
 يحك���ى ان غرابني تخا�صما وكانا متقابلني، فاأخذا يتعايران فيما بينهما، 
وكاأن كل واحد منهما اليعرف اأن وجهه اأ�صود، بل يعتقد ان ال�صواد بوجه 
الغ���راب املقاب���ل له حي���ث مل يَر وجه���ه ، وكان غراب ثال���ث ي�صتمع اليهما 

فقال:"غراب يَكل لغراب وجهك اأ�صود!".
من الطبيع���ي ان تكون هذه امل�صكلة كبرية الأن الغرابني ال يعرفان لونهما 
ومل ينظ���را للم���راآة لرييا حقيق���ة االأمور ولذا ت���رى اأحدهم���ا يتهم االآخر 

ب�صواد الوجه والقبح .
كثري من الغربان االآن وخ�صو�صًا مع اقرتاب موعد االنتخابات يتبادلون 
االتهامات وهم يعرفون حقيقة االأمر لكنهم يحاولون التاأثري على الناخب 
ت�صاعده���م يف ذلك و�صائل االعالم التي تنقل اأخبارهم "اأّول باأّول" هوؤالء 
يعتربون ن�ص���ر الغ�صيل على احلبال من �صم���ن الدعاية االنتخابية لكنهم 
ن�صوا ان االتهامات والعزل من �صاأنه ان ي�صع جتربة العراق الدميقراطية 
عل���ى حافة الهاوية، هم ي�صتغل���ون حرية الكالم اكرث مما ت�صتغلها و�صائل 
االعالم لي�صل االأمر يف بع�ض االأحيان اىل ال�صتيمة والبع�ض االآخر ينحو 
منح���ى اآخ���ر اإذ انه يلج���اأ اىل دول اجل���وار لتقدم له االأم���وال وتعقد على 
ارا�صيها االجتماعات وتكون هي امل�صوؤولة عن توجيه افكاره ومعتقداته 
كم���ا �صمعن���ا يف االجتماع الذي عق���د يف احدى دول اجل���وار وغايته كما 
يقول���ون قل���ب املعادل���ة ال�صيا�صية يف الع���راق ولوال ان�صح���اب طرفني او 

ثالثة لكانت الطامة كربى خ�صو�صًا وهي تدعو اىل اهداف طائفية.
ال ن���ود ذكر اال�صم���اء ، لكن املهيئ  له���ذا االجتماع وقط���ب الرحى فيه هو 
اعالمي كبري ومعروف وميتلك �صحيفة وقناًة ف�صائية ، لقد هّياأ االأجواء 
لريم���ي بال�صب���اك عّله���ا تخ���رج ب�صيء يتمن���اه هو لك���ن الذي ح���دث انها 
اأخرج���ت حماأة وطني ، واالأطراف ال�صريفة الت���ي ان�صحبت من االجتماع 

كانت وراء ف�صله .
ك���ي ال نعطي باأيدينا اعط���اء الذليل علينا اأن نفك���ر مب�صلحة الوطن اأوال 
ونعل���م من���ذ البداي���ة ان هناك كث���ريا م���ن املرتب�صني الذي���ن يبحثون عن 
الفج���وات للدخ���ول داخ���ل ال�صاحة ال�صيا�صي���ة العراقية ، اأم���وال اخلليج 
و�صيا�ص���ة الت�صل���ط والتف���رد يف املنطق���ة ودكتاتوري���ات ومل���وك ، م���اذا 
ي�صنع���ون اأمام بلد ان تع���اون وطّبق الدميقراطية ف�ص���وف يرتكهم خلفه 

يبحثون عن جمالهم العتيقة.
عل���ى هذا االأ�صا����ض ال نريد ان نف�صح ا�صرارنا اك���رث وعلينا ان نبحث يف 
القوان���ني املت�صرعة وجند معاجلات ناجحة له���ا ، وال نعالج اخلطاأ بخطاأ 
اآخ���ر ، االجتث���اث ، امل�صاءل���ة والعدالة ثغ���رة يف البن���اء الدميقراطي يف 
الع���راق ، مل ندع االآخرين ليدخل���وا منها؟ لي�صتخدموا الكثري من اال�صماء 
ونخلق نحن اأعداء جددًا باأيدينا؟ لقد اتفقت جميع االطراف  على ا�صتبدال 
االجتثاث بقانون امل�صاءلة والعدالة وهناك فرق ح�صبما �صمعنا بني الذين 
لُّطخ���ت اأيديهم بدماء العراقيني وب���ني االآخرين الذين �صعوا للحفاظ على 
انف�صه���م وخدم���ة الوط���ن يف ن���واٍح عديدة ، مل���اذا مل يكن االأم���ر على هذا 
اال�صا����ض ونفرق ب���ني املجرم وال���ربيء؟ لينال املج���رم عقوبته والربيء 
يح�صل على �صك الغفران؟ حتى ننتهي من هذه اال�صكالية علينا معاجلتها 

بجد وب�صدق ونرتك االتهامات الباطلة والت�صقيط االعالمي.
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ه�اء يف �سبك

)غراب يكل لغراب وجهك ا�سود(

اأ��������س�������م�������اء 

ال�سامرائي
بحث رئي�ض جمل�ض النواب اياد ال�صامرائي مع  نائب الرئي�ض 
االأمريكي جوزيف بايدن جممل االأو�صاع ال�صيا�صية يف البالد 

واالأجواء التي ت�صبق االنتخابات الت�صريعية القادمة، حيث اأعرب 
بايدن عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت باالجتثاث، مقرتحا اأن تكون 

عملية االجتثاث بعد االنتخابات ال قبلها، على اأن يتقدم املر�صحون 
بتعهدات بالرباءة من حزب البعث واإدانة جميع جرائمه ال�صابقة.

من جانبه اأكد ال�صامرائي يف ات�صال هاتفي مع بايدن حر�صه 
على تفعيل اللجنة الربملانية املخت�صة بالتدقيق، وتفعيل الهيئة 

التمييزية امل�صكلة من الق�صاة ال�صبعة للنظر بالطعون املقدمة.

الدباغ
اأعلن الناطق الر�صمي باأ�صم احلكومة علي الدباغ باأنها  ُتقّدر وتثمن 
دور القوات االأمنية الذي هو مورد اعتزاز وتقدير من قبل اجلميع، 
وجهود هذه القوات من اأجل اإقرار االأمن والت�صحيات الكبرية التي 
قدمتها تلك القوات يف احلفاظ على وحدة واإ�صتقرار العراق وحياة 
العراقيني.موؤكدًا باأنه ال توجد اأي نية لت�صريح اأو اإنهاء خدمات اأي 

من �صباط اأو منت�صب من منت�صبي  وزارتي الدفاع والداخلية. 

الزبيدي
بحث وزير املالية باقر الزبيدي مع نائبة رئي�ض البنك الدويل 

�صم�صاد اآختيار والوفد املرافق لها  العالقات االقت�صادية واملالية بني 
العراق والبنك الدويل و�صبل تعزيزها مبا يحقق النهو�ض بواقع 

املوؤ�ص�صات املالية واالقت�صادية العراقية واال�صتفادة من خربة 
كوادر البنك الدويل يف اقامة دورات تخ�ص�صية للكوادر املالية 

واحل�صول على دعم للنهو�ض يف دعم امل�صاريع املهمة يف العراق .
و�صدد الزبيدي على عودة العراق للتعاون مع املوؤ�ص�صات املالية 

الدولية والتي حققت مكا�صب اقت�صادية للعراق مكنته من ا�صتعادة 
التعاون الدويل معه واالندماج يف املوؤ�ص�صات املالية للمجتمع 

الدويل وامل�صاهمة يف اطفاء ديونه وفق �صروط دول نادي 
باري�ض وحتقيق اجنازات مهمة على �صعيد االرتقاء بالعمل املايل 

وامل�صريف العراقي . 

االأترو�سي
عرّب ع�صو اللجنة املالية يف جمل�ض النواب �صامي االترو�صي عن 
خ�صيته من عدم متكن املجل�ض من اقرار قانون اخلدمة والتقاعد 

لقوى االأمن الداخلي بال�صرعة املطلوبة معلاًل "انه مل يبَق من عمر 
الربملان االع�صرة ايام .

 وتوقع االترو�صي اأن القانون :" حتى اذا ورد اىل اللجان 
املتخ�ص�صة �صواء جلنة االمن والدفاع اواللجنة املالية اليتم اقراره 

خالل الف�صل الت�صريعي احلايل ،م�صريا اىل ان القانون مت اقراره 
يف جمل�ض الوزراء قبل ا�صبوع فقط.  ومن املتوقع انه  قد و�صل 
اىل هيئة رئا�صة الربملان  ولكنه مل ي�صل اىل اللجنة املتخ�ص�صة 

حتى االن .

امل���دى   / وامل��ح��اف��ظ��ات  ب���غ���داد 
وال�كاالت

والت�صريحات  االنتخابي  للجدل  ا�صتمرارًا 
بع�ض  اعترب   ، االنتخابي  ال�صباق  حمى  يف 
الكتل  اأع�����ص��اء  بع�ض  تر�صيح  اأن  ال��ن��واب 
يف  االأ�صلية،  حمافظاتهم  خارج  االنتخابية 
االنتخابات الربملانية املقبلة، هدفه احل�صول 
قانون  اقرها  التي  التعوي�صية  املقاعد  على 
املر�صحني  اح���د  ي���رى  بينما  االن��ت��خ��اب��ات، 
املهاترات  ع���ن  "االبتعاد  ه���و  ال���ه���دف  اأن 
التحالف  ع��ن  النائب  وي��ق��ول  ال�صيا�صية". 
الكرد�صتاين حممود عثمان: اإن هدف بع�ض 
املر�صحني من الرت�صح خارج حمافظاتهم هو 
"للح�صول على جزء من املقاعد التعوي�صية 
للربملان، اأو احل�صول على منا�صب حكومية 
"ح�صول  املقبلة".م�صتبعدًا  احلكومة  يف 
كرد�صتان  اإقليم  خارج  من  املر�صحني  بع�ض 
العراق على اأ�صوات تذكر خالل االنتخابات 
الربملانية املقبلة"، م�صتدركا اأن "هناك حرية 
جلميع القوائم االنتخابية يف الرت�صيح داخل 
يرغبون  حمافظة  اي  ويف  االإقليم  وخ��ارج 
ائتالف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ات��ف��ق  ذل���ك  اىل  بها". 
"تر�صيح  ان  على  العالق  علي  القانون  دولة 
حمافظاتهم  خ����ارج  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  ب��ع�����ض 
يهدف يف ظاهره اىل احل�صول على املقاعد 
التعوي�صية، لكنها قد تكون حماولة من قبل 
بع�ض الكتل للح�صول على اأ�صوات ا�صافية 

يف بع�ض املحافظات ".
االإ�صالمي  املجل�ض  يف  ال��ق��ي��ادي  ب��رر  فيما 
عن  تر�صيحه  ال�صغري  الدين  ج��الل  االأع��ل��ى 
الأ�صباب  ب��غ��داد  م��ن  ب���دال  ده����وك  حم��اف��ظ��ة 
الوقت  يف  م�صتبعدا  ب�"ال�صيا�صية"،  و�صفها 
لدخول  كافية  اأ�صوات  على  ح�صوله  نف�صه 
ال�����ص��غ��ري يف   حديث  ال���ربمل���ان. وي�����ص��ي��ف 
دهوك  حمافظة  عن  "تر�صيحه  ان  �صحفي" 
يف  االنتخابية  املهاترات  عن  لالبتعاد  ج��اء 
الربملانية  االنتخابات  �صت�صبق  التي  بغداد 
اية  يف  "تر�صحه  ان  اىل  املقبلة".م�صريًا 
اإ�صكال  فيه  لي�ض  العراق  مناطق  من  منطقة 
ال�صغري  وي�صتبعد  د�صتوري"،  اأو  قانوين 
ل�صغل  الكافية  االأ���ص��وات  على  "ح�صوله 

مقعد يف الربملان املقبل". اأما يف وا�صط فقد 
حذرت املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات 
الكيانات  ووك��الء  املر�صحني  االثنني،  اأم�ض 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن ال��ق��ي��ام ب����اأي خ���رق خالل 
حمالتهم الدعائية يف االنتخابات الت�صريعية 
مر�صحني  ثالثة  ان�صحاب  عن  معلنة  املقبلة، 

من االنتخابات. 
الله  عبد  كاظم  املفو�صية  مكتب  مدير  وق��ال 
"التعليمات اخلا�صة بالدعاية  اإن   ، ال�صمري 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ���ص��ارم��ة ه���ذه امل���رة وال ميكن 
اأ�صيجة  ا�صتخدام  متنع  فهي  فيها،  التهاون 
لل�صق  ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة 
متنع  كما  عليها،  الكتابة  اأو  ال��ب��و���ص��رتات 

واالأماكن  امل��روري��ة  التقاطعات  ا�صتخدام 
م�صتخدمي  ع��ل��ى  ال����روؤي����ة  حت��ج��ب  ال���ت���ي 
الطريق، وغريها من ال�صوابط والتعليمات 
املركزية".  وكان مكتب املفو�صية نظم ندوة 
ووكالء  للمر�صحني   ، االأول  اأم�ض  مو�صعة، 
التعليمات  ل�����ص��رح  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ك��ي��ان��ات 
االنتخابية  بالدعاية  اخلا�صة  وال�صوابط 
بلديات  بني  امل��ربم  االت��ف��اق  اآلية  وتو�صيح 
االأماكن  ب�صاأن  املفو�صية  ومكتب  املحافظة 
اإىل  م�صريًا  دعائيًا.  با�صتغاللها  ي�صمح  التي 
للعقوبات  �صتتعر�ض  املخالفة  "الكيانات  اأن 
ت�صل  قد  والتي  القانون،  عليها  ن�ض  التي 
االنتخابات  يف  امل�صاركة  من  حرمانها  اإىل 

اأو �صطب نتائج مر�صحيها  يف املراكز حيث 
ح�صل اخلرق". 

وكان جمل�ض املفو�صني يف املفو�صية العليا 
اأ�صدر  ال��ع��راق  يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�صتقلة 
ي�صمح  االإع��الم��ي��ة  باحلمالت  خا�صًا  نظامًا 
من  عليها  امل�صادق  واملر�صحني  لالئتالفات 
قبل املفو�صية املبا�صرة بحمالتهم االنتخابية 
اأ�صمائهم  ن�صر  لتاريخ  التايل  اليوم  بدءًا من 
بعد امل�صادقة عليها، على اأن تتوقف قبل 24 

�صاعة من موعد فتح مراكز االقرتاع. 
اأما يف كركوك فقد اأعلنت مفو�صية انتخابات 
م�صاركة  عن  االثنني،  اأم�ض  كركوك  حمافظة 
يف  ام��������راأة    111 ب��ي��ن��ه��م  م��ر���ص��ح��ًا   499

على  للتناف�ض  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
12 مقعدًا خم�ص�صًا للمحافظة. 

يف  االنتخابات  مفو�صية  مكتب  مدير  وقال 
املحافظة فرهاد طالباين: اإن "عدد املر�صحني 
بلغ  املدينة  املقبلة يف  الربملانية  لالنتخابات 
499 مر�صحًا، بينهم 111 امراأة، ميثلون 28 

كيانًا �صيا�صيا، �صمنهم كيانان م�صتقالن". 
االنتخابات  "مفو�صية  اأن  طالباين  واأ�صاف 
يف كركوك نظمت عددًا من الندوات وور�ض 
االنتخابية،  الت�صجيل  مراكز  مل��دراء  العمل 
�صرح  بهدف  ال�صيا�صية،  الكيانات  وممثلي 
باالنتخابات  املتعلقة  القوانني  وتو�صيح 
الربملانية"، املتوقع اإجراوؤها يف ال�صابع من 

اآذار املقبل. 
الناخبني  "عدد  اأن  اإىل  ط��ال��ب��اين  ول��ف��ت 
الت�صويت يف املحافظة بلغ   لهم  الذين يحق 
 18 اأك��م��ل��وا  للذين  ال�صماح  بعد   787179
املحطات  "عدد  اأن  مبينًا  بامل�صاركة"،  عامًا 
عدد  يبلغ  فيما   ،2010 يبلغ  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
املراكز 299، منها 184 داخل املدينة و115 
القاد�صية  ويف  والنواحي".   االأق�صية  يف 
امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  مكتب  مدير  ذك��ر 
هناك  اأن  اأم�ض  الوائلي  ح�صن  لالنتخابات 
اإجراءات �صتتخذها املفو�صية بحق الكيانات 
الدعاية  ق��ان��ون  ت��خ��رق  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

االنتخابية يف املحافظة.
االنتخابات  "مفو�صية  اإن  ال��وائ��ل��ي  وق���ال 
�صتتخذ عددا من االإج��راءات اجلزائية بحق 
قانون  ت��خ��رق  ال��ت��ي  ال�صيا�صية  ال��ك��ي��ان��ات 
بينها  من  املحافظة  يف  االنتخابية  الدعاية 
فر�ض غرامات مادية على الكيان ال�صيا�صي، 
يتم رفع جتاوزه  واإذا مل  اأي��ام  وميهل ثالثة 
يتم م�صاعفة الغرامة".متابعًا "بعد م�صاعفة 
مرة  اأي���ام  ثالثة  م��دة  الكيان  ميهل  الغرامة 
ا�صمه  ين�صر  يرفع جت��اوزه  ف��اإذا مل  اأخ���رى، 
عرب و�صائل االإعالم املختلفة". و�صدد على اأن 
"من يلقى القب�ض عليه وهو ميار�ض الدعاية 
كل�صق  ال��ق��ان��ون  يخرق  ب�صكل  االنتخابية 
اأماكن ممنوعة،  املل�صقات والبو�صرتات يف 
فاأن االإجراءات تعر�صه للحب�ض ملدة ال تزيد 

على ال�صهر الواحد".

مع  اقرتاب م�عد االنتخابات

 املفو�س��ية حتذرالكيان��ات من القيام ب��اأي خرق قانوين

املحافظات / ال�كاالت
قالت م�ص���ادر اأمنية عراقية اإن م�صلحني هاجموا 
ظه���ر اأم�ض االثنني مكتب احدى منظمات االغاثة 
يف بغداد فقتلوا اربعة من موظفيها بينهم امراة، 
وو�صع���وا عب���وة يف �صيارة متوقف���ة امام املكان 
قبل ان يلوذوا بالفرار. وا�صافت :"ان امل�صلحني 
هاجموا مقر منظمة "موطني لالغاثة والتنمية" 
يف �ص���ارع عم���ر بن عب���د العزي���ز الواقع يف حي 
االعظمي���ة  واطلق���وا النار داخل املكت���ب ما ادى 
اىل مقت���ل اربعة ا�صخا�ض بينه���م امراة وا�صابة 

اثنني اخرين بجروح".
وتابع���ت ان امل�صلح���ني "و�صع���وا عب���وة نا�صفة 
داخ���ل اح���دى ال�صي���ارات املتوقف���ة ام���ام املق���ر 
للجي����ض اىل  ف���ور و�ص���ول دوري���ة  وانفج���رت 
امل���كان م���ا ادى اىل ا�صاب���ة احد جن���ود الدورية 

بجروح".
اىل ذل���ك اأفاد م�صدر اأمنى م�ص���وؤول يف حمافظة 
دي���اىل اأم����ض االثن���ني، ب���اأن اأربع���ة م���ن عنا�صر 
ال�صرط���ة �صقط���وا ب���ني �صهي���د وجري���ح بانفجار 
دراج���ة ناري���ة مفخخ���ة ا�صتهدف���ت  اأح���د مراك���ز 
ال�صرط���ة �صم���ال �ص���رق بعقوب���ة.  وق���ال امل�صدر 
بح�ص���ب "ال�صومرية ني���وز"، اإن "وحدة مكافحة 
املتفج���رات اأبطلت، �صباح اأم����ض مفعول دراجة 
ناري���ة مفخخ���ة كانت مرتوك���ة يف اأح���د �صوارع 
ال�صواحي ال�صرقية لق�صاء املقدادية  ونقلتها اإىل 
مرك���ز �صرطة املقدادية، لتنفج���ر داخل املركز، ما 
اأ�صفر عن ا�صت�صه���اد �صرطي وجرح ثالثة اآخرين 

بجروح خمتلفة". 
واأو�ص���ح امل�ص���در، ال���ذي طلب ع���دم الك�صف عن 
ا�صمه، اأن "الدراجة كانت حتتوي على متفجرات 
اأخ���رى، مل تك�صفه���ا وحدة املكافح���ة، م�صريًا اإىل 
اأن���ه "مت نق���ل اجلرح���ى اإىل امل�صت�صف���ى القريب 
لتلق���ي الع���الج، فيم���ا فت���ح حتقي���ق اأويل ملعرفة 

مالب�صات احلادث". 
ويف الفلوج���ة اأف���اد م�ص���در اأمن���ي م�ص���وؤول يف 
�صرطته���ا اأم����ض االثن���ني،  با�صت�صهاد اح���د افراد 
يف  ال�صق���ة  عب���وة  بانفج���ار  وم���دين  ال�صرط���ة 
�صيارتهما اخلا�صة و�صط الفلوجة. وقال امل�صدر 
اإن "عب���وة ال�صقة كانت مو�صوع���ة اأ�صفل �صيارة 
اأح���د اأف���راد �صرطة الفلوجة انفج���رت، ام�ض عند 

تقاطع ج�ص���ر احل�صرة املحمدية و�صط الفلوجة، 
ما اأ�صف���ر عن ا�صت�صه���اد ال�صرط���ي واملدين الذي 
كان برفقت���ه، ف�ص���ال ع���ن اإح���داث اأ�ص���رار مادية 
ب�صيارتهم���ا و�صي���ارات اأخ���رى كان���ت قريبة من 
موق���ع االنفجار".م�صيف���ًا اأن "الق���وات االأمني���ة 
فر�ص���ت طوق���ا اأمني���ا على م���كان احل���ادث، فيما 

فتحت حتقيقا اأوليا ملعرفة مالب�صاته".
 اما يف املو�صل فقد اعلنت ال�صرطة املحلية مقتل 

�صاحب حمل م�صيحي ظهر االثنني يف احد احياء 
املو�صل ، غداة اغتي���ال م�صيحي اخر يف ظروف 
م�صابهة �صمايل املدينة ف�صال عن ا�صت�صهاد اثنني 

اخرين خالل اال�صابيع االخرية.
وا�صاف���ت ان "م�صلحني كان���وا ي�صتقلون �صيارة 
م���ن طراز اوب���ل �صوداء ترجلوا منه���ا امام حمل 
اجم���د حمي���د عب���د االح���د ك���رو الواق���ع يف حي 
ال�صديق ، واقتحموا املكان فاردوه قتيال باطالق 

النار عليه".
موؤك���دًا ان "امل�صلحني اتبعوا الطريقة ذاتها التي 
ا�صتخدموه���ا �صابقا يف قتل ع���دد من امل�صيحيني 

خالل اال�صابيع االخرية".
وكان م�صلح���ون قتل���وا االح���د �صع���د عب���د الل���ه 
يو�ص���ف )53 عاما( وهو كلداين متزوج له اربعة 
اوالد وعاطل عن العمل، لكنه يبيع اخل�صار امام 

منزله.

بغداد / علي وجيه
دع���ا لفيف من حمامي حمافظة االأنبار 
احلكومة التخاذ قرار جدي حلمايتهم 
من تهديد اأه���ايل �صحايا االإرهاب يف 
املحافظ���ة ، ج���اء ذل���ك بع���د ا�صرابهم 
امل�صتم���ر من ي���وم العا�صر م���ن كانون 
الث���اين دون االف�ص���اح عن نّي���ة انهاء 
اال�صراب ما مل ُتتخذ اجراءات حقيقية 

وحماية رادعة لهذه التهديدات.
وبنّي حم���ام رف�ض الك�ص���ف عن ا�صمه 
اأن :"اأهايل ال�صحايا يقومون بتهديد 

املحامني ب�صبب دفاعهم عن امل�صبوهني 
، وكم���ا ه���و معل���وم اأن املته���م ب���ريء 
حتى تثبت ادانته ، امل�صكلة اأن حمكمة 
اجلنايات و التحقيقات قد توقفت الأّن 
اأي حمكمة ال ُتعقد دون وجود حمامي 

الدفاع".
واأ�ص���اف امل�ص���در يف ات�ص���ال هاتفي 
اجتماع���ًا  عقدن���ا  )املدى(:"اأنن���ا  م���ع 
ع�صائريا قبل ف���رتة وجيزة وبّينا فيه 
وجهة النظ���ر القانونية لك���ن االأهايل 
مل يقتنعوا به���ذه ال�صورة القانونية" 

م�صيفًا :"اأن هناك الكثري من املحامني 
كانوا قد ت�صّلم���وا ر�صائل تهديد حاّدة 
اللهجة من اأه���ايل �صحايا االإرهاب"، 
حًا :"اأننا نت�صرف وفق القانون  مو�صّ

ولي�ض عرب ح�صابات اأخرى".
يذك���ر اأن اأح���د حماميي االأنب���ار قي�ض 
الهيت���ي اأغتيل قبل ف���رتة وجيزة ومل 

ُيعرف ال�صبب  حتى هذه اللحظة.
واأ�صاف امل�ص���در:"اأن نقابة املحامني 
عاج���زة ع���ن فع���ل اأي �ص���يء ونح���ن 

نطالب بتدخل احلكومة ".

بعد ا�سرابهم عن العمل اإثر التهديدات 
حمامو الأنبار يطالبون احلكومة بتوفري احلماية لهم

بغداد/املدى
اأعلن نائب رئي�ض اللجنة املالية 

مبجل�ض النواب ا�صماعيل �صكر اأن 
املجل�ض قام باعادة م�صروع قانون 

املوازنة العامة لعام 2010 اىل 
جمل�ض الوزراء.

واأ�صاف �صكر ان "اللجنة املالية 
يف جمل�ض النواب اأعادت امل�صروع 
لغر�ض اإ�صافة الزيادة التي طلبتها 
احلكومة".مو�صحًا اأن "احلكومة 

طلبت اإ�صافة مبلغ 250 مليار 
دينار عراقي اىل املوازنة لغر�ض 

تخ�صي�صها ملوؤ�ص�صات ال�صهداء 
وال�صجناء ال�صيا�صيني، مع اإ�صافة 

مليار دينار اآخر لبناء مدار�ض 
لوزارة الرتبية".. م�صريًا اىل اأن 
�صمن  لي�صت  املبلغ  هذا  "اإ�صافة 

�صالحيات اللجنة املالية، لذلك قمنا 
باعادتها  اىل جمل�ض الوزراء كي 

يقوم باإ�صافتها".
وتابع �صكر اأنه "يجب على جمل�ض 

الوزراء ان يعيد تدقيق االرقام 
و يراجع امل�صروع مرة اخرى".. 

م�صيفا اأن ح�صة ال�17% املخ�ص�صة 
القليم كرد�صتان �صتزداد قيا�صا بهذه 

اال�صافة".

باري�س / وكاالت
بح����ث وفد الع����راق امل�ص����ارك يف اجتماع����ات جلنة 
اليون�صك����و  ملنظم����ة  التابع����ة  الدولي����ة  التن�صي����ق 
املنعق����دة يف مق����ر املنظم����ة بباري�����ض ط����رق حماية 

الرتاث الثقايف العراقي.
وق����ال م�صدر م�ص����وؤول يف وزارة الدول����ة ل�صوؤون 
للجن����ة  االأول  االجتم����اع  ان  واالآث����ار  ال�صياح����ة 
خ�ص�ض لبحث الواقع احلايل ملدينة بابل االآثارية 
والطرق الكفيلة حلفظ املواقع، واالأن�صطة اجلارية 
في����ه، م�صيف����ا ان����ه مت االتف����اق عل����ى ت�صكي����ل جلنة 

فرعي����ة ملدينة باب����ل، واع����ادة تفعيل ق����رار جمل�ض 
االأمن القا�ص����ي بفر�ض حظر االجتار غري ال�صرعي 

للقطع االآثارية امل�صروقة من العراق.
م����ن جانب����ه دع����ا املدي����ر الع����ام ملنظم����ة اليون�صكو 
املجتمع ال����دويل التخاذ  جميع االإجراءات الالزمة 
حلظ����ر االجتار باالآث����ار العراقي����ة، وامل�صادقة على 
املعاه����دات واالتفاقيات الدولي����ة ذات العالقة، مثل 
الربتوكول الثاين التفاقية الهاي الذي ين�ض على 
حماية املمتلك الثق����ايف، واتفاقية يونيدراو ب�صاأن  

القطع االآثارية امل�صروقة.

اللجنة املالية: 
اإعادة م�سروع قانون 

املوازنة اىل جمل�س 
الوزراء

العراق يبحث  مع اليون�سكو �سبل 
حماية الآثار

بابل توقف التعامل مع القوات 
الأمريكية اإثر متزيق العلم العراقي

احللة / وكاالت
ق����ال رئي�ض جمل�ض حمافظة باب����ل كاظم تومان اإن جمل�ض حمافظة بابل قرر 
"اإيقاف جميع اأنواع التعامالت مع اجلانب االأمريكي حلني تقدمي االعتذار".   
ودع����ا املجل�����ض يف جل�صة طارئ����ة عقدها اأم�����ض االأول بح�ص����ور اأع�صاء من 
الربمل����ان اىل ايقاف جمي����ع التعامالت مع اجلانب االمريك����ي ب�صبب متزيق 
العلم العراقي من قبل جندي اأمريكي يف اإحدى نقاط التفتي�ض �صمال مدينة 
احلل����ة.  واأو�صح مدير عام �صرط����ة بابل اللواء فا�صل رداد تفا�صيل احلادث 
بالق����ول اإن����ه "مر رت����ل لقوات التحال����ف على الطري����ق ال�صريع وق����د توقفت 
اآخ����ر عجلة م����ن الرتل بالقرب من �صيطرة على الطري����ق" مو�صحًا اأن جنديًا  
امريكيا اأنزل العلم العراقي ومزقه"، م�صريا اإىل اأن "قائد قوات التحالف يف 

قاعدة كال�صو اعتذر مبا�صرة، ووعد باإجراء حتقيق باحلادث". 

ا�ست�سهاد وجرح اربعة عنا�سر من ال�سرطة يف دياىل وم�سلحون 
يهاجمون منظمة اغاثة يف بغداد

اقتحام االعظمية

مواطن يديل ب�سوته يف االنتخابات ال�سابقة

املدى / وكاالت
اعلنت وزارة حقوق االن�صان اأم�ض 

االثنني، انها �صتقدم تقريرا عن 
انتهاكات حقوق االن�صان يف ال�صجون  

خالل العام املا�صي اىل احلكومة، نافية 
ان تكون تقاريرها م�صي�صة ل�صالح 

احلكومة احلالية.
وقال مدير املتابعة واالداء يف الوزارة 

كامل امني: اأن "التقرير �صيتم اعالنه 
عرب و�صائل االعالم بعد م�صادقة جمل�ض 

الوزراء عليه"، م�صيفًا اأن "التقرير 
يت�صمن انتهاكات مور�صت �صد املعتقلني 

يف ال�صجون التابعة للحكومة العراقية 
كافة بح�صب اإح�صائيات موؤكدة ت�صري 
اىل تلك االنتهاكات"، بح�صب تعبريه.

ونفى امني اأن "تكون التقارير التي 
تقدمها الوزارة م�صي�صة ل�صالح 
احلكومة"، م�صتدركا بالقول اإن 

مع  مهني  ب�صكل  تتعامل  "الوزارة 
االنتهاكات كافة، ا�صافة اىل متابعة 

جميع ق�صايا املعتقلني مع الوزارات 
املعنية بعيدا عن امل�صالح الفئوية". 

حقوق الن�سان تنفي 
ت�سيي�س تقاريرها 

عن انتهاكات ال�سجون


