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بغداد  /املدى
اس ـت ـم ـ ـ ــرت ي ـ ـ ــوم امـ ـ ــس تفـ ـ ـ ــاعالت
مختلف االطراف يف ضوء احلراك
الـنـ ــاجـم عـن أالزمـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
املـ ـتـعـلـق ـ ـ ـ ــة مب ـ ـ ـ ــوقـف الـ ـتـح ـ ـ ـ ــالـف
الكــردستــانـي والتــوافق والعــراقيــة
م ــن م ـ ـ ــرشـح االئـ ـتـالف الـع ـ ـ ــراق ــي
امل ــوح ــد ملـنـصـب رئـيــس ال ــوزراء يف
احلكومة املقبلة.
واسـتـن ــاداً إل ــى امل ــؤمت ــر الــصحفـي
لـرئيس اجلمهوريـة جالل طالباني
يـوم امس األول الذي اكـد فيه على
اهميـة احلوارات الـداخلية ملعـاجلة
أالزمـة بهـدف االتفـاق علـى مـرشح
جديـد ،فان معظم االطراف تسعى
إلـى احـاطـة مـا يجــري من جتـاذب
بـشيء من السـرية التي لـم يتسرب
مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا اال اإلعـالن ع ــن امل ـ ـ ـ ــواقـف

العامة الطراف العملية.
اليــومــان املــاضيــان شهــدا نـشــاط ـاً
ملحوظاً ولكن يف النجف االشرف
ولـيـ ــس يف بغ ـ ــداد .فقـ ــد زار ام ــس
األول وف ـ ـ ــد مــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة
اإلسالميـة املـرجع الـديـني األعلـى
ايـة اهلل العظمـى السيـستانـي ،كما
زار الـوفـد سمـاحـة الـسيـد مقتـدى
ال ـصـ ــدر .فـيـمـ ــا زار الـنـجف ام ــس
وفد التحالف الكردستاني والتقى
أيضاً باملراجع الدينية هناك.
واك ــدت م ـص ــادر م ـطـلعـ ــة يف داخل
الـتحــالف الكــردستــاني لـ (املــدى)
امس ان الوفد سيسعى يف لقاءاته
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــوضـ ـيـح ص ـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ــوقـف
الـتح ــالف واالسـب ــاب الـتـي دفعـته
واالطـ ـ ــراف األخـ ـ ــرى إلـ ـ ــى اتخـ ـ ــاذ
املـ ـ ـ ــوقـف م ــن تـ ـ ـ ــرشـ ـيـح ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــد

اجلعفــري ملـنـصـب رئـيــس الــوزراء.
وه ــو م ــا أك ــده مـ ــراسل (امل ــدى) يف
النجف الذي نقل عن برهم صالح
قـ ـ ـ ـ ـ ــولـه عـقـ ــب زيـ ـ ـ ـ ـ ــارتـه آيـ ـ ـ ـ ـ ــة اهلل
السيسـتاني "تبـاحثنا مـع سماحته
يف م ـسـتجــدات ال ــوضع ال ـسـيــاسـي
واك ـ ــدنـ ـ ــا عل ـ ــى اه ـم ـيـ ـ ــة عالق ـت ـن ـ ــا
كـتح ــالف ك ــردسـت ــانـي ب ــاالئـتالف،
وكــذلك اهـميــة العالقـة بـني الكـرد
والـشيعـة ،كمـا اكـدنـا علـى الـوحـدة
الـ ــوطـنـيـ ــة احلقــيقـيـ ــة بـني الـكـ ــرد
والـشـيعـة والــسنـة ،والـوقــوف صفـاً
واحـ ـ ــداً ضـ ـ ــد اإلرهـ ـ ــاب" .وأضـ ـ ــاف
صــالح "تعـودنـا ان يـسـمع سمـاحـة
السـيد السيستـاني من زائريه ،وقد
ق ــدمنــا له شــرح ـاً مــستـفيـضـ ـاً عن
املــستجــدات واالسبـاب الـتي دعـتنـا
إلى اتخـاذ هذا املـوقف ،كمـا قدمـنا

لـه الب ــراهني واالدلــة الـتي ل ــدينــا،
وقـد استـمع سمـاحتـه الينـا بـشكل
جـي ــد وق ــدم امل ـش ــورة م ــؤك ــداً عل ــى
ضـ ــرورة الـتـ ــواصـل مع كـل القـ ــوى
العـراقيـة ،وقـد اكـد سمــاحته علـى
وح ـ ــدة االئــتالف ،وه ـ ــو أم ـ ــر مهــم
وضــروري من وجهــة نظـرنــا أيضـاً،
فــنحـن نـ ــريـ ــد أن يـكـ ــون االئــتالف
مـوحـداً وقـويـاً ليكـون حليفـاً قـويـاً
ل ـنـ ـ ــا يف م ـ ـشـ ـ ــروع ب ـنـ ـ ــاء الـ ـ ــدولـ ـ ــة
احلديثة".
وحـ ـ ـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ــوقـف مـ ــن تـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـيـح
االئ ــتالف إلب ـ ـ ــراه ـيــم اجلـعف ـ ـ ــري
لـرئـاسـة الـوزراء ،قـال صـالح "نحن
متمسكـون مبطالبتنـا بتغيير اسم
م ـ ـ ـ ـ ـ ــرشـح االئـ ـ ـتـالف اب ـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
اجلـعف ــري وجـئـن ــا مـن اجل ش ــرح
وجهـ ــة ن ـظـ ــرنـ ــا واالسـتـمـ ــاع الـ ــى
ارائه".
وت ـ ــابع ص ـ ــالح "لـي ــس لـ ــديـنـ ــا اي
اعتــراض شخـصـي لكـن نحتـاج يف
املرحـلة القـادمة الـى بنـاء حكـومة
وحـدة وطـنيـة والـى وجـوه جـديـدة
الن اجلـعف ـ ــري لــن يـك ـ ــون رئ ـيـ ــس
وزراء عل ـ ــى وزارات امنـ ـ ــا علـ ـ ــى كل
العراقيني".
واعـ ـ ـ ــرب صـ ـ ـ ــالـح ع ــن االمـل يف ان
"يحتـرم االخوة يف االئتالف وجهة
نـظــرنــا يف مـطــالـبنــا بـتغـييــر اسم
مــرشحهم"  ،مـشيـرا الـى ان "احلل
يكمن يف احلوار الـبناء واملثمر بني
القوائم وصوال الى حل وطني".
وقـد زار الـوفـد الكــردستــاني الـذي
يـ ـضــم فـ ــضالً عــن عـ ـض ـ ــو املـك ـتــب
الـ ـسـيـ ــاسـي يف االحتـ ــاد الـ ــوطـنـي
بــرهم صــالح ،ازادي بــرواري عضـو
املـكـ ـت ــب ال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــاس ــي يف احل ـ ـ ــزب
ال ـ ــدميق ـ ــراطـي الـك ـ ــردسـت ـ ــانـي يف
الــنجـف كالً مــن آي ـ ــة اهلل مح ـم ـ ــد

سعـيـ ــد احلـكـيـم وآيـ ــة اهلل محـمـ ــد
الـيـعق ــوبـي ،وخـتـم ال ــزي ــارة بـلق ــاء
سماحة السيد مقتدى الصدر.
وكـانـت الشـورى املـركـزيـة للمجـلس
األعلـ ـ ــى لل ـثـ ـ ــورة اإلسالم ـي ـ ــة ق ـ ــد
أصـدرت تــوضيحـاً يـوم أمـس األول
أشـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـيـه إلـ ـ ـ ـ ـ ــى (إن االئ ـ ـتـالف
الع ــراقـي امل ــوح ــد م ــا زال م ــوح ــداً
ومتمـاسكـاً وملتـزماً بـآليـات العمل
املقــرة لــديه) مـع الت ــأكيــد علــى أن
(مـصلحــة البلـد والـشـعب العــراقي
املـظلــوم هي املـصلحـة الـعليـا الـتي
يحتكم إليها اجلميع).
وقـ ــال م ـصـ ــدر م ـطـلع أن االئــتالف
تـرك البـاب مفتـوحاً لـكل احلوارات
اجلادة والهادفـة إلى اختيار مرشح
رئاسة الوزراء.
وذكـر توضـيح الشـورى أن االئتالف
اشترط يف مـرشحه لرئاسة الوزراء
أن يكــون مقبـوالً مـحلي ـاً وإقليـميـاً
ودولياً.
وأكـد األمني العام حلـزب اهلل عضو
مجلس النواب عن االئتالف حسن
الـسـاري إلــى أن (اليــومني املقـبلني
سيشهدان لقـاءات وحوارات مكثفة
بني الكتـل السيـاسيـة حول تـشكيل
احلكومة املقبلة).
مـن جهـته اعـتبــر عـض ــو اجلمـعيــة
الـوطـنيــة املنـتهيــة واليتهــا ورئيـس
جتمع كفاءات العراق الدكتور علي
الدباغ أن جلوء الساسة إلى السيد
السيستاني يعد أمراً مقلقاً.
وق ـ ــال ال ـ ــدب ـ ــاغ لـ(امل ـ ــدى) أم ــس أن
سمــاحــة ال ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد الــسيــست ــاني
تـ ــرك لـلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـيـني حـ ــريـ ــة
اتخـ ـ ــاذ الق ـ ــرارات ،ألن املـ ـ ــرجع ـي ـ ــة
مبنــأى عن الـتفـاصـيل الــسيــاسيـة
التـي تعــد من مـســؤوليــة الـســاســة
أنفسهم.

اربيل  /املدى
نفــى رئيـس اقلـيم كــردستـان
مسعـود بـارزانـي امس االحـد
وج ــود خالف ــات عـمـيق ــة مع
الئح ـ ــة االئ ـتـالف الع ـ ــراقــي
امل ـ ـ ــوح ـ ـ ــد بـ ـ ـش ـ ـ ــأن تـ ـ ـشـك ـيـل
احلكومة العراقية.
وقــال بيــان ملكـتب بــارزاني يف
اربـيل "ب ــرزت خالل امل ـسـي ــرة
الـ ـتـفـ ـ ـ ــاوضـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل
احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
ت ـصـ ــريحـ ــات وايحـ ــاءات مـن
قبل بعض املصادر بان هناك
خـالف ـ ـ ـ ـ ــات ع ـ ـم ـ ـيـق ـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني
ال ــتح ـ ـ ــالف الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي
واالئتالف العراقي املوحد".
واوضـح الـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــان ان "ه ـ ـ ـ ــذه
الـتصـريحـات ال تـسـتنـد الـى
معلــومــات صحـيحــة ونــؤكــد
ان الـعالقـ ـ ــات ال ـت ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة
والـنـض ــالـي ــة بـني الـتح ــالف
الـك ـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــانــي واالئ ـتـالف

العـ ــراقـي املـ ــوحـ ــد عـمــيقـ ــة
وواسعة واستراتيجية".
وتـ ـ ـ ـ ــابـع ان "ظـهـ ـ ـ ـ ــور بـع ـ ــض
االخــتالف ـ ــات ح ـ ــول ع ـن ـ ــوان
معــني او مـ ـ ــوض ـ ـ ــوع محـ ـ ــدد
شـيء طـبـيعـي بــني احللف ــاء
خـص ــوص ــا يف ه ــذه امل ــرحل ــة
احل ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــة واملـعـق ـ ـ ـ ــدة م ــن
املـ ـ ـس ـيـ ـ ــرة الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة يف
العراق".
واك ــد الـبـي ــان ان "سـي ــاسـتـن ــا
كـانت وما زالـت واضحة وهي
انـنـ ــا ال نــتخـنـ ــدق مـع جهـ ــة
ض ـ ـ ــد جـه ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى وامن ـ ـ ــا
نـتخنـدق مع الـذيـن يلتقـون
معـنـ ــا ومع اكـث ــري ــة ال ــشعـب
العـراقي على اساس املبادىء
املشتركة".
واعــرب الـبـيــان عـن االمل يف
ان "ي ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوصـل ال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف
واالئ ـ ـ ـ ـت ــالف واحلـ ـل ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
اآلخرون الـى حلـول مرضـية

عـن ط ــريق احلــوار ملــصلحــة
كل االطراف".
واشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــى ان اع ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء
ال ــتح ـ ـ ــالف الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي
"ملـت ــزم ــون بـث ــوابـتـن ــا الـتـي
تــتعـلق بـتـثـبـيـت الـ ــدسـتـ ــور
والفـ ـ ــدرال ـي ـ ـ ــة والقـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا
ال ــدمي ــوق ــراطـي ــة الع ــراقـي ــة
ون ـت ـ ـ ــائج احل ـ ـ ــوار يف بغـ ـ ــداد
يـجب ان تــصب فــى الـنهــايــة
يف هذا اجملرى".

تسمية سالم املالكي رئيسا للكتلة الصدرية
وناطقاً باسمها يف جملس النواب
بغداد  /نينا
سـمت الـكتلـة الـصـدريـة يف قــائمــة االئتالف
الع ــراقي املــوح ــد النــائـب سالم املــالـكي وزيــر
الـنقل احلــالـي رئيـس ــا للكـتلــة الـصــدريــة يف
مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب ،امل ـ ـ ــؤمل ان يـعقـ ـ ــد اولـ ـ ــى
جلساته نهاية االسبوع احلالي.
وقــال قــصي الــسهـيل عـض ــو مجلــس النــواب
عـن االئـتـالف العـ ــراقـي املـ ــوح ـ ــد للـ ــوكـ ــالـ ــة
الــوطـنيــة الع ــراقيــة لـالنبــاء  /نـينــا  /امـس
االح ــد" :ان الكـتل ــة الـص ــدري ــة ق ــررت ايـض ــا
تـسمـية املـالكي نـاطقـا رسمـيا بـاسمهـا داخل

البـرملان ،واضـاف السـهيل "ان تسـمية املـالكي
جاءت بعـد اطالق العديد من اعـضاء الكتلة
الصدريـة تصريحـات يف ما يخـص اخلطوط
احلمر على القائمة العراقية".
واشــار الـسهـيل الــى "ان املــالـكي سـيلـعب دورا
يف التعبير عـن وجهات نظر الكتلـة الصدرية
يف البـرملـان وان الـكتلــة الصـدريـة يف مجلـس
الـنواب القادم ستلعب دورا يف تقريب وجهات
الـنـظــر بـني االطــراف ال ـسـيــاسـيــة وسـتكــون
سـنــدا جلـمـيع القــوى الـتـي تــريــد مــصلحــة
العراق".

ربع حاجة قطاع الكهرباء من التخصيصات املالية متوفر فقط

مسؤول يف الكهرباء :إدخال حمطات توليدية جديدة
يف اخلدمة أسهم يف حتسني الطاقة

بـائـع لعب اطفـال كمـا بـدا يف بغـداد امـس

بغـداد  /كـرمي الـســوداني وهـشـام
الركابي
عــزا الــوكـيل االقــدم لــوزارة الـكهــربــاء
امله ـن ـ ــدس رع ـ ــد احل ـ ــارس ،ال ــتح ـ ـســن
امللحــوظ يف الطـاقــة الكهـربــائيـة إلـى
إضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )250م ـ ـيـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــا واط مـ ــن
الــوحــدتـني الـتــولـيــديـتـني يف كــركــوك
ودخ ــول محـط ــة ال ــدورة رقـم ( )5إل ــى
اإلنتـاج بطـاقـة  120ميكـا واط .فضالً
ع ــن قل ـ ـ ــة االس ــتهـالك خالل امل ـ ـ ــوســم
احلــالـي بع ــد انقـضــاء فــصل ال ـشـتــاء
واالســتغـنـ ــاء عـن اســتخـ ــدام املـ ــدافـئ
الكهربائية.
واوضح احل ـ ــارس لـ (امل ـ ــدى) امـ ــس ان

انـتــاج الـطــاقــة كــان قـبل أكـثــر مـن 10
أيـام يتـراوح بـني ( )3900 - 3800ميكـا
واط فـيـم ـ ــا وصل اإلنـت ـ ــاج اآلن وبعـ ــد
دخـول احملطـات اجلـديـدة إلـى ()4350
ميكـا واط ..تـزامنـاً مع قلــة استهالك
الطـاقـة مع قـدوم أيـام الـربيع وارتفـاع
درجات احلرارة.
مـن ج ــانـب آخ ــر ق ــال العقـي ــد ديفـي ــد
بنــدر املسـؤول عـن مشـاريع الطـاقـة يف
مكـتب اعــادة اعمــار العـراق ،ان الـبنـى
الـتحتيـة لقطـاع الكـهربـاء سيئـة جداً
وان االوضــاع االمـنـيــة الـصعـبــة تعـمل
علـى تــأخيـر الـعمل يف اجنـاز مـشـاريع
الطاقة الكهربائية.

رشطة كركوك تتهم القوات متعددة اجلنسية بإطالق رساح متهمني
كركوك  /نينا
اتهـمـت شــرطــة كــرك ــوك القــوات مـتعــددة
اجلـن ـسـي ــات ومـحكـم ــة ك ــرك ــوك بـ ــاطالق
س ـ ـ ـ ــراح بـع ـ ــض املـ ـتـهـ ـم ــني ال ـ ـ ـ ــذي ــن يـ ـت ــم
اعتقالهم.
وقــال مـصــدر يف الـشــرطــة رفـض الكــشف
عـن اسمه" :ان القــوات متعـددة اجلنـسيـة
قــامـت ب ــاطالق ســراح عــدد مـن املـتهـمـني

الذين اعترفوا
بقيــامهم بــاعمـال ارهــابيـة ضـدهـا وضـد
قوات الشرطة".
على الـصعيد نـفسه قال عـرفان كركـوكلى
عـضــو اللـجنــة االمـنيــة يف احملــافـظــة":ان
ادارة محــافظـة كـركـوك مـستـاءة مـن مثل
هذه التصرفات"مبينا":ان قوات التحالف
واحملاكم اخملتـصة يف كركـوك تطلق سراح

املـتهمني بعـد ثالثـة ايام إمـا بكـفالـة وإما
بالعالقات الشخصية".
واضـاف" :ان محـافظ كـركـوك اجـتمع مع
رئـيــس مـحكـم ــة الـتـمـيـي ــز مـط ــالـب ــا اي ــاه
بـاتخـاذ اجـراءات قـانــونيـة بحـق املتهـمني
لكون هذا االمـر يثير اخلـوف يف الشارع".
واوضح" :ان ق ــوات الـتح ــالف ق ــامـت قـبل

ع ــدة اي ــام ب ــاطالق س ــراح مجـم ــوع ــة مـن
املــتهـمـني يف ق ـضـ ــاء احل ـ ــويجـ ــة مـن دون
الرجوع الى احملاكم العراقية".
وبني" :ان ادارة كــركــوك ال تــريــد التــدخل
يف شـؤون الـقضـاء ولـكن علـى الـقضـاء ان
يكـون نـزيهـا وعـادال وان تـأخـذ االجـراءات
القانـونية بحق االرهابيني او املشتبه بهم
مجراها".

واوضح يف مؤمتـر صحفي عقـده امس
وح ـضـ ــرته (امل ــدى) ان اعـم ــار الـبـنـي ــة
الـتحتية لقطـاع الكهرباء بحـاجة إلى
أكثر من  20مليار دوالر ال يتوفر منها
اآلن سوى  5.5مليار فقط.
وأضاف ان مجمل املشاريع املنفذة من
قبل مكـتب العقــود واملشـاريع بلغ 375
مشـروعاً مـنجزاً أو قيـد اإلجناز فضالً
عـن  80م ـشــروع ـاً غـي ــر محــالــة حـتــى
اآلن.
وبـني ان ه ــذه امل ـشـ ــاريع ت ــركـ ــزت عل ــى
نصب وانشـاء محطات ثانـوية وفرعية
يف بغداد والبصرة وواسط.
وعن الـسقف الـزمنـي النتهـاء مـشكلـة

الـكه ــرب ــاء ق ــال بـن ــدر ان ه ــذا يـت ــوقف
علــى اسـتقــرار الــوضع االمـني وتــوفــر
رؤوس االمـوال الالزمة .مشـيراً إلى ان
مشاريع الكهربـاء من املشاريع املعقدة
وذلـك لتـشـعبهــا وامتـداد شـبكــاتهـا يف
جميع ارجاء البالد.
وافـ ــاد بـ ــأن املـ ـش ـ ــاريع الـتـي هـي قـيـ ــد
اإلجنـ ــاز ال تـتـ ــرك ـ ــز إال علـ ــى تـ ــولـيـ ــد
الطـاقـة فـيمـا ال تـزال مـشـاريع أخـرى
لنقـل وتوزيع الـطاقـة معطلـة وبطيـئة
بـسـبب عــدم استقـرار احلـالـة االمـنيـة
يف منــاطق واسعـة مـن العـراق إضـافـة
إلـى عـدم وجـود الـتخصـيصـات املـاليـة
الكافية.

تسجيل إصابات باالنفلونزا بني احلامم يف العامرة
العمارة  /املدى
أعلـنت دائــرة صحــة ميـســان عن تـسجـيل
اصـابـات جـديـدة مبـرض أنفلـونــزا الطيـور
بني عــدد مـن احلمــام الــداجن يف مــدينــة
العمارة.
واوضح النـاطـق اإلعالمي للـدائـرة جمـال
العل ــوي ان الفحــوصــات اخملـتبــريــة الـتي
اجرتها دائـرة البيطرة يف احملـافظة ،اكدت
اصــابــة عــدد مـن طـيــور احلـم ــام العــائــدة

الحد املواطنني بفيروس املرض.
وأضـ ـ ــاف ان فح ـ ــوص ـ ــات اول ـي ـ ــة أج ـ ــريــت
للمربي وافراد عائلته ،وارسلت عينات من
دمهـم إلــى اخملـتـبــر املــرك ــزي للـتــأكــد مـن
اصابتهم باملرض أو عدمها.
وق ـ ــد ص ـ ــودرت ط ـي ـ ــور احل ـم ـ ــام مــن ق ــبل
املـستـشفــى البـيطـري لـطمـرهـا يف مـواقع
ال ـطـمـ ــر ال ــصحـي حتـ ـسـب ـ ـاً مـن انـتـ ـشـ ــار
املرض.

