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ه�اء يف �سبك

ُيحكى اأن امراأة كانت متزوجة من رجل فقري , عو�شها عن الفقر فقد كان 
, لكن املراأة �شاقت ذرعًا بفقر زوجها,  حري�شًا على هنائها و�شعادتها 
ا�شتفتحت  علي(,  )�شيد  ُيدعى  فاأل  قارئ  اىل  فذهبت  معا�شرته  ومّلت 
لديه طالعها وطالع زوجها فراأى ال�شيد جمال املراأة واأعجبته فح�شب 
لها النجم واأخربها اأن جنمها وجنم زوجها ال يتالءمان وال يتوافقان 
وعليها اأن تنف�شل عنه , وملح لها من طرف خفي اأنه �شيتزّوجها اذا هي 

فعلت ذلك كذبًا وخداعًا.
, وملا عادت اىل )�شيد  املراأة وطلبت الطالق من زوجها فطلقها  ذهبت 
زوجها  اىل  رجعت  منها,  ال��زواج  عن  وعزوفه  بخداعه  اح�ّشت  علي( 
نادمة ح�شرى وطلبت منه ان يعيدها اىل ع�شمته فابى , عادت اىل امها 
�شفقت  اخلرب,  فاخربتها  جرى  عما  امها  �شاألتها   , العاثر  حظها  تندب 

احلجية يديها وقالت :)الحظت برجيلها.. والخذت �شّيد علي(.
اآخر والتكاد تتكلم مع عراقّي حتى تراه  ا�شهر من اي مثل  املثل   هذا 
يذكره ب�شخرية مّرة , وهو يعلم من زوجها ومن) �شيد علي(  لقد وقع 
ومطب  املحا�ش�شة  مطب  لهما  الثالث  مطبني  بني  العراقي  االن�شان 
حب الذات الذي ي�شري وفقه البع�س واليفكر ان يعود ادراجه للتفكري 

مب�شلحة ال�شعب.
يف  ماجنى  مثل  �شارق  يجن  ومل  االن  هو  مثلما  طليقا  املجرم  يكن  مل 
هذا الزمان ومل يحظ احد بحرية التخريب مثلما حظي املتنفذون الذين 

)يخيطون ويخربطون(.
ليقع  الدكتاتورية  معاناة  من  وخ��رج  ذات��ه  العراقي  ال�شعب  جلد  لقد 
الدميقراطية  على  جديدا  لي�س  هو   , �شعوبة  واك��ر  اعمق  مطب  يف 
فقد مار�شها قدميا وحاول عن طريق كلكام�س ان يقتني نبات اخللود 
واحلرية ليعود ال�شيخ �شابا وتكتفي االمهات بروؤية ابنائهن بال دموع 
او احزان , لكنه يف ال�شنني االخرية ا�شبح خمل�شا مل�شطلحات جديدة 
قا�س  بعهد  مر  فقد  فراغ  عن  ياأت  مل  وهذا  والفئوية,  لالنغالق  تكر�س 
تخللته حروب ه�شتريية غري حم�شوبة النتائج ولذا وقع فري�شة لالفكار 
املتطرفة التي ناغت معتقدات وموروثات ال�شعب لغر�س �شيىء كتمته 
م�شكلة  نحدد  ان  وا�شتطعنا  املخفي  افت�شح  اذ  خافيا  االن  ماعاد  لكنه 
العراق , لكننا مل نحظ بحل لهذه املوروثات وعزف االفكار املتطرفة من 
قاعدة وغريها, وبداأنا نعزف ذات املعزوفة وهذه املرة انعك�شت من قبل  
ال�شيا�شيني ب�شكل اعمال خمالفة الغري م�شحوبة بتفكري فئوي وا�شح 
للذي يريد التمحي�س, فهل طلقنا الدكتاتورية كي نحظى بدميقراطية 
وبالتايل  قراراتها  خلف  اللعب  واحد  اي  ي�شتطيع  حتى  اله�شا�شة  من 
كي  البع�س  اآراء  وح�شب  نتو�شل  االن  اننا  هذا  يعني  وهل   , اف�شالها 
دكتاتورية  ل�شنع  نهرول  ثم  ومن  االنتخابات  لتاأجيل  بفر�شة  نحظى 

جديدة ال ادري مباذا �شتدخل العراق وباي نفق �شت�شري.
البد ان حتظى بع�س القوانني املهمة بالتقدي�س واال نعترب الت�شويت 
على قانون االنتخابات كالت�شويت على منح زيادة للمتقاعدين, ف�شل 
املهم عن االهم يعطي فر�شة للذي يتقدم لتغيري قانون او نق�شه للتفكري 

مليا بكارثة كهذه.

* مثل �شعبي عراقي

"ال حظت برجيلها..!"*

ا���س��م��اء وم��دن  

عبد املهدي
ا�شتقبل نائب رئي�س اجلمهورية عادل عبد املهدي,ال�شفري 

الياباين لدى العراق �شوجي اوكاوا.
ت�شكيل  مبنا�شبة  الياباين  ال�شفري  املهدي  عبد  وهناأ 
احلكومة اليابانية اجلديدة متمنيا لهم املزيد من التقدم 

واالزدهار. 
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االرت��ق��اء 
التطلعات  يحقق  مبا  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 
اجلانب  يف  ال�شيما  امل��ج��االت  خمتلف  ويف  لكليهما 

االقت�شادي واال�شتثماري. 
من جانبه جدد اوكاوا دعم احلكومة اليابانية حلكومة 
اليابانية  ال�شركات  م�شاركة  واأهمية  العراق,  و�شعب 
م�شيدًا  ال��راف��دي��ن,  ب��الد  وتطوير  اع��م��ار  م�شاريع  يف 
باالجنازات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالأمنية املتحققة, 
خ�شو�شا بعد اإقرار جمل�س النواب لقانون االنتخابات 
العملية  اأن  اإىل  ذات����ه  ال���وق���ت  يف  م�����ش��ريا  امل��ق��ب��ل��ة, 
بت�شافر  وذلك  بالتطور  تاأخذ  العراق  يف  الدميقراطية 

جهود اأبناء ال�شعب العراقي وبكل مكوناته.

امل�سهداين
التيار  يف  ال��ب��ارز  ال��ق��ي��ادي  ال�شامرائي  حممد  ك�شف 
امل�شهداين  حم��م��ود  ي��راأ���ش��ه  ال���ذي  امل�شتقل  ال��وط��ن��ي 
الرئي�س ال�شابق للربملان العراقي عن اإمتام التحالف مع 

قائمة وحدة العراق.
البوالين  مع  التحالف  قررنا  لقد  )اإيبا(  بح�شب  وق��ال 
واأبو ري�شة واحمد عبد الغفور ال�شامرائي واملن�شوين 
نحن  العراق(.واأ�شاف" االآن  )وحدة  قائمة  لواء  حتت 
يف طور االنتهاء من اإعداد اللجان مع وحدة العراق بعد 

اأن ا�شتكملنا االإجراءات القانونية.

الب�سرة
دعا ع�شو جمل�س حمافظة الب�شرة ح�شني علي ح�شني 
مادية  ا�شرار  اىل  تعر�شوا  الذين  املحافظة  مواطني 
وج�شدية من قبل القوات الربيطانية اىل تقدمي الوثائق 
واالدلة عن تلك االنتهاكات لغر�س رفع دعاوى �شد هذه 
القوات. وقال ح�شني  لل�شحفيني ام�س االربعاء "ادعو 
الذين تعر�شوا اىل ا�شرار مادية  وج�شدية  املواطنني 
الربيطانية  ال��ق��وات  مار�شتها  التي  االنتهاكات  ج��راء 
اثناء وجودها يف الب�شرة يف الفرتة املا�شية اىل تقدمي 

وثائق وادلة عن تلك االنتهاكات".
من  جمموعة  ان��ت��دب  املحافظة  "جمل�س  ان  وا���ش��اف 
املحاكم  يف  دع���اوى  رف��ع  لغر�س  العراقيني  املحامني 
بهدف  الربيطانية  ال��ق��وات  �شد  وال��دول��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
بتلك  تورطه  يثبت  من  واح��ال��ة  املت�شررين   تعوي�س 

االنتهاكات اىل املحاكم". 
الدفاع  وزارة  داخ����ل  ت�شكلت  وح����دة  اأن  واأو����ش���ح 
االتهامات  تلك  يف  للتحقيق  اإ�شرافه,  حتت  الربيطانية 
للحقائق  علني  تق�س  هناك  يكون  اأن  يجب  ال  ان��ه  كما 
الأن من ال�شروري بحث كل حالة واأن يتم انزال العقاب 
القوات  ارتكبت.وكانت  خمالفة  هناك  اأن  ثبت  ما  اذا 
الربيطانية قد متركزت يف مدينة الب�شرة بعد التغيري 
من  االن�شحاب  ع��ام  م��ن  اك��ر  منذ  وب���داأت   2003 ع��ام 
البحرية  القوات  لتدريب  ق��وات  على  واالبقاء  العراق 

العراقية.
وكان وزير القوات امل�شلحة الربيطانية بيل راميل �شرح 
موؤخرا: اإن االتهامات اجلديدة املتعلقة بوقوع انتهاكات 
العراق  يف  بريطانيني  ع�شكريني  جانب  من  وا�شاءات 
�شيتم التعامل معها بجدية  و�شيتم التحقيق فيها, اإال اأن 

االتهامات ال يجب اأن تعامل على اأنها حقائق.

العدد )1659( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س )19(ت�سرين الثاين 2009

عبداهلل ال�سك�تي

بغداد / املدى
�شعيًا اإىل ك�شف م�شري االأ�شخا�س الذين فقدوا 
الأ�شباٍب تتعّلق بحرب اخلليج )1991-1990(, 
اجتمع يف الكويت يوم ام�س االربعاء, برعاية 
عن  ممثلون  االأحمر,  لل�شليب  الدولية  اللجنة 
)الواليات  التحالف  ودول  والكويت  ال��ع��راق 
وفرن�شا,  املتحدة,  واململكة  االأمريكية,  املتحدة 
واململكة العربية ال�شعودية( يف الدورة الثانية 

والثالثني الجتماعات اللجنة الثالثية.
وتقول مندوبة اللجنة الدولية جميلة حّمامي: 
"ال تزال مئات العائالت تعي�س يف حرية األيمة 
منذ اأكر من 18 �شنة, ولديها احلق يف معرفة 
م��ا ح��دث الأق��ارب��ه��ا امل��ف��ق��ودي��ن. ول��ك��ن وحدها 

ال�شلطات ت�شتطيع االإجابة عن ت�شاوؤالتها". 
واللجنة  الثالثية  اللجنة  اأن�شئت  ق��د  وك��ان��ت 
 1991 عامي  يف  عنها  املتفرعة  الفرعية  الفنية 
و1994 على التوايل, بهدف الك�شف عن م�شري 
بحرب  تتعّلق  الأ�شباٍب  املفقودين  االأ�شخا�س 
االآلية  هذه  و�شاعدت   .)1991-1990( اخلليج 
 300 م��ن  اأك���ر  م�شري  ك�شف  يف  االآن,  ح��ت��ى 
و82  كويتيًا,   215 بينهم  ومن  مفقود  �شخ�س 
عراقيًا, و12 �شعوديًا واأ�شخا�س من جن�شيات 

ا�شتخراج  الكويت  يف  موؤخرًا  مّت  وقد  اأخ��رى. 
اإعادتها  يتم  و�شوف  عراقيني  جنود  عدة  رفات 
اأن  " �شحيح  حمامي:  وت�شيف  ال��ع��راق.   اإىل 
يكون  اأن  ميكن  لها  حبيٍب  رف��ات  العائلة  ت�شلم 
بالن�شبة  االأهمية  غاية  يف  اأم��ر  اأن��ه  اإال  م��وؤمل��ًا, 
اإىل هذه العائلة وي�شاعد اأفرادها على مواجهة 
املا�شي, ودفن الفقيد الغايل, ورمبا اإغالق هذه 
توا�شل  و�شوف  حياتهم.  من  االأليمة  ال�شفحة 
ت��وف��ري اخل��ربات  م��ن خ��الل  ال��دول��ي��ة,  اللجنة 
وغري  حم��اي��د  كو�شيط  دوره���ا  واأداء  التقنية 
متحيز, تقدمي الدعم اإىل ال�شلطات يف جهودها 
 1000 م��ن  اأك���ر  م�شري  م��ع��رف��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الأ�شباٍب  املفقودين  عداد  يف  يزالون  ال  �شخ�س 

تتعّلق بحرب اخلليج )1991-1990(". 
التي  اجلهود  اأي�شًا  الدولية  اللجنة  وت�شاند 
اآالف  وج���ود  اأم��اك��ن  ملعرفة  ال�شلطات  تبذلها 
امل�شري  جمهويل  يزالون  ال  الذين  االأ�شخا�س 
 -1980( االإي��ران��ي��ة  العراقية  احل���رب  نتيجة 
 ,2003 ع��ام  منذ  املنظمة,  وت��ت��وىل   .)1988
ال�شرعي  ال��ط��ب  يف  حم��ل��ي��ني  خ����رباء  ت��دري��ب 
وتنظيم  الرفات  اأ�شحاب  هويات  على  للتعرف 

اإدارة الرفات.

ال�صليب االأحمر الدويل يكثف اجلهود ملعرفة 
م�صري اآالف االأ�صخا�ص منذ حرب اخلليج

بغداد / املدى
امل�شتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة  ق��دم��ت 
اىل  اقرتاحا  العراق  يف  لالنتخابات 
ناخبي  اأزم����ة  حل��ل  ال���ن���واب  جمل�س 

اخلارج. 
وقال ع�شو املفو�شية قا�شم العبودي 
يف موؤمتر ان املقرتح يق�شي بتعديل 
ال�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة م��ن قانون  امل����ادة 
ناخبو  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  االن��ت��خ��اب��ات 
اأي  اخلارج دائرة انتخابية منف�شلة, 

الدائرة )19(. 
املقرتح  يح�شل  اأن  "اأتوقع  وا�شاف: 
املفو�شية  ك�����ون  امل����واف����ق����ة,  ع���ل���ى 
ت�شتطيع تطبيقه وال يوؤثر على موعد 

االنتخابات يف كانون الثاين املقبل. 
واأ�شار العبودي اإىل اأن "الكتل النيابية 
�شتدر�س  ال���ربمل���ان  رئ��ا���ش��ة  وه��ي��ئ��ة 
االنتخابات  مفو�شية  م��ق��رتح  االآن 
عقدت  ذل��ك  اىل  به".  ال��ب��ت  اج��ل  م��ن 
اجتماعًا,  النيابية  القانونية  اللجنة 
ح�شره اع�شاء من بعثة االمم املتحدة 

ف�شال  لالنتخابات,  العليا  واملفو�شية 
عن ممثل عن نائب رئي�س اجلمهورية 
بخ�شو�س  للتباحث  الها�شمي  طارق 
عن  فيها  ع��رب  التي  الها�شمي  ر�شالة 
للمهجرين  املخ�ش�شة  للن�شبة  رف�شه 

العراقيني يف اخلارج. 
من جانبه عقد رئي�س اللجنة القانونية 
�شحفيا,  م���وؤمت���را  االع���رج���ي,  ب��ه��اء 
والذي  الثالثاء,  اجتماع  بخ�شو�س 
خرج بتو�شيات من اهمها, ان يتقدم 
مب�شروع  اجلمهورية  رئا�شة  جمل�س 
ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات 
باخلارج  امل��ه��ج��ري��ن  بح�شة  يتعلق 
ب�شيغته  القانون  على  امل�شادقة  بعد 

احلالية. 
ويف ذات ال�شياق اعلن ع�شو مفو�شية 
االنتخابات قا�شم العبودي عن تقدمي 
قانون  على  تعديل  ملقرتح  املفو�شية 
االنتخابات يت�شمن تخ�شي�س دائرة 
انتخابية منف�شلة وا�شافية للعراقيني 

يف اخلارج.

املفو�صية تقرتح حال الأزمة 
ناخبي اخلارج بجعلهم دائرة 

انتخابية منف�صلة

بغداد / املدى 
اتخذت  قد  تكون  ان  والعدالة  امل�شاءلة  هيئة  نفت 
�شيا�شية  لكيانات  ال�شماح  بعدم  االن  حتى  ق��رارا 
الربملانية  االنتخابات  يف  امل�شاركة  من  اف��راد  او 

املقبلة.
يف  م�شوؤول  عن  نقلت  قد  ال�شحف  اح��دى  وكانت 
ومنعها  الكيانات  من  ع��دد  حل  ق��ررت  انها  الهيئة 
بقانون  قادتها  ل�شمول  باالنتخابات  امل�شاركة  من 

امل�شاءلة والعدالة.
وقال ع�شو الهيئة خالد بح�شب )اإيبا( من ال�شابق 
الوان���ه ال��ق��ول مبنع اح��د االأف����راد وال��ك��ي��ان��ات من 
امل�شاركة يف االنتخابات الن الهيئة مل ت�شتلم حتى 
املفو�شية  من  واملر�شحني  الكيانات  ا�شماء  االن 

العليا امل�شتقلة لالنتخابات.
حددت  قد  لالنتخابات  العليا  املفو�شية  ان  يذكر 
ام�س االربعاء كاآخر موعد لت�شليم ا�شماء املر�شحني 

اىل االنتخابات من قبل الكيانات ال�شيا�شية كافة.
وقال ال�شامي �شنعمل على ت�شكيل جلنة للنظر يف 
كل  يف  العادة  ج��رت  كما  املر�شحني  ا�شماء  جميع 
والعدالة  امل�شاءلة  هيئة  نظام  لتطبيق  انتخابات 

على امل�شمولني ح�شبما يقرر القانون.
ميكن  ال  والد�شتور  القوانني  ح�شب  انه  واو�شح 
وامنا  باالنتخابات,  امل�شاركة  م��ن  كيان  اي  منع 
امل�شاءلة  بقانون  امل�شمولني  اال�شخا�س  منع  ميكن 

والعدالة من الرت�شح ح�شب التعليمات النافذة.
واأ�شار اىل اإن املادة 7 من الد�شتور متنع الكيانات 
التي تتبنى فكر حزب البعث واأهدافه فقط وحتظر 

عملها يف العراق حتت اي م�شمى كان.
وتن�س املادة 7 من الد�شتور على" حظر كل كيان 
او نهج يتبنى العن�شرية او االإرهاب او التكفري او 
التطهري الطائفي او يحر�س او ميهد او ميجد او 
يف  ال�شدامي  البعث  وبخا�شة  له,  يربر  او  يروج 

العراق ورموزه وحتت اي م�شمى كان, واليجوز 
ان يكون ذلك �شمن التعددية ال�شيا�شية يف العراق, 

وينظم ذلك بقانون."
من جانبه اأكد نائب رئي�س جلنة امل�شاءلة والعدالة 
يف جمل�س النواب ر�شيد العزاوي على ان القانون 
بحزب  م��رت��ب��ط��ة  ك��ان��ت  اذا  ال��ك��ي��ان��ات  ح��ل  يجيز 

البعث.
وا�شار العزاوي اىل انه ميكن منع فرد من امل�شاركة 
اجتثاث  ب��ق��رار  م�شموال  ك��ان  اذا  االنتخابات  يف 
البعث. واو�شح: ان جمل�س النواب قرر ان تكون 
هيئة اجتثاث البعث املوجودة حاليا كهيئة ت�شريف 
اخت�شا�شاتها  �شمن  االأم��ر  هذا  يدخل  لذلك  اعمال 

و�شالحياتها.
وكان جمل�س النواب قد قرر ا�شتبدال هيئة اجتثاث 
بول  االمريكي  امل��دين  احلاكم  �شكلها  التي  البعث 

برمير عام 2003 بهيئة امل�شاءلة والعدالة.

امل�صاءلة والعدالة تنفي حل اأي كيان �صيا�صي اأو منع مر�صح من االنتخابات

بغداد / املدى
اأحتج حرا�س يف �شجن املعقل على قرار نقلهم للعمل يف �شجون حمافظات 
بق�شايا  متهمني  �شجناء  ثالثة  ه��رب  على  قليلة  اأي���ام  بعد  وذل��ك  اأخ���رى, 

الب�شرة.  حمافظة  يف  املوجود  نف�شه  ال�شجن  "اإرهاب" من 
:"اإن  �شوا"  "راديو  بح�شب  الكرمي  عبد  با�شم  االإ�شالحي  احلار�س  وقال 
لقرار  انده�شوا  اأن احلرا�س  اإىل  احلرا�س مل يق�شروا يف عملهم", م�شريا 
نقلهم ب�شكل جماعي للعمل خارج الب�شرة وحتديدا يف �شجون النا�شرية 

وال�شماوة واحللة والعمارة. 
وقال احلار�س االإ�شالحي ميثم عبد خلف: اأن كثريا من الذين �شملهم القرار 

كانوا يتمتعون باإجازة يف اليوم الذي هرب فيه ال�شجناء. 
االأ�شبوع  �شهد  العدل  ل��وزارة  التابع  املعقل  �شجن  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جتدر 
بعد وقوع  غام�شة, وج��رى  ظ��روف  �شجناء يف ظل  ثالثة  ه��روب  املا�شي 
احلادث اعتقال47 حار�شا من قبل قيادة عمليات حمافظة الب�شرة للتحقيق 

معهم.

احتجاج حرا�ص �صجن املعقل على 
قرار نقلهم ملحافظات اأخرى  

بغداد / املدى 
اأعرب وزير الهجرة واملهجرين 
عبد ال�شمد �شلطان عن تاأييده 

مطالبة االأردن بدعم دويل 
مل�شاعدة الالجئني العراقيني 

املوجودين على اأرا�شيه 
واملقدرة اأعدادهم بنحو 750 

األف �شخ�س. 
وقال �شلطان بح�شب "راديو 

�شوا" اإن االأزمة املالية 
امل�شتمرة منذ عام 2008 
وانخفا�س اأ�شعار النفط 

كان لهما التاأثري االأكرب على 
امليزانية العامة للعراق "التي 
ما زالت تعاين من عجز كبري, 

ولهذا يجب اال�شتمرار يف 
حث املجتمع الدويل على 

دعم البلدان امل�شيفة لالجئني 
العراقيني ودعم النازحني 

داخل العراق اأي�شا".
ي�شار اإىل اأن رئي�س الوزراء 

االأردين نادر الذهبي اأكد 
لدى ا�شتقباله م�شاعد 

وزيرة اخلارجية االمريكية 
ل�شوؤون ال�شكان والالجئني 
والهجرة اإيريك �شوارتز اأن 
االأردن بحاجة اإىل مزيد من 

امل�شاعدات الدولية نظرا 
للعبء الذي ي�شكله الالجئون 

العراقيون على البنية التحتية 
لالقت�شاد االأردين. 

ونقلت وكالة االأنباء االأردنية 
الر�شمية )برتا( عن الذهبي 
تاأكيده اأن االأردن �شيوا�شل 

معاملة العراقيني املوجودين 
على اأرا�شيه ك�شيوف حلني 
حت�شن الظروف التي تكفل 

عودتهم اإىل العراق, بح�شب 
الوكالة.

وزير الهجرة يحث 
املجتمع الدويل على 

دعم البلدان امل�صيفة 
بغداد / املدىلالجئني العراقيني

منطقة  يف  االم��ن��ي��ة  ال���ق���وات  اغ��ل��ق��ت 
�شارعا  االرب��ع��اء  اأم�س  �شباح  ال�شعب 
عن  الك�شف  بعد  املنطقة  يف  رئي�شيا 

وجود عبوة نا�شفة يف املنطقة.
بح�شب  ال�����ش��رط��ة  يف  م�����ش��در  وق����ال 
لالجهزة  وردت  معلومات  "ان  )اإي��ب��ا( 
قبل  من  املنطقة  يف  املوجودة  االمنية 
اح���د امل��واط��ن��ني ح���ول وج����ود عبوة 
املدار�س  اح���دى  م��ن  ب��ال��ق��رب  نا�شفة 
القوات  قامت  م�شيفًا"  املنطقة",  يف 
االم��ن��ي��ة وع��ل��ى ال��ف��ور بعد ال��ت��اك��د من 
وجود العبوة باغالق ال�شارع الرئي�شي 
وطلبت من طالب املدار�س عدم الدخول 

اىل ال�شارع حلني ابطال مفعولها".
من  االأول  الفوج  من  ق��ّوة  متّكنت  فيما 
حي  ال��ب��ي��اع  منطقة  يف  ك��م��ني  ن�����ش��ب 
تفيد  معلومات  ورود  بعد  ال�����ش��ّب��اط 
بوجود ع�شابة �شتقوم ب�شطو م�شلح, 
الع�شابة  على  القب�س  ال��ق��ّوة  واأل��ق��ت 

املوؤلفة من ثالثة اأ�شخا�س.
اأمنّية  ق��وة  اعتقلت  اآخ��ر  جانب  واىل 
ت�شعة  وك��رك��وك  ب��غ��داد  يف  م�شرتكة 
عنا�شر  م��ن  ب��اأن��ه��م  ي�شتبه  اأ���ش��خ��ا���س 
خاليا لتفخيخ ال�شيارات تابعة لتنظيم 

القاعدة يف العراق.
بح�شب  االمريكي  للجي�س  بيان  وق��ال 
)اإي���ب���ا( اأم�������س االرب���ع���اء ان ال��ق��وات 

منطقة  يف  ع��م��ل��ي��ة  ن���ف���ذت  االم���ن���ي���ة 
امل��ن�����ش��ور مب��دي��ن��ة ب���غ���داد, ب��ح��ث��ا عن 
ُيعتقد  والذي  القاعدة  تنظيم  قادة  اأحد 
املفخخة  ال�شيارات  هجمات  وراء  باأنه 
مت  البيان"انه  وا�شاف  املنطقة".  يف 
بهم  م�شتبه  اأ�شخا�س  ثمانية  عتقال 
يف  عليها  ال��ع��ث��ور  مّت  الأدل����ة  ا���ش��ت��ن��ادا 
االأولية  بهم  امل�شتبه  واإف���ادات  املوقع 
اعتقلت  فيما   ." معهم  التحقيق  اثناء 
من  عنا�شر  م��ن  مكونة  اأمنية  دوري���ة 
الفرقة  وج���ن���ود  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
املتعددة اجلن�شيات يف بغداد �شخ�شنينْ 
من املطلوبني لل�شلطات االأمنية تنفيذا 
اإلقاء قب�س اأ�شدرهما الق�شاء  ملذكرتي 

االمريكي  للجي�س  بيان  وقال  بحقهما. 
االأمنية  القّوات  �شّنت  )اإيبا("  بح�شب 
اجلنوبية  االأج���زاء  يف  تفتي�س  عملية 
من بغداد بحثا عن مطلوبني لل�شلطات 
والتفتي�س  ال��ب��ح��ث  وب��ع��د  االأم��ن��ي��ة. 
املطلوبني  م��ن  اثنني  ال��ق��ّوات  اعتقلت 
ملتابعة  اأم��ن��ي  م��رك��ز  اإىل  واق��ت��ادت��ه��م��ا 
ويف  بحقهما".  االأم��ن��ي��ة  االإج�����راءات 
التطّورات االأمنية التي �شهدتها مدينة 
اآمرية  من  م�شرتكة  ق��ّوة  قامت  النجف 
العاملة  امل��دي��ري��ة  يف  ال��ط��وارئ  ف��وج 
وادي  مقربة  بتفتي�س  املدينة  ل�شرطة 
وزارة  اأ�شدرته  بيان  بح�شب  ال�شالم 
منه  ن�شخة  )امل����دى(  تلّقت  ال��داخ��ل��ي��ة 

من  القب�س على خم�شة  القاء  مّت  حيث 
مت  وق��د  ع���ّدة  ق�شايا  يف  بهم  امل�شتبه 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
عمليات  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت  م��ي�����ش��ان  ويف 
م��ي�����ش��ان ع��ن اب��ط��ال م��ف��ع��ول عبوتني 
من  متفرقتني  منطقتني  يف  نا�شفتني 
املحافظة". وقال بيان لوزارة الداخلية 
"متكن  االرب��ع��اء  اأم�س  )اإي��ب��ا(  بح�شب 
خ��ب��ري امل��ت��ف��ج��رات م��ن اب��ط��ال مفعول 
الذي  العام  الطريق  على  نا�شفة  عبوة 
قلعة  بق�شاء  ال��ك��ح��الء  ق�����ش��اء  ي��رب��ط 

�شالح".
مفعول  اب��ط��ال  البيان"ومت  وا���ش��اف 
العبوة االخرى قرب ج�شر البطاط بني 
اىل  م�شريا  واال���ش��الح  ال�شالم  ناحية 
عدم وقوع اي ا�شابات اوا�شرار جراء 

ابطال العبوتني". 
مديرية  �شبطت  مت�شل  �شياق  ويف 
ثالثة  مي�شان  يف  امل��خ��درات  مكافحة 
ا���ش��خ��ا���س ي��ت��اج��رون ب��امل��خ��درات يف 

مدينة العمارة.
وق����ال م��دي��ر ال��ع��الق��ات واالإع������الم يف 
�شرطة مي�شان العقيد �شادق �شالم "ان 
اثنني  متهمني  ثالثة  �شبطت  ال�شرطة 
منهم يف منطقة املاجدية مبركز مدينة 
قر�س   )2000( بحوزتهم  و  العمارة 
منطقة  يف  واآخ����ر  )ب��الت��ن��ي��ون(  ن���وع 
وبحوزته)500(  االإ�شالمية  ال��وح��دة 

قر�س من خمدرات ال� )بالتنيون(.
واأ�شاف بح�شب )اإيبا(:"انه متت اإحالة 

املتهمني الثالثة اإىل الق�شاء. 
وكالة  اأع��ل��ن��ت  منف�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
"يوروبول"  االأوروب����ي����ة  ال�����ش��رط��ة 
ال���ث���الث���اء ع���ن اع��ت��ق��ال 22 رج����ال يف 
واليونان  وفرن�شا  وهولندا  بريطانيا 
عمليات  يف  ل�����ش��ل��وع��ه��م  واإي���ط���ال���ي���ا 
من  معظمهم  �شخ�س  نحواألفي  تهريب 

العراقيني.
مايكل  الوكالة  با�شم  املتحدث  وق��ال   
اإن  �شوا"  "راديو  بح�شب  جين�شن 
اأغلبهم من اأ�شول عراقية ويقيمون يف 

دول اأوروبية خمتلفة.

بغداد / املدى
بيرت  اجلرنال  االأمريكي  االرك��ان  قائد  م�شاعد  اعلن 
ت�شرين   16 حتى  �شجل  الرب  "�شالح  ان   , كياريلي 
ما  اخل��دم��ة,  جنود  ب��ني  انتحار  حالة   140 ال��ث��اين 
ي�شاوي العدد االجمايل لعمليات االنتحار يف 2008 
بينما ال يزال هناك �شهر ون�شف على نهاية العام" , 
املنتحرين انخف�س اجماال على  م�شريا اىل ان عدد 
مر ال�شهور بف�شل جهود الوقاية ومتابعة امل�شابني 
او  ال�شدمة  بعد  م��ا  ح���االت  مثل  ب��اع��را���س  نف�شيا 
او  انفجارات  عن  الناجتة  الدماغية  االرجت��اج��ات 
الثاين  كانون  "يف  كياريلي  وق��ال  عنيفة.  �شدمات 
العدد  ثلث  اي  انتحار  حالة   40 اح�شينا  و�شباط 

اذار/مار�س  و"منذ  تقريبا",  العام  ه��ذا  االجمايل 
تنحو الظاهرة نحو االنخفا�س با�شتثناء �شهرين".

املتكررة  االمريكية  القوات  انت�شار  وتعترب عمليات 
يف العراق وافغان�شتان منذ �شنوات ب�شكل عام من 
ا�شباب ارتفاع عدد املنتحرين يف �شفوف الع�شكر.
وا�شحة  لي�شت  العالقة  ان  يعترب  اجلي�س  ان  اال 
"ثلث  ب��ان  كياريلي  رّد  جانبه  م��ن  م��وؤك��د.  ب�شكل 
املنتحرين ال� 140 )هذا العام( مل يخدموا ابدا" يف 
مناطق قتال , والعالقة الوحيدة التي تبينت هي ان 
اجلنود مييلون اىل االنتحار بعد مغادرة قاعدة او 

مركز, حتى وان بقوا يف الواليات املتحدة.
الكحول  ع��ل��ى  االدم�������ان  اجل��ي�����س  ي���در����س  ك���ذل���ك 

"اعلى مما  واملخدرات واالدوية التي باتت ن�شبتها 
كانت عليه قبل ثماين �شنوات".

ارك��ان اجليو�س اجلرنال  قائد  اقر  اآخ��ر   من جانب 
يتعر�شون  االم��ريك��ي��ني  اجل��ن��ود  ان  م��ول��ن  مايكل 
تخو�شهما  اللتني  احلربني  ب�شبب  االع�شاب  لتوتر 
يوؤد  مل  ذل��ك  لكن  وافغان�شتان,  ال��ع��راق  يف  بالدهم 

بالقوات امل�شلحة اىل "حافة االنهيار".
وياتي اعالن بلوغ الرقم القيا�شي يف عدد املنتحرين, 
يف الوقت الذي يدر�س فيه الرئي�س االمريكي باراك 
اوباما ار�شال تعزيزات اىل افغان�شتان, حيث �شقط 
م��ن اجلنود  ع��دد  اك��رب  االول/اك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف 

االمريكيني منذ بداية النزاع �شنة 2001.

اإبطال عب�تني نا�سفتني يف مي�سان

التهري��ب بتهم��ة  عراقي��ًا   22 تعتق��ل  االأوروبي��ة  ال�ص��رطة  وكال��ة 

ل������2009 االأم����ريك����ي  اجل��ي�����ص  ���ص��ف��وف  يف  م��ن��ت��ح��رًا   140

بغداد / املدى 
اعلن مدير عام هيئة االعالم واالت�شاالت برهان �شاوي عن متديد فرتة الرتاخي�س اخلا�شة 

ب�شيارات النقل اخلارجي )SNG ( اىل يومني.
هيئة  عقدته  الذي  االجتماع  "بعد  منه  ن�شخة  على  امل��دى(  )ح�شلت  له  بيان  �شاوي يف  وقال 
االعالم واالت�شاالت مع اللجنة القانونية يف جمل�س النواب والقا�شي بتمديد فرتة الرتاخي�س 
اىل يوم 20 / 11/ 2009  تقرر ان يكون اخر يوم للرتاخي�س بعد نهاية الدوام الر�شمي ليوم 

االحد امل�شادف 22/ 11 / 2009 باعتبار ان يومي اجلمعة وال�شبت هما عطلتان ر�شميتان.
معامالت  الجن��از  ممكن  وقت  وبا�شرع  تتوجه  بان  كافة  باجلهات  تهيب  الهيئة  وا���ش��اف:ان 

الرتاخي�س اخلا�شة ب�شيارات النقل اخلارجي وبخالف ذلك �شتتعر�س للم�شاءلة القانونية.

هيئة االإعالم واالت�صاالت متدد فرتة 
تراخي�ص النقل اخلارجي

بذور اخلراب

�ضحايا ومفقودون


