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�لعر�ق يو��سل �الحتجاج
 على مبارك �لكبري

�لب�سري: م�ستعدون للعودة
�ىل �حلرب

�كثـر من ن�سف �لعياد�ت
�خلا�سة بال �جاز�ت

على  برملان  رئي�س  يقدم  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  �سابقة  يف 
الف�ساد  ملفات  بك�سف  لها  م�سهود  �سحيفة  على  ثالثية  دعوى  اإقامة 
اجلديد،  العراق  يف  والدميقراطية  التغيري  ودع��م  والإداري  امل��ايل 
ال�سرقة  مافيات  واتهمت  الربملان  انتقدت  لأنها  املدى،  �سحيفة  وهي 
وال�سفقات امل�سبوهة بت�سييع الوطن وجتربته اجلديدة، وانتقادها 
اخلرق  راأ�سها  وعلى  الربملان  مار�سها  التي  الد�ستورية  للخروقات 
الفا�سح لبنود د�ستورية تتعلق بنواب رئي�س اجلمهورية والت�سويت 
عليهم يف ما �سمي ب�سفقة ال�سلة الواحدة التي ترباأ منها اجلميع فيما 
بعد اإح�سا�سا منهم من اأن �سيا�سات املحا�س�سة البغي�سة قد دا�ست على 

الد�ستور الذي �سّوت عليه ال�سعب ونحرته من الوريد اإىل الوريد .
اأن  الت�سريعية،  ال�سلطة  راأ�س  بالنجيفي وهو على  كان من املفرت�س 
وما  الإع��الم  و�سائل  مع  التعامل  يف  راقيا  ح�ساريا  اأمنوذجا  يقدم 
اأن  يف  وحقهم  وتطلعاتهم  اجلمهور  اآراء  عن  به  تعرب  وم��ا  تن�سره 
ال�سفقات  تتم  عندما  عندنا،  ال�سيا�سة  دهاليز  يف  يجري  ما  يعرفوا 
املحا�س�سة  اأ�سا�س  على  مبنية  بقوانني  ت�سرع  ث��م  مريب  ب�سمت 
لعراق  احلقيقي  والبناء  الد�ستور  اأ�سا�س  على  ولي�س  وال��ت��واف��ق 

دميقراطي جديد . 
ال�سيد النجيفي ل تروق له ال�سحافة التي متتلك اجلراأة على اأن تقول 
ما يريده ال�سارع العراقي املكتوي بالأزمات واخلدمات املعطلة نتيجة 
الف�ساد املايل والإداري وال�سفقات التي ي�سهم فيها كبار ال�سيا�سيني 
اأكرث  يف  قال  الذي  النزاهة  هيئة  رئي�س  العكيلي  القا�سي  باعرتاف 
امل�سوؤولني  مع  اإل  التعامل  من  يتمكن  ل  ان��ه  �سحفي،  ت�سريح  من 
ال�سغار يف ق�سايا ف�ساد ب�سيطة، وقال يف ندوة للمدى ب�ساأن الف�ساد، 
 " امل�سبوهة  وال�سفقات  وال�سرقات  الف�ساد  يف  املتورطة  الأ�سماء  اإن 

ي�سيب لها الر�سيع " !!
بان  منها  اإميانا  امل��دى  يف  و�ستثار  اأث��ريت  التي  املوا�سيع  هي  هذه 
تراقب  حقيقية،  رابعة  �سلطة  ي�سنع  اأن  على  القادر  هو  النهج  ه��ذا 
وتنتقد وتك�سف امل�ستور، وكان ينبغي على جمل�س النواب ورئي�سه 
النجيفي اأن يقفوا مع هذا النمط من العمل الإعالمي احلري�س على 
اأن ي�ستخدموا الق�ساء لتكميم الأفواه وتخويف  م�ستقبل العراق، ل 
القانونية، وهو على ما  ال�سحفيني واإرعابهم بالدعاوى واملالحقات 
يبدو �سلوك ا�ستمراأه ال�سادة امل�سوؤولون لتكميم الأفواه ومنع ظهور 

احلقيقة للجمهور املعني الأ�سا�سي مبا يجري يف البالد .
لقد خ�سنا و�سنخو�س يف امل�ستقبل، كلما كان ذلك �سروريا، �سراعات 
لك�سف ال�ُسّراق يف اأي مكان وجدوا فيه و�سندافع عن حريتنا يف قول 
ال�سدامية  الأف��واه  تكميم  �سيا�سة  اإىل  بالعودة  ن�سمح  ولن  احلقيقة 
يف  ممار�ستها  ال�سديد،  لالأ�سف  البالد،  قادة  من  الكثري  يحاول  التي 
وفق  البالد  قيادة  يف  ي�ستمروا  لكي  جتربته  لتخريب  جديد  ع��راق 
الد�ستور  الرفوف  على  راكنني  كتلهم،  وم�سالح  اخلا�سة  م�ساحلهم 
اأن  الذي دفعنا لأجله دما ودموعا، ومن البنود التي يرغب النجيفي 

يجمدها هي بنود احلريات ال�سحفية وحرية التعبري عن الراأي .
نواب  ملجل�س  رئي�س  انه  دائما  يتذكر  اأن  عليه  النجيفي  لل�سيد  نقول 

انتخبه ال�سعب ولي�س رئي�سا لهيئة تكميم الأفواه !!

هل يكمم الربملان
الأفواه؟

كالم �ليوم

ــــــوم ــــــي �ل
يف �ملكتبات

جريدة
تاتو �لثقافية

ـــيـــوم  �ل
مـــــــــــع

 بغد�د/ �ملدى

واف��ق��ت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة على 
كافة  يف  ال�سكنية  الأح��ي��اء  ت��زوي��د 
اأن���ح���اء ال���ب���الد ب��ال��وق��ود مل��ول��دات 
مو�سم  ط��ي��ل��ة  جم���ان���ا  ال���ك���ه���رب���اء 
ال�سيف لتعوي�س النق�س احلاد يف 

الكهرباء.

وقال البيان ال�سادر عن وزير النفط 
"جمل�س  اإن  ل��ع��ي��ب��ي  ال���ك���رمي  ع��ب��د 
ال�����وزراء واف���ق ع��ل��ى ق��ي��ام وزارة 
احلكومية  املولدات  بتجهيز  النفط 
والأهلية املجهزة للمواطنني بكامل 
وبكمية  جمانا  الوقود  من  ح�ستها 

30 لرتا لكل كيلو واط".
واأكد وزير النفط يف البيان �سرورة 

بت�سغيلها  املولدات  اأ�سحاب  التزام 
12 �ساعة يف اليوم الواحد وو�سع 
حتددها  للم�سرتكني  جديدة  اأ�سعار 

جمال�س املحافظات.
كل  ي�سمل  "القرار  اأن  واأو����س���ح 
مو�سم  وطيلة  ال��ع��راق  حم��اف��ظ��ات 

ال�سيف".
وزارة  يف  م�سدر  اأك���د  جهته،  م��ن 

"الوزارة  اأن  بر�س  لفران�س  النفط 
باأ�سرع  ال��ق��رار  تنفيذ  على  �ستعمل 
وقت ممكن"، مو�سحا اأن "الوزارة 
جتري حاليا اإح�ساء لأعداد املولدات 
ملعرفة  وامل���ح���اف���ظ���ات  ب���غ���داد  يف 

الكميات املطلوبة" من الوقود.
من  اأن�������واع  "ثالثة  ع���ن  وحت�����دث 
هي  املدن"  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل���ول���دات 

جمال�س  وزعتها  التي  "احلكومية 
والأهلية  املناطق  على  املحافظات 
والأهلية  ال�سلطات  ل��دى  امل�سجلة 

غري امل�سجلة".
املا�سي  ال�����س��ي��ف  ال���ع���راق  و���س��ه��د 
على  احتجاجا  غا�سبة  ت��ظ��اه��رات 
و�سط  الكهرباء  يف  الكبري  النق�س 
ارت��ف��اع كبري يف درج���ات احل��رارة 

م��ئ��وي��ة يف  درج����ة  اىل 54  و���س��ل 
بغداد.

عموم  يف  الكهرباء  قطاع  ويعاين 
يف  نق�س  من  �سنوات  منذ  ال��ع��راق 
له  تعر�ست  ما  ج��راء  الطاقة  اإنتاج 
املحطات و�سبكات النقل من اأ�سرار 
كبرية عند اجتياح البالد عام 2003، 

وما اأعقبه من اأعمال تخريب.

 عن:�ال�سيو�سيتد بري�س

�ساحرات فيلم هاري بوتر بعباءاتهن اللماعة 
يتفرج  بينما  يرتاك�سن  املدببة  وقبعاتهن 
عليهن �سباب يرتدون �سداري باللون الأ�سود 
والأحمر. بالقرب منهم تعزف اآلة طبلة هندية 
اأفالم  مدوية وكاأنها ن�سخة بغدادية من احد 

بوليوود. 
املتعة والأفكار اجلنونية هي لي�ست الأ�سياء 
ذكر  عند  ال��ب��ال  على  تخطر  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
ب���غ���داد. ل��ك��ن ه���ذا ه��و م��و���س��م ال��ت��خ��رج من 
اجل��ام��ع��ة ووق���ت ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي جن��ت من 
احل����رب والخ��ت��ط��اف وال��ت��ف��ج��ريات. انها 

احلفالت التنكرية.
الكثريين  ل���دى  ال���ع���راق  ا���س��م  ي��ق��رتن  رمب���ا 
النار  ب��الخ��ت��ط��اف وال��ت��ف��ج��ريات واإط����الق 
الكلية  التخرج من  لكن خالل وقت  وامل��وت. 
فان الطلبة يرغبون بالحتفال مثلهم مثل كل 

طلبة العامل بعد ان ق�سوا ال�سنوات الأربعة 
مدفونة  واأن���وف���ه���م  الأخ�����رية  اخل��م�����س��ة  او 
بالكتاب. الطلبة يف العراق يحبون احلفالت 
الطالبات اخلريجات  اإحدى  تقول  التنكرية. 
نحب   " بغداد  جامعة   – ال�سيدلة  كلية  يف 
الأف��الم.  يف  نراها  التي  املالب�س  نلب�س  اأن 
بداأنا نفكر مبا �سنلب�سه منذ بداية ال�سنة. لقد 
اخلم�سة  ال�سنوات  خالل  الدرا�سة  من  تعبنا 

املا�سية ". 
ترك  ق��د   2003 ب��ع��د  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ط��رف  اإن 
ال��ع��راق��ي��ني ح��ائ��ري��ن ح���ول م��ا ه��و ال�سلوك 
من  خائفني  و  به،  امل�سموح  غري  و  امل�سموح 
ارتداء مالب�س احلفالت. بالإ�سافة، فان حمال 
بيع اخلمور و تقدمي امل�سروبات الروحية قد 
اخلروج  تخ�سى  الن�ساء  للتفجري.  تعر�ست 
امل�سارح و  الراأ�س.  ال�سارع دون حجاب  اإىل 
احلفالت املو�سيقية و معار�س الفنون كانت 
غري موجودة. اإل اأن طلبة اجلامعة ميار�سون 

نهاية  اأزي��اء  تقليعة  قبال:  ماألوفة  تقاليد غري 
العام الدرا�سي. حيث اأ�سبح ذلك من التقاليد 
يف  املا�سية.  الع�سر  ال�سنوات  يف  البغدادية 
بغداد،  بجامعة  ال�سيدلة  كلية  تخرج  حفلة 
ك��ان��ت ال��ط��ال��ب��ات ي��رت��دي��ن ال�����س��اري الهندي 
الذهبية.  الإك�س�سوارات  و  الرباقة  باألوانه 
اجلاكيتات  يرتدون  �سباب  منهن  بالقرب  و 
و  الالمعة  ال�سفراء  والبناطيل  امل��ارون��ي��ة 
الطرابي�س احلمراء على روؤو�سهم التي تهتز 
ترنيمات  مع  الهندية  املو�سيقى  �سوت  على 
ويلتقطون  يرق�سون  وه��م  العربية  باللغة 

ال�سور التذكارية. 
قد  اخلريجني  اإن  حممد  ط��ارق  ليلى  تقول 
هذه  لعمل  اأ�سابيع  قبل  خياطا  ا�ستاأجروا 
اقرتحوا  اإن��ه��م  الطلبة  اح��د  يقول  الأزي����اء. 
املك�سيكيني  ال��ب��ق��ر  رع����اة  م��الب�����س  ارت�����داء 
البحارة  مالب�س  او  العري�سة،  القبعة  م��ع 
ي�ستطعن  ل  ال��ط��ال��ب��ات  اأن  اإل  الم���ريك���ان، 

اخلروج بالتنورات الق�سرية. 
احلفالت تقام نهارا وعلى ار�س اجلامعة و 
اخلريجني.  عوائل  من  كبري  عدد  يح�سرها 
التي  عاما،   56 ج��واد،  وف��اق  ال�سيدة  تقول 
جاءت ت�سارك ابنة اأخيها يف الحتفال " انه 
التعبري  انهم يحاولون  �سيء جميل وممتع. 

عن فرحهم". 
ن��وع من  فيها  الحتفالت  ه��ذه  ف��ان  ه��ذا  مع 
يرتدين  ل  ال��ن�����س��اء  م��ن  ف��ال��ك��ث��ري  ال��ت��ح��رر: 
املراأة  ترتديها  ما  غالبا  التي  الراأ�س  ربطات 
الكثري من الطلبة  اأن  يف �سوارع بغداد، كما 
الإدارة  فان  هذا  مع  الرق�س.  يف  ي�ساركون 
احد  يقول  الح��ت��ف��الت.  ه��ذه  يف  ت�سارك  ل 
الطلبة اإن العميد قد منع فرقتهم املو�سيقية ) 
الباند ( من الدخول اىل احلرم اجلامعي و قد 
كلفهم ذلك �سل�سلة من املفاو�سات حتى �سمح 
اخلريج  يقول  الطبلة.  اآلة  بجلب  اأخ��ريا  لهم 
الكليات  جميع  اأن  اعتقد  ل   " عجيب  حيدر 

�سيء  فعل  ي�ستطيعون  ل  لكنهم  ذل��ك،  حتب 
احلفلة  ح�سر  ال��ذي  الكلية  عميد  يقول   ."
اجلامعة  تنا�سب  ل  املو�سيقية  الفرقة  ب��ان 
على  بالعثور  الطلبة  م�ساعدة  ح���اول  وق��د 
الفرقة  على  اأ�سروا  ما  اإذا  لإقامة احلفلة  ناد 
عبدالر�سول  ع��الء  د.  اأ�سار  كما  املو�سيقية. 
التي  وال��دي��ن��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  التقاليد  اإىل 
ينا�سب  ما  على  القرار  عند  مراعاتها  يجب 
يحتفلوا  اأن  للطلبة  ميكن  ينا�سب.  ل  وم��ا 
وي��رت��دوا امل��الب�����س ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون بها لكن 
يجب اأن يراعوا املجتمع الذي يعي�سون فيه. 
كل  من  طلبة  فيها  يدر�س  الكلية  اأن  واأ�ساف 
اأنحاء العراق ب�سمنهم الكثري من املحافظني 
يف  ي�سارك  اجلميع  اأن  من  التاأكد  املهم  ومن 
الحتفال. يف ال�سنوات القليلة املا�سية، كان 
الطلبة يعتقدون اأن احلرية هي اأن تفعل كل 

ما تريد.
 ترجمة عبد�خلالق علي

ــف ــي ــض ــ� ـــة ال ـــل ــــا طـــي ــــان ــــــدات جم ــــــول وقــــــــود امل

هاري بوتر وبوليوود يف اجلامعة: الطلبة يتنكرون لن�ضيان احلروب

�حلكومة تتح�سب ملوجة �حتجاجات ب�سبب نق�س �لكهرباء

 متابعة/ �ملدى

قوة  ب��اأن  ال�سرطة  يف  م�سدر  اأف��اد 
من اجلي�س العراقي اعتقلت وجهاء 
غريب،  اأب����ي  ق�����س��اء  يف  ع�����س��ائ��ر 
رئي�س  ل��ل��ق��اء  ي��خ��ط��ط��ون  ك���ان���وا 
امل��ال��ك��ي، لإطالعه  ن��وري  ال����وزراء 
على الن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي حت��دث يف 

الق�ساء.
الفرقة  من  "قوة  اإن  امل�سدر  وق��ال 
اجلي�س  يف   24 ال��ل��واء  ال�ساد�سة 

ال���ع���راق���ي، ن���ف���ذت خ����الل الأي�����ام 
اعتقال  ح��م��الت  املا�سية،  القليلة 
اأرب��ع��ة م��ن وج��ه��اء ع�سائر  ط��ال��ت 
وال�سخ�سيات املهمة يف ق�ساء اأبي 
غريب، كانوا يقومون بحملة جمع 
اأدلة ووثائق واأ�سرطة فيديو، تثبت 
الق�ساء،  يف  اجل��ي�����س  ان��ت��ه��اك��ات 
حتى  مواطنني  بتعذيب  وت��ورط��ه 
بني  الطائفية  الفرقة  وب��ث  امل��وت 

ال�سكان"، بح�سب قوله.
ال�����س��وم��ري��ة نيوز  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 

ال���ذي رف�����س الك�سف  ع��ن امل�����س��در 
قد  كانوا  "املعتقلني  اأن  ا�سمه،  عن 
رئي�س  للقاء  م��وع��د  على  ح�سلوا 
لتقدمي  امل��ال��ك��ي،  ن���وري  ال�����وزراء 
"اجلي�س  اأن  م��وؤك��دا  �سكاواهم"، 
قام باعتقالهم من منازلهم واأحدهم 
الأرا�سي  و���س��راء  لبيع  مكتب  من 
وال�������دور ال�����س��ك��ن��ي��ة، مل��ن��ع��ه��م من 

الو�سول اإىل رئي�س الوزراء".
العراقية  ال�سرطة  يف  م�سدر  وكان 
ذكر اأن قوة من ال�سرطة عرثت على 

قبل  من  ال���32  املعتقلني  اأح��د  جثة 
قوة من اجلي�س العراقي على خلفية 
الهجوم امل�سلح الذي ا�ستهدف نقطة 
تفتي�س م�سرتكة جنوب ق�ساء اأبي 
الطريق  جانب  على  مرمية  غريب 
جنوب  2ك��م  امل�����س��روع  منطقة  يف 
يدعى  املعتقل  اأن  مبينًا  الق�ساء، 
يف  وه��و  الزوبعي،  ع�ساف  حممد 
وبدت  ع��م��ره،  م��ن  اخلام�س  العقد 
لعملية  التعر�س  اآث��ار  اجلثة  على 

خنق.

اعتقال وجهاء من اأبي غريب يف طريقهم للمالكي

 كتب: �ملحرر �ل�سيا�سي

يف خطوة غري م�سبوقة طالب رئي�س الربملان 
العراقي بدفع 150 مليون دينار كتعوي�سات 
املدى  �سحيفة  حترير  رئي�س  على  مرتتبة 

واثنني من �سحفييها.
وجاء الطلب الغريب يف ن�س دعوى ق�سائية 
حمكمة  قا�سي  اإىل  النجيفي  اأ�سامة  وجهها 

الن�سر والإعالم.
فيها  طالب  التي  الدعوى  يف  النجيفي  وقال 
املدعى عليهم بالعتذار الر�سمي، اإنهم اتهموا 

اأع�ساء جمل�س النواب العراقي بال�سرقة.
تعليقات  حول  ال�سكوى  فحوى  وتدور 
ال�سهر  املدى  ن�سرتها  ومقالت  وتقارير 
قانون  اإقرار  يف  الربملان  اآلية  حول  اجلاري 
كما و�سح  والذي  اأع�سائه،  لتخفي�س رواتب 
يف منا�سبات عديدة انه مل يتوفر على التوازن 
ومل يتعامل بحيادية يف ما يخ�س خم�س�ساته 
مقارنة بالمتيازات التي يح�سل عليها جمل�س 

الوزراء واأ�سحاب الدرجات اخلا�سة.
رئي�س  كتبه  مبقال  اأي�سا،  تتعلق،  الدعوى 
عنوان  حتت  كرمي،  فخري  الأ�ستاذ  التحرير 
وفيها  باطل،  احلايل  الربملان  على  التعويل 
املحا�س�سة  نهج  على  ال�ستمرار  كرمي  انتقد 

والت�ساحن والتدافع على املنا�سب.
عبد  ال�سباح  جريدة  حترير  رئي�س  وراأى 
ل�"املدى"  حديث  يف   البي�ساين  ال�ستار 
حتمل  عدم   من  جزءا  النجيفي  ت�سرف 
الطبقة ال�سيا�سية  للراأي الآخر وعدم حتملهم 
�سوء  افرتا�سهم  اإىل  بالإ�سافة  الآخر،  الراأي 
"كان  بالقول  م�ستدركا  الإعالم،  لدى  النية 
يف  �سواء  ال�سيا�سية  بالطبقة  املفرت�س  من 
الإعالم  مع  تتعامل  اأن  احلكومة  اأو  الربملان 
بال�سرورة  يعني  ل  والذي  لها  �ساندة  كجهة 
واإزالة  الطريق  اإ�ساءة  اإمنا  املدح والت�سفيق 
الأخطاء،  اإىل  وتنبيههم  اأمامهم  اخلفايا 
فيكون الإعالم عينا اأخرى لل�سيا�سي كي يرى 

بو�سوح".
ال�سيا�سيني  بع�س  جلوء  البي�ساين  واعترب 

الق�ساء،  اإىل  الأوقات  هذه  يف  وامل�سوؤولني 
تكميما لالأفواه وعدم �سماع الراأي، منوها اإىل 
واملوطن  للم�سوؤول  كفل  الإعالمي  العمل  اأن 
اأن  امل�سوؤول  حق  فمن  وبالتايل  الرد،  حرية 
يرد وهي ق�سية قانونية، وهذا  بدوره يخلق 
من  الكثري  ت�سئ  و�سيا�سية  دميقراطية  ثقافة 
البع�س  توجه  اأن  موؤكدا  لل�سيا�سي،  الزوايا 
اإق�ساًء  يعد   كبرية   مالية  غرامات  لطلب 

لالإعالم يف امل�ساركة ببناء العراقي اجلديد.
 من جانبه اأعرب  رئي�س حترير �سحيفة العامل 
دون  الوقت مير  اأ�سفه لن  الطائي عن  �سرمد 
بني   العالقة  حتدد  �سحيحة  تقاليد  تن�ساأ  اأن 
العراق،  يف  الإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سيني 
اأقامها  التي  الدعاوى  جميع  اأن  على  م�سددا 
خالل  الإعالمية  املوؤ�س�سات  �سد  ال�سيا�سيون 
الفرتة املا�سية لو نظرنا اإليها وفق  الأعراف 
املتقدم  العامل  يف  املوجودة  ال�سحفية  

�سنجدها غري �سحيحة وغري قانونية. 
واأ�سار الطائي يف ات�سال هاتفي مع "املدى" 
اإىل اأن  امل�سوؤول الذي  يرفع دعوى �سد و�سيلة 
اإعالمية  يخ�سر جمهوره، لن النا�س تريد اأن 
ال�سيا�سي  الواقع  تعرف  اأي�سا   وهي  تعرف 

جيدا وبالتايل �ستنحاز اإىل الإعالم.
بهذا  النجيفي  يقوم  "كيف  الطائي  وت�ساءل 
الت�سرف وهو الذي يدعي باأنه ابرز منتقدي 
وي�سف  املا�سية؟"،  الفرتة  خالل  ال�سلطة 
رئي�س حترير العامل: كنت اأمتنى من النجيفي 
ل�سيما  قا�سيا،  كان  مهما  نقد  كل  مع  يقف  اأن 
ال�سعبي، وان  للغ�سب  النقد ترجمة  وان هذا 
ح�سارية  بطريقة  الإعالم  و�سائل  مع  يتعامل 
قا�سي  وليكن  مكتوب  رد  اإر�سال  خالل  من 
العبارات و�ستن�سره املدى حتما عمال بحرية 
النجيفي  اثيل  اأخيه  مع  فعلت  كما  الراأي 
نظر  اأمامه وجهتي  القارئ  �سيجد  وبالنتيجة 
خمتلفتني تر�سي دعائم احلوار الدميقراطي، 
اأمام  الق�سية  �سرتبح  "املدى"  اأن  موؤكدا 
يف  ف�سيدرك  الربملان  رئي�س  اأما  جمهورها 
واختتم  �سحيح،  غري  ت�سرفه  اأن  ما  حلظة 
لل�سيا�سيني  مفر  "ل  بالقول:   حديثه  الطائي 

ال�سحافة  اإىل  الإن�سات  على  التدرب  من 
عليها  والإجابة  العرتا�سات  �سوت  و�سماع 

بالطرق املنا�سبة".
يكون  اأن  يف  بالنجيفي  كبري  اأمل  لدينا  كان 
رئي�س  قاله  ما  هذا   الإعالميني  مع  مت�ساحما 
حترير جريدة ال�سباح اجلديد ا�سماعيل زاير، 
�سنوات  ومنذ  قاتلوا  الإعالميني  اأن  مو�سحا 
يف و�سع ت�سريعات منا�سبة ترتب العالقة بني 

املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سيا�سيني .
بالنجيفي  املفرت�س  من  "كان  زاير  ويرى 
فيها  يبني  املدى  �سحيفة  اإىل  ر�سالة  بعث 
تبادل  هنالك  يكون  وبالتايل  نظره  وجهة 
للمبالغ  ا�ستغرابه  عن  معربا  للمعلومات"، 
من  ال�سيا�سيون  بها  يطالب  التي  اخليالية 
ما  بكل  تنا�سل  م�ستقلة  اإعالمية  موؤ�س�سات 
البقاء  اجل  من  حمدودة  اإمكانيات  من  لديها 
�سطوة  عن  بعيدا  ا�ستقالليتها  على  واحلفاظ 

التمثيل اخلارجي واحلزبي  
هذا  خالل  ل�"املدى"  حديثه  يف  زاير  وتابع 
الحتدام من اجل اجناز الت�سريعات اخلا�سة 
عدم  منهم  املنتظر  كان  ال�سحفي،  بالعمل 

اللجوء اإىل هذه الت�سرفات.
ب�سدة  اجلديد  ال�سباح  حترير  رئي�س  وانتقد 
بع�س  ينتهجها  التي  الأفواه  تكميم  �سيا�سة 
يكون  اأن  املفرت�س  "من  مبينا  ال�سا�سة، 
الإعالمي  للدور  املتفهمني  اأكرث  الربملان 
القيام  على   ال�سحفية  املوؤ�س�سات  وي�ساعد 

بدورها احلقيقي "
 واأ�ساف  زاير: ان املدى مل تكن الوحيدة يف 
ال�سحف  من  فكثري  املو�سوع  هذا  مواجهة 
اأن  اإل  م�سايقات  هكذا  مثل  اإىل  تعر�ست 
"اإذا  مبينا  دائما،  احلق  كلمته  يقول  الق�ساء 
الحتكام  يكون  موجودة  الت�سريعات  كانت 
عدم  يف  امل�سكلة  اأن  اإل  جيدا   اأمرا  للقانون 

وجود ت�سريعات اإعالمية".
اخلبري القانوين طارق حرب قال اإن الد�ستور 
العراقي اأعطى لكل فرد احلق يف رفع دعوى 
م�ستدركا  يريده،  تعوي�س  باأي  ويطالب 
"العربة تكون بالرباهني التي يقدمها  بالقول 

اأمام الق�ساء الذي يكون له ال�سلطة التقديرية 
يف احلكم وفق ما موجود من اأدلة".

وتوقع حرب اأن تنتهي هذه الدعوى بال�سلح 
وعدم اإ�سدار حكم لن اغلب الدعاوى ال�سابقة 
حكم،  فيها  ي�سدر  مل  ال�سدد  بهذا  رفعت  التي 
"مباغ�سة  باأنه  النجيفي  ت�سرف  وا�سفا 
ومغا�سبة تنتهي بانتهاء وقتها"، م�سددا على 
لرئي�س  ادعاءات  من  تقدم  ما  �سوء  يف  انه 
كافية  وغري  �سعيفة  اأنها  فيبدو  الربملان 

للح�سول على حكم �سد "املدى"

اأم�س  ك�سفت  ر�سمية  غري  اإح�سائية  وكانت 
من  موجهة  ق�سائية  دعوى   62 وجود  الأول 
اإعالم عراقية، يف وقت  احلكومة اإىل و�سائل 
التي  التحديات  اكرب  من  مراقبون  اعتربها 

تواجهها ال�سحافة العراقية.
وت�سري الإح�سائية اإىل وجود نحو 62 دعوى 
من  مالية  بتعوي�سات  تطالب   30 نحو  بينها 
تقدم  والإعالم،  الن�سر  حمكمة  يف  �سحفيني 
اخلم�سة  الأ�سهر  خالل  اأ�سحابها  جميعها  بها 
املا�سية. و�سهد العام املا�سي 117 دعوى 35 

منها تطالب بتعوي�سات مالية.
العراق  يف  لالإعالميني  املحاكمات  وجترى 
يف ظل قوانني �سرعت اإبان نظام �سدام الذي 

ا�سقط يف العامل 2003.
احلريات  ملر�سد  التنفيذي  املدير  وراأى 
"املطالبة  اأن  العجيلي  زياد  ال�سحافية 
وغري  قانوين  غري  اأمر  خيالية  مالية  مببالغ 

د�ستوري".
الدعاوى  بع�س  اأن  اإىل  العجيلي  واأ�سار 
وباتت  مالية،  مببالغ  املطالبة  حتى  جتاوزت 

تطالب بالإغالق.
حلرية  الدولية  املعايري  اأن  بالذكر  جدير 
مالية  مبالغ  دفع  تعار�س  وال�سحافة  التعبري 
حق  اأن  وترى  الن�سر،  دعاوى  يف  كتعوي�س 
ال�سفافية  ي�سمن  من  هو  الوثائق  ون�سر  الرد 
العام،  الراأي  ق�سايا  يف  الدميقراطي  واملناخ 
لكن ال�سيا�سيني العراقيني ل يزالون قا�سرين 
طلب  اإىل  ويلجاأون  املبادئ  هذه  فهم  عن 
ال�سلطة  يف  النزاع  حلل  مالية  تعوي�سات 

الرابعة.
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