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توه����م العراقيون من احلامل����نِ ِ، ان عملية اعادة 
البن����اء اجلارية يف بالده����م ،  �ضتف�ضي ال حمالة 
تختف����ي  مدني����ة،   دميقراطي����ة  دول����ة  بن����اء  اىل 
فيه����ا ول����و بالتدريج تل����ك البن����ى ومظاهر احلكم 
واالأنظم����ة  ال����دول  تو�ضي����ف  يف  تن����درج  الت����ي 
اال�ضتبدادي����ة ،  الت����ي لطامل����ا عانى منه����ا العراق 
طوال العقود املا�ضي����ة االأمرين . وقد اعترب اخر 
تل����ك االأنظمة ال����ذي انهارع����ام 2003 بفعل هول 
جرائم����ه وجتاوزه كل القي����م واملعايري، منوذجا 
للطغي����ان والوح�ضية املنفلتة ال����ذى ال يراعي اأو 
ياأب����ه الأي رادع ،وه����و يبي����د الب�ض����ر وياأتي على 
االأخ�ض����ر والياب�س ويتف����ن يف ابتكار االأ�ضاليب 

واالأدوات لتكري�س �ضلطته .
ورغ����م اأن النظ����ام اجلديد، الذي ول����د "منغوليا" 
لت�ضميم����ه،  ابتك����ره  ال����ذي  ال�ضيناري����و  بف�ض����ل 
ت�ضويه����ه  يف  برمير،واأبدع����ت  باأم����ره  احلاك����م 
التجاذب����ات الطائفي����ة وال�ض����راع عل����ى ال�ضلط����ة 
والهيمن����ة عليه����ا، ان�ض����ت �ضريح����ة وا�ضع����ة م����ن 
املوطنن فظاعات واأهوال ذل����ك النظام ،اأوباتت 
كامنة يف نفو�ضه����ا مادامت تعاين �ضظف العي�س 
احلي����اة  م�ضتلزم����ات  واأب�ض����ط  االأم����ن  وانع����دام 
الكرمي����ة ، وتتعاي�س مكرهة م����ع الف�ضاد والنهب 
املنظ����م للدولة وثرواته����ا ، فاأن اجه����زة واأدوات 
الرتوي����ع والبط�س واالإبادة لذلك النظام ما زالت 
ماثلة  امام اأنظار الغالبية العظمى من العراقين 
، وم����ا يث����ري هواج�ضهم ب����ل  ويق�����س م�ضاجعهم 
احيانا ،ع����ودة الكثري من تلك االأجهزة واالأدوات 

واملظاهر واأ�ضاليبها .
 ان ا�ضته����داف النظ����ام اجلدي����د ،والعم����ل عل����ى 
تقوي�ض����ه والن�ض����اط االإرهاب����ي غ����ري امل�ضب����وق 
وا�ضاع����ة  والدم����ار  امل����وت  ن�ض����ر  يف  بامعان����ه 
االره����اب والقتل عل����ى الهوية وال�ضع����ي لتمزيق 
ن�ضيج املجتم����ع باالنحدار اىل م�ضتنقع املواجهة 
الطائفي����ة ، تتطل����ب دون �ضك اج����راءات وتدابري 
واأجهزة ا�ضتخباريه ملالحقة االرهابين وت�ضفية 
فلوله����م وجتفي����ف م�ضادرا�ضتمراره����م وك�ض����ف 
نواياه����م ، وف�ض����ح االأو�ض����اط والدوائ����ر الت����ي 
ت�ض����كل ب�ضيا�ضاتها ونهجه����ا وتوجهاتها العملية 
الت����ي ال تخفيها او تت�ضرت عليه����ا ، كما هو احلال 
م����ع النجيفي����ن او اولئ����ك املحتم����ن باحل�ضانة 

الربملانية .
 لك����ن ه����ذه االأجه����زة والتدابري ينبغ����ي اأن تكون 
حم�ضنة بالرقاب����ة ال�ضيا�ضية واالأمنية ، تتعهدها 
عنا�ضرمل تتلوث باأ�ضالي����ب وممار�ضات واأدوات 

النظ����ام ال�ضابق ،وتقاوم تلك الدعوات امل�ضبوهة 
املطالبة باال�ضتفادة م����ن خربتها . لكن احل�ضانة 
املطلوب����ة ت�ضتل����زم اأي�ضا حمايتها م����ن الطامعن 
اجل����دد، وناأيه����ا عن متن����اول اأيديه����م واحليلولة 
دون ب�ض����ط نفوذهم عليه����ا اأو ادارته����م املبا�ضرة 
لها اأو غري املبا�ضرة . ان مثل هذه االجراءات يف 
حت�ض����ن االأجهزة االأمنية بل والق����وات امل�ضلحة 
كله����ا ال اأث����ر لها يف واق����ع احلال ما دام����ت تاأمتر 
بال����واوات الت����ى ال تعني �ضوى اأنه����ا تخ�ضع ملن 
ابتكرها للتمل�س من الفح�س والرقابة وا�ضتيفاء 
ال�ضروط واملتطلب����ات ال�ضيا�ضية وح�ضن ال�ضرية 
وال�ضل����وك املهن����ي واالأمن����ي. ومهم����ا �ضي����ق م����ن 
تربيرات وحجج ع����ن عراقيل ومعوقات برملانية 
اأو �ضيا�ضي����ة ف����ان الد�ضتوركم����ا هو علي����ه، ال كما 

يريده البع�س احلاكم الف�ضل يف ادارة احلكم.
      ان املواط����ن، ب����ل رمب����ا الكثري م����ن النا�ضطن 
ال�ضيا�ضي����ن لي�س على دراي����ة مبا يجري يف هذا 
املي����دان اخلطريمن تعيين����ات اأو هيكلة اأوحتديد 
مهام يف ظل تغييب الدورالرقابي املنظم ملجل�س 
النواب مادام الواو اللعن �ضيد املوقف، واحلاكم 
املطلق باأم����ره !. وامل�ضيبة اأن لهذا الواو مفتاحا 
�ضحري����ا ت�ض����رع جمي����ع اأب����واب املراك����ز القيادية 
يف الدول����ة اأمام����ه بي�ض����ر، حت����ى اأم�ض����ى لدولتنا 
الدميقراطية العتيدة، وحكومة الوحدة الوطنية 
اجلدي����د.......... املج����ازي  ا�ضمه����ا  الوطي����دة، 
دول����ة .... اأو االأ�ضح..حكوم����ة ال����واو !. وم����ن 
ال����وزارات  ال ي�ض����دق فلرياج����ع تواقي����ع وكالء 
وروؤ�ضاء الهيئات امل�ضتقلة، والعديد من االأجهزة 
واملوؤ�ض�ض����ات الت����ي ال تو�ضيف له����ا اأوميزانيات 

مقرة يف الد�ضتور اوالقونن ال�ضارية. 
  قد يبدو للبع�س ممن اأغرتهم ال�ضلطة واأفقدتهم 
امتيازاته����ا الت����وازن املطلوب لرج����ل الدولة ،ان 
هذا الكالم ما هو اال �ضرب من الدعاية االنتخابية 
،اأو ا�ضته����داف لط����رف ل�ضالح ط����رف اآخر معني 
بالوث����وب اىل ال�ضلطة ،لكن م����ن املوؤ�ضف اأن مثل 
هذا الط����رف املاأمول يف لوائ����ح املفو�ضية العليا 
لالنتخاب����ات مل يتب����ننّ للناخب����ن املغل����وب عل����ى 
اأمره����م حتى احلن، ولعله ال يطي����ل علينا غيبته 
. واأرق����ام املراجع����ن لت�ضجيل اأ�ضمائه����م، موؤ�ضر 
ال يب�ضرباخلريعل����ى ظه����ور الغائ����ب. وا�ضتمرار 
اجلدل عل����ى قانون االنتخابات موؤ�ض����ر اآخر. اأما 
االأم����ر واالأدهى فهو ما ينعك�����س يف غياب برامج 
الكيانات والكتل االنتخابية التي اكتفت باالعالن 
ع����ن نف�ضه����ا !....وق����د يتلب�����س املواط����ن وه����و 

يتاب����ع بقل����ق وحرية ك����م الكيان����ات واملر�ضحن، 
و�ضراعاتهم عل����ى الفوز بال�ض����دارة فى ت�ضل�ضل 
القوائ����م االنتخابي����ة، وخيب����ة ام����ل بع�ضه����م من 
اعتم����اد القوائ����م املفتوحة و�ضي����اع فر�س الفوز 
املوؤك����د ....ق����ول ال�ضاع����ر الق����دمي: واين اذ اأفتح 
عيني ح����ن اأفتحها......على كث����ري ولكن ال اأرى 

اأحدا !
 ان احتم����االت االلتبا�س ٍوالتف�ض����ريات املغر�ضة 
الت����ي ميك����ن اأٍن تثار،ل����ن تثنين����ا ع����ن الت�ض����اوؤل 
ح����ول امكاني����ة تبديد املخ����اوف والقلق من مدى 
ق����درة مراك����ز الق����رار واأويل االأم����ر والطاعة يف 
اعتماد االأ�ض�س واملفاهيم ال�ضامنة لبناء االأجهزة 
االأمني����ة والق����وات امل�ضلح����ة ،ب����ل االأ�ض����ح اعادة 
بنائه����ا وتر�ضيده����ا، وه����ي رهين����ة ارادة واحدة 

،غري خا�ضعة للرقابة، حمكومة ب�ضيادة الواو!
ٍلق����د ب����ات املواط����ن ا�ض����ري و�ضحي����ة ممار�ض����ات 
تندرج يف اطار التداب����ري واالحرتازات االأمنية، 
اأو هك����ذا يجري التعامل معه����ا يف اروقة املحاكم 
، وم����ن اح����دى مظاهره����ا اخلط����رية م����ا يع����رف 
باملخ����رب ال�ض����ري. ووفق����ا له����ذا االبت����كار االأمني 
بتكلي����ف وا�����س ماأجور،التق����دم باخب����ار  يكف����ي 
م�ضلل عن اأي مواطن ب����ريء تعري�ضه للمالحقة 
واالعتق����ال حتى قبل ثبوت التهمة عليه.وهو يف 
مثل ه����ذه احلالة اليحتاج �ض����وى فربكة وتزوير 
وثائ����ق وم�ضتن����دات يرفقه����ا باخباريت����ه لتكتمل 
اأركان الدع����وى وي�ض����اق ال����ربيء اىل املعتقالت 
واملحاك����م.ومل يع����د التزويرف����ى ايامن����ا ع�ضي����ا 
عل����ى احد ،خ�ضو�ض����ا على اأولئ����ك الذين وجدوا 
فيه جماال ال ح����دود لالرتزاق ب����ه. فا�ضتخداماته 
وميادين����ه جتاوزت كما ا�ضب����ح معروفا للقا�ضي 
الهج����رة  دوائ����ر  اىل  املحاك����م  والداين،اروق����ة 
واملدار�����س  اجلامع����ات  وح����رم   ، واجل����وازات 

وموؤ�ض�ضات الدولة وحتى االأحزاب!
ولي�س من املوؤكد ان القانون الذي �ضرعه جمل�س 
الن����واب موؤخ����را ملعاقب����ة املخ����رب ال�ض����ري كفي����ل 
بو�ض����ع ح����د له����ذه الظاه����رة اخلط����رية ،وهوما 
يتطل����ب تدابري اأخرى، وعدم التوقف عند املخرب 
وامن����ا اتخاذ اجراء اأ�ض����د �ضد من يقف وراءه اأو 

يحميه.
ولف�ض����ح ه����وؤالء املجرمن وحمركيه����م نن�ضر يف 
ع����دد قادم من����اذج له����م وحيثيات الدع����اوى التى 
كانت وراء و�ضاياتهم وكيف مررت على حماكمنا 
و�ضللتها بال خ�ضية من م�ضاءلة او عقاب ال�ضرطة 

الدولية! 

املخرب ال�سري..!
عل����ي عب��د اخل��ال���ق

ترجمة املدى  
�ضج���ة كب���رية حدث���ت يف الربمل���ان 
االنكليزي بعد ن�ضر نتائج التحقيق 
اخلا�س الذي قامت به جلنة م�ضتقلة 
يف نفق���ات اع�ضاء جمل����س العموم 

على مدى ال�ضنوات املا�ضية. 
وق���د اعلن ديفي���د كام���ريون ان اأي 
ع�ض���و يف الربملان اليعي���د النفقات 
عليه���ا  ح�ض���ل  الت���ي  الربملاني���ة 
خ���الل االع���وام املا�ضية ل���ن ير�ضح 

لالنتخابات يف الدورة املقبلة. 
وبن���اء على ذل���ك ردنّ رئي�س الوزراء 
الربيط���اين براون مبل���غ 12.415 
باون ، وه���ي النفق���ات التي ح�ضل 
عليها لقاء  رعاية احلديقة يف مقره 

الربملاين. 
اجل���دل  حج���م  �ضيك���ون  ومهم���ا 

الدائ���ر الي���وم يف جمل����س العم���وم 
وحجم الغ�ض���ب املت�ضاعد فان على 
االع�ضاء اعادة املبالغ التي ح�ضلوا 
عليه���ا م���ن دون متيي���ز ب���ن واحد 
واآخ���ر. وم���ن اولئ���ك الن���واب قائد 
احلزب اللي���ربايل الدميقراطي نيك 
كليغ )910( ب���اون لرعاية احلديقة 
اي�ض���ًا  كام���ريون  وديفي���د  اي�ض���ًا. 
وطلب رئي����س ال���وزراء االنكليزي 
يكون���وا  ان  االح���زاب  ق���ادة  م���ن 
ويف  املب���ادرة  ه���ذه  يف  منوذج���ًا 
ر�ضال���ة اىل وزرائ���ه ، طل���ب براون 
تقب���ل قرار اللجن���ة واخل�ضوع لها، 
وج���اء فيه���ا: "ان النظ���ام ال�ضاب���ق 
للنفق���ات قد ف�ضل متام���ًا ، وقد بداأنا 
العم���ل لتغيري ذل���ك النظ���ام ال�ضيئ 
ال�ضمعة، م���ن اجل ك�ضب ثقة النا�س 

ومنع تكرار م�ضاكل االم�س". 
وامام اع�ض���اء الربمل���ان االنكليزي 
مهل���ة ثالث���ة ا�ضابي���ع فق���ط ملناق�ضة 

االمر او حتدي قرارات اللجنة. 
ب���وادر  ظه���ور  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
مت���رد عندما خاطب ب���راون اع�ضاء 
الربملان من ح���زب العمال، فانه قال 
لهم: ان���ه وقت �ضع���ب ، يوم �ضعب 
وهن���اك ر�ضائل �ضعب���ة يف الطريق 

الينا". 
وهن���اك وجهة نظ���ر تق���ول ان كافة 
الق���رار  م���ن  ت�ض���ررت  االح���زاب 
ال�ضارم الذي �ضدر ، ولي�س امامهم 
ع���ن  التخل���ي  او  الر�ض���وخ  غ���ري 
املقبل���ة  الرت�ضي���ح يف االنتخاب���ات 
و�ضمع���ة  �ضمعته���م  اىل  واال�ض���اءة 

احزابهم.

بغداد/ املدى
عد �ضيا�ضيون تو�ضيات االأمانة العامة ملجل�س 
ال���وزراء بتوزيع قط���ع اأرا�س عل���ى الوزراء 
احلالي���ن وال�ضابقن وامل���دراء العامن باأنها 
فيه���ا مواطن���ون  راأى  فيم���ا  قانوني���ة،  غ���ري 
جتاهال ملعاناتهم يف ظل اأزمة ال�ضكن اخلانقة 

التي متر بها البالد. 
ويف ظ���ل ا�ضتم���رار ازم���ة مالي���ن امل�ضردين 
م���ن املهجري���ن الذي���ن ي�ضتقبلون �ضت���اء اخر 
بخيامه���م املهلهل���ة دون ان تب���دو ب���ادرة امل 

�ضغ���رية حلل م�ضكلتهم رغ���م �ضنوات الت�ضرد 
والبوؤ�س.

وانتق���د اأح���د املواطن���ن احلكوم���ة قراره���ا 
روات���ب  يتقا�ض���ون  ملوظف���ن  اأرا����س  من���ح 
جمزي���ة، داعيا اإياها اإىل االلتفات اإىل م�ضاكل 
املواطن���ن. وطال���ب مواط���ن اآخ���ر احلكومة 
ال  املعوزي���ن  املواطن���ن  م�ض���اكل  مبعاجل���ة 
واأع���رب  املجتم���ع.   م���ن  الغني���ة  ال�ضرائ���ح 
اأمن ع���ام حزب االأمة النائب مث���ال االآلو�ضي 
بح�ضب"رادي���و �ض���وا" ام����س الثالث���اء ع���ن 

تل���ك  وا�ضف���ا  احلكوم���ة،  لق���رار  ا�ضتغراب���ه 
اخلط���وة "باال�ضتخف���اف بحق���وق املواطنن 
ومعاناتهم". واأ�ضاف االآلو�ضي اإن "احلكومة 
ال متتلك احلق يف التعامل مع العراق على اأنه 

ملك لها توزع اأرا�ضيه" على حد قوله.
م���ن جانبه، ق���ال النائ���ب وائل عب���د اللطيف 
الق���رار  اأن  اإىل  احل���رة:  "قن���اة  بح�ض���ب 
ميث���ل جت���اوزا عل���ى االعتب���ارات الوظيفية، 
مي����س  مل  ال���وزارء  بع����س  واأن  خ�ضو�ض���ا 
على �ضغل منا�ضبه���م اأكرث من �ضهر. وو�ضف 

عب���د اللطيف قرار احلكوم���ة بالظاهرة "غري 
ال�ضحيح���ة" التي ال مربر لها. فيما عد رئي�س 
جمل����س حمافظ���ة بغ���داد كام���ل الزي���دي هذا 
القرار خط���وة �ضتثقل كاه���ل املجل�س واأمانة 
بغداد وت�ضبب االإرباك يف عملهما، خ�ضو�ضا 
واأن ك���رثة االأرا�ض���ي ق���د تدف���ع باالأمانة اإىل 

التجاوز على ت�ضميم العا�ضمة االأ�ضا�س.
وبح�ضب ه���ذه التو�ضيات فاإن هذه االأرا�ضي 
�ضت���وزع بواقع يرتاوح ب���ن 600 مرت مربع 

للوزراء و400 مرت مربع للمدراء العامن.

لتجاهلها ماليني امل�شردين يف العراء 

ال�تو�سية بتوزيع االرا�سي على ال�وزراء 
وامل�دراء تواجه انتقادات ح�ادة

بغداد/ املدى
تدر�����س قيادة عمليات بغداد اتخاذ �ضل�ضلة اجراءات للحد 
من االختناقات املروري����ة يف العا�ضمة نتيجة االإجراءات 

االمنية امل�ضددة.
وق����ال الناط����ق با�ضم خط����ة فر�����س القانون الل����واء قا�ضم 
يف ت�ضري����ح �ضحف����ي ام�س الثالث����اء: ان القي����ادة تدر�س 
حاليا تقلي�س عدد ال�ضيط����رات وح�ضب متطلبات الو�ضع 

االمن����ي، وتغي����ري ا�ضل����وب عمله����ا، وزي����ادة ع����دد اجهزة 
الك�ضف عن املتفجرات. 

واأ�ض����اف: ان النقا�����س يجري حاليا الع����ادة العمل بنظام 
الزوجي والف����ردي والنقل اجلماع����ي للدوائر احلكومية 
واحلاف����الت، باال�ضاف����ة اإىل درا�ض����ة اع����ادة فت����ح الط����رق 
الرئي�ض����ة املغلقة وعدد م����ن ال�ضوارع الفرعي����ة بالتن�ضيق 

مع امانة بغداد.

النا�شرية / املدى
يف الوق���ت الذي نف���ى فيه نائب رئي�س جمل�س حمافظ���ة ذي قار عبد الهادي 
موحان ال�ضعداوي اأي توجه ر�ضمي يف الوقت احلا�ضر لفر�س احلجاب يف 
مدار�س املحافظة. �ضدد عدد من اع�ضاء جمل�س ذي قار على توجيه مدار�س 
البنات يف املحافظة بفر����س احل�ضمة والتقيد باللبا�س اال�ضالمي. واو�ضح 
نائ���ب رئي�س املجل�س ل�)امل���دى( : مو�ضوع فر�س احلج���اب مل يرث ب�ضورة 
ر�ضمي���ة ومل ي�ض���در قرار ر�ضم���ي من املجل����س  بذلك حت���ى االن وامنا اثري 
املو�ض���وع يف اطار ما طرحته جريدة )امل���دى( حول فر�س جمل�س حمافظة 
ذي ق���ار احلجاب على املدار�س وهو ما نفيناه. وا�ضاف: لكن هناك اراء من 

بع����س االع�ضاء تدع���و اىل  فر�س احل�ضمة وهذا مل يتبل���ور بعد اىل �ضيغة 
ق���رار ر�ضم���ي، فالق���رار ال ميك���ن ان يعتمد اال بع���د م�ضادقة اغلبي���ة اع�ضاء 
جمل�س املحافظة. وكان���ت )املدى( قد اثارت يف عدد ال�ضبت املا�ضي واعداد 
الحق���ة  ق�ضية فر�س احلجاب على االطف���ال يف مدار�س البنات من قبل عدد 
من ادارات املدار�س يف حمافظة ذي قار، ما اثار ذلك ردود افعال خمتلفة من 
منظمات املجتمع املدين ونا�ضطن ونا�ضطات يف جمال احلريات واحلقوق 
املدني���ة اك���دوا خالله���ا على اهمي���ة  احرتام املب���ادئ الد�ضتوري���ة يف جمال 

احلريات واخليارات الفردية.
تفا�شيل �س4

جمل�س ذي قار: ال قرار ر�سميًا بفر�س احلجاب على مدار�س البنات

بغداد /املدى
حمل���ت الكتل���ة ال�ضدري���ة يف جمل����س الن���واب رئي����س جمل�س 
النواب اياد ال�ضامرائ���ي والنائب االول لرئي�س جمل�س النواب 
خال���د العطية م�ضوؤولية مترير االتفاقي���ة التدريبية العراقية – 

الربيطانية يف جل�ضة ام�س الثالثاء. 
وقال رئي�س الكتلة يف جمل�س النواب ن�ضار الربيعي يف موؤمتر 
عقدته يف ق�ضر املوؤمترات ببغداد  بح�ضب )وكالة انباء االإعالم 
العراق���ي/واع( ان" كتلت���ه ان�ضحبت من جل�ض���ة ام�س بعدد 30 
نائب���ا وكذل���ك ن�ضف حزب الف�ضيلة ا�ضاف���ة اىل نواب من جبهة 
التواف���ق اعرت�ض���وا على االتفاقي���ة بعد ان و�ضل ع���دد اع�ضاء 
جمل�س الن���واب اىل 145 ع�ضوا، معتربًا ان جل�ضة االم�س غري 
قانونية وغ���ري د�ضتورية الفتا اىل ان الكتلة ال�ضدرية �ضتطالب 
باعادة الت�ضويت اذ ان الن�ضاب غري مكتمل ومع ذلك قام رئي�س 
املجل�س والنائب االول باإجراء الت�ضويت على تلك االتفاقية".

وك�ضف ع�ضو الكتلة ال�ضدرية احمد امل�ضعودي ان "عدد النواب 
احلا�ضري���ن مل يتج���اوز ال���� )100 ( نائب وه���ذا ال يعطي احلق 
لرئا�ض���ة املجل�س ان ت�ض���وت على االتفاقية م���ا مل يكن الن�ضاب 
مكتم���ال". وحم���ل امل�ضع���ودي رئي����س املجل�س والنائ���ب االول 
م�ضوؤولية مترير هذه االتفاقية برغم ارادة جمل�س النواب الذي 
اعرت�س غالبية اع�ضائه على هذه االتفاقية وعدم حاجة العراق 
اليه���ا ك���ون قائد ال�ضرط���ة البحرية اكد انه غ���ري حمتاج لوجود 
جن���ود بريطانين كي يقوموا بحماية املوانئ العراقية ، كا�ضفًا 
ع���ن  ان ال�ضف���ارة الربيطاني���ة �ضت�ضحب اجلن�ضي���ة الربيطانية 
م���ن كل ع�ض���و مل ي�ضوت عل���ى االتفاقية مع جمي���ع االمتيازات 
االخ���رى.  اىل ذل���ك �ضادق جمل����س النواب ام����س الثالثاء على 
اتفاقي���ة وقعته���ا احلكوم���ة م���ع بريطاني���ا  ب�ض���اأن دع���م الق���وة 
البحري���ة العراقي���ة، وذل���ك بعد ط���ول انتظار ب�ضب���ب معار�ضة  

الكتلة ال�ضدرية.

بعد متريرها يف الربملان
كتلة نيابية حتمل ال�سامرائي والعطية م�سوؤولية 

امل�سادقة على االتفاقية مع بريطانيا

جلنة م�ستقلة تطالب اأع�ساء الربملان االنكليزي 
ب�اعادة الن�ف�قات ال�خ�ا�س�ة

اإجراءات جديدة للحد من االختناقات املرورية

ابوظبي / ا ف ب 
 اك���دت االم���ارات العربي���ة املتح���دة لرئي����س جمل�س الن���واب اللبن���اين نبيه بري 
الثالث���اء، حقها ال�ضيادي يف اتخاذ االجراءات والقرارات التي ترى انها منا�ضبة، 

لكنها او�ضحت ان هذه القرارات ال ت�ضتهدف "اية جن�ضية او طائفة".
وي���زور بري، زعي���م حركة امل  االمارات منذ االثنن للبح���ث مع كبار امل�ضوؤولن 
يف ق�ضايا ابرزها ق�ضية اللبنانين الذين ابعدتهم االمارات من ارا�ضيها، كما افاد 
اخلمي����س م�ضت�ضاره االعالمي علي حمدان.  اىل ذل���ك نقلت وكالة انباء االمارات 
ع���ن ال�ضيخ خليف���ة بن زاي���د اآل نهيان ان "االم���ارات متار�س حقه���ا ال�ضيادي يف 
اتخ���اذ م���ا تراه من اجراءات وق���رارات ال ت�ضتهدف اطالقا اي���ة جن�ضية او مذهب 
او طائف���ة". وا�ض���اف ان "ما يتخذ من اجراءات بن ف���رتة واخرى ينح�ضر فقط 

باملخالفن لقوانن الدولة وانظمتها".
 فيم���ا اكد الرئي����س االماراتي "التقدير الكب���ري الذي تكنه الدول���ة للبنان و�ضعبه 
وحر�ضه���ا الدائ���م وامل�ضتم���ر عل���ى دع���م لبن���ان وامل�ضاهم���ة يف كل م���ا فيه خريه 
وا�ضتق���راره".  وا�ض���اف ان "هذا نهج ثابت يف �ضيا�ضة االم���ارات وال ن�ضمح باأن 

يعكر �ضفوه باأية عوار�س او �ضوائب طارئة".
وكان امل�ضت�ض���ار ب���ري �ضرح  بح�ضب وكال���ة فران�س بر����س: ان البحث �ضيتناول 

االمارات". من  املبعدين  اللبنانين  ق�ضية  مقدمها  ويف  البلدين  تهم  "ق�ضايا 

االإمارات: ال ن�ستهدف اأية جن�سية 
اأو طائفة يف عملية اإبعاد لبنانيني

بغداد/ املدى
مع انطالق اجتم���اع وزراء داخلية 
دول ج���وار الع���راق ام����س الثالثاء 
واملنعق���د يف �ض���رم ال�ضي���خ يعت���زم 
ب�ض���اأن  التحقي���ق  ط���رح  الع���راق 

تفجريات االربعاء الدامية. 
وق���ال م�ض���در يف الوف���د العراق���ي 
امل�ض���ارك يف االجتم���اع املذكور يف 
ت�ضريح ل�)املدى( ام�س الثالثاء: ان 
الوفد �ضيبح���ث تداعيات تفجريات 
بغ���داد وم���ا  الدام���ي يف  االأربع���اء 
مت التو�ض���ل الي���ه يف االجتماع���ات 
املا�ضية التي عقدت يف هذا ال�ضاأن. 
وا�ض���اف: ان الوف���د �ضيطرح اي�ضا 
جملة من املوا�ضي���ع ابرزها م�ضاألة 
و�ض���رورة  للحكوم���ة  املطلوب���ن 
تع���اون دول اجل���وار يف ت�ضليمه���م 

اىل  باال�ضاف���ة  العراق���ي  للق�ض���اء 
يف  ج���اء  م���ا  تفعي���ل  عل���ى  احل���ث 
املوؤمترات ال�ضابقة خا�ضة ما يتعلق 

مب�ضاألة اجلوازات واحلدود. 
�ض���ددت  ق���د  احلكوم���ة   وكان���ت 
اجراءاته���ا االمني���ة عل���ى احل���دود 
عق���ب تفجريات االربع���اء بغية منع 
تدف���ق امل�ضلح���ن م���ن دول اجلوار 
والقيام بعمليات ارهابية ت�ضتهدف 
املدنين االبري���اء . يف غ�ضون ذلك 
دع���ا ع�ض���و جلن���ة االأم���ن والدف���اع 
يف جمل����س الن���واب عبا�س البياتي 
االجهزة االمنية لتكثيف اجراءاتها 
وع���دم اال�ضرتخاء والته���اون و�ضد 
ان  املحتم���ل  م���ن  الت���ي  الثغ���رات 

ت�ضتغلها اجلماعات امل�ضلحة. 
تفا�شيل اخرى �س3

العراق يطرح تفجريات االأربعاء 
يف اجتماع  وزراء داخلية اجلوار 

اإيران تق�سف قرى 
جبل قنديل جمددًا

اربيل/ املدى
عاودت املدفعية االإيرانية ام�س 

الثالثاء، ق�ضف القرى احلدودية 
يف �ضفح جبل قنديل، بعد توقف 
عدة اأيام. وقال م�ضدر مطلع يف 

املنطقة بح�ضب )PUKmedia( ان 
املدفعية االيرانية ق�ضفت ظهر ام�س 

مناطق )�ضوردي وقالتوكان وقرناقة 
وب�ضت اآ�ضان وبردي( يف �ضفح 

جبل قنديل، م�ضريًا اىل ان الق�ضف 
اأحلق ا�ضرارًا مادية بالب�ضاتن 

واالرا�ضي الزراعية يف املنطقة. 
وادانت حكومة اقليم كرد�ضتان 

ال�ضبت الق�ضف االيراين ملناطق 
حدودية يف االقليم معتربة االمر 

العراقية  مربر" لل�ضيادة  غري  "خرقا 
وا�ضتقرارها".  املنطقة  "وامن 
وافاد بيان ر�ضمي ان "حكومة 

اقليم كرد�ضتان تدين ب�ضدة الق�ضف 
االيراين لناحية �ضيدكان التابعة 
لق�ضاء �ضوران )حمافظة اربيل( 
وناحية زاراوة يف ق�ضاء ب�ضدر 

قرب قلعة دزة )حمافظة ال�ضليمانية( 
م�ضاء اخلمي�س املن�ضرم".  وتابع: 

ان "قوات اجلمهورية اال�ضالمية يف 
ايران قامت ومن دون مربر بق�ضف 
املناطق احلدودية باملدفعية بكثافة 

ما ي�ضكل خرقا وا�ضحا لل�ضيادة 
العراقية و�ضكان اقليم كرد�ضتان 

وامن وا�ضتقرار املنطقة". 


