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ثالث قــــوائــم اعلـنـت،امـــس االول، عـن رفـــضهــــا
تـرشـيح اجلعفـري لـواليـة ثــانيـة وعـدت اصـرار
االئـتـالف علـــــى هـــــذا الـتـــــرشـيـح عقـبـــــة  امـــــام
اسـتقـــرار الـبالد ودعـت الـــى ايجـــاد بـــديل آخـــر

يحظى باالغلبية البرملانية.
املـــوقف املـتــشـــدد مـن قـبل دعـــاة الـتـبـــديل جـــاء
درامــــاتـيـكـيــــاً بعــــد تـفجـيــــرات ســــامــــراء وبــــروز
االنقـســام احلكـــومي الــذي اثــارته زيـــارة رئيـس
الوزراء الـى تركيا وتسريب تقـارير استخباراتية
تــشـيـــر الـــى معـــرفـــة احلكـــومـــة املــسـبقـــة بـنـيـــة
اجلمـاعـات املـسلحــة القيـام بعـمليـة تــستهـدف
املرقـد العسكـري يف سامـراء فضـال عن تصعـيد
اخلطـاب الـوحـدوي الـوطـني وجتـديـد الـدعـوة
ــــــــى الـقــــــــاء الــــــسـالح ــــــــدة ال لـالطــــــــراف الـــبـعـــي
واالنخـراط يف حكـومــة حتظـى بــالقبـول العـام
كـون هــذا القبـول الـشـرط االســاس يف استقـرار

البالد حسب ادعاء الكتل الثالث .
بــاملقــابل يـتجه االئـتالف نحــو تفـهم الـــدواعي
الرافـضة لـلواليـة الثـانيـة وتقـييم الـوضع عـلى
االرض مع فــتح الــبـــــاب امـــــام اعـــــادة االقــتـــــراع
حلـــصــــــر املـــــــرشح ضــمــن دائــــــرة االســتـحقــــــاق
االنـتخـــابـي وعـــدم تــصعـيـــد املـــوقف ونـقله الـــى
البـرملان بشكله االنقـسامي احلالـي وهو امر قد
يـــؤدي الحقــاً، ويف ظــرف ايــام ، الــى بــروز اسـم

جديد لم يسبق تداوله او ظهوره يف الصورة. 
االئتالف توجه مـنذ البدء نحـو اشراك املراجع
الـدينية يف قضية الوالية الـثانية وقذف بالكرة
بعـيــداً الـــى ملعـب الـنجف حـيـث تـــدار لقــاءات
متتـابعـة للـقوائـم اخملتلفـة مع سـماحـة السـيد
الـسيسـتانـي لبحث التـطورات واخلـروج مبوقف
مـوحد وهـو مايـرجح التسـريع يف احلل مخـافة
ان يـــؤدي تعـمــيق االنقــســام الــى صــدع جــديــد

على املستويني االمني والسياسي .
قضية الوالية الثانية ستدفع الى حسم قضايا
علــى قــدر كـبـيــر مـن االهـمـيــة فــالــوصــول الــى
ترضيـة معناه الدفع باجتـاه احلل الشامل على
اسـاس حتقيق رضا االغلبية البـرملانية وتشكيل
حكـومـة حتـظـى بــالتــأييـد املـطلق وصـوالً الـى
جــدولــة مــوضــوعيــة وعقـالنيــة لقـضــايــا األمن
واالعمـار واخلدمـات فضال عـن حتصيل الـدعم

الدولي بشقيه العربي االسالمي واالروربي .
بــــديل الــسـيـــد  اجلـعفـــري مـن وجهـــة نــظـــر يف
االطـــــراف املعـتــــرضــــة تــتحـــــدد معـــــامله بــــاالداء
السياسي الذي انتهجه اجلعفري خالل واليته
االولـــــى وهـــــو اعــتـــــراض سـجل مــبـكـــــراً وجـــــرى
استهالكه علـى مراحل عدة من الـوالية  االولى
مع التأكيد علـى ان االعتراض ال ميس شخص

اجلعفري. 
ومهـمـــا يكـن املـــوقف املـثـبـت مـن قـبل االطــراف
الــثالثــــة فــــان معــــوقــــات العــمل الـــسـيــــاسـي يف
العــراق يجـب ان تــزول كـي يـتـسـنــى للـسـيــاسـي
العمل وفق الـشروط الصحيحة والـسليمة وهو
مـاينعكس بااليجاب علـى عمل احلكومة بشكل
عـام. وهذا االمـر يجب ان يتحقـق بعدالـة كونه
الـشـرط االســاس يف استـكمــال بنـاء الهــرم بكل

احجاره.
علـــى سـيـــاسـيــي العــــراق ايجـــاد مـنــــاطق عــمل
سلـيمــة وتفعـيل اجلهــود مـن اجل انقــاذ الـبالد
مــن محـنــــة الــتقـــــاطع الـيــــومـي بــني القــــوائـم
والتـوجهــات وشمـول املــواطن القـابع يف الـصف
االخيـر من القاعـة بايـصال الـصوت وبـاملشـاركة

بالوليمة الكبرى.
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بغداد / املدى 
أعـلــن رئــيـــــس اجلــمـهـــــــوريـــــــة جـالل
طــــالـبــــانــي انه سـيـــــوجه دعــــوة إلــــى
مجلــس النـــواب لالنعقــاد يف الثــاني
عـــشــــر مـن الــــشهــــر اجلــــاري. و قــــال
الرئيـس طالبـاني يف مؤمتـر صحفي
مـــشـتــــرك عقــــده أمـــس بــبغــــداد، مع
رئـيـــس حـكــــومـــــة إقلـيـم كــــردسـتــــان
نـيجيـرفـان بـارزانـي "ان الثــاني عـشـر
من آذار هو اليـوم األخير املـسموح به
وفقـــــا للــــدسـتــــور لــــدعــــوة الـبــــرملــــان

اجلديد لالنعقاد".
ورحــب بــــــرئــيـــــس حـكــــــومـــــــة إقلــيــم
كــــردسـتــــان و هـنــــأه علــــى نــيلـه ثقــــة
اجمللــس الــوطـنـي إلقلـيـم كــردسـتــان

باإلجماع. 
من جانبه، شكر رئيس حكومة إقليم
كردستان نـيجيرفان بـارزاني الرئيس
طــالبــاني علـى حفـاوة االسـتقبـال. و
قـــــال "تــبـــــاحــثــنـــــا و تــبـــــادلــنـــــا اآلراء
بخصوص تـوحيد اإلدارتني يف إقليم
كــــردسـتــــان، فـــضالً عـن األوضــــاع يف

العراق بشكل عام." 
و أعـرب نيجيـرفان بـارزاني عن أسفه
لعـــــدم وجـــــود آلــيــــــة معــيــنـــــة تـــــرتــب
العالقة مع احلكومة املركزية ببغداد
قائالً "هذا من شـأنه ان يولّد مشاكل
كـثـيــرة عـبــرنــا عـنهــا ســابقــا و نعـيــد
التـأكيــد عليهـا يف الـوقت احلـاضـر."
داعيـا إلــى وضع "آليـة شفـافــة حتكم
الـعالقــــــة بـــني اإلقلــيــم و حـكــــــومــــــة

املركز." 
و بـشــأن استخــراج النفـط من إقلـيم
كــردسـتــان، أكــد نـيجـيــرفــان بــارزانـي
علـــــى االلــتـــــزام مبــبـــــادئ الـــــدســتـــــور

الرئيس طالباين يدعو الربملان اجلديد لالنعقاد 
يف الثاين عرش من الشهر اجلاري

وضـــم وفــــــــد االقـلـــيـــم الــــــــى جــــــــانـــب
نيـجيــرفــان بـــارزاني، فــاضـل ميـــراني
سكـــرتيـــر املكـتب الــسيــاسـي للحــزب
الـدميقــراطي الكــردستــاني والفـريق
االول علــي عــثــمـــــان عـــضـــــو املـكــتــب
الــسـيــاسـي و ســربــاز هــورامـي عـضــو
الـلـجــــنــــــــــة املــــــــــركــــــــــزيــــــــــة لـلـحــــــــــزب
الـدميقـراطي الكـردستـاني والـدكتـور
محمـد احسـان وزيـر حقـوق االنسـان
و فالح مــصـــطفــــى وزيــــر االقلـيـم يف

حكومة اقليم كردستان.

وكـان رئيـس حكـومــة اقليم كـردستـان
قـد وصل الـى بغـداد، يف اول زيـارة له
للعاصمة مـنذ تسميته رئـيساً لوزراء

االقليم. 
وافـــــــــــادت مــــــصـــــــــــادر مــــــطـلـعـــــــــــة "ان
نـيجيـرفـان يـرأس وفـداً مـن حكـومـة
اقلــيــم كــــــردســتــــــان، لـــبحــث عــمــــــوم
االوضــــــاع الــــســيــــــاســيــــــة يف الـــبالد ،
وخـــاصـــة عالقـــات االقلـيـم بـــاملـــركـــز،
واالمـور املـتعلقــة بتـشكـيل احلكـومـة

املقبلة". 

العــراقي اجلــديــد ذات الـصلــة و قــال
"لم نعـمل شيئـا خارج إطـار الدسـتور
و مــــا عــملـنــــاه كــــان بــــإشــــراف جلــــان
مخـتـصــة مـن وزارة الـنفـط و لــديـنــا

وثائق تثبت ذلك."
و رداً علــى ســؤال بـشــأن أداء حكــومــة
الـدكتـور اجلعفـري، قـال بـارزاني "مع
األسف لـم نــر مـن حكــومــة الــدكـتــور
اجلعفري أي خطـوة مطمئـنة" و دعا
إلـــى الـتقـيـــد بـبـنــــود االتفـــاق املـبـــرم

سابقا مع الكرد. 

بغداد / طامي اجملمعي 
استعـرض وزيـر الـداخليـة
بــــــاقــــــر جــبــــــر الــــــزبــيــــــدي
املــــوقف الـــسـيــــاســي علــــى
الــــــســــــــاحــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
واجلهود املبذولة لتشكيل
احلكـومة ومجلس النواب
خالل االجـتـمــــاع املـــــوسع
الــــذي ضــم وكالء الــــوزارة
واملــدراء العــامـني للــسفــر
واجلـنسية والـدفاع املدني
ــــــــات واحلــــــــدود والـعـــمـلـــي
واملرور والدولية واجلرائم
اجلـنــائـيــة واملــسـتــشــاريـن

القانوني والعسكري. 
ذكــــر ذلـك بـيــــان حـــصلـت
)املــدى( علـى نـسخـة مـنه
واضــــــاف ان مــــــديــــــر عــــــام
الـعـــمـلـــيــــــــات اســـتـعــــــــرض
ـــــــــــوقـف األمــــنــــي خـالل امل
ــــــــة ودور ــــــــاضـــي ــــــــام امل االي
ـــــــــة يف األجـهـــــــــزة األمــــنــــي
مــكــــــــافـحــــــــة اجلــــــــرميــــــــة
واإلرهــــاب واالســتعــــدادات
اجلــاريــة السـتئـصــال بــؤر
اإلرهــــــــــاب الــــتــــي تـفــــتــك
ــــــــــــــأرواح وممــــــتــلـــكــــــــــــــات ب
املــواطـنني األبــريـــاء. كمــا
اســتعــــرض قـــــادة القــــوات
اخلــاصــة وحفــظ النـظــام
واملغاويـر اجلهود املبـذولة
ـــــــــــتــــحــــقـــــــــــيــــق األمـــــــــــن ل
واالســــتـقـــــــــرار ومـــــــــراحـل
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وزير الداخلية يبحث تطورات
الوضع األمني مع وكالئه

الـــــــتـــــــــــــــــدريـــــــب األمـــــــنـــــــي
ـــــــــواجـهـــــــــة ـــــــــالـــي مل والـقـــت

احلاالت اخمللة باألمن.
وكــذلك شـرح قـائـد قـوات
احلــدود اجلهــود املبــذولــة
يف حفظ احلـدود الدولية
مـن املتـسـللني واملـسـلحني
مـــــؤكـــــداً ان قـــــواتـه القــت
ـــــــــــــــى )31( ــــــــض عــل الــقــــــب
مسـلحاً يف منـطقة بـصية
جــنــــــوب العـــــراق والـــــذيــن
اعتـرفـوا بجـرائم ارهـابيـة
طـالت املـدنـني يف املنـاطق
اجلـنــوبـيــة واوعــز الــوزيــر
إلــى تــوثـيق اعـتــرافـــاتهـم

قضائياً. 
فيما استعـرض مدير عام
الــدفــاع املـــدني تــشكـيالت
مديريته واإلجنازات التي
مت حتقــيـقهــــــا يف مجــــــال
حـمــايــة ارواح وممـتـلكــات
املــــواطـنـني مـن احلــــوادث
واإلجــــــــــراءات املــــتـخــــــــــذة
لفـتح أكـــادميـيـــة للـــدفـــاع
املــدنـي والتــركيــز العلـمي
الختيار العناصر العاملة
يف هـــــذا اجلهــــاز مـــشـيــــرا
ــــــــــــــــى ادخــــــــــــــــال )2100( ال
عـنصـر يف دورات متقـدمـة
يف ممـلكـــة الـبحـــريـن مـن
ـــــــــدراســـــــــات خـــــــــريـجــــي ال
اإلعــــداديــــة واجلـــــامعـيــــة

والعليا. 
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بغداد/ املدى
حصلت املـرأة العراقيـة على
بعــض املـكـــــاســب يف الـعهـــــد
اجلــــديــــد مــنهــــا املـــســــاواة و
اجلنــسيـــة والبــرملـــان لكـنهــا
مــــــــــازالــــت دون مــــــــســــتــــــــــوى
الــطـمـــــوح. تقــــول الـــسـيــــدة
سـلمى جبـو ناشـطة نسـوية:
"كــان طمــوحنــا أن تـتحــسن
أوضـــــــاع املـــــــرأة الـعـــــــراقــيـــــــة
خصـوصــا بعــد اإلنتخـابـات
الثالثـة الـتي سـاهمـت فيهـا
املـــــرأة مــــســـــاهــمــــــة فعـــــالـــــة
وحققـت نــسـبـــة عـــالـيـــة مـن
احلـضــور مـتحــديــة الــوضع
األمني السيئ". واوضحت:"
ان الـتـــدهـــور االمـنـي الـــذي
حـــصل وتـــصعـيــــد الــصــــراع
الـطــائفي والـقتل أثــر سلبـا
عـلـــــــى وضـع املـــــــرأة بــــــشـكـل
خاص فـالضـحايـا هم أبـناء
أو أزواج أو اخــــــــوة لـــنــــــســــــــاء
وبـفقـــــــدانهــم تـفقــــــد املــــــرأة
املـعــيـل ممـــــــا يـــــــؤثـــــــر عـلـــــــى
وضـعـهــــــــــــا اإلقـــــتـــــــصــــــــــــادي
والنفـسي". وبـينـت جبـو:"ان
املـؤشـرات اليـوم تـؤكـد وجـود
نــــســبـــــة عـــــالــيـــــة جـــــدا مــن
األرامل والعـــوانــس نـتـيجـــة

ناشطات نسويات: نطالب بتغيري الفقرة 41 من الدستور والعودة اىل قانون االحوال الشخصية
األولـــــــى وعلــيــنــــــا أن نـكـــمل
الــطـــريـق". وتقـــول بـــاسـمـــة
عــبـــــد الــــــرزاق محـــــامــيـــــة:"
صحـيح إن املـــرأة العـــراقـيـــة
حـــصلــت علــــى الـكـثـيــــر مـن
مطــالبهــا خصـوصــا الكـوتـا
الـــتـــي نــــــــاضـلـــت لـــتـحــــصـل
علـيهـــا إال إن هـــذه الـنــسـبـــة
حققـت الكثـرة علـى حـسـاب
الــنـــــوعــيـــــة فـــــالـكــثــيـــــر مــن
الـنسـاء اللـواتي صعـدن الـى
الـبـــرملـــان الــســـابق كـن غـيـــر
فــــاعالت ولـم يـــؤديـن الـــدور
املــــطـلـــــــوب مــنـهــن أال وهـــــــو
الـــــدفـــــاع عــن حقـــــوق املـــــرأة
وإنـتــــزاع هــــذه احلقــــوق مـن
رجــــال كــــان هــمهـم املــطــبخ
الـــسـيــــاسـي ولـم تـكـن املــــرأة
ـــــــــــــــــدتــهـــــــم". ـــــــــــــــــى اجـــــــن عــل
وتـضـيف:"كـــان واجـبـــا علـــى
املـــــــرأة ألــتــي اخــتـــــــرنـــــــاهـــــــا
لــتــمــثـلــنـــــــا ان تـــــــدافـع عــن
حقـوقنا لكنها خيبت آمالنا
بعــــد أن مت تـثـبـيـت الـفقــــرة
)41( يف الـــدستـــور لتـعيــدنــا
الى نقطـة الصفر يف العمل
علــــى تغـيـيــــر هــــذه الـفقــــرة
والعودة الـى قانـون االحوال

الشخصية".
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الميـثلونـنا بـشكل فـاعل من
خالل حتــشيــد الــرأي العــام
بـكل الـــوســـائل املــمكـنـــة عـن
طــريـق املنــظمــات او وســائل
اإلعالم وثــانيـا اذا كـان هـذا
الـــــوضع قــــد فـــــرض علـيـنــــا
وجــــب ان ال نــــتـــــــــــركـهــــم بـل
نعـمـل علــــى تـفعـيـلهـم بـكل
الـــــوســــــائل فـــــأنـــــا حــني أرى
ظــاهــرة سـيئــة ال أبحـث عن
أسبابهـا فقط بل أبحث عن
حلـــــــول لهــــــا وهــنــــــاك آالف
الطـرق للـوصـول الـى احلل
وعلي أن اجـرب دائما واثبت
بـــالـتحـــدي جنـــاحـي، وغـيـــر
الفـــــاعالت كــــان بــــاإلمـكــــان
كـسـبهن الـى جـانـبنــا ألنهن
أوال وأخــيــــــرا محــــســــــوبــــــات
علــيــنـــــــا كــــــــونهــن نـــــســـــــاء".
واضـــافـت:" نحـن النـطـــالـب
بـتـمـيـيـــز املــــرأة بل نــطـــالـب
بحقــوقهــا مـن خالل كــونهــا
انـســانــاً لهــا حقــوقهــا ولهــا
كيــانهــا وإذا كنـا قـد حـققنـا
بعض مانريـد فنحن نطمح
لـتحقـيق املــزيــد كـي نتـطــور
الـى األحـسـن وسبــاق األلف
مـيل يـبــــدأ بخــطـــوة واحـــدة
وهــــا نحـن بــــدأنــــا اخلــطــــوة

التــأثيــر علــى صنــاع القـرار
لتحصل املـرأة على حقوقها
يف الـــنــــــــواحـــي الــــصـحـــيــــــــة

والثقافية واالقتصادية". 
وتقــول د. بــشـــرى العـبـيــدي
اخــتـــصــــــــاص يف القـــــــانـــــــون
اجلـنـــائـي الـــدولــي وحقـــوق
االنـــــــــســــــــــــان:" إذا قـلــــت لــــم
تـــتـحـقـق بـعــــض املــكــــــــاســـب
للـمــــرأة أكــــون مـتـــشــــائـمــــة
فــاحلقـيقــة إن هنــاك بعـض
املكـاسب قـد حتققت للـمرأة
لـكنهـا التـرقـى الـى مـستـوى
الــطــمـــــوح فــنحــن جــمــيعـــــا
مـــتـفـقــــــــون عـلــــــــى ان هــــــــذا
الـوجـود الـواسـع للنـسـاء يف
مــــــــــــراكــــــــــــز صــــنـع الـقــــــــــــرار
الــسـيـــاسـي ويف الـــوزارات لـم
يـكـن مــــوجــــودا يف الـــســـــابق
ولـكــن تـــبقــــــى املــــشــكلــــــة يف
نـــــــــوعـــيـــــــــة اإلخـــتـــيـــــــــارات".
وتـضيف :" النـريـد أن نكـون
ظــــــاملـــني ونقــــــول إن جــمـــيع
الــنــــســـــاء يف مـــــراكـــــز صـــنع
القرار غيـر فاعالت، أغلبهن
نعم واملـشكلة فينا اوال ألننا
لـــم نـحــــــســـن اخـــتـــيـــــــار مـــن
ميــثلـنــــا، كـــــان املفــــروض أن
نــــــــــــرفــــــض إخــــتــــيــــــــــــار مــــن

اجلديـد". وتقول شـذى عبد
الـرزاق عضو مجلس النواب
اجلـديـد"حـصلت املـرأة علـى
كـثيــر من حقـوقهــا منهـا مـا
اليقل عن 25% يف اجلـمعيـة
الــــــوطــنــيــــــة ومــــــواقع صـــنع
القـــرار وهـــو مكــسـب ممـتـــاز
كـونها أصـبحت اكثر فـاعلية
وســــاهـمـت فــــى املـنــظـمــــات
وكـان لهـا دور فـاعل حتـى يف
الــــــــوظــــــــائـف حـــني فـــتـحـــت
امــامهــا مجــاالت اوسع لـكن
الـظـــرف األمـنـي واالنـتـمـــاء
الـــــســيـــــــاســـــــى أعـــــــاق هـــــــذه
املــكــــــــاســـب اذ صــــــــار بـعــــض
الـنـــســــاء يـتـكلـمــن بلـــســــان
االحـزاب التي ينتـمني إليها
ممــا حـــد من فــاعـليــة املــرأة
ومـشــاركتهـا يف صـنع القـرار
وجـعلهـــا نـتـيجـــة الـتـــزامهـــا
بـــسـيــــاســــات هــــذه األحــــزاب
تتـنازل عـن حقوقهـا وتوافق
علــى إلغــاء قــانــون االحــوال
الــشخـصـيــة". واضــافـت" إن
األمـل كـــبـــيـــــــــر يف اجملـلـــــــس
اجلـــــــديـــــــد ويف مــنـــظــمـــــــات
اجملــــتــــمـع املــــــــــــدنــــي الــــتــــي
إكتــسبـت خبــرة ال بــاس بهــا
وســتكـــون أكـثـــر فــــاعلـيـــة يف

تقتصر على مجلس النواب
فقط وإمنا تشمل كل مراكز
صـنع القــرار". واشــارت الــى
:" إن املــطــــالـب األســــاسـيــــة
لـلمـــرأة لم تـصل الــى درجــة
الــطـمــــوح فــــالعــــراق عــــانــــى
طـويال مـن غيـاب اخلـدمـات
الـصحـيــة واملــاء والـكهــربــاء
واألمن الـذي يـشكل مـطلبـا
اســـــاســيـــــا لـكـل العـــــراقــيــني
وللنـسـاء بـشكل خــاص فكم
مـن امـــــرأة تفـكـــــر الف مــــرة
قبل ان تـخرج من دارها وكم
مـــن الـــتـهــــــــــديــــــــــدات الـــتـــي
تــنــتــــظـــــــرهـــــــا يف الــبــيــت او
خــارجه". واشـــارت جبــو:"اذا
كـــان الثــامـن من اذار يــشكل
إنعــطــــافــــة يف تـــــاريخ املــــرأة
عـمــومـــا علـيـنـــا نحـن نــســاء
الـعـــــــراق ان جنــــــســـــــد هـــــــذا
الـــتـــــــــاريـخ بـــــــشــكـل عـــمـلـــي
فنخـرج يف جتمعــات سلميـة
نـطــالـب بـــإيقــاف االقـتـتــال
الـــطــــــائفـــــى خـــصـــــوصـــــا ان
العـوائل يف العـراق فيهـا من
كـل املـــــــــذاهـــب واألطـــيـــــــــاف
وأملـنــا كـبـيــر يف أن تـتعــاون
كل مكـونات الشعب العراقي
علـــــى إعـــــادة بــنــــــاء العـــــراق

ــــــــــــصـــــــــــــــــــــــراع"، لـــهـــــــــــــــــــــــذا ال
مــضــيفـــــة:"هــنـــــاك نـــشـــــاط
واسع لـلحـــركـــة الـنــســـائـيـــة
لكـن ضعفهــا يكـمن يف عـدم
الـتـنـــســيق بـني املـنــظـمـــــات
ونحـن اليـوم نعـمل من أجل
ردم هـــــذه الهـــــوة لـتـــــوحـيـــــد
اجلـهـــــــود واإلســتـفـــــــادة مــن
جتـربـة احلـركـة الـنسـويـة يف
كــوردستــان والتــواصل معهـا
فــالهـمــوم الـنـســويــة واحــدة
خـصوصـا خيبـة االمل التي
اصـابتـنا بعـد تثبيـت املادة /
41/ يف الـــــــــدســـتـــــــــور الـــتـــي
ستعمل على تفكيك االسرة
واحلـيــــاة اإلجـتـمــــاعـيــــة يف
العــراق لــذا نـــأمل أن تعــدل
هــــذه الفقـــرة بعـــد إجـتـمـــاع
مـجلــــس الــنـــــواب". وقـــــالــت
:"سنعمل كحركة نسوية من
أجل الـتــــأثـيـــــر علـــــى بقــــاء
قـانـون االحـوال الـشخـصيـة
وان كـــــــــــان دون مــــــــســــتـــــــــــوى
طـمــوحـنـــا لكـنه علــى األقل
يحفـظ لـلمــراة حقــوقهــا ".
واضـــافـت جـبــــو" ان الكـــوتـــا
كـانـت مكـسبـا كـبيــرا للمـرأة
لـم تتـحقق يف بلـدان كـثيـرة
ولكـن طمـــوحنـــا اكبــر يف ان
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بغداد ـ محافظات/ مندوبو ومراسلو املدى
شهـدت العـاصمـة بغـداد وعـدد من احملــافظـات
مـــــوجـــــة جـــــديـــــدة مــن اعــمـــــال العــنـف اوقعــت
عـشرات الـضحايـا ففي بغـداد انفجـرت أمس 6
سيــارات مـفخخــة يف عــدد مـن املنــاطق اوقـعت

عدداً من االصابات. 
ويف بعقـوبـة قـال مصـدر يف الشـرطـة ان "سيـارة
مفـخخة انـفجرت قـرب دورية للـشرطـة ما ادى
الــى مقتل خـمسـة مــدنيني واصـابـة 17 اخـرين

بينهم عدد من رجال الشرطة".

انفجار سيارة مفخخة يف بعقوبة وعبوة يف املوصل واثنتان يف واسط والضحايا بالعرشات
تـــــدهــم املــنـــــازل والـــــدور مـــــرتـــــديـــــة زي رجـــــال
الشـرطة. وقـال اللواء الـركن واثق محمـد عبد
القـادر احلمـداني قـائـد شـرطــة نينـوى:"إن من
حق املواطن الـدفاع عن نفسه بفـتح النار على
العـصــابــات الـتـي تقــوم بــدهـم املـنــازل والــدور
السكنيـة يف أحياء مختلفة مـن مدينة املوصل
بـزي شرطـة وبسيـارات مدنـية وتقـوم باحـتجاز
العــــائالت داخل إحـــدى غـــرف املـنـــزل لـتــســـرق
األثاث واملمتلكات". وأضـاف:"إن استعمال هذه
العـصــابــات الــسـيــارات املــدنـيــة أثـنــاء عـملـيــة
الدهم والسرقـة هو اكبر دليل علـى أنها ليست
من رجال الشـرطة مما يعـطي احلق للمواطن

بفتح النار عليهم للدفاع عن نفسه".
من جهـة اخــرى عثـرت فـرق معـاجلــة القنـابل
غـيــر املـنـفلقــة يف مــديــريــة الــدفــاع املــدنـي يف
ميسـان على مجـموعـة من االعتـدة واخمللفات
احلــربيــة يف منــاطق مـتفــرقــة من احملــافـظــة.
وقـال لـيلــو سعــدون احملمـداوي مـديـر الـدفـاع
املــدني يف الـعمــارة أمــس األثنـني:" أن االعتــدة
واخمللفــات التـي مت العثــور عليهـا تـضمـنت 17
قذيـفة مـدفع عيـار155 ملـم و14 قذيـفة مـدفع
عـيـــار 120ملـم ولغـمـني ضــد الــدروع و6 قـنــابــر
هاون عـيار60ملم و3 كيـلوغرامـات من مفرقع/
سي فـور/ و150 غراما من مفـرقع تى ان تى و4
صــــــواريـخ راجــمــــــة ومت إبــــطــــــال مـفـعــــــولـهــــــا

وإتالفها".
إلـى ذلك أعلـنت قيـادة قـوات شـرطـة محـافظـة
واسط عن انفجار عبوتني ناسفتني ليلة أمس
االول االحــد أمــام مـنــزلـني ممـــا احلق أضــرارا

بعدد من املنازل . 
وقــال مـصــدر مـســؤول يف شــرطــة احملــافـظــة لـ
)املــــــدى( أن االنـفجــــــاريــن خـلفــــــا أضــــــرارا يف
املـنزلـني وعدد آخـر من املـنازل اجملـاورة وبعض
األضـــــرار يف ســيـــــارة مـــــدنــيـــــة ولــم تـــسـجل أي

إصابات بني األشخاص . 
وأكــد املـصــدر أن قــوات الـشــرطــة قــامـت بقـطع
الطرق املؤدية ملكـان احلادث للبحث عن الذين

قاموا بزرع العبوات الناسفة.
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وقـــال املــصـــدر ان "مـــدنـيـــا قــتل واصـيـب اخـــر
بجـروح عندمـا فتح مسلحـون مجهولـون النار
ــــــواد الغــــــذائــيــــــة شــــــرق علــــــى مـحل لــبـــيع امل

االسكندرية".
واضـاف ان "شـرطيـا اصـيب بجـروح يف انفجـار
عـبــوة نـــاسفــة عـنــد مــرور دوريـــة للــشــرطــة يف

وسط االسكندرية".
اختطاف عميد هندسة املستنصرية

ويف بغداد اختطف مسلحون مجهولون صباح
أمس الدكتـور علي حسـني مهاوش عميـد كلية
الهـنـــدســـة يف اجلــــامعـــة املــسـتـنــصـــريــــة بعـــد
مغادرته منزله متـوجها الى مكان عمله. وقال
الـــرائــــد علـي صــــالح مـن شـــرطــــة بغـــداد: "ان
مجمـوعـة مـسلحـة مجهـولــة تسـتقل سيـارتني
نـــوع /اوبل/ اخـتــطفـت الــدكـتـــور علـي حــسـني
مهــاوش عـمـيـــد كلـيـــة الهـنــدســة يف اجلـــامعــة
املستنـصرية واقتـادته الى جهة مجهـولة اثناء
مغـادرته منـزله". واشـار املصـدر الـى ان عـمليـة
االختـطاف متـت يف حي البـنوك شـرقي بـغداد

حيث يسكن الدكتور مهاوش. 
ويف املوصل انفجرت صباح أمس االثنني عبوة
نـاسفة عـند مـرور رتل تابع لـلجيش االمـريكي
يف مـنطقـة الفيـصليـة يف السـاحل االيسـر من
املـدينـة وقال ضـابط يف قيـادة شرطـة نيـنوى لـ
)املدى( ان االنفجـار اسفر عن جـرح اثنني من
ـــــــات  بـــني ـــــــدنـــيـــني مـــن دون  وقـــــــوع اصـــــــاب امل
االمــريكـيني ومـن جهــة اخــرى قــال مـصــدر يف
قــيــــــادة الـــــشــــــرطــــــة لـ )املــــــدى( ان مـــــسـلحــني
يـستقـلون اربع سـيارات هـاجمـوا  عمـال احدى
الـــورش يف منـطقــة الــصنــاعــة الـشـــرقيــة ممــا
تـسبـب يف مقتل  احــد العمـال، وكــانت اصـوات
النـفجــــارات عـنــيفــــة قــــد ســمعـت يف مــــديـنــــة
املــوصل بعــد مـنتـصف لـيلــة   االحــد  اعقـبهــا
قيام الطـائرات االمريـكية بتحلـيق كثيف فوق
اجــواء املــديـنــة مـن دون تــوفـــر معلــومــات مـن

مصادر امنية.
وكـانـت قيـادة شـرطـة املـوصل قـد اعـطت احلق
للمـواطـنني بفـتح النـار علـى الـعصـابـات الـتي
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انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارته".
واوضح ان "احلادث وقع على الـطريق العام بني

احلويجة والرياض".
مـن جهـــة اخـــرى، قـــال مـصـــدر يف الــشـــرطـــة ان
"مـــسلحــني مجهـــولـني اقـتحـمـــوا صـبـــاح أمــس
احلي الـصنــاعي داخل احلـويجــة وقتلـوا ثالثـة

عمال يعملون يف احد املطاعم الشعبية".
ويف نـاحية االسكـندرية، قـال مصدر يف الـشرطة
ان مـــدنيـــا قتـل واصيـب اثنــان آخــران احـــدهمــا

شرطي يف هجومني.

واوضح ان "االنفجـار وقع وسط ســوق شعبي
يف حي التكية وسط املدينة".

واعلـنـت مــصـــادر امـنـيــــة ان اربعـــة عـــراقـيـني
بيـنهم احد شيـوخ عشائـر العبيد قـتلوا أمس
االثـنـني يف هجــوم يف احلـــويجــة بـيـنـمــا قـتل
مــدنـي وجــرح اثـنــان آخـــران يف هجــومـني يف

االسكندرية جنوب بغداد.
وقـــال الــنقـيـب عـمـــاد عـبـــد اهلل مـن شـــرطـــة
احلويـجة ان "الشـيخ طارق عبـد اهلل ابراهيم
الـعبيـدي احـد شيــوخ عشـائـر الـعبيـد قتل يف

اختـطــاف عـميــد كـليــة الـهنــدســة يف اجلــامعــة املـسـتنـصــريــة
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