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ه�اء يف �سبك

ابتداأ الليل يزحف وياأكل �شاعاته وانا اترقب �شديقي)احمّيد الفهد( 
واطيل النظر باجتاه الطريق الذي امتلأ باالنقا�س وال�شيارات على 
حد �شواء,اأي ان االنقا�س وكمياتها تقارب اعداد ال�شيارات و�شرنا 
حني منر باأحد االزقة,نحاول ان من�شي )بالعر�س(ولي�س كما مي�شي 
االخرون,ناهيك عن ا�ش���لك الكهرب���اء املتهدلة التي متلأ هذه االزقة 
ال�شيقة,وحني يبداأ ال�شتاء فالويل لنا اذ ان ار�شفة امل�شاة �شودرت 
وا�شبحت حمال جتارية واذا ما بقي االمر على ماهو عليه,�شتكون 
بغ���داد م���ن ارداأ عوا�ش���م الع���امل عمرانًا,املهم بداأ ظ���ل الرجل حتت 
�شوء املولدات التي �شادرت جل عقولنا,جراء �شوتها املريع, دخل 
وجل�س و�شرب ال�شاي,قلت له ما حكاية اليوم فقال كنت يف )الكية( 
و�ش���معت حكاية من رجل ملخ�ش���ها ان رجًل �ش���افر ب�شحبة مملوك 
ل���ه ا�ش���مه)مرجان(,وكان لديهما بغل���ة حتم���ل متاعهما,ويتناوبان 
الركوب عليها,فو�شل م�شاء اىل احد اخلانات,نزل الرجل ومملوكه 
به,وبعد تناول الع�شاء جل�س الرجل يف ناحية ,ومملوكه يف ناحية 
اخرى,وقد ا�ش���ند راأ�ش���ه اىل يده,وبقي مطرقًا �شاهمًا مفكرًا فناداه  
الرجل)مرجان(..! قال نعم.... ماذا تعمل؟ قال افكر قال مب تفكر قال 
افكر)باج���ر اخلرج على ظهري...لو على ظهرك؟(فقال الرجل )لي�س 

البغلْه وينها؟( فرد اململوك)البغله باكوها من اول الوكت(.
وب���داأ )احمّي���د الفهد( ي�ش���األني)باجر اخلرج على ظهر من ي�ش���ري(؟ 
,قلت عن اأي �ش���يء تتكلم؟فقال:ان جمل�س النواب يريد �شحب الثقة 
من مفو�شية االنتخابات وهذا تدبري منذ البداية الف�شال االنتخابات 

املقبلة وبالتايل ن�شف العملية ال�شيا�شية.
م���ن �ش���يحمل )خ���رج( العق���ارب عل���ى ظه���ره؟ , كاأين بال�شيا�ش���يني 
ي�ش���ككون بنتائج االنتخابات عازين ذلك اىل ان املفو�ش���ية احلالية 
غ���ري جديرة به���ذا املوق���ف وال ت�ش���تطيع ان تكمل ولذا ا�ش���تجوبها 
املجل����س وا�ش���ر ب�ش���اأنها ع���دة نقاط,ام���ا اذا �ش���حب الثق���ة من هذه 
املفو�ش���ية فلي�س بامكان جمل�س النواب لق�ش���ر الف���رة املتبقية من 

عمره ان يقوم بالتاأ�شي�س ملفو�شية انتخابات جديدة.
اال ترى ان يف االمر رائحة نحو تاأجيل االنتخابات وبالتايل تعطيل 
العملي���ة الدميقراطي���ة؟ لقد بداأ جمل�س النواب يهج���ر وبالتايل كان 
االجدر به ان يناق�س نزاهة املفو�ش���ية قبل هذا التاريخ عّله يتدارك 
االمر,اما مناق�شة هذا االمر وطرحه بهذه القوة,فهذا كامل�شمار الذي 
يو�ش���ع يف نع�س العملية ال�شيا�شية وت�ش���ليم ال�شعب العراقي باأيد 

اآثمة رمبا توؤ�ش�س لدكتاتورية جديدة.
يج���ب ان يق���ول ال�ش���عب قول���ه وال ي�ش���ع مقادي���ر ام���وره باأيد غري 
امين���ة واال ما هذا التوقيت الذي يدعو يف اك���ر دعواه اىل التفتت 
والت�ش���رذم؟ وملاذا قبلوا �ش���ابقًا ورف�ش���وا االن؟ ه���ذا واالمر بعد مل 
يق���ع اما ح���ني تب���داأ االنتخابات ف�ش���وف ي�ش���كك االخ���وة بنتائجها 
ويتهمونه���ا بع���دم النزاهة ودليلهم اجلل�ش���ات احلالية التي حاولت 

�شحب الثقة منها.
م���اذا تقول : م���ن الذي �ش���يحمل )اخلرج(غدًا هذه املفو�ش���ية ام ان 
هناك ا�شخا�ش���ًا رمبا مت اعدادهم م�ش���بقًا لينه�ش���وا باملهمة نهو�شًا 
ينفذ ما ذهب اليه البع�س من ماآرب رمبا تكون وراءها دول اقليمية 
جهدت ودفعت ثمن اف�ش���ال العملية ال�شيا�شية يف العراق ونذرت ان 

حتمل اخلرج املليء بالعقارب لتنره يوم ابتداء الت�شويت؟.

عبداهلل ال�سك�تي

  )باجر اخلرج على 
ظهري...لو على ظهرك(

ا�����س����م����اء وم����دن  
الها�سمي 

ا�شتنكر نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شمي االأعمال 
االإرهابي���ة االآثمة التي ا�ش���تهدفت املواطنني االأبرياء يف 

حمافظة االنبار.
واأك���د  النائ���ب, يف بي���ان �ش���ادر ع���ن مكتب���ه االعلمي , 
اأن "م���ا حدث يوؤكد �ش���حة املعلومات الت���ي تواترت منذ 
فرة بان اأيد خبيثة تتبنى خمططات م�ش���بوهة �ش���تعبث 
باأم���ن الع���راق بهدف زعزعة اال�ش���تقرار وزي���ادة معاناة 
النا����س وزرع االإحباط والياأ�س ودفعه���م جمددا للنزوح 

والهجرة" .
 وا�شاف ان وحدة اهل االنبار, يف الكلمة واملوقف,  هي 
الرد احلازم على بوؤر اجلرمية واالرهاب, م�شريا اىل  ان 
تعاون املواطن والع�ش���رية يف ك�ش���ف اجلهات ال�ش���العة 
وع���دم الت�ش���ر عل���ى خلي���ا نائم���ة ي�ش���ب يف م�ش���لحة 

اجلميع  .

كرك�ك
اعل���ن م�ش���در يف ال�ش���رطة العراقي���ة ا�شت�ش���هاد جنديني 
عراقيني وا�ش���ابة اربعة اخرين بج���روح بانفجار عبوة 

نا�شفة  جنوب مدينة كركوك.
وقال العميد �شرحد قادر مدير �شرطة االق�شية والنواحي 
يف حمافظ���ة كركوك  ان جنديني عراقيني قتل وا�ش���يب 
اربعة اخرون بجروح بانفجار عبوة نا�ش���فة ا�ش���تهدفت  

دورية للجي�س يف ناحية الر�شاد.
م���ن جهة اخ���رى, اعلن قادر ع���ن اعتقال �ش���اكر حممود, 
اح���د قياديي جماعة "ان�ش���ار ال�ش���نة", املرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
واك���د ان "املعتق���ل هو اح���د املطلوبني بارت���كاب جرائم 

ارهابية, وعر عليه داخل منزل يف قرية العوادية .

مي�سان 
ك�ش���ف مدير اعلم قيادة �ش���رطة حمافظة مي�شان العقيد 
�شادق �شلم ح�شون" ان قوات �شرطة ق�شاء علي الغربي 
�ش���مال مدينة العم���ارة, األقت القب�س ام����س الثلثاء على 
ت�ش���عة متهمني مطلوبني ق�ش���ائيًا لقيامه���م بقتل عدد من 

املواطنني االأبرياء وتنفيذ عمليات الت�شليب والتزوير.
وا�شاف ح�ش���ون  بح�شب وكالة  ) اإيبا (: " ان معلومات 
ا�ش���تخباراتية وردتنا عن اماكن وجود هوؤالء املطلوبني 

الذي متت احالتهم اىل الق�شاء.

العب��سي
 اقامت جلنة املراأة واالأ�ش���رة والطفولة مبجل�س النواب 
وبالتع���اون م���ع جلن���ة الربي���ة والتعلي���م الع���ايل ندوة 
علمية, حول مو�ش���وع �شرطان الثدي وحماولة التوعية 
وت�ش���ليط ال�ش���وء عل���ى ه���ذا املو�ش���وع, ولك�ش���ب راأي 
�شناع القرار مل�شاندة م�شروع الك�شف املبكر عن �شرطان 

الثدي.
وقالت ع�ش���وة جمل�س النواب عن جبهة التوافق �ش���ذى 
العبو�ش���ي: اأن���ه األقي���ت خ���لل الن���دوة كلم���ات م���ن قبل 
متخ�ش�ش���ني به���ذا االأمر وو�ش���ع اآليات الت���ي ميكن من 
خللها وقاية الن�ش���اء من هذا املر�س املنت�شر يف العراق 
ب�ش���بب احل���روب املتك���ررة , م�ش���يفًة اأن ن�ش���بة اإ�ش���ابة 
الن�ش���اء يف العراق بهذا املر�س, هي االأكرب مقارنة بدول 
املنطقة لذا فهي حتتاج اإىل اهتمام ورعاية ب�شكل مبا�شر 

من احلكومة ورئا�شة الوزراء.
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بغداد / املدى
اك����د النائ����ب ع����ن االئت����لف املوح����د 
عبا�س البياتي  " ان الكتل ال�شيا�شية 
الت����ي ترف�س اإجراء االنتخابات وفق 
القائمة املفتوح����ة وتريد االإبقاء على 
القائمة املغلقة اإمنا جتازف مب�شتقبلها 
ال�شيا�شي " م�شيفا بح�شب  ) اإيبا ( " 
ان ال�ش����عب العراق����ي ل����ن ير�ش����ى اال 
بالقائم����ة املفتوح����ة كطريق����ة الإجراء 
االنتخابات الربملانية املقبلة" م�شددا 
على " ان القائمة املفتوحة ا�ش����بحت 
واقعا حا�ش����ما ولذا ل����ن جند اي كتلة 
�شيا�ش����ية داخ����ل الربمل����ان ميك����ن ان 

تعار�س اإقرار هذه القائمة".
م����ن جهت����ه  ق����ال النائ����ب ع����ن كتل����ة 
التوافق ر�ش����يد الع����زاوي " ان اتخاذ 
الت�ش����ويت  وعلني����ة  ب�ش����رية  ق����رار 
عل����ى القرارات يخ�ش����ع لراأي جمل�س 
النواب".وا�ش����اف العزاوي  بح�شب  

الت�ش����ويت  ان   ") اإيب����ا   ( وكال����ة  
االلكروين يدخل يف برنامج ل�شبط 
ا�شم النائب وعلى اي �شيء قد �شوت 

؟".
وقد هددت بع�س الكتل ال�شيا�شية يف 
املجل�س بانها �شتن�ش����حب من جل�ش����ة 
الت�ش����ويت يف حال اإقرار الت�شويت 

االلكروين.
االأخ����ذ  ان  اىل"  الع����زاوي  وا�ش����ار 
الت�ش����ويت  نظ����ام  اي  النظ����ام  به����ذا 
االلكروين كان مقررا له منذ ال�ش����نة 
االوىل لعم����ل جمل�س الن����واب ولكنه 
مل يعمل به ال�ش����باب عدي����دة" منوها 
اىل "ان النظ����ام الداخل����ي للمجل�����س 
مل يتطرق اىل اآلية الت�ش����ويت واإمنا 

يخ�شع املو�شوع لراأي املجل�س.
وكان رئي�س جمل�س النواب قد او�شح 
باالم����كان  ان  �ش����حفي  ت�ش����ريح  يف 
اجلم����ع ب����ني الت�ش����ويت االلكروين 

م����ا  اذا  االي����دي  برف����ع  والت�ش����ويت 
طلب اع�ش����اء املجل�س ذلك , مبينا ان 
�شيح�ش����م  االلك����روين  الت�ش����ويت 
مو�شوع الن�ش����اب القانوين للجل�شة 

اإ�شافة اىل دقة ح�شاب اال�شوات.
اىل ذلك قال رئي�س جمل�س املفو�شني 
امل�ش����تقلة  العلي����ا  املفو�ش����ية  يف 
للنتخاب����ات ف����رج احلي����دري ان����ه مل 
يت����م حت����ى االن اق����رار موع����د حم����دد 
لب����دء احلم����لت الدعائي����ة للكيان����ات 
ال�شيا�ش����ية امل�ش����اركة يف االنتخابات 
احليدري  املقبلةواو�شح  الت�شريعية 
بح�شب  املركز الوطني للعلم : نحن 
ننتظر انتهاء املوعد املحدد لت�ش����جيل 
االئتلفات واملر�ش����حني الراغبني يف 
املقبل����ة  االنتخاب����ات  يف  اال�ش����راك 
, م�ش����تبعدا اق����رار جمل�����س الن����واب 
لقانون االحزاب الذي قدمته مفو�شية 
االنتخاب����ات قب����ل عام ون�ش����ف العام 

وذل����ك للف����رة الق�ش����رية الباقية قبل 
موعد االنتخابات.

وا�ش����ار احلي����دري اىل ان املفو�ش����ية 
�ش����تلجاأ جم����ربة يف حال ع����دم اقرار 
القانون اىل الرجوع اىل قرار �شلطة 
االئتلف املنحلة اخلا�س باالحزاب , 
م�ش����يفا ان عدم ح�شول خروقات يف 
االنتخابات املقبل����ة يعتمد على اقرار 

قانون جديد لهذه االنتخابات.
اىل ذل����ك  ق����ال النائ����ب ع����ن االئتلف 
املوح����د عب����د الوهاب ال�ش����ايف: " ان 
الت�شويت االلكروين يعطي احلرية 
الكامل����ة للنائ����ب يف اختي����ار ماي����راه 
منا�ش����با" معرب����ا عن تف�ش����يله لنظام 
للت�ش����ويت االلك����روين , منوها اىل 
ان����ه م����ع القائم����ة املفتوح����ة الج����راء 

االنتخابات املقبلة".
وا�ش����اف ال�ش����ايف بح�ش����ب وكال����ة ) 
اإيبا ( ام�س الثلثاء:" ان الت�ش����ويت 

العلن����ي ق����د يقي����د بع�����س اجلماعات 
تاييده����ا  يف  ال�شيا�ش����ية  والكت����ل 
قان����ون  اق����رار  عل����ى  ممانعته����ا  او 
الت�ش����ويت  بينم����ا  االنتخاب����ات, 
االلك����روين يعطي املج����ال واحلرية 
الإب����داء ال����راأي ب�ش����كل ت����ام, م�ش����ريا 
اىل ان" روؤ�ش����اء الكتل ال�شيا�ش����ية مل 
ي�ش����لوا حل����د االن يف حواراتهم اىل 
موع����د الت�ش����ويت على اق����رار قانون 
االنتخابات, والاعتقد ان الت�ش����ويت 

�شيتم خلل هذا اال�شبوع.
 يذك����ر ان بع�س الكتل ال�شيا�ش����ية قد 
�ش����رحت باأنها التريد الت�شويت على 
اي ق����رار داخل جمل�����س النواب يتبع 

نظام الت�شويت االلكروين.
ع����ن  النائ����ب  دع����ا  ال�ش����ياق  وب����ذات 
جم����ال  املوح����د  العراق����ي  االئت����لف 
جعفر جميع االأطراف ال�شيا�شية اىل 
العم����ل على دع����وة املواط����ن العراقي 

للم�ش����اركة يف االنتخابات الربملانية 
املقبل����ة .وق����ال جعفر  بح�ش����ب وكالة 
قان����ون  اق����رار  عملي����ة  ان  اإيب����ا(:   (
نظ����ام  واعتم����اد  منا�ش����ب  انتخاب����ي 
القائمة املفتوحة �شي�شجع املواطنني 
عل����ى االقبال على �ش����ناديق االقراع 
وانتخاب من يرونه �شاحلا لتمثيلهم 
.و�ش����دد عل����ى ان الناخ����ب العراق����ي 
ي�ش����تطيع تغي����ري الكثري مم����ا يعانيه 
االن����زه  انتخ����اب  خ����لل  م����ن  حالي����ا 
واالكف����اأ .واأك����د جعف����ر عل����ى ان����ه مع 
اعتم����اد نظ����ام القائم����ة املفتوح����ة يف 
االنتخابات الربملانية املقبلة ,م�شريا 
اىل ان الناخب العراقي ابدى تاأييده 
لنظام القائمة املفتوحة يف انتخابات 

جمال�س املحافظات االخرية.
وب����ني ان 70 % م����ن الناخبني اعطوا 
�ش����وتهم للمر�ش����حني ولي�س للقوائم 

خلل هذه االنتخابات.

ي����ؤي���ده���ا ع���ل���ن���ًا وي��رف�����س��ه��ا يف اخل���ف���اء ب��ع�����س��ه��م 

ت��ب��اي��ن ن��ي��اب��ي ح����ول ال��ق��ائ��م��ة امل��ف��ت��وح��ة

بغداد / املدى 
للتع���اون  االأعل���ى  املجل����س  تفعي���ل  اج���ل  م���ن   
ال���ذي وق���ع  الع���راق وتركي���ا  ب���ني  ال�ش���راتيجي 
تا�شي�ش���ه رئي�س ال���وزراء نوري املالك���ي ونظريه 
الرك���ي رجب طيب اردوغان , ه���و غر�س الزيارة 
املرتقب���ة للخ���ري اىل بغ���داد خ���لل االي���ام املقبل���ة 
,ويه���دف ه���ذا املجل����س اىل التعاون ال�شيا�ش���ي و 
االأمني واالقت�ش���ادي و يعمل على تقوية العلقات 

الثنائية .
حي���ث اك���د النائ���ب ع���ادل ب���رواري ع���ن التحالف 
الكرد�ش���تاين" ان زي���ارة رئي����س ال���وزراء الركي 
رجب طيب اردوغان املقبلة اىل بغداد تعد تاريخية 

بكل املقايي�س".
وا�ش���اف ب���رواري بح�ش���ب وكال���ة ) اإيب���ا ( ام����س 
وتركي���ا  الع���راق  ب���ني  العلق���ات  ان  الثلث���اء:" 
علق���ات لها جذوره���ا التاريخي���ة وتطويرها حالة 
مفي���دة للبلدين, منوها اىل ان هن���اك ملفات كثرية 

بحاجة اىل مناق�ش���ات م�شتفي�شة بني قادة البلدين 
للو�ش���ول اىل حلول جذرية لها, م�شريا اىل" �شيتم 
البحث خ���لل الزيارة يف مو�ش���وع ح���زب العمال 
الكرد�ش���تاين الرك���ي وتفعي���ل اللجن���ة الثلثي���ة 
االمني���ة العراقي���ة الركي���ة االمريكي���ة واالتفاقية 
االمني���ة بني وزي���ري داخلية البلدين, بخ�ش���و�س 
وجود افراد هذا التنظيم يف املنطقة احلدودية بني 

البلدين".
وكان جمل����س النواب الركي قد ا�ش���در تفوي�ش���ا 
للقوات امل�ش���لحة الركية بالدخول داخل االرا�شي 
العراقي���ة ملطاردة افراد حزب العمال الكرد�ش���تاين 

الركي.
وب���ني ب���رواري" نتمن���ى ان تخ���رج ه���ذه الزيارة 
بنتائ���ج مثم���رة خدم���ة للم�ش���الح امل�ش���ركة ب���ني 

البلدين ".
جتدراال�ش���ارة اىل ان هن���اك اتفاقية ا�ش���راتيجية 
ب���ني البلدي���ن مت توقيعه���ا موؤخ���را يف انق���رة ومل 

ي�ش���ادق عليها جمل�س النواب العراقي حتى االن؛ 
ملطالبته ادراج فقرة تخ�س حقوق العراق املائية .

 من جانبه �ش���رح الناطق الر�ش���مي با�شم احلكومة 
يهت���م  املجل����س  ه���ذا  ان  الدب���اغ:  عل���ي  الدكت���ور 
بتعزي���ز العلقات الثنائية يف املجاالت ال�شيا�ش���ية 
والدبلوما�ش���ية والثقافية وم�شادر املياه واالأمنية 
والع�ش���كرية, وجماالت اأخرى متعلقة باالقت�ش���اد 

والطاقة.
ولف���ت الدباغ اىل اأن الزيارة �شت�ش���كل دفعة كبرية 
لعلقة تعاون وتكامل �شراتيجي ملا ميثله البلدان 
من ثقل اقت�ش���ادي و�شيا�ش���ي يف املنطقة, حيث ان 
الع���راق مهتم كثريًا بتنمية هذه العلقة وتطويرها 

على االأ�شعدة كافة.
يذكر ان عددا من النواب قد طالبوا بعدم توقيع او 
امل�ش���ادقة عل���ى اية اتفاقية مع تركيا اال بعد ح�ش���م 
مو�ش���وع املياه وحتديد ح�ش���ة الع���راق القانونية 

من مياه دجلة والفرات وفق اتفاقية بني البلدين.

ُو�سفت بالتاأريخية بكل املقايي�س

ملفات �صيا�صية واأمنية و اقت�صادية بني العراق وتركيا 
تنتظر زيارة اردوغان

بغداد / املدى
طال���ب رئي�س كتلة الف�ش���يلة النائب ح�ش���ن 
ال�ش���مري الق���وى ال�شيا�ش���ية امل�ش���اركة يف 
العملية ال�شيا�ش���ية بتغي���ري حكومة املالكي 
التي  اأثبتت ف�شلها من خلل اال�شتجوابات 
وتف�ش���ي الف�ش���اد املايل واالإداري يف جميع 

املوؤ�ش�شات .
وقال ال�ش���مري بح�شب ) واع ( ان" النواب 
الذي���ن يدافع���ون ع���ن ه���ذه احلكوم���ة كان 
االج���در به���م ان ي�ش���عوا م�ش���لحة العراق 
و�ش���عبه اأوال بدال من عرقل���ة الدور الرقابي 
للربمل���ان وعليه���م الك���ف ع���ن و�ش���ف ه���ذه  
مبين���ًا" اأنن���ا   , بامل�شي�ش���ة  اال�ش���تجوابات 
النتف���ق مع اأي �ش���خ�س يق���ول ان احلكومة 
جنح���ت يف ملفاتها وبراجمها ال�شيا�ش���ية , 
م�ش���ريا اىل ان جميع ال�شيا�ش���يني اجمعوا 
على ان هذه احلكومة ف�ش���لت ف�ش���ل ذريعا, 

واإم���ا الذين يدافعون ع���ن احلكومة فعليهم 
املحافظ���ات  اىل  بزي���ارات  يقوم���وا  ان 
اخلدم���ات  يف  ال���ردي  م���دى  وي�ش���اهدوا 
البلدي���ة وال�ش���حية واخلدمي���ة باالإ�ش���افة 
اىل البطال���ة الكب���رية املنت�ش���رة ب���ني اغلب 

ال�شكان".
واأ�ش���اف رئي�س كتلة الف�شيلة ان "الو�شع 
االأمني ب���داأ بالردي و اخلروق���ات االأمنية 
بداأت بالتزايد  خا�ش���ة بني �شفوف القوات 
االأمنية حتى  و�شل االأمر با�شتهداف موكب 
األلطيفي���ة",  منطق���ة  يف  ال���وزراء  رئي����س 
م�ش���ددا عل���ى الكت���ل ال�شيا�ش���ية ان ت�ش���عى 
جاه���دة لتغي���ري ه���ذه احلكوم���ة ولي�س من 
الدف���اع عنه���ا لكونه���ا مار�ش���ت  ال�ش���حيح 
الكثري من ال�شغوطات على الربملان لتحول 
دون امل�ش���ري قدم���ا بعملي���ات اال�ش���تجواب 

وتفعيل الدور الرقابي .

يف تط�ر جديد

الف�صيلة  يهاجم احلكومة ويطالب 
بتغيريها

تكريت /  املدى
ذكر م�ش����در ر�شمي يف جمل�س 
ان  الدي����ن  �ش����لح  حمافظ����ة 
املحكم����ة االحتادي����ة العراقي����ة 
جمل�����س  ق����رار  عل����ى  وافق����ت 
املحاف����ظ  باقال����ة  املحافظ����ة 
م����ن  علي����وي  ح�ش����ني  مط�ش����ر 

من�شبه .
وق����ال امل�ش����در بح�ش����ب وكالة 
)اآكانيوز( : ان"رئي�س املجل�س 
احمد عبدالله عب����د ابلغ  ام�س  
يف  م�ش����ادر  م����ن  الثلث����اء 
املحكم����ة بق����رار املوافق����ة على 
القرار بعد ا�شتيفائه ال�شروط 

القانونية وتوفر الدالئل التي 
تدين املحاف����ظ بالتجاوز على 
ال�ش����رقاط  ق�ش����اء  مواطن����ي 
ف�شل على خمالفات اخرى" . 

وكان جمل�س حمافظة �ش����لح 
الدي����ن ق����د ق����رر يف الثالث من 
ايلول املا�ش����ي اقال����ة املحافظ 
مط�ش����ر ح�ش����ني علي����وي الذي 
ينتم����ي اىل احلزب اال�ش����لمي 
بع����د �شل�ش����لة م����ن االخفاق����ات 
وممار�ش����ة  والتج����اوزات 
لعملي����ات  اال�ش����لمي  احل����زب 
اق�ش����اء وتهمي�����س للموظف����ني 
الذي����ن يرف�ش����ون االنتماء اىل 

احل����زب وت�ش����يي�س املحافظ����ة 
خدمة لتوجهه ال�شيا�ش����ي مما 
اثار بقية الكيانات ال�شيا�ش����ية 
التي تنتمي اىل �شرائح خمتلفة 

من التيارات ال�شيا�شية. 
ويف ال�شياق نف�شه اكد امل�شدر 
اعت����ذارا  تلق����ى  املجل�����س  ان 
مكتوبا من جمل�س النواب عن 
قيام رئي�ش����ه اياد ال�ش����امرائي 
باأنهاء ع�ش����وية رئي�س جمل�س 
ع����ن  الدي����ن  حمافظ����ة �ش����لح 
تهم تزوير �ش����هادته الدرا�شية 

ووجود قيد جنائي له . 
وكان رئي�س اللجنة القانونية  

االأعرج����ي  به����اء  الربملاني����ة 
قد اك����د يف ت�ش����ريح �ش����حفي 
ام�س ان لي�س م����ن حق رئي�س 
جمل�س النواب انهاء ع�ش����وية 
اي ع�ش����و منتخب يف املجل�س 
وان رئي�����س جمل�����س الن����واب 
ق����د ت�ش����رف بدوافع �شيا�ش����ية 
حزبي����ة ك����ون حمافظ �ش����لح 
اىل  ينتم����ي  املق����ال  الدي����ن 
احلزب اال�شلمي الذي ينتمي 
اليه ال�ش����امرائي مو�ش����حا ان 
الق�ش����اء العراق����ي ه����و اجلهة 
ذل����ك  متتل����ك  الت����ي  الوحي����دة 

احلق. 

وياأتي الق����رار الذي يعد االول 
م����ن نوع����ه يف العراق �ش����ربة 
العراق����ي  اال�ش����لمي  للح����زب 
خو�����س  اىل  ي�ش����عى  ال����ذي 
االنتخاب����ات النيابي����ة املقبل����ة 
باأم����ل حتقيق نتائج ملمو�ش����ة 
, واليتمتع احلزب اال�ش����لمي 
املحافظ����ة  يف  بجماهريي����ة 
الت����ي تغل����ب عليه����ا التي����ارات 
ح����زب  كتي����ار  الليربالي����ة 
اال�ش����راكي  العرب����ي  البع����ث 
ال�ش����لفية  والتي����ارات  املنح����ل 
الت����ي تتقاط����ع فك����را ومنهج����ا 
م����ع احل����زب اال�ش����لمي ال����ذي 

يعد واجه����ة جماع����ة االخوان 
امل�ش����لمني يف الع����راق وال����ذي 
تاأ�ش�س يف العام 1928على يد 

ح�شن البناء يف م�شر.
وي�شم جمل�س حمافظة �شلح 
الدي����ن 28 ع�ش����وا منهم اثنني 
من ائتلف دولة القانون الذي 
ن����وري املالكي رئي�س  يتزعمه 
احلكوم����ة العراقية واثنني من 
كل من الركمان واالكراد فيما 
يتوزع الع����دد املتبقي بني عدد 
م����ن التي����ارات ال�شيا�ش����ية من 
بينها احلزب اال�شلمي املمثل 

بخم�شة اع�شاء يف املجل�س .

االحت�����ادي�����ة ت����واف����ق ع���ل���ى ق������رار اإق����ال����ة حم���اف���ظ ����ص���اح ال���دي���ن

بغداد / املدى
اأك���د الناط���ق با�ش���م جبه���ة التواف���ق �ش���ليم 
امل�ش���تقلة  العلي���ا  املفو�ش���ية  اأن  اجلب���وري, 
للنتخاب���ات خ���لل الف���رة املا�ش���ية مل ت���وؤد 
الدور املطل���وب, لذلك مل تتولد الثقة اإىل اإنها 

موؤهلة خلو�س االنتخابات املقبلة. 
واأ�ش���اف اجلب���وري بح�ش���ب موق���ع جبه���ة 
التوافق: انه  مت عر�س جملة من امللفات خلل 
ا�ش���تجواب املفو�ش���ية داخل جمل�س النواب 
اأدين���ت م���ن خلله���ا مفو�ش���ية االنتخاب���ات, 
ومل تكن لديه���ا اأجوبة مقنعة تقدمها للربملان 
العراقي, مو�شحًا: اأن اأخطاءها كان لها االأثر 
الكب���ري بعك�س نتائ���ج االنتخابات ال�ش���ابقة, 
مم���ا ول���د خماوف م���ن ح���دوث ف�ش���اد وقلب 

للموازين يف االنتخابات القادمة.
وتاب���ع اجلبوري: بع���د عملية اال�ش���تجواب 
�ش���يطرح جمل�س النواب عملي���ة حجب الثقة 
ورئي�ش���ها  املفو�ش���ية  اأع�ش���اء  بع����س  م���ن 
ورئي����س الدائ���رة االنتخابي���ة, م���ن دون اأن 
يوؤدي ذلك اإىل تغري كامل للمفو�شية باعتبار 
اأن الوقت املتبقي غري كاف الإيجاد مفو�ش���ية 
جديدة ميكن اأن تبا�شر عملها يف االنتخابات 

املقبلة.

بغداد  / املدى
 اأك����د النائب عن كتل����ة التوافق ظافر العاين : انه 
"لي�س املهم ان يكون رئي�س الوزراء من املذهب 
الفلين بقدر ما يهم اميانه وعمله بامل�ش����اركة مع 

االخرين".
وق����ال الع����اين بح�ش����ب وكال����ة  ) اإيب����ا ( :" لي�س 
هن����اك ن�س د�ش����توري ان يكون رئي�����س الوزراء 
م����ن مذه����ب معني ", منوها اىل ان����ه : " ال يعنينا 

مذهب����ه واإمن����ا اإميان����ه بال�ش����راكة م����ع االخرين, 
يعتم����د  ال����وزراء  رئي�����س  اختي����ار  ان  م�ش����يفا: 
عل����ى مقدرته ال�شخ�ش����ية ومق����درة حزبه وكتلته 
ال�شيا�شية على احل�شول على اال�شوات اللزمة 

لهذا املن�شب".
يذك����ر ان رئي�����س الوزراء احلايل ن����وري املالكي 
ح�ش����ل على هذا املن�ش����ب بعد ح�شول االئتلف 
العراقي املوحد على غالبية املقاعد الربملانية يف 

االنتخابات ال�شابقة.
وعلى �شعيد التحالفات اجلديدة جلبهة التوافق, 
ا�ش����ار الع����اين اىل" ان االط����راف املوج����ودة يف 
اجلبه����ة مازالت يف مفاو�ش����ات مع ع����دد مهم من 
القوى ال�شيا�شية, خ�شو�ش����ا تلك التي مل تدخل 
يف االئت����لف الوطن����ي العراق����ي ,وائتلف دولة 
القان����ون , مبين����ا ان����ه �ش����يتم االعلن ع����ن الكتلة 
بداي����ة  يف  او  اال�ش����بوع  ه����ذا  نهاي����ة  اجلدي����دة 

اال�شبوع القادم.
ومتنى الع����اين" ان تخرج الكتل ال�شيا�ش����ية من 
التخن����دق الطائفي, وان يت����م النظر اىل اخللفية 

الوطنية الأي كتلة او �شخ�شية �شيا�شية .
جت����در اال�ش����ارة اىل ان اغل����ب الكتل ال�شيا�ش����ية 
ق����د دع����ت اىل تبن����ي م�ش����اريع وطني����ة بديلة عن 
امل�شاريع الطائفية والعرقية التي جرت يف ظلها 

انتخابات عام 2005.

قرب االإعان 
عن ت�صكيل 

�صيا�صي ليربايل

بغداد/احياء 
امل��س�ي  

ك�شف النائب وائل عبد 
اللطيف, عن قرب االإعلن 
عن ائتلف جديد, يهدف اىل 
بناء دولة موؤ�ش�شات, وبناء 
�شلمي �شحيح, واالن�شمام 
مع قوى ليربالية وت�شحيح 
م�شار العملية ال�شيا�شية, 
موؤكدًا: "نعمل على ت�شكيل 
ائتلف ليربايل كبري يبنّي 
من هي القوى التي �شوف 
تخو�س االنتخابات بعيدة 
عن القوائم التي اعلنت , 
بعد ان ت�شتكمل مفاو�شاتنا 
يف اال�شبوع املقبل, وك�شف 
عبد اللطيف يف ت�شريح 
خا�س ل�)املدى(: ان 
التحالف �شيكون مع اإياد 
جمال الدين وكتلة احرار 
واحلزب الد�شتوري مع 
جواد البوالين وال�شيخ 
وثاب الدليمي, وجبهة 
ت�شامن ال�شعب والتجمع 
الدميقراطي, وقوى 
اخرى كثرية للئتلف 
�شحيحة و�شليمة بعيدة عن 
االنحرافات التي ا�شابت 
العملية ال�شيا�شية.
 

العاين: ال يعنينا مذهب رئي�س الوزراء واإمنا اإميانه بال�صراكة

اجل����ب����وري: ي��ح��م��ل امل��ف��و���ص��ي��ة ن��ت��ائ��ج االن���ت���خ���اب���ات ال�����ص��اب��ق��ة

مواطنة توؤدي حقها الد�ستوري


