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NEW & REPORTS

.
االنتخابات العامة يف العراق ستجرى يف موعدها احملدد نهاية كانون الثاني 5000 /
.
العملية ستشمل انتخاب اجلمعية الوطنية املؤقتة واجمللس الوطين
رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق الدكتور حسني هنداوي لـ(

):

الكردستاني واجملالس احمللية للمحافظات

برهم والنقيب يزوران موقع العملية اإلرهابية يف بعقوبة

عد قتلى مراكز التطوع شهداءللوطن
ومشوهلم بـالتبعـات القانـونية واملـالية

تكون حديثة ومنوذجية  ،كل
هذا بغداد /املدى
متهيـدا ليـوم االقرتاع الـوطين ثم
زار عصـر أمس األول (اخلـميس)

بغداد  /جهاد زاير
قــال رئيـس املفــوضيــة العـليــا
فرز االصوات واعالن النتائج .
املـستقلــة لالنتخـابـات يف العـراق
وقـال رئيـس املفـوضيــة العليـا (
الــدكـتــور حـسـني هـنــداوي ان
حنن منتلك اآللـية واخلربة والسبل
االنتخـابـات املقـرر اجـراؤهـا يف
املـادية الجـراء انتخـابات رصـينة
العــراق سـتجــرى يف مــوعــدهــا
وشفافـة ونزيهـة بشـكل عام دون
احملـدد نهـايـة كـانـون الثــاني من
ان يعين هـذا الـتقليل مـن اهميـة
العام القادم ( .)2005
الـصعوبـات املوضـوعية املـوجودة
واشار هـنداوي يف مقـابلة خـاصة
وجيـب ان النـنـــســــى ان اكــمل
مع ( املــــدى ) ان الــتحــضـريات
التجـارب يف العامل متـر بصعـوبات
الجـراء هذه االنتخابـات متواصلة
وتعقـيـــدات ) مـــؤكـــدا ان املهـم
وبـشكل مـكثف خـاصــة لتهـيئـة
واجلـوهـري هـو ارسـاء العـمليـة
مـسـتلــزمــات اجــراء الـعمـليــة
الدميـوقراطـية يف الـعراق بـشكل
االنتخــابيــة من تهـيئـة الكـوادر
صلب وموضوعي للمستقبل وليس
والتجهيزات االخـرى وليس هناك
فقط هلذه االنتخابات .
ايــة فكــرة حتــى اآلن لتــاجـيل
وافـــاد ان هنــاك مــشكلـــة كربى
االنتخابات .
تــواجه هــذه االنـتخــابــات هـي
وقـــال هـنـــداوي الـــذي يـــراس
استمرار اعمال العنف واالرهاب اال
املفـــوضيــة الـيت شكلـتهـــا االمم
ان هذه القضية خارج اطار وحتكم
املتحـدة يف الــرابع من حـزيـران
عمل املفوضية .
املـــاضي الجــراء االنـتخــابــات يف
العراق انه وجد رغبة عارمة لدى تـسـتعني بـاعــداد من العــاملني واالستـفتاء علـى الدستـور الدائم الـعمـليـات االنـتخــابيــة املقـبلـة كما ان هنـاك موضوع االنـتخابات
العــراقـيني الجــراء انـتخــابــات العـراقيني الذين ينـفذون املهمات وكل انتخابـات سياسيـة او ادارية بـاستقالليـة كليـة وبالـتالـي فان خارج العـراق الن هنا ك جـاليات
حقـيقيــة تتـميـز بـالـشفــافيـة املقـررة الجــراء االنتخـابـات مع تـتـعلق بــاجملــالــس احمللـيــة يف تـبعيتهـا املقبلـة ستكـون للـربملان عراقيـة كبرية وضاغطـة ومهتمة
وتتـوفر فـيها معـايري االنتخـابات االيـضـاح ان اعـضــاء املفــوضيـة احملافـظات بـاستثنـاء االنتخـابات العــراقي املـنتـخب الــذي وحــده جدا باملشاركة باالنتخابات املقبلة
اليت جتـري يف البلـدان املتقـدمـة الثمانية جرى اختيارهم من قبل اخلاصـة بالـنقابـات املهنيـة وهي سـيكـــون له حق االشــراف علــى يف البـالد وهي متـتلك هــذا احلق
كمــا ان فئــات رئيـسـة يف الـبالد االمـم املــتحــــدة مـن بـني  1180ايضـا السلـطة الـوحيـدة املخـولة املفــوضيـة  ،امــا االمم املـتحـدة بـاعـتبـارهـا جــزءًا من الـشـعب
ومنهـا املرجعيـات الدينيـة تشدد مرشـحا تـقدمـوا للتنـافس عـلى املصـادقة علـى النـتائج الـنهائـية فسيكون دورها يف هذه املرحلة هو العراقي  .وحول النظام االنتخابي
علـى هــذه االنتخـابــات وهنـاك اشغال عضويـة املفوضية اليت من لالنتخابات وبالـتالي ال جيوز الية تقـديم االقرتاحات والـدعم املادي الـذي اعـتمـدته املفــوضيـة قـال
قطـاعات واسعـة من السـكان ذات املـقرر ان تـستـمر مـهمتهـا لغـاية جهة عـراقية او اجنـبية ان تقدم والفين يف كل القضـايا خـاصة من هنـداوي ان الـنظـام هـو اعـتبـار
العالقـة باجملتمع املدني كلها تريد االنـتهــاء مـن انـتخـــاب اجمللــس علـى تنظيم ايـة انتخابـات بدون خالل تـــوفـري خـربات الـبلـــدان العـراق دائـرة انتخـابيـة وطنيـة
الـدميـوقـراطيـة اضف اىل ذلك ان الـوطين العـراقي الـدائم يف نهـاية مــوافقــة واشــراف املفــوضيــة  ،االخـرى اليت ختلـصت حديـثا من واحــدة وميـزة هـذا الـنظـام انه
هنـــاك تعهــدات مـن كل القــوى العام القادم .2005
خاصة انها سلطة مستقلة عن اية الـدكتاتوريات وتـسنى لنا االطالع يسهل العمليـة االنتخابيـة خاصة
واملكـسيك
رومانـيا
جتربـيت
علـى
ويشمل
مؤسـسة
او
جهة
او
سلطـة
تغطي
املقررة
االنتخابات
الـسيـاسيـة واملسـؤولني يف الـعراق وقال ان
يف ظل غيــاب التعـداد الـسكــاني
.
ناجحة
انتخابات
فيهما
وجرت
الـتـنفـيــذيــة
الــسلـطــات
ذلك
الـوطـنيـة
اجلـمعيـة
انتخـابـات
املــوثــوق والــدقـيق إضــافــة اىل
اجلـديـد تـريـد تـشجيع العـمليـة
العـراقية املـؤقتة الـيت تتكون من والقضائية واالستشارية املمثلة يف وقال ان املفـوضية بـاشرت خالل الصعوبات األخـرى كمثل موضوع
الدميوقراطية .
واوضح رئيـس املفـوضيــة العليـا 275عـضــوا علــى اســـاس التـمثـيل اجمللس الوطين  ،كـما انها مستقلة االسـابيع الـثالثة املـاضية بـارساء النازحـني يف كوردستـان ومناطق
املـستقلـة الجــراء االنتخـابـات يف الـنسيب ،وكذلك انتـخابات اجمللس عن ايـة جهة خارجيـة او اجنبية هيــاكلهـا االداريـة والقـانــونيـة اخرى وستلتزم املفوضية مبا نص
العـــراق ان املفــوضـيــة متــارس الــوطـين الكـــردستـــاني وعــدد سواء القـوات املتعـددة اجلنسـيات الـوطـنيـة مـن خالل االعالن عن عليه قـانون إدارة الدولـة العراقي
اعمـاهلا بـاستقالليـة تامـة وليس أعضـائه  107أعضاء ،ثم انـتخابات ويف مقـدمتهـا القــوات االمريكيـة وظـائف كـثرية وهـي اآلن بصـدد يف موضـوع التمثيل النسيب للمرأة
هـناك اي سلطـان الية جهـة عليها اجملـالـس احملليــة للمحــافظـات  ،والـربيطانية  ،وهي ايـضا مستقلة االعالن عـن استـكمـال مالكـاتهـا وضمـان متثيل األقلـيات مع رفض
مبـا يف ذلك االمـم املتحـدة نفـسهـا ويفـرتض ان جتـــــري كل هــــذه عـن االمم املـتحـدة وايـة هـيئـة علــى صعيـد احملــافظــات والبالد اجلـانب العـرقي لـتأكـيد الـوحدة
واحلكـومـة العـراقيـة وايـة جهـة االنتخـابـات يف املـوعـد نـفسه ويف دوليـة اخـرى الن االمـم املتحـدة ككل  ،اما املراحل العملية فتبدأ يف الوطنية أوال والـتاكيد على وحدة
وطنية او اجنبية يف العراق مشريا اليــوم نفــسه ،مع اإلشــارة اىل ان ممـثلــة يف املفــوضـيــة بعـضــو عـمليـة تـسجـيل النــاخبـني اليت الشعـب العراقـي اليت يتفق علـيها
اىل ان االمـم املــتحــــدة شـكلـت انتخابات اجملالس احمللية مل حيدد ووجودها امنـا للمساعـدة التقنية تعـتمــد علــى معـطيــات اجهـزة اجلميع .
املفوضيـة من تسعة اشخاص ليس بعد عـدد األعضـاء فيها وطـبيعة فقـط وكل القــرارات يـتخــذهــا الدولـة العراقـية خـاصة الـتعداد وأشار اىل انه البـد من اإليـضاح ان
بيـنهم سـوى اجـنيب واحـد هـو الـتمـثيل فـيمـا اذا كـان نـسـبيـا اعــضــــاء جملـــس املفـــوضـيـــة الـــسكـــانـي ثـم اعــــداد سجالت االنـتخــابــات سـتجــرى يف  30ألف
السـيد كـارلوس فـالنزويـال الذي اوبـنظـام االغـلبيـة  ،ويعكف اآلن العـراقيـون فقـط واالمم املتـحدة النــاخـبني بــشكل حــديـث وفق مركز اقرتاع يف البلد وبإشراف من
ميثـل االمم املـتحــدة اىل جـــانب خرباء من املفـوضية لـوضع اسس ملتزمـة بذلك متامـا ومل تتدخل احـدث الطـرق لكي تـستمـر هذه  150الـف شخــص ،وحـتــــى حيـــصل
مثـانيـة عـراقـيني بيـنهم املـديـر وقواعـد هذه االنـتخابـات وسوف يف اعمال املفوضية حتى اآلن .كما الـــسـجالت لـلفــرتة القــــادمــــة اي مـرشح علـى مقعـد يف الربملـان
التنفيـذي وسبعـة من العـراقيني يتم الرتكيـز على ان يكـون هؤالء ان املفــوضيـة مـسـتقلـة مــاليـا وللمـستقـبل  ،ثم جيـري تـسجيل يتوجب عليه احلصول على 27-26
ميـثلــون اهلـيئـــة التـشــريـعيــة اخلرباء من العراقيني .
بصورة خاصة ومتويلها عراقي من املرشحـني واالحزاب الـيت ختوض ألف صوت ،امـا األحزاب فـعلى كل
فرتة
تفـتح
وبعـدهـا
االنتخـابـات
وجرى
الـعراقي
الـتنمية
صندوق
هي
املفـوضية
واوضح هنداوي ان
حـزب ان يقـدم مــا ال يقل عن 12
للمفوضية .
تـسجيل
بشـان
اخلـاصـة
الطعـون
دوالر
ملـيون
250
مبلغ
ختصيـص
الــوحيـدة
الـشــرعيـة
وشـدد علـى ان املفــوضيــة تعمل الـسـلطـة
مرشـحا وال يزيد على  275مرشحا
باستقـاللية كاملـة وهي متول من لـرتخـيـص االشـــراف علــى ايــة لتغـطيــة تكــاليـف االنتخـابـات الـنـــاخـبـني او بــسـبــب سجالت وحيق لـألشخاص التقـدم للرتشيح
اموال عراقـية من صنوق التنمية انتخـابات جتـري يف العراق خالل الثالثة املذكورة .
النـاخبني  ،ويف املـرحلة الـالحقة منفـرديـن ولكن علـى كل مـرشح
العراقـي وخصصـت هلا مـيزانـية الفرتة االنتقالية وهذا ورد يف نص وذكر هنداوي ان املبدأ الذي تقوم جيـري تنظيم احلـملة االنتخـابية تقـديم الئحـة تضـم طلبـا حيمل
مستقـلة حتى اآلن مبقدار (  ) 250قـانـون ادارة الـدولـة العــراقيـة علـيه املفوضيـة هو وجـود سلطة مـن خـالل اجهــــزة االعـالم وكل تـواقيع مـا ال يقل عن  500نـاخب
ملـيـــون دوالر امـريكـي وهلـــا ان ويــشمل ذلـك انتخـابـات اجمللـس انتخـابيـة دائمـة لالشـراف علـى االجـراءات االخـرى اليت نـأمل ان لتتم املوافقة على ترشيحه.

.

العراق دائرة انتخابية واحدة تضم ( )30ألف مركز اقرتاع

.

الــسيــد نــائـب رئيـس الــوزراء
الــدكتـور بــرهم صـاحل بـرفقـة
السيد وزير الداخلية فالح حسن
النقـيب مــوقع اإلنفـجـار الـذي
نفذته عـصابـات اإلرهــاب صباح
يـوم األربعـاء املـاضي يف مـدينـة
بعقوبة أمام مبنى مديرية جندة
ديـاىل الـذي أسفـر عن اسـتشهـاد
وجرح العشـرات من أبنــاء شعبنا
فـضال عن املـتطـــوعـني يف سلك
الشرطــــــة.
وقـد اطـلع املسـؤوالن علـى حجم
الدمـــار الـذي أحدثه اإلنفجار يف
احملـــال الـتجــاريــة والــسيــارات
املـدنيـة ثم انـتقال بعـد ذلك اىل
مستـشفى املـدينـة حيـث تفقـدا
اجلرحى الـراقدين فيهـا متمنني

حتديد موعد بدء
امتحانات الدور الثاني
جلميع املراحل الدراسية
بغداد  /طالب املاس الياس
حـــددت وزارة الـرتبـيـــة الـــرابع
والعـشـــرين مـن شهــر آب املقـبل
موعـدًا لبـدء االمتـحانـات العـامة
الــوزاريــة الـــدور الثــانـي للعــام
الدراسي .2004 - 2003
أعـلن ذلك املـديـر العــام للتقـويم
واالمتحـانـات يف الـوزارة الـدكتـور
صبــاح حممـود اجلـاف لـ(املـدى)
وقــال إن االمـتحــانــات الــوزاريــة
للمـراحل الـدراسيـة االبتـدائيـة
واملـتوسـطة واإلعـدادية بفـروعها
املختلفة ستبدأ يف الرابع والعشرين
من آب وتـستمـر لغايـة الثـاني من
أيلول املقبل وستكون يومية وليس
كما هو معمول به يف الدور األول.
واشار الـدكتور اجلـاف إىل أنه حدد
يوم الرابع من أيلـول املقبل موعدًا
لبدء االمتحانات النهائية للصفوف
غري املـنتهيـة للـمراحـل الدراسـية
كافة وتستمر لغاية التاسع منه.
وأكــد أن االمـتحــانــات سـتبــدأ يف
الساعة التاسعة صباح ًا من كل يوم
يف مجيع املراكز االمتحانية وينقل
االمـتحان الـذي حيل يف يوم عـطلة
رمسيـة إىل اليوم الذي يلـيه تلقائي ًا
وباجلدول نفسه املعلن.
وبـني املــديـــر العـــام للـتقــويـم
واالمتحانـات لقد حدد يوم احلادي
عـشر من شهر أيلـول املقبل موعدًا
لـبـــدء الـــدوام لـلعــــــــــــــــــــام
الدراسي .2005 - 2004

هلـم الشفـــاء العـاجــل واملعـافـــاة
كمـا تـرمحـا علـى أرواح الشهـداء
مـواسـني ذويهم ومـشـاطــريهم
أحزانهم.
ويـذكر أن الـدكتـور برهـم صاحل
قــــد أعلـن يـــوم أمــس األول ان
احلكومة عدّت الشهداء املذكورين
وأمـثـــاهلـم ممـن سـبقـــوهـم يف
اإلستشهاد عنـد مراكز التطوع يف
اجليــش والشرطــة شهداء للوطن
يـشملهم مـايرتتب علـى ذلك من
تبعات قانونية ومالية.
هـذا وقد صـرح الدكـتور بـرهم
صاحل بـأن هذه اجلـرمية الـنكراء
لن تثنيـنا عن عزمنـا على احلاق
اهلزمية باالرهابيني كما أعلن عن
مـعونـات مالـية عـاجلـة ستـقدم
لذوي الشهداء واجلرحى.
وتــأتي هـذه الـزيـارة تــوكيـدا
لوشـائج التالحـم بني احلكـومة

الوضع األمني يف كركوك

مقتل ثالثة إرهابيني يف زرع عبوة
ناسفة  ..وجندي أمريكي يف احلوجية
كركوك/ابراهيم خليل
قـتل ثالثـــة مهــامجـني كــانــوا
حيـاولـون زرع عبـوه نـاسفه علـى
الـطــريـق بني كــركــوك وغــرب
املـديـنه 20كم بـالقــرب من احـد
خطوط انـابيب نقل النفط والغاز
الـيت تــربـط حقــول كــركــوك
مبجمعات الرتكيـز النفطيه..وهي
املـــره الثــالـثه خالل الــشهـــرين
املـــاضـيـني حـيـث يقـتل فـيهـــا
املهــامجـــون اثنـــاء عمـليــة زرع
العبوه.
وقـال العقيـد حامت خلف مـطرود
مـدير عمليات الشـرطة يف كركوك
ان احـد العنـاصر فـتح مسلـحون
جمهولون النار عليه اثناء خروجه
من مقر عمله باجتاه منزله صباح

اتهامات بوجود مؤامرة  . .واستقالة ثمانية أعضاء

القبض على أشخاص يتـاجرون باألسلحة ويصنعـون العبوات الناسفة
هذا ما جرى يف اجللسة االستثنائية جمللس حمافظة
ء
.
لالرهابيني
وضبط معدات عسكرية يف خمابي
نينوى يف انتخابات احملافظ الثالث
احملافظات/مراسلو املدى  -و.ا .عراقيون

أعلـن العـمـيــد عـبــاس فـــاضل
احلسين قائد قوات شرطة كربالء
ان وحــدات من فـصـيل املـهمــات
اخلــاصـــة ومكـتـب مكـــافحــة
املخـدرات قـد ألقت القـبض علـى
عــــدد مــن األشخــــاص كــــانـت
حبــوزتهم كـميـات مـن األسلحـة
واحلـبــــوب املخـــدرة..واضـــاف
احلسين يف تصريح له لـ(املدى) ان
قوات الشـرطة يف هـذين املكتبني
داهمـت احد األوكـار املشبـوهة يف كمـا مجعـوا كميـة متـنوعـة من
احد اإلحـياء الشعبيـة من مدينة األسلحة والذخائر يف املوصل.
كـربالء..بعـد وصـول معلـومـات حيـث حضـر صـيب اىل الشـرطـة
مـؤكـدة بـوجـود عصـابـة تـروج العراقـية وقـادهم اىل خمبـأ كبري
لبـيع احلبـوب املخـدرة..واضـاف لالسلحـة حيتـوي على  12قـذيفة
احلــسـين ..ان الــشــرطـــة القـت هـاون موضـوعة يف مـوقع بناء يف
القبـض اثناء املداهمـة على أربعة حـي القـــاهـــرة .وقـــام فـــريق
اشخـاص وصـادرت مـا حبــوزتهم املـتفجــرات العــراقـي حبمــايــة
مـن اسلحة رشاشـة واكثر من  250املكـان وازالة االسـلحة لـتدمـريها
مقذوف هاون وصوراريخ مضادة فيما بعد.
للــدبــابــات وشـحنــة كبـرية من واحبط جنـود كتيبـة االسناد 44
احلبــوب املخــدرة تقــدر بــالف هجـوما بـست قذائف هـاون عيار
شريـط متنوع االستخـدام اضافة  100ملم ،وقـذيفـة مـدفع عيـار 152
اىل وثـائق رمسيـة مزورة ومـئات ملم ،وقذيفة هاون عيار  30ملم.
االقــراص الـليــزريــة اخللـيعــة وقام فريق املتفجرات بازالتها من
ومشروبـات كحوليـة مع كامريات دون وقوع اية اصابات.
تصوير واجهزة صوتية.
كمــا ألقت الـشـرطـة يف املـوصل
الـشرطة
من جهـة أخرى اعتقلت
القبض على عصابة تنتحل صفة
القـوة
من
وجنـود اللـواء الثـالـث
رجـال الـشـرطـة  .وقــال اللـواء
اشخاص
ثالثة
املتعددة اجلنسيات
الـركن حممـد خريي الـربهاوي أن
ضد
بنـشاطـات
يشـتبه بقيـامهم
عـدد أفــراد العصـابـة الـيت ألقي
بقنبلة
هجومـا
واحـبطوا
الشعب،
القبـض عـليهـا مـتلبـســة منـذ
موضـوعة عـلى جـانب الطـريق

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

السبت املـاضي ،مخسـة وأن افراد
العصـابة مـن أرباب الـسوابق وأن
واحـدا مـنهم كـان حمكـومـا إبـان
حكم النظـام السابق بـ( )180سنة
عن جرائم سابقة.
وألقـت قوات الـشرطـة العراقـية
القبـض على عصـابة مكـونة من
أربعة أشقاء مع والدهم متلبسني
يف أثنـاء حمـاولـة هلم الخـتطـاف
أحد التجـار يف منطقـة( املسبح )
ببغـداد ،وقال مـصدر مـسؤول يف
وزارة الــداخـليــة أن العـصــابــة
املــذكــورة لــديهــا سجل حــافل
حبــوادث اخلـطف مـنهــا خـطف
تاجر كبري من املوصل ،وأكد أنهم
اآلن قيــد الـتحقـيق يف مــركــز
شرطة املسبح.
وألقت مفارز الشرطة العراقية يف
الـتاجـي ظهر أمـس األول القبض
علـى عصـابـة لتهـريب األسلحـة
واملتـاجــرة بهـا.وذكـر مـصـدر
مسؤول فى الشرطة ملراسل وكالة

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

أنـباء عراقيـون أن املفارز متكنت
بعـد ورود معلومـات من خمربيها
من القبض علـى العصابة املكونة
من ثالثة شبان أمام بوابة بغداد
وحبــوزتهم أسلحـة رشـاشـة نـوع
كـالشنكوف وهـم اآلن حمتجزون
يف مركز شرطة الكاظمية.
وأصــدرت احملـكمــة اجلنــائيــة
املـركزيـة يف العـراق حكـما عـلى
رجل بـالـسجن لـثمـانيــة عشـر
شهـرا لـلحيــازة غري الـشــرعيـة
لألسلحــة ،وذلك يــوم  28متــوز
احلالي.
ومت إلقاء القبض على كمال سامل
من قبل جـنود فرقة املشاة أألوىل
أثنـاء غـارة علـى منـزله يـوم 5
نـيســان يف الضلـوعيـة .وحـسب
مصدر ،فانه قد مت التعرف عليه
علـى أنه مـن املتـورطـني يف شن
هجمـات علـى القــوات املتعـددة
اجلنسيات.
الغـارة أدت أىل ضـبط  18لـوحـة
ألكـرتونيـة أضـافــة أىل معـدات
ألكـرتونـيــة أخــرى مبــا فـيهــا
مفـاتـيح ،بطـاريـات ،مقـاومـات،
أجـزاء ساعـات ،واليت يعتقـد أنها
تــسـتخـــدم يف صــنع العـبـــوات
الناسفة.
جلنة احملكـمة املتكونة من ثالثة
قـضاة ،وبعد األستماع اىل شهادات
مقدمـة من جـنود فـرقة املـشاة
األوىل وإثــنــني مــن احلــــــرس
الــوطين ،قــامت بـاحلـكم عـليه
بتهمة حيازة أسلحة ممنوعة.

املوصل  /نزار عبد الستار
عقـد جملس حمافظـة نينوى صباح
االثنـني املاضـي جلسـة استثـنائـية
للتصويت وانتخـاب احملافظ الثالث
لـنينــــــوى من بني (  ) 20مـرشحـا
تنـافـسـوا علـى املنـصب  .اجللـسـة
االستثـنائـية عـقدت خـارج ديوان
احملــافـظــة وحتــديــدا يف مــركــز
الـتـنــسـيق املــشـرتك وهـــو مقــر
العـمليات االمنية لـلمحافظة وحتت
حـراسة مشـددة للغايـة  ،وقد جرى
التـصويت يف جـو مشحـون بالتـوتر
حيـث اعرتض اعـضــاء اجمللـس يف
مـسـتهل اجللـســة علــى نــوعيــة
االجـــراءات وخلفـيـــات عـملـيـــة
الرتشـيح وطالبوا بتـحقيق النزاهة
والعدالة
جـرت عـمليــة االنتخــاب حبضـور
القاضـي حسن حمـمود علـي رئيس
حمكمــة اجلنح وبـرئـاسـة الـسيـد
خـسـرو كـوران معـاون احملــافظ .
تنـافس علـى املنصب ( ) 20مـرشحا
اال ان معـظم االصـوات جــاءت من
نصـيب اربعـة مــرشحني وكــانت
املنافـسة شديدة بـني العميد الركن
رياض طه داود الذي حصل على ( 12
) صـوتـا والـسيـد دريـد حممـد داود
كـشمـولـة الـذي حـصل علـى ( ) 19
صوتا لـيفوز بفارق (  ) 7اصوات عن
منافسه القوي .
هـذه الـنتـيجـة مل تـرض اعـضـاء
اجمللس وحـدثت خالفات حادة بعد
اعالن النتـائج مباشرة حيث انربت
عضـو اجملـلس الـسيـدة هنـاء عبـد
القـادر لتـتهم احــد االعضـاء علنـا

التـعبري عن الـرأي حالـة مشـروعة
ولكنه اعترب فرض الرأي بطرق غري
مشروعة حالة مرفوضة متاما ووصف
عملية االنتخاب بانها منافسة شريفة
حيث ان فارق االصوات مل يكن كبريا .
وردا علــى ســؤال (املــدى) حــول
مـــوقـف اجمللــس مـن اعــضــــائه
املنسحـبني  ،قال السيـد عبد الرزاق
كــشمـولـة :ان هـذا هـو رأيـهم وان
اجمللس حيرتم مـوقفهم ولكنه قطعا
ضـد االسـاءة الـيت وقعت يف اجلـلسـة
وضـد حـالـة القــذف اليت حـصلت
واعتربهـا غري مقبـولة  .كمـا التقت
(املـدى) سيـدة مـن اعضـاء جمـلس
حمافظة نينوى ( رفضت ذكر امسها
) كشفت عـن وجود خالفـات كبرية
داخل اجمللس وتكتالت تعمل بشكل
متقـاطع وذلـك ملصـاحل شخـصيـة
ونفت ماورد على لسان السيدة هناء
عبـد القادر  ،عـضو اجمللـس  ،وقالت
ان االنتخاب جرى بطريقة طبيعية
وان اجمللس مل يـتعرض اىل تـأثريات
خارجية.
السيـد دريد حممـد داود كشمـولة ،
حمــافظ نـينــوى الثــالث  ،هــو من
مــواليــد املــوصل (  ) 1944خــدم يف
اجليش العراقي السابق برتبة مقدم
واحـيل اىل الـتقــاعــد عــام  1984يف
اعقاب قـيام النظـام السابـق باعدام
شقيقه السبـاب سياسية  .وقد عمل
يف التجـارة لفرتة وكذلك يف الـزراعة
وهـو مـن اوالد عمـومـة احملـافـظ
السابق الـذي مت اغتياله يوم  14متوز
املاضي.

اخلميس مما ادى اىل مقتله واصيب
شرطي اخر جبروح طفيفه..
مـن جــانـب اخــر قـتل جـنــدي
امـــريكـي يف هجــوم بـــاالسلحــة
الرشاشة على دوريتهم خارج بلدة
احلـوجية كمـا قتل مرتجـم عراقي
يعـمل مع القـوات االمـريـكيـة يف
قضاء احلوجية  30كم غرب كركوك
بـعدمـا فتح مهـاجم قنـاص نريان
سالح رشـاش عـليـه اثنـاء وجـود
القوات االمـريكيـة يف مبـنى قـائم
مقــاميــة القـضــاء كمــا هــاجم
جمهـولـون دوريه تـابعه لـلجيـش
االمـريكي يف البلدة نفـسها مما ادى
اىل تدمـري عربـة همـر دون ان ترد
معلومـات عن وقـوع اصابـات لدى
اجلنـود االمــريكـان..وتـسـتعـد
القوات االمريكيه اىل تنفيذ عملية
تستهدف املهامجون يف احلوجيه بعد
فـرتة من احنـسـار عـمليــات العنف
والتـفجرييف اجلــانب الغـربـي من
كركوك..
وقـال املقدم عـواد اجلبوري مـدير
شـرطه احلـوجيـة ان مرتمجـ ًا قتل
بنـريان قنـاص جمهـول مل تتـمكن
القوات االمريكيـة من اعتقاله كما
هاجم مسلحون بصواريخ (ار  -بي -
جـي  -ســيفــن)دوريه لـلجـيـــش
االمـريكـي وسط الـســوق احمللي يف
القضـاء صباح الـيوم دون ان حتدث
اصابات لدى اجلنود االمريكان..

تنسيق مشرتك بني وزارات
البيئة والصحة والبلديات
ملالحقة مسبيب التلوث
بغداد /عمر الشاهر

اعلـنت السيـدة فاتن عـزيز
سكــرتري جملـس التـشـاور
والتـنسـيق يف وزارة البيـئة
عن اجراء عـمليات تـنسيق
مـع وزارات الــــصـحــــــــة
والـــزراعـــة والـبلـــديـــات
للحفـاظ علــى البـيئــة من
خالل اللجـان املشـرتكة اليت
تقوم بـدور الرقابة البيئية
علــى خمـتلف االنــشـطــة
الــصحـيـــة والـــزراعـيـــة
واخلــدمـيــة وحمــاسـبــة
املقصرين ومالحقة مسبيب
التلوث.
وافـادت السيـدة عزيـز بأن
هناك قرارًا جملـلس التشاور
والتنـسيـق البيـئي يقـضي
بدراسـة موقف الـعراق من
االنـضمـام اىل االتفــاقيـات
الـدوليـة املعـنيـة بـشـؤون
البـيئــة .من جهـة اخـرى
قامت وزارة البـيئة بتوزيع
قنـاني مـياه معـدنيـة على
اهالي قـطاع ( )70يف مدينة
الصـدر استـجابـة للشـكوى
اليت نشـرها اهـالي القـطاع
املذكور يف بعض الصحف عن
نقص املياه وتلوثها.
وان الكميـة املقرر تـوزيعها
هـي  24الف صـنـــدوق مـن
قناني املياه وبواقع صندوق
واحد لكل فرد.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

بـالتـآمر وقلـب نتيجـة التصـويت
وتفـوهت بالفـاظ نابيـة االمر الذي
اربك اجلـميع واحدث جلبـة واسعة
وفوضى غري متوقعة .
وبعــد هــدوء نــسـيب جــرى فـيه
استنكـار ماحـدث من قبل رئـيس
اجللـسة الـسيد خـسرو كـوران الذي
رد على االتهامات بـانها من احلقوق
املشـروعة واوضح ان ال احد حيق له
التـشكيك حبـق املرشح يف الـتثقيف
لـنفسه وعد ذلك من الـدميقراطية
احلقة  ،بعـد ذلك قام احـد االعضاء
بقـراءة بيان مـرجتل باسم مثـانية
اعـضاء من اجمللس اتهمـوا فيه باقي
االعضـاء بــاالستجـابــة لتــأثريات
خارجيـة قبل التصويت واعلنوا يف
البيان استقاالتهم من اجمللس وهم:
( - 1فـــاروق عبــد القــادر  - 2رعــد
الربهـاوي  - 3رند العـاني  - 4عبد اهلل
الـرحـو  - 5الـشيخ صـاحل خـليل - 6
امحد عـبد القادر  - 7مـوفق حييى 8
 هناء عبدالقادر).االستقـالـة اجلمـاعيـة ســاهمت يف
تـصعيـد حـالـة التـوتــر يف اجللسـة
االمـر الـذي دفع احملـافظ اجلـديـد
السيـد دريد كـشمولـة اىل القول انه
علـى استعـداد لالنـسحـاب ورفض
الـنتيـجة اذا كـان هذا خيـدم وحدة
الـصف يف اجمللـس  ،وقــد اعـــربت
االغلبيـة عن قنـاعتهـا بالـنتيـجة
النهـا جـاءت دميقـراطيـة وحـرة.
وعلى هامش اجللسة التقت (املدى)
السيـد عبد الرزاق كشـمولة  ،عضو
اجمللس  ،الـذي وصف ماحـدث بانه
ممــارســة دميقـــراطيــة وان حق

ومــامتثله مـن تيـــارات وأحـزاب
وفعـاليـــات سيـاسـيـة وشعـبيـة
مــوحــدة وبـني أبـنــاء الــشعـب
العـراقي الذي دان اإلرهاب وصمم
على إمتـام مواصلــة املـسرية لبناء
دولــــة القـــانـــون واحلـــريـــة
والــــــــدميـقــــــــرطـــيـــــــــــــة.

املنوعات:
حممد درويش علي

الثقافية :
قاسم حممد عباس

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العــنـــــــوان
ـ
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