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ه�اء يف �سبك

قال يل وهو يبت�شم )اكلك هم �شامع بهذا املثل مثل طيور احل�شره(
ابت�ش���مت  وحييت حيث وج���دت )احمّيد الفه���د( يف احدى املقاهي 
ي�ش���تمع اىل �ش���وت )داخل ح�ش���ن(  وي�ش���قط حبات م�ش���بحته على 

بع�شها فتحدث ايقاعا قريبا من ايقاع االغنية.
وما ق�ش���ة هذا املثل يا )احمّيد الفهد( فقال: هذه لي�ش���ت ق�شة وامنا 
ه���ي كناي���ة عمن اآم���ن واطم���اأن وعا�س خ���ايل البال واقت�ش���ر عمله 
على االكل وال�ش���رب والنوم , فهو �ش���بيه بالطي���ور التي تعي�س يف 
اكناف احل�ش���رات املقد�ش���ة يف العراق وغريه, وه���ي مراقد االئمة 
وال�ش���احلني , فاحلم���ام ال���ذي يعي����س يف اكن���اف هذه احل�ش���رات 

يعي�س اآمنا.
 وعق���ب احمّي���د : ان ه���ذه الطي���ور مل تع���د اآمنة االن, بع���د ان دخل 
االره���اب وا�ش���تباح الكث���ري ومل يق���ف عند ح���دود املقد�ش���ات. لكن 
الثاب���ت حت���ى يف االماك���ن ال�ش���ياحية يف اورب���ا فان ه���ذه الطيور 
التهاج والت�ش���اد , وتذكر ق�ش���ة �ش���احبنا حني زار ب���رج ايفل وقام 
با�ش���طياد احد الطي���ور بغفلة عن احلر�س , حتى دل���ت عليه رائحة 

ال�شواء فحو�شب واخرج من البلد.
حت���ى يف بيت الله الطي���ور موجودة وتعطي لالمكنة طعما خا�ش���ا 

باالمان واحلرية حتى قال عنها ال�شاعر:
بي�س اوان�س ماهممن لريبة        كطيور مكة �شيدهن حرام

�ش���األته بعد ان اعياين التفكري بهذه املقدمة من هم الطيور , اجابني 
ان االمر وا�ش���ح واليحتاج اىل تف�ش���ري, فالذي يبني مدينة خا�ش���ة 
يع���زل بها نف�ش���ه عن النا�س ,طلبا لل�ش���المة والعي�س الرغيد ال اظنه 

ي�شعر بهموم احد, املهم لديه امانه و�شحته.
تعجب���ت من هذه االلغاز ملاذا اليف�ش���ح هذا الرجل ات���راه خائفا من 
�ش���يء �ش���معت اآخر جمل���ة منه حيث ق���ال )اوداعت���ك هذوله ذابحني 

ارواحهم على ابطونهم ويردون ياخذون ما يطون(.
ودعته �ش���ريعا وهممت بعد ان حمل���ت كتبي واعدت ترتيب اوراقي 
الحق���ا ب���اأول حافلة �ش���ادفتني , القيت بنف�ش���ي عل���ى املقعد االخري 
ق���رب النافذة نائيا بها الجتنب ان او�ش���ل االجرة كل دقيقة من احد 

الراكبني اىل �شائق احلافلة.
 نع���م )اجلماع���ة مث���ل اطيور احل�ش���ره( وهم فعال طيور احل�ش���رة 
�ش���متهم املنطقة اخل�ش���راء املح�ش���نة وابت���داأوا رحل���ة جديدة مع 
مرحل���ة انتخابية يتنقلون من قائمة اىل اخرى, وكاأنهم كتبوا علينا 

او اعطيناهم عهدا اال ن�شتبدلهم مهما حدث .
لق���د تخ���رج البع����س من لق���اءات �ش���رية و�ش���فقات مت���ت يف فندق 
ال�ش���دير بداي���ة دخ���ول اجلي����س االمريك���ي ح���ني بح���ث  االمريكان 
عم���ن ميالأ الف���راغ اآن���ذاك, رجحت كف���ة الكثري من اال�ش���ماء وتفتق 
ذهنه���م ان يبتن���وا له���م مدين���ة حماط���ة بامل���اء واخل�ش���رة ليطلقوا 
عليها املنطقة اخل�ش���راء وت�ش���اءلت بعد ان غادرت �ش���ديقي ملاذا مل 
تكن املنطق���ة احلمراء او الزرقاء , واهتديت انها فعال خ�ش���راء اما 
غريه���ا فمدن امللح والبور, يعقدون االجتماعات وال�ش���فقات للفوز 
باالنتخاب���ات املقبلة, حتالفات ومراهنات على الورقة الرابحة التي 
تعطي ثمارها ب�ش���رعة, الت�ش���ريحات والتلميح���ات الكثرية لطيور 
احل�ش���رة او )اخل�شره( تناقلتها االل�شن وحلل الكثريون انه �شباق 
للف���وز خ�شو�ش���ا وان مرحلة توزي���ع الهدايا على الفق���راء قد بداأت 
وهذه املرة) مبايالت  وكارتات( لكي يهبط طري ال�ش���عد الذي �ش���ار 
غرابا لين�ش���ب فالنا وفالنا لتبقى الغربان يف عي�ش���ة را�شية لتنذر  

باخلراب وال�شوء بنعيقها املتزايد.

عبد اهلل ال�سك�تي

)طيور احل�ضره(

ا�����س����م����اء وم����دن  

العبيدي
 تراأ�����س  وزي����ر الدفاع عب����د القادر حممد جا�ش����م يف مكتبه 
ام�س ال�ش����بت موؤمت����ر العمليات اخلا�س بالو�ش����ع االأمني 
يف حمافظة املو�ش����ل وح�ش����ر املوؤمتر الفري����ق اأول بابكر 
زيب����اري رئي�����س اأركان اجلي�����س وعدد من امل�ش����ووؤلني يف 

وزارة الدفاع و قائد عمليات نينوى وقائد ال�شرطة فيها.
وركز املوؤمتر على ا�ش����تهداف و مطاردة املطلوبني ق�شائيا 
والتعاون ب�ش����كل مثمر م����ع احلكومة املحلي����ة واملواطنني 

للق�شاء على اخلارجني عن القانون.

بغداد 
اأ�ش����ادت رئا�ش����ة طائف����ة ال�ش����ابئة املندائي����ني يف الع����راق 
والع����امل بتح����ركات االأحزاب والق����وى الوطني����ة والدينية  
لت�ش����كيل الكتل ال�شيا�ش����ية اجلديدة والعمل على اخراجها 
م����ن اطارها الطائف����ي واالثني اىل اطاره����ا الوطني النقاذ 
العراق من واقعه املاأ�ش����اوي الذي يعي�ش����ه وبنف�س الوقت 
تعلن عن احرتامها جلميع الكتل ال�شيا�شية وبكافة الوانها 
وم�ش����مياتها وت����ود ان تو�ش����ح باأنه����ا ثابت����ة عل����ى موقفها 
املبدئي الذي اكدته مرارًا بالوقوف على م�ش����افة مت�شاوية 
م����ن جمي����ع الكتل وت����رى باأن م����ن ين�ش����م م����ن ابنائها اىل 
اي����ة كتل����ة �شيا�ش����ية فاأمنا ميثل نف�ش����ه فق����ط وال ميثل راأي 

و�شيا�شة الطائفة.

  امل�سهداين 
قال����ت النائب����ة ع����ن كتل����ة التواف����ق  تي�ش����ري امل�ش����هداين ان 
لق����اءات احلزب اال�ش����المي مع حزب الدعوة هي ا�ش����تمرار 
للق����اءات م�ش����تمرة بني اجلانب����ني من اجل تفعي����ل القانون 

والد�شتور".
وا�ش����افت امل�شهداين   بح�ش����ب وكالة )اإيبا( ام�س ال�شبت" 
ان لقاءات احلزب الذي هو جزء رئي�شي من جبهة التوافق 
مع حزب الدعوة هو من �ش����من �شل�شلة لقاءاتها املتوا�شلة 
مع كل الكيانات والتيارات ال�شيا�ش����ية التي توؤمن باهداف 

اجلبهة الوطنية ".
واكدت" ان اجلبهة ومنذ تاأ�شي�شها قبل االنتخابات املا�شية 
يف عام 2005 وهي ملتزمة وباقية على برناجمها الوطني 
عن التحالف مع اي كتلة او حزب الهدف منه خدمة العراق 

وفق امل�شروع الوطني".
وجتدراال�ش����ارة اىل ان لقاء قد عقد بني قيادات من احلزب 

اال�شالمي واخرى من حزب الدعوة . 

مي�سان 
بداأت احلملة الدعائية ملر�شحي التيار ال�شدري  يف حمافظة 

مي�شان ام�س ال�شبت,ا�شتعدادا لالنتخابات التمهيدية.
وق����ال طعمة اخلزاعي مدير مكتب ال�ش����در  بح�ش����ب وكالة 
)اآكاني����وز(: اإن 30 مر�ش����حا تق����دم للرت�ش����يح لالنتخاب����ات 
التمهيدي����ة الت����ي يقيمه����ا التي����ار ال�ش����دري باملحافظ����ة يف 
ال�شاد�س ع�شر من ال�شهر اجلاري الختيار العنا�شر الكفوءة 
والقادرة على متثيل اأبناء مي�شان اأف�شل متثيل , مو�شحا: 
اأن "التعليمات اخلا�ش����ة باختيار املر�شحني تن�س على ان 
يكون املر�ش����ح حامال ل�ش����هادة البكالوريو�س  �شعودا وان 

يكون م�شتقال بغ�س النظر عن انتماءاته املذهبية".
واأ�شاف اخلزاعي: اأن "انتخاب املر�شحني يتم عرب ثمانية 
مراكز انتخاب تتوزع يف عموم املحافظة بعد ل�ش����ق �شور 

املر�شحني الثالثني يف االأماكن املخ�ش�شة للدعاية".

العدد )1625( ال�سنة ال�سابعة - االح��د)11(ت�سرين االول 2009

بغداد / املدى
ما يزال اجلدل دائرا بني الكتل ال�شيا�ش���ية 
والربملان ب�ش���اأن �ش���كل القائمة االنتخابية 
دع���وة  جتدي���د  م���ع  مغلق���ة  او  مفتوح���ة 
املفتوح���ة  القائم���ة  باعتم���اد  ال�شي�ش���تاين 
و�ش���ط تباين يف املواق���ف ال�شيا�ش���ية , اذ 
ي���ديل اجلمي���ع باعتم���اد املفتوح���ة , لك���ن 
الذي يج���ري خلف الكوالي�س وال�ش���فقات 
ال�شيا�ش���ية يثري اكرث من عالمات ا�شتفهام 
,  فحني نعيد قراءة الت�شريحات االعالمية 
جن���د اتفاقا ب���ني جميع الكتل عل���ى اعتماد 
املفتوح���ة لك���ن يف جل�ش���ة الربمل���ان يتغري 
كل �ش���يء . وكان جمل����س الن���واب ق���د بداأ 
مبناق�ش���ة اج���راء التعدي���الت عل���ى قانون 
االنتخابات القدمي , و�ش���ط مطالبة �شعبية 
و�شيا�شية كبرية باعتماد القائمة املفتوحة 
الربملاني���ة  كاأ�ش���ا�س الإج���راء االنتخاب���ات 
الق���ادم  الث���اين  كان���ون  منت�ش���ف  املق���رر 
والت�ش���ريحات  التداعي���ات  ه���ذه  و�ش���ط 
�ش���ددت النائبة عن كتلة الت�شامن امل�شتقلة 
يف االئت���الف املوحد عايدة احم���د الطائي 
عل���ى " ان اعتم���اد القائم���ة املفتوح���ة يف 
االنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة ه���و اأف�ش���ل 
اخليارات التي متنح الناخب  قدرة وحرية 

اختيار املر�شحني بكامل قناعاتهم.
واأ�ش���افت الطائ���ي بح�ش���ب لوكال���ة ) اإيبا 
(" ان القائم���ة املفتوح���ة �شت�ش���ع الناخ���ب 
العراقي اأمام ال�شورة احلقيقية للمر�شحني 
وم���دى كفاءته���م وقدرته���م وتاريخه���م من 
اجل خدمة ال�ش���عب والعملية ال�شيا�ش���ية , 
م�شيفة :" ان اعتماد القائمة املغلقة مبثابة 
و�ش���ع ال�شتار املانع للمر�شحني االأمر الذي 
يجعل الناخب يديل ب�ش���وته وهو مغم�س 
العين���ني ال يعرف خياراته وهذا ما ح�ش���ل 
بال�شبط يف االنتخابات النيابية ال�شابقة.

اىل  الن���واب  جمل����س  الطائ���ي"  ودع���ت 

اإج���راء تعديالت عل���ى قان���ون االنتخابات 
بدع���وة  واال�شرت�ش���اد  القادم���ة  النيابي���ة 
اأ�ش���لوب  العتم���اد  ال�شي�ش���تاين  ال�ش���يد 
القائمة املفتوحة يف االنتخابات الربملانية 

القادمة.
وم���ن املق���رر ان يح�ش���م جمل����س الن���واب 
قان���ون االنتخاب���ات قبل منت�ش���ف ال�ش���هر 

اجلاري ,ح�شبما قرر يف وقت �شابق.
من جهته توق���ع زعيم موؤمت���ر اأهل العراق 
النائب عدنان الدليمي اأن يتجه الربملان يف 
نهاية املط���اف اإىل اعتماد القائمة املفتوحة 
يف قانون االنتخابات نظرا للتاأييد الوا�شع 

الذي حتظى به بني العراقيني. 

وق���ال الدليم���ي بح�ش���ب"راديو �ش���وا" اإن 
العراق���ي  ال�ش���عب  م���ن  وا�ش���عة  قطاع���ات 
تطال���ب باعتماد الالئح���ة املفتوحة , معربا 
يف  االق���رتاع  ن�ش���بة  ب���اأن  اعتق���اده  ع���ن 

االنتخابات املقبلة �شتكون متدنية.
اىل ذل���ك  نظم احلزب الد�ش���توري العراقي 
تظاهرة ام�س ال�ش���بت يف �شاحة الفردو�س 

للمطالبة بالقائمة املفتوحة.
ان  العن���زي  الك���رمي  عب���د  النائ���ب  وق���ال 
"اقرار القائمة املغلقة �شيوؤدي اىل عزوف 
الناخب���ني ع���ن امل�ش���اركة يف االنتخاب���ات 
و�ش���يوؤدي اىل ازمة �شيا�ش���ية ب���ني القوى 

ال�شيا�شية يف البلد."

وق���ال النائ���ب وث���اب �ش���اكر "ان املطالبني 
روؤ�ش���اء  بع����س  م���ن  اعالمي���ا  والداع���ني 
اعتم���اد  اىل  الربملاني���ة  الكت���ل  وممثل���ي 
القائمة املفتوحة , هم من ا�ش���د املتم�ش���كني 
وامل�ش���رين عل���ى اعتم���اد القائم���ة املغلق���ة 
يف االنتخاب���ات املقبل���ة لتحقيق طموحات 
انتخابي���ة وانه���م يف اجتماع���ات الغ���رف 
املغلق���ة يتفق���ون فيم���ا بينه���م عل���ى مترير 

القائمة املغلقة."
وق���ال جالل الدين ال�ش���غري رئي����س الكتلة 
الربملاني���ة لالئت���الف بح�ش���ب روي���رتز ان 
القائم���ة املفتوح���ة املطلقة يحتاج  "نظ���ام 
اىل جه���د لوج�ش���تي كب���ري ج���دا ال ميك���ن 

للمفو�ش���ية ان توؤمن���ه خ���الل ماتبق���ى من 
فرتة وحل���ني موعد االنتخابات , مبينا كما 
ان هذا النظام ال ي�ش���من ح�ش���ول الن�ش���اء 
على احل�ش���ة املقررة لهن وفق الد�ش���تور , 
مو�ش���حا ان نظام القائمة املفتوحة يهم�س 

االقليات والن�شاء.
من جهتها جددت املفو�شية العليا امل�شتقلة 
لالنتخاب���ات يف الع���راق التاأكي���د على اأنها 
�ش���تعمل بقان���ون انتخاب���ات �ش���نة 2005 
يف ح���ال مل يقر جمل����س النواب التعديالت 
املقرتحة على هذا القانون منت�شف ال�شهر 

احلايل. 
ويف ه���ذا ال�ش���دد, قال���ت ع�ش���و جمل����س 

املفو�ش���ني يف املفو�شية حمدية احل�شيني 
قان���ون  "اإن  �ش���وا":  بح�ش���ب"راديو 
االنتخاب���ات لع���ام 2005 م���ا يزال �ش���اري 
املفعول و�ش���تعمل املفو�ش���ية على تطبيقه 
يف حال مل يق���ر الربملان التعديالت املقررة 
علي���ه. )القانون( م���ا يزال �ش���اري املفعول 
لغاي���ة االآن لذا �ش���نعمد عل���ى تطبيقه اإذا مل 

يقر الربملان التعديالت على القانون". 
وقال م�ش���در ان التظاهرة جاءت للمطالبة 
باعتم���اد القائمة املفتوح���ة يف االنتخابات 
املقبل���ة النه���ا التعب���ري ال�ش���ادق ع���ن راأي 
ال�ش���ارع العراقي الختي���ار ممثليه بحرية , 
موؤك���دا  ان جموع املتظاهري���ن ومن خالل 
�ش���عاراتهم والفتاته���م توؤيد دع���وة املرجع 
الدين���ي االعل���ى ال�ش���يد علي ال�شي�ش���تاين 

ب�شرورة اعتماد القائمة املفتوحة".
القائم���ة  اعتم���اد  ان  اىل  وجتدراال�ش���ارة 
املفتوحة يف االنتخابات القادمة ا�ش���بحت 
مطلبا �ش���عبيا من اجل اختيار ال�شخ�شيات 

الربملانية اجلديدة .
 يف غ�ش���ون ذل���ك اأع���دت اللجن���ة االأمني���ة 
العليا امل�ش���رفة على اأم���ن االنتخابات خطة 
خا�ش���ة لتوفري احلماية للناخبني واملراكز 
االنتخابية خ���الل االنتخابات الت�ش���ريعية 

املزمع اإجراوؤها مطلع العام املقبل . 
وقال املتحدث با�ش���م خط���ة فر�س القانون 
اللواء قا�ش���م عطا بح�ش���ب" راديو �ش���وا" 
اأن هناك جلنة اأمنية عليا م�ش���رفة على اأمن 
االنتخاب���ات وهناك خططا مو�ش���وعة من 
قب���ل وزارت���ي الدف���اع والداخلية, م�ش���ريا 
اإىل اأهمية توفري االأجواء االأمنية املنا�شبة 
للناخ���ب العراق���ي , واأعلن عطا ا�ش���تمرار 
التح�ش���ن يف الو�ش���ع االأمني يف العا�شمة 
بغداد منذ �شهر اأيلول املا�شي الذي �شجلت 
فيه اأعم���ال العنف اأدنى م�ش���توياتها خالل 

العام احلايل. 

ال�سي�ستاين يجدد دع�ته باعتمادها

القائمة املفتوحة مطلب  ر�ضمي و�ضعبي لختيار الأن�ضب والأ�ضلح للربملان

بغداد / املدى
اتهم الناطق الر�ش���مي با�ش���م الكتلة ال�ش���درية 
يف جمل����س الن���واب اأحمد امل�ش���عودي: النائب 
االول لرئي�س جمل�س النواب خالد العطية بانه 
لع���ب دورًا  خط���ريًا يف عرقل���ة ال���دور الرقابي 

والت�شريعي يف جمل�س النواب. 

وق���ال امل�ش���عودي بح�ش���ب ) واع (: ان" الكتلة 
�ش���تقف مع الكتل ال�شيا�ش���ية التي �شتقدم طلبا 
حلج���ب الثق���ة ع���ن العطي���ة وانهم م�ش���تعدون 

للتوقيع على اقالته ".
وا�ش���اف :ان" دوره ال�شيء ال ين�شجم مع عمل 
ودور الربملان ال�ش���اعي لتفعي���ل دوره الرقابي 

وان الوق���ت غري كاف للخو����س يف هذا االمر, 
م�ش���ددا عل���ى ان���ه لو بق���ي ا�ش���بوع واح���د من 
عم���ر الربملان فان ذلك المينع م���ن اقالة العطية 
الذي عرق���ل الكثري من عمل جمل����س النواب".
م���ن جانبه اعل���ن النائ���ب االول لرئي�س جمل�س 
الن���واب )خال���د العطي���ة (: ان���ه ال يوؤيد مقرتح 

العلي���ا  املفو�ش���ية  رئي����س  ع���ن  الثق���ة  حج���ب 
لالنتخاب���ات )فرج احلي���دري( معت���ربا ان هذا 
العمل غري منا�ش���ب ولي�س يف حمله كونه يوؤثر 
على اجراء االنتخابات يف موعدها الد�شتوري 

 ".
وق���ال العطي���ة بح�ش���ب" موق���ع ن���ون " اثن���اء 

زيارته العتبة احل�ش���ينية: ان �ش���حب الثقة عن 
احلي���دري يف ه���ذا الوق���ت �ش���يعر�س العملية 
ال�شيا�ش���ية والدميقراطية يف العراق اىل خطر 
, م�شيفا : ال توجد اأي نّية بني الكتل ال�شيا�شية 
عل���ى �ش���حب الثقة م���ن ال�ش���يد ف���رج احليدري 

وخ�شو�شا يف هذا الوقت بالتحديد". 

ال��ع��ط��ي��ة " لق����ال����ة   " ال����ن����واب  داخ�����ل  ت���وج���ه 

بغداد / املدى
و�ش���ف ع�ش���و جلن���ة النف���ط والغاز 
النيابي���ة ع���ن كتل���ة الف�ش���يلة جاب���ر 
خليف���ة جاب���ر اجل���دل ح���ول قان���ون 
النف���ط والغ���از باأن���ه �شيا�ش���ي بح���ت 
يف وق���ت م���ا ت���زال اخلالفات ب�ش���اأن 
ه���ذا القان���ون م�ش���تمرة ب���ني الكت���ل 

اأن  ن���واب  يرج���ح  فيم���ا  ال�شيا�ش���ية, 
يت���م تاأجيل هذا القان���ون حتى الفرتة 

الربملانية املقبلة. 
ب�ش���اأن  اخلالف���ات  جاب���ر"  واعت���رب 
م�ش���روع قان���ون النف���ط والغاز "غري 
ا�ش���تمرار  ظ���ل  يف  وذل���ك  واقعي���ة" 
حكومتي املرك���ز واالإقليم بفتح الباب 

يف  االأجنبي���ة  اال�ش���تثمارات  اأم���ام 
تطوير احلقول النفطية. 

وق���ال جابر بح�ش���ب "راديو �ش���وا": 
اإن اخلالف���ات احلالي���ة ت���دور ح���ول 
املالح���ق االأربعة للقان���ون. " فوزارة 
االأول  امللحق���ني  اإن  تق���ول  النف���ط 
والث���اين يج���ب اأن يكون���ا من ح�ش���ة 

�ش���ركة النفط الوطنية, يف ما يطالب 
اإقليم كرد�ش���تان بعر����س كل املالحق 
اأن وزارة النف���ط  لال�ش���تثمار, ومب���ا 
املنتج���ة  احلق���ول  بالفع���ل  عر�ش���ت 
واملكت�ش���فة لال�ش���تثمار ف���اإن اخلالف 
مل يع���د له وج���ود, واأعتقد باأن اجلدل 

�شيا�شي بحت". 

الكت���ل  اأغل���ب  اأن  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
كرد�ش���تان  اإقلي���م  حتم���ل  النيابي���ة 
قان���ون  اإق���رار  عرقل���ة  م�ش���وؤولية 
النف���ط والغ���از, اإال اأن ع�ش���و اللجنة 
االقت�ش���ادية النيابي���ة ع���ن التحال���ف 
الكرد�ش���تاين حممد خلي���ل رف�س هذا 
االته���ام واأك���د اأن اإقرار ه���ذا القانون 

لعق���ود  اإ�ش���افية  "�ش���رعية  �ش���يعطي 
النف���ط الت���ي اأبرمه���ا االإقلي���م خ���الل 

االأعوام الثالثة املا�شية". 
ويف ظل ا�ش���تمرار اخلالف بني الكتل 
ال�شيا�ش���ية, توقع عدد من النواب اأن 
يتم ترحيل اإقرار قانون النفط والغاز 

اإىل الربملان املقبل. 

ب�����رمل�����اين: اجل�������دل ح�����ول ق����ان����ون ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ���ض��ي��ا���ض��ي

املوافقة على تاأ�ضي�س 
كلية جديدة يف بلد
بغداد / املدى
 اأعلن الناطق الر�شمي با�شم احلكومة علي الدباغ: اإن جمل�س 
الوزراء قرر املوافقة على تاأ�شي�س كلية االإمام اجلامعة االأهلية 
يف حمافظة �شالح الدين/ ق�شاء بلد ا�شتنادًا اىل املادة 6 من 
قانون اجلامعات والكليات االأهلية.
 واأ�شار الدباغ اىل اأن املوافقة على تاأ�شي�س كلية االإمام 
اجلامعة االأهلية يف حمافظة �شالح الدين/ ق�شاء بلد, 
تاأتي بغية تفعيل وتن�شيط التعليم اجلامعي االأهلي لريتقي 
مب�شوؤولياته ويرفد قطاعات املجتمع بالكفاءات العلمية حيث 
�شتكون تلك اجلامعات ظهريًا للجامعات العراقية االأخرى, 
على اأن تخ�شع اىل والية وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي يف اجلوانب العلمية واالأكادميية كافة , مو�شحا: 
اأن رئي�س جمل�س الوزراء �شبق واأن ن�شب يف اجلل�شة )25( 
االعتيادية  قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
بدرا�شة الواقع العلمي والفني للجامعات والكليات االأهلية 
من حيث �شمان ا�شتيفائها ل�شروط منح اإجازة التاأ�شي�س, 
وكذلك ن�شب رئي�س جمل�س الوزراء بالتعاون والتن�شيق مع 
وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي لو�شع خطة مركزية تبني 
احلاجة الفعلية لالخت�شا�شات العلمية والفنية واملهنية التي 
ال تغطيها اجلامعات الر�شمية, والتي ميكن اأن توؤمنها الكليات 
االأهلية.
 واأ�شاف الدباغ: اأن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
قدمت طلبًا ملنح اإجازة تاأ�شي�س لكلية اأهلية با�شم )كلية االإمام 
اجلامعة( يف حمافظة �شالح الدين/ق�شاء بلد بناءًا على 
طلب �شبق واأن قدمه احتاد احلقوقيني العراقيني وبعد اأن 
مت اإقرار النظام الداخلي للجامعة من قبل الدائرة القانونية 
يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واإقرار املناهج 
الدرا�شية الأق�شام الكلية من قبل جلان العمداء املتخ�ش�شة, 
وبعد اأن توفرت كافة امل�شتلزمات املطلوبة ا�شتنادًا اىل قانون 
اجلامعات والكليات االأهلية رقم )13( ل�شنة 1996, وت�شمنت 
الكلية اأق�شام القانون واإدارة االأعمال واللغة العربية مع اأق�شام 
اإدارية اأخرى تلحق بها. ويتاألف املالك التدري�شي لها من 
)21( تدري�شيًا لالأق�شام املذكورة اجلدير بالذكر اأن يف اجتماع 
جمل�س الوزراء بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2009/7/28 قد 
ن�شب اإ�شدار اإجازات تاأ�شي�س اجلامعات والكليات االأهلية 
,يتم بعد اإكمال كافة ال�شروط وال�شوابط املن�شو�س عليها يف 
قانون اجلامعات والكليات االأهلية املذكور اأعاله .

كربالء / املدى
ذك���ر املن�ش���ق الع���ام ملنظم���ة دع���اة 
يف  التعذي���ب  ومناه�ش���ة  ال�ش���الم 
الع���راق مق���داد جب���ار الدفاعي: اإن 
االول  موؤمتره���ا  اأقام���ت  املنظم���ة 
ام����س ال�ش���بت يف مدين���ة كرب���الء 
مب�شاركة عدد من املنظمات الدولية 
وبع�س الدوائر احلكومية واأع�شاء 

من احلكوم���ة املحلية, واأن املوؤمتر 
الثاين �شيقام يف اإحدى حمافظات 

اأقليم كرد�شتان العراق.
وكال���ة  بح�ش���ب  الدفاع���ي  وق���ال 
دع���اة  "منظم���ة  اإن   :) )اآكاني���وز 
ال�شالم حلقوق االن�شان ومناه�شة 
نواته���ا  ت�ش���كلت  الت���ي  التعذي���ب 
املتح���دة  الوالي���ات  يف  االوىل 

االمريكي���ة اأقام���ت موؤمترها االول  
للتعري���ف بربناجمه���ا الداع���ي اىل 
مراعاة حقوق االن�ش���ان ومناه�شة 
عملي���ات التعذيب التي يتعر�س لها 
املعتقل���ون يف ال�ش���جون العراقي���ة  
باال�ش���افة اىل ن�ش���ر مبادئ ال�شالم 
والالعن���ف ب���ني او�ش���اط املجتم���ع 

العراقي". 

واأو�شح "�شنبا�ش���ر عملنا بعد هذا 
املوؤمت���ر بر�ش���د االنته���اكات الت���ي 
الع���راق,  املواط���ن  له���ا  يتعر����س 
وج���ود  ذات���ه  الوق���ت  يف  موؤك���دا 
انتهاكات حلقوق االن�ش���ان ما زالت 
متار����س يف ع���دد م���ن املوؤ�ش�ش���ات 
االمنية العراقية وحتتاج اىل جهد 
كب���ري من قب���ل املنظم���ات االمنانية 

لوقفها".
منظم���ة  اأن  اىل  اال�ش���ارة  جت���در 
دعاة ال�ش���الم ومناه�ش���ة التعذيب 
املتح���دة  الوالي���ات  يف  ت�ش���كلت 
االمريكية ال�ش���هر املا�ش���ي وت�ش���م 
�ش���ت حمافظات عراقية هي كربالء 
وكرك���وك وده���وك و�ش���الح الدين 

والنجف وبابل . 

منظمة )دعاة ال�ضالم( تقيم موؤمترها الأول مب�ضاركة دولية

90 األف ناخب 
جديد يف دياىل

دياىل / املدى 
ذكر مكتب انتخابات حمافظة دياىل  ان 
�شجالت حتديث الناخبني يف املحافظة 
اظهرت ا�ش���افة  90 األ���ف ناخب جديد 
�ش���يحق له���م االق���رتاع  يف انتخاب���ات 
جمل����س الن���واب  املزم���ع اجراوؤها يف 

منت�شف كانون الثاين املقبل .
وقال مدير املكتب عامر لطيف اآل يحيى  
بح�شب وكالة )اآكانيوز (  ام�س ال�شبت 
الناخبني  ع���دد  على  كبري  "ط���راأ  منو 
االنتخابي���ة  االأرب���ع  التج���ارب  خ���الل 
املا�ش���ية" ,مبينا اأن " 826 األف ناخب 
من �ش���منهم مواليد 1992 �شيحق لهم 
الت�شويت يوم االقرتاع يف 16 يناير\

كانون الثاين املقبل". 
واأو�ش���ح ال يحيى "كان عدد الناخبني 
اجلمعي���ة  انتخاب���ات  يف  امل�ش���جلني 
الوطني���ة )التجربة االأوىل( 624   األف 
ناخ���ب وارتف���ع اإىل 736  األ���ف ناخب 
يف جترب���ة جمل����س النواب فيم���ا طراأ 
تغي���ري اآخ���ر بل���غ 802 ال���ف ناخب يف 
جترب���ة انتخابات جمل����س املحافظة", 
اإىل  و�ش���ل  "الع���دد  اأن  اإىل  م�ش���ريا 
826 األ���ف ناخ���ب من �ش���منهم مواليد 
1992 �ش���يحق له���م امل�ش���اركة باالإدالء 
باأ�ش���واتهم يف التجرب���ة الدميقراطية 

املقبلة". 

 املحافظات / املدى
اأعلنت قيادة عمليات بغ���داد اعتقال خلية 
فيه���ا  ا�ش���تهدفت  م�ش���لحة  عملي���ة  نف���ذت 
جن���ودًا عراقي���ني يف منطق���ة اليو�ش���فية 
جنوب���ي بغ���داد م���ا ادى بحي���اة جن���دي 

ومدين وا�شابة اآخرين.
وقال بيان �ش���ادر عن قيادة العمليات يف 
بغ���داد ام����س ال�ش���بت اإن "قي���ادة عمليات 
بغ���داد �ش���كلت بع���د ي���وم احل���ادث خلي���ة 
اأمني���ة ملتابع���ة الق�ش���ية ومت جم���ع كاف���ة 
املعلوم���ات, التي ق���ادت اىل القاء القب�س 
على ثالث���ة من منفذي العملي���ة االرهابية 
وه���م ينتم���ون لتنظي���م القاع���دة وكان رد 
فع���ل الق���وات االمني���ة �ش���ريعا, واعرتف 
االرهابيون باأرتكابهم للجرمية , مو�شحا 
اأن "املعتقل���ني اعرتف���وا اي�ش���ا بارتكابهم 
جرائم اخ���رى, منها تتعل���ق باغتيال احد 
�ش���باط اجلي�س العراقي من قيادة الفرقة 
17 واي�ش���ا اغتي���ال مواطن���ة يف منطق���ة 

اليو�شفية".
يذك���ر اأن جمموعة م�ش���لحة قامت بتفجري 
عبوة نا�ش���فة يف حي ال�شهداء يف منطقة 
اليو�ش���فية جنوب���ي بغداد يف 8 ت�ش���رين 
االول اجل���اري, ا�ش���تهدفت فيه���ا دوري���ة 
للقوات االمني���ة ما اأودى بحي���اة مواطن 
وع�ش���كري ينتم���ي اىل قي���ادة الفرقة 17 

امل�ش���وؤولة عن القاطع ا�ش���افة اىل ا�شابة 
خم�شة من املواطنني بجروح خمتلفة.

ويف دي���اىل القت قوات ال�ش���رطة القب�س 
على ع�ش���ابة متخ�ش�شة بتزوير الوثائق 

وامل�شتم�شكات الر�شمية يف بعقوبة.
وذك���ر م�ش���در يف �ش���رطة املحافظة ام�س 
اربع���ة  ت�ش���م  الع�ش���ابة  ان   ": ال�ش���بت 
ا�ش���خا�س , ع���رث بحوزته���م عل���ى اختام 
للدوائ���ر الق�ش���ائية والت�ش���جيل العقاري 
مو�ش���حا   , املدني���ة  االح���وال  وهوي���ات 
:"ان اف���راد الع�ش���ابة متورطون ب�ش���رقة 
العدي���د م���ن االرا�ش���ي والدورال�ش���كنية 
االوراق  تزوي���ر  بع���د  املواطن���ني  م���ن 
الت���ي تخ����س معام���الت  وامل�شتم�ش���كات 
الت�ش���جيل العق���اري ومراجع���ة الدوائ���ر 

املخت�شة بهويات مزورة". 
ويف بابل القت قوة من مديرية التحقيقات 
اجلنائي���ة يف �ش���رطة باب���ل القب����س على 
ع�شابة ت�شم 3 ا�شخا�س اثناء عملية دهم 

الحد املخابئ يف احللة .
وذكر م�ش���در يف �شرطة املحافظة بح�شب 
وكال���ة )اإيب���ا( :" ان الع�ش���ابة اعرتف���ت 
بخطف ع���دد م���ن الفتيات وال�ش���طو على 
ع���دد من منازل التج���ار يف مدينة احللة , 
م�ش���ريا اىل انه مت �ش���بط جوازات �ش���فر 

مزورة بحوزة افراد الع�شابة.

ويف كركوك اأفاد م�ش���در اأمني م�ش���وؤول: 
اإن �ش���عبة اخلط���ف والت�ش���ليب مبديري���ة 
التحقيق���ات اجلنائي���ة يف كرك���وك األق���ت 

القب�س على ع�شابة خطف.
وقال امل�ش���در بح�ش���ب وكالة )اآكانيوز(: 
اإن "ال�ش���عبة األقت القب�س على الع�ش���ابة 
بتحري���ر  وقام���ت  ت���ركالن  منطق���ة  يف 
خمتطف بعد ف�ش���ل الع�شابة يف ا�شتيفاء 
فدي���ة قدره���ا 150000 دوالر م���ن ذويه , 
م�ش���يفا اأنه "مت نقل الع�ش���ابة اىل دائرة 
معه���م  للتحقي���ق  اجلنائي���ة  التحقيق���ات 
والتع���رف عل���ى اجلرائم الت���ي ارتكبوها 

يف كركوك". 
ويف كركوك اأفاد م�ش���در اأمني م�ش���وؤول: 
اإن �ش���عبة اخلط���ف والت�ش���ليب مبديري���ة 
التحقيق���ات اجلنائي���ة يف كرك���وك األق���ت 

القب�س على ع�شابة خطف.
وقال امل�ش���در بح�ش���ب وكالة )اآكانيوز(: 
اإن "ال�ش���عبة األقت القب�س على الع�ش���ابة 
بتحري���ر  وقام���ت  ت���ركالن  منطق���ة  يف 
خمتطف بعد ف�ش���ل الع�شابة يف ا�شتيفاء 
فدي���ة قدره���ا 150000 دوالر م���ن ذويه , 
م�ش���يفا اأنه "مت نقل الع�ش���ابة اىل دائرة 
معه���م  للتحقي���ق  اجلنائي���ة  التحقيق���ات 
والتع���رف عل���ى اجلرائم الت���ي ارتكبوها 

يف كركوك". 

اعتقال منفذي تفجري اليو�ضفية والقب�س على ثالث
 ع�ضابات اإجرامية

متظاهرون  يطالبون بالقائمة  املفتوحة  ) ا . ف . ب (


