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مصادر برملانية :االعرجي والعبيدي والوائلي هم االوفر حظاً

اليوم ..املالكي يعرض اسامء املرشحني للوزارات االمنيةعىل جملس النواب
بغداد  /املدى
يع ــرض رئـيــس ال ــوزراء ن ــوري
املالكي الـيوم اخلميس اسماء
امل ــرشحـني لل ــوزارات االمـنـي ــة
علــى مجلـس النــواب .واجمع
العــديــد مـن اعـض ــاء مجلــس
الـ ـن ـ ـ ـ ــواب عـل ـ ـ ـ ــى ان اجملـل ـ ـ ــس
سـي ـص ـ ــادق يف جلـ ـسـ ــة الـيـ ــوم
عل ــى اسـم ــاء ال ــوزراء ال ــذيـن
سـيتـولـون وزارات (الــداخليـة،
الدفاع ،االمن الوطني).
ويف ت ـص ـ ــريح لـ (امل ـ ــدى) اك ـ ــد
شيروان الوائلي املرشح لوزارة
الـدولة لشـؤون االمن الوطني
الى جـانب املرشح اآلخـر عبد
الـك ـ ـ ــرمي الع ـنـ ـ ــزي ان رئ ـيـ ــس
الــوزراء نــوري املــالكـي اختــاره
لتولي حقيبة االمن الوطني.
وقـال الـوائـلي علـينـا ان نـضع
التـوقعات امـامنا وقـد حتصل
تـغ ـي ـ ـ ــرات خـالل الـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
االخيــرة قـبل االعالن مــؤكــداً
ان مـ ــوضـ ــوع تـ ــولـيـه حقـيـبـ ــة
وزارة الـ ــدولـ ــة لـ ـشـ ــؤون االمـن
الوطني قد حسم لصاحله.
من جانبه قال حيدر العبادي
عـ ـض ـ ــو مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب عــن
االئـتالف العــراقي املــوحــد ان
جلـس ــة اليــوم جمللــس النــواب
ستحــسم امـر تـسـميـة وزيـري

الـداخلية والدفاع ،واضاف ان
فـ ــاروق االعـ ــرجـي هـ ــو االوفـ ــر
حـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـاً لـ ـت ـ ـ ـ ــول ــي حـقـ ـيـ ـب ـ ـ ـ ــة
الـداخليـة ،مـضيفـاً ان مـرشح
الــدفــاع اليــزال غيــر محـســوم
لـكــنه اشـ ــار الـ ــى ان ح ـظـ ــوظ
الفـريق عبـد القـادر الـعبيـدي
قائـد القوات الـبريـة كبـيرة يف
تـ ــولــي حقـيـبـ ــة الـ ــدفـ ــاع .مـن
ج ـ ــانــبه اك ـ ــد خـلف الـعل ـي ـ ــان
عـ ـض ـ ــو مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب عــن
جبهـة التـوافق العـراقيـة عدم
وجـ ــود اســتقـ ــرار علـ ــى اسـمـي
وزيـ ــري الـ ــداخلـيـ ــة والـ ــدفـ ــاع
حتـى وقـت متـأخــر من مـسـاء
امس.
لـكــن الـعل ـي ـ ــان ق ـ ــال مل ـن ـ ــدوب
(املـ ـ ـ ــدى) ان رئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ن ــوري املـ ــالكـي بعـث ب ــرس ــال ــة
الـ ــى جــبهـ ــة الـتـ ــوافق يــطلـب
فــيهـ ــا رأي اجلــبهـ ــة بـ ــاملـ ــرشح
جـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوالنـ ــي واوضـح
الـعليــان ان اجلبهــة ستعـرض
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى االح ـ ـ ــزاب
الثالثـة املـنضـويــة يف اجلبهـة
ملعـرفـة رايهـا بـاملـرشح .مـؤكـداً
ان اجلــبه ــة لـي ــس لـ ــديه ــا أي
اعـتـ ــراض عل ــى ت ــولـي ف ــاروق
االعـرجـي حقـيبـة الـداخـليـة،
وب ــني الـعـلـ ـيـ ـ ـ ـ ــان ان جـ ـبـهـ ـ ـ ـ ــة

التـوافق قدمت خمـسة اسماء
لــرئيـس الــوزراء فـيمــا يخـص
وزارة الـ ــدفـ ــاع وهــم (الف ـ ــريق
عـب ــد الق ــادر العـبـيــدي قــائــد
القــوات البـريـة واللـواء مـنيـر
رح ـي ــم اجلح ـيـ ـ ـش ــي واللـ ـ ــواء
دحام اجلبوري واللواء فصيح
العاني واللواء علي خليفة).
من جــانـبه قــال عبــد اخلــالق
زنكـنه عـض ــو مجلــس الـنــواب
عن التحـالف الكـردستـاني ان
هنــاك شـبه اتفــاق بـني الكـتل
الـ ـسـي ــاسـي ــة ورئـي ــس ال ــوزراء
عـلـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــرشـح ــني لـ ـ ـ ــوزارت ــي
ال ــداخلـيــة والــدفــاع ،واضــاف
زنـكـنـ ــة لـ (املـ ــدى) اعــتقـ ــد ان
عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة تـ ـ ـسـ ـمـ ـي ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــري
الــداخليـة والـدفـاع سـتتـم من
خالل طـ ـ ــرح االس ـمـ ـ ــاء علـ ـ ــى
مـجل ــس الـنـ ــواب واح ـ ــداً تلـ ــو
اآلخـ ـ ـ ــر وم ــن يـح ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ــى
( )138صــوت ـاً سيــشغل احــدى
احلقائب .وعـن رأي التحالف
الـكـ ـ ــردس ـتـ ـ ــانــي بـ ـ ــاالس ـمـ ـ ــاء
املـ ــرشح ــة اكـ ــد زنكـن ــة :ل ــدى
الـتح ــالف الك ــردستــانـي آليــة
م ـ ـتـفـق عـل ـ ـيـه يف ع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ــويــت داخل الـكــتل
ل ـكـ ـنـه رف ـ ــض ال ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـف
عنها.

العثور عىل  15من خمتطفي الصاحلية أحياء
بغداد  /الوكاالت
قـالـت مصـادر يف الـشـرطـة أمـس االربعـاء إنه مت
العثـور علـى  15مـن عمـال شـركـات الـنقل البـري
،من بني  50عـامال ،اختطفوا االثـنني يف منطقة
الصاحلية أحياء.
وأوضحـت امل ـصـ ــادر أنـه مت العـثـ ــور علـ ــى هـ ــؤالء
االشخـاص شرقي بغداد مقيدى األيدي وعليهم
آثار تعذيب.
وأشـار مصـدر يف الشـرطـة إلـى أن "االشخـاص الـ
( )15كانوا مقيـدي األيدي وعليهم آثار تعذيب ،
وك ــان ق ـسـم مـنهـم م ـص ــابـ ـاً ب ـطـلق ــات ن ــاري ــة يف

ام تعانق ابنها الذي اطلق سراحه امس من احد املعتقالت

داليام يعلن من بغداد قرب انتهاء املهمة العسكرية االيطالية يف العراق

اطالق رساح  594معتق ًال من  3سجون
بغداد  /املدى
اطلقت اللجنة الـرباعية املسؤولـة عن شؤون املعتقلني لدى
القـوات مـتعــددة اجلنــسيـة ســراح ( )594معـتقالً يـوم أمـس
االربعـاء .اكد ذلك مصـدر مسؤول يف وزارة العـدل لـ (املدى)
واضــاف ان هــذا االجــراء يــأتـي من قـبل اللـجنــة الــرب ــاعيــة
املــؤلفـة مـن ممثـلني عـن وزارات العـدل والـداخـليــة وحقـوق
االنـسـان فـضالً عـن ممثلـني عن القــوات متعــددة اجلنـسيـة
بعـد دراســة ملفـات املعـتقلـني وثبـوت عـدم تــورطهم بـالـتهم
النسوبة اليهم.
واكـد مـســؤول اميــركي ان "عــدد املعتـقلني الــذين مت اطالق
سراحهم هو  594من ثالثة سجون اميركية يف العراق.
ويــأتي االفـراج عـنهم يف اطــار املبـادرة الـوطـنيــة التـي اعلن
عنها رئيس الوزراء نوري املالكي.
وكـان املـالكي قـد صـرح انهـا "اولـى خطـوات مفـردات عـمليـة
املـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة الـتـي ســنعلـن عـنه ــا خالل الـي ــومـني
القادمني".

بغداد/املدى
أســتقــبل رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ن ـ ــوري
كـامل املـالـكي يف مكـتبه الــرسمي
ب ــبغـ ـ ــداد ام ـ ــس ،نـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزيـ ـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
اإليطالـي السيد ماسـيمو داليما
والـوفـد املــرافق له ،وجــرى خالل
الـلـقـ ـ ـ ــاء إسـ ـتـعـ ـ ـ ــراض عـالقـ ـ ـ ــات
ال ـص ــداق ــة بـني الــبل ــديـن وســبل
تـطــويــرهــا يف مخـتلف اجملــاالت
مبـ ــا يخ ــدم م ـصـلح ــة ال ــشعـبـني
الـع ـ ـ ــراق ــي واإلي ـ ـط ـ ـ ــال ــي.وثـ ـم ــن
املـالكي موقف احلكـومة والشعب
اإليـ ـط ـ ــالــي ال ـ ــداعــم لـلع ــمل ـي ـ ــة
الـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــوالت
الدميقـراطية اجلـارية يف العراق
مـ ــؤكـ ــداً ان املـ ـسـ ــاهـمـ ــة اجلـ ــادة

للقــوات اإليـط ــاليــة يف تخـليـص
العــراق من الـنظـام الــدكتـاتـوري
لهـا أثـر فـاعل يف إقـامـة عالقـات
مـتميزة بـني البلدين الـصديقني
مبيناً إن قـواتنا املسلـحة ستكون
ق ـ ـ ــادرة عـل ـ ـ ــى ض ـبـ ــط األمــن يف
عمــوم محـافـظــات العــراق خالل
س ـتـ ـ ــة أشه ـ ــر مب ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ودعــم
القــوات مـتعــددة اجلنــسيــة ومن
ضمنها القوات اإليطالية.
وشـ ـ ــدد املـ ـ ــالـك ــي علـ ـ ــى جـ ـ ــديـ ـ ــة
احلـكـ ــومـ ــة العـ ــراقـيـ ــة يف ت ــسلـم
كامل امللف األمني بـالتزامن مع
بـ ـ ـ ــرامـج طـ ـمـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــة لـ ـتـحـقـ ـيـق
االســتق ــرار والـ ـش ــروع يف حــمل ــة
الـبـنـ ــاء واإلعـمـ ــار واالسـتـثـمـ ــار،
مـتمـني ـاً ان يكــون إليـط ــاليــا دور

ـامع ـ ــة املـ ـ ـ ــوصل مــن
جـــ ـ
م ــن طلـ ــب ـ ــة ـ
سـاكنـي االقسـام الـداخليـة وهـم من
طلبة احملافظات اجلنوبية".
واضـاف أن "املسلحني دخلـوا القسم
الــداخـلي الــواقـع يف منـطق ــة النـبي
ي ــونــس وسـط اجل ــانـب االي ـس ــر مـن
مـدينـة املـوصل يف الـسـاعـة الثـامنـة
مـن صبـاح أمـس قبل تـوجه الـطلبـة
ألداء االمـتحـانـات وقـتلــوا  3طالب.
ويف تـط ــور آخ ــر ،ق ــال م ــدي ــر غ ــرف ــة
العملـيات يف شرطة نـينوى "إن جثة

احكام بالسجن بحق  17متهام ً بينهم
سوري اجلنسية
بغداد/املدى
اصـ ــدرت احملكـم ــة اجلـن ــائـي ــة
املركزية احكاماً بالسجن على
عـ ـ ــدد مــن امل ــته ـم ــني بعـ ـ ــد ان
ثـبـتـت ادانـتهـم يف الفـتــرة مـن
 24ايار إلـى  30منه حليـازتهم
اسلحــة بصـورة غيـر قـانـونيـة.
ج ـ ــاء ذلـك يف ب ـي ـ ــان صـحفــي
لـلق ـ ــوة م ــتع ـ ــددة اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــة
اصدرته أمس.
وطـبقـ ـاً للـبـيــان ف ــان احملكـمــة
قـضت بـاحلبـس  15سنـة علـى
املـ ـتـه ــم عـ ـمـ ـ ـ ــر حـ ـمـ ـ ـ ــاد نـهـ ـ ـ ــر
ليحــازته اسلحـة بـصــورة غيـر
قـ ــانـ ــونـيـ ــة وكـ ــان املـ ــذكـ ــور قـ ــد
اع ـ ـ ـت ـقــل مـ ـ ــن ق ـ ـ ـبــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات

الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف بـعـ ـ ـ ــد تـفـ ـتـ ـيـ ـ ــش
م ـ ــرك ـب ـتــني وم ـن ـ ــزل ح ـيــث مت
الع ـثـ ـ ــور عل ـ ــى ( )10صـ ـ ــواريخ
أر.بي.جي و 4قـاذفات ،وذخـائر
آر.بـي.كي ،ومـواد تــستخـدم يف
صـنع الـعب ــوات النــاسفــة و()6
بـنـ ــادق AK-47 .امـ ــا عـبـ ــد
ال ـ ـ ــرح ـمــن واصـف الـ ـ ـس ـ ـ ــوري
اجلنسية فقد وجدته احملكمة
مـذنباً النتهاكه املادة ( )10من
قـ ـ ــانـ ـ ــون اجلـ ـ ــوازات العـ ـ ــراقــي
وحـكمت عليه بـالسجن لعـشر
سـن ــوات اذ اعـت ــرف بـ ــانه ق ــدم
للعراق لـ (اجلهاد):
التفاصيل ص2

الـ ـط ـ ــالـ ــب ـ ــة (سل ـ ــوى غ ـ ــازي اح ـم ـ ــد
الـ ـشـ ــاهــني) وصلـت الـ ــى مـ ـشـ ــرحـ ــة
"م ـ ــوضحـ ـ ــا أنه ـ ــا
الـ ـط ــب الع ـ ــدلــي .ـ
"قتلت بـرصاصـة طائـشة نفـذت الى
رقبتهـا عندمـا كانت يف طـريقها من
مدينة املوصل الى مدينة كركوك".
وأضــاف :أن "الــرصــاصــة ج ــاءت من
احل ـ ـ ــرس ـال ـ ـ ــوط ـنــي إلح ـ ـ ــدى
سـالح ـ
ال ـسـيـط ــرات املـنـت ـش ــرة يف الـط ــريق
اخل ـ ــارجــي ـال ـ ــذي ـي ـ ــرب ــط امل ـ ـ ــوصل
ـ
بكركوك".

بغداد  /املدى
الـقـ ــي الـق ـ ـبـ ـ ــض عـل ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
امل ــتع ـ ـ ــاملــني ب ـب ــيع وشـ ـ ــراء االدويـ ـ ــة
الـسـرطــانيـة الـتي يـتم تـســريبهــا من
املـؤسـسـات ،كـشف ذلـك املفتـش العـام
يف وزارة الـ ــصحـ ـ ــة الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور عـ ـ ــادل
مـحـ ـ ـســن ع ـب ـ ـ ــد اهلل خـالل م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر
صـحفـي ح ـض ـ ــرته (املـ ــدى) وقـ ــال ان
مـعل ــوم ــات وردت مـن قـبل امل ــواطـنـني
الـى مكـتب املفتـش تفيـد بوجـود عدد

العراق حمور احتفالية سينامئية
يف االسكندرية
القاهرة  /اف ب
يـنـظـم م ــرك ــز الفـنـ ــون مبكـتـب ــة
االس ـكـ ـنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــة احـ ـتـفـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
سينمائية حتت عنوان "القضية
العــراقيـة يف الــسيـنمــا العــربيـة
قــبل وبع ــد احل ــرب" عل ــى م ــدار
اربع ــة اي ــام ب ــدءا مـن االح ــد 18
حزيران اجلاري.
وقال املشـرف على مركـز الفنون
يف املـكـتـبـ ــة املـ ــايـ ـسـتـ ــرو شـ ــريف
محـيي ال ــدين ان "االحـتف ــاليــة
ت ــاتـي ضـمـن تعـ ــريف امل ـش ــاه ــد
املصـري على الـسينـما العـراقية
وعـلى بعض اجلوانب االنـسانية
الـتـي يع ــانـي مـنه ــا الع ــراقـي ــون

متميز يف هذه اجملاالت.
مـن ج ــانـبـه وصف ن ــائـب رئـيــس
الوزراء وزير اخلارجية اإليطالي
الــدسـت ــور العــراقـي ب ــأنه منــوذج
يحـتـ ــذى به خ ــاص ــة م ــا يــتعـلق
بتـأكيده على حالة التعايش بني
أطـ ـي ـ ـ ــاف ومـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات الـ ـ ـشـع ــب
العراقي.
وأوضح أن أي إنـسحـاب للقـوا ت
اإلي ـط ــالـي ــة ســيك ــون تـ ــدريجـيـ ـاً
ووفق برنامج مـنظم متفق عليه
مع احلكـومـة العـراقيـة ويتـزامن
مع ج ــاه ــزي ــة الق ــوات امل ــسلح ــة
العراقيـة لتسلم امللف األمني يف
الـبالد.وأك ــد بـ ــأن حك ــوم ــة بالده
جـ ـ ــادة وم ـتـ ـ ــواصلـ ـ ــة يف دع ــمهـ ـ ــا
الـكـ ــامل لـلعــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة

وإلجناح بـرامج حكـومة الـوحدة
ال ــوطـنـي ــة خ ــاص ــة يف اجمل ــالـني
اإلقـتـص ــادي والـثق ــايف ،م ـش ــدداً
على ضـرورة تفعيل عمل اللجنة
العليا املشتركة بني البلدين.
وق ـ ــال م ـ ــاس ـي ـم ـ ــودال ـي ـم ـ ــا خالل
مـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ــر صـحـفـ ــي مـع وزيـ ـ ـ ـ ــر
اخلــارجيـة العــراقي عقــد صبـاح
ام ـ ـ ـ ــس "نـع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــد ان املـه ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
العـسكـريـة االيطـاليـة يف العـراق
تق ـتـ ـ ــرب م ــن نهـ ـ ــاي ــته ـ ـ ــا .خالل
االشهـر القـادمــة ستعـود القـوات
العــسكــريــة الــى وطـنهــا .نعـتقــد
انه بـحل ـ ــول نهـ ــايـ ــة ه ـ ــذا العـ ــام
س ـت ـنــتهــي امله ـم ـ ــة العـ ـسـك ـ ــري ـ ــة
االيطالية يف العراق".
تفاصيل ص3

إلقاء القبض عىل متعاملني
باالدوية الرسطانية

مجاعة مسلحة تقتل  3من طالب جامعة املوصل
املوصل  /املدى والوكاالت
اس ـت ـ ــشه ـ ــد  3م ــن طل ـب ـ ــة جـ ـ ــامع ـ ــة
املــوصل أمـس علــى ايــدي مـسلـحني
مجهــولـني اقـتحـم ــوا سكـن الـطلـبــة
الداخلي ،فيمـا عثرت الشـرطة على
جـث ــة ط ــالـب ــة يف اجل ــامع ــة نفــسه ــا
ط ـ ـ ـ ــريـق املـ ـ ـ ـ ــوصـل –
قـ ـتـل ــت ع ــل ـ ـ ـ ــى ـ
كركوك.
وق ــال م ـص ــدر أمـنـي إن "مجـم ــوع ــة
مسلحـة مجهولة قـامت بقتل ثالثة

مـنطقـة القـدم وأجلسـوا الواحـد جنـب اآلخر يف
منطقة شارع فلسطني".
وأشـار إلـى أن "هــؤالء االشخــاص مت نقـلهم الـى
املكان القريب من مكان العثور عليهم ".
وكـانـت مصـادر الشـرطـة قـد ذكــرت االثنني أن 50
مـن عـم ــال ش ــرك ــات الـنـقل الـب ــري اخل ــاص ــة يف
مـن ــطقـ ــة ال ـصـ ــاحلـيـ ــة أخـت ــطف ـ ــوا علـ ــى أيـ ــدي
مجمـوعة من املسلحني يرتدون مالبس الشرطة
وي ـ ـ ـسـ ـتـقـلـ ـ ـ ــون عـجـالت شـ ـبـ ـيـهـ ـ ـ ــة بـ ـتـلــك الـ ـت ــي
تسـتخدمهـا قوات االمن الـعراقيـة .ولم تعلن أي
جهة مسؤوليتها عن احلادث.

قـبـل وبع ــد احل ــرب االمـي ــركـي ــة
على العراق الشقيق".
واالفـالم التي سـيتم عـرضهـا يف
اليــوم االول لالحتفـاليـة االحـد
هـي "احملـطــة" و"حـيــاة ســاكـنــة"
و"بـني احلدود" و"ناهـدة الرماح"
وكـلـهـ ـ ـ ــا م ــن اخـ ـ ـ ــراج قـ ـتـ ـيـ ـبـ ـ ـ ــة
اجل ـن ـ ــاب ــي .ويع ـ ــرض يف ال ـي ـ ــوم
ال ـثـ ـ ــان ــي "بغـ ـ ــداد داخل خـ ـ ــارج"
لسعد سلمان.
ويف اليوم الثالث يعرض الفيلم
الــوثــائـقي "ط ــريق لغــروب اقل"
للمخـرج اللبناني بـاسم فياض.
ويختـتم فيلـم "العراق مـوطني"
لهادي ماهود ايام االحتفالية.

من الـصيـدليـات تقـوم بهـذه االعمـال
حـيث قــام املكـتب بــدهـمهــا ومـصــادرة
عـ ــدد مـن هـ ــذه االدويـ ــة والـتـي يـبـ ــاع
الـشـريـط الـواحـد مـنهـا بـ  120دوالراً
امـ ــريكـيـ ـاً يف حـني ي ـسـت ــورد مـن قـبل
الوزارة بسعر  300دوالر امريكي ،ودعا
جـمــيع املـ ــواطـنـني الـ ــى عـ ــدم شـ ــراء
االدويــة الـتـي حتـمل عـبــارة م ـسـتــورد
وزارة ال ــصحـ ـ ــة  /الع ـ ــراق ك ـ ــون ه ـ ــذه
االدوية توزع مجاناً على املواطنني.

ليس من أجل هذا انتخبناكم
لـقد اخـترمت أن تـكونـوا خدمـاً للـشعب ..فال
تفـكــــروا يف أن تـكــــونــــوا أسـيــــاداً علــيه
هيئة التحرير
بـقي أعـضــاء مجلــس النـواب يـنتـظــرون اتفـاق (الـكبـار) لـيعـودوا
اليوم إلى االلـتئام يف جلسـة ،احيطت شرعـية عدم انعقـادها هذا
األسبوع بشيء من الغموض.
دستــوريـ ـاً ،ليــس يف اجمللـس نــواب صغــار وآخ ــرون كب ــار .اجلمـيع
أعـضــاء مـت ـس ــاوون يف احلقــوق والــواجـب ــات .لكـن واقع احلــال ال
يعبـر دائمـاً عن هـذا التكـافـؤ والـتسـاوي .لقـد اتـصلنـا بـكثيـر من
الـنـ ــواب ،حـني فـ ـشـل اجمللـ ــس يف حتقـيـق جلـ ـسـ ــة األحـ ــد ،وكـ ــان
معـظمهم ال يـتوفـر على تـبريـر واضح ومبـاشر لهـذا اإلخفاق ،يف
حني كـان يجـاهـد البعـض من أجل تقـدمي تفـسيـرات ،كـان لهـا أن
تعارضت أحياناً بني ما جاء به هذا النائب وما جاء به ذاك.
يـستـطيع الـشعب أن يـصبـر علــى أخطـاء نـوابه .جمـيعنـا يـتعلم،
وجـمـيعـنــا يـت ــدرب عل ــى معــرفــة األشـيــاء والـكلـم ــات الالزمــة يف
دميـقراطـية ولـيدة .ويـتضمـن التعلـيم والتـدريب هـامشـاً مقـبوالً
لـألخطاء التي قد يـحسبها البعض مـن ضرورات التعلم واملران..
بـهذه احلدود نقبل أخطـاء بعضنا .ولكن ثمـة من األخطاء ما ال
يجـوز الـسكـوت علـيه أو القبـول به ،وبـاألخـص حني يـأخـذ نـسقـاً
م ـتـ ـ ــواتـ ـ ــراً ،ت ـ ـس ــتعـ ـ ــاد مـعه األخـ ـطـ ـ ــاء وت ـتـكـ ـ ــرر .ولـعل تـ ـ ــأج ــيل
االجتـماعـات ،أو االلتـفاف علـى التـأجيل بـتعليق اجللـسات ،هـما
من املـظاهـر التي تـكررت ممـارستـها ،سـواء يف اجلمعـية الـوطنـية
الـســابقــة أو يف مجلــس النــواب احلــالي ،وكــان النــواب وحتــديــداً
(كـبــارهـم) يغـط ــون بهــذه املـمــارس ــات علــى األزمــات ال ـسـيــاسـيــة
النـاشبة عن سـوء تفاهمهم .دائـماً ثمة أزمـة ،ودائماً ثمـة تأجيل،
ودائماً ثمة (حلول) يف اللحظة األخيرة أو ما بعدها.
غــالبـاً مــا يفتـرض مكــررو األخطـاء قــدرة النـاس علــى النـسيـان،
نــسيـان اخلـطـأ األول مـا دام قـد جـرى جتــاوزه بحل (أي حل) يف
وقـت تع ــز فــيه احلل ــول ..انـتـبهـت وزي ــرة اخل ــارجـي ــة األم ــريكـي ــة
كـونــدليـزا رايـس لهــذه اآلليــة العــراقيـة ،وهـي تقـول قـبل يــومني
حني حتدثت عن التـأخر يف تسميـة وزيري الدفـاع والداخلية ،إن
النـاس ستنسى فتـرة التأخير هـذه حني يصلون إلـى حلول جيدة
وسليمة بشأن التسمية.
ولـكن الــدبلــوم ــاسيــة الـتي تـتحــدث بهــا رايــس هي شــأن آخــر ال
عالقـة له بـالــدم والقلق واحلـزن واخلـوف واملـرارة الـتي متـزق كل
حني أعصاب العراقيني وتقطب قسمات وجوههم.
ما الـفسحة التـي تبقت للعراقـيني ليفكروا بـأعصاب هـادئة وبدم
بارد وهم املطـالبون باحلذر والتحسب ،كمـا هم مطالبون بالعمل
وبـإدامة عجلة حـياتهم وحياة أسـرهم؟ هذه مطـالبة الزمة يف كل
يـوم ويف كل حلظـة يحيـاهـا العـراقيـون ..بـينمـا هم يـلتفتـون إلـى
نــوابهـم الــذيـن دفعــوا بهـم إلــى الـبــرملــان ،بــدمــائهـم وبحـيــاتهـم،
لــيج ـ ــدوا ه ـ ــؤالء ال ـن ـ ــواب به ـ ــذا االس ـت ـ ــرخ ـ ــاء ال ـ ــذي ال يـكــتفــي
ب ــاجـتـم ــاعـ ــات تعق ــد كل ع ـش ــرة أي ــام أو أسـب ــوعـني ،وإمن ــا ت ــرفع
اجلـلسـات أو تـؤجل حتـى إشعـار آخـر .تـوتـر النـاس يـومـي ،وعطل
النواب أسابيع.
يـنبغي أن نتحـدث بوضـوح وصراحـة مع نوابنـا املنتخبـني ،لنقول
لهم إن بـينـكم بـعض ـاً ممن ال امـتيـاز لـهم علـى عـامـة الــشعب ،ال
خب ــرة سي ــاسي ــة ،وال خبــرة تقـني ــة ،وال خبــرة ثق ــافيــة ..لـنقل أن
الشـعب وانتم علـى معرفـة وتفاهـم صامت عـلى مبـررات (صعود)
هـؤالء البعض ،ولـنقل إن الشعـب قبل بصعـود هؤالء علـى أساس
(الـعنـاويـن الكـبيـرة) الـتي اصـطفــوا خلفهــا ،وليـس علـى أسـاس
االعـتبـارات الـشخـصيـة اجملهـولـة بــالنـسبـة للـســواد األعظـم من
الـن ــاس .علــى هــذا األس ــاس يكــون هــذا الـصعــود فــرصــة ذهـبـيــة
لهــؤالء الـبعـض مـن النــواب للـشــروع بـصـنع تــاريـخ سي ــاسي لـهم
يـكـ ــونـ ــون مـعه ممـتـنــني لل ــشعـب الـ ــذي صـنـعهـم وأوفـيـ ــاء لهـ ــذه
الصناعة .ولكن هل نقول :فاقد الشيء ال يعطيه؟
نعـم ن ـسـتـطـيع ق ــول ه ــذا .الب ــد مـن اجله ــر ب ــأن الـن ــائـب ال ــذي
يفتـرض نفـسه مجـرد رقـم تكمـيلي ،ويقـتنع بهـذا الـدور ،هـو ذاته
الـذي يقـبل بتـأجيل جـلسـة ال معـرفـة له بـأسبـاب تـأجيلهـا .وهـو
ذاته ال ــذي ال يع ــرف هل هــذه الـصـيغــة مـن الـتــأجـيل م ـشــروعــة
دسـتوريـاً أم ال..؟ وهو ذاتـه الذي يـرتضي بـدور الصغـير يف بـرملان
حتتكر فيه دور الكبار نخبة ال تتعدى أصابع اليدين.
ولكـن نوابنا كـانوا سريعني يف حـسم الكثير مـن األشياء واالتفاق
عليها.
نعم .كـانوا سـريعني يف االتفـاق على مـخصصـات ورواتب وتقـاعد
وام ـت ـيـ ـ ــازات ال يعـ ـ ــادله ـ ــا مـ ـ ــا يحـ ـظـ ـ ــى به ب ـ ــرمل ـ ــان ـي ـ ــو (أع ـت ـ ــى)
الـدميقــراطيـات يف العــالم .ذلك مـا بـادر إلـى نـشـره للـرأي العـام
زمالء لـنـ ــا يف صحــيفـتــني أو ثالث .وهـ ــو مـ ــا بقـي الـبـ ــرملـ ــانـيـ ــون
صـامـتني إزاءه .متـام ـاً ،كمـا فـعل زمالؤهم يف اجلـمعيـة الـوطـنيـة
السابقة ،حني شرعوا امتيازاتهم علناً وأكلوها بصمت.
هــذه مـن أفــدح األخـطــاء الـتـي تكــررت .ســرع ــة يف االتف ــاق علــى
االمتيازات واسترخاء عجيب يف التفكير مبصائر الناس.
ليس من أجل هذا ،أعدمت عشرات اآلالف.
وليس من أجل هذا ،دفنت مئات اآلالف يف املقابر اجلماعية.
وليس من أجل هذا ،سجنت خيرة الشباب.
وليس من أجل هذا ،رملت النساء وأثكلت.
ولـي ــس مــن أجل هـ ــذا ،صـبـ ــرت الـنـ ــاس علـ ــى املفـخخـ ــات وقــطع
الرؤوس ،واخلطف واالغتياالت والتهجير.
لـي ــس مــن أجل هـ ــذا ،قــبل الـفقـ ــراء ب ـضـيـم الـكهـ ــربـ ــاء وسـ ــائـ ــر
اخلدمات ،وبالعوز وباجلوع ،وباحلياة يف بحر الرعب والظلمات.
ليــس من أجل هــذا انتخـبنــاكم .لقــد اختــرمت أن تكـونـوا خـدمـاً
للشعب ،فال تفكروا يف أن تكونوا أسياداً عليه.

جاءوا لتسلم جثث ذويهم
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البصرة /املدى والوكاالت
أفـ ــاد م ـصـ ــدر مـن دائـ ــرة ال ـطـب
العـ ـ ــدلــي يف ال ـبـ ـصـ ـ ــرة أمـ ــس أن
ضحايـا العنـف فى البـصرة لـيلة
أمـس بلغــوا  14شهيــداً بني رجل
وامرأة.
وأوضـح امل ـ ـص ـ ـ ــدر أن م ـ ـ ـسـلـح ــني
مـجـه ـ ـ ــول ــني ي ـ ـ ـسـ ـتـقـل ـ ـ ــون ثـالث
سـيـ ــارات مـ ــدنـيـ ــة فــتحـ ــوا الـنـ ــار
عـ ـشـ ــوائـيـ ــا علـ ــى عـ ــوائل جـ ــاءت
تتــسلـم جثـث ضحــايــا قـتلــوا يف
أح ـ ــداث اغ ـت ـي ـ ــال م ــتف ـ ــرق ـ ــة يف
البصرة نهار الثالثاء.
وأض ـ ـ ــاف أن" الـهـج ـ ـ ــوم تـ ـ ـسـ ـب ــب
باستـشهاد  14شخصا قرب دائرة

الطب العدلي يف البصرة".
وقــال شهــود عـيــان إن املــسلحـني
الـذيـن لم تعـرف هـويـتهم جـابـوا
ال ـشــوارع يف عــدد مـن ال ـسـيــارات
،وأخــذوا يـطلقــون النــار بـكثــافــة
وب ـشـكل ع ـش ــوائـي عل ــى امل ــارة يف
م ـ ــرك ـ ــز امل ـ ــدي ـن ـ ــة ق ـ ــرب اجمل ــمع
الـتسـويقي ،ويف شـارع (الـوطني)
 ،وق ـ ــرب م ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ــى ال ـبـ ـص ـ ــرة
الع ــام ..حـيـث مـ ـش ــرح ــة ال ـطـب
العدلي .
وق ـ ــالــت مـ ـص ـ ــادر ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة إن
الضحـايا " كـانوا يـنتظـرون أمام
امل ـسـتــشفــى لـتــسلـم جـثــة إبـنهـم
مـاجـد طعمـة مـالك ،الـذي قتله

مــسلح ــون مجهــولــون يف قـضــاء
(أبـ ـ ــو اخلـ ـص ـيــب) ،ف ــتعـ ـ ــرضـ ـ ــوا
إلطالق النار".
وشهــدت البـصـرة أحـداثــا داميـة
يف األي ــام الت ــاليــة إلعالن حــالــة
الـطــوارئ ،حيـث إنفجــرت سيـارة
مفـخخـ ـ ــة يف (سـ ـ ــوق احل ـمـ ـ ــزة)
الـشعبـي يوم الـسبت ..ممـا أسفر
عـن استـشهـاد  27شـخصـا وجـرح
 62آخرين .
وه ــاجـم مـ ـسـلح ــون مـجه ــول ــون
(ج ـ ـ ــامـع الـع ـ ـ ــرب) يف م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
البـصرة القـدمية ..وقـتلوا سـبعة
مـواطنني وخطفوا تـسعة آخرين
فجـ ــر (األحـ ــد) ،كـمـ ــا إنـفجـ ــرت

عبـوة نـاسفـة يف مـنطقـة (محلـة
العـ ــرب) املـكـت ـظـ ــة يف املـ ــديـنـ ــة..
وأدى اإلنـفج ــار إل ــى ج ــرح ع ــدد
من املواطنني.
ازاء ذلـك اشـ ـ ــار ب ـيـ ـ ــان لـلقـ ـ ــوات
امل ـشـت ــرك ــة ال ــى اسـتـم ــرار ح ــال ــة
االنـذار القصـوى لقطـعات قـيادة
الفـرقـة العـاشـرة حيث مت مـسك
التقـاطعــات والطـرق الــرئيـسيـة
ومـ ـ ــركـ ـ ــز املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة واالقـ ـض ـيـ ـ ــة
ل ـتـ ـط ـب ــيق ح ـ ــال ـ ــة الـ ـط ـ ــوارئ يف
ال ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــرة ك ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا مت مـ ـ ـ ـ ـس ــك
ال ــتق ـ ـ ــاطعـ ـ ــات الـ ـ ــرئ ـي ـ ـس ـيـ ـ ــة يف
محــافـظــات املـثن ــى والنــاصــريــة
والعمارة للغرض نفسه.

