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بغداد / املدى
مبنــاسبــة يــوم املــرأة العــاملـي وجه
الـسيـد رئيـس اجلمهـوريـة رسـالـة

إلى نساء العراق هذا نصها:
إلى نساء العراق 
أخواتي العزيزات 

مـن أعـمــــاق قلـبـي أقـــدم اصـــدق
التهــاني بيـوم املـرأة العـاملي الـذي
نحتفل به يف الثـامن من آذار من
كل عــام لنـعبــر عن حـبنــا وجنــدد
احتــرامنــا لالم احلنـون والـزوجـة
ـــــشقـــيقـــــة ـــــة واألخــت ال احلــبــيــب
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رئيس اجلمــــهورية: للــــــــمرأة دور حمـــــــــوري يف مـــــــواجهة اإلرهاب 
والتنبــيه إلـــــى خمــاطر الفتنــــة

لقـــد شـــاركـت مـــوظفـــات الـــوزارة
بحمـاسـة يف اجلهـد الـذي بــذلته
وتبـذله الــوزارة من اجـل استعـادة
دور الـــدبلــومــاسـيـــة العــراقـيــة يف
احملافل الدوليـة، واثبتت كفاءتها
ـــشــكل ــــدفـــــاعهـــــا يف  العـــمل ب وان
مـــشــــــرف يلـــيق بــتـــضحــيــــــاتهـــــا
اجلـــســـام مــن اجل وطـن يـــســـوده
ـــوئـــام واالخـــاء، وطـن الـــسلـم وال
المكــان فـيه للـتفــرقــة والـتحـيــز
ــــســبــب اجلــنــــس او املــــــذهــب او ب

العرق واالنتماء. 
نـبـــارك للـمـــرأة العـــاملـــة يف وزارة
اخلـــارجـيـــة عـيـــدهـــا مـــشفـــوعـــاً
بـــاآلمـــال يف ان يكـــون هـــذا العـــام
افــضل مـن االعـــوام الــســـابقـــة يف
نــيل املــــرأة حقــــوقهـــا وممـــارســـة
دورهــا جنبـاً الـى جنـب مع اخيهـا
الـــــــرجـل مـــن اجـل بـــنـــــــاء عـــــــراق

دميقراطي فدرالي موحد.
من جهة اخـرى، قدم السيـد لبيد
ــــاوي وكـــيل وزارة اخلــــارجــيــــة عــب
لشـؤون التخطـيط السيـاسي يوم
2006/3/8 بـــاقـــات ورد لعـــدد مـن
مــوظفــات اخلـــارجيــة مــوكــداً دور
املــــرأة العـــراقـيـــة يف املـــســـاهـمـــة
ــــاء ــــة يف بــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـفعــــال
ــــــدميـقــــــراطــي ــــــراق ال الـعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلديد.
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ضـــرورة تـفعــيل مـــواد الـــدسـتـــور
الـتي تــضمـن حق املــرأة املـتكـــافئ
ـــــرجل يف جــمـــيع املــيــــاديــن مع ال
ــــســيـــــاســيـــــة واالجــتــمـــــاعــيـــــة ال
واالقـــتــــصــــــــاديــــــــة، ممــــــــا يــكـفـل
للعـراقيــات املسـاهمـة الفعـالـة يف

بناء العراق اجلديد.
مـن جهـته وجه الــسـيــد هــوشـيــار
زيـبـــاري وزيـــر اخلـــارجـيـــة رســـالـــة
تهنئة  الى املرأة الـعراقية ملناسبة

ذكرى اليوم العاملي للمرأة. 
وجاء يف الرسالة:

متـــر الـيـــوم علـيـنـــا ذكـــرى الـيـــوم
العـــاملي لـلمــرأة، وبهـــذه املنـــاسبــة
نقـدم ازكــى التهــاني والـتبــريكـات
الـــى مـنـتـــسـبـــات وزارتـنـــا الالتـي
يـواصلـن بحمـاس مـسيـرة احليـاة
بـشقيهـا الـوظـيفي والعـائـلي رغم
ـــــة الـــظـــــروف وشـــــراســـــة صعـــــوب

التحديات.
انـنـــا اذ نحـتـفل بهـــذه املـنـــاسـبـــة،
فـــإننــا نــؤكــد اهـميــة دور املــرأة يف
احليــاة العـامـة وضــرورة تنــشيـط
ــــدور مـــن خالل االصــــرار هــــذا ال
ـــــى اشــــــراكهــــــا يف فعـــــالــيـــــات عل
اجملـتـمع كــافــة: الــرسـمـيــة وغـيــر
الـرسـميـة، فحق املـرأة يف املـسـاواة
سيـسـتمــر شعــاراً ســـاميــاً وهــدفــاً
نـبـيـالً يحـتـــاج الـــى جهـــد كـبـيـــر
لـتحقـيقه، ومـا هــذه املنــاسبـة اال
تكريس لهذا احلق وهذا التوجه.
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ــــــواعـــث ــــــذ ب والـــتـعــــــاضــــــد ويـــنـــب
الكراهية والبغضاء.

ــــــؤدي املــــــرأة رســــــالــتـهــــــا ولـكــي ت
الـرفيعـة ينبغـي أن يتحقق األمن
واالستقـرار، وان تتـوفر اخلـدمات
وتـتهيــأ للمــرأة منـاخــات مالئمـة
ـــدراســـة والــتحــصــيل الـعلـمـي لل
والـعــمـل املــتـكــــــافــئ، وان تـخـفـف
عنها أعباء إدارة الشؤون املنزلية.
ـــامـني ذلـك كـله لـيـــس مـنـــة أو وت
ـــيــــــــــة بـل واجـــب دســـتــــــــــوري أمـــن
وأخالقـي إزاء أمهـــاتنــا وزوجـــاتنــا

وأخواتنا وبناتنا.
لهن جـميعــا أزف أطيـب التهــاني
بيــوم املــرأة العـــاملي مـتمـنيــا لـهن
الـــسالمـــة والـــصحـــة والـــسعـــادة

واالزدهار واجلمال الدائم.
جالل طالباني 

رئيس جمهورية العراق
واســـتقـــبل رئــيـــس اجلـــمهـــــوريـــــة
جالل طــالـبــانـي يف مقــر إقــامـته
ـــــاســـــة ـــــات رئ بـــبغـــــداد، مــنــتــــســب
اجلـمهــوريـــة مبنـــاسبــة يــوم املــرأة

العاملي. 
وقــدم فخــامـته الـتهــانـي وبــاقــات
ــــورود تقـــديـــراً واعـتــــزازاً بهـــذه ال
ـــدور املـــرأة ـــة، مـــشـيـــداً ب املـنـــاسـب
العــراقيـة ورســالتهـا الــرفيعــة من
اجل تــرسـيخ القـيم الـســـاميــة يف

احلرية والعدالة واملساواة.
وأكـــد رئـيـــس اجلــمهـــوريــــة علـــى
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واالبنـة البـارة، لــرفيقـة الـدرب يف
سنوات النضال، والـزميلة املثابرة

يف ميادين العمل.
ويف هـــذا الـيـــوم نــسـتعـيـــد ذكـــرى
العـراقيـات اللـواتي كـافحـن، أسوة
بـــالـــرجـــال يـــدا بـيـــد معهـم، ضـــد
ـــــداد، ومـــن اجل اجلـــــور واالســتــب
ترسيخ القيم السامية يف احلرية

والعدالة واملساواة.
إنـنا جنـدد العهـد هذا الـيوم عـلى
ـــة العــمل مــن اجل إزالـــة مـــواصل
احلـيف عـن املـــرأة وحتـــويل املـــادة
الـــدستــوريـــة التـي تثـبت املـســاواة
ــــــرجل مــن نـــص بــيـــنهـــــا وبــني ال
جــامــد إلــى واقـع عمـلي يـتجـســد
يف تــوفـيــر الـظــروف ملــســاهـمـتهــا
الفـعلـيـــة الـنـــشـيــطـــة يف جـمــيع
امليـادين الـسيـاسيـة واالقتصـاديـة
واالجتمـاعية، وتقدمها يف العمل

وتبوء ارفع املناصب يف الدولة.
ــــة ــــرقــــة واحملــب إن املــــرأة، رمــــز ال
واأللفـة، هـي نقيـض العـنف ولهـا
دور محـوري يف مـواجهـة اإلرهـاب
والـتـنـبـيه إلـــى مخـــاطـــر الفـتـنـــة
ـــتـــــصـــــــــدي ملـــثـــيـــــــــري الـفـــنت وال
ــــــــى الـــتـقــــــــاتـل واحملــــــــرضـــني عـل
واالحـتــراب. ولـيـس ثـمــة مـن هــو
أجــدر مـن املــرأة بـــاحلفـــاظ علــى
نــسـيج اجملـتـمع وحلـمـته ومتـتـني
األواصـــر بــني مكـــونـــاته وتـنــشـئـــة
جـــيـل يــــــــديـــن بـقـــيـــم الـــتــــــــآلـف
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زيباري يوجّه رسالة تهنئة إلى املرأة العراقية مبناسبة عيدها

األمم املـتحـــدة / املـــدى ـ
وكاالت

دعـــا الـــسكـــرتـيـــر العـــام لألمم
ــــان جــمـــيع املـــتحــــدة كــــويف ان
االحـــزاب العــراقـيــة الـتـي لهــا
متـثــيل يف الـبـــرملـــان اجلـــديـــد
للعـمل علــى تــشكـيل حكــومــة
عـراقيــة تشـمل جمـيع اطيـاف

الشعب العراقي.
ـــــدى احلـكـــــومـــــة وأضـــــاف: " ل
العراقيـة بعد تـشكيلها فـرصة
فـــــريــــــدة الظهـــــار قــيــــــادتهـــــا
املـســؤولــة عن طــريق الــوحــدة
الـــوطـنـيـــة وتـطـــويـــر معـــاهـــدة
وطنية متفق علـيها تستجيب
لطـموحات كـافة فئـات الشعب

العراقي".
واشار إلـى انشـطة بعـثة االمم
املتحدة ملساعدة العراق والتي
تهـــدف لـــزيـــادة املـــســـاعـــدات
لـلعــــراق يف ســـبعـــــة مجــــاالت
ـــــى تقــــويــــة ــــركـــــز عل والــتــي ت
امــكــــــــــانــــــــــات ادارة الــــــــــوزارات
ــــتــــنــــــــســــيـق يف جتـهــــيــــــــــــز وال
اخلـدمات الرئيسية واملساعدة

على ترميم البنية التحتية.
ويف هــذا الـصــدد اعـتبــر عنــان
ان اجــتــمــــاع صــنــــدوق اعــــادة
البناء الـعاملي اخلامس للدول
املانحة للعـراق والذي سيعقد
يف شـهــــــر حــــــزيــــــران الـقــــــادم
"فـــرصـــة هـــامـــة". ومــن جهـــة
اخـرى عبــر عن قلقـه الشـديـد
حول وضـع حقوق االنـسان يف
العـراق مشـيرا الـى تقريـر )يو
ان ايه ام اي( الـنــصف شهــري
والــذي حـــذر اجملتـمع الـــدولي
مـــن قــــضـــــــــايـــــــــا االعـــتـقـــــــــال
اجلمـــاعي والـتعــذيـب والقـتل
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كويف أنان يدعو األطراف السياسية العراقية إىل
تشكيل حكومة  تستجيب لطموحات  العراقيني

ــــــة وذات مـــصــــــداقــيــــــة شـــــــامل
لـتحــسـني االوضـــاع املعـيــشـيــة

االساسية للشعب العراقي.
ومن جهـة أخرى قال: ان امال
ــــــــوســـيـع االمم املـــتـحــــــــدة يف ت
انـشـطـتهــا يف العــراق مـــازالت
متعثرة بسبب العنف املتفشي
يف انحـــــاء الـــبالد وخـــطـــــر ان
يـــصـــبح مـــــوظفــــو املــنـــظــمــــة
العاملية اهدافا لذلك العنف.

واضــاف : ان اجلهـود الــراميـة
الـــى تعـــزيـــز وجـــود املـنــظـمـــة
ــــــدولــيــــــة يف مـكــــــاتــبـهــــــا يف ال
الـبـصــرة بــاجلـنــوب واربـيل يف
الــشـمـــال يـبـــدو انهـــا اخفقـت
النه ال تــوجــد دولــة مـسـتعــدة
لـتقــدمي الـطــائــرات املـطلــوبــة
ـــــسـالم يف لـــنـقـل املـــــــوظـفـــني ب

هاتني املدينتني.
وذكـــر أحـــدث تقـــريـــر له الـــى
مـجلـــس األمـن عـن عــملـيـــات
االمم املــتحـــدة يف العـــراق انه
علــى الــرغـم مـن االنـتخــابــات
الـتـــشــــريعـيـــة الـتـي جـــرت يف
ــــســبــي فــــــان "وجــــــود هــــــدوء ن
املـنـظـمـــة وقـــدرتهـــا علـــى اداء
دورهــــا بـفعــــالــيـــــة يف العــــراق
ـــشــــدة مــن مــــازالــت مقــيــــدة ب

جراء االوضاع االمنية."
ويـذكـر أنه طـلب من الـواليـات
املتحدة وبريطـانيا وعشر دول
اخـــرى العـــام املـــاضــي تقـــدمي
طـــــــــــــائـــــــــــــرات مــــن اجــل نــقــل
مـــوظفـي االمم املــتحـــدة الـــى
املكـــاتـب اجلـــديـــدة يف شـمـــال
الـبالد وجـنـــوبهـــا الن الـطـــرق
العـــراقـيـــة مـــازالــت محفـــوفـــة
ـــــى درجـــــة ـــــاطـــــر ال ـــــاخملــــــــــــــــــ ب

كبيرة.
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خارج اطار احملكمة.
وقــــــال: ان القـــــوات املـــتعـــــددة
اجلـــنـــــســـيــــــات وقــــــوى االمـــن
العـــراقيــة علـيهــا مـســـؤوليــات
لـلـــتـــصـــــــرف مبـــــــا يـــتـفـق مـع
ـــــســـــــان قـــــــوانـــني حـقـــــــوق االن
ــــدولـيــــة داعـيــــا احلـكــــومــــة ال
العـراقيــة والتي بـدات بـاتخـاذ
خـطــوات اولـيــة ملعــاجلــة هــذا
الـــــــوضـع التـخـــــــاذ اجـــــــراءات
اضـــــافــيـــــة لـــضــمـــــان ان يــتــم
التعـامل مع عـمليـات االيـذاء
ــــونــي ـــشــكل قــــان اجلـــســــدي ب
ـــــالــتـــــوافـق مع الــتـــــزامـــــات وب

العراق الدولية.
ـــى انه بـــدون وشـــدد عـنـــان عل
حتـسني وضع حـقوق االنـسان
ــــرســيخ الــثقــــة فـــــان جهــــود ت
املتـبادلـة واملصـاحلة الـوطنـية

ستكون "محيرة".
ـــالــــوضع امـــا فـيـمـــا يــتعـلق ب
االمـني اعــرب عنـان عـن قلقه
الـشــديــد حــول العــدد الكـبيــر
مـن الــضحـــايـــا مـن املـــدنـيـني
نتـيجــة الـعمـليــات االرهـــابيــة
والعـسكـريـة وأضـاف: ان قلقه
يـــزداد للـطـبـيعـــة الـطـــائفـيـــة
لــلــعــــنــف يف املــــنـــــــــــــاطــق ذات
االثـنـيـــات اخملــتلــطـــة والـتـي
تــاخــذ طــابعــا جـمــاعـيــا مـثل
جـــرائم الـقتـل والهجــوم علــى

مباني مقدسة.
ووصف عنـان دور املـيليــشيـات
والعنـاصـر املـسلحـة "بـاملـزعج"
داعيــا الــى اتخــاذ خـطــوات ال
غنــى عـنهــا لـتحــسني الــوضع
األمـني مـنهــا تــدريـب القــوات
االمـنيــة العــراقيـة بـاالضـافـة
الـــى قـيـــام عـملـيـــة سـيـــاسـيـــة
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بغداد ـ احملافظـات / مندوبو
ومراسلو املدى

ذكرت مصادر وزارة الداخلية ان
ـــة علـــى جـــانـب الــطـــريق قـنــبل
اســـتـهـــــــــدفـــت مـــــــــوكـــب وزيـــــــــر
الــداخلـيــة يف بغــداد يــوم أمـس
وقـتل شخص واحـد علـى االقل

لكن الوزير لم يكن موجودا.
وقـالت مـصادر اخـرى يف الوزارة
ان اثــنــني قــتـال يف االنـفـجــــــــار

وجرح ثالث.
مـن جهة ثـانيـة اعلن مـصدر يف
وزارة الــداخلـيــة أمــس االربعــاء
العثــور علــى 18 جثــة مجهـولـة
ــــة الهــــويــــة مــــرمــيــــة يف حـــــافل

صغيرة غرب بغداد.
وقـال املـصـدر الـذي فـضل عـدم
الـكـــشف عــن اســمـه ان "مفــــارز
مـن الشرطـة عثرت مـساء امس
علـى حــافلـة صـغيــرة من طـراز
)كــيـــــا( ويف داخـلهـــــا 18 جــثـــــة
الشخاص مجهـولي الهوية من
مخـتلف االعـمــار قـتلــوا شـنقــا

حتى املوت". 
واوضح ان "احلـافلة عثـر عليها
يف تقاطع صالح الدين بالقرب
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الداخلية: الزبيدي لم يكن موجوداً يف موكبه الذي تعرّض إلى الهجوم

انتقل إلى رحمة اهلل املغفور
له مهند العادل إثر حادث

غادر.
والفقيد جنل الشيخ جواد

أحمد العامل، وابن أخ الشاعر
الراحل رشدي العامل وماجد

العامل وابن عم علي
العامل، وشقيق أحمد وحيدر

العامل.
وأقيم مجلس العزاء اعتباراً

من يوم أمس األربعاء
ويستمر ثالثة أيام من الثانية

بعد الظهر حتى اخلامسة
عصراً يف محلة القادسية،

خلف مستشفى اليرموك
قرب مدرسة احلصري.

إىل رمحة اهلل

املوصل/ مكتب املدى
اعــــــــتـــقـــلــــــــت الـــقــــــــــــــــــــوات
االمريكية الدكتور احمد
فكــاك البـدرانـي االستـاذ
ـــــــــــــــــوم يف كــلـــــــيـــــــــــــــــة الــعــل
الـــسـيــــاسـيــــة يف جــــامعــــة
املوصل وستة من اشقائه
بعــد مــداهـمــة مـنـــزله يف
اجلــــــــانـــب الـغــــــــربـــي مـــن

ـ

ـ ـ

ـ ـ

القوات االمريكية تعتقل تدريسياً جامعياً
ً يف املوصل وستة من اشقائه

مــــــن جــهــــــتــه طــــــــــــــــالــــــب
محــــافــظ نـيـنــــوى دريــــد
كــشمــولــة خالل اجـتمــاع
مـجلـــس احملـــافــظـــة يـــوم
الثالثـاء املــاضي القـوات
االمريـكية بـاطالق سراح
الـدكتـور احمـد البـدراني
فـــورا لعـــدم وجـــود تهـمـــة

تدينه.

ـ اســاتــذة جــامعــة املــوصل
الـذين طـالبـوا  بـاحتـرام
ــــــــــة ــــــــــة الـعـلــــمــــي املــكــــــــــان
واالجـتـمـــاعـيـــة الســـاتـــذة
اجلـامعـات كمـا دعـوا الـى
ــــــــاســــــــة ضــــــــرورة ابـالغ رئ
اجلامـعة  واالخـذ برايـها
قــبـل القــيـــــام مبــثـل تلـك

االفعال غير املبررة.
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مــــديـنــــة املـــــوصل  الــــذي
يخــضع لــسـيـطـــرة قـــوات
االمن العــراقيـة مبــوجب
اتفــــاقـيــــة تــــسلـيـم املـلف
ــــــــوقـعــــــــة بـــني االمـــنـــي امل
اجلــــــــــانــــبــــني الـعــــــــــراقــــي
واالمـريكـي قبل اكثـر من
شهــر. اعـتقـــال البـــدراني
اثــار سخـط العــديـــد من
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محافظ نينوى يطالب بإطالق سراحه 

بغداد / املدى
تخـــرجـت يـــوم أمــس الـــدورة
الـثــــالـثــــة حلقــــوق اإلنـــســــان

خترج الدورة الثالثة حلقوق اإلنسان
يف وزارة الداخلية

 واسط / املدى
أعلنـت قيـادة قـوات شـرطـة محــافظـة واسـط عن خـطتهـا
األمـنيــة اخلــاصـــة بتـكثـيف اإلجــراءات األمـنيـــة حلمــايــة
الطرق اخلارجـية واملراقد واملزارات واملساجد واحلسينيات
اســـتعــــــداداً لــــــزيــــــارة أربعــيــنــيــــــة اإلمــــــام احلــــســني )ع( يف

احملافظة.
وقـال مـديـر شـرطـة احملــافظـة اللـواء حـسـني عبـد الهـادي
مـحبــوبــة لـ )املــدى(: لقــد مت وضع خـطــة أمـنيــة محـكمــة
بـالتنسيق مع قوات اجليش خالل االجتماع املوسع لغرفة
تنـسـيق الـعمـليــات املــشتــركــة تهــدف إلـــى حمــايــة الـطــرق
اخلارجـية التـي ميكن أن يسـلكها الـزوار بواسـطة املـركبات
أو سـيراً علـى األقدام لـزيارة أربعـينيـة اإلمام احلـسني ومت
نـشر املـفارز والـدوريات وإقـامة نـقاط الـسيـطرة يف الـطرق

رشطة واسط تكثف إجراءاهتا األمنية استعدادًا 
لزيارة أربعينية احلسني )ع(

اخلارجيـة خاصـة طريق )الكـوت- النعمـانية - الـشوملي(
الذي يؤدي إلـى مدينـة كربالء ويـنتظر أن يـتوجه املاليني
من العـراقـيني إلـى مــدينـة كــربالء نهـايــة األسبـوع املـقبل

ألداء زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وأشــار محبـوبـة إلـى أن غـرفــة تنـسـيق العـمليـات األمـنيـة
املـشتركـة باشـرت بالتـنسيق مع الـوقفني الـشيعي والـسني
ورؤساء األحزاب والكيانات السياسية والدينية باحملافظة
لـتنفيـذ خطـة حمـاية املـراقد املقـدسة واملـزارات واملسـاجد
واحلــسـيـنـيـــات يف عـمـــوم مـنـــاطق احملـــافـظـــة مـن أعـمـــال
الـتخــريـب واالعتـــداء، داعيـــاً جمـيع املــواطـنني إلــى عــدم
حـمل األسلحـة غيـر املــرخصـة بـاستـثنـاء القـوات األمـنيـة
املـكـلفــــة بــــالــــواجـب ومــن يخـــــالف ذلـك سـتــتخـــــذ بحـقه

إجراءات مشددة.

بغداد / رويترز
القـى ابـو داود وهــو يغمـض عيـنيه
قلـيال يف مــواجهـــة شمـس الــصبــاح
السـاطعـة بـشبـكته يف امليـاه الـبنيـة

لنهر دجلة.
مـنـــذ كـــان طـفالً وهـــو يــصــطـــاد يف
نهـر بغداد العظيم سـمك الشبوط
ــــــــســــتـخـــــــــــدم يف اعـــــــــــداد ـــــــــــذي ي ال
)املـسجـوف( الـوجبـة الـرئيـسيـة يف

املطبخ العراقي منذ قرون.
لكـن هــذه االيــام كـثـيــرا مـــا تخــرج
شـبكــة ابــو داود صـيــدا مـشــؤومــا..
جثثا بـشرية ملـا يبدو انهـم ضحايا

العنف الذي يدمر البالد.
وقــــــال الـــصــيــــــاد الــــــذي يــبـلغ مــن
العمـر 61 عـامـاً يــوم الثالثـاء وهـو
يبحر بقاربه بهدوء مع التيار بعد
الفجـر "يف بعض االيـام اشـاهـد مـا
يـصل الـــى خمـس جـثث. نــسحـبهــا
الـــــــى ضفــــــة الـــنهــــــر ونـــــســتــــــدعــي

الشرطة."
وكـثـيـــرا مـــا رأى ابـــو داود مـن قــبل
جـثـثــاً تـطفـــو يف نهـــر دجلــة الــذي
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صــيـــــــد اجلــثــث مــن أهنـــــــار بـغـــــــداد!
التي أقـامتها وزارة الداخلية
لقــــــــادة القـــــــوات اخلـــــــاصـــــــة

واملغاوير وحفظ النظام.
وقـــــــال مــــصـــــــدر إعـالمـــي يف
وزارة الـــــداخلــيـــــة أن الـــــدورة
تـضمـنت مــوضـيع وأســالـيب
وأفكـاراً إنـســانيـة حــديثـة يف
الـــتـعـــــــامـل اإلنــــــســـــــانـــي مـع
املــــوقــــوفـني الـتـي تــــسهـم يف

تطوير األداء لهذه القوات.
وأكــد وزيــر الـــداخلـيــة بــاقــر
جير الزبيدي خالل حضوره
حـفـل الــــتـخــــــــــرج أهــــمــــيــــــــــة
االهـتـمـــام بحقــوق اإلنــســان
يف التعـامل اليـومي ألجهـزة
الـــشــــرطــــة كــــافــــة وتــطـبــيق
القـانون مبا يعطي االنطباع
اجلــــيــــــــــد لــــــــــدى املــــــــــواطــــن

ومؤسسات اجملتمع املدني.
وأضــاف املصـدر أن الـزبيـدي
وزع الشهادات على املشاركني

يف الدورة.

العنف.
لكن روايات الصيـادين وغيرها من
القـــرائن تــزيـــد من الـتكـهنــات بــان
عـــــدد القــتلــــى اكـبــــر بـكـثـيــــر ممــــا
يــــسـجل رســمــيــــــا يف دولــــــة تــتــــســم

االحصاءات فيها بالعشوائية.
ويـتـــذكـــر ابـــو شـــاكـــر - وهـــو االخـــر
احـــد قـــدامـــى الــصـيـــاديــن يف نهـــر
دجلـــة - يـــوم كــــان يجــــدف بقــــاربه
للـعمـل يف ضبــاب الــصبـــاح البــاكــر

ليصطدم بجثة منتفخة عائمة.
"هنــاك الكـثيــر من اجلـثث خـاصـة
عندما يتدهور االمن. والقاؤها يف
الـنهــر هــو الــوسـيلــة الــسهلــة جــدا
للـتخلـص منهــا. فلن يـراهـا احـد.

ولن يسأل احد من فعل هذا."
ويـــتـــنــــــــدر ابــــــــوشــــــــاكــــــــر وابــــــــو داود
بــذكــريــات االيــام اخلــوالـي عنــدمــا
كــان هنــاك الكـثيــر من الـسـمك يف

نهر دجلة والقليل من اجلثث.
أمـا هـذه االيـام فقــد يحتـاج االمـر
الـــى عـــدة ســـاعـــات لـصـيـــد ســمكـــة

شبوط واحدة.

يتـدفق يف قلب بغـداد املدينـة التي
يسكنها سبعة ماليني. لكن الفارق
يف الـشهــور االخيــرة هــو الـطــريقــة

التي يلقون بها حتفهم.
قـــال ابـــو داود "نـــرى الـيـــوم جـثـثـــا
معــصـــوبـــة االعـني وأخــــرى مكـبلـــة
االيـدي. وقبل يوم عثرت على جثة
رجل يف الـــثالثــيــنــــــات مــن عــمــــــره
مــصـــابـــا بــطـلقـــات نـــاريــــة يف رأسه

وظهره."
ودائمــا مــا كـــانت حــاالت االنـتحــار
والقـتل واحلـــوادث العـــاديـــة تـــؤدي
الــى ظهــور جـثث يف الـنهـــر.. ليـس
فقــط دجلـــة وامنــــا الفـــرات ايــضـــا
الــــذي يـتــــدفق عـبــــر العــــراق نحــــو

اخلليج يف اجلنوب.
ويقــول الـصـيـــادون انه يف الــشهــور
االخـــيـــــــرة ارتـفـع عـــــــدد ضـحـــــــايـــــــا
الـــتعــــــذيـــب والقـــتل الــــــذي يــــشـــبه

االعدام.
ويحاول الزعماء العراقيون الذين
يـناضلـون من اجل تـشكيل حكـومة
وحــدة وطـنـيــة الـتقلـيل مـن حجـم

فقدان 
فقـــدت مـنـي هـــويـــة
الرعـاية االجتمـاعية
الـــــــــــصــــــــــــــــــــادرة مـــــــن
مـحـــــــافـــظـــــــة صـالح
الـــدين بـــاسم حــسني
حسـن خضر ابراهيم
فــمــن يعــثـــــر علــيهــــا

تسليمها للمصدر.
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قتيلني وثالثة جرحى بينهم طفلتان".
ومـن جانـب آخر، اكـد مصـدر يف شركـة نفط اجلـنوب
يف مـدينـة البـصرة أمـس عن انفجـار عبـوة ناسـفة يف
احــد مخــازن مقـر الـشـركـة مـا ادى الـى اصـابـة احـد

املوظفني بجروح خفيفة.
وقال املـصدر الـذي طلب عـدم الكـشف عن هـويته ان
"عبـوة نـاسفـة انفجــرت صبـاح أمـس يف احـد مخـازن
شركة نفط اجلنوب الواقعة يف وسط مدينة البصرة

ما ادى الى اصابة احد املوظفني بجروح خفيفة".
واوضـح أن املصــدر لم يـتمـكن مـن اعطـاء املـزيــد من
التفـاصيل عن احلادث الـذي قال انه "قيـد التحقيق

حاليا".
ويف واســط أعلـن مــصـــدر مــســـؤول يف قـيـــادة قـــوات
الـشـرطــة عن الـعثــور علــى جثـة أحـد أفــراد اجليـش

ملقاة يف معسكر سابق للجيش.
وقال املصدر يف الشرطة لـ )املدى(: لقد ورد بالغ إلى
مــركــز شــرطــة الفـالحيــة من أحــد املــواطـنني يـفيــد
بـوجود جـثة تعـود لرجل يـرتدي بـزه عسكـرية مـلقاة
يف مــــوقع الـكــــوت القـــدمي وهــــو معــسـكـــر لـلجـيــش

العراقي.
وأشار املصدر إلى أن اجلثـة تعود ألحد أفراد اجليش
ويــدعــى )خــالــد حــامــد شـبـيـب( وتـبــدو علـيهــا آثــار
طلقـات نـاريـة، مبـينـا أن الـضحيـة هـو مـن أبنـاء حي

الفالحية يف الكوت.
ويـذكـر أن قـوات الـشـرطـة يف احملــافظــة عثـرت خالل

األسبوع املاضي على جثة أخرى.
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من منطقة العامرية.
واضـاف املصـدر ان "اجلـثث مت نقلهـا الـى مـستـشفـى

اليرموك".
وعلـى صعيـد مـتصـل قتل اربعـة مـدنـيني واصـيب 14
آخــرون يف هجمــات متفـرقــة وقعت أمـس االربعـاء يف
بغــداد والفلــوجــة والبـصــرة، حـسـبمــا افــادت مـصــادر

امنية عراقية.
وقال مصـدر يف وزارة الداخليـة فضل عـدم ذكر اسمه
ان "عـبــوة نــاسفــة انفجــرت صـبــاح أمـس لــدى مــرور
دورية للشـرطة يف منطـقة عادلـة خاتون بـالقرب من
اجلــســـر احلـــديـــدي مـــا ادى الــــى مقــتل اثـنـني مـن
عنـاصـر الـدوريـة وجـرح ثمـانيـة آخـريـن بينـهم اثنـان

من رجال الشرطة".
واضاف ان "عبـوة ناسفـة ثانـية انفـجرت صبـاح أمس
ـــالقــرب مـن لــدى مــرور دوريـــة ملغــاويــر الــشــرطــة ب
اجلامعـة التكنـولوجيـة ما ادى الـى اصابـة اثنني من

عناصر الدورية".
ويف مـدينـة الفلـوجـة، اكــد مصـدر يف الـشـرطــة فضل
عـدم ذكـر اسـمه ان "سيــارة مفخخــة انفجــرت صبـاح
أمس مـا ادى الى مقتل مـدنيني اثنني واصـابة ثالثة

آخرين بينهم طفلتان بجروح".
واوضح ان "احلـــادث وقع يف حـي اجلــوالن " مــشـيــرا
الى انه "لم يكن هنـاك اي دورية للشـرطة او اجليش

حلظة انفجار السيارة".
ومـن جـــانــبه، افـــاد الــطـبـيـب حـــامت الـــدلـيـمـي مـن
مـستشـفى الفلـوجة العـام ان "املستـشفى تـسلم جـثة
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