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ه�اء يف �سبك

يحكى ان ثعلبا وقردا �شارا يف طريق واحد, فمرا على مقربة مزدحمة 
اقيمت  امن��ا  تراها,  التي  ال�شواهد  ه��ذه  كل  القرد:  فقال   , بال�شواهد 
الأ�شاليف الذين كانوا يف حياتهم رجاال احرارا عظماء , فاأجابه الثعلب: 
لقد اخرتت ان�شب املو�شوعات لكذبك , فان احدا من هوؤالء ال ي�شتطيع 

ان يكذبك او يرد عليك.
وهذا ما حدث , فبع�س املدعني نظر اىل خلو ال�شاحة من ال�شهود ولذا 
�شده  �شي�شهد  اأحد  اأال  متاأكدا  واأجم��اده  تاأريخه  ويعّر�س  يطيل  �شار 
الأن ال�شواهد �شامتة وال ت�شتطيع ان جتهر بالقول وت�شرح باحلقيقة 

والذين ثووا حتتها تركوا الكالم واآثروا ال�شمت.
كثري من االأ�شياء ت�شتحق البوح ورمبا الف�شح الأن ال�شمت كما اأ�شلفنا 
الأهل القبور , اما حني ندلل اأننا اأحياء فعلينا ان نرفع احلجب وننف�س 
عنا تراب اخلوف الذي زرعته الديكتاتورية وحتاول ان ت�شقيه بع�س 

العقليات املتعفنة.
من يريد تكميم االأفواه , يحاول ان يعود اىل ع�شور الظالم كي يحاول 
ان يجعل من ال�شعب منفذا الأغرا�شه وح�شب, وبعدها يطرح ما يريد 
مثلما ا�شيع موؤخرا ان احد جمال�س املحافظات فر�س على ع�شواته اأن 
الن�شاء  على  التجربة  هذه  تعمم  ان  خ�شيتنا  وا�شد  معها  مبحرم  تاأتي 

ملختلف الوظائف.
هذه التجربة جدير بال�شعب اأن يحاربها وي�شع للذين يحاولون العودة 
عريق  تاأريخ  �شاحب  احلكاية  لهذه  خالفا  فهو   . ح��دودًا  اخللف  اىل 
با�شلوب  احلياة  لتنظيم  م�شلته  و�شع  ال��ذي  حمورابي  منذ  ومتطور 
علمي ملبيا حاجات �شعب متمدن, حيث ت�شمن مبادئ امللكية وحرية 
واحليل  الباطلة  العقود  مثل  قانونية  مفاهيم  اىل  وتو�شل  التعاقد 
القانونية وعالج م�شاألة التبادل التجاري مع حماية ال�شعفاء و�شيادة 
بعدم  القا�شي  قانون حمورابي  املادة اخلام�شة من  واألزمت  القانون, 
تغيري احلكم الذي ي�شدره بعد تبنيه وتثبيته على رقيم خمتوم , واال 
الق�شاء  به واق�شائه عن من�شب  ملا حكم  دفع 12 مرة  لعقوبة  تعر�س 
اعطى  امل��رياث حيث  م�شاألة  ع��ّرج حمورابي على  ثم  , ومن  االب��د  اىل 
لالأوالد ح�ش�شا مت�شاوية يف مرياث ابيهم ومل يعد املرياث حم�شورا 
باالبن االأكرب مع حر�شه – اي القانون – على رعاية حقوق القا�شرين 
اال  االأرم��ل��ة  زواج  يف  االإذن  منح  ع��دم  الق�شاة  من  طالبا  االط��ف��ال  من 
زوجها  ومن  منها  تعهد  على  احل�شول  ثم  لو�شعها  جيدة  درا�شة  بعد 

باملحافظة على اموال القا�شرين وتربيتهم.
ما ي�شاع حاليا مناٍف الأ�شول التمدن والإمكانات املراأة اذا اأننا يف هذه 
حمرما  جامعية  طالبة  لكل  ن�شع  ان  يجب  )امل��ح��رم(  حالة  اي  احلالة 
�شنعطل  اننا  اي  فقط  لها  الرجل حار�شا  ويبقى  امل��راأة  تعمل  �شوف  و 
اأخذ دوره وبهذا نكون قد حكمنا بجلو�س  الرجل من  املجتمع ومننع 
بناء  يف  دوره  عن  يتنازل  ان  ميكن  ال  الرجل  الأن  البيت,  يف  امل���راأة 
احلياة مل نكد نخطو خطوة اوىل خ�شو�شا يف متثيل الن�شاء مبجل�س 
النواب وتع�شيد هذه الن�شبة يف امل�شتقبل لُتعطى املراأة حقها الكامل 
يف التعلم والعمل واحلكم واختيار الزوج ورمبا نطمح ان ن�شل اىل 
�شفرها خارج العراق ا�شوًة بالرجال الإكمال درا�شتها من دون ممانعة 
اأحد مع اختيارها جمال عملها والرتكيز على قانون احوالها ال�شخ�شية 

وتخلي�س املراأة من بع�س الفقرات التي اجحفت بحقها.
اننا ومع التغيري الذي ح�شل يف العراق يجب ان نطرح اغالل االم�س 
)العورة(  فنظرية   , الباقية  ال��دول  يف  به  معمول  ما  ح�شب  ون�شري 
هي نظرية متخلفة تطلب املوت والتحجيم لن�شف املجتمع وال ميكن 

ملجتمع اأن يحيا بن�شفه فقط.

 عظمة الأ�سالف

ا���س��م��اء وم��دن  
عبد املهدي

الر�شمي  مكتبه  يف  املهدي  عبد  ع��ادل  اجلمهورية  رئي�س  نائب  ا�شتقبل 
ببغداد ال�شفري الربيطاين لدى العراق كري�شتوفر برينت�س وذلك مبنا�شبة 
وتوثيق  تطوير  بحث  اللقاء  خالل  وجرى  العراق.  يف  عمله  مهام  انتهاء 
ال�شيا�شية  ال�شعد  خمتلف  وعلى  الربيطانية  العراقية  العالقات  حلقة 

واالقت�شادية التنموية. 
ال�شفري  قدمها  التي  امل�شنية  باجلهود  ا���ش��اد  اجلمهورية  رئي�س  نائب 
برينت�س اثناء عمله من اجل تقدم العالقات الثنائية بني العراق واململكة 

املتحدة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. 
من جانبه جدد ال�شفري برينت�س دعم بالده للعملية ال�شيا�شية يف العراق, 
م�شريا اىل �شرورة اهمية وجود العراق الدميقراطي يف العامل واملنطقة 
هذه  دعم  �شرورة  اكد  كما  و�شيا�شي.  واقت�شادي  تاريخي  ثقل  من  له  ملا 
الربيطاين  ال�شفري  وا���ش��اد  ال��ب��ل��دان.  جميع  قبل  م��ن  املتنامية  التجربة 
اجل  من  املهدي  عبد  عادل  اجلمهورية  رئي�س  نائب  يبذلها  التي  باجلهود 

تطوير العراق اجلديد واي�شاله اىل مرا�شي ال�شالم واالزدهار. 

�سلطان
االمريكي  وال�شفري  �شلطان  ال�شمد  عبد  واملهجرين  الهجرة  وزي��ر  التقى 
مركز  يف  بجولة  وقاما  العائدين  العراقيني  بالالجئني  هيل  كري�شتوفر 
مركز  وُي��ع��د  العائدين.  وال��ن��ازح��ني  الالجئني  ال�شتقبال  خ�شي�شًا  اأُع���د 
رئي�شية  مراكز  �شبعة  بني  من  واحدًا   )RAC( العائدين  لت�شجيل  الكرخ 
بت�شجيل  ُتعنى  الهجرة واملهجرين  قبل وزارة  بغداد من  اإن�شاوؤها يف  مت 
ديارهم.  اإىل  العودة  يف  يرغبون  الذين  العراقيني  النازحني  وم�شاعدة 
على  ت�شرف  حكومية  غري  منظمة  وه��ي  الدولية,  الطبية  الهيئة  وتقوم 
الدعم  بتوفري   ,)USAID( الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  متويلها 

االإداري للمركز. 
من  حالة   250 جتهيز   )RAC( العائدين  لت�شجيل  الكرخ  مركز  ويتوىل 
العائدين مبعدل يومي, كما ي�شاعد عائالت الالجئني والنازحني العائدين يف 
الو�شول اإىل ديارهم, مب�شاعدة قوات االأمن, واحل�شول على امل�شتم�شكات 
مليون  القانونية وال�شحية وغريها من اخلدمات, وكذلك احل�شول على 

دينار )870 دوالًرا( مقدمة من حكومة العراق كمنحة للعائدين. 

اخلزعلي
هو  كثريا   له  يوؤ�شف   ما  ان  اخلزعلي:  حممد  النواب  جمل�س  ع�شو  قال 
تردي الواقع  االمني  يف مناطق �شمال بغداد  وخا�شة  مناطق ابو غريب 

وزوبع  حيث  راح �شحيته  العديد  من النا�س  االبرياء العراقيني.
وا�شاف اخلزعلي بح�شب )وكالة انباء االعالم العراقي /واع( هناك اكرث 
من )11( مواطنًا من عائلة واحدة  مت زهق ارواحها  خالل  حلظات بدم 
 , العراقية  الدولة   ملنت�شبي  الر�شمي   الزي  نا�س يرتدون  قبل   بارد ومن 
وبني اخلزعلي: نحن  طالبنا باجراء حتقيقات للك�شف عن هذه  اجلرائم  
وبالتعاون  مع قيادة عمليات بغداد ومت  ت�شكيل  جلنة  ملتابعة  املو�شوع 
نزاعات  �شببه  االم��ر  وك���اأن  اجل��ن��اة   على  التعرف  ع��ن  النتائج  واث��م��رت 
ع�شائرية معينة,م�شريا اىل ان هذا يدل على تردي الواقع االمني يف �شمال  
بغداد  والبد  من ح�شم هذا املوقف مبا يتالءم  وخطورة الو�شع املتدهور 
هناك  وقد ي�شتمر هذا التدهور ب�شورة غري مقبولة  قد توؤدي اىل نتائج  
كارثية  كما ح�شل يف تفجريات االربعاء واالحد الداميني وعودة م�شل�شل 

العنف من جديد اىل اطراف بغداد ". 
من جانبه اأكد النائب قا�شم عطية  اجلبوري عن االئتالف الوطني العراقي 
وع�شو جلنة االمن والدفاع ان باب التحقيق قد فتح يف �شاأن ق�شية الفلوجة 
التي وقعت يف قرية زوبع والتي راح �شحيتها عدد من املواطنني االبرياء 
موؤكدا ان جلنة االمن والدفاع يف جمل�س النواب تنتظر نتائج التحقيق. 
واأ�شاف اجلبوري: فيما يخ�س ق�شية  ابو غريب فان املعلومات بينت ان 
هنالك جمموعة  مت التعرف عليها  من نف�س  املنطقة  ومن ذات احلي هم 

اجلناة واعتقد �شوف تتم  مطاردة هوؤالء للقب�س عليهم والتحقيق معهم.

العدد )1660( ال�سنة ال�سابعة - ال�سبت )21(ت�سرين الثاين 2009

عبداهلل ال�سك�تي

 بغداد /اأحياء امل�س�ي
ببغداد  امل����وؤمت����رات  ق�����ش��ر  يف  ع��ق��د 
)اتفاق  كركوك  حول  الوطني  املوؤمتر 

هل�شنكي وم�شتقبل كركوك(.
وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب اي��اد 
التي  امل�شاكل  اح��دى  اأن  ال�شامرائي: 
كركوك  ق�شية  هي  العراق  يف  ظهرت 
موؤمترات  ع��دة  ب�شاأنها  عقدت  والتي 
اىل  اأدى  نتائجها  متابعة  ع��دم  اأن  اال 
اأن تكون غري مثمرة, واأو�شح رئي�س 
يعتمد  املوؤمتر  ه��ذا  عقد  اأن  املجل�س: 
عليها  التوقيع  مت  التي  الوثيقة  على 
يف موؤمتر هل�شنكي للم�شاحلة والذي 
اعترب موؤمترا ناجحا, موؤكدا �شرورة 
الوطن  اأر�س  على  العراقيني  اجتماع 
م�شاحلة  اىل  وال��و���ش��ول  ل��ل��ت��ح��اور 
رئي�س  القى  بعدها  حقيقية.  وطنية 
املجل�س الوطني الإقليم كرد�شتان كمال 
التعاي�س  على  فيها  اكد  كلمة  كركوكي 

االأخوي بني مكونات حمافظة كركوك, 
ملدينة  االأ�شالء  االأبناء  اأن  اىل  م�شريا 
م�شريهم  �شيحددون  من  هم  كركوك 
اإك����راه  م���ن دون  ب�����ش��ك��ل دمي��ق��راط��ي 
عليهم, م�شددا على اأن حمافظة كركوك 
مهما  ال��ع��راق  خ��ارط��ة  �شمن  �شتبقى 

كانت اخليارات متعددة ب�شاأنها.
االأقاليم  جلنة  رئي�س  القى  جانبه  من 
واملحافظات يف جمل�س النواب النائب 
ها�شم الطائي كلمة بني فيها اأن املوؤمتر 
ال يناق�س حلوال لق�شية كركوك واإمنا 
كما  ل��ل��ح��وار,  جمل�س  ت�شكيل  يبحث 
ان�شحاب  بعد  �شيبحث م�شري كركوك 
مطالبا  اجلن�شيات,  امل��ت��ع��ددة  ق���وات 
الق�شايا  ك��اف��ة  مبناق�شة  امل�����ش��ارك��ني 
مو�شحا  مو�شوعي,  ب�شكل  وامللفات 
الت�شالح  جمال  يف  دوليني  خرباء  اأن 
املوؤمتر  النزاعات ي�شاركون يف  وحل 

للم�شاعدة يف اجراء احلوارات.

حمافظة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ق���ى  ث���م 
كركوك رزكار علي كلمة �شدد فيها على 
معا  التعاي�س  قرروا  كركوك  اأبناء  اأن 
بينهم,  احلوار  ا�شتمرار  يجب  وعليه 
من  ت��ع��اين  املحافظة  اأن  اىل  م�شريا 
اجلهات  من  يتطلب  ما  اخل��دم��ات  قلة 
التنفيذية العمل على تقدمي املزيد من 
امل�شاريع اخلدمية للمواطنني, مطالبا 
ب���اأن مي��ار���س اب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة حقهم 
الدميقراطية  العملية  يف  الد�شتوري 
امل�شتوى  ع��ل��ى  مم��ث��ل��ي��ه��م  واخ��ت��ي��ار 

املحلي والوطني.
اومايل  باتريك  من  كل  القى  ذلك  بعد 
ماير  ورال������ف  ال����درداي���������س  وج�����ون 
الدوليني  والك�شاندر ماك�شي اخلرباء 
النزاعات  وح��ل  الت�شالح  جم��ال  يف 
التجارب  ع��ن  فيها  حت��دث��وا  ك��ل��م��ات 
والنزاعات  امل�شاكل  حل  يف  العاملية 

وحتقيق امل�شاحلة الوطنية.

م�ؤمتر مناق�سة اتفاق هل�سنكي 

امل�ساركون: كركوك �ستبقى �سمن خارطة العراق مهما كانت اخليارات

بغداد / املدى 
قررت االأمانة العامة ملجل�س الوزراء ت�شكيل 

جلان فرعية يف كل وزارة برئا�شة وكيل 
الوزارة  وع�شوية ثالثة موظفني من ذوي 

اخلربة واالخت�شا�س  يف املجاالت االإدارية 
واملالية والقانونية ف�شاًل عن ع�شوية من�شق 

الوزارة مع االأمانة العامة ملجل�س الوزراء على 
اأن يكون رئي�س واأع�شاء اللجنة م�شوؤولني 

عن االإعداد للعملية االنتقالية للحكومة 
اجلديدة واإطالع الوزير الذي �شيتم ت�شميته 

يف احلكومة اجلديدة على تفا�شيل العمل 
واأن تلتزم الوزارة باإر�شال من�شقها مع االأمانة 

العامة حل�شور االجتماعات التداولية التي 
�شتعقد مع فريق عمل احلكومة االنتقالية يف 
االأمانة العامة ملجل�س الوزراء والتي �شتقوم 
بتقدمي الدعم التدريبي واال�شت�شاري للجان 

الفرعية املذكورة واالإجابة عن اأي ا�شتف�شار او 
نقل لتوجيهات االأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

ت�سكيل جلان وزارية 
لعملية انتقال 

احلكومة اجلديدة
بغداد / املدى

اأك����د ال��ن��اط��ق ب��اإ���ش��م احل��ك��وم��ة علي 
للعراق  الدائم  املمثل  تخويل  الدباغ 
�شالحية  العربية  ال��دول  جامعة  لدى 
ملرفق  االأ�شا�شي  النظام  على  التوقيع 
البيئية  لدرء املخاطر   , العربي  البيئة 

املختلفة.
جمل�س  اأن  �شحفي:"  بيان  يف  وق��ال 
تخويل  على  امل��واف��ق��ة  ق��رر  ال����وزراء 
امل��م��ث��ل ال���دائ���م جل��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 
�شالحية  العربية  ال��دول  جامعة  لدى 
ملرفق  االأ�شا�شي  النظام  على  التوقيع 

من  املعتمدة  ب�شيغته  العربي  البيئة 
ق��ب��ل جم��ل�����س ����ش���ورى ال���دول���ة وذل���ك 
)80/البند  امل��ادة  اأحكام  اىل  ا�شتنادًا 
وزارة  قيام  مع  الد�شتور  من  �شاد�شًا( 
التخويل  وثيقة  ب��اإع��داد  اخل��ارج��ي��ة 
ال��الزم��ة ح���ول امل��و���ش��وع اآن��ف��ًا وفق 
اىل  واإحالتها  لديها  املتبعة  ال�شياقات 
من  ال����وزراء  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
اأجل ا�شتح�شال توقيع رئي�س جمل�س 

الوزراء ".
تخويل  على  املوافقة  اأن   ": وا�شاف 
امل��م��ث��ل ال���دائ���م جل��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 

�شالحية  العربية  ال��دول  جامعة  لدى 
االأ�شا�شي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
من  رغبًة  تاأتي  العربي  البيئة  ملرفق 
مبجال  ���ش��راك��ات  بتفعيل  احل��ك��وم��ة  
البيئية  املخاطر  ودرء  البيئة  حماية 
هذا  يف  امل��ع��رف��ة  وت��ط��وي��ر  املختلفة 
امليدان عرب التوا�شل مع دول ان�شوت 
النظام  ه����ذا  وخ��ط��ط  م�����ش��اري��ع  يف 
ملرفق  االأ�شا�شي  النظام  يهدف  حيث 
امل�شكالت  مواجهة  اىل  العربي  البيئة 
البيئية وقد ان�شمت دول عربية ثالث 
االأ�شا�شي  نظامه  على  و�شادقت  اليه 

ال�شورية  العربية  اجلمهورية  وه��ي 
واململكة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
املغربية".واو�شح الدباغ:" اأن ممثلية 
ال��دول  ل��دى جامعة  ال��دائ��م��ة  ال��ع��راق 
قد  البيئة  وزارة  طريق  وعن  العربية 
ُاعلمت بفتح باب التوقيع على النظام 
للدول  العربي  البيئة  ملرفق  االأ�شا�شي 
االإ���ش��راع  املمثلية  وط��ل��ب��ت  ال��ع��رب��ي��ة 
اأنه  حيث  عليه  وامل�شادقة  بالتوقيع 
يومًا   )30( بعد  التنفيذ  حيز  �شيدخل 
من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديق عليه 

من قبل )7( دول عربية".

الدباغ: املوافقة على النظام الأ�سا�سي ملرفق البيئة جاءت لدرء املخاطر املختلفة

بغداد/ املدى
النواب خالل  ي�شتدعي جمل�س  اأن  املقرر  من 
هذا  االأ�شبوع وزراء وقيادات اأمنية ميدانية 
هزت  التي  العنيفة  الهجمات  حول  مل�شاءلتها 
املا�شي,  ال�شهر  ب��غ��داد  يف  حكومية  مباين 
االنتخابات  لتاأمني  ا�شتعداداتها  ومناق�شة 
برملانية.   م�شادر  ذك���رت  م��ا  ح�شب  املقبلة, 

اآك��ي  وك��ال��ة  بح�شب  امل�����ش��ادر  واأو���ش��ح��ت 
االيطالية  اأن الربملان �شيطرح على امل�شوؤولني 
الق�شور  اأ���ش��ب��اب  ب�����ش��اأن  اأ���ش��ئ��ل��ة  االأم��ن��ي��ني 
املواطنني,  اأرواح  حفظ  يف  االأمني  والتلكوؤ 
عنها  جن��م  وم��ا  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  وحماية 
واالحد  االأربعاء  يومي  دموية  اعتداءات  من 
واال�شتعدادات  ف�شاًل عن اخلطط   , الداميني 

التي و�شعتها القيادات امليدانية ملواجهة اأية 
اأمنية خالل االنتخابات املقررة يف  خروقات 

كانون الثاين املقبل.
يذهبوا  ل��ن  "النواب  اأن  امل�����ش��ادر:  وتابعت 
ينجزوا  مل  م���ا  االأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  ع��ط��ل��ة  اإىل 
اأعمالهم  ج���دول  على  اأ�شا�شيتني  ق�شيتني 
خالل االأ�شبوع املقبل, االأوىل تتعلق مب�شاءلة 

االأمنية,  وال���ق���ي���ادات  ال������وزراء  وم��ن��اق�����ش��ة 
والثانية التطورات االأخرية التي طراأت على 

قانون االنتخابات". 
الكتل  من  العديد  لدى  حر�س  "هناك  وزادت 
التعديالت  اإجناز  يف  االإ�شراع  على  النيابية 
االنتخابات  ت��اأج��ي��ل  ل��ت��ف��ادي  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى 

والفراغ الد�شتوري".

على خلفية التفجريات الأخرية ..الربملان ي�ستدعي الوزراء المنيني  

بغداد / املدى 
ال�شيد  االع��ل��ى  الديني  امل��رج��ع  وكيل  اع��رب   
حيال  املرجعية  "قلق"  عن  ال�شي�شتاين  علي 
احتمال تاخري االنتخابات الت�شريعية املتوقع 

اجراوؤها يف كانون الثاين املقبل.
وقال ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة 
االمور  ت��ع��ود  ان  م��ن  خ��وف  "هناك  اجلمعة 
تطورات  ح�����ش��ل��ت  ف��ق��د  االول,  امل���رب���ع  اىل 
بالقلق  وال�شعور  الهواج�س  وع��ادت  جديدة 
الوقت,  ل�شيق  الدينية  العليا  املرجعية  لدى 

رمب��ا  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  امل��ف��و���ش��ي��ة  ان  ب��ح��ي��ث 
يف  االنتخابات  الج��راء  ا�شتعداداتها  اكمال 

موعدها".
لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  وكانت 
قد اعلنت االربعاء وقف كافة ن�شاطاتها لعدم 
قدمه  نق�س  اث��ر  االنتخابات  ق��ان��ون  ���ش��دور 

نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شمي.
�شريح  يف  امل�شلني  ام��ام  الكربالئي  واع��رب 
االمام احل�شني يف كربالء عن امله بالو�شول 
اىل حل توافقي داخل الربملان قائال "نامل من 

حل  اىل  تتو�شل  ان  ال�شيا�شية  الكتل  جميع 
تقام  التطورات بحيث  لهذه  منطقي ومعقول 

االنتخابات يف الوقت املحدد".
اأكد الكربالئي اعتماد املعايري  من جانب اآخر 
الربامج  يف  واملهنية  واالأخ��الق��ي��ة  الدينية 
الدعائية يف االنتخابات النيابية املقبلة قائال" 
حق  من  ف��ان   , االنتخابات  موعد  اق��رتاب  مع 
دعائيًا  برناجمًا  تقيم  ان  �شيا�شية  كتلة  ك��ل 
انتخابيًا  ولكن البد من اعتماد املعايري الدينية 
واالخالقية واملهنية يف ذلك وجتّنب اموٍر قد 

من  واالنتقا�س  تعاىل  الله  �شخط  اىل  ت��وؤدي 
فاإن  بهم  والت�شهري  فيهم  والطعن  االخ��ري��ن 
مثل هذه اال�شاليب غري مقبولة �شرعًا واخالقًا 
املال  خالد  ال�شيخ  قال  الب�شرة  ويف  ومهنيا. 
رئي�س جماعة علماء العراق يف اجلنوب امام 
"النق�س  ان  العبايجي  م�شجد  يف  امل�شلني 
والعملية  ال�شعب  ارادة  على  لاللتفاف  ج��اء 

ال�شيا�شية".
دعاية  ي��ع��ت��رب  "النق�س  ان  امل���ال  وا����ش���اف 
وهو  املهجرين  �شالح  يف  ولي�س  انتخابية 

حتقق  لن  انها  تعتقد  التي  ل��الح��زاب  و�شيلة 
تعطيل  اىل  وت�شعى  االن��ت��خ��اب��ات  يف  �شيئا 

العملية ال�شيا�شية".
اىل ذلك, تظاهر اكرث من خم�شمئة �شخ�س من 
بنق�س  تنديدا  الب�شرة  يف  والن�شاء  الرجال 

قانون االنتخابات.
"ن�شاء  عليها  كتب  الفتات  املتظاهرون  ورفع 
االنتخابات"  قانون  نق�س  ي�شتنكرن  الب�شرة 
و اخرى "ال ن�شمح للبعث والقاعدة بتخريب 

العملية ال�شيا�شية".

ال��ك��رب��الئ��ي:امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة  ق��ل��ق��ة م���ن ت���اأخ���ري م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات

بغداد / املدى
م��ن الرتويج  االم���ن  ب��غ��داد رج���ال  ق��ي��ادة عمليات  ح���ذرت 
با�شم  الناطق  وق��ال  ال�شيا�شي.  االن�شمام  او  العمل  او 
على  ين�س  القانون  ان  عطا:  قا�شم  اللواء  بغداد  عمليات 
االمن وقعوا  ان جميع رجال  املخالفني, مو�شحًا:  معاقبة 
للعراق  الوالء  على  تن�س  انت�شابهم  قبل  قانونية  تعهدات 
العمل  عن  واالبتعاد  ال�شيا�شية  العملية  وحماية  وال�شعب 
خالل  معينة  �شيا�شية  جهة  دع��م  او  ا�شكاله  بكل  احلزبي 
فرتة االنتخابات.  وتابع اللواء عطا: ان من حق الع�شكري 
ان ينتخب من يريد, ولكن لي�س من حقه الرت�شيح وفق ما 
رجال  وق��وف  �شرورة  على  م�شددا   , الد�شتور  عليه  ن�س 
واالح���زاب  الكتل  جميع  م��ن  واح���دة  م�شاحة  على  االم��ن 
واملر�شحني, ال �شيما وانهم امل�شوؤولون عن  حماية جميع 

املكونات ال�شيا�شية دون ا�شتثناء.
م���ن ج��ان��ب اخ���ر ق����ررت ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ات ب���غ���داد ت�شكيل 
ب�شباط  معززة  بغداد  مناطق  جميع  يف  متنقلة  دوري��ات 
ب�شورة  امل�شبوهة  العجالت  الإي��ق��اف  اال�شتخبارات  م��ن 

مفاجئة, والبحث عن العنا�شر املطلوبة ق�شائيا اأو امل�شتبه 
املركز  يف  ال�شحفي  للق�شم  عطا  قا�شم  اللواء  وق��ال  بهم. 
الوطني لالإعالم: اإن هذه املفارز تتمتع بخربات يف جمال 
عن  الك�شف  باأجهزة  تزويدها  ومت  اال�شتخباري,  العمل 

املتفجرات.
واأ�شاف عطا: اأن قيادة عمليات بغداد �شتن�شر مفارز �شرية 
بالتفتي�س  للقيام  الع�شكرية  االن�شباط  مفارز  اإىل  اإ�شافة 
لقرار  املخالفني  وحما�شبة  ال�شيطرات,  جلميع  املفاجئ 
اإىل  اإ�شافة  ال�شيطرة,  نقاط  املوبايل يف  اأجهزة  ا�شتخدام 

عدم االلتزام باالأولويات الع�شكرية االأخرى.
على �شعيد مت�شل قررت قيادة عمايت بغداد فتح خطوط 
�شاخنة ال�شتقبال ات�شاالت املواطنني واالأخبار يف جميع 
اأو االرتال املخالفة  احلاالت ال�شلبية يف نقاط ال�شيطرات 

للتعليمات. 
املركبات  ت�شجيل  ل��وح��ات  اأخ���ذ  اإىل  امل��واط��ن��ني   ودع���ت 
اخلط  طريق  عن  بالقيادة  واالت�شال  املخالفة  الع�شكرية 

ال�شاخن.

�سكلت دوريات الإيقاف العجالت امل�سب�هة

عمليات بغداد حتذر القوات الأمنية من دعم 
اأية جهة �سيا�سية  

بغداد / املدى
ك�شفت القوات املتعددة اجلن�شيات عن 
ع�شو  باعتقال  االمنية  ال��ق��وات  قيام 
بح�شب  ال��ل��ه.  ح��زب  كتائب  يف  ب���ارز 

بيان للمتعددة.
)اآكانيوز(  بح�شب  البيان  يف  وج��اء 
ام�س اجلمعة اأن"قوات من الفرقة 44 
ع�شو  اعتقال  من  متكنت  اجلي�س  من 
بارز يف كتائب حزب الله خالل عملية 
امنية م�شرتكة نفذت يف �شمايل �شرق 
بغداد". واأو�شح البيان اأن" معلومات 
ا�شتخبارية دقيقة و�شلت اىل القوات 
االم��ن��ي��ة ت��ف��ي��د ب���وج���ود ع�����ش��و ب���ارز 
بتنفيذ  املتهمة  الله  ح��زب  كتائب  يف 
االمنية  القوات  �شد  م�شلحة  عمليات 
املعلومات  وف��ق  ال��ق��وات  وحت��رك��ت   ,

ومتكنت من اعتقال املطلوب".
متهم  املعتقل  اأن"  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
ق��ن�����س وجموعة  ب��ق��ي��ادت��ه جم��م��وع��ة 
م�شلحة باال�شافة اىل كونه جزءًا من 
خلية اعالمية تقوم بت�شجيل الهجمات 
من  االأمنية".  القوات  �شد  ُت�شن  التي 
ق���وة م��ن ال�شرطة  ال��ق��ت  اآخ���ر  ج��ان��ب 
املطلوبني  من   5 على  القب�س  املحلية 
للق�شاء يف حديثة , وذكر م�شدر امني 
بح�شب )وكالة انباء االعالم العراقي( 
ق��ادت  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  ان م��ع��ل��وم��ات 

احد  املطلوبني يف  على   القب�س  اىل  
البيوت مبنطقة بروانة التابعة لق�شاء 
حديثة. م�شيفا: ان املطلوبني اعرتفوا 
بانتمائهم  االويل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اث��ن��اء 
وقيامهم  االره��اب��ي  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 
�شد  وج��رائ��م  م�شلحة  اع��م��ال  ب��ع��دة 

املدنيني وقوات اجلي�س وال�شرطة.
�شيارة  اجلمعة  اأم�����س  انفجرت  فيما 
من  اثنني  ج��رح  عن  ا�شفرت   مفخخة 
يف  مادية  ا�شرار  عن  ف�شالأ  املدنيني 
املنازل القريبة من احلادث يف احدى 
القرى التابعة لق�شاء ال�شرقاط جنوب 

املو�شل.
)وكالة  بح�شب  ام��ن��ي  م�����ش��در  وق���ال 
ان��ب��اء االع���الم ال��ع��راق��ي( ان��ه مت نقل 
ال�شرقاط  م�شت�شفى  اىل  اجلريحني 
من  ق��وة  طوقت  بينما  ال��ع��الج  لتلقي 
اجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة م��ك��ان احل���ادث 
ت�شهد  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ك  ان  .م�����ش��ي��ف��ًا  
ب��ني االون����ة واالخ�����رى اع��م��ال عنف 
وتفجريات من قبل جماعات م�شلحة . 
م�شريا اىل ان ال�شيارة  مدنية مل يعرف 
بعد مالكها حيث مازال التحقيق جاريًا 

ملعرفة تفا�شيل اخرى. 

بغداد / املدى 
قائد  ب��اإع��دام  حكما  الر�شافة  جنايات  حمكمة  ا���ش��درت   

�شحوة منطقة الف�شل عادل امل�شهداين.
ال�شتار  عبد  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  با�شم  املتحدث  وق��ال 
وفق  امل�شهداين  عادل  باعدام  ق�شت  املحكمة  بريقدار:"ان 
العراقية  اجلنائية  املحكمة  ان  ".مو�شحا  اره��اب   4 امل��ادة 
اخلطف  بتهمتي  اخلمي�س  ي���وم  ب���االع���دام  عليه  حكمت 

قيادة  احلكم.وكانت  ا�شتئناف  ميكن  اأنه  وا�شاف  والقتل. 
منطقة  �شحوة  قائد  على  القب�س  القت  قد  بغداد  عمليات 
الف�شل عادل امل�شهداين وعدد من م�شاعدية يف 28 من �شهر 
امل�شهداين  ان  بغداد  عمليات  قيادة  املا�شي.واعلنت  اذار 
وهذا  الف�شل  منطقة  يف  امل�شلح  البعث  حزب  جناح  يقود 
ويعده  احل��زب  ه��ذا  ن�شاط  يحظر  ال��ذي  للد�شتور  خمالف 

خروجا على القانون.

احلكم باإعدام قائد �سحوة الف�سل عادل امل�سهداين

انفجار �سّيارة مفخخة يف امل��سل

واعتقال ع�سو بارز بكتائب حزب اهلل يف بغداد

امل�شاركون يف املوؤمتر الوطني

جاهزيتها حلفظ االمن

تفجريات ارهابية


