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ه�اء يف �سبك

يحك���ى ان اح���د اال�شخا����س ج���اء اىل بغداد م���ن القري���ة  ليعر�س على 
املحكم���ة , ن���زل �شيف���ا عل���ى اقارب���ه ارادوا ان يطيبوا خاط���ره قليال , 
اخ���ذوه وذهبوا ب���ه اىل حفلة غنائية ت�شدرها ع���ازف القانون , ت�شاءل 
الرج���ل عن هذه االآلة العجيبة التي مالأت املكان انغاما �شجية, فقيل له: 
انها القان���ون, فقال:)عفية قانون يحكم عل���ى النا�س ال�شبح ويرك�شهم 

بالليل(.
نخ�ش���ى ان يك���ون القانون كما ق���ال �شاحبنا يحك���م يف النهار ويرّق�س 
يف اللي���ل , كلنا نعرف ان الق�شاء م�شتقل يف العراق اجلديد واليخ�شع 
الي���ة �شلطة كما كان يخ�شع يف زمن النظ���ام ال�شابق , فلقد القى النا�س 
االمري���ن يف ذل���ك الزم���ان من مرون���ة القان���ون و�شدت���ه , واول ماكنت 
حتاج���ج احدهم يقارن بني الع���راق وبني الدول املتطورة بقوله ان هذه 
ال���دول متتلك قانونا , واالن وبعد التغيري وما للقانون من تاأثري خطري 
يف ك���ون هذه الدول���ة ت�شري نحو الرقي والتط���ور ام انها متتلك قانونا 

متخلفا حتكمه الوالءات ويتغري بتغري اال�شخا�س.
نري���د ان نوؤ�ش����س لدولة متتثل المر القان���ون والترق�س عليه يف الليل, 
ويف ه���ذه احلالة علينا ان ندافع عن نزاهة هذا القانون ونبني اخطاءه 
حني يقع يف اخلط���اأ واأال ندع وزارة العدل تقطن احدى بنايات عالوي 
احلل���ة املتهالك���ة فال���وزارة م�شتهدفة وه���ذا يعني ان القان���ون العراقي 
م�شته���دف م���ن خاللها. امللفات الت���ي تبعرثت اثن���اء التفجريات تعك�س 
واقع���ا متخلف���ا لل���وزارة, اوراق واوراق  يف ح���ني ان �شاحب الباقالء 
املقابل للوزارة ا�شتطاع ان يحافظ على اوانيه برغم �شدة االنفجار النه 

و�شع االواين يف دواليب حديدية.
مانري���د ان نق���ول ان اولي���ات الق�شايا الت���ي حتفظ والتحقيق���ات التي 
جت���ري  مهمة غاية االهمية ويجب احلف���اظ عليها �شاملة  ميكن الرجوع 
اليها عن���د احلاجة اىل طلب االولويات عن ق�شية معينة او متهم معني. 
يتكلم���ون عن احد الروؤ�شاء انه كان يتابع وزارة العدل ووزارة الرتبية 
باهتم���ام بالغ وحني �شئل عن ذلك قال اذا كانت العدل والرتبية �شاملتني 

فكل �شيء بخري.
يج���ب ان ي�ش���ع امل�شوؤول���ون يف اذهانه���م ان كل �شيء مه���م يف العراق 
جمي���ع ال���وزارات وجميع الدوائر وجمي���ع امل�شت�شفي���ات, ولكن هنالك 
وزارات تعك����س مدى رقي هذه االمة او تخلفها, اظن يجب رعاية هكذا 
موؤ�ش�ش���ات ومداراتها وحتى اخراجها م���ن انظمة املحا�ش�شة كي تربز 

بوجهها النا�شع اجلميل عاك�شة.
وزارة الع���دل ويف هذا الظرف بالذات من اه���م الوزارات على االطالق 
وعل���ى احلكوم���ة ان تو�شع من نظرته���ا لتطل من هذه ال���وزارة او تلك 
حامل���ة ما يوؤدي اىل التطور والتق���دم , اذا مل ن�شتطع ان ن�شرع باعمار 
بناي���ة وزارة العدل علينا ان نختار بناي���ة مالئمة لهذه الوزارة , وبعد, 
على ال�شيا�شيني ان يحرتموا ا�شتقاللية الق�شاء  ويدعوا احلكم للقا�شي 
واليح�ش���روا انف�شه���م بني املته���م واملحكم���ة, وهذا مايج���ري باملطالبة 
باع���دام هذا وتربئة ذاك, ان هذا االمر من تخ�ش�س الق�شاء ومن يجده 
الق�ش���اء جمرما يجرمه ام���ا من كان بريئا فالق�شاء ه���و الذي يربئه بال 

منا�شدات ودعاوى ولنحافظ على القانون بتفا�شيله الدقيقة.

قــانــون

ا���س��م��اء وم��دن  

عبد املهدي
بعث نائب رئي�س اجلمهورية عادل عبد املهدي 

برقية تهنئة اىل ال�شلطان قابو�س بن �شعيد 
مبنا�شبة حلول العيد الوطني ل�شلطنة عمان, 

موؤكدًا حر�شه على تعزيز وتطوير العالقات بني 
البلدين .

العي�ساوي
التقى نائب رئي�س الوزراء رافع العي�شاوي مع  

مبعوثة الرئي�س االمريكي باراك اوباما ل�شوؤون 
الالجئني واملهجرين �شامنثا باور اأم�س الثالثاء.

ومت خالل اللقاء مناق�شة تكامل اجلهود 
والتحركات لتقدمي الدعم املادي واملعنوي لال�شر 

واالفراد املهجرين والالجئني وال�شبل الكفيلة 
للتخفيف من معاناتهم واال�شتجابة ملطالبهم.

ا�شافة اىل و�شع اآليات م�شرتكة لغر�س 
ا�شراكهم يف العملية االنتخابية و�شمان متثيلهم 

يف الربملان املقبل.
ي�شار  اىل ان اجلانب االمريكي لديه مكتب 

يف ال�شفارة االمريكية ببغداد يهتم ب�شوؤون 
الالجئني واملهجرين  ويعمل على تن�شيق 

�شيا�شة احلكومة االأمريكية وبرامج م�شاعدة 
واإعادة توطني �شحايا ال�شراعات واالأ�شخا�س 

املهجرين.

االآل��سي
اأعرب رئي�س حزب االأمة النائب مثال االآلو�شي 
عن ا�شتغرابه من التكتم احلكومي حيال نتائج 

التحقيقات التي جتري يف ق�شية الدايني. 
واأبدى االآلو�شي قلقه من ال�شمت احلكومي 
وعدم اإبالغ الربملان مبجريات التحقيقات, 

والك�شف ما اإذا كان الدايني متورطا فعال يف 
تفجري الربملان بح�شب االعرتافات التي قالت 

احلكومة اإنها متتلكها من بع�س املعتقلني , 
وعزا االآلو�شي بح�شب "راديو �شوا" ال�شمت 

احلكومي ملا دعاه بخوف احلكومة من اأن 
تنك�شف اأكاذيبها حول وجود اعرتافات تدين 

الدايني, اأو لنيتها ا�شتغالل ق�شية الدايني 
كورقة انتخابية, على حد قوله , م�شيفًا اأنه ال 

يعلم ما هو نوع ال�شفقات التي عقدتها احلكومة 
يف ماليزيا حول هذه الق�شية.

درع 
قال النائب طه درع اإن اإرجاَع قانوِن االنتخاباِت 
اىل جمل�ِس النواِب �شوف يوؤخُر االنتخاباِت عن 

موعِدها املقرر .
وا�شاَف درع بح�شب )الفرات( اأن الرتكيَز 

على املهجريَن خارَج البالد واهمَاَل املهجريَن 
يف الداخِل يعطي موؤ�شرًا على وجوِد م�شالَح 

�شيا�شيٍة يف التعاطي مع هذا امللِف باخل�شو�س 
. من جهٍة اخرى قالت رئي�شُة الدائرِة االنتخابيِة 

يف املفو�شيِة العليا امل�شتقلِة لالنتخابات 
حمدية احل�شيني اإن عدَم امل�شادقِة على قانوِن 
االنتخابات من قبِل جمل�ِس رئا�شِة اجلمهورية 

�شيوؤثُر على عمِل املفو�شيِة يف التهيئِة 
لالنتخاباِت املقبلة.
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عبداهلل ال�سك�تي

بغداد / ن�سري الع�ام 
جدد عدد من اع�ش���اء جمل�س النواب 
تخوفهم من تاأجيل موعد االنتخابات 
, فيم���ا ع���د البع����س االخ���ر التاأجي���ل 
يف   , الدميقراطي���ة  عل���ى  انقالب���ًا 
وقت اعل���ن رئي�س اللجن���ة القانونية 
ملجل����س  اأحقي���ة  الن���واب  مبجل����س 
رئا�شة اجلمهورية بعد امل�شادقة على 
قان���ون تعديل قان���ون االنتخابات ان 
يقدم مقرتح قانون جديد ب�شاأن املواد 
التي يراد تعديلها اىل جمل�س النواب 
القراره ولي�س القانون ب�شكل كامل. 

وقال النائب ع���ن كتلة الف�شيلة كرمي 
لقان���ون  نق����س  اي  ان  اليعقوب���ي 
االنتخاب���ات �شيفت���ح كل امللفات التي 
كان هناك اختالف عليها يف القانون, 

و�شي�شهم يف تاجيل موعدها. 
ان  ل�)امل���دى(  اليعقوب���ي  وا�ش���اف 
من �شم���ن امللف���ات الت���ي �شتفتح يف 
ح���ال نق����س القان���ون مل���ف كرك���وك 
وح�ش����س االقليات وتوزي���ع املقاعد 
, وكذل���ك عدد مقاع���د جمل�س النواب, 
مما يحتم على املجل�س ت�شريع قانون 
لالنتخاب���ات جدي���د وب���دوره �شوف 
يدخ���ل الربملان واحلكومة يف مرحلة 

فراغ د�شتورية. 
م���ن جانبها ح���ذرت النائب���ة امل�شتقلة 
اجله���ات  بع����س  ال�شهي���ل   �شفي���ة 
م���ن  خارجي���ة   باجن���دات  املرتبط���ة 
ا�شتغالل الف���راغ الد�شتوري والقيام 
يف  الدميقراطي���ة   عل���ى  ب�"انق���الب 
ح���ال تاأجيل االنتخاب���ات الت�شريعية 

املقبلة. 

)امل���دى(  ل����  ت�شري���ح  يف  وا�ش���ارت 
اىل وج���ود م�شاع���ي لبع����س الق���وى 
لغر����س   , االنتخاب���ات  تاأجي���ل  اىل 
اال�شتعداد العادة الع���راق اىل املربع 
االول, وتابع���ت القول: لو مت تاأجيل 
االنتخاب���ات فان احلكوم���ة والربملان 
�شيتح���والن اىل موؤ�ش�شت���ي ت�شريف 
اعمال, ما �شيفت���ح املجال امام القيام 
بانقالب عل���ى الدميقراطية من خالل 
اجله���ات املدعوم���ة م���ن قب���ل بع����س 
خماب���رات دول املنطقة,وا�شارت اىل 
عراقي���ة  �شيا�شي���ة  ادوات  هن���اك  ان 
حتركها اجن���دات �شيا�شي���ة خارجية 

ال���ذي  ناقم���ة عل���ى التغي���ري الكب���ري 
ح���دث يف الع���راق , حت���اول ح���رف 
االنتخابات عن موعدها لالنق�شا�س 
على ما حتقق من اجناز بتغيري نظام 
احلكم يف العراق من �شوفيني م�شتبد 
اىل م�ش���روع بن���اء دول���ة موؤ�ش�شاتية 

دميقراطية تعددية.   
اىل ذلك ق���ال رئي�س اللجنة القانونية 
يف جمل����س الن���واب به���اء االعرجي, 
انه يحق ملجل����س رئا�شة اجلمهورية 
بع���د امل�شادق���ة عل���ى قان���ون تعدي���ل 
قان���ون االنتخاب���ات ان يق���دم مقرتح 
قان���ون جديد ب�شاأن امل���واد التي يراد 

تعديلها اىل جمل����س النواب القراره 
ولي�س القانون ب�شكل كامل. 

وا�ش���اف يف موؤمت���ر �شحف���ي عقده 
ام����س مبق���ر جمل����س الن���واب عل���ى 
باتخ���اذ  يلت���زم  ان  الن���واب  جمل����س 
والت�شريع���ة  ال�شكلي���ة  االج���راءات 
به���ذا امل�ش���روع اجلدي���د , وان تقدمي 
م�شروع جديد من قبل جمل�س رئا�شة 
طبيعي���ة,  م�شاأل���ة  ه���ي  اجلمهوري���ة 
وا�ش���ار اىل ان مناق�شة تعديل قانون 
االنتخاب���ات يف جمل����س النواب غري 
د�شت���وري الن���ه مت اق���راره م���ن قب���ل 

الربملان.

تخّوف نيابي من تاأجيل موعد االنتخابات

بغداد / املدى
وج���ه رئي����س ال���وزراء ن���وري املالكي االأجه���زة االمنية بع���دم م�ش���ادرة ال�شالح 
اخلفي���ف )امل�شد����س( او )البندقية( الذي بحوزة املواطن���ني يف دورهم ال�شكنية, 
وال�شم���اح بحيازة قطعة �شالح واحدة , على ان يقوم احلائز بت�شجيلها يف مركز 
�شرط���ة املنطقة التي ي�شكن فيها, موجهًا وزارة الداخلية با�شدار التعليمات التي 

ت�شهل تنفيذ هذا التوجيه.
فيم���ا قررت قي���ادة عملي���ات بغداد ال�شم���اح بحيازة قطع���ة �شالح خفيف���ة واحدة 

)بندقية كال�شنكوف او م�شد�س( داخل كل دار يف منطقة )ابو غريب(.
وق���ال بي���ان �شادرع���ن عمليات بغ���داد بح�ش���ب )اإيبا( اأم����س الثالث���اء "انه يجب 

ت�شجيل قطعة ال�شالح لدى مركز ال�شرطة امل�شوؤول عن املنطقة".

املالكي يوجـّه االأجهزة 
االأمنية بعدم م�صادرة 

ال�صالح اخلفيف

بغداد / املدى
دعا رئي�س جلنة النزاهة النيابية �شباح 
ال�شاعدي رئي�س الوزراء نوري املالكي 
اإىل املث���ول اأم���ام الربمل���ان ال�شتعرا�س 
عمل حكومته خالل ال�شنوات املا�شية. 
وقال ال�شاعدي بح�ش���ب "راديو �شوا" 
اإن عل���ى رئي����س ال���وزراء املج���يء اإىل 
الإثب���ات  ا�شتدع���اء  دون  م���ن  الربمل���ان 
جدي���ة احلكوم���ة يف مكافح���ة الف�شاد , 
م�ش���ريًا اىل اأن االأي���ام املقبل���ة �شت�شهد 
ا�شتج���واب وزير الهج���رة واملهجرين, 
اإ�شاف���ة اإىل متابعة عمل جلنة التحقيق 

ملي���ون   180 نح���و  "�شرق���ة"  ب�ش���اأن 
دوالر م���ن م�شاري���ع اإعم���ار يف مدين���ة 
 , ال�ش���در وال�شعل���ة, عل���ى ح���د قول���ه 
واأك���د ال�شاع���دي الب���دء بعملي���ة جم���ع 
التواقي���ع متهي���دا الإقال���ة وزي���ر النفط 
ح�ش���ني ال�شهر�شت���اين, متوقعا و�شول 
عدد التواقي���ع ل�شحب الثقة عن الوزير 
اإىل اأك���رث م���ن 100, االأمر ال���ذي يتيح 
طرح املو�ش���وع على جمل����س النواب. 
ولف���ت ال�شاع���دي اإىل اأن اال�شتج���واب 
�شيط���ال اأي�شا وزير العم���ل وال�شوؤون 

االجتماعية.

ال�صاعدي يدعو املالكي للمثول 
اأمام الربملان

بغداد / املدى
البع���ث  اجتث���اث  هيئ���ة  �شكل���ت 
جلن���ة لتدقي���ق اأ�شم���اء املر�شح���ني 
املقبل���ة.  الربملاني���ة  لالنتخاب���ات 
وق���ال م�ش���در م�ش���وؤول يف الهيئة 
بح�شب )املركز الوطني لالإعالم(: 

الد�شت���ور  وح�ش���ب  الهيئ���ة  ان 
مكلف���ة بتدقي���ق اأ�شم���اء املر�شحني 
لالنتخاب���ات م���ن حي���ث �شموله���م 
ان  م�شيف���ا:  االجتث���اث,  بقان���ون 
 500 م���ن  اأك���رث  منع���ت  الهيئ���ة 
مر�شح م���ن خمتلف املحافظات من 

اخلا�ش���ة  لالنتخاب���ات  الرت�شي���ح 
مبجال�س املحافظ���ة. واأكد امل�شدر 
ان الهيئ���ة �شتق���وم بالتدقي���ق يف 
لالنتخاب���ات  املر�شح���ني  اأ�شم���اء 
م���ن  و�شوله���ا  ح���ال  املقبل���ة 

املفو�شية.

بغداد / املدى 
طالبت جلنة االأقليات الدينية يف جمل�س حمافظة الب�شرة جمل�س 
رئا�شة اجلمهورية بنق�س قانون االنتخابات وتعديله مبا ي�شمن 
ح�شول املواطنني امل�شيحيني يف اجلنوب على متثيل يف الربملان.  
ودع���ا ممثل الطوائ���ف امل�شيحي���ة يف املجل�س �شع���د متي بطر�س 
الربمل���ان  اىل ا�شاف���ة مقع���د واحد ميث���ل م�شيحي���ي الب�شرة, اإىل 
املقاعد اخلم�شة التي خ�ش�شت وفق القانون للمكونات امل�شيحية 

يف بغ���داد واملناط���ق ال�شمالي���ة.  ولّوح بطر�س بح�ش���ب : "راديو 
�ش���وا" باللج���وء اإىل املحكم���ة االحتادي���ة يف ح���ال جتاه���ل طلب 
الطوائ���ف امل�شيحية ال�شتة التي تنت�ش���ر يف املحافظات اجلنوبية 
كالعمارة والنا�شرية وال�شم���اوة والديوانية.  ي�شار اإىل اأن اآالف 
االأ�ش���ر امل�شيحية كانت ت�شكن حمافظة الب�ش���رة قبل هجرتها اإىل 
خارج البالد يف ال�شنوات التي اأعقبت عام 2003 وتبّقى ما ال يقل 

عن 550 اأ�شرة منها نحو 120 اأ�شرة من طائفة االأرمن. 

م�صيحيو الب�صرة يطالبون بتعديل قانون االنتخابات للدخ�ل اىل الربملان 

هيئة االجتثاث ت�صكل جلنة للتدقيق باأ�صماء املر�صحني

بغداد / املدى
ق����رر جمل�س ال����وزراء تعديل قرار جمل�����س الوزراء 
رق����م)288( ل�شنة 2009 ب�ش����اأن تعوي�س املواطنني 
املت�شرري����ن يف جمم����ع ال�شاحلي����ة ال�شكن����ي جراء 
العملي����ات االإرهابي����ة الت����ي ح�شل����ت يف العا�شم����ة 
بغ����داد ي����وم االأربع����اء الدامي 2009 ,وذل����ك بتاأمني 
مبل����غ مق����داره)3.500.000.000( دين����ار )ثالث����ة 
ملي����ارات وخم�شمائ����ة ملي����ون دين����ار( ع����ن طري����ق 
اج����راء املناقلة من تخ�شي�ش����ات تعوي�س ال�شحايا 
املعتم����د �شم����ن موازن����ة وزارة املالي����ة ل�شنة 2009 
اإىل موازنة حمافظة بغ����داد وان يكون التخ�شي�س 
�شم����ن موازنة حمافظة بغ����داد ويجري ال�شرف من 
قبله����ا اأ�شولي����ا مبوجب جلن����ة ت�شكل له����ذا الغر�س 
برئا�ش����ة حمافظ بغداد , كما واف����ق جمل�س الوزراء 
بنف�س اجلل�شة على تخويل املمثل الدائم جلمهورية 
الع����راق ل����دى جامع����ة ال����دول العربي����ة ال�شفري رعد 
االآلو�ش����ي �شالحية التوقيع على النظ����ام االأ�شا�شي 
ملرف����ق البيئ����ة العرب����ي ب�شيغت����ه املعتمدة م����ن قبل 
جمل�س �شورى الدولة ا�شتنادًا اىل اأحكام املادة 80/
البن����د �شاد�شًا من الد�شت����ور وقيام وزارة اخلارجية 

باإع����داد وثيقة التخويل الالزمة حول هذا املو�شوع 
وفق ال�شياقات املتبع����ة واإحالتها اىل االأمانة العامة 

ملجل�س الوزراء.
ويف ذات ال�شياق قرر جمل�س الوزراء ت�شديد جميع 
الدي����ون امل�شتحقة والتي بذم����ة احلكومة املتمثلة ب� 
)وزارة الزراع����ة( , واخلا�ش����ة بدف����ع اال�ش����رتاكات 
املرتتب����ة عن ع�شوي����ة العراق لدى منظم����ة االأغذية 
ومنظماته����ا   )FAO( املتح����دة  ل����الأمم  والزراع����ة 
الفرعي����ة , وفق����ا للك�ش����ف ال����وارد من ه����ذه املنظمة 
بتاأريخ 2009/7/3 , والبالغة )4.974.717.30( 

دوالرا اأمريكيا و)454.206.07( يورو.
اىل ذل����ك اأعل����ن الناط����ق الر�شم����ي با�ش����م احلكوم����ة 
عل����ي الدباغ اأن جمل�����س الوزراء ق����رر املوافقة على 
م�ش����روع قانون املختارين الذي اأعد من قبل جمل�س 
�ش����ورى الدول����ة مع مراع����اة املالحظ����ات املطروحة 
من قبل الوزراء اأثن����اء اجلل�شة و االأخذ مبالحظات 
الدائرة القانونية يف االأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
واإحالت����ه اىل جمل�����س الن����واب ا�شتن����ادًا اىل اأحكام 
املادت����ني )61/البن����د اأواًل و80/البن����د ثاني����ًا( م����ن 

الد�شتور.

واأ�ش����ار الدباغ اىل اأن املوافق����ة على م�شروع قانون 
املختاري����ن تاأت����ي بغي����ة اإع����ادة تفعي����ل دور املختار 
ب�ش����كل ح�شاري ين�شجم ومتطلبات الو�شع اجلديد 
يف العراق ومن اأجل متكني املختار من تقدمي اأف�شل 
اخلدم����ات للمواطنني �شمن منطقة عمله كونه ميثل 
حلقه و�شل بني املواطنني واحلكومة ولغر�س اإدامة 
العالقة والتوا�شل مع املجتمعات املحلية وتنظيمها 
ولغر�س تنظيم عمل����ه ومكافاأته وارتباطه االإداري. 
وذك����ر الدب����اغ اأن ل����كل حملة �شم����ن ح����دود البلدية 
ول����كل قري����ة خمت����ارًا والأغرا�س ه����ذا القان����ون تعد 
القري����ة جمموعة امل�شاكن التي ال يق����ل عدد �شاكنيها 
ع����ن )300( فرد وينتخب املجل�����س املحلي باالأغلبية 
املطلق����ة ويعني املختار بقرار من املحافظ و ي�شرتط 
فيم����ن ير�ش����ح ملن�ش����ب املخت����ار اأن يك����ون عراق����ي 
اجلن�شي����ة وال يق����ل عمره ع����ن )40( �شن����ة وال يزيد 
على )65( �شن����ة واأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شمعة 
وال�شل����وك ومتزوج����ًا باالإ�شاف����ة اىل كون����ه حا�شاًل 
عل����ى �شهادة الدرا�شة املتو�شط����ة على االأقل بالن�شبة 
ملخت����ار حملة يف مركز املدين����ة اأو يف مركز الوحدة 
االإدارية وحا�ش����اًل على �شه����ادة الدرا�شة االبتدائية 

على االأق����ل بالن�شبة ملختاري الق����رى ومن ال�شروط 
االأخ����رى الواجب توفرها يف من�شب املختار هو اأن 
يكون غري ممار�س ملهنة اأو حرفة تتعار�س مع مهنة 
املختار ومن �شكنة املحلة ذاتها اأو القرية مدة ال تقل 
عن )10( �شنوات واأن ال يكون قد حكم عليه بجناية 
اأو جنح����ة خمل����ة بال�شرف م����ع كونه موؤه����اًل �شحيًا 
وبدني����ًا ومل ي�شبق له العم����ل والتعاون مع االأجهزة 
االأمني����ة والقمعي����ة للنظ����ام البائ����د وغ����ري م�شم����ول 
بقان����ون الهيئ����ة الوطني����ة للم�شاءل����ة والعدال����ة رقم 
)10( ل�شن����ة 2008 باالإ�شاف����ة اىل كونه غري منتمي 

اىل اإي كيان اأو حزب �شيا�شي.
واأ�ش����اف الدباغ اأن املختار يكل����ف مدة )4( �شنوات 
وم����ن حقه تر�شيح نف�شه جمددًا حيث يتوىل املختار 
القي����ام مبهام ع�شو ال�شبط الق�شائ����ي وفقًا الأحكام 
قانون اأ�شول املحاكم����ات اجلزائية رقم )23( ل�شنة 
1971 وكذل����ك مرافق����ة االأجه����زة املخت�ش����ة �شمانة 
حل�شن تطبيق وتنفيذ القانون من قبل هذه االأجهزة 
وعلى املختار اإخبار االأجهزة املخت�شة عن احلاالت 
امل�شتبه بها والتي تهدد االأمن وكذلك عن التجاوزات 
على االأموال العامة واإخبار رئي�س الوحدة االإدارية 

اأو املجل�����س املحلي اأو اأجهزة ال�شرط����ة عن االأعمال 
العام����ة باالإ�شاف����ة اىل  املنافي����ة لالأخ����الق واالآداب 
االإخبار عن ح����دوث االمرا�س االنتقالي����ة واالأوبئة 
وعلي����ه م�ش����ك جمموع����ة م����ن ال�شجالت ي����دون فيها 
العوائل الوافدة اأو النازحة والعوائل غري العراقية 

وكذلك �شجل لل�شكان �شمن منطقة عمله.
واأك����د الدباغ اأن تكلي����ف املختار ينته����ي عند انتهاء 
م����دة تكليفه اأو وفات����ه اأو اإ�شابت����ه بعاهة م�شتدمية 
اأو االإ�شتقال����ة اأو انقطاعه عن عمله مدة تزيد على ال� 
)30( يوم����ًا اأو االإقالة بقرار ي�شدر من املحافظ بناء  
على تو�شي����ة من املجل�س اأو �شدور حكم بات بحقه 
الرتكاب����ه جناية اأو جنحة خمل����ة بال�شرف وت�شرف 
له مكافاأة �شهرية قدرها )250( الف دينار تخ�ش�س 
�شم����ن موازنة املحافظ����ة اأثناء م����دة تكليف املختار 
بالعمل وينظ����م ختم لكل خمتار وف����ق منوذج تعده 
املحافظة ويك����ون م�شوؤواًل عن حفظ����ه وا�شتخدامه 
ب�ش����كل �شخ�ش����ي وال يج����وز ت�شليم����ه الأي �شخ�����س 
وي�شتخ����دم ه����ذا اخلت����م لتاأيي����د �شح����ة املعلوم����ات 
ال�شادرة من املختار وال يجوز للمختار اأن يتقا�شى 

اأي مبلغ مايل عن التاأييدات ال�شادرة منه.

ال�صاحلية �ــصــاكــنــي  تــعــويــ�ــض  تــ�ــصــريــع  ــل  ــدي ــع وت ــاريــن  ــخــت امل قــانــون  ــروع  ــص ــ� م عــلــى  ــة  ــق ــواف امل

لواء النمر 
االأمريكي ي�صّلم 

مهامه اإىل قوة 
اأخرى

بغداد / املدى
ت�شتعد القوة االأمريكية التي تتوىل 

املهام االأمنية امل�شرتكة يف �شرقي 
بغداد واملدائن ملغادرة العراق والتي 

حتمل ا�شم )لواء النمر( بعد ان 
�شلمت اأم�س االأول االأحد املهام اىل 

قوة اأمريكية اأخرى من الكوماندوز 
و�شلت العراق موؤخرا. 

وذكر بيان اأمريكي بح�شب )ايبا( انه 
بعد 12 �شهرا �شيعود لواء النمر وهو 

اللواء 3 القتايل , الفرقة املحمولة 
جوا 82 اىل قاعدته فورت براغ 

بوالية كارولينا ال�شمالية,
. اما القوة االأمريكية اجلديدة فهي 

لواء الكوماندوز. اللواء 2 القتايل, 
الفرقة اجلبلية العا�شرة.

وت�شم القوة االمريكية اجلديدة 6 
كتائب: الكتيبة 2 ,  فوج امل�شاة 14 , 
الكتيبة 4 , فوج امل�شاة 31 ,  الفرقة 

1 ,فوج اخليالة 89 , فوج مدفعية 
امليدان 15 ,اللواء 2 . كتيبة الفرقة 
اخلا�شة, كتيبة الدعم اللواء 210 .
و�شرح قائد القوة اجلديدة العقيد 

ديفيد ميلري قائال:" نحن م�شتعدون 
كل اال�شتعداد للعمل مع القوات 

االمنية و دعم اجلهود ملحاولة توفري 
االمن يف العراق.

بغداد / املدى
اأفاد م�ش����در يف �شرطة حمافظ����ة نينوى, 
ان قا�ش����ي حتقي����ق ناحي����ة ربيع����ة عب����د 
الك����رمي حممد �شادق تعر�س اىل حماولة 
اغتي����ال مل تكت����ب له����ا النج����اح, م����ن قب����ل 
جمموع����ة م�شلح����ة يف ناحي����ة العيا�شية 

اأم�س الثالثاء.
واأ�ش����اف امل�ش����در بح�ش����ب )اآكانيوز( ان 
"م�شلحني جمهولني اأطلقوا عيارت نارية 
عل����ى قا�ش����ي حتقي����ق ربيع����ة يف ناحي����ة 
العيا�شي����ة, ولكنه جنا م����ن املحاولة ومل 

ت�شبه االطالقات النارية".
ومل ي����دل امل�ش����در بتفا�شي����ل اإ�شافية عن 
ان"املحاول����ة  بالق����ول  مكتفي����ًا  احل����ادث, 
جنم����ت عنها ا�شابة �شائ����ق ال�شيارة التي 

كان ي�شتقلها القا�شي بجروح".
وم����ن جان����ب اآخ����ر �ش����رح مدي����ر �شرط����ة 
االق�شية والنواح����ي يف حمافظة كركوك 
, اأن ق����وة م����ن ال�شرطة الق����ت القب�س على 
مطلوب قام بعمليات خطف متعددة اأم�س 

الثالثاء .
وق����ال �شرح����د ق����ادر بح�ش����ب )اآكاني����وز( 
اإن "املدع����و فار�����س ح�ش����ن �شح����ادة وهو 
م����ن �شكنة ناحي����ة الر�شاد مطل����وب �شمن 
امل����ادة 421 خط����ف" , م�شيف����ًا "املطلوب 
القي القب�����س عليه يف ناحية تركالن ومت 

ت�شليمه للتحقيقات اجلنائية".
فيما ذكر بيان للقوات املتعددة اجلن�شيات 
ان الق����وات االمني����ة  اعتقل����ت اع�شاًء يف 
خليت����ني لتلغي����م ال�شي����ارات يف العا�شمة 

بغداد واملو�شل اأم�س الثالثاء. 
وقال البيان بح�شب )اأكانيوز( اأن" قوات 
االأم����ن اعتقل����ت يف عملي����ة امني����ة نف����ذت 
جنوب بغ����داد مطلوبني للق�ش����اء متهمني 

باأنتمائهم اىل خلية لتلغيم ال�شيارات".

واأو�شح البيان اأن" القوات االمنية بداأت 
بعملي����ة ده����م وتفتي�����س مبن����ى ال�شخ�س 
املطل����وب للق�ش����اء, ومتكن����ت م����ن اعتقال 
املطل����وب م����ع اح����د م�شاعدي����ه ال����ذي كان 

موجودًا قرب مكان االعتقال".

ويف �شي����اق مت�شل اأ�شار البي����ان اىل اأن" 
القوات االمنية اعتقلت احد عنا�شر خلية 
متخ�ش�شة بتلغيم ال�شيارات يف املو�شل" 
, واأ�ش����اف البيان اأن" ق����وات من ال�شرطة 
نف����ذت عملي����ة تفتي�����س لع����دد م����ن املباين 

غرب املو�شل, ومت اعتقال احد اع�شاء ما 
ي�شّم����ى ب�"دولة الع����راق اال�شالمية" متهم 
باأنتمائ����ه اىل خلية لتلغي����م ال�شيارات يف 

املو�شل".
ويف احلل����ة , اعلنت مديري����ة ال�شرطة يف 

باب����ل اعتقال �شابط �شرط����ة برتبة مالزم 
خطف طف����ال يف العا�شرة من العمر وقتله 
قبل ان يطال����ب ذويه بفدي����ة مالية قيمتها 

160 الف دوالر.
واو�ش����ح م�ش����وؤول �شرط����ة حمافظة بابل 
"قواتن����ا متكن����ت  ان  )اأ ف ب(   بح�ش����ب 
بينم����ا كان  التو�ش����ل اىل اخلاط����ف  م����ن 
يحاول االت�شال بعائل����ة الطفل من هاتفه 
ال�شخ�شي مطالبا بفدية قيمتها 160 الف 
دوالر مقاب����ل اط����الق �شراح����ه". , م�شيفًا 
ان "اخلاط����ف وا�شم����ه حي����در اطل�س كان 
خط����ف الطفل وهو ابن جاره, اثناء حفلة 
يف ق�ش����اء املحاوي����ل  وقتل����ه من����ذ الي����وم 
االول م����ن خطف����ه ثم ق����ام بدفن����ه يف فناء 
منزل����ه" , كما اكد امل�ش����در ان "القاتل اقر 

باجلرمية".
م����ن جان����ب اآخ����ر اأعل����ن مدير ع����ام �شرطة 
الديواني����ة العميد عب����د العزيز ال�شاحلي 
عن القب�س على ع�شابة جمرمة ارتكبت 6 
جرائم قتل وت�شليب يف املحافظة بح�شب 
االعرتافات التي اأدلوا بها للجهات االأمنية 

املخت�شة.
وقال ال�شاحل����ي:"اأن عملية القب�س متت 
خ����الل كمني ن�ش����ب لتل����ك الع�شاب����ة التي 
كان����ت ت�شتق����ل �شيارة م�شروق����ة ومتكنت 
ق����وة م����ن �شرط����ة الديوانية م����ن  القب�س 
على تلك الع�شابة االإجرامية املتكونة من 

اأربعة جمرمني وجمرمة".
واأ�ش����اف:"اأن تل����ك الع�شاب����ة متخ�ش�شة 
بعمليات القت����ل والت�شلي����ب يف املحافظة 
واع����رتف اأفرادها بارت����كاب 6جرائم قتل 
وت�شلي����ب خ����الل االأ�شه����ر االأخ����رية وذلك 
بع����د اإفادته����م للمحقق����ني به����ذه اجلرائ����م 
ومت اإحال����ة ملفاته����م اإىل الق�ش����اء لينالوا 

جزاءهم العادل.

الــديــوانــيــة يف  ع�صابة  عــلــى  والــقــبــ�ــض  طــفــال  قــتــل  الــ�ــصــرطــة  يف  مـــالزم  اعــتــقــال 

معتقلون .. �ضانعو املا�ضي

ناخب ي�ضنع امل�ضتقبل


