وا�ستقالله ووحدة
�أرا�ضيه و�سالمت ��ه الإقليمية وعدم
التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية داعيا
ال ��دول الأخ ��رى �إىل اتب ��اع النه ��ج
ذاته.
وطالب املجل�س احلكومة العراقية
ببن ��اء ج�س ��ور الثق ��ة م ��ع ال ��دول
املجاورة على �أ�سا�س مبادئ ح�سن
اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى.
و�أك ��د �أهمي ��ة �أن تب ��ذل جمي ��ع
الأط ��راف يف الع ��راق اجله ��ود
لتحقي ��ق م�صاحلة �سيا�سي ��ة دائمة
و�شامل ��ة تلب ��ي طموح ��ات ال�شعب
العراقي لتحقيق الأمن واال�ستقرار
واحلف ��اظ عل ��ى هويت ��ه العربي ��ة
والإ�سالمية
من جان ��ب �آخر ك�ش ��ف ع�ضو جلنة
النف ��ط والطاق ��ة النيابي ��ة ف ��رات
ال�ش ��رع ع ��ن م�ساع ��ي احلكوم ��ة
العراقية لإب ��رام اتفاقيات مع دولة
الكوي ��ت حول تنظي ��م العمل يف ما
يخ�ص حق ��ول النفط امل�شرتكة بني

البلدي ��ن ،كا�شف ��ا عن و�ض ��ع �أ�س�س
وخرائط وا�ضحة لالتفاقات.
وقال ع�ضو جلنة النفط والطاقة يف
جمل�س النواب العراقي النائب عن
التحالف الوطني فرات ال�شرع� ،إن
عدة حوارات جرت خالل اللقاءات
احلكومي ��ة بني اجلانبني يف جميع
الزي ��ارات الر�سمي ��ة وكانت ب�شكل
كلي،معربا ع ��ن ال�سيا�سة العراقية
مبجمله ��ا عل ��ى م�ست ��وى احلكومة
والربملان والوزارات املتخ�ص�صة،
م�ش�ي�را �إىل �أن هذه احلوارات تعد
مقدمات لالتف ��اق وقد �شكلت �أ�س�سا
وخرائ ��ط وا�ضح ��ة ،ومت و�ض ��ع
خطوط التفاهم بهذا اخل�صو�ص.
وب�ي�ن ال�ش ��رع� ،أن ه ��دف �أب ��رام
االتفاقيات مع اجلانب الكويتي لكي
ال ي�س ��اء اال�ستثم ��ار �أو اال�ستف ��ادة
كال من الآخر و�أن ال ي�سحب النفط
م ��ن قب ��ل البل ��د (�أ) �أو البل ��د (ب)،
وه ��ذه العق ��ود تهيئها جل ��ان فنية
وتوافق ��ات ،م�ش�ي�را �إىل �أن ذل ��ك
�سيل ��زم اجلانب�ي�ن بع ��دم ا�ستخدام
احلف ��ر املائل ال ��ذي ي�ستك�ش ��ف �أو
يعمل على هجرة نف ��ط البلد الآخر
ب�شكل فني.
و�أ�ض ��اف� :سيت ��م اال�ستخ ��راج
امل�ش�ت�رك وبن�سب ��ة املحا�ص�ص ��ة
ح�سب وج ��ود الرتاكي ��ب النفطية،
وان الو�ص ��ول �إىل تفاه ��م بدرج ��ة

جي ��دة يعن ��ي الو�ص ��ول �إىل نتائج
حتل ه ��ذه احلقول ب�ش ��كل من�سجم
ودقيق �سيا�سيا وفنيا.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ال�سيا�س ��ة العراقية
يف الوق ��ت احلا�ضر تبعث بر�سائل
مطمئنة �إىل دول املنطقة وب�ضمنها
الكوي ��ت انطالقا من تبنيها �سيا�سة
انفتاحية معتدلة ،الفتا �إىل �أن هذه
االتفاقي ��ات ح ��ول حق ��ول النف ��ط
امل�شرتك ��ة ه ��ي ن ��وع م ��ن الر�سائل
الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن �س�ي�ر الب�ل�اد �إىل
الأم ��ام يف التهدئ ��ة واال�ستيع ��اب
واالحتواء م ��ع الكوي ��ت والتمهيد
لعالقات ح�سن جوار طيبة.
ومتت ��د حق ��ول نفطية عل ��ى جانبي
احلدود الكويتي ��ة -العراقية ،التي
ر�سمت بقرار �أ�صدرته جلنة م�شكلة
من الأمم املتحدة عام  ،1993وافق
علي ��ه الع ��راق والكوي ��ت ،وي�ض ��م
�شمال الكويت جمموعة من احلقول
النفطية �أهمه ��ا الرو�ضتني وبحرة
وال�صابري ��ة ،ويف جن ��وب العراق
حق ��ول الزب�ي�ر والقرن ��ة وجزي ��رة
جمن ��ون ،وهن ��اك حق ��ل مه ��م ميتد
يف �أرا�ض ��ي البلدي ��ن م ��ن ال�شم ��ال
�إىل اجلن ��وب ،ويقع �إىل الغرب من
منفذ �صفوان -العبديل احلدودي،
وتطلق الكويت على اجلزء الداخل
يف �أرا�ضيها ا�س ��م الرتقة،ويطلق
عليه العراق ا�سم الرميلة.

بغداد  /املدى

�أكد ع�ضو اللجنة املالية النائب
عبداالم�ي�ر املياحي ،عدم كفاية
املوازن ��ة االحتادي ��ة لتنفي ��ذ
جميع م�شاري ��ع البنى التحتية
التي يحتاجها البلد ،داعي ًا �إىل
اال�ستعان ��ة بالقرو� ��ض املالي ��ة
الدولي ��ة لإع ��ادة ت�أهي ��ل البنى
التحتية.
وقال املياحي �إن البنى التحتية

للبل ��د مازال ��ت مهدم ��ة ب�سب ��ب
الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة الت ��ي
م ��رت عل ��ى البل ��د ،واملوازن ��ة
االحتادي ��ة رغ ��م ك�ب�ر حجمه ��ا
ال تكف ��ي لتنفي ��ذ كل امل�شاري ��ع
اخلدمية.
و�أ�ضاف :يجب تقبل القرو�ض
املالي ��ة الت ��ي يقدمه ��ا �صندوق
النق ��د ال ��دويل للع ��راق لتعزيز
�إيرادات املوازنة االحتادية يف

تنفي ��ذ امل�شاري ��ع اال�ستثمارية
واخلدمية.
و�أعلن ��ت وزارة املالي ��ة ع ��ن
�أن املوازن ��ة املقرتح ��ة لع ��ام
( )2013بلغ ��ت ( )113ملي ��ار
دوالر ،وب�سع ��ر نف ��ط ()90
دوالرا للربميل الواحد ،وفيما
�أر�سل جمل�س الوزراء املوازنة
�إىل جمل� ��س الن ��واب لغر� ��ض
مناق�شتها والت�صويت عليها.

�إي��رادات الأ�س��واق املركزية جت��اوزت الـ 4
مليارات دينار خالل ت�شرين الثاين

�أكرث من � 130ألف �سائح احتفلوا بر�أ�س ال�سنة امليالدية يف �إقليم كرد�ستان
ال�سليمانية /املدى بر�س

�أعلن ��ت هيئ ��ة ال�سياح ��ة يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان الع ��راق ،الأربع ��اء� ،أن
�أك�ث�ر من مئ ��ة وثالثني �أل ��ف �سائح
زاروا الإقلي ��م لالحتفال بعيد ر�أ�س
ال�سنة امليالدية ،الفتا �إىل �أن الإقليم
�سجل ارتفاعا بعدد ال�سياح بن�سبة
 %60عن العام املا�ضي.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم هيئة
ال�سياح ��ة يف الإقلي ��م نادر رو�ستي
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن
"م ��ا يقارب م ��ن � 133ألف �سائح
زاروا مدن �إقليم كرد�ستان لالحتفال
بر�أ�س ال�سن ��ة امليالدية" مبينا �إن "
� 79ألفا منهم جاءوا من مدن و�سط
وجنوب الع ��راق و� 24أل ��ف �سائح

ج ��اءوا ع�ب�ر احل ��دود م ��ع تركي ��ا
و� 20ألفا م ��ن املعابر احلدودية مع
�إيران ف�ضال عن � 20ألفا جاءوا عرب
مطاري �أربيل وال�سليمانية".
و�أ�ضاف رو�ستي �أن "العام املا�ضي
�شه ��د زي ��ارة � 83أل ��ف �سائ ��ح �إىل
الإقليم بينما �سجل هذا العام ن�سبة
� 133أل ��ف �سائ ��ح وه ��و م ��ا يعن ��ي
زي ��ادة بع ��دد زوار الإقلي ��م بن�سبة
 %60عن العام املا�ضي".
ولف ��ت رو�ستي �أن "ن�سب ��ة ال�سياح
ع�ب�ر مناف ��ذ �إي ��ران وتركي ��ا وعرب
مطاري الإقليم ق ��د �شكلت  %20من
ال�سياح" ،م�ؤك ��دا �أن " اغلب فنادق
الإقلي ��م ا�ستقبل ��ت ال�سي ��اح دون
ح ��دوث م�ش ��كالت يف ق�ضية املبيت
رغم ازدياد العدد هذا العام".

وكان نائ ��ب حمافظ �أربي ��ل رئي�س
اللجن ��ة التح�ضريي ��ة لتزي�ي�ن
املدين ��ة طاه ��ر عبد الل ��ه �أو�ضح �أن
"حمافظة �أربيل خ�ص�صت وحدها
 120ملي ��ون دينار لتزي�ي�ن املدينة
لالحتف ��ال ب�أعي ��اد ر�أ� ��س ال�سن ��ة
امليالدي ��ة لك ��ي يحظ ��ى املواطنون
وال�سي ��اح باحتف ��االت م�شابه ��ة ملا
ت�شهده بقية دول العامل".
ويق�ص ��د الآالف م ��ن املواطنني من
جميع مدن العراق ف�ضال عن �سياح
من خ ��ارج العراق �إقلي ��م كرد�ستان
لتم�ضية �آخر �أيام ال�سنة وا�ستقبال
الع ��ام املي�ل�ادي اجلدي ��د ،ب�سب ��ب
الأج ��واء االحتفالي ��ة فيه ��ا وتوفر
الأم ��ن والأمان ،ف�ض�ل�ا عن الأماكن
الرتفيهية املتعددة.

بغداد  /دنانري/

�أعلن ��ت ال�شركة العامة للأ�سواق
املركزي ��ة يف وزارة التج ��ارة
�أن مبيعاته ��ا يف مراك ��ز البي ��ع
و�أ�س ��واق بغ ��داد والف ��روع
يف كاف ��ة املحافظ ��ات بلغ ��ت
( )4,155,525,599دين ��ار
خالل �شهر ت�شرين الثاين.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام ال�شرك ��ة �سعد
فار� ��س عبا� ��س يف ت�صري ��ح
مكت ��وب تلق ��ت امل ��دى ن�سخ ��ة
من ��ه� :إن الإي ��رادات املتحقق ��ة
م ��ن نق ��ل الب�ضائ ��ع اخلا�ص ��ة
مبواد البطاق ��ة التموينية بلغت
دين ��ارا
()387,779,895
حل�ساب كل من ال�شركات العامة

لتجارة امل ��واد الغذائية وجتارة
احلب ��وب والأ�س ��واق املركزي ��ة
وبني خمازن ال�شركة والأ�سواق
املركزي ��ة وكان جمموع النقالت
املتحققة ( )394نقلة
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ال�شرك ��ة ما�ضية
وم�ستم ��رة مبمار�س ��ة ن�شاطه ��ا
وت�سع ��ى لتح�س�ي�ن �أدائها وهي
�سائ ��رة باجتاه تفعي ��ل ا�ستثمار
الأ�س ��واق املركزي ��ة والأرا�ضي
العائ ��دة لها،فق ��د مت يف ه ��ذا
املج ��ال الإع�ل�ان ع ��ن املرحل ��ة
النهائي ��ة لأعم ��ال ت�أهي ��ل بناي ��ة
�س ��وق الر�شي ��د واال�ستم ��رار
ب�أعمال تغليف الواجهة الأمامية
والب ��دء برف ��ع الأنقا� ��ض لبناية

�س ��وق املن�ص ��ور واملبا�ش ��رة
بت�أهيل قاع ��ة بطابقني يف بناية
�سوق الثالثاء و�إحالة العرو�ض
اخلا�ص ��ة ببناي ��ة اخل�ل�اين �إىل
ق�سم العقود يف الوزارة.
و�أو�ض ��ح ان ��ه عم�ل�ا بت�شجي ��ع
ال�صناع ��ة الوطنية ف ��ان ال�شركة
م�ستم ��رة يف تعامله ��ا م ��ع كافة
القطاعاتاملنتجةاملحلية(العامة
واملختلط ��ة واخلا�ص ��ة) وع ��ن
طريق البي ��ع بعمولة الت�صريف
حي ��ث بلغ ��ت قيم ��ة الب�ضاع ��ة
امل�ستلم ��ة م ��ن ه ��ذه ال�ش ��ركات
خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
املا�ض ��ي ()1,378,170,543
دينار

�آخر خرب
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ي�صل املدرب ال�سويدي جوران �إريك�سون �إىل مدينة دبي الإماراتية خالل 48
�ساعة املقبلة ،للتعاقد كم�ست�شار فني لنادي الن�صر الإماراتي لكرة القدم.
�أعلنت قناة "دبي الريا�ضية" على �شريطها اخلربي م�ساء �أول من �أم�س الأربعاء،
عن �صفقة الن�صر مع �إريك�سون الذي �سبق ودرب منتخب �إنكلرتا لكرة القدم بني
عامي  2001و ،2006ويف مو�سم  2008-2007درب نادي مان�ش�سرت �سيتي،
وعام  2008درب منتخب املك�سيك ،ثم كوت ديفوار يف ك�أ�س العامل  2010يف
جنوب �أفريقيا.
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مهاج��م ال�ش��رطة ي�ؤك��د جاهزي��ة فريق��ه خلط��ف اللق��ب
بغداد  /طه كمر
�أكد مهاجم فريق ال�شرطة بكرة القدم ح�سني
ك ��رمي ج��اه��زي��ة ف��ري�ق��ه خل�ط��ف ل�ق��ب دوري
النخبة للمو�سم احلايل من خالل اال�ستعداد
الأمثل للفريق االخ�ضر واملتابعة الد�ؤوبة
من قبل ادارة النادي املتمثلة ب�شخ�ص رئي�س
النادي �إياد بنيان .
وقال كرمي لـ(املدى) ان فريقنا ي�سعى جاهدا
م��ن اج��ل حتقيق م��ا عجز ع��ن حتقيق خالل
املوا�سم املا�ضية ال�سيما انه ا�ستطاع حتقيق
اللقب ملرتني فقط طوال م�شواره يف دوري
النخبة ال�ع��راق��ي مو�سمي  79و 98لكننا
اليوم عقدنا العزم على ر�سم الب�سمة على
وجوه ع�شاق هذا النادي الذين ي�شكلون ثلث
جمهور الكرة العراقية .
و�أ�ضاف :ان فريقنا ميتاز خالل هذا املو�سم
مبوا�صفات خا�صة مل تطر�أ عليه من قبل منها
�ضمه لالعبني متميزين بعطائهم الد�ؤوب على
امل�ستطيل االخ�ضر ف�ضال عن نوعية ه�ؤالء
الالعبني ال �سيما ان هناك كم ًا ون��وع� ًا من
الالعبني يف جميع املراكز مع امكانية تواجد
ال�لاع��ب ال�ب��دي��ل ال��ذي ال يختلف مب�ستواه
ع��ن ال�لاع��ب اال�صيل م��ن حيث املوا�صفات
فنية وال�سبب ان ال�ضغط الكبري واملتوا�صل
اجل�سمانية وامل�ؤهالت الفنية واملهارية .
و�أ�شار كرمي اىل ان الفريق ا�ستطاع خالل من حمبي الفريق وامل�س�ؤولني عليه يجعل
الثمانية ادوار التي خا�ضها خالل مناف�سات من العبينا م�ضغوطني بع�ض ال�شيء للتفكري
املرحلة االوىل م��ن حتقيق ال�ف��وز يف اربع بتحقيق الفوز فقط ما يتحتم علينا اال�سراع
حاالت ومثلها كان التعادل حا�ضرا لذلك ينبغي واال�ستعجال يف اغتنام الفر�ص خالل �سري
علينا ان نحافظ على هذا امل�ستوى  ،بل ان املباراة وهذا ما يجعل املباراة احيانا تخرج
ن�ضاعف جهودنا من اجل اعادة نغمة الفوز من ايدينا لتنتهي امل�ب��اراة بالتعادل ب�سبب
التي لال�سف فارقتنا خالل املباريات الثالث الت�سرع يف انهاء الهجمات يف حماولة لهز
االخرية لأ�سباب منها معنوية قبل ان تكون �شباك اخل�صوم وخطف نقاط املباراة .

واو� �ض��ح ان خ�صومنا ع ��ادة م��ا يفطنون
اىل ح��ال��ة مهمة ج��دا وه��ي تطبيق ا�سلوب
اللعب الدفاعي البحت الذي من �ش�أنه يجعل
اغلب العبي اخل�صم مرتاجعني يف �ساحة
لعبهم وام��ام مرماهم ما ي�صعب علينا ك�سر
ذل��ك اجل� ��دار ال��دف��اع��ي وام�ك��ان�ي��ة اخرتاقه
والت�سجيل يف مرماه حتى يقتل وقت املباراة
بانتهاج اخل�صم ا�سلوب دفاعي يتحتم علينا
الرمي بكل ثقلنا لكن من دون جدوى .

رايكارد ي�ستبعد ب�صا�ص وال�شهراين
والزيلعي من خليجي 21
الدمام  /وكاالت
�أك��د الهولندي فرانك رايكارد املدير الفني للمنتخب
ال�سعودي ان��ه ف�ضل ع��دم خو�ض مباريات جتريبية
يف املع�سكر الأخ�ير للمنتخب قبل التوجه للبحرين
للم�شاركة يف دورة اخلليج احلادية والع�شرين ،حتى
ال يتعر�ض الالعبون ملزيد للإجهاد  ،بعد �أن التحقوا
باملع�سكر  ،و�أكرثهم يعاين من �إجهاد من كرثة توايل
املباريات يف امل�سابقات املحلية  ،وبرغم ذلك مل ي�سلم
بع�ضهم من التعر�ض للإ�صابات يف املع�سكر.
و�أو��ض��ح راي�ك��ارد يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقده
م�ساء �أول من �أم�س بعد تدريب املنتخب �أن اجلهاز
الفني قرر ت�أجيل �إعالن القائمة النهائية امل�سافرة �إىل
البحرين حتى ال�ساعات الأخ�يرة قبل مغادرة البعثة
 ،انتظار ًا لنتيجة الفحو�صات الطبية التي خ�ضع لها
بع�ض الالعبني الذين تعر�ضوا للإ�صابات  ،وجنح
اجلهاز الطبي يف ا�ستكمال عالج م�صطفي ب�صا�ص
وكامل املو�سى وتي�سري اجلا�سم ،م�شريا �إىل تعر�ض
كل من �أ�سامة املولد ويا�سر ال�شهراين و�سلمان الفرج
ووليد عبد الله ال�صابات يف تدريب �أول من �أم�س
الأربعاء.
وقال املدير الفني للمنتخب ال�سعودي �إن عودة يا�سر
القحطاين للمنتخب مهمة ،واملنتخب يحتاج خدماته

النه جنم يتمتع بقدرات عالية ،لكنه يف الوقت نف�سه ال
ميلك ع�صا �سحرية � ،إال �أنه العب م�ؤثر.
واخ �ت �ت��م راي� �ك ��ارد م� ��ؤمت ��ره ال���ص�ح�ف��ي ب��ال��رد على
ت�صريحات ن��اي��ف ه ��زازي مهاجم احت��اد ج��دة التي
هاجم فيها اجلهاز الفني لعدم �ضمه للمنتخب قائ ًال:
�إن اختياراتي ان�صبت على الالعبني الذين �شاركوا يف
مباراة الأرجنتني الودية.
اجل��دي��ر بالذكر �أن راي �ك��ارد ق��رر ا�ستبعاد م�صطفى
ب�صا�ص وي��ا��س��ر ال���ش�ه��راين وخ��ال��د ال��زي�ل�ع��ي عقب
التدريب االخري للإ�صابة.

ً
متفاجئا من جلو�س
رونالدو :ل�ست
ً
احتياطيا
كا�سيا�س
مدريد  /وكاالت
قلل الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو جنم فريق
ريال مدريد من �أهمية اجلدل الدائر حول جتديد
تعاقده مع النادي امللكي داعيا �إىل الرتكيز على
الفوز باملباريات املتبقية هذا املو�سم.
وقال رونالدو يف م�ؤمتر �صحفي الأربعاء املا�ضي
"ال �أريد احلديث عن جتديد تعاقدي الآن ،تركيزنا
الآن من�صب على بدء العام على نحو طيب ..ال زلنا
نناف�س يف الليغا وك�أ�س امللك ودوري الأبطال..
نريد الفوز يف املباراة املقبلة �أمام ريال �سو�سيداد
على ملعبنا".
وك��ان��ت تقارير �صحفية ق��د حت��دث��ت ع��ن اقرتاب
رونالدو من رف�ض جتديد التعاقد مع ريال مدريد
متهيدا ل�ل�ع��ودة �إىل فريقه الإن�ك�ل�ي��زي ال�سابق
مان�ش�سرت يونايتد.وعلق رونالدو على املواجهة
املرتقبة مع مان�ش�سرت يونايتد يف دوري الأبطال
بالقول "�ستكون م�شاعري مت�ضاربة حينها ،لدي
�صداقات كثرية هناك ولكن �أرغب يف فوز الريال
والت�سجيل �أي�ضا".واعرتف رون��ال��دو ب�صعوبة
الفوز بالدوري الإ�سباين للعام الثاين على التوايل
يف ظل الت�أخر بفارق  16نقطة ،قائال "لن �أكذب..
الليغا �صعبة للغاية ..ولكن الفوز بها يبقى ممكنا
من الناحية احل�سابية".
و�أعرب اجلناح ال�سريع عن تفا�ؤله بعام ، 2013
قائال "هذا العام �سيكون �أف�ضل بكثري من العام
امل��ا��ض��ي� ،أ�شعر ب��ال��راح��ة وب��احل�ن��ان ال��ذي لقيته
من جانب اجلماهري ومن ثم �آمل �أن �أرد اجلميل

بتقدمي �أف�ضل ما لديَّ ".
وعند �س�ؤاله عن جائزة
ال �ك��رة ال��ذه �ب �ي��ة التي
��س�ي�ع�ل��ن ا� �س��م الفائز
بها ك�أف�ضل الع��ب يف
العامل خالل الأ�سبوع
املقبل ،ق��ال "�س�أكون
�� �ص ��ادق ��ا ..بالت�أكيد
�� �س� ��أ�� �س� �ع ��د ل � ��و ف ��زت
ب ��اجل ��ائ ��زة ..ول �ك��ن ل��و مل ي�ح��دث ذل��ك فلن
تكون م�شكلة".
ومن جهة �أخرى ،برر رونالدو ت�صريحات زميله
وم��واط�ن��ه بيبي ال�ت��ي ق��ال فيها �إن الربتغاليني
يتعر�ضون ل�ضغط كبري يف الليغا.
وقال "بيبي مل يكن يق�صد ريال مدريد ..فاجلمهور
وم�سئولو ال �ن��ادي هنا يتعاملون م��ع الالعبني
مب�ساواة بغ�ض النظر عن اجلن�سية ..ولكن حني
نذهب �إىل مالعب �أخرى ن�شعر ب�أجواء م�شحونة
ولذلك �أتفهم ت�صريحات بيبي".
و�أع��رب رون��ال��دو كذلك عن رغبته يف ا�ستمرار
مواطنه ج��وزي��ه مورينيو يف ت��دري��ب الفريق
باعتباره الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب،
ح �� �س��ب ق��ول��ه.واخ��ت��ت��م ال �ن �ج��م ال�برت �غ��ايل
ت�صريحاته باحلديث عن �أزمة جلو�س احلار�س
�إيكر كا�سيا�س بديال خالل مباراة ملقا التي
خ�سرها ال��ري��ال ( )3-2قائال "ال يفاجئني
�شيء يف كرة القدم ..وعلينا احرتام قرارات
املدرب لأن الكلمة العليا تبقى بيده".

فريق ال�شرطة  ..ا�صرار على خطف اللقب
وت��اب��ع ك��رمي :ان فريق ال�شرطة خ�لال هذا
املو�سم اف�صح عن قدراته يف جميع خطوط
ال�ف��ري��ق م��ن ح�ي��ث االداء ال�ف�ن��ي ،ف�ف��ي خط
ال �ه �ج��وم ي �ت��واج��د اك�ث�ر م ��ن الع���ب ميتاز
مب ��ؤه�لات ال�لاع��ب امل�ه��اج��م ال�ق�ن��ا���ص الذي
ي�ستطيع ط ��رق امل��رم��ى يف اي وق ��ت فيما
يتواجد يف منطقة الو�سط العبني عديدين
مي�ت��ازون بهدوئهم ومناورتهم اخل�صم يف
جميع ان �ح��اء امل�ل�ع��ب ف�ضال ع��ن توزيعهم

منتخبنا الوطني بكرة
ال�سلة ي�ستعد خلو�ض
مناف�سات بطولة غرب �آ�سيا
بغداد  /املدى
ي�ستعد منتخبنا الوطني بكرة ال�سلة للم�شاركة يف بطولة غرب
ا�سيا املقرر اقامتها يف العا�صمة االيرانية طهران يف الثالث
من �شباط املقبل وت�ستمر ا�سبوعا واحدا .
وقال االمني املايل يف االحت��اد العراقي املركزي لكرة ال�سلة
عبا�س خ�ضري ل�ـ(امل��دى) ان احت��اد اللعبة �سمى فكرت توما
مدربا للمنتخب العراقي على ان يكون املدرب هالل عبد الكرمي
مدربا م�ساعدا له لقيادة منتخب العراق يف بطولة غرب ا�سيا
املقرر اقامتها يف العا�صمة االيرانية طهران  ,م�شريا اىل ان
منتخبنا �سيبد�أ يوم الثالثاء املقبل املوافق  8كانون الثاين
احلايل تدريباته يف العا�صمة بغداد ا�ستعدادا للم�شاركة يف
تلك البطولة بغية حتقيق نتائج ايجابية تلبي طموح القائمني
على اللعبة .و�أ�ضاف ان احتاد اللعبة ا�ستدعى  19العبا من
خمتلف االندية العراقية لاللتحاق باملع�سكر التدريبي الذي
�سيقام يف بغداد اال�سبوع املقبل والذي من امل�ؤمل ان يعقبه
مع�سكر تدريبي خ��ارج��ي يف العا�صمة الرتكية ا�سطنبول
تتخلله اقامة بع�ض املباريات التجريبية مع الفرق الرتكية
املتقدمة يف جمال اللعبة للو�صول اىل اجلاهزية التي ت�ؤهل
منتخبنا خلو�ض غمار مناف�سات البطولة املقرر اقامتها يف
ايران .

ال �ك��رات ومت��وي��ل امل�ه��اج�م�ين ب�ه��ا با�سلوب
فني رائ��ع يخلق الفر�صة يف اي وقت  ,وال
يخفى اي���ض��ا ان خ��ط دف ��اع ال���ش��رط��ة لهذا
املو�سم يتواجد فيه العبني ذوي م�ستوى عالٍ
يتزعمهم الفرن�سي فليك�س  ,اما يف حرا�سة
املرمى فهناك جمموعة من احلرا�س الدوليني
الذين ا�شاد بهم جميع النقاد واملحللني على
م�ستوى العراق .
وقال كرمي :ان ادارة النادي جادة يف م�سعاها

مهاجم ال�شرطة ح�سني كرمي
م��ن �أج��ل خطف اللقب لهذا املو�سم بعد ان
ا�ستقطبت العبني حمرتفني من الكامريون
وف��رن���س��ا واخ�ي�را ت�ع��اق��دت ق�ب��ل ي��وم�ين من
ه��داف ف��ري��ق اجل��ون��ة امل�صري النايجريي
بوبا وابرمت معه عقدا لتمثيل فريق ال�شرطة
خالل املباريات املقبلة من ال��دوري  ,وبهذا
يكون فريق ال�شرطة قد ك�سب العب ًا مهم ًا يف
خط الهجوم بامكانه م�شاركة العبي الفريق
وحتقيق االنت�صارات .

انطالق مناف�سات اجلولة التا�سعة لدوري
كرة اليد املمتاز االثنني املقبل
بغداد  /املدى
ح��دد االحت ��اد ال�ع��راق��ي املركزي
لكرة اليد االثنني املقبل املوافق
 7ك��ان��ون ال�ث��اين احل��ايل موعدا
الن� �ط�ل�اق م �ن��اف �� �س��ات اجل��ول��ة
ال �ت��ا� �س �ع��ة م ��ن امل��رح �ل��ة االوىل
ل� ��دوري االن��دي��ة امل �م �ت��ازة بكرة
ال�ي�ـ�ـ��د .وق ��ال �أم�ي�ن ��س��ر االحت��اد
ال��ع��راق��ي امل ��رك ��زي ل��ك��رة اليد
حممد االعرجي لـ(املدى) ان يوم
االث �ن�ين امل�ق�ب��ل �سيكون موعدا
الق ��ام ��ة م� �ب ��اراة واح�� ��دة ت ��أت��ي
�ضمن مناف�سات اجلولة التا�سعة
م��ن املرحلة االوىل ل��دوري كرة
ال �ي��د امل �م �ت��از جت�م��ع ف��ري�ق��ا نفط
ال��و� �س��ط وال���س�ل�م��ان ع�ل��ى قاعة
لقطة من دوري كرة اليد املمتاز
ن ��ادي ال���س�م��اوة  ,ع�ل��ى ان تقام
يف اليوم التايل مباراتان جتمع و�أ�ضاف :ان اليوم ذاته �سي�شهد الفتوة املو�صلي وك��رب�لاء على
االوىل فريقا اجلي�ش وال�شامية لقاءات اخرى حيث �سيلتقي يف قاعة ن��ادي املو�صل  ,يف الوقت
على قاعة الديوانية  ,فيما جتمع اوىل هذه اللقاءات فريقا الكوفة ال� ��ذي ي���ض�ي��ف ف �ي��ه ف��ري��ق نفط
الثانية فريقا الكرخ ودياىل على والنجف على قاعة نادي الكوفة  ،اجلنوب فريق ال�شرطة على قاعة
بينما جتمع املباراة الثانية فريقا الب�صرة .
قاعة نادي الكرخ .

�إدارة امل�صايف ت�سعى للتواجد مع فرق املقدمة يف دوري النخبة
بغداد  /املدى
�أك �ـ��د ن��ائ��ب رئي�س الهيئة االداري ��ة
ل� �ن ��ادي امل�����ص��ايف ج��ا� �س��م حممد
امل�شرف على فريق كرة القدم يف
النادي جاهزية فريقه خلو�ض
م �ن��اف �� �س��ات دوري النخبة
التي توقفت ب�سبب الزيارة
االربعينية ل�سيد ال�شهداء
االم� � � ��ام احل� ��� �س�ي�ن (ع �ل �ي��ه
ال�سالم) وكذلك لتزامنها مع

مناف�سات خليجي  , 21م�شددا على
ان فرقه �سيكون رقما �صعبا خالل
مناف�سات املو�سم احلايل .
وق��ال حممد ل �ـ(امل��دى) ان�ن��ا ن�سعى
جاهدين من اجل موا�صلة امل�شوار
ب�ن�ج��اح ب�ع��د ان مت�ك��ن ف��ري�ق�ن��ا من
احتالل املركز ال�ساد�س بر�صيد 14
نقطة وبفارق �ضئيل عن فرق املقدمة
بكل جدارة بف�ضل القيادة النموذجية
للمدرب القدير حمزة داود الذي �أكد
علو كعبه يف جمال التدريب بعد ان

انت�شل الفريق من و�ضعه امل�أ�ساوي
ال��ذي ك��اد يهبط �أزاءه اىل الدرجة
املمتازة يف املو�سم املا�ضي ومتكن
م��ن خ�ل�ال اجل��دي��ة واخل �ب�رة التي
ميتلكها وبهمة الالعبني ان ي�صل اىل
ما و�صل اليه وحقق نتائج مبهرة
توجها بتحقيق الفوز يف مباريات
عدة على فرق كبرية .
وا��ض��اف :ان فريقنا خا�ض مباراة
جتريبية قبل يومني انتهت نتيجتها
بالتعادل االيجابي بهدف ملثله �أمام

فريق امل�صايف املتطلع للتواجد بقوة هذا املو�سم

فريق العلوم والتكنولوجيا حيث
ق��دم خاللها العبو فريقنا م�ستوى
ع��ال �ي��ا مت �ك �ن��وا ازاءه م��ن حتقيق
ال �ت �ع��ادل ب�ع��د ان ك��ان خ�صمنا هو
البادئ بالت�سجيل يف �شوط املباراة
االول  ,م�شريا اىل ان الالعب كرار
علي ا�ستطاع ان يعدل كفة فريقنا
يف �شوط املباراة الثاين ,مبينا يف
الوقت ذات��ه ان فريقنا ك��ان االقرب
لتحقيق الفوز خ�صو�صا يف �شوط
املباراة الثاين واالكف�أ والأوفر حظا
اال ان الت�سرع يف ان�ه��اء الهجمات
حال دون حتقيق ذلك  ,م�ؤكدا اننا
جنينا ف��ائ��دة فنية ك�ب�يرة م��ن هذه
املباراة التي تعد حت�ضريية خلو�ض
مناف�سات ال��دوري فيما �سيخو�ض
الفريق مباريات اخرى خالل االيام
املقبلة .
و�أ� �ش��ار حممد اىل ان فريقنا ي�ضم
نخبة ج�ي��دة م��ن ال�لاع�ب�ين ال�شباب
ال��واع��دي��ن ال��ذي��ن بامكانهم حتقيق
مبتغانا يف التواجد بقوة مع الفرق
اجل �م��اه�يري��ة ال �ت��ي حت �ت��ل املراكز
املتقدمة يف الئحة النخبة العراقية
خ�صو�صا اننا ا�ستقطبنا خالل هذا
املو�سم العبني من الوجوه ال�شابة
لكن فعلهم ه��و م��ن اثبت وجودهم
ع �ل��ى امل���س�ت�ط�ي��ل االخ �� �ض��ر مبعية
تواجد بع�ض الالعبني الكبار ممن
مثلوا الفريق يف املوا�سم املا�ضية.

