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ه�اء يف �سبك

يحك���ى ان اح���د املغروري���ن املتغطر�ش���ن م���ن )االفندي���ة( كان يف احد 
الق���وارب النهرية يري���د العبور اىل ال�شفة االخ���رى, وملا و�شل القارب 
اىل منت�ش���ف النه���ر �شاأل االفن���دي �شاحب الق���ارب )انت تع���رف تقره 
وتكت���ب ؟( فق���ال الب���ام : )ال والل���ه عم���ي.. ما ع���رف( فق���ال االفندي: 
)خ�شرت ن�س عمرك( ويف تلك اللحظة اهتز القارب فانقلب بهما , فقال 
�شاحب الزورق : )عمي تعرف ت�شبح؟( , فقال االأفندي: )ال والله عمي , 

ما اعرف , على بختك( , فقال البام: )عمي انت خ�شرت كل عمرك(.
ه���ذا التكام���ل الذي يعن���ي ان العي�س ي�شتمر واحلي���اة ت�شري اىل االمام 
بجمي���ع النا����س , البام واحلار����س وال�شرطي والطبي���ب ورجل االأمن 
, كل يعم���ل وينا�ش���ل ويجاهد يف �شبي���ل اعاء �شاأن وطن���ه والرقي به 
, وال اأظ���ن ان اح���دًا ي�شتغني عن االآخر فالطبي���ب يحتاج عامل اخلدمة 
والق�ش���اب يحتاج بائ���ع املوا�شي و يحتاج الطبي���ب وكل له عمل حمدد 
يق���وم ه���و به , وهو الذي يعطيه �شفته وق���وة �شخ�شيته , اما ان تكون 
وزي���را فهذا ال يعني �شيئا بقدر ما يعني انك �شوف حتظى مب�شوؤوليات 
اك���رب وع���بء اأثقل, ومن يري���د ان ي�شع نف�شه ف���وق اجلميع فهو خا�شر 
اأواًل واأخ���ريًا , مثلما قلن���ا ان قيمة االن�شان عل���ى قدرعمله الذي ينجزه 
وم���ا ي�شتطيع ان يحققه طوال فرتة وج���وده يف من�شبه , لقد ا�شرتيت 
)تانك���ي( النفط ع���ام )2006( ب�)200( الف دين���ار وا�شرتيته هذا العام 
ب����)200( األف دين���ار , اي ان تغيريًا مل يطراأ على �شع���ر النفط االبي�س 
و"دّب���ة الغ���از" ه���ي االأخرى حافظت عل���ى توازنها طوال ه���ذه ال�شنن 
�ش���وى انها ا�شبح���ت تنتج من معام���ل اأهلية وال يتع���دى عمرها �شوى 

ثاثة ايام.
لق���د اختلف���ت االآراء ب�ش���اأن وزارة النفط فوزير النف���ط األقى بالكرة يف 
ملع���ب الوزارة ال�شابق���ة واتهم اأحزاب���ًا وكتًا انه���ا وراء تخّلف خطط 
وبرام���ج وزارة النف���ط مما حدا بهذه الكتلة ان تته���م الوزير بانه وراء 
اعطاء عقود نفطية ل�ش���ركات مف�شدة ومتهمة بالف�شاد, ال نعني ان تلكوؤ 
الوزارة راجع اىل الوزير بذاته , وامنا كوادر وزارة النفط والعقليات 
املوج���ودة فيها غنية عن التعريف فلماذا نحاول ان نلقي باأخطائنا على 
االآخري���ن, من املمكن ان نقول لق���د اأخطاأنا مب�شاألة كهذه ومن املمكن ان 
نق���ول ان هذه ال�ش���ركات كانت �شم���ن القائمة ال�ش���وداء ولكننا تعاملنا 
معها على ا�شا�س الو�شع االمني امل�شطرب , واالأمر اي�شا ي�شمل وزارة 
الداخلي���ة واالإعمار واال�ش���كان واملالية , اي عم���ل ال يخلو من االأخطاء 
ولي�س عيبًا ان تخالط اأعمالنا بع�س االأخطاء , وجمل�س النواب يحاول 
ان يلق���ي ال�ش���وء على مناط���ق اخللل كي يعاجلها ب���ا �شغائن او اأمور 
�شخ�شية, م���ا يحدث ان احدهم يتهم االآخر, ه���ذا يقول دعاية انتخابية 
واالآخر يحاول ان يلقي باأخطائه على االآخرين ولذا مل يتهياأ لنا ا�شاح 

اأخطائنا خال اربع �شنن ما�شية.
جمل�س النواب يجب ان يدين بالوالء اوال لل�شعب وثانيًا ملبادئ املجل�س 
ذات���ه اما ان ي�شبح ا�شتجواب وزير مثار جدل وحماكم وتهديدات فهذا 
ام���ر �شوف يخ���رج املجل�س عن دائرة اهتمامات���ه وينحي النواب جانبا 

ليجعل منهم او�شياء على كتلهم والدفاع عنها .
املفيد من القول ان البع�س مهم للبع�س االخر وعلينا ان ال ن�شع االمور 
الت���ي تتطلب منا جهدا موحدا مو�شع تفرقة وفئوية تنعك�س �شلبا على 

عمل املجل�س برمته.

)خ�سرت كل عمرك(

ا�����س����م����اء وم����دن  

ال�ساعدي 
تق���دم رئي����س جلنة النزاه���ة يف جمل�س الن���واب  �شباح 
ال�شاع���دي  مبقرتح يق�ش���ي مب�شاءلة احلكوم���ة احلالية 

ب�شاأن اأدائها يف ال�شنوات املا�شية.
واو�ش���ح ال�شاع���دي  بح�ش���ب )اآكاني���وز( ام����س االأحد, 
باأن���ه "يجب م�شاءل���ة احلكومة عن اأدائه���ا يف ال�شنوات 
املا�شي���ة, وعل���ى الربمل���ان اأن يق���وم بذل���ك قب���ل انته���اء 
ف�شله الت�شريعي االأخ���ري من عمره".  و طالب ال�شاعدي  
احلكومة باإر�شاء ع���رف يق�شي بتقدمي ما و�شفه بك�شف 
ح�شاب عن اأدائها, اإىل جمل�س النواب واللجان الربملانية 
باعتب���ار اأن الربمل���ان اأعط���ى احلكومة امليزاني���ة الازمة 
لتنفي���ذ م�شاريعها خال ال�شنوات االأربع املا�شية و�شرع 

لها القوانن الازمة لذلك. 
يذك���ر اأن جمل����س الن���واب ق���ام با�شتج���واب ثاث���ة م���ن 
ال���وزراء يف احلكوم���ة احلالية كان اآخره���م وزير النفط 
ح�شن ال�شهر�شتاين باالإ�شافة اإىل مفو�شية االنتخابات, 

يف ق�شايا تتعلق ب�شبهات ف�شاد مايل واإداري.

عثمان 
اك���د النائب ع���ن التحالف الكرد�شتاين حمم���ود عثمان " 
ان احل���ل الدائمي لق�شية كركوك موجود ولكن االخرين 
اليريدون���ه ,منوه���ا اىل ان املادة 140 م���ن الد�شتور يف 

حال تطبيقها �شتوفر احلل الدائم لهذه املحافظة".
 وتدع���و املادة 140 م���ن الد�شتور اىل تطبي���ع االو�شاع 
واجراء اح�شاء يف املحافظة مع القيام با�شتفتاء �شعبي 
فيها ويف املناطق املتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها. 
وا�شاف عثم���ان بح�شب )اإيبا( ام�س االحد" ان التطبيق 
الكام���ل لهذه امل���ادة الد�شتورية هو الكفي���ل بايجاد احلل 
الدائم���ي واملث���ايل لكرك���وك مو�شحا ان���ه الميكن فر�س 
حل���ول اذا مل يك���ن هناك توافق مابن االط���راف جميعها 

."
وا�شار اىل ان" ق�شية كركوك �شتبقى تثري االزمات اذا مل 
تتوافق مكوناتها على ح���ل لها وانه من ال�شعوبة فر�س 

حلول معينة من دون تفاهم". 
واك���د عثم���ان عل���ى" ان تطبي���ق امل���ادة 140 الد�شتورية 
يعط���ي احلق اله���ل املحافظة االختيار ماب���ن ان�شمامها 

الي جهة او جعلها اقليما م�شتقا".
 

العاين
ق���ال رئي�س كتل���ة التواف���ق الربملاني���ة ظافرالع���اين" ان 
الكتل���ة لديه���ا ماحظات �شابق���ة وحالية عل���ى اداء هيئة 
الرئا�شة , كما لديه���ا موؤ�شرات حول هذه االمور". وكان 
بع����س النواب من الكتل ال�شيا�شية املختلفة بداأوا بجمع 
تواقي���ع الإقال���ة النائ���ب االول لرئي����س جمل����س الن���واب 
خال���د العطي���ة. وا�شاف بح�ش���ب )اإيبا( "ان���ه حتى االن 
مل يعر����س علينا كجبهة توافق مو�ش���وع جمع التواقيع 
القالة النائ���ب االول لرئي�س جمل�س النواب من اي نائب 

او كتلة �شيا�شية".
واك���د "انه من ح���ق كل نائ���ب ان يفعل مايج���ده منا�شبا 
و�شائب���ا مو�شح���ا: ان ه���ذا العم���ل ي�ش���ب يف املنح���ى 

الدميقراطي ملجل�س النواب".
خ���ال  وم���ن  الن���واب  بع����س  ان  اىل  جتدراال�ش���ارة 
ت�شريحاته���م يتهم���ون النائ���ب االول لرئي����س جمل����س 
الن���واب خال���د العطي���ة بعرقل���ة عم���ل جمل����س الن���واب 

الرقابي.

العدد )1656( ال�سنة ال�سابعة - االأثنني )16(ت�سرين الثاين 2009

عبداهلل ال�سك�تي

 بغداد / املدى 
بع����ث رئي�س اجلمهورية جال طالباين بربقية تهنئة اىل 
جالة امرباطور اليابان اكيهيتو مبنا�شبة ذكرى اعتائه 
العر�����س, وج����اء يف الربقية:جالة االإمرباط����ور اأكيهيتو 
اإمرباط����ور الياب����ان ,مبنا�شبة م����رور ع�شري����ن عاما على 
اعتائكم العر�س االإمرباط����وري لدولة اليابان ال�شديقة, 
اأرج����و قب����ول اأح����ر حتياتي وته����اين جلالتك����م �شخ�شيا 

وحلكومة و�شعب اليابان.
وا�ش����اف: اأغتن����م ه����ذه املنا�شب����ة لتاأكي����د رغب����ة حكوم����ة 
و�شع����ب العراق بتطوي����ر ومتتن العاق����ات الوثيقة بن 
بلدينا ال�شديقن, والتقدم بها نحو اآفاق اأو�شع ا�شتجابًة 
مل�شال����ح �شعبين����ا, ومب����ا يعزز فر�����س التع����اون والتنمية 
وال�شام بن ال�شعوب, م�شيدين يف هذا املجال بالتجربة 

العظيمة لليابان بجوهرها احل�شاري االإن�شاين الرفيع.

اأمنيات����ي لك����م, ي����ا جالة االإمرباط����ور, مبوف����ور ال�شحة 
وال�شام, ول�شعب اليابان ا�شطراد التقدم والرفاه.

كم����ا بع����ث رئي�����س اجلمهوري����ة ج����ال طالب����اين بربقي����ة 
املعروف����ة  الرو�شي����ة  ال�شيا�شي����ة  ال�شخ�شي����ة  تهنئ����ة اىل 
يفغين����ي برمياك����وف مبنا�شب����ة عي����د مي����اده الثمان����ن, 
وج����اء يف الربقية:"ال�شديق العزي����ز يفغيني برمياكوف 
يف عي����د ميادكم الثمانن اأهديكم اأح����ر التهاين م�شفوعة 
باالأمني����ات ل�شيادتكم مبوفور ال�شح����ة واملزيد من التاألق 
والنجاح, وانت����م توا�شلون دوركم ال�شيا�شي العظيم يف 
خدم����ة اأهداف ال�شع����ب الرو�شي ال�شديق.به����ذه املنا�شبة 
ال�شعي����دة, اأوؤك����د التقدير واالعت����زاز بالعاق����ات الوثيقة 
ب����ن �شعبين����ا والت����ي كان لك����م جه����د متمي����ز يف اإر�شائها 

وتطويرها.
اأحييكم, اأيها ال�شديق العزيز, وكل عام وانتم بخري.

رئي�س اجلمهورية يبعث 
بربقيتي تهنئة اىل امرباطور 

اليابان وبرمياكوف

بغداد/ ه�سام الركابي 
ن���وري  ال���وزراء  رئي����س  دع���ا 
املالك���ي اهايل بغ���داد اىل اغاق 
كل االب���واب بوج���ه م���ا �شماهم 
دعاة الطائفية وَمن يريد الت�شلل 

عرب بوابة االنتخابات. 
وق���ال يف كلمت���ه مبنا�شب���ة يوم 
بغ���داد ام����س االح���د: ان جهود 
البع���ث ت�شاف���رت م���ع القاع���دة 
ال�شاع���ة القت���ل بن ابن���اء بغداد 
, لك���ن جه���ود اجه���زة اجلي����س 
وال�شرط���ة توا�شلت م���ع جهود 
ال�شع���ب العراق���ي ال���ذي تنا�شى 
االخت���اف وا�شط���ف اىل جنب 
بغداد وقام بحمايتها والوقوف 
اخلارج���ة  الع�شاب���ات  بوج���ه 
على القانون الذي���ن يريدون ان 

يعودوا. 
وت�ش���اءل كي���ف له���م ان يعودوا 
بغ���داد  بحك���م  ي�شارك���وا  وان 

وه���م دع���اة الطائفي���ة والتمييز 
املالك���ي  واته���م   . والتهمي����س 
يف  بالتعم���د  ال�شاب���ق  النظ���ام 
خلفي���ات  عل���ى  بغ���داد  اهم���ال 
طائفي���ة وقومي���ة , ح�شب قوله.

وتاب���ع  ان حميط بغ���داد ينبغي 
ان يحظ���ى باهتم���ام النه جممع 
وامل�شت�شعف���ن,   املحروم���ن 
داعي���ا اىل تكثي���ف اجلهود نحو 
املناط���ق املحروم���ة لرتتقي اىل 
م�شتوى مناطق بغداد االخرى. 
ووّجه ب�ا�شتكمال اجلهد بتوفري 
الوح���دات ال�شكني���ة وان تع���ود 
بغ���داد ت�شتوع���ب اهلها وان تتم 
اخلا����س  بالقط���اع  اال�شتعان���ة 
وال�شركات العام���ة جمددا امره 
بع���دم ازال���ة اأي بيت م���ن بيوت 
املتجاوزي���ن عل���ى ام���اك ودور 
الدول���ة اال بع���د توف���ري البدي���ل 

لهم.

مبنا�سبة ي�م بغداد 

املالكي يدعو العراقيني اإىل غلق الأبواب بوجه دعاة الطائفية

بغداد / املدى 
بح����ث نائ����ب رئي�����س اجلمهورية 
رئي�����س  م����ع  الها�شم����ي  ط����ارق 
جمل�����س النواب اي����اد  ال�شامرائي 
اأبرزه����ا  كان  حم����اور,  ع����دة 
وح�ش�����س  االنتخاب����ات  قان����ون 
املقاع����د التعوي�شي����ة التي تخ�س 
امل�شوت����ن يف اخل����ارج وامل�ش����ار 

اإليها بالقانون.
واو�شح الها�شم����ي اأن على الراأي 
الع����ام يف العراق اأن "يعي حقيقة 
ميك����ن  ال  الرئا�ش����ة  جمل�����س  اأن 
اأن يح����ل حم����ل جمل�����س الن����واب 
اأن  يفرت�����س  وال  الت�شري����ع  يف 
يعمل ب����دال عنه ", م�ش����ريا اإىل اأن 
من  اليوم هي  "امل�شائل اخلافية 

مهام اأع�شاء جمل�س النواب".
ثاث����ة  هنال����ك  كان����ت  واأ�ش����اف" 

قان����ون  م�ش����ودة  يف  خي����ارات 
االنتخاب����ات وزعت قبل 24 �شاعة 
من موعد الت�شوي����ت للتعامل مع 
ممثل����ي اخلارج, اإم����ا 5% اأو %10 
اأو 15% م����ن املقاع����د التعوي�شية, 
مل����اذا �ش����وت عل����ى ال�����5% ال�شبب 
اأن بع�س اأع�ش����اء جمل�س النواب 
مل  الي����وم,  املعرت�ش����ون  ومنه����م 
ي�شارك����وا بالت�شوي����ت عل����ى هذه 
الفق����رة مم����ا �شم����ح به����ذا الف����رق 
يف النق����اط الع�شر ب�ش����اأن املقاعد 
التعوي�شي����ة", مو�شح����اُ "ل����و اأن 
قاع����ة  يف  ح�ش����روا  املعني����ن  كل 
جمل�����س النواب مل����ا ح�ش����ل الذي 
ح�ش����ل والنت�شرت فكرة 15% من 

املقاعد".
ويف ت�شريح �شحفي عقب اللقاء, 
اأكد رئي�س جمل�س النواب انه "مت 

تب����ادل الراأي ب�ش����اأن ن�شبة املقاعد 
التعوي�شية, فالها�شمي لديه راأي 
يف ه����ذا املجال يكمن يف اأن تكون 
املقاعد التعوي�شية للعراقين يف 
اخل����ارج اكرب من ن�شب����ة اخلم�شة 
متثي����ل  له����م  يك����ون  ك����ي  باملائ����ة 
ويف�ش����ح  عدده����م  م����ع  يتنا�ش����ب 
والقاطن����ن  للمهجري����ن  املج����ال 
خارج العراق ليحظوا بحظ اأوفر 

يف التمثيل النيابي".
اجتم����ع  مت�ش����ل,  �شي����اق  يف 
الها�شم����ي , فور عودت����ه من تركيا 
الع����راق يف موؤمت����ر  مث����ل  حي����ث 
القمة االقت�شادي����ة لبلدان منظمة 
املوؤمت����ر االإ�شام����ي, مب�شت�شاريه 
وبحث معهم البدائل املمكنة التي 
تخ�س قان����ون االنتخاب����ات الذي 

�شرعه جمل�س النواب موؤخرا.

الها�سمي يبحث مع ال�سامرائي قانون 
النتخابات وح�س�س املقاعد التعوي�سية

بغداد / املدى
ع���ن  الن���واب  جمل����س  ع�ش���و  ذك���ر    
حم�ش���ن  الكرد�شت���اين  التحال���ف 
ال�شع���دون , اأن اأغلبية نواب التحالف 
الكرد�شت���اين ق���د ك�شف���وا ع���ن ذممهم 

املالية لهيئة النزاهة. 
وق���ال ال�شع���دون بح�ش���ب )اآكانيوز( 
ام����س االح���د اإن "طلب هيئ���ة النزاهة 
املالي���ة الأي  ال�شج���ات  ع���ن  الك�ش���ف 
نائ���ب اأو وزير اأو م�شوؤول هو واجب 

قانوين م�شروع".
جمل����س  يف  النزاه���ة  جلن���ة  وكان���ت 
الن���واب ق���د طالب���ت جمي���ع الن���واب 
وامل�شوؤول���ن و االأح���زاب ال�شيا�شي���ة 

بالك�شف عن ذممهم املالية. 
واأك���د ال�شع���دون اأن "م���ن ح���ق هيئة 
النزاه���ة اأن تطالب بذلك الأنه ال يجوز 

الأي م�شئول يف الن���واب اأو احلكومة 
اأن ميتنع عن تق���دمي كل ملفاته املالية 
كي ال يعّر�س نف�شه ملخالفة قانونية".
وكان���ت هيئ���ة النزاهة ق���د اأعلنت يف 
بي���ان لها اإن 104 نواب ك�شفوا ذممهم 
املالي���ة م�شرية اىل اإنهم ميثلون ن�شبة 
37, 8 يف املئ���ة م���ن اأع�ش���اء الن���واب 
البال���غ عدده���م 275 نائب���ًا, و ن�شرت 
الهيئة اأ�شم���اء النواب املتعاونن على 
موقعه���ا االلك���رتوين كو�شيل���ة منه���ا 

لل�شغط على الباقن. 
ودعا ال�شع���دون جميع امل�شوؤولن يف 
احلكومة و الن���واب اإىل "التعاون مع 
هيئ���ة النزاه���ة حت���ى تظه���ر احلقائق 
فيم���ا اإذا كان هناك ك�شب غري م�شروع 
اأو اأموال طائلة قد حتققت اأثناء تويل 

النيابة اأو الوزارة".

ال�سعدون :اأغلبية ممثلي 
التحالف الكرد�ستاين ك�سفوا 

عن ذممهم املالية

بغداد / املدى 
انهت طائفة ال�شابئة املندائين 

اختيار مر�شحها الذي �شي�شغل املقعد 
الربملاين املخ�ش�س لها يف جمل�س 

النواب املقبل لي�شارك يف االنتخابات 
الت�شريعية العامة وذلك خال 

االنتخابات الداخلية التي اجريت يف 
جل�شة جمل�س عموم الطائفة )الربملان( 

التي ح�شرها ال�شيخ �شتار جبار حلو 
رئي�س الطائفة ف�شا عن عدد من رجال 

الدين وجمع غفري من ابناء الطائفة 
وال�شيوف على را�شهم ع�شو جمل�س 

حمافظة بغداد علي ح�شن زهرون 
وال�شفري مثيل �شايف وال�شخ�شية 

املندائية املعروفة فوزي �شبار طاب 
الذي يزور العراق حاليا.

وكان عدد املر�شحن ثمانية مت 
التناف�س فيما بينهم على اجراء عملية 

الت�شويت ال�شري وبا�شراف جلنة 
خ�ش�شت لتدقيق اوراق االقرتاع وفرز 

اال�شوات علنا امام اجلميع, وبعد 
اربع جوالت فاز )خالد امن رومي( 
بثقة ابناء الطائفة ليكون خري معرب 

عن امالهم وتطلعاتهم امل�شتقبلية. 
ويف ختام اجلل�شة بارك ف�شيلة 

رئي�س الطائفة الروح الدميقراطية 
التي يتمتع بها العراقيون الختيار 

مر�شحيهم داعيا اجلميع اىل دعم 
مر�شح طائفة ال�شابئة املندائين خالد 
امن رومي با�شواتهم يف االنتخابات 

العامة , حمذرا يف الوقت نف�شه من 
حترك بع�س االحزاب على مقعد 

الطائفة لا�شتحواذ عليه.

ال�سابئة تنتخب 
مر�سحها للربملان 

بغداد / املدى املقبل
امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة  اأ�ش���درت   
املر�شح���ن  ت�شدي���ق  نظ���ام  لانتخاب���ات 
النتخاب���ات جمل����س الن���واب ل�شن���ة 2010 

واالجراءات التي تنظم عملية الرت�شيح.
يف  االعام���ي  املرك���ز  ع���ن  بي���ان  ونف���ل 
املفو�شي���ة ع���ن رئي����س االدارة االنتخابي���ة 
حمدية احل�شيني قولها ام�س االحد بح�شب 
ايب���ا:" اأن هنالك �شوابط تخ����س الكيانات 
ال�شيا�شي���ة واملر�شح���ن منه���ا ع���دم ج���واز 
تق���دمي قوائم مر�شح���ن بالن�شب���ة للكيانات 
ال�شيا�شي���ة غ���ري امل�ش���ادق عليه���ا م���ن قب���ل 
املفو�شي���ة وج���واز تقدمي قوائ���م مر�شحن 
خلو����س االإنتخاب���ات يف دائ���رة انتخابي���ة 
واح���دة اأو اأك���ر ,  ويف الوقت نف�شه يجوز 
ت�شكيل ائتاف مع كيان �شيا�شي اآخر لتقدمي 
قائمة مر�شحن لدوائر انتخابية اأخرى غري 

التي قدم فيها الكيان ال�شيا�شي لوحده". 
قوائ���م  تق���دمي  احل�شين���ي:" ان  وا�شاف���ت 
املر�شحن يج���ب ان يت���م يف املحافظة التي 
يرغب الكيان ال�شيا�شي او االئتاف خو�س 
االنتخاب���ات فيها , وال يجوز تك���رار اأ�شماء 
املر�شح���ن يف قوائ���م مر�شح���ي الكيان���ات 
واالئتاف���ات املختلفة,كما يج���ب ان ال يزيد 
ع���دد املر�شح���ن يف القائم���ة عل���ى �شع���ف 
عدد املقاع���د املخ�ش�شة للدائ���رة االنتخابية 
با�شتثن���اء  مر�شح���ن  ثاث���ة  ع���ن  واليق���ل 
الكي���ان ال�شيا�شي الف���رد,وان ال تق���ل ن�شبة 
الن�شاء يف القائمة عن 25% وان تقدم قائمة 
با�شماء مر�شحن اثنن لكل مقعد من مقاعد 

املكونات". 
وتابع���ت:" ان املر�شح وف���ق النظام ال�شادر 
ي�ش���رتط ان يك���ون عراقي���اآ كام���ل االهلي���ة 
ف�شا ع���ن ان ال يقل عمره عن 30 �شنة,وان 
ال يك���ون م���ن امل�شمول���ن بقان���ون امل�شاءلة 
والعدال���ة, وان ال يكون قد اأثرى ب�شكل غري 

م�ش���روع على ح�شاب الوطن واملال العام اأو 
حمكوم���اآ عليه بجرمية خملة بال�شرف, واأن 
يك���ون معروف���ا بال�ش���رية احل�شن���ة وحاما 
ل�شه���ادة الدرا�ش���ة الثانوي���ة اأو م���ا يعادله���ا 
كحد ادن���ى, واأن ال يكون ع�شوا يف القوات 

امل�شلحة عند الرت�شيح".
املفو�شي���ة  اأن  احل�شين���ي:"  واو�شح���ت 
ح���ددت م���دة زمني���ة تت�شل���م خاله���ا طلبات 
الت�شدي���ق عل���ى قوائ���م مر�شح���ي الكيانات 

ال�شيا�شي���ة واالئتاف���ات وه���ي لغاي���ة يوم 
طلب���ات  اي  تقب���ل  وال   ,  2009/11/16
للت�شديق قبل اأو بع���د هذه املدة,واأن يتعهد 
كل مر�شح ب�شحة املعلومات املدىل بها وفقًا 
ل�شيغ���ة حددتها املفو�شي���ة " م�شريا اىل ان 
املر�شح �شيفقد اأهليته للرت�شيح اذا تبن اأنه 
اأدىل مبعلوم���ات مغاي���رة للحقيقة ويتحمل 

التبعات القانونية كافة.
ون���وه باأن املفو�شية �شتح���دد اآليات تطبيق 

اأنظمتها جتاه اأي كي���ان �شيا�شي اأو اإئتاف 
وقد ت�شم���ل اعتبار املر�شحن غ���ري موؤهلن 
اأو�شح���ب الت�شديق عن الكيان ال�شيا�شي اأو 

االئتاف.
م���ن جان���ب اخ���ر اأك���دت املفو�شي���ة العلي���ا 
امل�شتقلة لانتخابات اأنها تعمل على ت�شهيل 
مهمة ت�شويت الناخبن يف مراكز االقرتاع 
واال�شت���دالل عليه���ا يف وقت مبك���ر قبل بدء 
العملي���ة ف�شا ع���ن قيامها بتوزي���ع بطاقات 

 – واالإر�شادي���ة  التوجيهي���ة   – الناخ���ب 
ال�شتدالل الناخب على موقع اقرتاعه .

وق���ال مدير دائ���رة العملي���ات يف املفو�شية 
مقرتح���ات  ع���دة  هن���اك  اأن  الزي���دي  ولي���د 
للت�شهي���ل اأك���ر,  ج���اءت ه���ذه املقرتح���ات 
وف���ق قرار جمل�س املفو�ش���ن وتلخ�شت ب�:  
توزيع �شجل الناخب���ن على مركز االقرتاع 
يف عم���وم املحافظ���ات وقب���ل 15 يوم���ا من 
االنتخابات الطاع الناخبن عليه و�شيكون 
ال�شج���ل م�شابها للبو�شرت الذي �شيعلق على 
ج���دران مراكز االقرتاع قب���ل يومن من بدء 

عملية االقرتاع .
واأو�ش���ح الزيدي يف ت�شري���ح �شحفي: اأنه 
�شيتم اإدراج اأرقام اأ�شم���اء ووكاء الغذائية  
ل���كل مركز اقرتاع لغر����س ا�شتدالل الناخب 

على مركز اقرتاعه.
م�ش���ريا اإىل اأن املجل����س ن�ش���ب التعاق���د مع 
موظ���ف اإ�شايف لدع���م عمل )مر�ش���د املركز( 
تك���ون مهمت���ه االت�ش���ال مبكت���ب امل�شاع���دة 
للبيان���ات, اإ�شاف���ة اإىل اأن املفو�شية �شتفعل 
عم���ل مكت���ب )م�شاع���دة البيان���ات( لغر����س 
ات�ش���ال مراكز االقرتاع به���ذا املكتب التابع 

اإىل مكتب املحافظة االنتخابي .
وذك���ر مدير دائ���رة العمليات ان���ه مت تكليف 
الدائ���رة بتق���دمي مقرتحات ح���ول ا�شتبدال 
بياناته���م  حدث���وا  للذي���ن  الناخ���ب  بطاق���ة 
خ���ال فرتة حتدي���ث ال�شجات كم���ا �شتفعل 
املفو�شي���ة قاع���دة بيان���ات للناخب���ن بع���د 
االنته���اء من حتليل البيان���ات وعلى موقعها 
االلك���رتوين , وكذل���ك ن�شر عناوي���ن املراكز 
التي ي�شوت فيها الناخب يف اأماكن )وكاء 

املواد الغذائية( .
"الكيان���ات  �شت���زود  املفو�شي���ة  اأن  يذك���ر 
امل���دين"  املجتم���ع  ومنظم���ات  ال�شيا�شي���ة 
مبواقع انت�شار مراك���ز االقرتاع وعناوينها 

على م�شتوى العراق.

بغداد/ املدى وال�كاالت
اإعتقل���ت ق���وات االأم���ن اثن���ن م���ن االإرهابي���ن 
املطلوبن و12 من امل�شتب���ه بهم خال اإجرائها 
اأع�ش���اء  م�شتهدف���ة  م�شرتك���ة  عملي���ات  الأرب���ع 
تابع���ن لتنظي���م القاعدة االرهاب���ي يف العراق 
النا�شف���ة  العب���وات  �شن���ع  ع���ن  وامل�شوؤول���ن 
والتن�شي���ق للقيام بهجمات اإرهابية عرب زرعهم 

العبوات النا�شفة يف جميع اأرجاء الباد.
بح�ش���ب   : االمريك���ي  للجي����س  بي���ان  وق���ال 
)اإيبا(:"ان قوات االأمن وعددًا من امل�شت�شارين 
االأمريكي���ن اأجروا عملي���ات تفتي�س الإثنن من 
املب���اين بحثًا ع���ن اأحد زعم���اء تنظي���م القاعدة 
لقيادت���ه اإح���دى اخلاي���ا االإرهابي���ة  يف اأحدى 
املناطق الريفية الواقعة على بعد 11 كلم غربي 

املو�شل اأم�س االأحد.
وا�ش���اف البي���ان " اأثن���اء البح���ث يف املنطقة, 

بندقي���ة  وج���ود  ع���ن  االأم���ن  ق���وات  ك�شف���ت 
هجومي���ة وعدد من القناب���ل اليدوية, حيث قام 
الفري���ق املتخ�ش�س يف التخل�س م���ن الذخائر 

واملتفجرات بالعمل على التخل�س منها.
واعتمادًا عل���ى االإ�شتجواب االأويل واحل�شول 
عل���ى ع���دد من االأدل���ة التي عر عليه���ا يف مكان 
احل���ادث, اإعتقلت قوات االأم���ن  م�شتبهًا به اآخر 
متعاون���ًا م���ع تنظي���م القاعدة يف الع���راق. ومل 
يكن ه���ذا الف���رد املقبو�س عليه �شم���ن برنامج 

تلك العملية.
وذك���ر البي���ان "خال تنفي���ذ العملي���ة امل�شرتكة 
الثاني���ة والت���ي ج���رت يف منطقة تق���ع 37 كلم 
جنوب غ���رب كركوك, اإ�شتطاع���ت وحدة الدعم 
الثالث���ة خلدمات الط���وارئ ومب�شاركة عدد من 
امل�شت�شاري���ن االأمريكين م���ن اإعتقال م�شتبه به 
لقيام���ه بتقدمي الدعم اللوج�شت���ي ل�شبكة تعمل 

على تفخيخ ال�شيارت يف كركوك.
ويف بغ���داد ع���رت الق���وات االأمني���ة امل�شرتكة 
عل���ى خم���زن لاأ�شلح���ة واعتقل���ت ثاث���ة م���ن 
امل�شتب���ه به���م يف منطق���ة التاج���ي. وق���ال بيان 
)اإيبا(:"ع���ر  بح�ش���ب  االمريك���ي  للجي����س 
جن���ود من فري���ق الل���واء القت���ايل االأول التابع 
لفرق���ة �ش���اح الفر�ش���ان بامل�شارك���ة م���ع جنود 
م���ن الل���واء 36 يف اجلي����س , على �ش���ت بنادق 
ن���وع AK-47, وخم�ش���ة خمازن عت���اد لنف�س 
و�ش���اح  ر�شا�ش���ة,  و92  املذك���ورة,  البن���ادق 
ر�شا����س نوع PKC م���ع 176 طلقة, وتربا�س 
بندقي���ة, وثاث قنابل يدوي���ة ال�شنع  عيار 40 
مل���م, واأحد ال�شواريخ البلغارية عيار 70 ملم, 
وخم�شة �شواريخ بلغارية اأخرى عيار 85 ملم, 
و�شبعة مقذوفات ل�شاح االآر بي جي , وا�شاف 
البي���ان " كم���ا متكن���ت الدوري���ة امل�شرتك���ة من 

اعتقال ثاثة اأ�شخا�س يف نف�س املوقع التي مت 
العثور فيه على خم���زن االأ�شلحة.وتابع البيان 
من  بالتخل�س  خمت�شة  اأمريكية  وحدة  "قامت 
الذخائر املتفجرة بنقل االأ�شلحة اإىل مقر قريب 
م���ن اأجل التخل����س منها. كما مت نق���ل املعتقلن 
الثاث���ة باأمان اإىل مكان اآخ���ر الإجراء املزيد من 

اال�شتجواب لهم.
واإىل مي�شان , ق���ال مدير اإعام �شرطة حمافظة 
مي�شان العقيد �شادق �شام :"ان مفارز مديرية 
التحقيقات اجلنائية األقت القب�س على ع�شابة 
متخ�ش�شة بتزوير العملة وترويجها".م�شيفًا 
بح�ش���ب )اإيبا(" ان عملية دهم نفذت يف منطقة 
املحافظ���ة ومت  )الدبي�ش���ات( مبرك���ز  الكرام���ة 
�شب���ط منزل ي�ش���م اأجهزة حا�ش���وب وطابعات 
االأجنبي���ة  العمل���ة  لتزوي���ر  ت�شتخ���دم  ملون���ة 
والعراقي���ة كم���ا مت القب�س عل���ى ع�شابة داخل 

املن���زل تتكون م���ن اأربع���ة اأ�شخا����س متلب�شن 
بعملي���ات طباع���ة العم���ات امل���زورة. و�شب���ط 
بحوزته���ا مبالغ كبرية من العملة املزورة تروم 
ترويجه���ا ومت م�شادرته���ا واإحالة املتهمن اىل 
الق�ش���اء.  كما قام الفري���ق االأمني بتفتي�س عدد 
من املب���اين املجاورة بحثًا ع���ن اأحد املطلوبن 
وال���ذي مت التعرف عليه بعد ذل���ك واعتقاله مع 

اثنن من امل�شتبه بهم كانوا داخل املبنى.
ويف بي���ان �ش���ادر ع���ن وزارة الداخلي���ة تلّق���ت 
امل���دى ن�شخ���ًة من���ه , اأعلنت ال���وزارة عن متكن 
مف���ارز �شرط���ة بن���ي  �شع���د م���ن الق���اء القب�س 
عل���ى املتهمن املطلوبن للعدال���ة وفق املادة )4 
ارهاب( كما القى لواء الرد ال�شريع القب�س على 
اربعة مطلوب���ن وفق املادة نف�شها يف حمافظة 
وا�شط.كما وجدت مفارز �شرطة دياىل 15 كغم 

من مادة �شي فور مبنطقة �شروين يف دياىل.

ن�سر ال�سجالت املحدثة قبل 15 ي�مًا من تاريخ الت�س�يت

امل��ف��و���س��ي��ة ت�����س��در ����س���واب���ط ت�����س��دي��ق امل��ر���س��ح��ني ل��ان��ت��خ��اب��ات

اإلقاء القب�س على ع�سابة لتزوير العمالت يف مي�سان

اإره����اب����ي����ًا وال����س���ت���ي���اء ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رة م���ن ال���س��ل��ح��ة اع���ت���ق���ال 12 

املالكي اثناء القاء كلمة يف يوم بغداد

مواطنة تديل ب�سوتها يف االنتخابات ال�سابقة .. عد�سة مهدي اخلالدي


