
  انتخاب الرئيس الطالباني نائباً
 الدولية االشتراكيةلرئيس 

  
، إنـه  العراق جمهوريةبيان نشر على موقع رئاسة قال   
األمين العام لإلتحاد الـوطني   مام جالل انتخابتم رسمياً "

، )SI(الدوليـة   االشتراكيةالكردستاني نائباً لرئيس منظمة 
  " االثنينوم وذلك في انتخابات جرت بشكل مباشر، مساء ي

وأشار البيان إلى أن وفد اإلتحاد الـوطني الكردسـتاني،   
الدولية الـذي   لالشتراكية) ٢٣(المشارك في المؤتمر الـ 

في العاصمة اليونانية أثينا، كان ) الغوينسي(أقيم في فندق 
 االشتراكيةمنظمة  انتخاباتتسلم بطاقات التصويت على "

ن فيهـا لغـرض   الدولية، والخاصة باألعضـاء الـدائمي  
  ." االثنينالتي جرت مساء  االنتخاباتالمشاركة في 

اإلتحاد الوطني الكردستاني  اعتباريمكن "ونوه البيان بأنه  
  ." الدولية بشكل رسمي االشتراكيةعضواً دائماً في منظمة 

ومنظمة االشتراكية الدولية هي حركة عالمية ذات طابع   
اسـية الحاكمـة   سياسي تجمع مجموعة من األحزاب السي

والمعارضة بمختلف ألوانها وأطيافها السياسية االشتراكية 
واالجتماعية والديمقراطية والعمالية، وهي حركـة تهـتم   

وتهدف . بالحرية والعدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي
االشتراكية الدولية إلى تحقيق سالم عالمي من خالل إيجاد 

ايا السياسية الكبرى، قاسم مشترك بين األعضاء حول القض
  .والقضايا الساخنة

، فيما يعتبـر العـام   ١٨٩٤المنظمة في العام  وتأسست  
هو العام الذي تم تشكيل هـذه المنظمـة بقالبهـا     ١٩٥١

الحالي، حيث أعيد بناؤها بمؤتمر فرانكفورت، ومنذ ذلـك  
 ١٦٢الحين يتصاعد نشاطها، حيث بلغ عـدد أعضـائها   

بذلك تعد أقدم وأكبـر رابطـة   حزباً ومنظمة دولية، وهي 
 .لألحزاب السياسية في العالم

  
  
  
  
  
  
  

  مجزرة في سجن صيدنايا
  
علـى   ،العسكري صيدناياداخل سجن  ،أقدمت قوات األمن  

ارتكاب مجزرة جديدة، راح ضحيتها العشرات بـين قتيـل   
وجريح من المعتقلين المطالبين بتحسين أوضاعهم وتنظـيم  

أنباء هذه المجزرة بقلق  تاستقبلوقد  الزيارات مع عوائلهم،
، بات معهـا حيـاة   واستنكار شديدين داخل البالد وخارجها

المئات من معتقلي الرأي والضمير فـي خطـر فـي ظـل     
ولة للسلطات األمنية التـي ال  مسؤ الممارسات الوحشية والال

والديمقراطيـة التـي    اإلنسانيةتقيم وزناً للقيم واالعتبارات 
سراح هؤالء المعتقلين بدالً مـن تصـفيتهم   تستوجب إطالق 
   .إنسانيةبهذه الطريقة الال 

رئيس الجمهورية  السيدمنظمات حقوقية  -٩-ت ناشد وقد  
أمـام   وكشف الحقـائق جميعهـا  ( .من أجل التدخل الفوري

المواطنين وخاصة أمام األهالي والمحـاميين فيمـا يخـص    
وفتح باب الزيارة أمام  اوجدو إن الضحايا من جرحى وقتلى 

 بينهم وبين نزالء السجن واحتـرام  االتصالاألهالي وتأمين 
 .).حق النزالء في االتصال الخارجي من أجل طمأنة األهالي

  هي؛المنظمات و
 في سوريا اإلنسانالحريات الديمقراطية وحقوق  لجان الدفاع عن -
 )سواسية) المنظمة السورية لحقوق اإلنسان -
 في سوريا اإلنسانق جمعية حقو-

العامة وحقوق اإلنسـان فـي    المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات -
 )داد(سوريا 

  )ماف(منظمة حقوق اإلنسان في سوريا  -
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان -
 وحرية التعبير لإلعالمالمركز السوري  -
 القانونية واألبحاثالمركز السوري للدراسات  -
 -ية لحقوق اإلنساناللجنة الكرد -

 ٥/٧/٢٠٠٨-دمشق           
 

  األمم المتحدة تقدم مشروعاً
  لحل مسألة االنتخابات في كركوك

  
PNA- مـن قائمـة االئـتالف    عباس البياتي النائب  أعلن

 األمـم ان بعثـة   )تموز -٣(أمس) الحاكم(العراقي الموحد 
المتحدة في العراق قدمت مشروعا لتسوية عقدة االنتخابـات  

  . محافظة كركوك الغنية بالنفط في
قال ان ) تركماني شيعي( البياتيان  األنباءوذكرت وكاالت 

المتحدة في العراق قدمت مشروعا لتسوية عقـدة   األممبعثة 
ـ  وأضاف. االنتخابات في كركوك إجراء ذي ان المشروع ال

رد والتركمـان يتضـمن   وزعت نسخا منه الى العرب والك
  . من شهر أكثرشات استمرت ومقترحات بعد نقا أفكارا

خيـارات   أربعـة تتألف من ) المشروع(الورقة  إن وأوضح
بإجرائها بعـد   إمااالنتخابات بعد فترة محدودة وهي  إلجراء

بعـد التسـوية النهائيـة     أوالقيام بإحصاء سكاني لكركوك، 
بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة  أولوضع كركوك، 

الخيار الرابع فهو  أما. ائع حول كركوكلبيانات ودراسة الوق
تقاسم المعنية حول آلية  األطرافاالنتخابات بعد توافق  إجراء

الغنية بالنفط،  رد بإلحاق كركوكويطالب الك .السلطة في المدينة
  .في حين يعارض التركمان والعرب ذلك كردستانبإقليم 

  ـــياســـــينيلمعــــــتقـلني الســرية لاحلـــ
 ـــــــــــالدــــــجون البـــــــــــــــــــــيف سـ

  لــــــــل اجلهــــــــود من أجــــــــــــكــــــ
 ـرديــــد مؤمتــــــر وطــــــني كـــــــعقــــ

 األخــــــــيرة            )        ١٧٩(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


