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6146العدد )          ( السنة الثالثة االثنني)       (اذار    كتاب بريمر الصادر حديثاً
حول جتربة عمله يف العراق

)سنتي يف العراق(

تنـرشه املـــدى يف حلقــات يـــوميــة

 احللقة السابعة عشرة ص8

بغداد / املدى
اســتــمـــــــرت يـــــــوم امــــــس تفــــــــاعالت
مختلف االطراف يف ضوء احلراك
الـنــــاجـم عـن أالزمــــة الـــسـيــــاسـيــــة
املـــتـعـلـقـــــــــة مبـــــــــوقـف الـــتـحـــــــــالـف
الكــردستــانـي والتــوافق والعــراقيــة
مـــن مـــــــرشـح االئـــتـالف الـعـــــــراقـــي
املـــوحـــد ملـنـصـب رئـيــس الـــوزراء يف

احلكومة املقبلة.
واسـتـنـــاداً إلـــى املـــؤمتـــر 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
مـــنـهـــــــــا اال اإلعـالن عـــن املـــــــــواقـف

اربيل / املدى
نفــى رئيـس اقلـيم كــردستـان
مسعـود بـارزانـي امس االحـد
وجـــود خالفـــات عـمـيقـــة مع
الئحـــــة االئــتـالف العـــــراقــي
املـــــــوحـــــــد بـــــشـــــــأن تـــــشـكــيـل

احلكومة العراقية.
وقــال بيــان ملكـتب بــارزاني يف
اربـيل "بـــرزت خالل املــسـيـــرة
الـــتـفــــــــاوضـــيــــــــة لـــتــــــشــكـــيـل
احلــكــــــــــومــــــــــة الـعــــــــــراقـــيــــــــــة
تــصــــريحــــات وايحــــاءات مـن
قبل بعض املصادر بان هناك
خـالفـــــــــــات عــــمــــيـقـــــــــــة بــــني
الـــتحـــــــالف الـكــــــردســتــــــانــي
واالئتالف العراقي املوحد".

واوضـح الـــبـــيـــــــــان ان "هـــــــــذه
الـتصـريحـات ال تـسـتنـد الـى
معلــومــات صحـيحــة ونــؤكــد
ان الـعالقــــــات الــتـــــــاريخــيــــــة
والـنـضـــالـيـــة بـني الـتحـــالف
الـكـــــــردســتـــــــانــي واالئــتـالف

بارزاين: االختالف حول عنوان يشء
طبيعي.. وعالقتنا باالئتالف سرتاتيجية

عـن طـــريق احلــوار ملــصلحــة
كل االطراف". 

واشــــــــــار الــــــــــى ان اعــــــضــــــــــاء
الـــتحـــــــالف الـكــــــردســتــــــانــي
"ملـتـــزمـــون بـثـــوابـتـنـــا الـتـي
تــتعـلق بـتـثـبـيـت الــــدسـتــــور
والفــــــدرالــيـــــــة والقـــضــــــايــــــا
الـــدميـــوقـــراطـيـــة العـــراقـيـــة
ونــتـــــــائج احلـــــــوار يف بغــــــداد
يـجب ان تــصب فــى الـنهــايــة

يف هذا اجملرى". 

العــــراقـي املــــوحــــد عـمــيقــــة
وواسعة واستراتيجية".

وتــــــــــابـع ان "ظـهــــــــــور بـعـــــض
االخــتالفـــــات حـــــول عــنـــــوان
معــني او مــــــوضـــــــوع محــــــدد
شـيء طـبـيعـي بــني احللفـــاء
خـصـــوصـــا يف هـــذه املـــرحلـــة
احلـــــــــرجـــــــــة واملـعـقـــــــــدة مـــن
املـــــســيــــــرة الـــــســيــــــاســيــــــة يف

العراق". 
واكـــد الـبـيـــان ان "سـيـــاسـتـنـــا
كـانت وما زالـت واضحة وهي
انـنــــا ال نــتخـنــــدق مـع جهــــة
ضـــــــد جـهـــــــة اخـــــــرى وامنـــــــا
نـتخنـدق مع الـذيـن يلتقـون
معـنــــا ومع اكـثـــريـــة الـــشعـب
العـراقي على اساس املبادىء

املشتركة".
واعــرب الـبـيــان عـن االمل يف
ان "يــــتــــــــــوصـل الــــتـحــــــــــالـف
واالئــــــــتـــالف واحلـــلـــفــــــــــــــــــــاء
اآلخرون الـى حلـول مرضـية

ـ

وفد التحالف الكردستاني يلتقي املرجعيات يف النجف

برهم صالح: متمسكون بمطالبتنا بتغيري مرشح االئتالف
سعـيــــد احلـكـيـم وآيــــة اهلل محـمــــد
الـيـعقـــوبـي، وخـتـم الـــزيـــارة بـلقـــاء

سماحة السيد مقتدى الصدر.
وكـانـت الشـورى املـركـزيـة للمجـلس
األعلــــــى للــثــــــورة اإلسالمــيـــــة قـــــد
أصـدرت تــوضيحـاً يـوم أمـس األول
أشــــــــــــار فــــيـه إلــــــــــــى )إن االئــــتـالف
العـــراقـي املـــوحـــد مـــا زال مـــوحـــداً
ومتمـاسكـاً وملتـزماً بـآليـات العمل
املقــرة لــديه( مـع التـــأكيــد علــى أن
)مـصلحــة البلـد والـشـعب العــراقي
املـظلــوم هي املـصلحـة الـعليـا الـتي

يحتكم إليها اجلميع(.
وقــــال مــصــــدر مــطـلع 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 مـحليــاً 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 عـضـــو اجلمـعيــة
الـوطـنيــة املنـتهيــة واليتهــا ورئيـس
جتمع كفاءات العراق الدكتور علي
الدباغ أن جلوء الساسة إلى السيد

السيستاني يعد أمراً مقلقاً.
وقـــــال الـــــدبـــــاغ لـ)املـــــدى( أمـــس أن
سمــاحــة الــســــــــــــــــــيــد الــسيــستـــاني
تــــرك لـلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقـيـني حــــريــــة
اتخــــــاذ القـــــرارات، ألن املــــــرجعــيـــــة
مبنــأى عن الـتفـاصـيل الــسيــاسيـة
التـي تعــد من مـســؤوليــة الـســاســة

أنفسهم.

لـه البـــراهني واالدلــة الـتي لـــدينــا،
وقـد استـمع سمـاحتـه الينـا بـشكل
جـيـــد وقـــدم املــشـــورة مـــؤكـــداً علـــى
ضــــرورة الـتــــواصـل مع كـل القــــوى
العـراقيـة، وقـد اكـد سمــاحته علـى
وحـــــدة االئــتالف، وهـــــو أمـــــر مهــم
وضــروري من وجهــة نظـرنــا أيضـاً،
فــنحـن نــــريــــد أن يـكــــون االئــتالف
مـوحـداً وقـويـاً ليكـون حليفـاً قـويـاً
لــنــــــا يف مــــشــــــروع بــنــــــاء الــــــدولــــــة

احلديثة".
وحــــــــــول املــــــــــوقـف مــــن تــــــــــرشــــيـح
االئـــتالف إلبـــــــراهــيــم اجلـعفـــــــري
لـرئـاسـة الـوزراء، قـال صـالح "نحن
متمسكـون مبطالبتنـا بتغيير اسم
ــــــــــــراهـــــيـــــم مــــــــــــرشـح االئـــــتـالف اب
اجلـعفـــري وجـئـنـــا مـن اجل شـــرح
وجهــــة نــظــــرنــــا واالسـتـمــــاع الــــى

ارائه".
وتـــــابع صـــــالح "لـيـــس لــــديـنــــا اي
اعتــراض شخـصـي لكـن نحتـاج يف
املرحـلة القـادمة الـى بنـاء حكـومة
وحـدة وطـنيـة والـى وجـوه جـديـدة
الن اجلـعفـــــري لــن يـكـــــون رئــيــــس
وزراء علـــــى وزارات امنــــــا علــــــى كل

العراقيني".
واعــــــــرب صــــــــالـح عـــن 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
يـــضــم فــــضالً عــن عـــضـــــو املـكــتــب
الـــسـيــــاسـي يف االحتــــاد الــــوطـنـي
بــرهم صــالح، ازادي بــرواري عضـو
املـكـــتـــب الــــــســـيـــــــاســـي يف احلـــــــزب
الـــــدميقـــــراطـي الـكـــــردسـتـــــانـي يف
الــنجـف كالً مــن آيـــــة اهلل محــمـــــد

ـ ـ

اجلعفــري ملـنـصـب رئـيــس الــوزراء.
وهـــو مـــا أكـــده مــــراسل )املـــدى( يف
النجف الذي نقل عن برهم صالح
قــــــــــــولـه عـقــــب زيــــــــــــارتـه آيــــــــــــة اهلل
السيسـتاني "تبـاحثنا مـع سماحته
يف مــسـتجــدات الـــوضع الــسـيــاسـي
واكـــــدنــــــا علـــــى اهــمــيــــــة عالقــتــنـــــا
كـتحـــالف كـــردسـتـــانـي بـــاالئـتالف،
وكــذلك اهـميــة العالقـة بـني الكـرد
والـشيعـة، كمـا اكـدنـا علـى الـوحـدة
الــــوطـنـيــــة احلقــيقـيــــة بـني الـكــــرد
والـشـيعـة والــسنـة، والـوقــوف صفـاً
واحــــــداً ضــــــد اإلرهــــــاب". وأضــــــاف
صــالح "تعـودنـا ان يـسـمع سمـاحـة
السـيد السيستـاني من زائريه، وقد
قـــدمنــا له شــرحــاً مــستـفيـضـــاً عن
املــستجــدات واالسبـاب الـتي دعـتنـا
إلى اتخـاذ هذا املـوقف، كمـا قدمـنا

العامة الطراف العملية.
اليــومــان املــاضيــان شهــدا نـشــاطــاً
ملحوظاً ولكن يف النجف االشرف
ولـيــــس يف بغـــــداد. فقــــد زار امـــس
األول وفـــــــد مــن حـــــــزب الـــــــدعـــــــوة
اإلسالميـة املـرجع الـديـني األعلـى
ايـة اهلل العظمـى السيـستانـي، كما
زار الـوفـد سمـاحـة الـسيـد مقتـدى
الــصــــدر. فـيـمــــا زار الـنـجف امـــس
وفد التحالف الكردستاني والتقى

أيضاً باملراجع الدينية هناك.
واكـــدت مــصـــادر مــطـلعــــة يف داخل
الـتحــالف الكــردستــاني لـ )املــدى(
امس ان الوفد سيسعى يف لقاءاته
إلـــــــــى تـــــــــوضـــيـح صـــــــــورة مـــــــــوقـف
الـتحـــالف واالسـبـــاب الـتـي دفعـته
واالطــــــراف األخــــــرى إلــــــى اتخــــــاذ
املــــــــوقـف مـــن تــــــــرشـــيـح الــــــســـيــــــــد

بغداد / نينا
سـمت الـكتلـة الـصـدريـة يف قــائمــة االئتالف
العـــراقي املــوحـــد النــائـب سالم املــالـكي وزيــر
الـنقل احلــالـي رئيـســـا للكـتلــة الـصــدريــة يف
مـجلــــس الــنــــــواب، املـــــــؤمل ان يـعقــــــد اولــــــى

جلساته نهاية االسبوع احلالي. 
وقــال قــصي الــسهـيل عـضـــو مجلــس النــواب
عـن االئـتـالف العــــراقـي املــــوحـــــد للــــوكــــالــــة
الــوطـنيــة العـــراقيــة لـالنبــاء / نـينــا / امـس
االحـــد: "ان الكـتلـــة الـصـــدريـــة قـــررت ايـضـــا
تـسمـية املـالكي نـاطقـا رسمـيا بـاسمهـا داخل

تسمية سالم املالكي رئيسا للكتلة الصدرية
وناطقاً باسمها يف جملس النواب

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 الــسـيــاسـيــة وسـتكــون
سـنــدا جلـمـيع القــوى الـتـي تــريــد مــصلحــة

العراق". 

بغـداد / كـرمي الـســوداني وهـشـام
الركابي

عــزا الــوكـيل االقــدم لــوزارة الـكهــربــاء
املهــنـــــدس رعـــــد احلـــــارس، الـــتحــــســن
امللحــوظ يف الطـاقــة الكهـربــائيـة إلـى
إضــــــــــــافــــــــــــة )250( مــــيـــكــــــــــــا واط مــــن
الــوحــدتـني الـتــولـيــديـتـني يف كــركــوك
ودخـــول محـطـــة الـــدورة رقـم )5( إلـــى
اإلنتـاج بطـاقـة 120 ميكـا واط. فضالً
عـــن قلـــــــة االســـتهـالك خالل املـــــــوســم
احلــالـي بعـــد انقـضــاء فــصل الــشـتــاء
واالســتغـنــــاء عـن اســتخــــدام املــــدافـئ

الكهربائية.
واوضح احلـــــارس لـ )املـــــدى( امــــس ان

ربع حاجة قطاع الكهرباء من التخصيصات املالية متوفر فقط

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

الـكهـــربـــاء قـــال بـنـــدر ان هـــذا يـتـــوقف
علــى اسـتقــرار الــوضع االمـني وتــوفــر
رؤوس االمـوال الالزمة. مشـيراً إلى ان
مشاريع الكهربـاء من املشاريع املعقدة
وذلـك لتـشـعبهــا وامتـداد شـبكــاتهـا يف

جميع ارجاء البالد.
وافــــاد بــــأن املـــشـــــاريع الـتـي هـي قـيــــد
اإلجنــــاز ال تـتــــركـــــز إال علــــى تــــولـيــــد
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.

واوضح يف مؤمتـر صحفي عقـده امس
وحــضــــرته )املـــدى( ان اعـمـــار الـبـنـيـــة
الـتحتية لقطـاع الكهرباء بحـاجة إلى
أكثر من 20 مليار دوالر ال يتوفر منها

اآلن سوى 5.5 مليار فقط.
وأضاف ان مجمل املشاريع املنفذة من
قبل مكـتب العقــود واملشـاريع بلغ 375
مشـروعاً مـنجزاً أو قيـد اإلجناز فضالً
عـن 80 مــشــروعــاً غـيـــر محــالــة حـتــى

اآلن.
وبـني ان هـــذه املــشــــاريع تـــركــــزت علـــى
نصب وانشـاء محطات ثانـوية وفرعية

يف بغداد والبصرة وواسط.
وعن الـسقف الـزمنـي النتهـاء مـشكلـة

انـتــاج الـطــاقــة كــان قـبل أكـثــر مـن 10
أيـام يتـراوح بـني )3800 - 3900( ميكـا
واط فـيـمـــــا وصل اإلنـتـــــاج اآلن وبعــــد
دخـول احملطـات اجلـديـدة إلـى )4350(
ميكـا واط.. تـزامنـاً مع قلــة استهالك
الطـاقـة مع قـدوم أيـام الـربيع وارتفـاع

درجات احلرارة.
مـن جـــانـب آخـــر قـــال العقـيـــد ديفـيـــد
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.

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
العلـــوي ان الفحــوصــات اخملـتبــريــة الـتي
اجرتها دائـرة البيطرة يف احملـافظة، اكدت
اصــابــة عــدد مـن طـيــور احلـمـــام العــائــدة

تسجيل إصابات باالنفلونزا بني احلامم يف العامرة
الحد املواطنني بفيروس املرض.

وأضــــــاف ان فحـــــوصـــــات اولــيـــــة أجـــــريــت
للمربي وافراد عائلته، وارسلت عينات من
دمهـم إلــى اخملـتـبــر املــركـــزي للـتــأكــد مـن

اصابتهم باملرض أو عدمها.
وقـــــد صـــــودرت طــيـــــور احلــمـــــام مــن قـــبل
املـستـشفــى البـيطـري لـطمـرهـا يف مـواقع
الــطـمــــر الـــصحـي حتـــسـبــــاً مـن انـتـــشــــار

املرض.

كركوك / نينا
اتهـمـت شــرطــة كــركـــوك القــوات مـتعــددة
اجلـنــسـيـــات ومـحكـمـــة كـــركـــوك بــــاطالق
ســـــــــراح بـعـــــض املـــتـهـــمـــني الـــــــــذيـــن يـــتـــم

اعتقالهم. 
وقــال مـصــدر يف الـشــرطــة رفـض الكــشف
عـن اسمه: "ان القــوات متعـددة اجلنـسيـة
قــامـت بـــاطالق ســراح عــدد مـن املـتهـمـني

رشطة كركوك تتهم القوات متعددة اجلنسية بإطالق رساح متهمني
عـــدة ايـــام بـــاطالق ســـراح مجـمـــوعـــة مـن
املــتهـمـني يف قــضــــاء احلـــــويجــــة 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". 

املـتهمني بعـد ثالثـة ايام إمـا بكـفالـة وإما
بالعالقات الشخصية". 

واضـاف: "ان محـافظ كـركـوك اجـتمع مع
رئـيــس مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز مـطـــالـبـــا ايـــاه
بـاتخـاذ اجـراءات قـانــونيـة بحـق املتهـمني
لكون هذا االمـر يثير اخلـوف يف الشارع".

واوضح: "ان قـــوات الـتحـــالف قـــامـت قـبل

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

بـائـع لعب اطفـال كمـا بـدا يف بغـداد امـس


