
بغداد / املدى
طالب����ت رئا�ص����ة طائف����ة ال�صابئة 
املندائيني بان الت�صب التعديالت 
املقرتحة على القانون االنتخابي 
الكت����ل  م�صلح����ة  يف  الق����دمي 
ال�صيا�صية الكب����رة املقررة دون 
الوطني����ة  امل�صلح����ة  اىل  النظ����ر 
العلي����ا الت����ي يف جوهرها تعني 
امل�صاركة على ق����دم امل�صاواة بني 

جميع املكونات ل�صنع امل�صتقبل، 
فالع����راق الدميقراطي االحتادي 
بالتهمي�����ش  اليبن����ى  املوح����د 
واالق�ص����اء لالقلي����ات ب����ل بعقول 
و�صواعد جميع ابنائه ومبختلف 
�صرائح����ة وانتمائاته����م العرقي����ة 
والقومي����ة والديني����ة والفكرية ، 
جاء ذل����ك يف بيان اعالمي �صادر 

عن اعالم وعالقات الطائفة .

وا�ص����اف البي����ان : انه م����ن اجل 
الدميقراطي����ة  مب����داأ  تعزي����ز 
احلقيقية وتنفيذا ملواد الد�صتور 
والقا�ص����ي  الدائ����م  العراق����ي 
باأهمي����ة متثي����ل جمي����ع مكونات 
جمل�����ش  يف  العراق����ي  ال�صع����ب 
النواب،�صرع����ت رئا�ص����ة الطائفة 
باأجراء �صل�صل����ة من اللقاءات مع 
عدد من ال�صخ�صي����ات ال�صيا�صية 

والق����وى واالح����زاب وياتي يف 
جمل�����ش  رئي�����ش  لق����اء  مقدمته����ا 
النواب الدكتور اياد ال�صامرائي 
خال����د  ال�صي����خ  االول  ونائب����ه 
العطي����ة ف�ص����ال ع����ن لق����اء رئي�ش 
جلنة العالقات اخلارجية ال�صيخ 
همام حم����ودي وعدد من النواب 
املبدئ����ي  لتاكي����د موقفه����ا  وذل����ك 
يف  الكوت����ا  نظ����ام  تثبي����ت  م����ن 

الت�صريعية  االنتخاب����ات  قان����ون 
واعتب����اره ا�صتحقاق����ا لالقلي����ات 
ومنه����م  الع����راق  يف  الديني����ة 
ال�صابئ����ة املندائي����ون على وجه 
الفاعلة يف  للم�صارك����ة  التحدي����د 
وادارة  الب����الد  م�صتقب����ل  �صن����ع 

�صوؤون البالد.
وبني البيان : ان عراقة االقليات 
ومواقفها الوطنية امل�صرفة التي 

اليختلف عليها اثنان تفر�ش على 
الق����وى الوطني����ة اخل����رة الت����ي 
واال�صتب����داد  اال�صطه����اد  عان����ت 
لعق����ود  واالق�ص����اء  والتهمي�����ش 
طويلة من الزمن ان تقف املوقف 
م����ع مطال����ب  الع����ادل وامل�ص����رف 
االقلي����ات يف متثيله����ا بالربمل����ان 
املقب����ل كج����زء ب�صي����ط م����ن حقها 

امل�صروع يف املواطنة .

2Political Befallenhttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com
يف احلدث ال�سيا�سي

 جريدة �سيا�سية ي�مية ت�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

بغداد. �صارع اأبو نوا�ش
حملة 102 - زقاق 13 - بناء 141

هاتف: 7178859 . 7177985
كرد�صتان. اأربيل. �صارع برايتي

دم�صق. �صارع كرجية حداد
�ش.ب:8272 اأو 7366

هاتف: 232275 - 2322276
فاك�ش:2322289

بروت. احلمرا.�صارع ليون
بناية من�صور. الطابق االول

تليفاك�ش: 752616 . 752617
توزيع وكالة املدى للتوزيع

مكاتبنا: بغداد/ كرد�صتان/ دم�صق/ بروت/ القاهرة/ قرب�ش

AL – MADA
General Political Daily
Issued by : Al – Mada Establishment for 
Mass Media، culture & Art

ه�اء يف �سبك

 ذه���ب مدع���و اىل ماأدبة طعام اقيم���ت بالقرب م���ن داره،دخل والقى 
التحي���ة واذا ب���� )احمّي���د الفه���د( ب���ني املدعوي���ن، ف���رح فرح���ًا كبرًا 
ب���ه و�ص���ره م���ا وجد م���ن انتظ���ام املجل����ش وهدوئ���ه ،جل����ش بجنب 
�صديق���ه وخاطبه:كن���ت انتظ���ر عل���ى م�ص����ش مث���ل ه���ذا )الديوان(
فاأن���ا اع���رف انك حتب ه���ذه املجال�ش وق���د ن�صاأت عليها،ول���ذا عندما 
يطي���ب املجل�ش يطيب الكالم ماذا تقول بحكاي���ة جديدة ا�صمعها مع 
املوجودين،حترك)احمي���د الفه���د(يف مكانه وكاأن���ه ي�صتعيد ذكرياته 
القدمية واطل���ق لل�صانه العنان، هذه املرة �صنحك���ي مثاًل ب�صيطًا عن 
احلي���اة املتخلفة التي كنا نحياه���ا يف الهور واملثل يقول)حديدة عن 
الطنط���ل( واحلدي���دة قطعة حديد يزع���م �صكان االه���وار ان الطنطل 
وه���و خملوق خ���رايف يقطن يف املي���اه النائية م���ن االهوار،وهو ال 

يقرتب من �صخ�ش يحمل قطعة احلديد هذه.
ولذل���ك عمد �ص���كان االه���وار اىل ان ي�صع���وا حتت و�ص���ادة االطفال 
�صكين���ًا لطرد ه���ذا ال�صرير والتوق���ي م���ن اآذاه وخماوفه.وهذا املثل 
ي�ص���رب لو�صع �ص���يء عن العني ولي�ش له فائ���دة ترجى،عابثته قلياًل 

و�صاألته ماذا اردت يا احميد الفهد بهذا املثل؟ فاأجاب :
)ت�صوي روحك غ�صيم؟�صنهي نحجي حزورات(

ف�صحكت من اجابته واحلحت عليه بال�صوؤال فقال:
)بويه احل�صبة مبينه علي�ش اتعبني(!

فجعلت اكرث من ال�صرب عليه كي يقول ما عنده فقال:
)اليوم �صمعت م�صتجوبني ابو املفو�صية مال االنتخابات وكبله ابو 
الكهرباء،�صنه���ي ه�ّصه ياله عرفوا الكهرب���اء �صارفني عليها 12مليار 

دوالر(
�صحكت عاليًا وقلت له)منني عرفت الدوالر(

فاأجاب:
)�صمع���ت بيه �ص���دك ما �صايف���ة اله�صه...اآنه اع���رف )العانة(والفل�ش 
والدينار وخم�ش فلو�ش ودرهم ومية فل�ش وربع دينار هايه افلو�ش 

جانت حتجي..يا دوالر(.
ثم اردف احّميد: 

)اكلك �صدك نكدر نطي اجلرانه كهرباء  اذا �صرفنا عليها)8( مليارات 
دوالر،و�صنهي اكلك ه�ّصه عرفوا حرب االنتخابات مغ�صو�ش(.

انف����ش املجل����ش وكنت جم���ربًا عل���ى مفارق���ة احميد وق���د علمت ما 
اراد)بحدي���دة عن الطنطل(،يريد ان يقول ان هوؤالء ال ينفعون ولكن 
رمب���ا ي�صرون. مل يتبق �صيء على االنتخاب���ات النيابية املقبلة.وهم 
يحاول���ون جاهدي���ن ان يجمل���وا �صوره���م ام���ام النا�ش ول���ذا بداأوا 
بالبح���ث عن �صيء ميل���وؤون به اوقاتهم الت���ي اكلتها)ال�صفنات(وانا 
�صمع���ت ان احده���م يف اح���دى اجلل�صات قد اخذته اغف���اءة عميقة مل 
ي�صتيقظ  منها حتى نغزه احدهم وقال :ماذا تقول فهرع ب�صوت عاٍل 

انتبه له اجلمع)موافج(.
هذه ماأ�صاة ال�صعب حني ميثل ممثلو ال�صعب انف�صهم فقط،ويفكرون 
باأمتيازاته���م بعيدًا عن اآالم النا�ش واآمالهم،اين كانوا من)12( مليار 
دوالر ذهب���ت نهب���ًا يف جيوب تعلمت على اكل االم���وال بالباطل،اين 
كانوا عن وزارة الكهرباء وقد طحنتنا احلرارة طحنا حتى ا�صبحنا 
،كالظالل،نه���رب م���ن بيوتن���ا طمعا يف �صاع���ة برد متوزي���ة نحياها 
ونبك���ي ايام زمان،اين كانوا من االنتخابات املزيفة ومن مفو�صيتها 
املتهمة.اننا منلك قطعًا من ال�صطرجن ال تتحرك اال بفعل فاعل او بيد 
م�صيط���رة توجه ج�صدها املتخ�صب،وتنقلها من مربع اىل اآخر لتطلق 
عنانه���ا وت�ص���رخ الي���د امل�صيطرة.)ك����ش ملك(،و�صدق احّمي���د الفهد 

فاجلماعة حديدة عن الطنطل. 

عبد اهلل ال�سك�تي

حديدة عن الطنطل

ا�����س����م����اء وم����دن  
اخلزعلي   

 ذك���ر النائ���ب ع���ن كتل���ة الف�صيل���ة النيابي���ة يف جمل�ش 
عملي���ة  :اأن  اخلزعل���ي  ا�صماعي���ل  حمم���د  الن���واب  
ا�صتجواب ال���وزراء هي عملية تفعي���ل حقيقي للربملان 
بو�صفه جهازا رقابيا باالإ�صاف���ة اإىل واجبه الت�صريعي 
وان تعطي���ل دوره الرقابي تقف خلف���ه اأجندة �صيا�صية 

وم�صالح �صخ�صية.
وق���ال اخلزعلي بح�صب وكال���ة )اآكاني���وز(: اإن "امللفت 
للنظ���ر هو اأن اأحد اأع�صاء هيئ���ة رئا�صة جمل�ش النواب 
يتق�ص���د تعطي���ل دور اال�صتجواب���ات لل���وزراء املق���رر 
ا�صتجوابهم وه���ذه الق�صدية تظه���ر وا�صحة من خالل 
تاأخ���ر ا�صتجواب وزي���ر النفط على ح�ص���اب غره من 

الوزراء املقرر ا�صتجوابهم".
واأو�ص���ح: اأن���ه "مهم���ا  يح���اول البع�ش تعطي���ل عملية 
اال�صتجواب، اإال ان االإرادة الوطنية الميكن ان تنحرف 
ع���ن جادة ال�صواب، من اج���ل ان ياأخذ كل ذي حق حقه 

وفقا للد�صتور والقانون".

بغداد
وجه���ت االأمانة العام���ة ملجل�ش ال���وزراء، وزارة النقل، 
باالإيع���از اإىل املعني���ني يف ال���وزارة، بع���دم اال�صتجابة 
لطلبات بع�ش الوزراء وامل�صوؤولني يف الدولة، لتاأخر 
اإق���الع بع�ش الرحالت. وق���ال م�صدر خمول يف االأمانة 
العامة ملجل�ش الوزراء، بح�صب املركز الوطني لالإعالم، 
اإن هذا التوجيه ياأتي بعد قيام بع�ش امل�صوؤولني باإبالغ 
مط���ار بغ���داد لتاأخ���ر بع����ش الرح���الت، مب���ا يتنا�صب 
ووق���ت امل�صوؤول، م�صيفًا : اأن ه���ذه الظاهرة من �صاأنها 
اإيق���اع ال�صرر غر امل���ربر بامل�صافري���ن االآخرين، وعدم 
مراع���اة حقوقه���م، واإحلاقه���ا اأ�ص���رارًا مب�صلح���ة �صر 
العم���ل وامل���ال الع���ام. و�ص���دد التوجي���ه عل���ى حما�صبة 
املوظف امل�صوؤول عن تاأخر اإقالع اأية طائرة، وتعر�صه 

للم�صاءلة القانونية.

اال�سدي    
قال���ت ع�ص���وة جمل����ش الن���واب ع���ن املجل����ش االأعل���ى 
اال�صالم���ي اميان اال�ص���دي: ان الربملان ا�صتجوب وزير 
الكهرب���اء كرمي وحيد بعد مطالب���ات عديدة ال�صتجوابه 
الوزي���ر وح�ص���ر اىل  حي���ث ا�صتج���اب عل���ى �صوئه���ا 
الربمل���ان م�صرة اىل ان اجوبت���ه مل تكن وا�صحة حول 

اأداء وزارته.
وا�صاف���ت اال�صدي  بح�صب "املرك���ز االعالمي للبالغ": 
ان  الوزي���ر �صئل ع���ن العديد من الق�صاي���ا التي تخ�ش 
وزارت���ه وف�صله���ا يف اداء مهامها عل���ى الرغم من مرور 
ارب���ع �صن���وات على عمله���ا و�صرف مالي���ني الدوالرات 
على الوزارة طيلة ال�صنوات املا�صية، اال ان الوزير كان 

يتهرب من االجابات ويتحدث عن اجنازات وزارته".
وا�ص���ارت اال�ص���دي اىل ان " الن���واب وجه���وا العدي���د 
م���ن اال�صئل���ة اىل الوزير اال ان���ه مل يجب عل���ى بع�صها 
بينم���ا كانت اجاباته حول اال�صئل���ة الباقية غر مقنعة، 
م���ا ا�صتدع���ى رئا�ص���ة الربمل���ان رف���ع اجلل�ص���ة ومتدي���د 
ا�صتجواب الوزي���ر اىل جل�صة الثالثاء املقبل ال�صتكمال 

اال�صتجواب.

العدد )1622( ال�سنة ال�سابعة - االربعاء )7(ت�سرين االول 2009

  بغداد / املدى
ج���الل  اجلمهوري���ة  رئي����ش  بع���ث 
لرئي����ش  تهنئ���ة  بربقي���ة  طالب���اين 
احلزب اال�صرتاك���ي اليوناين جورج 
باباندري���و مبنا�صب���ة ف���وز حزبه يف 

االنتخابات الربملانية االخرة.
وقال طالب���اين : اأهنئكم بالفوز الذي 
حتق���ق حلزبك���م احل���زب االإ�صرتاكي 
اليون���اين يف االإنتخاب���ات النيابي���ة 
لبلدك���م ال�صديق ، م�صيف���ا واإذ اأزجي 
لكم اأحر التهاين به���ذه املنا�صبة التي 
تع���رب عن م���دى الثق���ة الت���ي يوؤكدها 
�صعبكم  فيك���م ويف التاريخ الن�صايل 
قي���ادة  امل�ص���رق حلزبك���م ودوره يف 
واالإن�ص���اين  احل�ص���اري  البن���اء 
فاإنن���ي  اليون���ان،  يف  الدميقراط���ي 
اأع���رب، نياب���ة ع���ن ال�صع���ب العراق���ي 
وبا�صمي �صخ�صيا، عن �صعادتنا بهذا 
الفوز  وعن الرغبة العميقة يف متتني 

وتوطيد اأوا�ص���ر ال�صداقة والتعاون 
والعم���ل البناء ب���ني بلدين���ا، وملا فيه 
م�صلحة �صعبينا اللذين كانا قد تداوال 

املعرفة والعل���وم والثقافة االإن�صانية 
وحفظاها ل�صالح احل�صارة والتمدن 
احل���ي  التاري���خ  �صم���ن  والرق���ي، 
ل�صع���وب املعم���ورة ونزوعه���ا الدائم 

اإىل التقدم.
 وب���ني رئي����ش اجلمهوري���ة اإن ف���وز 
احل���زب االإ�صرتاك���ي اليون���اين بهذه 
االنتخاب���ات التي عربت ع���ن االإرادة 
احلرة لليونانيني وو�صوله اإىل قيادة 
احلكومة اليونانية هو فر�صة منا�صبة 
لل�صعي امل�صرتك من اأجل عالقات اأكرث 
ُعد ال�صيا�صية  تطورًا على جمي���ع ال�صُ
واالقت�صادية والتجارية بني اليونان 
والعراق ، متمنيا التقدم والنجاحات 
لكم ولل�صعب اليوناين ال�صديق الذي 
منح حزبكم الثقة لقيادة اليونان ومن 
خالل برناجمكم احلكيم لينال ال�صعب 
احلق���وق والرفاهي���ة والدميقراطي���ة 

ولكم منا كل التقدير واالحرتام.

طالباين يهنئ رئي�س احلزب 
اال�شرتاكي اليوناين

بغداد/ه�سام الركابي 
 طال���ب عدد م���ن اع�ص���اء جمل����ش النواب 
القواع���د  اتب���اع  ب�ص���رورة  احلكوم���ة 
القانونية واال�صولية يف حمالت االعتقال 

التي تقوم بها القوات االمنية . 
وقال رئي�ش كتلة جبهة التوافق الربملانية 
ظافر الع���اين يف موؤمت���ر �صحفي م�صرتك 
عق���ده م���ع ع���دد م���ن ن���واب الربمل���ان: اإن 
االعتق���االت الت���ي قام���ت بها ق���وات امنية 
وع�صكري���ة يف عدد م���ن املحافظات اخرا 
ال تخل���و م���ن ابع���اد �صيا�صي���ة وانتخابية 
اال�صط���راب  اىل  ي���وؤدي  وا�صتمراره���ا 
االمن���ي وال�صيا�ص���ي .  ودع���ا الن���واب يف 
الع���ام  بيانه���م احلكوم���ة ممثل���ة بالقائ���د 
التدخ���ل الإط���الق  امل�صلح���ة اىل   للق���وات 
�ص���راح االبرياء فورًا وا�صدار التوجيهات 
القواع���د  اتب���اع  ب�ص���رورة  الوا�صح���ة 
القانوني���ة اال�صولية بعيدًا ع���ن ال�صبهات 

واملعلوم���ات الكيدي���ة املغر�ص���ة واحرتام 
اخت�صا�ص���ات ال�صلط���ات املحلي���ة يف مثل 

هذه احلاالت م�صتقباًل  . 
وع���رب الن���واب ع���ن ا�صتنكاره���م حلمل���ة 
االعتقاالت والدهم التي �صملت حمافظات 
نين���وى و�صالح الدي���ن ودي���اىل واالنبار 
ومناط���ق من بغ���داد، وا�صاف���وا : ان هذه 
احلملة ج���رت من دون التن�صي���ق او حتى 
عل���م االدارات املحلية يف ه���ذه املحافظات 
يف ظاه���رة وا�صح���ة، لتج���اوز وجتاه���ل 
االرادة ال�صعبي���ة املنتخبة من دون م�صوغ 

قانوين. 
التحال���ف  ع���ن  النائ���ب  اك���د  ح���ني  يف 
ان  ال�صع���دون  حم�ص���ن  الكرد�صت���اين 
االعتق���االت والعملي���ات الع�صكري���ة الت���ي 
جرت اخرا يف نينوى كانت بعلم االدارة 
املحلي���ة يف املحافظة، م�صيفا: ان اجلميع 
يعل���م ان الو�ص���ع يف املحافظ���ة متده���ور 

ويج���ب ان تكون هن���اك اج���راءات رادعة 
م���ن احلكومة االحتادي���ة واالدارة املحلية 
�ص���د االرهابيني �صمن املعاي���ر القانونية 

باإ�صدار مذكرة اإلقاء قب�ش . 
وتاب���ع ال�صعدون: ح�صب ما اعلمنا به قائد 
عملي���ات نين���وى، ف���اإن االعتق���االت جرت 

مبوافقة وعلم االدارة املحلية. 
وا�صار اىل ان���ه " كان هناك اجتماع لنائب 
رئي�ش ال���وزراء رافع العي�صاوي ووزيري 
الدف���اع والداخلي���ة وبح�ص���ور املحاف���ظ، 
التخاذ اجراءات ملكافحة االرهاب، وكانت 
هذه االج���راءات، ح�صب ما ادع���ى به قائد 

عمليات نينوى ، مبوجب هذه الطريقة. 
واو�صح انه ال �صحة ملن يدعي بخالف ذلك 
باأن االعتقاالت جرت من دون علم املحافظ 
، فاملو�ص���وع يتعل���ق مبكافح���ة االره���اب 
االحتادي���ة  احلكوم���ة  ومبوافق���ة  باأدل���ة 

واالدارة املحلية .

م�سدر اأكد التن�سيق مع املحافظة

التوافق تطالب احلكومة باتباع 
القواعد القانونية يف حمالت االعتقال

بغداد/ احياء امل��س�ي 
 اأك���د رئي����ش الكتل���ة ال�صدري���ة النائ���ب  ن�صار 
الربيع���ي، اأن الكتل���ة ال�صدري���ة ترف����ش اقرار 
املفتوح���ة،  القائم���ة  وتوؤي���د  املغلق���ة  القائم���ة 
و�ص���وف تعمل بكل قوة على اقرار هذا القانون 
ح�ص���ب القائمة املفتوح���ة خالل االي���ام املقبلة، 
معتربًا اأن القائمة املغلقة خيانة لل�صعب وموت 

�صريري للدميقراطية يف العراق، و�صلب الإرادة 
الناخ���ب الختيار اال�صلح، ج���اء ذلك يف مومتر 
�صحف���ي عقدت���ه الكتلة، مت خالل���ه مناق�صة عدة 
نق���اط جوهري���ة ح�صا�ص���ة وخطرة، م���ن ابرز 
ه���ذه امللفات مل���ف االنتخاب���ات النيابية املقبلة 

وم�صكلة كركوك . 
من جانب���ه اأ�صار النائب ح�ص���ن ها�صم الربيعي 

اىل وج���ود خلل كبر يف عم���ل املفو�صية وهي 
بحاج���ة اىل حمل���ة ا�صالح���ات فني���ة واداري���ة 
وقانوني���ة كا�صفًا عن تدخل غ���ر مهني من قبل 

بع�ش ال�صخ�صيات يف عمل املفو�صية. 
كم���ا اأ�ص���ار الربيعي اىل مل���ف امل�صاحلة مبينًا: 
اأن الكتل���ة ال�صدري���ة مع امل�صاحل���ة �صريطة ان 
ال ته���در احلق���وق واأن يت���م ابعاد م���ن تلطخت 

ايديه بدم���اء العراقيني االبري���اء واأن يحا�صب 
املذنب���ون على كل اجلرائم التي اقرتفوها بحق 

ال�صعب العراقي.
وتط���رق النائب على امليايل خ���الل املوؤمتر اىل 
مل���ف اال�صتج���واب، واأك���د اأن الكتل���ة ال�صدرية 
توؤيد عملي���ة اال�صتجواب وذل���ك لتقومي العمل 
بن���اء  اأج���ل  م���ن  احلكوم���ي واإ�ص���الح اخلل���ل 

موؤ�ص�صات حكومية حقيقي���ة قائمة على ا�صا�ش 
القانون والد�صتور .

كم���ا طال���ب امليايل احلكوم���ة العراقي���ة بالعمل 
اجل���اد وال���دوؤب الإع���ادة املهجري���ن اىل مناطق 
�صكناه���م ملمار�ص���ة حقه���م الد�صت���وري وتقدمي 
التعوي����ش املنا�صب لهم جراء عمليات التهجر 

الق�صري . 

لل�شعب خ��ي��ان��ة  امل��غ��ل��ق��ة  ال��ق��ائ��م��ة   : ال�����ش��دري��ة  ال��ك��ت��ل��ة 

ال�����ش��اب��ئ��ة ي���ط���ال���ب���ون ب��ت��ث��ب��ي��ت ن���ظ���ام ال���ك���وت���ا االن��ت��خ��اب��ي

بغداد / املدى
قال وزير الدف���اع  عبد الفادر جا�صم 
العبي���دي: ان���ه "بع���د القب����ش على 
املجرم���ني يف الع���راق يج���ب علين���ا 
توف���ر  و  كرامته���م  عل���ى  احلف���اظ 
املالب�ش والطعام والعناية ال�صحية 
ونحن نق���وم مبا يف و�صعن���ا لتلبية 
ذل���ك  ج���اء  ال�صجن���اء،  احتياج���ات 
حلق���وق  الث���اين  املوؤمت���ر  خ���الل 
مق���ر  يف  انعق���د  وال���ذي  االن�ص���ان، 
وزارة الدف���اع الإلق���اء ال�ص���وء على 

الت���زام الع���راق بحق���وق االن�ص���ان، 
وق���د ح�ص���ر االجتم���اع م�صوؤول���ون 
يف اجلي����ش و مدني���ون وموظفون 
حكوميون وقادة �صيا�صيون ون�صاء 
من وزارة حقوق االن�صان باال�صافة 
اىل اع�ص���اء خمتاري���ن م���ن القيادة 
متع���ددة اجلن�صيات لنقل امل�صوؤولية 
ع���ن  م�صوؤول���ون  االأمنية-الع���راق 
ل���وزارة  واال�صت�ص���ارة  التدري���ب 
الدفاع مب���ا يتعلق بحقوق االن�صان، 
حي���ث مت اإلق���اء ال�صوء عل���ى التزام 

العراق جتاه حقوق االن�صان.
و حتدث���ت مدي���رة حق���وق االأن�صان 
يف وزارة الدف���اع امي���ان ناجي عن 
�ص���رورة تثقي���ف جمي���ع املواطنني 
العراقي���ني بكل م���ا يتعل���ق مب�صائل 
حقوق االن�صان، وركزت ناجي على 
�صرورة تطبيق القوانني على جميع 
املواطن���ني العراقي���ني بالت�صاوي و 
دعت املوؤ�ص�صات القانونية العراقية 
اىل حماي���ة حقوق االن�صان و كرامة 

جميع املعتقلني.

 وقال وزير الداخلية جواد البوالين 
:"ان تطبي���ق حق���وق االن�ص���ان يتم 
وف���ق معاي���ر دولية وعاملي���ة، و ان 
العراق ي�صعى لتحقيق التوازن بني 
الق�صاي���ا املحلي���ة والدولية حلقوق 
االن�صان من خ���الل موؤ�ص�صات تلتزم 
يف  جلان���ا  ان  م�صيف���ا:   ، املهني���ة 
الربمل���ان تقوم بعم���ل جيد يف جمال 
تن�صي���ق ق�صايا حق���وق االن�صان. و 
ركز البوالين عل���ى حقيقة بدء 490 
حتقيق���ا يف ق�صاي���ا قت���ل او فق���دان 

معتقلني. 
 من جهته عرب مدي���ر مهمة التدريب 
واال�صت�ص���ارة العراقي���ة الل���واء يف 
اجلي����ش االمريك���ي ريت�ص���ارد روو 
ع���رب  الت���ي  بالطريق���ة  فخ���ره  ع���ن 
به���ا الع���راق ع���ن التزام���ه بحق���وق 
االن�ص���ان والعدالة. وق���ال روو : ان 
الد�صت���ور العراقي يت�صمن احلديث 
عن حق���وق االن�ص���ان و كل جندي و 
�صرط���ي عراقي م���درب على االلتزام 

بهذه املبادئ.

ن�شف مليون بطاقة ال������دف������اع ت���ق���ي���م م������وؤمت������را حل�����ق�����وق االإن���������ش����ان
ناخب توزع على 
مواطني كربالء 

كربالء / املدى    
ك�صف مدير مكتب املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات يف كربالء �صفاء 

املو�صوي عن وجود مفهوم خاطئ يتداول يف و�صائل االإعالم، حول 
�صعف االإقبال على حتديث ال�صجل، والذي يعني �صعف االإقبال على 

امل�صاركة يف العملية االنتخابية، واأنا اأقول: اإن حتديث �صجل الناخبني ال 
يعني بال�صرورة موؤ�صرا يبني مدى رغبة املواطن يف امل�صاركة بالعملية 

االنتخابية، الأنها تخ�ش فقط االأ�صخا�ش الذين يتم نقلهم من مكان اإىل 
اآخر باالإ�صافة اإىل العوائل التي حتدث لديها حاالت وفيات اأو و�صول 

احد اأفرادها اإىل ال�صن القانوين التي ت�صمح له بامل�صاركة يف االنتخابات 
وهي الثامنة ع�صرة.واأكد املو�صوي بح�صب PUKmedia "منذ 
اأن �صدرت لنا التعليمات بدعوة املواطنني اإىل حتديث �صجالتهم مت 

ت�صكيل فرق جوالة، حيث مت توزيع بحدود ن�صف مليون بطاقة ناخب 
على املواطنني املوؤهلني ويبلغ عددهم اأكرث من )564 األف ناخب( يف 
املحافظة"، م�صرا "اإىل اأن االأيام االأخرة �صهدت توافد اأعداد كبرة 
من املواطنني من اجل حتديث �صجالتهم"، الفتا "اإىل وجود �صجالت 
ومالحق خا�صة باملهجرين وقد راجع الكثر منهم لتحديث �صجالتهم 

و�صيمار�صون حقهم يف الت�صويت".

دياىل / املدى
نظم منت�صب���و املديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائي���ة ملنطقة الفرات االأعلى تظاهرة  
�صلمي���ه �ص���ارك فيه���ا جمي���ع منت�صبي مقر 
املديري���ة احتجاج���ًا على ت�صري���ح النائبة 
جن���ان العبيدي اثن���اء جل�ص���ة ا�صتجواب 
ال�صيد وزي���ر الكهرباء يوم 2009/10/4 

.

 حيث اأ�صارت النائبة اإىل اإن هناك عمليات 
تخريبي���ة يق���وم به���ا كادر ه���ذه املديري���ة 
العامل���ة يف حمافظ���ات ) دي���اىل ، �ص���الح 

الدين ، االنبار(.
 وق���ال مدي���ر عام كهرب���اء الف���رات االأعلى 
اإط���الق  اإن   : الع���اين  عام���ر  املهند����ش 
االتهام���ات بحقن���ا ويف ه���ذا الوقت ويف 
ظل التجاذب���ات ال�صيا�صية الت���ي ي�صهدها 

الع���راق كل���ه، اإمن���ا ه���ي اتهام���ات باطل���ة 
وغ���ر �صحيحة، وان ما�صهدت���ه و�صجلته 
اجله���ات املعني���ة باجلان���ب االأمن���ي طيلة 
ف���رتة عملنا حي���ث تعر����ش منت�صبينا اإىل 
عملي���ات اإرهابية �صم���ن حمافظات دياىل 
، �ص���الح الدين ، االنب���ار اإذ بلغ عدد الذين 
ا�صت�صه���دو ج���راء ه���ذه العملي���ات اأك���رث 
من 28 �صهي���دا وع�ص���رات اجلرحى وكان 

اآخرها ا�صتهدافنا �صخ�صيًا قبل  يومني من 
ت�صري���ح النائب���ة جنان األعبي���دي من قبل 
اجلماع���ات االإرهابي���ة والتخريبية والتي 
تريد اإن الينه�ش عراقنا بل تريد اأن تبقيه 
متاأخ���رًا ال يف مقدم���ة ال���دول املتطورة ملا  
يطمح اإلية الع���راق حكومًة و�صعبًا ونحن 
منهم كل هذا دليل على اخال�صنا ويفند ما 

دعت اليه النائبة.

كهرباء الفرات االأعلى ت�شتنكر ت�شريحات النائبة جنان العبيدي

املحافظات / املدى
اأف���اد مدي���ر اإع���الم �صرط���ة كربالء 
اأن  جعف���ر  عبا����ش  ع���الء  الرائ���د 
االأجهزة االأمنية األقت القب�ش على 
مته���م يتاج���ر باحلب���وب املخ���درة 
وع�صابة ل�صرقة الدراجات النارية 

يف مناطق متفرقة من املدينة .
بح�ص���ب   جعف���ر  واأو�ص���ح  
اأخبار  "وردت    PUKmedia
بقيام جمموع���ة �صال���ة ومنحرفة 
متار����ش بي���ع احلب���وب املخ���درة 
يف منطقة ح���ي املنتظ���ر ، م�صيفًا 
:"على الفور مت ت�صكيل فريق عمل 
والتح���رك نحو املنطق���ة املذكورة 
ليت���م القب����ش عل���ى اأح���د املتهمني 
و�صبط���ت بحوزت���ه كمي���ة كبرة 
املخ���درة  احلب���وب  ا�صرط���ة  م���ن 
ن���وع )الرباك���زول( خمب���اأة داخل 
مقع���د دراجة ناري���ة"، مبين���ًا "اأن 
املته���م اع���رتف بقيام���ه باملتاجرة 
باحلب���وب املخ���درة وبيعيه���ا يف 
مناطق خمتلفة من املدينة ، موؤكدا 
اأن مفارز مكتب مكافحة املخدرات  
املتاجري���ن  مبتابع���ة  م�صتم���رة 

املخ���درة  باحلب���وب  واملتعاط���ني 
للق�صاء على هذه الظاهرة الغريبة 
وال�ص���ارة الت���ي يق���وم برتويجها 

بع�ش املجرمني ."
ويف �صاأن ذي �صلة بني جعفر "ان 
مفارز ال�صرطة متكنت من القب�ش 
عل���ى ع�صاب���ة خط���رة متكونة من 
ال�صرق���ة  متار����ش  اأ�صخا����ش   3
واالأعمال االإجرامية ، م�صيفا "مت 
�صب���ط عدد من الدراج���ات النارية 
بح���وزة  خمب���اأة  )ياماه���ا(  ن���وع 
املتهمني يف احد الدور التابعة لهم 
، منوه���ا اىل عدم وجود ع�صابات 
املحافظ���ة  املنظم���ة يف  اجلرمي���ة 

وان املدينة خالية متاما منهم .
�صرط���ة  قائ���د  اأ�ص���ار  جانب���ه  م���ن 
كربالء اللواء الركن علي الغريري 
يف  حت�ص���ل  الت���ي  اجلرائ���م  "اأن 
كرب���الء اغلبه���ا تن�ص���ب يف خانة 
اخلالف���ات العائلي���ة مث���ل املراث 
واجلان���ب غر االأخالق���ي"، مبينًا 
تعت���رب  كرب���الء  حمافظ���ة  "ان 
النم���وذج االمن���ي االمث���ل باالمن 
الق���وات  و�صيط���رة  واال�صتق���رار 

االمنية ومهنيتها 
اعتقلت قوة  ام���ن عراقية يرافقها 
خ���الل  امركي���ون  م�صت�ص���ارون 
حمالت دهم وتفتي�ش �صتة م�صتبه 
به���م يف بغ���داد وكرك���وك احده���م 
متهم بنق���ل "اطنان من املتفجرات 
اىل بغداد" ف�ص���ال عن قيادي بارز 

يف "دولة العراق اال�صالمية".
واو�ص���ح اجلي����ش االمرك���ي يف 
بي���ان ان "ق���وة عراقي���ة يرافقه���ا 
م�صت�ص���ارون امركي���ون اعتقل���ت 
عملي���ة  خ���الل  ا�صخا����ش  اربع���ة 
ده���م يف منطق���ة الطارمي���ة �صمال 

بغداد".
وا�صاف ان "القوة خالل التفتي�ش 
كذل���ك  اعتقل���ت  من���ازل  ع���دة  يف 
�صبك���ة  ع���ن  الرئي����ش  امل�ص���وؤول 
تفخيخ �صي���ارات و�صناعة عبوات 
نا�صفة يف الرمادي، وهو م�صوؤول 
اي�ص���ا ع���ن نق���ل ع���دة اطن���ان من 
امل���واد املتفج���رة اىل بغ���داد قب���ل 
ف���رتة لتنفي���ذ هجمات �ص���د قوات 

االمن العراقية ومدنيني".
امل�صتب���ه  ان  تب���ني  "لق���د  وتاب���ع 

بهم الثالث���ة الذي���ن اعتقلوا خالل 
العملية ذاتها متورطون يف �صبكة 
لت�صني���ع ال�صي���ارات املفخخ���ة يف 
�صم���ال الع���راق وو�صط���ه ، م�صرا 
دون  مت���ت  "االعتق���االت  ان  اىل 

ا�صكاالت".
م���ن جه���ة اخرى، اف���اد البي���ان ان 
"ق���وة م���ن وح���دة الط���وارئ يف 

�صرح���ان  ب���در  اعتقل���ت  كرك���وك 
الع���راق  دول���ة  ام���ر  �صيح���ان 
خرمات���و،  ط���وز  يف  اال�صالمي���ة 

جنوب كركوك".
واك���د اجلي����ش ان �صيحان "جمرم 
مطلوب لتجنيده عنا�صر ارهابية 
لهذا التنظيم" املقرب من القاعدة.

 ويف املو�ص���ل ك�صف م�صدر اأمني 

م�ص���وؤول يف �صرط���ة املحافظة عن 
وف���اة اح���د املعتقل���ني العراقي���ني 
ليلة االثنني/الثالث���اء ،يف معتقل 

مبدينة املو�صل.
ف�ص���ل  ال���ذي  امل�ص���در  واو�ص���ح 
ع���دم الك�صف ع���ن ا�صم���ه  بح�صب 
وكال���ة )اكاني���وز(  ام����ش الثالثاء 
"معتق���اًل عراقي���ا ت���ويف ليل���ة  ان 

مبدين���ة  معتق���ل  يف  االثن���ني 
"املتوفى  املو�صل"،م�صرًا اىل ان 
كان احد املعتقلني من �صمن حملة 
االعتق���االت االخ���رة الت���ي قامت 
بها الق���وات االمني���ة العراقية يف 
ان  امل�ص���در:  املدينة".وا�ص���اف 
"املتوفى كان م�صابًا بعجز كلوي 
،وان���ه منع من اخذ دوائه اخلا�ش 
ي���دل  ،ومل  االعتق���ال  اثن���اء  مع���ه 
امل�صدر مبزيد من التفا�صيل حول 
مالب�صات احلادث، مكتفيًا بالقول 
انه"مت نقل جثة املتوفى اىل دائرة 

الطب العديل يف املحافظة".
كم���ا ا�ص���ار امل�ص���در اىل ان ق���وات 
ال�صرطة اعتقلت 4 اإرهابيني غربي 

مدينة املو�صل.
وق���ال م�ص���در اأمن���ي " ان ق���وات 
عل���ى  ح�صوله���ا  وبع���د  ال�صرط���ة 
معلوم���ات ا�صتخباراتي���ة متكن���ت 
االإرهابي���ني  م���ن   4 اعتق���ال  م���ن 
غرب���ي  العام���ل  ح���ي  منطق���ة  يف 
املو�صل"، م�صيف���ا  ان االإرهابيني 
بعملي���ات  متورط���ون  املعتقل���ني، 
اإرهابية واغتياالت يف املو�صل".
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