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6179العدد )          ( السنة الثالثة اخلميس)       (اذار    كتاب بريمر الصادر حديثاً
حول جتربة عمله يف العراق

)سنتي يف العراق(

تنـرشه املـــدى يف حلقــات يـــوميــة

 احللقة العشرون  ص8

الرمادي / املدى
تشـهد مديـنة الرمـادي منذ
مـــطـلع األســبــــــوع احلــــــالــي
تــوتــراً امـنـيــاً حـــاداً بعــد ان
صعــدت القـوات األمـريـكيـة
من اجراءاتهـا العسكرية يف

املدينة.
ونـقـل مـــــــراسـل )املـــــــدى( يف
الرمادي عن شهود عيان ان
طـائـرات مـروحيـة امــريكيـة
فــتحـت الـنــــار عــصــــر امـــس
األول علـى محل لبيع املواد
الغـــذائيـــة مبنـطقـــة الثـيلــة
الــشـــرقـيـــة وســط املـــديـنـــة.
وقــــــــال الــــــشـهــــــــود ان احملـل
املــذكــور هــو مـن بني احملــال
القليلـة التـي تفتح ابـوابهـا
امــام سكــان املـــدينــة بـسـبب
انعــدام احلــركــة الـتجــاريــة
فــيهـــــا، مـــــوضحـني ان هـــــذا
احملل يـــــشهـــــد يف ســـــاعـــــات
فــتـحـه الـقـلــيـلـــــــة زحـــــــامـــــــاً
شـــــــديـــــــداً مـــن املـــــــواطـــنـــني
الــراغـبـني بــاحلـصــول علــى

حاجاتهم الغذائية.
واكـد الـشهــود ان الطـائـرات
األمــــريكـيـــة فــتحـت نـيـــران
اسلحـتهـــا الـــرشـــاشـــة علـــى

بغداد/املدى
شهـد يوم أمس هـدوءاً سياسيـاً على
صـعيـد حتـركــات مخـتلف األطـراف
لألزمـة النـاشبـة علــى خلفيـة إعـادة
االئتالف اختيـار اجلعفري مـرشحاً
لـــرئـــاســـة الـــوزراء، يف الـــوقـت الـــذي
انـــشـغلـت فـيـه القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة
ـــإمكـــانـيـــة عقـــد اجللــســـة األولـــى ب

جمللس النواب اجلديد. 
ـــــرت بعـــض أطـــــراف العـــملــيــــة وعــب
السياسية عبر اتصاالت )املدى( بها
أمــس عن اسـتمــرار املـشــاورات حــول
تــسـمـيـــة رئـيــس الـــوزراء مـن دون ان
يحـصل تقــدم ملحــوظ فيهـا، فـيمـا
شـدد البعـض على أن تـأخيـر انعقاد
جلـســـة البــرملــان األولــى بعــد تــاريخ
الـثاني عشر من الـشهر احلالي يعد

مخالفة دستورية.
ـــوجـي وقـــال احملـــامـي حـــسـني الـفل
عـضـــو مجلــس الـنــواب اجلــديــد أن
موضوع عقـد جلسة البـرملان األولى
تقـاسمه رأيان: األول هـو الذي قال:
ـــة العـــراقـيـــة أن قـــانـــون إدارة الـــدول
للـمـــرحلـــة االنــتقـــالـيـــة هـــو الـــذي
يحـــدد آلـيـــة عقـــد اجللــســـة األولـــى
جمللــس النــواب وهــو رأي بــاطل ألن
ــــون املــــذكــــور املــــادة )61( مــن القــــان
أوضحـت أن )هـــذا القـــانـــون يــبقـــى
نـــافـــذاً إلـــى حـني إصـــدار الـــدسـتـــور
ـــــشـكـــيـل احلـكــــــومــــــة اجلــــــديــــــد وت
مبــوجـبه(، كـمــا أن املــادة )144( هـي

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

توتّر امني حاد يف املدينة واألهالي يلقون باللوم على القوات األمريكية

مواطنون يعرّبون عن دهشتهم من احلديث 
عن جلان شعبية لطرد املقاتلني العرب من الرمادي

املشاورات  حول موعد جلسة الربملان االوىل 
تغّطي عىل   ازمة املرشح لرئاسة الوزراء 

بغداد / نصير العوام
شــــرعـت وزارتــــا الـــــداخلـيــــة
والـــدفـــاع يف اعـــداد اخلـطـــة
االمـنية اجلـديدة للعـاصمة
بغـداد وقـال وزيـر الــداخليـة
بــاقــر الــزبـيــدي: ان الــوزارة
بــالـتعـــاون مع وزارة الــدفــاع
تـــــــضـع اآلن الـلـــــمــــــــــســــــــــــات
األخـيــــرة للخـطـــة، وأضـــاف
الـــــــزبــيـــــــدي يف تـــصــــــــريح لـ
)املـــــــــدى( ان اخلـــــطـــــــــة مـــن

ـ

تنفذ بالتعاون مع الساسة ورجال الدين وشيوخ العشائر

الداخلية والدفاع تضعان
خــطــــة أمـنـيــــة جــــديــــدة حلـاميــــة بغــــداد

بـــني الـقــــــــوات ســـيــكــــــــون يف
ــــــــــــــومــــــــــــــات ــــــــــــــادل املــعــل تــــــب
االسـتخبــاراتيــة والعـمليـات
املــشتــركــة، وافــاد العــسكــري
ان اخلـطـة سـيتـم تنـفيـذهـا
بــــالــتعــــاون مع قــــادة الـكــتل
الـسياسيـة واالحزاب ورجال
الـدين وشيــوخ العشـائـر مبـا
يخص تبـادل وجهات النظر
واملـعلـــــومـــــات األمــنــيـــــة عــن

أماكن تواجد املسلحني.
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الــيــــــومـــني املقـــبلــني، وقــــــال
الـعـــــــســكـــــــــري الـــــــــذي كـــــــــان
يـــتحــــــدث لـ )املــــــدى( عــبــــــر
الهــاتف ان اخلـطــة سـتكــون
طـــــــويـلـــــــة املـــــــدى وقـــــــابـلـــــــة
للـــتعـــــــديل، وأضـــــــاف انهــــــا
سـتتفــرع عنهـا عـدة خـطط
ثــانــويــة، مــؤكــداً ان اخلـطــة
سـتوزع مسؤوليـة القطاعات
بـني الـــــداخلـيــــة والــــدفــــاع.
وبـيّن العـسكــري ان التعـاون

املـــــــؤمل ان تـــطـــبق بــــــدايــــــة
األسـبـــوع املقـبل. الـــزبـيـــدي
لم يكـشف تفـاصـيل اخلطـة
املذكـورة ولكنه نـوه إلى انـها
ســــتــكــــــــــون حــــــــســــب حـجــــم
الـتحــديــات اإلرهـــابيـــة. من
ـــــــــــــاطــق جــهـــــتــه اكـــــــــــــد الـــــن
ــــــــــــــــاســــــم وزارة اإلعــالمــــــي ب
الدفـاع محمد العـسكري ان
اخلـطــة االمـنـيــة اجلــديــدة
ســـتـــبــــــــدأ يف بـغــــــــداد خـالل
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بعقوبة/ عمر الدليمي
تظاهر يف جلوالء املئات من
املــواطـنـني إحـتجــاجـــاً علــى
سـوء اخلـدمــات يف النــاحيـة
التـي تعـانـي اغلـب أحيــائهـا
مـن جتمـع النفـايــات وطفح

مياه اجملاري.
وذكــــر مــصــــدر يف مــــديــــريــــة
بلـديـات محـافظـة ديـالـى ان
عــــــدداً مــن املــتـــظــــــاهــــــريــن
هـــاجـمـــوا مـبـنـــى الــبلـــديـــة
واضــــرمــــوا الـنــــار فـيـه بعــــد

حتطيم اثاثه.
اجلــــديــــر ذكـــــره ان اجمللـــس
البلدي يف النـاحية قد عاود
نـــــشــــــاطــــــاتـه خالل اآلونــــــة
االخـــيـــــــــرة بـعـــــــــد تـعـــــطـــيـل
اجـــتـــمـــــــــاعـــــــــاتـه نـــتـــيـجـــــــــة

اخلالفات بني أعضائه.
وتعـانـي جلـوالء الـتي تـبعـد
قـرابـة )70( كـيلــو متـراً الـى
الـــــشــمـــــــال الـــــشـــــــرقــي مــن
بـعـقـــــــــوبـــــــــة مـــن فـــــــــوضـــــــــى
التـصميـم يف اغلب أحيـائها
الــــسـكــنــيــــــة الــتــي انــــشــئــت
جتــــاوزاً مــن دون تخــطـيــط
ومت متلـيـكهــــا لـــشـــــاغلــيهــــا

كأمر واقع.

متظاهرون
حيرقون مبنى بلدية

جلوالء

بغداد / اف ب
ذكـرت وزارة اخلــارجيـة امـس
االربـعــــــــــاء ان الـعــــــــــراق وقـع
اتفاقـية مع كـوريا اجلـنوبـية
بهــــدف تـخفـيــض الــــديــــون
العـــراقـيـــة بـنــسـبـــة ثـمـــانـني
بـاملئـة اسـتنـادا التفـاق نـادي

باريس.
واوضح البـيان ان "االتفاقية
وقعهــا عن اجلــانب العــراقي
سفـيـــــر العــــراق يف فــــرنـــســــا

كوريا اجلنوبية ختفض 80% من الديون العراقية
احلـكــــومـي املـــســتحـق علــــى
العـراق 212 مليون دوالر الى
جـــانب ديـــون غيــر حكـــوميــة
لشركات كوريـة يتم تسويتها

عن طريق آليات اخرى.  
وتـــــــوقـع نـــــــائـــب الـــــــرئـــيـــــس
العــراقي عــادل عبــد املهــدي
يف 23 تـشريـن الثانـي املاضي
ان تخفض ديـون العـراق من
130 مليار دوالر الـى نحو 15

او عشرين ملياراً.

العـــراق من جتــاوز الـظــروف
الـصـعبــة الـتي ميــر بهــا االن
واعــادة العالقــات الـتجــاريــة

بني البلدين".
وقـــــــال الــبــيـــــــان ان كـــــــوريـــــــا
اجلــنــــــوبــيــــــة هــي الــــــدولــــــة
اخلـامسـة عشـرة من اعـضاء
نادي باريس والبالغ عددهم
18 دولة الـتي تبـرم مثـل هذه

االتفاقية مع العراق.
ويـبلغ حـجم الـديـن الكـوري

مـــــوفـق مهـــــدي عــبـــــود وعــن
اجلــانـب الكــوري ســـونغ ونغ
كـيـم رئـيـــس هـيـئــــة ضـمــــان

الصادرات الكورية".
واضـاف ان الـسفيـر العـراقي
اشـاد "بـالـدعم الـذي تقـدمه
كــــــوريــــــا لـلعــــــراق لــتــــــأمــني
االســــتـقــــــــــرار فــــيـه وبــــنــــــــــاء

مستقبله املزدهر".
مـن جـــانـبه، اعـــرب كـيـم عـن
امـل بـالده يف ان "يــــتــــمـــكــــن

فيينا / اف ب
اعلن دبلـوماسي لـدى الوكـالة
الــــدولـيــــة للــطــــاقــــة الــــذريــــة
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس امــس
االربعـاء ان الـواليــات املتحـدة
تعــتقــــد ان ايــــران متــتلـك مــــا
يـكفـي مـن غــــاز الـيــــورانـيــــوم
لـصنع عشـر قنـابل نوويـة بعد
الــــتـخــــــصــــيــــب ودعــــت الـــــــــــى

عمليات تفتيش جديدة.
واوضـح املــــــصــــــــــــدر ان هــــــــــــذه
الــتـــصـــــــريحــــــات ادلـــــــى بهــــــا
الـسفيـر االميـركي غـريغـوري
شـــولـت خالل اجـتـمـــاع مـغلق
جمللس حكـام الوكالـة الدولية

من االئتالف بان ال تتـكرر االخطاء
التي حصلت سابقاً".

االخفـــاق يف االداء احلـكـــومـي كـــان
محـور احلديث الذي اجرته )املدى(
مع عـضــو القــائمــة العــراقيــة راسم
العوادي،العوادي الـذي كان يتحدث
لـ )املدى( عبر الهاتف من مكتبه يف
ـــى ان اعـتـــراضـــات بغـــداد شــــدد عل
القائمة العراقية على اعادة ترشيح
الــدكـتـــور اجلعفــري ملـنـصـب رئـيــس
ــــــــى خـالفــــــــات ــــــــوزراء لـــم تـــنب عـل ال
شخــصيـــة، بل ان ذلك اعـتمــد علــى
رداءة االداء احلـــكـــــــــــومـــي خملـــتـلـف
القـطــاعــات، وان االئـتالف العـــراقي

يتحمل مسؤولية ذلك كامالً.
وعن امكـانيـة اخلـروج بحل تـوافقي
بـني االطـــراف لـتـــشكـيـل احلكـــومـــة
قـبل عقــد جلـســات مجلــس النــواب
قال العـوادي "لقاءاتـنا مسـتمرة مع
قـــائـمـــة الــتحــــالف الـكـــردسـتـــانـي
وجبهة التوافق العراقية ومع بعض
شخـصيـات االئـتالف للـوصـول إلـى

تسوية مرضية".
مـــن جـهـــتـه اكـــــــد عــــضـــــــو الئـحـــــــة
االئـــتـالف خـــضـــيـــــــر اخلـــــــزاعـــي ان
االئـتالف ال يزال متمسكاً مبرشحه

لرئاسة الوزراء.
وقال اخلزاعي يف حديث هاتفي مع
)املدى( امـس "موقفنـا كما هـو، وقد
ـــتـحـــــــــالـف ابـلـغـــنـــــــــا االخـــــــــوة يف ال

الكردستاني بهذا االمر".
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ما بعد الثاني عشر من آذار(.
وحـول وجــود اعتـراضــات من بعـض
ــــى عقــــد اجللـــســـة يف األطــــراف عل
املـــــوعـــــد املـــــذكـــــور قــــــال معـــصـــــوم

)الدستور فوق االعتراضات(.
ــــرت جـــبهــــة احلــــوار ــــاً عــب ســيــــاســي
الـوطـني بـزعـامـة د. صـالح املـطلك
عـن مخـــاوفهــا مـن ان اصـــرار بعـض
ــــــى ان يغــيـــــر االئـــتالف القــــــوى عل
العـــراقي املــوحــد مـــرشحه لــرئــاســة
الـــوزراء قـــد يـــؤدي إلـــى مـــزيـــد مـن

االنقسامات الطائفية.
وقال الناطق الرسمي باسم اجلبهة
ستــار الــدليـمي ان الـتحــالف الــذي
تــشـكل مـن بعـض القــوائـم الفــائــزة
ـــرشــيح اجلـعفـــري لـــرفــض اعـــادة ت
لـواليـة ثــانيـة هـو حتــالف مــرحلي،
ـــــادة االوضـــــاع ـــــى زي وقـــــد يـــــؤدي إل
االمـنـيــة ســوءاً يف الـبالد، سـيـمــا ان
االسبـاب التـي سيقت العـادة النـظر
مبـــرشح االئـتالف لــرئــاســة الــوزراء
ـــــة ـــــرســـيخ حـــــال ـــــى ت ـــــؤدي إل قـــــد ت

االنقسام التي تعانيها البالد".
ـــــــدلـــيـــمـــي يف حـــــــديـــثـه لـ واوضـح ال
ـــــان ـــــا ب )املـــــدى( امــــس "مع اقـــــرارن
حـكومـة اجلعفـري كان اداؤهـا سيـئاً
يف ادارة الـبالد، وانهــا عـملـت بـشـكل
طـــائفـي، اال انـنـــا نعـتقـــد ايـضـــاً ان
استـبداله لن يؤدي إلـى حل املشكلة
بـشـكل تلقــائي". واضـاف "لـسنـا مع
اجلعفـري، لـكننـا مع اخـذ ضمـانـات
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األخــــــــرى رســـمـــت صــــــــورة لـــنـفــــــــاذ
الــدستــور اجلــديــد يف هــذه املــرحلــة
بقـــولهــا )إن هــذا الــدسـتـــور يعـتـبــر
نـافــذاً بعـد إجــراء االستـفتــاء علـيه

ونشره يف اجلريدة الرسمية(.
وأضــاف الفلــوجي: )هــذان النـصـان
ـــســــة يــــؤكــــدان أن قـــــرار عقـــــد اجلل
ــــواب اجلــــديــــد ـــــى جمللـــس الــن األول
يجـب أن يـــسـتـنـــد إلـــى الـــدسـتـــور
الــدائـم الـــذي يقــرر ان آخــر مــوعــد
لعقـــد اجللــســة األولــى هــو الـثــانـي

عشر من الشهر احلالي.
ــــذي كــــان يــتحــــدث لـ ــــوجــي ال الـفل
)املدى( أمس عبر الهاتف شدد على
ضـــرورة دعـــوة اجمللــس لـالنعقـــاد يف
الـثــانـي عــشــر مـن الــشهــر اجلــاري،
معـتبــراً أن تـــأخيــر مــوعــد اجللـســة
يعـــــد مخـــــالفــــة دســتــــوريـــــة يجــب
التحــوط منهـا يف حـال تكــرار طلب

التأجيل.
وكـــــان عـــضـــــو قـــــائــمـــــة الـــتحــــــالف
الكـردستـاني الـدكتـور فــؤاد معصـوم
قـــــد أكـــــد لـ)املـــــدى( أمـــس األول أن
اجـتمــاعــاً سـيعقـــد اليــوم اخلـميـس
بـني الكـتل الفــائــزة يف االنـتخــابــات
لإلعـالن الرسـمي عن عقـد اجللـسة
األولـــى جمللـــس الـنـــواب يف املـــوعـــد
الــدسـتــوري وهــو الـثــانـي عــشــر مـن

الشهر اجلاري.
وقــال معصـوم )تـأكـدنـا أن الـدستـور
ال يسـمح بتأخيـر عقد اجللـسة إلى
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أمريكا :إيران قادرة عىل صنع  عرش قنابل نووية
االيــــرانـي الــــى فـيـيـنــــا جــــواد
وعيـدي امس االربعاء لـوكالة
فــرانـس بــرس ان ايــران متلك
وســــائل الـــرد بــشـكل مـبـــاشـــر
علـــى مــــا تعـتـبــــره تهـــديـــدات

اميركية.
وقـــال وعـيــــدي علـــى هـــامــش
اجـتـمـــاع الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للطـاقـة الـذريـة ان "الـواليـات
املتحــدة متلك وسـائل كـفيلـة
بـــــــاحلـــــــاق االذى واملـعـــــــانـــــــاة
)بــــايــــران( لـكــنهـــــا معــــرضــــة
بــــــــدورهــــــــا لـأللـــم واالذى واذا
اخـــتــــــــارت هــــــــذا الــــطــــــــريـق،

فسنسلكها".

للطاقة الذرية يف فيينا.
وقــــــــــــال شــــــــــــولــــت ان ايــــــــــــران
سـتمـتلك بعـد حتــويل معـدن
الـــيـــــــورانـــيـــــــوم 85 طـــنـــــــا مـــن
ســـداسـي فلـــورور الـيـــورانـيـــوم
الـــــــذي ســيـكـــــــون يف وسـعـهـــــــا
اسـتخــدامه يف اجهــزة الـطــرد
املـــــركـــــزي الجـــــراء عــملــيـــــات

تخصيب.
وقـال السفـير االميـركي الذي
لـم تكــشف تـصـــريحـــاته علــى
الـفـــــــور انـه ســيـكـــــــون يف وسـع
ايــران يف نهـايـة هــذه العـمليـة

انتاج عشر قنابل نووية.
إلـــى ذلك اعلـن رئيـس الــوفــد

اجلزائر / اف ب
اصـدر الرئـيس اجلـزائري
عـبـــد العـــزيـــز بــــوتفلـيقـــة
عفـــــواً عـــن 152 سجــيــنـــــة
مبناسبة يـوم املرأة العاملي
كما جاء يف بيان صادر عن

الرئاسة امس االربعاء.
ــــــان   عالوة واضــــــاف الــبــي
علــــى ذلك تــسـتفـيـــد 130
ـــــــــة اخـــــــــرى "مـــن سـجـــيـــن
خفض جـزئي الحكـامهن
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بوتفليقة يعفو عن )152( سجينة
بمناسبة يوم املرأة

بغداد /اف ب
اعلـن مــصــــدر يف وزارة الـــــداخلـيــــة ان
خـمــسـني مــــوظفـــا يف شـــركـــة خـــاصـــة
خـطفـوا امـس االربعـاء يف بغـداد علـى
يــد مــسلحـني يــرتــدون بـــزات مغــاويــر

جمموعة مسلحة ختطف مخسني عامال يف بغداد 
الشرطة.

ودخل املـــسـلحــــون الـــــى مقــــر شــــركــــة
"الــــرواق" يف الــــزيــــونــــة شـــــرق بغــــداد،
واقـتـــــادوا املـــــوظفـني اخلـمـــسـني الـــــى

مكان مجهول.

الــنــــــاسفــــــة تـكــــسّــــــر زجــــــاج
منازلنا، وقنابل االمريكيني
تهــدم جــدران املـنــازل، وبـني
هـؤالء واولئـك اصحبنـا بال

مأوى".
امــا ســائـق التــاكــسي عـبيــد
العلـياوي فـيؤكـد ان القوات
األمــــريكـيـــة اطـلقـت ســـراح
عـــدد ممـن اشـتهـــروا بقــطع
الــرؤوس بعــد ان اعـتقـلتـهم
يف وقـت ســــابـق. ويقــــول "ال
نعلم سبب هـذه االجراءات،
إذا كــان الــذبــاحـــون طلقــاء
بعـلم األمـــريكــان، فـمن هــو

املطلوب".
وتـــشهـــد مـــديـنـــة الـــرمـــادي
اعمــال عـنف بــشكل يـــومي،
ويـلقــي اهــــــالــي الــــــرمــــــادي
بـــــــــالـلـــــــــوم عـلـــــــــى الـقـــــــــوات
األمـريـكيـة الـتي يـصفـونهـا
بـالعــدوانيـة جتـاه املـدنـيني،
فـيمــا يتحـدث االمـريـكيـون
عـن ان بعض اهـالي مـدينـة
الــــرمــــادي يــــوفــــرون دعـمــــاً
لـــــوجــــســتــيــــــاً لالرهـــــابــيــني
يـــــســـــــاعـــــــدهــم يف تــنـفــيـــــــذ
عـمليـاتـهم العـسكـريـة ضـد

القوات املشتركة.

يف الــــــــرمــــــــادي، واالهــــــــالـــي
يـــتعــــــرضــــــون ملـــضـــــــايقــــــات
مـــــــســــتــــمــــــــــرة تـــــصـل حــــــــــد
التـصـفيــات اجلـســديـــة من
قـــبـل بـعــــض اجلـــمــــــــاعــــــــات
املــــــسـلـحــــــــة الـــتـــي يــــــشــكـل
قـــوامهـــا املقـــاتلـــون العــرب.
وأضــــــــــــــــاف "ال ســلـــــــــطــــــــــــــــة
لـلـحــكـــــــــــومـــــــــــة ولـلـقـــــــــــوات
األمــــريكـيـــة علـــى املـــديـنـــة،
االمـر يعـود دائمـاً لعـدد من
اجلـمــاعــات املـــسلحــة الـتـي
تعـد املـسـيطـر الفعـلي علـى

املدينة."
ويقــــول املهـنـــدس إبـــراهـيـم
ـــــــــــــزوبـعـــــي "ان الـقـــــــــــــوات ال
األمـــريكـيــة تفـتـش بـيــوتـنــا
بــــــــاســـتـــمــــــــرار بـحـــثــــــــاً عـــن
ارهابيني مفترضني، وغالباً
مـــــا يعـتـقل ابـنــــاؤنـــــا بغـيــــر
ســبـــب معــــــروف"، ويـــضـــيف
"حـــتــــــــــى ان كــــــــــان هـــنــــــــــاك
ارهــــابـيــــون يف مـنـــــاطقـنــــا،
نـحن ال عالقــة لنـا بـهم، بل
اننـا غالـباً مـا نكـون ضحـية
الـعمـليــات الـتي يـنفــذونهــا
يف مـــنــــــــاطـقـــنــــــــا" ويـــتــــــــابـع
الــــزوبعـي قــــوله "عـبــــواتهـم
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املـــواطنـني املتـجمـعني امــام
احملل ممــــا ادى إلـــــى مقــتل

وجرح العشرات.
لكـن قــادمـني مـن الــرمــادي
اكــــــدوا لـ )املــــــدى( امــــس ان
القـــــوات املــــشــتـــــركـــــة الــتــي
تفــــــرض إجــــــراءات امــنــيــــــة
مــــــشــــــــددة عـلــــــــى مــــــــداخـل
الـــرمـــادي الـثالثــــة، خففـت
مــن اجـــــراءاتهـــــا تلـك ممـــــا
سهل حـركـة املـرور من وإلـى

املدينة.
ونـقـل مـــــــراسـل )املـــــــدى( يف
الـرمادي استغـراب عدد من
ســاكـنـيهـــا لالجــراء األمـنـي
املفـــاجـئ، يف الـــوقـت الـــذي
تـشهـد فـيه منـاطق املــدينـة
الــــــداخلــيـــــة اعــمـــــال عـــنف

مستمرة.
عـــدد مـن اهـــالـي الـــرمـــادي
عــبـــــروا عــن دهــــشــتهــم مــن
االنــبـــــاء الــتــي تــنــــــاقلـــتهـــــا
وســــــــــــــائــل االعــالم حــــــــــــــول
تـــشكـيل جلـــان شعـبـيـــة مـن
اهـــــالــي املـــــديــنــــــة ملقــــــاتلـــــة
االرهـابـيني وطــردهم. وقـال
محمد الدلـيمي )لم نسمع
عن وجود مثل تلك اللجان
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الكويت/اف ب
دخلت النـاشطـة الـنسـائيـة معصـومـة
املــبــــــارك تـــــــاريخ الـكــــــويــت عــنــــــدمــــــا
اصـبحـت اول امــراة كــويـتـيـــة تعـني يف
مـنــصــب وزاري يف بلـــــدهـــــا احملـــــافــظ
الــــــذي يـــــسلـك بــثــبــــــات وهــــــدوء درب

االصالح.
وتعـيـني املـبــــارك يف حــــزيــــران وزيــــرة
للــتخــطـيــط كــــان مبـثــــابــــة الــنجــــاح
الثاني لقضيـة حرية املراة يف الكويت
بعـد مـنحهـا يف ايـار املــاضي حقـوقهـا
الـسيـاسيـة جلهـة االنتخـاب والتـرشح
لالنـتخــابــات الـبــرملــانـيـــة بعـــد اربعــة

عقود من النضال.
وقالت املبـارك لوكالة فرانس برس ان

اول امرأة يف الكويت تكرس احلاجز النفيس وتشغل منصبا وزاريا
شككت بقدرات املراة".

ومعـصومـة املبـارك احلائـزة شهادة يف
العلوم الـسياسيـة من جامعـة الكويت
عـــــــــــــــــــام 1971 واالم الربــعـــــــــــــــــــة اوالد،
اصــبحــت ايـــضـــــا اول امـــــراة حتـــظـــــى
مبـقعــــد يف الـبــــرملــــان الـكــــويـتـي اذ ان
الدستور ميـنح جميع الوزراء تلـقائيا

مقعدا يف مجلس االمة.
وقــالـت املبــارك يف هــذا الــسيـــاق "من
خالل هـذا املنصب نستطيع ان نخدم
قــضــــايــــا املــــراة ونـــسـتــطـيـع ان نغـيــــر

القوانني املميزة ضد املراة".
وال تـخفــي الــنــــــاشـــطــــــة الـــــســـــــابقــــــة
طمـوحها "لتحقيق مـبدا املساواة بني

الرجل واملراة امام القانون".
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"وصـــــول املـــــراة الـــــى مــنـــــاصــب صــنع
القـــــرار كـــــان مــــسعـــــى طــــــويل االمـــــد
لـلمــراة الكــويـتيــة )..(  بـــالتـــاكيــد ان
وصولي الى هـذا املنصب من الناحية
الـــرمـــزيـــة ولـيــس الـــشخـصـيـــة يعـنـي
الكـثير لقـضية املـراة خاصـة بالنـسبة
ملـبــــدا املـــســــاواة الــــذي تــــسعــــى املــــراة

لتحقيقه".
واضـــافت "هــذا الـتعـيني كـــان مبثــابــة
حلـم قــــد حتقق وهـــدف ســـام وصلـنـــا

اليه".
واعـتـبـــرت الـــوزيــــرة الكـــويـتـيـــة الـتـي
تناهـز الستـني من العمر، ان وصـولها
الـى منـصبهـا "كسـر احلـاجـز النفـسي
ورد علــى كـثـيــر مـن الـتــســاؤالت الـتـي

بغداد / املدى 
اكد وزير التجارة عبد الباسط
مــــــــولــــــــود امــــــس االربـعــــــــاء ان
العــراق يــدرس امكـــانيــة اعــادة
شـــراء القـمح االسـتــرالـي لكـن
من دون املــرور عبـر شـركـة "ايه
دبليـو بي" التي يـشتبـه يف انها
دفعت رشـاوى لنظـام صدام يف
اطــار بــرنــامج "الـنفـط مقــابل

الغذاء".
ونقل بيـان عن الـوزير قـوله ان
"الـوزارة تــدرس امكــانيـة اعـادة
التعـامل مع استرالـيا يف شراء
الـقـــمـح ولــكـــن لـــيـــــــس عـــبـــــــــر
مجلـس القـمح االستــرالي ايه

دبليو بي". 
واضـاف ان "قرار الـوزارة تعليق
الــتـعـــــــامـل مـع هـــــــذا اجملـلـــــس
مــــــــرتـــبــــط بـــتــــــــورط اجملـلــــــس
بـــرشـــاوي وقـضـــايـــا فــســـاد مع
الــنـــظـــــــام الـــــســــــــابق يف اطـــــــار
بـــــــرنـــــــامـج )الـــنـفــــط مـقـــــــابـل

الغذاء( امللغى".
واشـــار الـــى ان "وقف الـتعـــامل
سيـسـتمــر مع اجمللـس املـذكـور
حـــتــــــــى انـــتـهــــــــاء احلــكــــــــومــــــــة
االستـراليـة من الـتحقيق معه
حـــــــــــــول مـخـــــتـلـف جـــــــــــــوانـــــب

املوضوع".

التجارة تبحث  استئناف
رشاء القمح االسرتايل 

يف احتفالية املدى بعيد املرأة.. امس

ــــــني 19 و23 ــــــتــــــــــــــــــراوح ب ي
شهرا".

ـــــــان ان هـــــــذه واكـــــــد الـــبـــي
االجــــــــــراءات "ســــتــــمــكــــن
الــنــــســـــاء مــن االنـــــدمـــــاج
مـجـــــــــدداً يف اجملــــتــــمـع يف
الــــوقـت الـــــذي تعــمل فــيه
الـبـالد علــــى تــــرقـيــــة قـيـم
ــــــسـلــــم واملـــــصـــــــــاحلـــــــــة ال
الـــوطـنـيــــة ورص صفـــوف

الشعب اجلزائري".
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