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 قبل وقت غري بعيد مل تكن الف�ضائيات العربية 
قادرة على الو�ضول اىل امل�ضاهد العربي بحرية 
الإعالمية  واأح��ادي��ت��ه��ا  قطريتها  ب�ضبب  كاملة 
ت�ضمح  ل  التي  املتوا�ضعة  الفنية  واإمكاناتها 
املطلوب.ولكن  التقني  بال�ضكل   ت�ضل  اأن  لها 
عندما ت�ضاعدت وترية البث الف�ضائي و�ضيوع 
وانعكا�ضاته  الغربي  العوملة  مبفهوم  ي�ضمى  ما 
في�ض  انت�ضر  ال��ع��رب��ي،  عاملنا  على  الق�ضرية 
مثيل  له  ي�ضبق  مل  ب�ضكل  العربية  الف�ضائيات 
يف تاريخنا الإعالمي ، قافزة على اأ�ضوار كثرية 
بدقائقه  العربي  الجتماعي  ال�ضور  اأقلها  لي�ض 
التي  والدينية  التاريخية  وخلفياته  ال�ضغرية 

نعرفها .
ق���ن���وات ال�����زواج ال��ت��ي اك��ت��ظ��ت  ب��ه��ا الأق���م���ار 
ال�ضناعية و�ضّدت م�ضامات الهواء على اأنفا�ضنا 
�ضا�ضاتها  وتتزاحم  للنظر  لفت  ب��رواج  حتظى 
الن�ضبة  جلذب  حمموم  �ضباق  يف  اجلميع  اأم��ام 
الأكرب من ال�ضباب واملراهقني من كال اجلن�ضني 
يعتورها  لزيجات  جمانية  )ع��رو���ض(  وتقدمي 
واله�ضا�ضة  وال��ت�����ض��اه��ل  امل��ي��وع��ة  م��ن  ال��ك��ث��ري 
لإن�ضاء  املبا�ضر  الطرح  اىل  اإ�ضافة   ، الأخالقية 
الأمر  ظاهر  لكن  الأثري!  عرب  )عاطفية(  عالقات 
الكثري  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت  فمثلما  ؛  باطنه  غ��ري 
م��ن م��واق��ع الإن��رن��ي��ت ت���رّوج ل��ه��ذا ال��ن��وع من 

بني  عابرة  اأوا�ضر  وتن�ضئ  املجانية  العواطف 
ال�ضباب وال�ضابات عرب و�ضيلة التحادث املبا�ضر 
بع�ض  ح��ذت  فقد   ، )ال�ضات(  احل��ر  والتخاطب 
تقاليد  ك�ضرت  اإذ  حذوها  العربية  الف�ضائيات 
)اأي�ضر(  ووف���رت  العربي  املجتمعي  ال�ضمت 
بعالقاتهم  للتحكم  وال��رج��ال  للن�ضاء  ال�ضبل 
�ضرعي  م�ضمى  حت��ت  والإن�����ض��ان��ي��ة  العاطفية 
 " عند  التوقف  ينبغي  .وهنا  ال���زواج   : ا�ضمه 
تزداد  التي  الف�ضائية  املنابر  ه��ذه   " منتجات 
�ضرعة وت�ضرعًا لدخول البيوت واإقامة توا�ضل 
ما  ف��اأول  معها،  اإن�ضانيًا  �ضرعي  اأو  م��ربر  غري 
تطرحه من مفاهيم غريبة هو املفهوم )ال�ضلعي( 
فاملراأة )�ضلعة لال�ضتهالك( ك�ضاأن ال�ضلع الكمالية 
دائم(  )عر�ض  وامل��راأة   ، املتاجر  يف  املعرو�ضة 
على ال�ضا�ضات باأو�ضافها غري احلقيقية بالتاأكيد 
. واملراأة عليها اأن تكون يف عمر )�ضبابي( على 
 ، جاذبية  الأك��ر  العرو�ض  لتتلقى  اخلط  طول 
لإقبال  �ضرورية  )�ضلع(  الع�ضرينيات  ففتيات 
بعد  وامل��ال  باجلاه  واملتنعمني  ال�ضوارب  اأه��ل 
اتفاقات )مبهمة( غري معلنة بني القناة و�ضاحبة 
فال�ضقراء  ؛  الوهمي  الزواج  ال�ضاأن من طالبات 
لها �ضعر واخل�ضراء لها �ضعر وال�ضوداء لها َمن 

يطلبها لوجه الله !! 
اأن��ه��ا تزرع  م��ن  تتاأتى  ال��ق��ن��وات  خ��ط��ورة ه��ذه 

العربية  الأ���ض��رة  يف  �ضاملة  جتهيل  منظومة 
اىل  والعاطفية  الجتماعية  العالقات  وت�ضّطح 
لعواطف  والتجهيل  الت�ضطيح  القرف،هذا  حد 
الدين  بغطاء  غالبًا  يتغطى  معًا  والرجل  امل��راأة 
وهنا تكمن خطورة ال�ضق الثاين من هذا النوع 
ويبعث  ال�ضك  يثري  الذي  الف�ضائي  ال��زواج  من 
على الرتياب ، فهذا الغطاء مينع الكثريين من 
اأن الدين ل ي�ضمح باأن تكون املراأة  اجلهر علنًا 
)ُفرجة( ف�ضائية حتى لو تكتمت با�ضم م�ضتعار!

ل  التي  العراقية  القنوات  بع�ض  ان�ضاقت  هكذا 
�ضلعية  قنوات  لتكون   ، متامًا  من�ضاأها  ُيعَرف 
وت�ضتنزف  وامل���راه���ق���ني  امل���راه���ق���ات  ت��الح��ق 
م�ضروفاتهم عرب التخاطب احلر الذي ل ينقطع 
ليل نهار  ..هل نقول مبارك لهذه احلرية الفريدة 

من نوعها ؟
ل  التي  ال�ضاذجة  ال��ط��رق  بهذه  ال���زواج  عوملة 
نوعًا  ت��زرع  ال�ضريع  اليومي  للربح  اإل  تهدف 
على  وتق�ضي  ال�ضباب  نفو�ض  يف  ال�ضك  م��ن 
الفئات  ه��ذه  يف  املتكونة  النبيلة  ال��ع��واط��ف 
اأمام  ع�ضرية  اأط��واق��ًا  وت�ضع  الغ�ضة،  الُعمرية 
والإكت�ضاف  بالك�ضف  املعنية  اجلميلة  احلياة 
ت�ضكيل  اىل  و�ضوًل  املعقدة  التجارب  وخو�ض 
مطلوبة  حياتية  خربات  وفق  الإن�ضانية  الذات 

يف الأعمار كلها..............

وارد بدر ال�شاملفــــارزة

جالل عبد الرحمن : توريط فالح ح�سن �سيكلفه �سمعته!15

العراقي��ة القن��وات  يف  الف�س��ائي  ال��زواج 

بغداد /  املدى
 قال م�ضدر يف �ضبكة العالم العراقي 

ام�ض الحد ان قرارا �ضدر باإعفاء 
رئي�ض حترير �ضحيفة ال�ضباح فالح 
امل�ضعل لنتهاء مدة العقد املوقع معه.
و اكد ع�ضو جمل�ض المناء يف �ضبكة 

العالم العراقي ح�ضن �ضلمان ان 
اإعفاء امل�ضعل ليتعلق بتدين م�ضتوى 

ال�ضحيفة،  مو�ضحا ان المر يتعلق 
باعادة هيكلية  �ضبكة العالم ، عازيا 

تدين  م�ضتوى ال�ضحيفة اىل عدة 
عوامل  منها مالية وادارية اخرى.

وا�ضاف �ضلمان: ان هناك كثريا من 
التغيريات  التي �ضتجري لتطوير 
عمل ال�ضبكة، مبينا: انه مت تكليف 

عبد الكرمي ال�ضوداين مدير عام 
ال�ضبكة لدارة ال�ضحيفة، ي�ضاعده يف 
ادارة التحرير عدنان �ضريخان حلني 
اختيار احد ال�ضماء املطروحة على 

جمل�ض امناء ال�ضبكة.

بغداد/املدى 
ال�ضهاريج  من  عدد  اح��راق  ح��ادث  بغداد  عمليات  قيادة  عزت 
املحملة بالوقود �ضباح ام�ض الحد يف �ضاحة عبا�ض بن فرنا�ض 

اىل اهمال احد ال�ضائقني.
فرق  ان  ل�)املدى(:  ت�ضريح  بغداد يف  عمليات  وقال م�ضدر يف 

الدفاع املدين ا�ضتطاعت اخماد احلريق. 
�ضركة  ل�ضالح  تعمل  بالبنزين  حمملة  �ضهاريج  اربعة  وكانت 
وت�ضررت  بالكامل  ،احرقت  للطريان  المريكية  لينك  �ضكاي 

ثالثة اخرى عند مدخل مطار بغداد الدويل فجر ام�ض: ومت على 
اثرها اغالق مطار بغداد لفرة وجيزة ومت اعادة افتتاحه بعد 
اخماد احلريق، وقال م�ضدر امني يف مطار بغداد الدويل: انه 
املطار  وموظفي  امل�ضافرين  امام  املطار  مدخل  فتح  اعادة  متت 
بعد اإغالقه لفرة وجيزة نتيجة احراق اربعة �ضهاريج وقود. 
يف  انفجار  دوي  �ضمعوا  انهم  ل���)امل��دى(  عيان  �ضهود  اك��د  كما 
قد  ال�ضود  الدخان  �ضحب  وان  ام�ض  �ضباح  من   6،45 ال�ضاعة 

غطت �ضماء املناطق املحيطة ب�ضاحة عبا�ض بن فرنا�ض.

عمليات بغداد: الإهمال �سبب حريق �سهاريج الوقود عند مدخل املطار

املو�شل/ نوزت �شمدين 
نينوى  عمليات  ق��ي��ادة  اعلنت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ي�ضمى  م��ا  بينهم  مهم  ه��دف   100 على  القب�ض 
)�ضور  بعملية  ال�ضروع  م��ع  اجلزيرة"  ب�"مفتي 
نينوى( �ضمن املرحلة الثالثة لعملية ام الربيعني 
امل�ضتمرة يف املحافظة منذ العا�ضر من ايار العام 
املا�ضي، اكدت جلنة الأمن والدفاع اأن هذه العملية 
الأمنية حتمل طابعا �ضيا�ضيا، وطالت �ضخ�ضيات 

معروفة يف املحافظة.
ح�ضن  ال��رك��ن  ال��ل��واء  نينوى  عمليات  قائد  وق��ال 
كرمي خالل موؤمتر �ضحفي عقد يف املو�ضل ام�ض 
م�ضاء  اأطلقت  التي  اجلديدة  العملية  "اأن  الح��د: 
قطعات  فيها  و���ض��ارك��ت  امل��ا���ض��ي،  اخلمي�ض  ي��وم 
و�ضرطة  الوطنية  وال�ضرطة  اجلي�ض  من  عراقية 

نينوى، مدعومة بجهد ا�ضتخباري متميز"، موؤكدا 
فلول الرهاب  ا�ضتهدفت  العملية نوعية  "هذه  ان 
املو�ضل  مدينة  داخل  �ضواء  العمليات  م�ضرح  يف 
او خارجها يف املناطق التابعة للمحافظة"، وا�ضار 
المني  التدهور  هو  اإطالقها  يف  "ال�ضبب  اأن  اىل 
الذي ح�ضل يف �ضهر اآب املا�ضي يف مناطق �ضمايل 

و�ضرقي نينوى".
وجهها  التي  الت��ه��ام��ات  العمليات  قائد  ورف�����ض 
ا�ضارت  وال��ت��ي  ال��ن��واب  جمل�ض  اع�����ض��اء  بع�ض 
القب�ض  اإلقاء  عن  ا�ضفرت  المنية  العملية  ان  اىل 
ان  اىل  لفتا  املواطنني،  على  ع�ضوائي  وب�ضكل 
وعمليات  ان�ضيابي  ب�ضكل  ج��رت  المنية  اخلطة 
مبوجب  جت���ري  امل��ط��ل��وب��ني  ع��ل��ى  القب�ض  اإل��ق��اء 
عن  وبعيدًة  كاملة  �ضرية  ويف  ق�ضائية،  اوام���ر 

العملية  ان هذه  ك��رمي   الع��الم، وا�ضاف  و�ضائل 
قد ا�ضفرت عن اإلقاء القب�ض على اكر من )100(
هدف مهم، من بينهم املدعو)علي احمد التكريتي( 
وهو قائد ع�ضكري لإحدى اجلماعات امل�ضلحة يف 
نينوى وكركوك، وكذلك �ضخ�ض يطلق عليه مفتي 
اجلزيرة، ا�ضافة اىل متهمني �ضالعني بتفجريات 
اخوة  احد  بقتل  متهم  واآخر  وال�ضيخان(،  )وردك 
العملية  ب��اأن  وق��ال  العمليات،  قيادة  اع��الم  مدير 
جنوبي  يف  م��ن��اط��ق  م��ن��ه��ا  ع���دة  م��ن��اط��ق  �ضملت 
ناحية  ويف  الي�ضر،  املدينة  و�ضاحل  املو�ضل، 
ما  كرمي  نفى  كما  �ضنجار.  ق�ضاء  ويف  عبطة،  تل 
ت�ضعيه بع�ض و�ضائل العالم حول تدهور الو�ضع 
المني يف حمافظة نينوى، وقال: )التدهور الذي 
هي  ق��رى  يف  ح��دث��ت  تفجريات  بفعل  ك��ان  ح��دث 

وا�ضتخدمت  العمليات،  قيادة  اخت�ضا�ض  خ��ارج 
فيها �ضيارات مفخخة(، واأ�ضاف: )نعم هناك دورة 
على  القب�ض  القاء  اعمال  ب�ضبب  لالإرهاب،  حياة 
املتهمني ثم اطالق �ضراحهم لحقًا، لكننا الن منلك 
الأهداف  العملية وترويج  لهذه  ت�ضورات جديدة 
بغداد. واو�ضح  املركز يف  اىل  العليا  القيمة  ذات 
قائد عمليات نينوى: اأن ما تناقلته و�ضائل العالم 
حول عمليات اإلقاء القب�ض قد نالت اهتمام رئي�ض 
دعت  لذا   ، امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء 
لتو�ضيح  ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  ع��ق��د  اىل  احل��اج��ة 
المر للمواطنني، باأن العمليات �ضمن خطة �ضور 
العمليات  قيادة  اطلقتها   ، نوعية  كانت  نينوى، 

بناًء على رغبة اإدارة حمافظة نينوى.
تفا�شيل �س3

مع ال�شروع بعملية "�شور نينوى"

القب�ض على مئة مطلوب بينهم "مفتي اجلزيرة"

بغداد/ املدى
اعلن وزير التخطيط علي بابان ام�ض الحد بدء اخلطوات 
البالد دون  ال�ضكاين يف عموم  الوىل ا�ضتعدادا لالح�ضاء 
بع�ض  حتفظات  رغ��م   ،2010 الول  ت�ضرين  يف  ا�ضتثناء 

الكيانات ال�ضيا�ضية.
وقال بابان يف ت�ضريح �ضحفي تلقت )املدى( ن�ضخة منه: 
"�ضتنطلق ال�ضبوع احلايل عمليات الرقيم واحل�ضر، وهي 
عموم  يف  ال�ضكاين  التعداد  لإج��راء  ال�ضتعدادات  اهم  من 
ونينوى  كرد�ضتان  اقليم  "�ضت�ضمل  انها  موؤكدا  العراق"، 
التي توفر قاعدة  "العمليات  وكركوك". وا�ضاف بابان ان 
اىل  تنتقل  ثم  احل�ضرية  املناطق  يف  �ضتبدا  مهمة،  بيانات 

الرياف وناأمل اجنازها قبل نهاية العام احلايل".
ت�ضرين  يف  �ضيكون  لالح�ضاء  النهائي  "املوعد  ان  واك��د 
الربية  العمل فرق من وزارات  الول 2010". و�ضتتوىل 
اكر من ع�ضرين  افرادها  عدد  يبلغ  والتخطيط  والبلديات 

الف �ضخ�ض، وفقا للوزير.
تاأجيل  املا�ضي  اب  �ضهر  منت�ضف  التخطيط  وزي��ر  واعلن 
ال�ضكاين الذي كان مقررا اج��راوؤه يف 24 ت�ضرين  التعداد 
الول احلايل، ب�ضبب حتفظات كتل �ضيا�ضية يف حمافظتي 

نينوى وكركوك.
اجلهاز  وم��دي��ر  التخطيط  وزارة  وك��ي��ل  اك��د  جهته،  م��ن 
املخ�ض�ضة  "امليزانية  :ان  العالق  املركزي لالح�ضاء مهدي 
كانت 120 مليون دولر واحتمال زيادتها وارد نظرا لأعباء 

جديدة طرات على العمال".
"�ضي�ضمل  التعداد  ان  �ضابق:  وق��ت  يف  ق��ال  العالق  وك��ان 
لن   ،1987 العام  منذ  العراق  انحاء  جميع  الوىل  للمرة 
اح�ضاء العام 1997 مل يت�ضمن حمافظات اقليم كرد�ضتان 
ن�ضمة  مليون   16 ح��واىل  العراقيني  ع��دد  وك��ان  الثالث". 
و31   30 بني  عددهم  يبلغ  ان  املتوقع  وم��ن   ،1987 العام 

مليونا، بح�ضب العالق.

وزارة التخطيط ت�ستعد لإجراء الإح�ساء ال�سكاين الأمم املتحدة تبدي ا�ستعدادها لدعوة مراقبني 
دوليني لإجناح النتخابات املقبلة

بغداد /املدى
ا�ضتج���وب جمل�ض الن���واب يف جل�ضته العتيادي���ة ال�ضابعة 
الت���ي عقده���ا برئا�ض���ة اي���اد ال�ضامرائ���ي  ام�ض الأح���د وزير 

الكهرباء كرمي وحيد. 
وتقدم���ت النائبة جن���ان العبيدي  با�ضئلته���ا وا�ضتف�ضاراتها 
والتي ت�ضمنت مالحظاتها عن اخلطة املركزية التي و�ضعتها 
وزارة الكهرباء وعدم انتاج الطاقة الكهربائية املطلوبة على 
الرغ���م من تخ�ضي�ض ميزانية تبل���غ اكر من ع�ضرة مليارات 
دولر، م�ضرية اىل ان معدل الإنتاج الكلي لعموم العراق يف 
الوقت احلايل ه���و4784 ميغاواط، علما اأن الإنتاج يف عام 
2006 اي عن���د ت�ضلم الوزارة كان 4000 ميغاواط، والفرق 
يف الإنتاج ب�ضيط مع تخ�ضي�ض مبالغ كبرية ا�ضافة اىل انه 

مل يتم ا�ضتكمال بناء اي من م�ضاريع حمطات الكهرباء.
وا�ضارت العبي���دي بح�ضب الدائرة العالمي���ة للمجل�ض اىل 
ان ع���دة تقارير مت عر�ضها عل���ى وزارة الكهرباء بهدم ابراج 
كهربائي���ة من قب���ل ع�ضاب���ات وجماع���ات ارهابي���ة بتواطوؤ 

ا�ضخا�ض داخل الوزارة.
من جانبه بني وزير الكهرب���اء: ان اخلطة و�ضعت مب�ضاركة 
عدة جه���ات منها املنظم���ة الدولية وخم�ض���ة وزراء واخلطة 
مق�ضمة على اربعة حم���اور ا�ضا�ضية يجب ا�ضتكمالها جميعا 
ليتم تنفيذها ، م�ضريا اإىل منجزات الوزارة يف انتاج الطاقة 
الكهربائي���ة وتاأهيل املحط���ات، ذاكرا العوائ���ق التي عرقلت 

عمل الوزارة.
وطال���ب النواب بالإ�ضراع با�ضتجواب وزير النفط  وحتديد 
موع���د لذل���ك، يف م���ا اأثنى رئي����ض املجل�ض عل���ى الطلب. من 
جانب���ه طالب النائب قا�ضم داود ب���درج مو�ضوع  عملية دهم 

منزله من قبل قوات ع�ضكرية على جدول اأعمال اجلل�ضة.
واأعل���ن رئي�ض جمل����ض النواب انه �ضيت���م ا�ضتجواب رئي�ض 
املفو�ضي���ة العليا امل�ضتقلة لالنتخاب���ات يف جل�ضة اليوم، يف 

ما �ضي�ضتكمل ا�ضتجواب وزير الكهرباء غدًا الثالثاء.
وانه���ى املجل�ض القراءة الأوىل ملق���رح قانون تعديل قانون 

انتخابات جمل�ض النواب رقم 16 ل�ضنة 2005.

ا�ستجواب رئي�ض املفو�سية العليا امل�ستقلة 
اليوم وا�ستكمال ا�ستجواب وحيد غدًا

اإعفاء رئي�ض 
حترير�سحيفة 
)ال�سباح( من 

من�سبه

بغداد/ املدى
ك�ضفت قوات متعددة اجلن�ضية يف 
هدف  لتحقيق  �ضعيها  عن  العراق 
الإب���ق���اء ع��ل��ى 50 ال���ف ج��ن��دي يف 
 2010 عام  من  اآب  بنهاية  العراق 

املقبل.
 وق�����ال اجل������رال ���ض��ت��ي��ف��ن لن���زا 
متعددة  ق����وات  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث 
اجلن�ضية  بح�ضب وكالة )اآكانيوز( 
ام�ض الحد :" ن�ضعى حاليا لتنفيذ 
عملية الن�ضحاب ولدينا 124 الف 
وبنهاية  العراق،  عموم  يف  جندي 
�ضيكون  اجل����اري  الأول  ت�ضرين 
واأ�ضاف  جندي".  الف   120 لدينا 
لتحقيق  طريقنا  يف  "اننا  لن���زا 
جندي  الف   50 على  الإبقاء  هدف 
نهاية اآب من العام املقبل، و�ضتكون 

ل��دي��ن��ا يف ال����ع����راق ���ض��ت��ة األ���وي���ة 
من  قواتنا  و�ضنخف�ض  ا�ضت�ضارية 
كامل  �ضحب  اىل  ج��ن��دي  ال��ف   50

للقوات بنهاية عام 2011". 
القوات  ���ض��ح��ب  اأن"  واأو����ض���ح:   
الأمريكية من العراق ياأتي متا�ضيا 
التي  الأم��ن��ي��ة  التفاقية  ب��ن��ود  م��ع 
العراقية  احلكومتني  ب��ني  وق��ع��ت 
ان�ضحاب  ان  م��وؤك��دا  والأم��ريك��ي��ة، 
�ضمن  �ضيكون  المريكية  ال��ق��وات 
لالأو�ضاع  تقييم  اإج��راء  بعد  خطة 

الأمنية". 
بتدريب  م��ل��ت��زم��ون  "نحن  واف����اد 
قوات الأمن العراقية وتقدمي الدعم 
قدراتهم  بناء  اجل  واملعلومات من 
بدعم  ال��ت��زام  ولدينا  وقابلياتهم، 

احلكومة العراقية".

متعددة اجلن�سية تعتزم تقلي�ض 
عدد قواتها يف العراق العام املقبل

بغداد/ املدى
العراق  اإىل  املتحدة  الأمم  اأبدت بعثة 
لإجناح  العراق  مل�ضاعدة  ا�ضتعدادها 
�ضددت  وقت  يف  املقبلة،  النتخابات 
ف��ي��ه م��ف��و���ض��ي��ة الن���ت���خ���اب���ات على 
النتخابات  ق��ان��ون  اإق����رار  ���ض��رورة 
م��دة ل تتجاوز  ال��ربمل��ان يف  قبل  م��ن 

منت�ضف ال�ضهر اجلاري. 
الأمني  ممثل  اأك��د  ال�����ض��دد،  ه��ذا  ويف 
ال���ع���ام ل�����الأمم امل��ت��ح��دة يف ال���ع���راق 
جميع  اأجن���ز  ال��ع��راق  اأن  ملكرت  اأد 
خلو�ض  ال����الزم����ة  ال�����ض����ت����ع����دادات 
مو�ضحا  املقبلة،  النيابية  النتخابات 
يف موؤمتر �ضحايف م�ضرك مع رئي�ض 
املفو�ضية العليا امل�ضتقلة لالنتخابات 
املتحدة  الأمم  اأن  احل���ي���دري:  ف���رج 
دوليني  م��راق��ب��ني  ل���دع���وة  م�����ض��ت��ع��دة 

قمت  "لقد  وق��ال  النتخابات  ملراقبة 
�ضجل  حتديث  مراكز  من  عدد  بزيارة 
بنمط  واأعجبت  بغداد  يف  الناخبني 
املقدمة  اجل��ي��دة  واخل���دم���ات  ال��ع��م��ل 
جميع  نقدم  اأن  وي�ضعدنا  للناخبني 
الدعم الالزم للمفو�ضية واإىل ال�ضعب 
النتخابات  اإج���راء  لغر�ض  العراقي 
مع  وبالتن�ضيق  ا�ضتعداد  على  ونحن 
الدوليني  املراقبني  جللب  املفو�ضية 

اإىل العراق لالإ�ضراف عليها". 
و����ض���دد م��ل��ك��ريت ع��ل��ى ����ض���رورة اأن 
ت��ك��ون حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك ج����زءا من 
ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، لكن 
العملية  فيها  �ضتجرى  التي  الطريقة 
النواب".  النتخابية مروكة ملجل�ض 
اتخذتها  التي  الإج���راءات  اآخ��ر  وع��ن 
العراق  طلب  لدرا�ضة  املتحدة  الأمم 

تفجريات  ح��ول  دويل  حتقيق  بفتح 
ملكريت  اف�����اد  ال����دام����ي،  الأرب����ع����اء 
"حاليا يقوم ممثل الأمني العام لالأمم 
فتح  يف  الطلب  بدرا�ضة  الآن  املتحدة 
لقائه  بعد  الأربعاء  تفجريات  حتقيق 
رئي�ض اجلمهورية جالل طالباين يف 
تلك  نتيجة  بانتظار  ونحن  نيويورك 

الدرا�ضة". 
املفو�ضية  رئ��ي�����ض  ���ض��دد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
فرج  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ضتقلة  ال��ع��ل��ي��ا 
احل��ي��دري على اأه��م��ي��ة الإ����ض���راع يف 
يف  النتخابات  قانون  على  امل�ضادقة 
مدة ل تتجاوز منت�ضف ال�ضهر احلايل 
وقال "لقد انتهينا من مرحلة امل�ضادقة 
ال�ضيا�ضية ومن مرحلة  الكيانات  على 
.والآن  ال��ن��اخ��ب��ني  ���ض��ج��ل  حت���دي���ث 

املفو�ضية بحاجة اإىل القانون.

طهران/ اف ب
حممد  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  اع��رب 
"قلق" يف جمال  هناك  ي��زال  ل  انه  الح��د  ام�ض  الربادعي 
الول  ت�ضرين   25 معلنا  اليرانية،  النووية  التكنولوجيا 
اجلديدة  الي��ران��ي��ة  امل��ن�����ض��اأة  لتفتي�ض  م��وع��دا  اجل����اري 
قم  مدينة  ق��رب  بناوؤها  يتم  التي  اليورانيوم  لتخ�ضيب 
املقد�ضة من قبل مفت�ضي الوكالة.   وا�ضاف الربادعي "من 
املهم لنا ار�ضال مفت�ضينا للقيام بزيارة �ضاملة ملوقع تخ�ضيب 

اليورانيوم اجلديد والتاكد من انه يبنى لدواع �ضلمية" يف 
قم.  قرب  بنائه  عن  اي��ران  ك�ضفت  الذي  امل�ضنع  اىل  ا�ضارة 
اتفقنا على  "لقد  واو�ضح الربادعي خالل موؤمتر �ضحايف 
الربادعي  وا�ضار  الول".  ت�ضرين   25 يف  الزيارة  تتم  ان 
ورو�ضيا  وفرن�ضا  املتحدة  الوليات  من  م�ضوؤولني  ان  اىل 
�ضيعقدون اجتماعا يف 19 ت�ضرين الول مع ايران يف فيينا 

لبحث تخ�ضيب اليورانيوم اليراين يف دولة اخرى.
تفا�شيل �س7

الربادعي يحدد موعدا لتفتي�ض املن�ساأة النووية الإيرانية اجلديدة

القاهرة/ الوكاالت
امل�ضرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ك��ث��ف��ت 
الجتماع  لت�ضييف   ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا 
جوار  دول  داخلية  ل��وزراء  ال�ضاد�ض 
ال�ضيخ  �ضرم  �ضت�ضيفه  ال��ذى  العراق 
 14 ال�  يف  الحمر  البحر  �ضاحل  على 
وزير  وي��راأ���ض��ه  اجل���اري  ال�ضهر  م��ن 

الداخلية اللواء حبيب العاديل.
وكالة  اوردت���ه  �ضحفي  تقرير  واف���اد 
الداخلية  اأن  الح����د  ام�����ض  )ك���ون���ا( 
الدول  اىل  الدعوات  وجهت  امل�ضرية 
الكويت  وهى  الجتماع  يف  امل�ضاركة 
وال�������ض���ع���ودي���ة وال�����ع�����راق واي������ران 

و�ضوريا والأردن وتركيا والبحرين، 
ا�ضافة اىل م�ضر البلد امل�ضيف والأمم 
ال�ضالمي  امل��وؤمت��ر  ومنظمة  املتحدة 
واأ�ضاف:  العربية.   ال��دول  وجامعة 
م�ضاهمات  �ضيناق�ض  الج��ت��م��اع  ان 
وتدعيم  ح��م��اي��ة  يف  اجل�����وار  دول 
ف�ضال عن  ال��ع��راق  وا���ض��ت��ق��رار  اأم���ن 
الجراءات التى اأتخذتها كل دولة من 
العراقي  الأم��ن  حلماية  اجل��وار  دول 
واجراءات التعاون املطلوبة من دول 
اأن  واأو�ضحت:  ال�ضاأن.  بهذا  اجل��وار 
التو�ضيات  اأب��رز  �ضيناق�ض  الجتماع 
الذى  ال�ضابق  الجتماع  عن  ال�ضادرة 

عقد يف الأردن العام املا�ضى ومراحل 
تنفيذها، ا�ضافة اىل اجلهود املختلفة 
يف جمال مواجهة الرهاب والتهريب 

عرب احلدود ومكافحة املخدرات.
ون���وه���ت ب�����اأن م�����ض��ارك��ة م�����ض��ر يف 
تاأتى  ال�ضابقة  اخلم�ضة  الجتماعات 
م��ن دول  ع��دم كونها  م��ن  ال��رغ��م  على 
دول���ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  العراق"  ج����وار 
امل��ن��ط��ق��ة مت��ت��ل��ك خربة  حم��وري��ة يف 
اأمنية طويلة يف كافة املجالت متكنها 
م��ن ت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم للعراق يف 

كافة املجالت الأمنية".
تفا�شيل �س3

م�سر ت�سّيف الجتماع املقبل لوزراء داخلية 
دول جوار العراق 


