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أعـد جيش االحتالل األمـريكي مواد اعالمـية واعالنات
اخفـي مصـدرهـا بــاستخـدام طـرف غـامـض، ثم مـررهـا
علـى الصحـافة احمللـية لقـاء ثمن. هـذا ما كـشفت عنه

صحيفة لوس اجنلز تاميز األمريكية مؤخراً. 
هـــذا الكــشف يـتـــزامــن مع حتقـيقـــات واسعـــة جتـــريهـــا
جهــات امـــريكـيــة عــديــدة بــشــأن فــســاد مــالـي مــارسـته
الــــسلــطــــات املــــالـيــــة واالداريـــــة يف العــــراق. ولـن نـكــــون
مخـطـئـني إذا اسـتـنـتجـنــــا ان روائح الفــســـاد هـي الـتـي
قـــادت الــصحـيفـــة األمــــريكـيـــة إلـــى املــطـبـخ اإلعالمـي

جليش االحتالل. 
ان واحدة من الصعوبـات التي تعترض فهمـنا للروايات
الصحفية األمريكية املاخوذة من الساحة العراقية هي
حـرصهـا علـى تقـدمي روايـات يحـاصـرهـا أسلـوب خـاص
تـأبــى التقـدم بـاستـنتـاجـات سيـاسيـة واضحــة. نحن ال
نـسـتخف بهــذا األسلـوب مــادام فعـاالً، وقــد نعـتمـده يف
قـضــايــا خــاصـــة. من الــواضح ان مــوقـعنـــا من املــشكلــة
مـخــتـلـف، فـفــــضــيـحـــــــة املــــطــبـخ اإلعـالمــي لـلـجــيـــــش
األمـريكي شـكل اهانـة للصحـافة العـراقيـة واستخفـافاً
بهــا، وهي مــازالت يف خـطــواتهـا األولـى مـن حيـث بنـاء
حـرياتهـا واستقاللهـا الفكري. ان االمـر يتعلـق بنا اذن،
فـضالً عن ذلك فـان مـا يـرونه حـادثـاً معـزوالً، أو مجـرد
قصـة صـحفيـة، نـراه نحـن داخل سلـسلــة من احلـوادث
يـشدها ربـاط االحتالل وممارسـاته الالاخالقية. إن كل
مـاهـو سيـاسي وميـارس تـأثيـره علــى السـاحـة العـراقيـة

يحظى عندنا بأهمية استثنائية.
ان مـــا كـــشفـت عــنه صحـيفـــة لـــوس اجنلـــز تـــاميـــز هـــو
فضيـحة من النوع السياسي، وتـتجاوز بكثير اخلروقات
يف التقــاليــد اإلعالميـة. هـذا هــو استـنتــاجنــا. نحن ال
نـقلل مـن القـيـمـــة األخالقـيـــة وال اخملـــاطـــر املـــرتـبـطـــة
بــالتــأثيـر علـى مجـرى العـمليــة اإلعالميـة، بل ان هـذه
القيمة وتلك اخملاطر تشكالن مـؤشراً على قضايا أكثر
خطورة. فاجليـش األمريكي بات يف عزلة خانقة بسبب
اخطـاء سيـاسيـة جـوهـريــة، من هنـا احتـاج إلـى مـطبخ
اعالمـي السنـــاد بنــادقه املـشــرعـــة، وتبـييــض صفحـته،
وخلق ظـهيــر بــوســائل الغـش واخلــداع. وعلــى اجلـملــة
نعتـقد ان خـروقات اجلـيش األمـريكي حلـقوق اإلنـسان

األساسية يف العراق أوصلته إلى الفضيحة األخيرة.
مـن يخــطـئ يف الــسـيـــاســـة واحلــــرب يقــــود نفـــسه إلـــى

اقتراف حماقات أخرى. 
ثمة حـسابات نريد تصفيتهـا بشأن الروايات الصحفية
الـتـي تـنــطلق مـن الــســـاحـــة العـــراقـيـــة. ففـي الـــروايـــة
األخيــرة زارنــا مــراسل صحـيفــة لــوس اجنلــز تــاميــز يف
مبنـى )املـدى( ألنه اراد لـروايـته سنـدا قـويـا مـن مصـدر
عـراقي، وقـد تبـني لنـا يف مـا بعـد، ان )املـدى( كـانـت هي
املصـدر الــوحيــد، واكثــر من هــذا أعطـى املــراسل نفـسه
احلق يف ان يخـطئ بحقنـا. الحظـوا ما حـدث: فوجـئنا
بتسلل اعالنني أو ثالثـة ذات مصدر عراقـي، وقد نشرت
بـسـبب تـوجهـاتهـا العـامـة التـي تتـفق مع ميـولنـا، والن
مـصــدرهــا عــراقـي، فقــد تــسلـم قــسـم اإلعالنـــات لقــاء
نـشـرهـا اسعـاراً مـوضـوعـة ملعلـنني عــراقيـني، فمـا الـذي
جعل املـراسل يسـتنتج انـه لو كـانت من مـصدر امـريكي

لطلبنا لقاءها اسعاراً أعلى؟
ال نعتقد بحـدوث خطاً يف التـرجمة، لكن املـراسل قفز،
بـسبب خفته، إلـى استنتـاج مستحيل، وألنه احـتاج إلى

دعم بلساننا.
مـن بــني كل الــصحـف العــــراقـيــــة الـتـي تـــسـللـت الــيهــــا
إعالنات املـطبخ األمريكي، ظهرت )املـدى( هي الوحيدة
التي تـسلمت مـثل هذه اإلعالنـات، على الـرغم من انـنا
الـصحـيفــة الـتي رفـضـتهــا متــامــاً، وإذا مــا تـسلـل اثنــان
مـنهـــا، فـبــسـبــب اللعـبـــة الـتـي لعـبـتهــــا علـــى مــسـتـــوى

املضمون واملصدر.
نـشير هنا إلى ان التحرير يف )املدى( ال يقرأ اإلعالنات
مــطـمـئـنــــاً لــــوجــــود اوامــــر صــــارمــــة بـــشــــأن نــــوعـيــتهــــا
ومصـدرهـا، واالعالنـات عنـدنــا قليلـة اصالً. ان مـا اثـار
استغـرابنـا ان مـراسل لـوس اجنلـز تـاميـز لم يـنقل عنـا
رفــضـنـــــا العالنـني قــبل عــــام واحــــد بــــدوا مبــضــــامـني
امريكيـة صريحـة، وكان مـصدرهمـا عراقـياً أيضـاً، حتى
انهـمـــا ظهــرا اشـبه مبقــال كـتـبه شخـص عــراقـي وضع
اسـمه حتت الـنص. املـراسل لـم ينقل كـذلـك اشمئـزازنـا
مـن األســــالـيـب الــــرخـيــصــــة الـتـي اعـتـمــــدهــــا املــطــبخ
اإلعالمــي يف اجلــيــــش األمـــــريـكــي، وهجـــــومــنــــــا علـــــى

البنتاغون بسبب سياسياته اخلرقاء يف العراق. 
اننا لم نخش توسيع الروايـة ومّدها إلى السياسة، وهو
مــا نعتقـد انه يـتفق مع املـواقف الـسيـاسيـة التـي تعبـر
عنها صحيفتنا، فضالً عن اتفاقه مع احلقيقة يف هذه
القـضيـة، لـكن املـراسل االمـريـكي ضـيقهــا واحتـاج إلـى

دعم استولى عليه باستنتاج شخصي.
ان صحيفـة لوس اجنلـز تاميـز مطالـبة بتقـدمي اعتذار
للـ)املـدى( عـن خطـأ مـراسلهـا الـذي احلق ضـرراً بـالغـاً
بـسمعـة صـحيفـتنـا ومـواقفهـا املـسـتقلـة، ومـوقفهــا من
السيـاسة األمـريكيـة اخلرقـاء على وجه الـتحديـد تلك
الـتي طـاملـا اشــارت اليهــا الصـحيفــة وانتقـدتهـا بـشـدة.
إزاء ذلـك نطــالب الـصحفـيني األجــانب الــذين النـشك
بـأهــدافهـم األخالقيــة واملهـنيــة ان يكـونــوا أكثـر تـفهمـاً
لهــواجــسـنــا الــوطـنـيــة وعــدم اسـتخـــدام العــراقـيـني يف

رواياتهم واالساءة اليهم. 
يف الـوقت الـذي نـشعـر بـأننـا قـريبـون ومـتضـامنـون مع
األهــداف املهـنيـة واالخـالقيـة ملـا كـشـفت عـنه صحـيفـة
لوس اجنلز تاميز، يأخـذنا االستغراب من كون الساحة
العراقيـة باتت تشكل مصدراً كبيـراً للروايات الصحفية
الفـضائحـية التـي تنشـر يف الصحـافة األمـريكيـة. فمن
أيـن يحــصلــــون علـــى مـعلـــومــــاتهـم ان لــم يكـــونـــوا قـــد

حصلوا عليها من مصادر امريكية حتديدا ً؟ 
نـود ان نكشف عن بعـض خبراتنـا للصحفـيني األجانب
بـشأن اسـترجـاعنـا اعمـاالً فنيـة مسـروقة واعـادتهـا إلى
املــؤسـســات الـتي ســـرقت مـنهـــا عن طــريق شــرائهـــا من
اشخــاص ال يطـرحـون انفــسهم كـلصـوص والنعـامـلهم
باملقـابل لصوصاً. اهـدافنا الوطـنية يف استرجـاع تراثنا
الفــنــي مــن العــبــث والــضــيـــــاع هـــــو أكــثـــــر اهــمــيـــــة مــن
الـتوبيخـات األخالقية الـتي نعرف انهـا غير مجـدية يف
ظــروف العــراق الـســـائبــة واخلـطــرة. نـعتـــرف اننـــا غيــر
مقتـنعني بهـذا األسلـوب، لـكنه أسلــوب يحقق النـتيجـة
املرجـوة، ويبقيـنا ضـمن حصـانتنـا األخالقيـة واهدافـنا
الــــوطـنـيــــة. إزاء ذلـك نحـن ال نــتعــــامـل مع فــــاســــديـن
ميـارسون دور املـصدر لـنا لـفضيحـة فسـاد، ففي احلـالة
العراقية الـبائسة نلتقي دوماً ببـؤساء عرفوا عن طريق
املصادفـة أن ما حصلوا عليه يشكل عند البعض اهمية

وطنية ال تقدر بثمن. 
لكـن فــســاد الـطــارئـني والـبــؤســاء ال يــشـبه ابــداً فــســاد
مـــؤســســـة هـــائلـــة مـثل اجلـيــش األمـــريكـي ومـطــبخهـــا
اإلعالمـي يف العـــراق. ان فـــاســـداً مـن هـــذا املـطـبخ قـــد
يكـون هو املصـدر للقصـة الصحفـية التي نـشرتهـا لوس
اجنلـز تـاميـز. لقـاء مـاذا؟ احلـقيقـة؟ دعـونـا ال منـارس
اخلـــداع علـــى بعـضـنـــا الـبعــض. للفـــاســـديـن دورهـم يف
كــشف )احلقـيقــة !(، لكـن ليــس بنــاءهــا وفـتحهــا علــى
مكامـن الفساد االصلية. املـنافسة الصـحفية للحصول
عـلى روايـة ليـست بعيـدة عن تـبني الـفاسـدين كمـصدر،
والصحـافة نفـسها تـدفع لهـم لقاء خـدماتهـم، وتتكفل
ــــــــــوح عــــن اســــمــــــــــائـهــــم.  ــــــــــة بـعــــــــــدم الــــب ـاخـالق املـهــــن ـ ـ ـ
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 بغداد / 
ــــــــــــــدربــــــني أكــــــــــــــد شــــــيــخ امل
العــــراقـيـني عـمــــو بــــابــــا ان
مـجمــوعــة مــسلحــة قـــامت
بـاقتحـام منـزله يف منطـقة
زيـــــونـــــة وســـط العـــــاصــمـــــة
بغــداد وســـرقت امــواالً كــان
مـســؤولـــون حكــومـيــون قــد
تبـرعوا بـها لغـرض تسـديد

نفقات عالجه.
واوضح بــــابــــا ان عــــدداً مـن
املــــسـلحــني قــــــامــــــوا لـــيلــــــة
األربعاء علـى اخلميس ويف
متــــام الـــســــاعـــــة العــــاشــــرة
والــنــــصف بــــــدهــم املــنــــــزل
وقـيـــــامهـم بـتــــوثــيق يـــــديه
وعـــصــب عــيــنــيه واجــبـــــروه
حتـت تهــديــد الــسالح علــى
ابـالغهــم بــــشــــــان طــبـــيعــــــة
االمــوال الـتي قــدمهــا عــدد
مــن املـــــســـــــؤولــني لـه خـالل
األيــــام الـقلــيلــــة املــــاضـيــــة
لـغــــــــــــرض عـالجـه خــــــــــــارج

ـ ـ

ـ ـ

عصابة مسلحة تسطو عىل منزل 
عمو بابا وترسق أمواالً خمصصة لعالجه 

طــــــــالـــبــــــــانـــي اوفــــــــد احــــــــد
معـــاونــيه مـــؤخـــراً لـــزيـــارة
شيخ املـدربـني واالطمـئنـان
علـــى صحـته كـمـــا قـــدم له
رئــيــــس الـــــــوزراء العــــــراقــي
الـــــــــســــــــــــابـق ايــــــــــــاد عـالوي
مــســـانـــدة مـــالـيــــة لغـــرض
الـعالج إضافـة إلى مـسؤول
رفــيع املـــسـتـــوى مــن اقلـيـم

كردستان العراق. 

العراق.
وأضاف شـيخ املدربني: وقد
قــامـت عنــاصـــر اجملمــوعــة
الــتــي لـــم اتعـــــــرف علـــيهــــــا
بسرقة اموال تبرع بها عدد
مـن الــشخـصـيـــات واعـتـبـــر
كـبـيـــر املـــدربـني الـــذي قـــاد
املـنـتخـب العــراقـي يف اكـبــر
عــدد من املبـاريـات الـدوليـة
ان هـــذا االعتـــداء سيــؤخــر

من فرصة العالج. 
ــــــــــــدربـــــني وكــــــــــــان شـــــيـخ امل
يفـتــــرض ان يغــــادر نهـــايـــة
األسـبوع اجلاري إلـى عمان
لـيدخل احـد مسـتشفيـاتها
إلجـــراء عـملـيـــة جـــراحـيـــة
لـبـتـــر احـــد اصــــابع قــــدمه
الـيمنـى بـسبـب مضـاعفـات
إصــــــــابـــتـه مبــــــــرض ادى يف
وقـــت ســـــــــابـق إلـــــــــى بـــتـــــــــر
اصـبعـني العـــام املـــاضـي يف

عمان. 
وكــــــــــان الــــــــــرئــــيــــــــس جـالل

ـ ـ

الرمادي/ املدى 
أعـلــنــت اربـعــــــة تــنــــظــيــمــــــات
مــسـلحـــة يف بـيــــان لهـــا جـــرى
تــــــوزيـعه يف الــــــرمــــــادي امــــس
اجلمعــة انهـا اوقـفت تعــاونهـا
مع الــتــنـــظــيــمـــــات الــتــــــابعـــــة
لـلقــــــاعــــــدة يف العــــــراق الــتــي
يـديـرهـا االرهــابي االردني أبـو

مصعب الزرقاوي. 
وجـاء يف البيان الـذي حصلت
)املـــدى( علـــى نــسخـــة مـنه ان
اجلهـــات الـتـي حتـمل اسـمـــاء
)ثــوار االنبــار( و )كتــائب ثـورة
ـــــــــش الـعـــــــــشـــــــــــــريـــــن( و )جـــــي
ــــــش اجملــــــــاهــــــــديـــن( و )اجلـــي

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

اربعة تنظيامت مسلحة تعلن وقف تعاوهنا
مع تنظيم القاعدة يف الرمادي

انتشار 3 آالف مقاتل من أبناء العشائر 
ملواجهة اجلماعات املتطرفة

الناصرية/
كـشف محـافظ ذي قـار وكـالـة
ــــــــــــاط مـخـــــــطـــــــط عـــــن احـــــب
السقــــاط احملــــافــظــــة كــــانـت
تـعــمـل عـلـــــــى تــنـفــيـــــــذه اربـع
مجـامـيع مــسلحـة مـدعـومـة
من احـدى دول اجلــوار خالل
الـتـظـــاهـــرات الـتـي شهـــدتهـــا
احملـــــافــظـــــة مــطـلع الــــشهـــــر

ـ

حمافظ ذي قار يكشف عن احباط حماولة ختريبية للسيطرة عىل املحافظة
اربع مرات يوميـا باحدى دول
اجلـــــوار ) مــن دون ان يحـــــدد
الـــــــدولـــــــة اجملـــــــاورة ( ووعـــــــد
الـشيخ علي بكشـف مزيد من
املـعـلــــــــومــــــــات بـعــــــــد اكـــمــــــــال
الـــتـحـقـــيـق كـــمـــــــا اعـلـــن عـــن
تـــشكـيل جلـنـــة للــتحقـيق يف
ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــار عــل اطــالق الــــــــن

املتظاهرين.
ـ ـ

علــــى الــــدوائــــر احلـكــــومـيــــة
خـالل الــتــــظـــــــاهـــــــرات الــتــي
شهـدتهـا املـدينـة خالل يـومي
االربعـاء واخلمـيس املـاضيني
وقــــد كــــانـت اجملــــامـيـع تعــمل
علــى رفع عــدد االصــابــات يف
التـظـاهـرات الـى 400 اصـابـة
وقـد كـشـفت اجهـزة الـتنـصت
ان هـذه اجملاميع كانت تتصل

اجلاري. 
وقـــال احـمـــد الــشــيخ علـي يف
اجــــتــــمـــــــــــاع ضــــم اعـالمــــيــــي
احملـــافـظـــة ومــســـؤولـي اعالم
الدوائـر احلكومـية : اكتـشفنا
اربع مجاميع تخريبية  كانت
تخـطـط السقـاط احملـافـظـة
واقتحـام الـسجـن االصالحي
ونهـب املــصـــارف والــسـيــطـــرة

بغداد / نصير العوام 
أعـلـــنـــت املـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا
املـــسـتـقلــــة لالنــتخــــابــــات امـــس
النتـائج النهـائيـة غيـر املصـدقة
لالنـتخـــابـــات الـبـــرملـــانـيـــة الـتـي
جـرت مـنتـصف الـشهـر املــاضي،
وقـــــــال صفــــــوان رشــيــــــد عـــضــــــو
مـجلــــس املفــــوضـني يف مــــؤمتــــر
صـحفـــي عقـــــــدتـه املفـــــــوضــيـــــــة
وحــضـــــرته )املــــدى( ان قــــائـمــــة
االئتالف العـراقي املـوحـد فـازت
بـــاملـــركـــز األول بعـــد ان حــصلـت
علـــى )128( مقعــداً مـنهــا )19(
مقعـــداَ مـن املقـــاعـــد الـــوطـنـيـــة
)الـتعــويـضـيـــة( بعــد ان جـمعـت
)5021137( صــوتــاً، فـيمــا حـلت
قــائمــة الـتحــالف الكــردستــاني
بـاملـركــز الثـانـي عنـدمـا حـصلت
علــــى )53( مـقعــــداً مــنهــــا )10(
وطــــنــــيــــــــــــة بـعــــــــــــد ان جــــمـعــــت

يف نتائج االنتخابات النهائية غير املصدقة 
االئتالف اوالً بـ 128 مقعدًا والكردستاين ثانياً بـ 53 والتوافق ثالثاً بـ 44 والعراقية رابعاً بـ 25 

يومان لالعرتاضات .. و)             ( تنرش اسامء اعضاء جملس النواب 
تقرير البعثة الدولية: االطار القانوين لالنتخابات كان متوافقاً مع املعايري الديمقراطية

املفــــوضـيــــة الـعلـيــــا املـــسـتـقلــــة
لالنـتخــابــات إلــى إلغــاء نـتــائج
االقــــتــــــــــــراع يف 227 صــــنــــــــــــدوق

اقتراع.
وخلص التقـرير إلى ان النتائج
الـــتـــي اسـفـــــــــرت عـــنـهـــــــــا هـــــــــذه
االنـتخــابــات رسـخت يف وجــدان
الفـــــريق ان هــــذه الـــــرحلــــة مـن
تـــاريـخ العـــراق تـــؤكـــد احلـــاجـــة
املـلحـــــة لقـيــــام وحــــدة وطـنـيــــة
حقـيقـيـــة تـتـمـثل فـيهـــا جـمـيع
مكـــونـــات الـــشعـب العـــراقـي بال
اسـتثناء وال تهمـيش وان تعطى
هـــــــــذه املــكـــــــــونـــــــــات الـفـــــــــرصـــــــــة
احلـقيـقيــة لـلمـشــاركــة يف صـنع
القــــرار وخــــاصــــة يف القــضــــايــــا
املـصـيـــريـــة الـتـي متــس حـــاضـــر

العراق ومستقبله.
"مقتطفات موسعة من التقرير

على الصفحة الثانية" 

حـيث اتخـذت إجـراءات لـضمـان
ممــــارســـــة احلقــــوق واحلــــريــــات
الــسـيـــاسـيـــة وشــملـت إجـــراءات

خالقة لضمان متثيل النساء.
وأشـــاد الـتقـــريـــر بــسعـــة متـثـيل
الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي
شــــــــــــاركــــت يف االنــــتـخــــــــــــابــــــــــــات
لقــطــــاعــــات الــــشعــب العــــراقـي
ومتـكــنهــــا مـن تــــالـيـف اللــــوائح
واجـــراء احلـمالت االنـتخـــابـيـــة
علـــى الـــرغـم مـن وجـــود اعـمـــال

عنف خطرة. 
وتــطـــرق الـتقـــريـــر إلــــى تقـــدمي
الـفي شكـوى تـدعي وجـود انـواع
مـــتـعـــــــــددة مـــن االنـــتـهـــــــــاكـــــــــات
واخملـــالفــات االنـتخــابـيــة مـنهــا
الــتالعـب يف اسـتـمـــــارات الفــــرز
والتــرهـيب والـعنـف والنــواقـص
يف سـجـالت الــنـــــــاخــبــني حــيــث
دفعـت االنـتهـــاكـــات القـــانـــونـيـــة

والـــــطـعـــــــــون بـــــــشـــــــــأن نـــتـــــــــائـج
االنــتخــــابــــات، مـــشـيــــراً إلــــى ان
نـتـــائج االنـتخـــابـــات الـنهـــائـيـــة
املصـادق عليهـا ستعلـن األسبوع

املقبل. 
)اســمــــــاء الــنـــــــواب الفــــــائــــــزيــن

بعضوية اجمللس ص2(.
وقـــبـل هــــــــذا كــــــــانـــت  الـــبـعـــثــــــــة
الـــدولـيـــة ملـــراقـبـــة االنـتخـــابـــات
العــراقيـة قـد اصـدرت تقـريـرهـا
الـــنهــــــائــي الــــــذي أعــــــده فـــــــريق

التقييم التابع لها.
وخلـص التقـريـر إلـى ان اإلطـار
القــــانــــونــي لالنــتخــــابــــات كــــان
مــــتــــــــــوافـقــــــــــا مـع املـعــــــــــايــــيــــــــــر
الـــــــدميقــــــراطــيــــــة كــمــــــا جــــــرى
تعـــــريـفهـــــا مــن قــبـل القـــــانـــــون
الــــدولـي واملـنــظـمــــات الــــدولـيــــة
بـــاالخــص انهـــا أجـــريـت يف ظل
دستـور وقـانـون انتخـابي جـديـد

والتـحريـر فحـصلت عـلى ثـالثة
مـقـــــــــــاعـــــــــــد بـعـــــــــــد ان جــــمـعــــت
)129847( وحــــصـلـــت قـــــــائـــمـــــــة
رســــــــالـــيــــــــون عـلــــــــى مـقـعــــــــديـــن
احـدهمـا وطـني بعـد ان جـمعت
)145028( صـــوتـــاً، مـــوضحـــاً ان
قـــائـمـــة مـثـــال االلـــوسـي لالمـــة
العـراقيــة واجلبهـة التـركمـانيـة
العـــراقيــة واحلــركــة االيــزيــديــة
مــــن اجـل االصـالح والــــتـقـــــــــــدم
وقـــائـمـــة الـــرافـــديـن حــصـل كل
منهـا علـى مقعـد واحـد. مـؤكـداً
ان مقـــاعـــد احملـــافــظـــات بـلغـت
)230( مـقـعــــــــداً و)44( مـقـعــــــــدا
وطنياً ومقعـداً تعويضياً ليكون
مجــمل املقـــاعــــد )275( مقعـــداً

يف مجلس النواب القادم.
وبـــيّـــن رشـــيـــــــد ان املـفـــــــوضـــيـــــــة
سـتـمهـل الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة
يـــــــومــني لــتـقـــــــدمي الـــــشـكـــــــاوى

)2642172( صــــوتــــاً وأضــــاف ان
املــركـــز الثـــالث كـــان من نـصـيب
جبهــة التـوافق العــراقيـة. الـتي
حصلت على )44( مقعداً سبعة
مــنهـــا وطـنـيــــة بعـــد ان جــمعـت
)1840216( صـوتاً فيـما حصلت
القائمـة العراقية الوطنية على
)25( مقعـداً منهـا اربعة وطـنية
بعـد ان جمعت )977325( صوتاً
واحــــتـلــــت املـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــرابـع،
وحـــصلــت اجلــبهــــــة العـــــراقــيـــــة
لـلحـــوار الـــوطـنــي علـــى املـــركـــز
اخلــامــس عنــدمــا فــازت بـ )11(
مقعـداً اثنـان منهــا وطنيـة بعـد
ان جمعت )499963( صـوتاً، اما
االحتــاد اإلسالمي الكـردستـاني
فحــصل علـــى املـــركـــز الــســـادس
بخـمــســـة مقـــاعـــد مـنهـــا واحـــد
وطـنـي بعـــد ان جـمع )157688(
صــــوتــــاً امــــا كــتلــــة املــصــــاحلــــة

زوار يف حضرة االمام علي )ع( يف عيد الغدير

بغداد / كرمي السوداني 
أعلـنـت وزارة الـنفـط بــدء الـضخ الـتجــريـبـي
للـنفــط عبــر مـنفــذ مـينــاء جـيهـــان التـــركي.
مـــســــؤول يف الــــوزارة قــــال : ان اعــــادة الـــضخ
التجريـبي جاء بعـد جهود متـواصلة يبـذلها
العـــــاملـــــون يف القــطـــــاع الــنفــطـي لـتـــــأهــيل
واصالح انـــــابــيــب الــنفــط اخلـــــام املــتــضـــــررة
نـتـيجـــة العـملـيــات الـتخــريـبـيــة مـضـيفــاً ان
الطـاقـة الـكليــة للبـث التجـريـبي تـزيـد علـى
200 الف بــــــرمـــيل يــــــومــيــــــاً ويف الــنــيـــــــة رفع
الـطـــاقـــة الـتقـــديـــريـــة يف غـضـــون االســـابـيع

املقبلة.  

بدء الضخ التجريبي للنفط
عرب ميناء جيهان 

النجف/علي املطلبي
اكتشفت يف النجف مقبرة جماعـية سابعة تضم اكثر من
22 ضـحيــة ألطفــال ونـســاء مـقيــدة ايــديـهن الــى الــوراء،
االمـــر الـــذي يــــرجح ان هـــؤالء الـنــســـوة مت دفــنهـن وهـن
احـيـــاء. "وقـــال مـصـــدر مــســـؤول يف محـــافـظـــة الــنجف لـ
)املــدى(: مت اكتـشـاف هــذه املقبــرة من خـالل عمل احـدى
الـشـركـات الـتي تـنفــذ عمـليــات احلفـريـات يف مــوقع يقع
غـرب مـنطقـة احليـدريـة شمـال مـدينـة النجف". واضـاف
املـصـــدر. ان طه اجلـــزراوي نـــائـب رئـيــس اجلـمهـــوريـــة يف
النظـام املباد هـو الذي اصـدر اوامر تنـفيذ احكـام االعدام
يف جـمــــــــــــــــــيع هــؤالء الضحـــــــــــايــا عقب فــــــــــــشل انتفـاضـة

عام 1991 .

اكتشاف مقربة مجاعية
لنساء وأطفال يف النجف

بغداد / 
اكـــــد الــنـــــاطق بـــــأســم وزارة الـــــدفـــــاع
الــسـيــــد محـمــــد العـــسكـــري ان قـــرار
اغالق طـــرق املـــواصالت يف عـــدد مـن
احملافظات اتخذ بناء على معلومات
اسـتخبـاريــة دقيقـة بـوجـود عـمليـات
ارهـابيـة سـتنفـذ يف بغـداد بـالتـزامن

مع اإلعالن عن نتائج االنتخابات.
وقـال العـسكــري يف تصـريح خـص به
)املــدى( امــس : ان قـــرار اغالق مــدن
املـــــــــوصـل وســـــــــامـــــــــراء والـــــــــرمـــــــــادي
والفلـوجـة وكـركـوك وبــابل وبعقـوبـة

إغالق 9 مدن عشية اإلعالن عن النتائج حتسباً ألعامل عنف 
املنـاطق املـشمـولــة به بل يهـدف إلـى
قطع خطوط االعـداء بني هذه املدن

وبغداد
واشـــــار العـــسـكــــري ان هــــذا االجــــراء
اتخــذ وقـــائيــاً بعــد ان شهــدت بغــداد
وبعــض املـــــدن تـــصعــيـــــداً يف اعــمـــــال
العـنـف اودت بحـيـــــاة العـــشــــرات مـن
األبـــريـــاء، مـــوضحـــاً ان قـــوات االمـن
تـغـــــطـــي اول شـــيء يف ســـبـــيـل عـــــــــدم
افــــســـــاد فـــــرحـــــة املـــــواطــن العـــــراقــي
بـــــــالــنــتـــــــائـج الــتــي اسـفـــــــرت عــنـهـــــــا

االنتخابات. 

والـنجف وكــربالء ملــدة يـــومني الــذي
أعلـن عـنه امـــس يهـــدف إلـــى تـــأمـني
مناطق محيط بغـداد بعد ان توفرت
معلـومـات دقـيقـة عـن نيــة جمـاعـات
مـــسلحـــة تـنفـيـــذ عـملـيـــات ارهـــابـيـــة

ضخمة يف بغداد ومحيطها.
ــــــــــــاك واوضـح الـعــــــــــســـكــــــــــــري ان هـــــن
مـعلـــومـــات عـن عــصـــابـــات مـــسـلحـــة
حتـــاول الـتحـــرك بـني املـنـــاطق الـتـي
شــمـلهـــــــا االغالق ومــــــديــنـــــــة بغــــــداد
لغـرض القـيام بـأعمـال عنف مـشدداً
علـــى ان هـــذا االجـــراء ال يــسـتهـــدف

ـ ـ

عـــشــــائــــر املـنـــطقــــة سـتــــوفــــر
ــــــــة وســـتـــتـــــصــــــــدى احلـــمــــــــاي
للعنـاصـر الـدخيلـة واخملـربـة،
حــسـب وصف املـصـــدر "وعلـــى
صـعيـــد متـصل كــشف مـصــدر
رفيع املـستـوى يف الـداخليـة لـ
)املــدى( ان القــوات العــراقـيــة
ـــــــــالــــتـعـــــــــاون مـع مــــتـعـــــــــددة ب
اجلنسيـة تقوم حـالياً بعـملية
عـــسكـــريـــة أطـلق علـيهـــا اسـم
)اجلـــبل( وذلـك يف مــنــــطقــــــة
الـــبغــــــدادي الغـــــربــيــــــة وانهـــــا
اعتقلت أكـثر من 150 شخصاً
وصــــــــــــــادرت كــــــمــــــيــــــــــــــات مــــــن

االسلحة. 
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اإلسالمـي( تـــديـن العـملـيـــات
املــــسـلحــــــة الــتــي تــــســـتهــــــدف
األبـريـاء وانهـا تـوقف تعـاونهـا

مع تنظيم القاعدة. 
إلــــى ذلـك ذكــــر مــصــــدر امـنـي
مــــطـلـع رفــــض الــكــــــشـف عـــن
اســمه ان عـــشــــائــــر الــــرمــــادي
شكلت مـيليـشيـا تتكـون من 3
االف مقــــــاتل ســتــنــتـــــشــــــر يف
املــدينـة بــاالتفــاق مع القـوات
ــــــة الــتــي مــتـعــــــددة اجلــنـــــســي
ــــــســــتـقـــــــــر يف الـقـــــصـــــــــور ســــت
الــرئـــاسيــة بعــد االنـتهـــاء من
العـمليات اجلـارية يف املـنطقة
الغــربـيــة. وأضــاف املـصــدر ان
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بشأن ما نشرته لوس اجنلز تاميز


