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نزارعبدالستار
الـرئـيس طـالبـاني جـدد ، امس االول ،
ثقـته بــرئيـس الـوزراء واكـد ان املـالـكي
سيقـدم علـى تعـزيـز مشـروع املصـاحلـة
بخـطــوة جــديـــدة ومهـمــة . وقـبل هــذا
الــتجـــــديـــــد بـــــأيـــــام اتـــصل الـــــرئــيــــس
االمريـكي جورج بـوش باملـالكي هـاتفيا
وأعـرب عـن ثقته بـالتـوصل الـى حلـول
ســريعــة الزمــة بغــداد فـيمــا بــادر قــادة
عـــــرب مـــــرة اخـــــرى لــتـــــأكــيـــــد دعــمهــم
حكــومــة املـــالكـي وجهــودهــا يف الـبنــاء

واملصاحلة واعادة االمن. 
جهـات امـريـكيـة عـدة حتـاول الـضغـط
لتـعمـيق فكــرة الفــشل يف العــراق وهي

املــــــــــــــــالــــكــــــي يــــــــــــســــــري يف الـــــــــضــــــبــــــــــــــــاب 
هــو شخـص يــسيـر يف الـضبــاب . يعـلم
مـســاحــة رؤيـته ويــسيــر وفق ذلك لـكن
مـن يقف يف البعـد  منتـظرا املـالكي ال

يرى غير الضباب .
مــؤشــرات الـعمـليــة الــسيـــاسيــة تــشيــر
بـثبــات الــى جهــة بـعيـنهــا . هـــذا شيء
يــــدفع الـــى الــتفــــاؤل علــــى عكـــس مـــا
ميـكن ان ميــرره القـلق من تـصــريحـات
واعـتـــراضــــات اغلـبهــــا راديكـــالـيـــة . ان
حتـرك حكـومة املـالكي حـتى يف زحـمة
املبـادرات وعهود الـشرف ووثـائق العهد
يـبــدو مـثـمــراً وال يــصح معـه ان نفقــد
االمل او ان نقــول ان شـيئــا لـم يحــدث

او ان حتسناً لم يطرأ . 

يف الــشــــارع العـــراقـي مـــا اضــــاف علـــى
احلكــومــة عـبء الـتــرتـيـب ملـصــاحلــات
فرعية وابرام عهـود جديدة وهذا ايضا
يـصـب يف الـتهــدئــة الـتـي هـي االســاس
لدعـم املشـروع االم ودفعه نحـو االمام.

االغلــبــيــــــة مـــن العــــــاملــني يف اجملــــــال
الـسيـاسي ال تـفرق بـني عمل احلكـومة
العـــراقيــة وبـني فكــرة العــراق كـســاحــة
حـــرب او كـمـنــطقـــة صـــراع حـــرة  ومـن
الـظلم مبكـان ان ننظـر الـى  احلكـومـة
العـــراقـيـــة مـن شـبـــاك صـــراع الــشـــرق
االوســـط  او ان نـلحـقهــــــا به الن ذلـك
يجعلها غير مـرئية للكثيـرين واملالكي

االلـتبـاس احلـاصل يف الــوقت احلــالي
نـاجـم عن عــدم القــدرة علـى الـتفــريق
بـــني املعـــــارك اجلـــــاريـــــة فـــــالـــــواليـــــات
املــتحـــــدة متـــــارس صــــــراعهـــــا والـــــدول
اجملاورة حتـاول الصـمود امـا احلكـومة

العراقية فانها تتأسس. 
حني مت اطالق مبـادرة املصاحلـة كانت
الفكــرة تـتجه نحــو اخلــارج مبـعنــى ان
املبـادرة تهم بـالـدرجـة االسـاس اطـراف
النـزاع خـارج احلكـومـة والبـرملـان ولكن
حتـــوالً طـــرأ اوجـــد ضـــرورة ملـصـــاحلـــة
سيـاسيـة  بـني الكتل الـكبيـرة الـداخلـة
يف العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة وهـــذا االمـــر
تفجـر مؤخـرا نتيجـة التـوتر احلـاصل

جـولتهـا االخيـرة حتمل فـكرة  جـديدة
حــــول كــيفـيــــة دعـم الــــدميقــــراطـيــــات
النـــاشئــة يف العــراق ولـبنــان فــأن ذلك
لـن يـــــدفع الـــســــاســـــة يف العــــراق الــــى
محــاسبـة املـالـكي او وضع ازمــة بغـداد
احلـــــالـيـــــة يف كفـتـي مـيـــــزان الــنجـــــاح

والفشل مبكرا. 
مــن املـــــؤكـــــد ان الـــبعـــض مــن ســـــاســـــة
العــــــراق يــــــسعــــــدهــم ان الـــــــوضع اآلن
يـسـمح لـهم بــالقــول: ان احلكــومـــة لم
حتل االزمـــــة كــمــــــا ان بعـــض املــــــواقف
يـبـــرقعهـــا الغـمـــوض والـتـنـــاقــض لكـن
اجليـمع مـتفق علــى ان املــالكـي يعـمل
وان هـــنــــــــاك خــــطــــــــوات قــــــــادمــــــــة . ان

متــــرر هــــدفهــــا الـــسـيــــاســي بغــطــــاء ان
العـراقيـني فشلـوا يف حل ازمتهـم وهذا
سيـشيـر بـدوره الـى اخفـاقـات امـريكيـة
تـبـــــدو واضحـــــة اآلن تعــــزز االنــطـبــــاع
الـسـابق بـان حـرب العـراق مغـامــرة لم

تكن مأمونة . 
العـراقيـون ال يـشغلـون انفـسهم كـثيـراً
بــتعـــدديــــة االفكـــار االمــــريكـيـــة حـــول
شـــأنهـم الـــداخلـي فـنـظــرة االمـــريكــان
عــامــة وهـي تـتـصل مبـنـطقــة شــديــدة
االتـــســـــاع واي تغــيــيـــــر يف الـــســيـــــاســـــة
اخلــارجيـة للـواليــات املتحــدة لن يجـر
العـــراق بـــالـضـــرورة الـــى تغـيـيـــرات  يف
بـنيـته الــسيـــاسيــة واذا كـــانت رايـس يف

تنـشـر )املــدى( علـى الـصفحـة الـسـادســة من
هــذا العــدد اسمــاء )379( مفـصــوالً سيــاسيــاً
اعــيــــــدوا الــــــى اخلــــــدمــــــة يف وزارة الــتــــــربــيــــــة
واحــتــــســبــت لهــم مــــــدة الفـــصل الــــســيـــــاســي

الغراض اخلدمة والتقاعد.

)املدى( تنرش اسامء 679 معلامً ومدرساً
احتسبت الرتبية مدة فصلهم السيايس 

صحــــوة االنـبـــــار : املحــــافــظ واملـجلــــس املحـيل يعــيقــــان دخــــولـنــــا الــــرمــــادي 
بعــــــد تــــــوقــيـعه مــن قـــبل املـكــــــونــــــات الــــــرئــيــــســيــــــة

بغــداد / نــصيــر العــوام وهـشــام
الركابي

قال رئيس الـوزراء نوري املالكي ان اتفاقا
عقـد بحضـوره مع قادة الـكتل السـياسـية
ـــــى تـــشـكــيل جلـــــان مت فــيـه االتفــــــاق عل
شعبـية لـالشراف عـلى الـوضع االمني يف
منــاطق مــدينــة بغــداد تهـدف إلـى احلـد
من العـنف ووقف اراقـة الـدمـاء ومــراقبـة

االعالم.
وقــال املــالكـي للـصحـفيـني بعــد االنـتهــاء
مـن االجـتـمـــاع ان اجملـتــمعــني تعـــاهـــدوا
"علــى وقف نــزيف الــدم واعـتمــاد احلــوار
الــسـيــاســي الفـــاعل والـبـنــاء بـــديال عـن

العنف."
وأضـــاف: ان اجملـتــمعـني اتـفقــــوا علـــى "
تشكيل جلـان فرعية ميدانية مشتركة يف
مــنــــاطـق بغــــداد اخملــتـلفــــة تــتـــــألف مــن
ممـثلي الـكتل الـسيـاسيــة وعلمـاء الـدين
وشيـوخ الـعشـائـر والـوجهـاء وممثـلني من
القـــــوات املـــسـلحــــــة لغـــــرض الــتــصـــــدي

العمال العنف والعمل على تطويقها."
وأوضح ان آلــيــــات االتفــــاق تــنــص علــــى
"تشـكيل جلنـة متـابعـة مـركـزيـة، مـهمتهـا
متــابعــة الــوضـع االمنـي العــام يف بغــداد
مع اللجان احمللية والتنسيق مع القيادة
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عـهــــــــد إهنــــــــاء الـعـــنـف حيــــظــــــــى بـــتــــــــأيـــيــــــــد بــــــــرملــــــــاين واسـع
)املــدى(  أن هــذه املبــادرة جــاءت من قـبل
رئيس الـوزراء جلمع الفرقاء الـسياسيني
العـراقـيني، واعـتبـرهـا حلقــة من حلقـات
املصـاحلـة الـوطـنيـة مـوضحـا ان  جـميع
الكـتل املــوقعــة علــى الــوثـيقــة تعــاملـت
معهـا بحـس وطـني واتفـقت علـى تفـعيل
مبـادئ الـوثـيقـة وضـرورة تــرجمـتهـا إلـى
واقع من خالل االجـراءات العمليـة وعبر

اللجان التنفيذية.
إلى ذلـك اعلنت الواليات املـتحدة دعمها
االتفــاق الــذي اعلـنه رئـيــس الــوزراء مع
عـدد مـن زعمـاء الـكتل الـسيـاسيـة لـوقف

العنف يف البالد.
جـــاء ذلك يف بـيــان مــشـتــرك صــادر عـن
سفـيــر الــواليــات املـتحــدة لــدى العــراق
ــــزاد والقـــائــــد العـــام لـلقـــوة زملــــاي خلــيل
مـتعــددة اجلـنــسـيــة يف العــراق اجلـنــرال

جورج كيسي.
وقـال الـسفيـر االمـريـكي ان االتفـاق يعـد
خــطــــــوة مهــمـــــة يف االجتـــــاه الـــصحــيح
مـــــضـــيـفــــــــــا ان ذلــك يـــبـــني ان الـقــــــــــادة

العراقيني يريدون لبلدهم النجاح.
وكــشف الــسفـيـــر عــن ان االتفـــاق الـــذي
احتـوى اربعــة بنـود جـاء بعـد يـومـني من
املــنــــــاقــــشــــــات الـــصــــــريـحــــــة واملـكــثـفــــــة

واملفاوضات بني االطراف السياسية.
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الــوثـيقــة اليقــاف نــزيف الــدم. واضــاف
العامري لـ )املـدى( اتفقنا على السيطرة
علــى انـصــار كل حــزب. مــشـيــرا  إلــى ان
هــذه االحــزاب والكـتل سـتـصــدر يف وقـت
ـــا مـــوسعـــا اليقـــاف العــنف قـــريـب بـيـــان

الطائفي. 
مـن جـــانــبه هـنـــأ فــــواد معــصـــوم عــضـــو
مـجـلــــــــس الــــنـــــــــــواب عــــن الــــتـحـــــــــــالـف
الـكــــــردســتــــــانــي االحــــــزاب الــتــي وقـعــت
الــوثيقـة. وقــال نحن نـؤيـد الــوثيقــة من

اجل اعادة االمن واالستقرار للبالد.
حـمـيـــد مجـيــد مــوســى عــضــو مـجلــس
النـواب عن الكـتلة العـراقية الـوطنيـة هو
االخر ايد وهنأ االحزاب على توقيع هذة
االتفـاقيـة. ودعا مـوسى االحـزاب والكتل
الــسـيــاسـيــة إلــى حتــويل الـكلـمــات إلــى
افعـــال والــتعـــاون بـني االحــــزاب النقـــاذ

البلد من اعمال العنف. 
وقـــال عـبـــاس الـبـيـــاتـي عــضـــو مـجلــس
ــــة  االئــتـالف العــــراقــي الــنــــواب عــن كــتل
املــوحــد  ان  تــوقـيع الــوثـيقــة  جــاء علــى
خلفيـة  التـداعيـات الـسيـاسيــة واالمنيـة
الـتي حـصـلت يف الـفتــرة االخيــرة والـتي
اوجــبــت الــتـــــوقــيـع علــيهـــــا لـلحـــــد مــن
االحـتقــان الـطــائفـي ووقف نــزيف الــدم
خــصـــوصــــا يف بغـــداد وقـــال الـبـيـــاتـي لـ
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اخلـص املوقعون عليهـا. واضاف العكيلي
لـ )املـدى( لتفعـيل هذة الـوثيقـة يجب ان
ـــســــات الــبــــرملــــان خــطــبــــا التــــشهـــــد جل
استفـزازية الن الشارع العراقي يستجيب
إلـى اخلطـب التي تتـصاعـد من البـرملان.
مــشـــددا علــى ضــرورة تـفعــيل الــوثــيقــة
اعالميــا وواقعيـا. وايــد العكـيلي تـشـكيل
جــبهـــــة وطــنــيـــــة مــن جــمــيع االحـــــزاب
واحلـركـات الـسيـاسيـة  ملكـافحـة االرهـاب.
وقــــــــال: واقـعــــــــا اذا تـفــــــــاعـلــت اجلـهــــــــود
الــسـيــاسـيــة سـتــشـكل اجلـبهــة بـطــريقــة
"اوتـومــاتيـكيـة". واضــاف العكـيلي نـدعـو
ايـضا إلـى تشـكيل جبهـة وطنيـة ملكـافحة
مـن يغـذي االرهـاب وهـو احملـتل. مــشيـرا
إلــى ان هــذه اخلـطــوة هـي طــريق االلف
ميل الـذي يبـدأ بخـطوة واحـدة. العلـيان
يف تـصــريح للــصحفـيني قــال ان تــطبـيق
هذه الـوثيقـة يحـتاج إلـى تعـاون اجلميع
مع احلكــومــة مـن اجل ايقــاف التــدهــور
االمـني. واكـد الـعليــان ان جبهــة التـوافق
سـتتعـاون مع احلكـومـة اليجـاد الـوسـائل
الالزمــة لـــوقف هـــذا العــنف. مــن جهــته
قـال هادي العامري عضو مجلس النواب
عن كتلة االئـتالف العراقي املـوحد واحد
املوقعني علـى الوثيقة وجـدنا اصراراً من
قـبل االحـــزاب والكـتل الـتـي وقعـت علــى
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العقـبــات الـتـي حتــول دون تـطـبـيق هــذه
الوثيقـة واتباع كل الـوسائل املمكـنة التي
تـــســــاعــــد يف اجنـــــاحهــــا. مـــــوضحــــا: ان
اجلمـيع اصــابهـم امللـل من جــراء اعمــال
القــتل واالخــتــطــــاف وســــرقــــة الــبــيــــوت
واملـصــارف وتــدميــرهــا واحــراق املـســاجــد
ــــوقــيع هــــذه واحلـــســيــنــيــــات لــــذا كــــان ت
الـوثيقـة يف هذا الـوقت مهـماً جـدا للحد

من هذه العمليات . 
إلــى ذلك عــد عـضــو مجلــس النــواب عن
اجلـبهة العراقـية للحوار الـوطني محمد
الــدايـنـي وثـيقــة العهــد الـتـي وقعـت بـني
الـكتل الـسيــاسيــة خطـوة كــان ينـتظـرهـا

اجلميع. 
وقال الـدايني لـ )املـدى( ان خطـوة رئيس
الـــــوزراء نـــــوري املـــــالـكــي هــي بـــــاالجتـــــاه
الـصحـيح ونــأمل ان تـسـتكـمل بخـطــوات
الحقــــة تعـــزز هـــذا الــتقـــدم واضـــاف ان
املـــطـلـــــــوب اآلن حتـقــيـق االلــتـــــــزامـــــــات
املـتقــابلــة علــى ارض الــواقع الن الـشـعب
سـينـتظـر ويـرى ويحـكم علـى مــا سيـؤول

إليه الوضع يف االيام املقبلة. 
ومـن جهته قـال د. صـالـح العكيلـي عضـو
ــــــة االئــتالف مـجلــــس الــنــــــواب عــن كــتل
العراقي املـوحد ان وثـيقة العهـد لم جتد
طـريقهـا إلى الـتنفيـذ او التـطبيق إال اذا
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االحــزاب واحلــركــات الــسيــاسيــة حملــاربــة
االرهـــاب. ورأى  حــسـن الــسـنـيـــد عــضـــو
مجلس النواب عن كتلة االئتالف املوحد
ان خطـة تـوقـيع وثيقـة العهـد منـسجمـة
مع مـشــروع املصـاحلـة واحلـوار الـوطـني.
وقــال الـسـنيــد لـ )املــدى( ان تــوقـيع هــذة
الـــوثــيقـــة يـكــشف بـــوضـــوح ان اجلـمــيع
متـضــرر من االرهـاب ورافـض لهـدر الـدم
العراقـي. ودعا الـسنيـد الكـتل السـياسـية
إلى تشكيل جبهة وطنـية موحدة حملاربة
االرهاب.وتـوقع ان تقـف  دول االقليم مع
هــــذه اجلــبهــــة. مـــشــيــــر إلــــى ان الـكــتل
ــــامـكــــانهــــا ان تــتحــــرك اآلن لــتــشـكــيل ب
اجلبهــة يف ظل عقـد الفـصل التـشــريعي

الثاني جمللس النواب.
من جـانـبه قـال عـدنـان الـدلـيمـي رئيـس
جبهـة التوافـق العراقيـة ان توقيـع وثيقة
العهــد بني الـكتل الــسيــاسيـة سـيكــون له
ـــأثـيـــر كـبـيـــر علـــى ايقـــاف اراقـــة دمـــاء ت
العــراقـيـني واضــاف الــدلـيـمـي ان جـمـيع
الكـتل الــسيــاسيــة مـصـممــة علــى اجنــاح
هـذه الــوثيقـة النهـا ستـعمل علـى ايقـاف
العــنف وتـــدهـــور الــــوضع االمـنـي الـــذي

يسوء يوماً بعد يوم. 
واشـــــــار الـــــــدلــيــمــي الـــــــى ان كـل الــكــتـل
ــــى جتـــــاوز كل الـــســيــــاســيــــة اجــمعــت عل
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العـامـة للقـوات املـسلحـة، وتـشكـيل جلنـة
اعالمــيــــة مـــشــتــــركــــة ملــــراقــبـــــة االعالم،
ومــــراجعـــة اخلــطـــة يف اجـتـمـــاع يـعقـــد
شهريـا لتـقييم االداء واجـراء التـعديالت

الالزمة وكلما برزت احلاجة إلى ذلك."
وحـضر االجتمـاع عدنـان الدليـمي رئيس
قــائمــة التــوافق وطــارق الهــاشـمي نــائب
رئــيــــس اجلــمهـــــوريـــــة ورئــيــــس احلـــــزب
االسـالمـــي الـعـــــــــراقـــي وجـالل الـــــــــديـــن
الـصـغيــر من االئـتالف العــراقي املــوحــد
وهـــــــادي الـعـــــــامـــــــري عـــضـــــــو االئــتـالف
وممــثلـــون عـن الـتـيـــار الــصـــدري وحـــزب
الفـضـيلــة وممـثلــون عـن قــائـمــة جـبهــة

احلوار الوطني.
وكـان من املـؤمل أن يجـتمع ممثلـو الكتل
السـياسيـة يف وقت متـأخر أمـس الثالثاء
لصياغـة برنامج يـساعد علـى إجناح هذا
االتفـــــاق وســتحـــــدد يف ضـــــوء مــــــا يقـــــر

اإلجراءات األخرى.
مــن جهـــة أخـــرى أشـــاد رئـيــس مـجلــس
النـواب د. مـحمـود املـشهـدانـي يف جلـسـة
الـبــرملــان أمــس مبــا تـــوصل إلــيه رئـيــس

الوزراء مع قادة الكتل.
وتفـــــاعل اعــضــــاء مـجلـــس الــنـــــواب مع
وثـيقــة العهــد فـيمــا دعــا الـبعـض االخــر
إلــى تــشكـيل جـبهــة وطـنيــة تـضـم جمـيع
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بغداد -الرمادي / املدى 
كـــــشف "مـجلـــــس صحــــــوة اهــــــالــي
االنـبـــار" ان نــشـــاطه الـــذي يهـــدف
الـــــى القــضـــــاء علـــــى االرهـــــابــيــني
والعـنــــاصــــر املـتــطــــرفــــة ال يـــشــمل
مــــديـنــــة الــــرمــــادي بل يـتــــركــــز يف
مناطق اجلزيرة والشامية الواقعة

الى الشمال من الرمادي.
وقـال الناطق االعالمي يف اجمللس
الـشيخ مـؤيـد ابــراهيـم احلمـاش لـ
)املـــدى( امــس ان وجــــود محـــافـظ
االنبـار مـأمــون العلـوانـي ومجلـس
احلكــم احمللـي يف الـــرمـــادي ميــنع
اجمللــس من تـوسـيع رقعـة نـشــاطه
ليشمل مدينة الرمادي وهي مركز

محافظة االنبار. 
وكــان مــراسل )املــدى( يف الــرمــادي
قد نقل عن شهـود عيان يف املـدينة
ان تـنــظـيـم "الـتــــوحـيــــد واجلهــــاد"
الــذي ميـثل القــاعــدة يف الــرمــادي
الــــصق مــنــــشــــــورات علـــــى جـــــدران

وتـــــابع قـــــولـه: نحــن نــنــتــظـــــر مــن
احلكـــومـــة ان تــســـانـــدنـــا بـــإضفـــاء
الـشرعيـة على عـملنا الـذي يهدف
الــــى بـــســـط سلــطـــــة القــــانــــون يف
االنـبـــــار بعـيــــداً عـن ايــــة مــصـــــالح

شخصية. 
وحــــــــــــول مــــــــــــوقـف اجملـلـــــــــس مــــن
العـمليـات املـسلحــة التـي تنفـذهـا
بـعــــض اجملـــــــامــيـع ضـــــــد الـقـــــــوات
االمــــــريـكــيــــــة يف الــــــرمــــــادي قــــــال
احلماش "نحن لسنـا ضد املقاومة
الشريفـة.. بل نحن ضد االرهاب..
نـحـــــن ضــــــــــــد اخلـــــــطـف والـقـــــتـل
والـترويع الـذي يسـتهدف االبـرياء
من النـاس" ، لكنه اسـتدرك بـقوله
"االنبـار جزء من العـراق.. والعراق
كله محتل، فمتى ما نهض العراق
كلـه لقـتـــــال احملــتل، فـــــان االنـبـــــار
سـتكــون يف الـطلـيعــة.. اآلن علـينــا
ان نفـكر يف اعـادة االمن الـى البـلد

واعادة اعماره". 
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جهـــــاز الــــشـــــرطـــــة الـــــذي شــكل يف
اآلونـــة االخـيـــرة ملـمـــارســــة مهــــامه
االمـنيـــة يف االنبــار يـــرتبـط بــشكل
مـبــــاشــــر مبـجلـــس الـــصحــــوة، وال
صـلـــــــة لـه مبـحـــــــافــــظ االنـــبـــــــار او
مـجلـــس احلكـم فــيهـــا، مـــؤكـــداً ان
هـذا املـوضـوع كـان محــورا ًللنقـاش
يف الـلقـــــاء االخـيـــــر الـــــذي مت بـني
رئيـس الـوزراء نـوري املـالـكي وعـدد
من الشيوخ املساهمني يف اجمللس.

واوضح احلـمــاش ان املـــالكـي وعــد
"مـجلـــس صحـــوة اهـــالـي االنـبـــار"
بـــــانه سـيــبلـغهــم خالل اسـبــــوعـني
بكـيفـيـــة ايجـــاد صـيغـــة قـــانـــونـيـــة
لـعــــمـل اجملـلــــــــس، دون حــــــصـــــــــــول
تـــــضـــــــــارب يف االخـــتـــــصـــــــــاصـــــــــات
والـصـالحيـات واشـار الــى ان جهـاز
الــشـــرطـــة يف الـــرمـــادي ســيحل يف
حــــال اجـبـــــر علـــــى ان يعــمل حتـت

امرة احملافظ او مجلس احلكم.

يف الــــــرمــــــادي.. مــــــأمــــــون رشــيــــــد
)احملـــــــافــــظ( جـــــــالـــــس يف بــيــتـه..
واعــضــــاء مـجلـــس احلـكــم احمللـي
استــأجــروا لهـم منــزالً يف منـطقــة
)االربع شـوارع( بحـي اليـرمـوك يف
بغــــــداد وجلــــســـــوا فـــيه.. وتـــــركـــــوا

الرمادي لالرهابيني. 
لـكــن احلــمـــــاش اكـــــد ان "مـجلــــس
صحوة اهـالي االنبـار" لديه حـاليا
خطــوط اتصـال اسـتخبـاري داخل
مــــديـنــــة الــــرمـــــادي بهــــدف جــمع
معلـــومـــات دقـيقـــة عـن العـنـــاصـــر
املتـورطـة يف االرهـاب والتـرويع من
اجـل القــضـــــاء علــيهـــــا يف الـــــوقـت
املـنـــاسـب، مــشـــدداً علـــى ان اهـــالـي
الـــــرمـــــادي يجـــــدون يف مـجلـــسـنـــــا
املهـم االخيـر النقـاذهـم من اتـون
العــنف الـــــذي يحــــرق مــــديـنــتهـم

بشتى وسائل املوت.
وعــن نــــشــــــاط اجهـــــزة الــــشـــــرطـــــة
مؤخـراً يف االنبـار قال احلـماش ان

املدارس والـدوائر احلكـومية تـدعو
طلـبـــة املـــدارس واجلــــامعـــات الـــى

مقاطعة العام الدراسي احلالي.
واوضح شـاهــد عيــان ان املنـشـورات
هـــــــددت كـل مــن ال ميــتــثـل لـهـــــــذه
الدعوة باالذى، ما دعا الطلبة الى
لــزوم منــازلهم وعـدم الـذهـاب الـى
املدارس والكليـات خوفـاً من بطش

التنظيم املعروف بدمويته.
ويـؤكد احلـماش، تعلـيقاً علـى هذه
املـعلــــومــــات، ان نـــشــــاط القــــاعــــدة
مازال مـستـمراً يف الـرمادي بـسبب
تـخـلـــــي اجلـهــــــــــــات الـــــتـــــي متـــــثـل
احلكومـة عن مهامها والـركون الى
الـصـمـت، مــوضحــاً "انـنــا ال نــريــد
دخـــول مـــديـنـــة الـــرمـــادي حـــالـيـــا
لـــوجـــود مـجلـــس حكـم ومحـــافــظ
فيهـا، وهـم يعتـرضــون جهـودنـا يف
بــسط االمـن واالستقــرار يف عمـوم

االنبار".
واضـاف: "ال وجـود الجهـزة احلـكم
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خالف بني التحالف والتوافق حول
رئاسة جلنة االقاليم واملحافظات 

بغداد/املدى
اسـتـمـع مجلــس الـنـــواب امــس الـــى القـــراءة الـثـــانـيـــة
ملـشروع قـانون االجـراءات التنفيـذية لـتشكيل االقـاليم
من قـبل اللـجنــة القـانــونيـة. وذكـر مــراسل )املـدى( يف
قـصــر املــؤمتـــرات ان خالفــاً نــشـب حــول رئــاســة جلـنــة
األقـالـيم واحملـافـظــات مبجلــس النــواب بني الـتحــالف
الكــردستـانـي وجبهــة التـوافق العــراقيـة، ففـيمــا رفض
الـتحــالـف أن يتــرأس اللـجنــة حـسـني الفلـــوجي عـضــو
البـرملـان عـن التــوافق ،قـالـت التــوافق انهـا تـصــر علـى

ترشيحه لرئاسة اللجنة. 
وقـــال الـنـــائـب  عـن الــتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي  فـــريـــاد
راونـدزي خالل جلسـة البـرملان "الـقائـمة الـكردسـتانـية
لـن تــصـــــوت علـــــى تـــــرؤس حـــسـني الـفلـــــوجـي لـلجـنـــــة
االقــالـيم واحملــافـظــات النه يــدلـي دائمـــا بتـصــريحــات
نـاريـة جتـاه االطـراف االخـرى". اال ان جـبهــة التــوافق
رفـضت تغييـر مرشحهـا ، وقال رئـيس البـرملان الـدكتور
مـحـــمـــــــود املــــــشـهـــــــدانـــي رداً عـلـــــــى رفــــض الـقـــــــائـــمـــــــة
الكــردستــانيــة لتــرشـيح الفلــوجي "هــذا الــرفــض غيــر

مقبول".
وقـرر املـشهـدانـي خالل اجللـسـة تـشـكيـل جلنــة تتــألف
من "ثالثـة اعضـاء مـن اللجنـة القـانـونيـة ومثـلهم من
جلنة االقاليم الضافـة التعديالت على القراءة األولى

ملشروع قانون االقاليم".

جنيف / ا ف ب
اعلـنـت املـنـظـمــة الــدولـيــة
للهجـرة امــس الثالثـاء ان
اعداد الـنازحـني يف العراق
تــــزداد بـــشـكل قــــاس حـيـث
يفــــــــر نحـــــــو تــــــسعـــــــة آالف
شـخـــــص كـل اســـبـــــــــوع مـــن
منازلهم هرباً من العنف.

وقــــالـت املــتحــــدثــــة بــــاسـم
املنـظمــة جيـميـني بـانـديـا
يف جنـيف انـه منــذ تفـــاقم
اعـمــال العـنف الـطــائفـيــة
يف نهـاية شـباط، نـزح نحو
690 الـــف شـــخــــــــــــص مــــــــن

وسط البالد وجنوبها.
واضـافت امـام الـصحفـيني
ان هــــذا الـنــــزوح يـتــم وفق
ـــــــــــــوزع الــــــــطـــــــــــــائــفـــــي الـــــت
للــمــنـــــــاطق، فــــــالـــــشـــيعــــــة
يلجـأون الى اجلنـوب فيما
الـــــســنـــــــة يـهـــــــربـــــــون الـــــــى

الوسط.
وتــــــــابـعـــت املـــتـحــــــــدثــــــــة ان
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املنظمة الدولية للهجرة: 9 آالف
عراقي يفرون اسبوعياً من منازهلم 
"عمليات النزوح هذه باتت
اقـرب الى االقامـة الدائمة
وايجــــاد مـــســــاكـن وفــــرص
عــمل لهـــذه العـــائالت امـــر
مــلــح"، مــــــــــــــــوضــحــــــــــــــــة ان
املنـظمـة الــدوليــة للهجـرة
قـلقـــــة الســتــمــــــرار العـــنف

واقتراب الشتاء.
وبحـــــســب بــــــانــــــديــــــا فــــــان
النـازحني يـستقـبلهم عـادة
اصــــــــدقــــــــاء او افــــــــراد مـــن
عـــــائـالتهــم ويعــيــــشـــــون يف

ظروف بالغة الصعوبة.
وجلـــأ نحـــو ثالثــة يف املـئــة
من هــؤالء، الــى مخـيمــات
اقــــــامـــتهــــــا احلـكــــــومــــــة او

الهالل االحمر.
وحتــاول املنـظمـة الــدوليـة
للـهجـــــرة مـــســـــاعـــــدة تلـك
العـائالت عبـر تـوزيع املـواد
الغـــذائـيـــة ومـيـــاه الـــشفـــة
واالدويــــــــة، لــكـــن االمــــــــوال

تقل سريعاً. 
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بغداد / املدى 
رفــضـت وزارة الـهجــــرة واملـهجــــريـن قــــرار
هـيئــة النــزاهــة بــاحــالــة عــدد من مــزوري
شهــــادات الــتخــــرج مـن مـــــوظفــيهــــا ومـن
بينهم مـدير عـام الدائـرة االدارية واملـالية

والقضاء.
اعلــن ذلك الـنـــاطق بـــاسـم رئـيــس هـيـئـــة
النزاهة علي الشـبوط وقال بعد ان تلقت

النزاهة حتيل مزوري شهادات جامعية 
اىل القضاء واملهجرين ال توافق 

الهيئة اخبـاراً من مكتب املـفتش العام يف
وزارة الهجـرة واملهجــرين يـؤكـد ورود عـدد
من شهــادات التخـرج اجلــامعيـة )املـزورة(
وكلهــا مـن جـــامعــة الـبـصــرة ملـــوظفـني يف
الوزارة بـينهم مـدير عـام الدائـرة االدارية
واملالـية . واسـتكمـلت الهيـئة الـتحقيـقات
القـانـونيــة بصـدد املـوضـوع وقـررت احـالـة

اصحاب الشهادات املزورة الى القضاء.
واضــاف الــشـبــوط ان اي قــرار بــاالحــالــة
الى القـضاء ملـوظفني يف اي وزرة يسـتلزم
مــــوافقـــة الـــوزيـــر املــتخــصــص لالحـــالـــة
مبــوجب املــادة 613/ب/ التـي تقف حـائال
دون الــــوصــــول الــــى محــــاسـبــــة املــتهـمـني
وبــــالـتــــالـي يــــؤدي ذلـك الــــى هــــدر املــــال
واشـــاعـــة الفــســـاد االداري واملـــالـي، االمـــر
الـذي لـم يحـصل يف هــذه القـضيــة لعـدم
مــوافقــة املــرجع علــى االحــالــة، فــاغلـقت

القضية. 
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