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العراق انتخب برلمانه الثاني بعد سقوط النظام تحت وقع النيران

ٍ أوقع عشرات القتلى والجرحى العراقيين يوم انتخابي دام
منافسة حادة بين المالكي وعالوي.. وطالباني ال يتوقع تغييراً في الخارطة السياسية

)أ.پ( موظفون يقومون بعمليات الفرز ألصوات الناخبني العراقيني في البصرة أمس 

90 انفج�اراً ه�زت بغ�داد والمحافظات.. والهاش�مي اش�تكى م�ن خروق�ات .. والمفوضي�ة العليا تتح�دث عن مش�اركة   عالية

بغدادـ  وكاالت: اختلط الهاجس 
االمنــــي بالهواجس السياســــية 
العديــــدة أمس، في يــــوم اختيار 
لثانــــي برملاناتهم منذ  العراقيني 
سقوط النظام البائد. وفيما تسابق 
الناخبون نحو صناديق االقتراع 
تســــابقت الصواريــــخ والقذائف 
باالنهمــــار علــــى العاصمة بغداد 
خاصة وباقي املدن مودية بحياة 
نحو 40 شــــخصا وأكثر من 100 
جريح في بغداد وباقي احملافظات. 
وقد توجه العراقيون من بني قرابة 
19 مليونا يحق لهم االنتخاب الى 
صناديق االقتــــراع امس الختيار 
325 عضوا لبرملانهم بكثافة وصلت 
الى 70% في بعض املدن. وشهدت 
النتائــــج األولية التي صدرت مع 
البدء بفرز األصوات منافسة حادة 
بني ائتالف دولة القانون بزعامة 
رئيس احلكومة نــــوري املالكي، 
ورئيس الكتلة العراقية الوطنية 
اياد عالوي، فــــي وقت توقع فيه 
محللون غربيون ان عملية تشكيل 
احلكومة ستستغرق وقتا طويال 
نظــــرا لعدم توقع حصول اي من 
الفائزيــــن على عدد مــــن املقاعد 
ميكنه من تشكيلها مبفرده، األمر 
الذي ســــيفرض عملية شاقة من 
املفاوضات لتشكيل التحالفات قد 

تستغرق شهورا.
وقــــد ادلى رئيــــس احلكومة 
نوري املالكي ورئيس اجلمهورية 
جالل طالباني بصوتيهما في هذه 

االنتخابات.
ودعا املالكــــي جميع االطراف 
السياســــية الى قبول نتائج هذه 
االنتخابات وتوقع ان تؤدي هذه 
االنتخابات الــــى تغيير اخلارطة 
السياســــية احلالية فــــي العراق 
والتي بدأت مع انتخابات مجالس 
احملافظــــات اوائل عــــام 2009.و 
ناشد مراقبي الكيانات السياسية 
املتواجدين في مراكز االقتراع منع 
اي محاوالت التزوير معربا عن ثقته 

بسير االنتخابات بشكل سليم.

طالباني ال يتوقع تغييرًا

إال أن الرئيــــس العراقي جالل 
طالباني كان له رأي آخر حيث اعرب 
عن عدم اعتقاده »أن هذه االنتخابات 
ســــتغير اخلارطة السياسية في 
العراق وقد تطرأ تغييرات طفيفة 
إال أنني أعتقد أن القوى األساسية 
التي حتكم اآلن هي التي ســــوف 

يقل عن 12 قتيال سقطوا وأصيب 
10 آخرون اثر انهيار مبنى سكني 
جراء انفجار في حي اور« في شمال 
شرق بغداد، رغم عدم وجود اي 
مركز انتخابي قرب مكان التفجير 
مشيرة الى ان االنهيار ناجم عن 

استخدام مادة تي ان تي.
الرابعة  الشــــرطة  وفي نقطة 
وتقاطع حي العامل جنوب غرب 
بغداد، قتل اربعة اشخاص واصيب 
8 آخــــرون بجــــروح فــــي انهيار 
مبنى سكني جراء عملية تفجير 

مماثلة.
أما في منطقة احلرية شــــمال 
غرب بغداد، فقد أســــفر ســــقوط 
صاروخ كاتيوشا عن مقتل 4 وجرح 

6 آخرين، وفقا للمصادر.
كذلك أدى انفجار عبوة ناسفة 
قــــرب احــــدى املــــدارس في حي 
اخلضراء غــــرب بغداد، الى مقتل 

شخصني وجرح 6 آخرين.
وفي حي اجلهاد أوقع انفجار 
عبوة ناسفة قرب احدى املدارس 
قتيلني وجــــرح 5 آخريــــن، كما 
اصيب شخصان في انفجار عبوة 
ناسفة واصيب 3 اشخاص بجروح 
بانفجار آخر. وفي املنصور اصيب 
3 اشخاص بينما جرح شخصان 
بســــقوط قذيفة في حي الفرات، 
الكريعات أصيب 10  وفي منطقة 
اشــــخاص بجروح جراء سقوط 
صاروخ كاتيوشــــا في حني جرح 
شــــخصان في املدائن في انفجار 
عبوة ناسفة. والى اجلنوب الغربي 
من بغداد في منطقة جرف الصخر، 
حيث اعلن مصدر في الشرطة ان 
»7 قذائف هاون سقطت قرب مركز 

انتخابي دون وقوع إصابات«.
وسقطت 6 قذائف في املنطقة 
اخلضــــراء احملصنــــة وانفجرت 
عبوتان ناســــفتان في األعظمية 
والقاهرة، مما يرفع عدد القذائف الى 
اكثر من 50 قذيفة هاون في بغداد 
وضواحيها فضال عن االنفجارات، 
وغالبية املناطق املستهدفة يسكنها 

العرب السنة.
كما انفجرت 5 عبوات ناسفة 
قــــرب 5 مراكز انتخابية في وقت 
واحد في بعقوبة وسقطت قذائف 
في الفلوجــــة دون اصابات. وفي 
محافظة صــــالح الدين، اصيب 3 
اشــــخاص بجروح في انفجار في 
بلدة يثرب، كما انفجرت عبوة في 

احلمزة جنوب تكريت.

حتكم أيضا في املستقبل مع عدد من 
القوى األخرى التي تريد املشاركة 

في احلكم«.
وقال طالباني، في تصريحات 
نقلها املوضــــع االلكتروني لهيئة 
الرئاســــة العراقيــــة، »اليوم هو 
يوم تاريخــــي والفائــــز فيه هو 
كــــردا وعربا  العراقي،  الشــــعب 
وجميع األقليــــات األخرى وآمل 
ان متر االنتخابات بصورة جيدة 
وسلمية وهادئة وأن نحترم جميعا 

نتائجها«.
كما دعا طالباني املرشحني الى 
احترام نتائج االنتخابات واشار 
الى ان الكيانات السياسية العراقية 
طالبته بالترشح ملنصب رئيس 

اجلمهورية مجددا.
ورغم أعمال العنف التي ضربت 

الذي جــــرى في اليومني املاضيني 
فيما سجلت عدة منظمات معنية 
انها  مبراقبة االنتخابات ما قالت 
خروقات في عدد من املناطق شابت 
العملية االنتخابية. وطالب الهاشمي 
املفوضية باتخــــاذ كل االجراءات 
املطلوبة بهدف حصانة االنتخابات 
العامة. وقال الهاشــــمي في بيان 
له ان أغلبية القائمني على املراكز 
االنتخابية مت اختيارهم من جهات 
موالية لقوائم محددة مشــــاركة 
في االنتخابات كما مت منع دخول 
املراقبــــني للمراكــــز أو تواجدهم 
فيها ألكثر من 15 دقيقة ما يعني 
فســــح املجال للتالعب في غياب 

املراقبني.
وأوضح أن من بني اخلروقات 
التي مت تثبيتها هو ترويج بعض 

التي متثلت في عدم وجود أسماء 
الناخبــــني قدرتهم بعض املصادر 
بعشرات اآلالف باالضافة الى طرد 
بعض املراقبني وعدم السماح لوكالء 
عدد من الكيانات بالدخول الى مراكز 

االقتراع.
وقد حدا هــــذا األمر باحلكومة 
العراقية الى اإلعالن رسميا عن أن 
نسبة املشاركة في االنتخابات كانت 
واسعة بالرغم من إشكاليات عدم 

وجود أسماء بعض الناخبني.
وقال علي الدباغ الناطق باسم 
احلكومة، في تصريح صحافي: إن 
العراقيني  احلكومة تشكر جميع 
على مشــــاركتهم وتبارك لكل من 
تنافس من الكتل في هذا العرس 

العراقي.
ومن جانبه، أبدى ممثل األمني 

معظم مناطق العراق، اال أن مراكز 
االقتراع شهدت اقباال من الناخبني، 
تزامنا مع شــــكاوى من خروقات 

محدودة في بعض املراكز. 
وقد أعلنــــت املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات انتهاء عمليات 
االقتراع وبدء عملية الفرز والعد 
مؤكدة أن تلك االنتخابات شهدت 
أعلى نسبة في التصويت بجميع 

مناطق العراق.

الهاشمي يشتكي

إال ان نائــــب الرئيس العراقي 
طارق الهاشمي وجه رسالة عاجلة 
إلــــى املفوضية العليا املســــتقلة 
لالنتخابــــات تتعلق مبا ســــماها 
التي مت  املمارســــات واخلروقات 
رصدهــــا في االنتخــــاب اخلاص 

القائمني على إدارة املراكز لقائمة 
انتخابية محددة وتوجيه مديري 
املراكز للناخبني من خلف منصة 
االنتخاب باالقتراع لقائمة معينة 

بحجة أنهم »أميون«.
يأتي ذلك في وقت أعلن مكتب 
مفوضية االنتخابات في محافظة 
نينوى عن تسلم مجموعة شكاوى 
من قبل مديري املراكز االنتخابية في 
احملافظة تتعلق بوجود خروقات 
من قبل القوات األمنية داخل املراكز 

االنتخابية.

مشاركة عالية

ويبدو أن نسبة املشاركة العالية 
قد أصبحت واقعا رغم عدم االعالن 
رسميا عن نسبة املشاركة ورغم 
االعتراف بوجود بعض اخلروقات 

أد ميلكرت  املتحــــدة  العام لألمم 
ارتياحه للممارســــة االنتخابية، 
وقال ميلكرت، في تصريح صحافي: 
»دهشــــت ملا رأيت من إرادة قوية 
لدى العراقيني في حتدي العمليات 

االرهابية«.

انفجارات دامية

ميدانيا، قتل ما ال يقل عن 40 
شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين 
بجروح في ما يزيد عن 90 انفجارا 
تنوعت بني قذائف وانفجارات في 
مختلف مناطق بغداد أمس تزامنا 
انتخابات تشــــريعية  مع ثانــــي 
مصيرية فــــي العراق حيث اطلق 
تنظيم القاعدة تهديداته بقتل كل 

من يشارك فيها.
واعلنت مصادر امنية ان ما ال 

عالوي يلمح إلى االنسحاب من العملية 
السياسية في حال ثبت وجود تزوير 

زيباري: العراق واحة وسط صحراء 
من الشمولية والديكتاتورية

بغداد ـ يو.بي.آي: أملح رئيس الوزراء العراقي األســــبق ورئيس 
الكتلــــة العراقيــــة الوطنية إياد عالوي إلى احتمال انســــحاب كتلته 
من العملية السياســــية إذا ثبت وجود تزويــــر كبير في االنتخابات 

التشريعية التي جرت.
وقال عالوي في تصريح للصحافيــــني اثر إدالئه بصوته باملركز 
االنتخابي رقم واحد ببغداد إن »ما حدث من تفجيرات في أنحاء متفرقة 

من بغداد وما جرى في انتخابات اخلارج ال يبشر بخير«.
وأضاف ان ناشــــطي وأعضاء حركته في محافظة ديالى تعرضوا 
أمس )األول( إلى حمالت دهم واعتقاالت واسعة »وقدمنا 28 شكوى 
وال نــــزال في طريقنا إلى تقدمي شــــكاوى أخرى ضــــد هذه اخلروق، 
وسنراقب عملية فرز األصوات لكي نقوم مبا يلزم جتاه شعبنا وبلدنا 
ملنع التزوير والتأكد من فرز األصوات بشكل واضح ودقيق من دون 
تالعب«. وقال ان ما حدث من أعمال عنف أمس في بغداد »أعمال دامية 

استهدفت أبرياء الشعب العراقي وفتكت بالعديد منهم«.
وأنحى بالالئمة على احلكومة العراقية التي »كان يفترض ان تقوم 
بتوفير األجواء السليمة لهذا اليوم«، الفتا إلى ما حصل من »ترويع 
للشــــعب العراقي بالقصف العشوائي على مناطق وأحياء كرمية في 
بغداد منها حي االعظمية ومناطق أخرى واستخدام السيارات الرباعية 
إللقاء مناشير في مناطق من العاصمة العراقية تطالب املواطنني بعدم 
انتخاب القائمــــة العراقية«. وقال ان أنصار كتلته القوا القبض على 
ضابط أثناء قيامه بتوزيع مناشير ضد القائمة العراقية في حي القضاة 

بغرب بغداد أمس وسلموه إلى االنضباط العسكري.

أربيـــل ـ أ.ف.پ: اعتبر وزير اخلارجية العراقي هوشـــيار 
زيبـــاري اثناء اإلدالء بصوته في اربيل امس ان العراق »واحة 

في صحراء من الشمولية والديكتاتورية« في املنطقة.
واضاف للصحافيني »لذا، فإن انعكاسات هذه االنتخابات لن 

تكون على العراق فقط إمنا على املنطقة برمتها«.
ووصل زيباري برفقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني 

الى مركز انتخابي في منتجع صالح الدين، شمال أربيل.
وأضاف زيباري القيادي في الدميوقراطي الكردستاني واملرشح 
عن التحالف الكردستاني في املوصل »أتوقع مشاركة واسعة من 
قبل اجلميع في االنتخابات، انه يوم تاريخي فهي مهمة ومصيرية 

انه اليوم املعهود للناخب العراقي ليقرر مستقبل بلده«.
وحول شكل احلكومة املقبلة، أوضح زيباري ان »احلكومة 
ستكون ائتالفية على أساس التوافق الوطني فقد أثبتت األحداث 
والتجارب عدم مقدرة اي جهة او طائفة على ان حتكم بنفسها 

فقط«.
وتابع »لن تفوز اي قائمة بغالبية مطلقة او نسبية او بسيطة 

والبد من ائتالفات وحتالفات بني الكتل السياسية«.

الفلوجة زحفت إلى الصناديق للتصويت »ضد القاعدة«
الفلوجة ـ أ.ف.پ: رغم دفعتني من قذائف 
الهاون، واصل الناخبون في الفلوجة سيرهم 
باجتاه صناديق االقتراع في املعقل الســــابق 
للمســــلحني املتطرفني، وصرخ فــــواز كمال 
في مركز مدرســــة األمني قائال »صوتوا ضد 

القاعدة«.
وقال كمال متذكرا ايام سيطرة القاعدة »لقد 

أرهبونا لسنوات طويلة، اما اآلن، فيجب طردهم 
ألنهم يزرعون بذور الشر في بلدنا«.

وقد توجه الناخبون الى صناديق االقتراع 
بخجل في بادئ األمر، لكن احلشود تزايدت 
تدريجيــــا، بتأثير من نــــداءات وجهها رجال 
الدين ووجهاء من املدينة يسعون الى تعويض 

مقاطعتهم انتخابات العام 2005.

وسير مئات من عناصر الشرطة واجليش 
دوريات وسط اجراءات أمنية مشددة في املدينة 

التي منعت حركة السيارات فيها.
كما قامت قوات األمن في الفلوجة، مثل 
غيرها من املــــدن العراقية، بتفتيش دقيق 
لكل ناخب قبل دخوله مركز االقتراع جتنبا 

لهجوم انتحاري.

)أ.پ( ناخبتان عراقيتان بعد أن أدلتا بصوتيهما في بغداد أمس  

حقائق وأرقام حول االنتخابات
بغداد � رويترز: ش��هد العراق أمس ثاني انتخابات 

برملانية يخوضها منذ سقوط النظام السابق.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن االنتخابات:

� تنافس نحو 6200 مرش��ح من 86 كيانا سياس��يا 
عل��ى 325 مقعدا في مجلس النواب بع��د أن كان العدد 
275 مقع��دا في انتخابات 2005. وم��ن هذا العدد هناك 

1718 امرأة يتنافسن على 81 مقعدا.
� بلغ عدد الناخبني املس��جلني 18.9 مليون ناخب من 

عدد السكان الذي يصل الى نحو 30 مليون نسمة.
� مت طبع أكثر من 26 مليون بطاقة انتخابية.

� 300 أل��ف م��ن العاملني في أكثر م��ن 50 ألفا من 
مراك��ز االقتراع كل منها خ��دم ما يصل إلى 420 ناخبا 

كما وزع نحو 100 ألف صندوق اقتراع لالنتخابات.
� تس��تضيف 16 دولة االنتخابات للعراقيني املقيمني 
ف��ي اخلارج ويقدر عددهم مبا يصل إلى مليونني وهذه 
الدول هي اس��تراليا والنمس��ا وكندا والدمنرك ومصر 
وأملاني��ا وإي��ران واألردن ولبن��ان وهولندا والس��ويد 
وس��ورية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا 

والواليات املتحدة.
� فتحت مراكز االقتراع أبوابها ملدة 10 س��اعات من 
الساعة السابعة صباحا بالتوقيت احمللي وحتى الساعة 

اخلامسة مساء.
� أمن االنتخاب��ات قوات األمن العراقي��ة التي يبلغ 
حجمه��ا 670 ألف فرد من اجليش والش��رطة ووحدات 

أخرى مدعومة من 96 ألف جندي أميركي.
� توزعت مقاعد االنتخابات البرملانية الس��ابقة التي 
عقدت في ديس��مبر عام 2005 ف��ي البرملان الذي كان 

يتألف من 275 مقعدا كالتالي:
االئت��الف العراق��ي املوحد )ائتالف للش��يعة( � 128 
مقع��دا، التحالف الكردس��تاني )حزب��ان كرديان( � 53 
مقع��دا، جبهة التوافق العراقي )أكبر تكتل س��ني( � 44 
مقع��دا، القائمة العراقي��ة الوطنية )اياد ع��الوي( � 25 
مقعدا، جبه��ة احلوار الوطني )صالح املطلك( � 11 مقعدا  
االحتاد اإلس��المي الكردس��تاني � 5 مقاع��د، الكيانات 

األخرى � 9 مقاعد.
� عدد سكان العراق اكثر من 30 مليون نسمة.

� عدد املرشحني: 6218 بينهم 1801 امرأة.
� عدد مراكز االقتراع 10 آالف تتضمن 46 ألف مركز 

لالقتراع.
� عدد املقاعد: 325 بينها 8 مقاعد لألقليات و82 للنساء.

� مدة والية البرملان: 4 سنوات.
� ع��دد املراقبني: بني 500 و600 أجنبي و200 و300 

ألف محلي.
� طريق��ة التصويت: اقتراع نس��بي في 18 محافظة 
تعتبر دوائر انتخابية. بإمكان الناخبني التصويت لقائمة 

واحدة، وميكنهم اختيار املرشح الذي يريدونه.
� ش��ارك 86 كيان��ا سياس��يا بينه��ا 12 ائتالفا في 

االنتخابات.


