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بغداد /املدى
اعلنت ام�س االثنني نتائج م�سابقة �إقامة متاثيل لل�شاعر الكبري
حممد مهدي اجل��واه��ري وال�سيا�سية العراقية نزيهة الدليمي
واملفكر الكبري د.ح�سني علي حمفوظ وقد متت امل�سابقة ب�إ�شراف
جلنة �إزالة خملفات البعث والنظر يف �إقامة اجلداريات والن�صب
اجلديدة.
و�أعلن بيان �صادر عن الأم��ان��ة العامة ملجل�س ال��وزراء عن فوز
الفنان ه��ادي حمزة عن متثايل ال�شاعر اجلواهري وال�سيا�سية
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ال���ع���دد ( )1627ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة  -ال��ث�لاث��اء ( )13ت�����ش��ري��ن االول 2009

خالل ح�ضوره اجتماع منظمة اال�شرتاكية الدولية

بغداد /املدى
دع��ا رئي�س اجلمهورية يف اجتماع
منظمة اال��ش�تراك�ي��ة ال��دول�ي��ة ()SI
يف نيويورك الأح��زاب الأع�ضاء يف
املنظمة اىل تعبئة اجلماهري العاملة
وال�سعي لتعبئة طاقاتها النهاء االزمة
االقت�صادية العاملية.
وق��ال طالباين يف ب�ي��ان ��ص��ادر عن
رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة تلقت (امل ��دى)

ن �� �س �خ��ة م �ن��ه ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن� :أن
"الأزمة االقت�صادية هي يف احلقيقة
�أزم��ة النظام الر�أ�سمايل واجلانب
ال�سلبي للعوملة التي هي يف جوهر
ال �ن �ظ��ام ال��ر�أ� �س �م��ايل ع�ل��ى النطاق
العاملي" .وا�ضاف البيان :ان رئي�س
اجلمهورية ج�لال طالباين ع��اد اىل
ار�ض الوطن بعد زيارة ناجحة اىل
ع��دد م��ن دول ال�ع��امل حققت تن�سيقا

�سيا�سيا واقت�صاديا مهما للعراق
ب��دت م�لاحم��ه يف اع �ق��اب م�شاركته
يف �أع �م��ال اجلمعية ال�ع��ام��ة للأمم
املتحدة يف دورتها الرابعة وال�ستني،
واجتماع منظمة اال�شرتاكية الدولية
( )SIيف ن�ي��وي��ورك ،ب�صفته نائب ًا
لرئي�س املنظمة.
كما التقى الرئي�س ك��ل م��ن رئي�س
الوزراء الرتكي رجب طب اردوغان

http://www.almadapaper.com Email: almada@almadapaper.com

عملية انتخابه معقدة و�ستخ�ضع للحوار ال�سيا�سي

طـالـبـانـي يـدعـو �إىل تـعـبـئـة اجلـمـاهـري العامـلـة
لإنـهـاء الأزمـة االقـتـ�صـاديـة الـعـاملـيـة
ورئي�س ال���وزراء الكويتي ال�شيخ
نا�صر املحمد االحمد ال�صباح ويف
اطار زيارته اىل بريطانيا التقى كل
من ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية
ورئ �ي ����س ال � ��وزراء غ� ��وردن ب ��راون
ووزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة دي�ف�ي��د مليباند
وك��ذل��ك رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
اال�سبق ت��وين بلري وج��رى البحث
خ�لال تلك ال �ل �ق��اءات �سبل التعامل

نزيهة الدليمي ،بينما فاز الفنان عبد احلميد �سعيد عن متثال املفكر
د.ح�سني علي حمفوظ.
من جانب اخر ،عمد جمل�س الوزراء اىل ت�شكيل فريق عمل جلرد
م��وج��ودات ن�صب ال�شهيد و�إع ��داد تقرير ب�ش�أن حجم الأ�ضرار
التي حلقت به خالل الفرتة املا�ضية ،وكانت جلنة �إزالة خملفات
البعث والنظر يف �إقامة اجلداريات والن�صب اجلديدة قد �إتخذت
هذا القرار بعد �إخالئه من قوات اجلي�ش لرفع درجة الإهتمام به
ب�إعتباره ميثل �أحد رموز بغداد احل�ضارية.

ال�سيا�سي واالقت�صادي بني العراق
وب��ري �ط��ان �ي��ا.واو� �ض��ح ال �ب �ي��ان :ان
رئي�س اجل�م�ه��وري��ة ع��اد االح ��د اىل
البالد بعد زيارة �إىل كل من الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وبريطانيا
ا�ستمرت للمدة من الثاين والع�شرين
م��ن �أي�ل��ول �إىل العا�شر م��ن ت�شرين
الأول اجلاري.
تفا�صيل �ص3

م�صدر لـ(املدى)  :املالكي يقود جهاز
املخابرات حتى ت�شكيل احلكومة املقبلة!
بغداد /ن�صري العوام
م��ا ت��زال االوراق خمتلطة ب�ش�أن ال�شخ�صيات املر�شحة
لرئا�سة جهاز امل�خ��اب��رات الوطني ل��دى امل��واط��ن والكتل
ال�سيا�سية ،فبعد ان قدم رئي�س اجلهاز حممد ال�شهواين
ا�ستقالته اثر تفجريات االربعاء الدامي ،تناقلت و�سائل
االع�ل�ام ان�ب��اء ع��ن ت��وىل ط��ارق جن��م م��دي��ر مكتب رئي�س
الوزراء نوري املالكي رئا�سة اجلهاز ،فيما ا�شارت م�صادر
اعالمية اخرى اىل توقع تويل وزير الدولة ل�ش�ؤون االمن
الوطني �شروان الوائلي مهام ادراة هذا اجلهاز.
وتتناقل االو� �س��اط امل�ق��رب��ة م��ن دوائ ��ر احل�ك��م ان رئي�س
جهاز املخابرات ال�سابق حممد ال�شهواين قدم ا�ستقالته
من من�صبه على خلفية خالفات مع املالكي ،اث��ر تقدميه
معلومات ت�شري اىل ان تفجريات مرتقبة �ست�صيب بغداد.
وك�شف م�صدر يف جهاز املخابرات الوطني يف ت�صريح
خ�ص به (املدى) ام�س االثنني عن ان رئي�س الوزراء نوري
ّ
املالكي هو من يقود اجلهاز االن .وق��ال امل�صدر ان اغلب
�ضباط اجلهاز يتلقون االوام��ر ب�شكل مبا�شر من املالكي.

مطالبات نيابية بابعاد
امل�ؤ�س�سات الأمنية عن التجاذبات
زيادة عدد مقاعد الربملان خمالفة د�ستورية يف ظل
ال�سيا�سية
 15ات�صاالتر�سميةلإظهار حقيقةت�س ّمموفدمنتخبالنا�شئني

املدى  /علي وجيه
دعا عدد من النواب اىل ابعاد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات ال�سيا�س ّية
واحليلولة دون ت�سخريها لتحقيق مكا�سب انتخابية  ،و�شدد نائب رئي�س
اللجنة االمنية عبد الكرمي ال�سامرائي على � ":أن تكون امل�ؤ�س�سة الأمنية
بعيدة عن الت�أثري ال�سيا�سي لكي ال تعمل م�ستقبال ل�صالح هذا احلزب �أو
تلك الكتلة"  ،فيما دعا النائب عن االئتالف عبد الكرمي النقيب الأجهزة
الأمنية اىل �أن "تتقن دورها بالدرجة التي توفر فيها �أمن ًا للمواطنني".
م��ن جانبه �أ ّي ��د الناطق الر�سمي با�سم وزارة ال��دف��اع ال �ل��واء حممد
الع�سكري يف ت�صريح خا�ص لـ(املدى) الدعوات املذكورة قائ ًال  " :نحن
ن�ؤيد هذا ب�شدة لكوننا �أجهزة تعمل كم�ؤ�س�سات دولة وغري تابعة لأية
جهة حزبية ا�ضافة اال اننا لي�س لنا اي دخل باالنتخابات بل ان دورنا
يتوقف على حماية املراكز االنتخابية " و�أبدى الع�سكري ا�ستغرابه من
منوها اىل ان الدفاع بعيدة عن هذا الأمر ا�ضافة لوجود
هذه الدعوات ّ
فقرة يف القانون الع�سكري رقم  74متنع الع�سكري حتى من اال�شرتاك
ب�أية تظاهرة دون �أخذ الإذن من اجلهات املتخ�ص�صة يف امل�ؤ�س�سة التي
يعمل بها".

عدم وجود تعداد دقيق لل�سكان

بغداد /املدى
انتقد رئي�س الهيئة الإداري��ة ل�شبكة
"عني العراق" املراقب الدويل مهند
نعيم مطالب عدد من الكتل الربملانية
ب�ش�أن زيادة عدد مقاعد جمل�س النواب
املقبل �إىل ثالثمئة واحد ع�شر مقعدا،
�أي بزيادة �ستة وثالثني مقعدا على
العدد الذي انتخب مبوجبه الربملان
احل � ��ايل وال� �ب ��ال ��غ م �ئ �ت�ين وخم�سة
و�سبعني مقعدا.
وا�ضاف نعيم يف بيان لل�شبكة تلقت
(امل��دى) ن�سخة منه�" ،إن زي��ادة عدد
مقاعد ال�برمل��ان بواقع �ستة وثالثني
مقعدا تعني �أن ع��دد نفو�س العراق

�شهد خالل ال�سنوات الأرب��ع املا�ضية
زيادة تبلغ ثالثة ماليني و�ستمئة الف
�شخ�ص" .وتابع " �أن من غري املعقول
�أن تطر�أ على العراق خالل هذه الفرتة
الق�صرية زي��ادة يف ع��دد �سكانه يف
وقت �شهد العراق ظروفا �أمنية �صعبة
�أدت �إىل مقتل وا�ست�شهاد عدد كبري من
�أبنائه" .وعد نعيم زيادة عدد املقاعد
ال�برمل��ان �ي��ة يف ح ��ال �إق� � ��راره �ضمن
قانون االنتخابات خمالفة د�ستورية
يف ظل عدم وجود �إح�صائية �سكانية
تعتمد على التعداد ال�سكاين  ،م�شددا
يف الوقت نف�سه على"�أهمية اعتماد
ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات اخل��ا� �ص��ة ب ��وزارة

جرنال ع�سكري:
احلكم على �أربعة �إ�سالميني بالإعدام يف ال�سودان
تدخل �إيران
و�صرخ مهند يو�سف احد املتهمني قائال ان "االمريكيني ()..
املدى  /وكاالت
و�سوريا يف العراق
حكمت حمكمة �سودانية �أم�س االثنني باالعدام �شنقا على قتلوا الكثري من امل�سلمني يف العراق وافغان�ستان".
يرتاجع لكنه ُمقلق
اربعة �شبان ا�سالميني ادينوا بقتل دبلوما�سي امريكي وق�ضت املحكمة بال�سجن عامني على املتهم اخلام�س مراد

ال�صحة التي من املمكن ان ت�ؤ�شر من
خاللها �أع��داد الوفيات لإخراجها من
�سجل الناخبني ال��ذي اعتمد قاعدة
بيانات وزارة التجارة فقط".
وت�ساءل نعيم عن"الآلية التي �سيتم
م��ن خ�لال �ه��ا ت��وزي��ع امل �ق��اع��د ال�ستة
والثالثني على املحافظات خا�صة �إذا
مت اعتماد نظام ال��دوائ��ر االنتخابية
املتعددة".
و�أ�شار رئي�س الهيئة الإداري��ة ل�شبكة
"عني العراق" �إىل �إخ�ف��اق جمل�س
ال�ن��واب واملفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات يف �إي �ج��اد ن�ظ��ام دقيق
وع ��ادل ل�ت��وزي��ع امل�ق��اع��د دون �إه��دار

�إرادة الناخب كما ح�صل يف انتخابات
جمال�س املحافظات التي �أهدر النظام
املعتمد قرابة ثلث �أ�صوات الناخبني
الأمر الذي �أدى �إىل فقدان ثقة الناخب
بالنظام االنتخابي ،مطالبا بو�ضع
�آلية لتوزيع املقاعد ت�ضمن توزيعا
ع��ادال للفائزين .و�أع ��رب نعيم عن
اعتقاده ب�أن "الوقت غري كاف لإجراء
االنتخابات يف موعدها امل�ح��دد يف
ال�ساد�س ع�شر من �شهر كانون الثاين
املقبل".
ي�شار �إىل �أن الد�ستور الدائم ن�ص
على تخ�صي�ص مقعد برملاين واحد
لكل مئة �ألف مواطن.

نافيا ان يكون �شخ�ص اخر يقود اجلهاز ،وتابع ان املالكي
راجع العديد من امللفات التي تخ�ص عمل جهاز املخابرات،
م�ؤكد ًا ان هناك مي ًال لدى املالكي لرت�شيح توفيق اليا�سري
لرئا�سة اجلهاز ،وال��ذي يعد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
التي كانت معار�ضة للنظام ال�سابق و��ش��ارك بحزبه يف
االنتخابات النيابية ال�سابقة ومل يفز فيها ،م�ؤكدا ان ادراة
جهاز املخابرات �ستبقى بيد املالكي حتى ت�شكيل احلكومة
املقبلة.
من جانبه قال القيادي يف حزب الدعوة اال�سالمي كمال
ال�ساعدي ان رئا�سة جهاز املخابرات حتتاج اىل احلوار بني
الكتل ال�سيا�سية .وا�ضاف يف ت�صريح لـ(املدى) ام�س ان
احلكومة مل حت�سم امر مر�شحها لرئا�سة جهاز املخابرات،
م�شريا اىل ان هناك حديث ًا ع��ن تر�شيح ا�سمني م��ن قبل
احلكومة ام��ام ال�برمل��ان ،ورف����ض ال�ساعدي ذك��ر ا�سماء
املر�شحني .وا�صفا تر�شيح رئي�س اجلهاز بـ(املعقد) كونه
�سيخ�ضع للحوارات واملفاو�ضات بني الكتل ال�سيا�سية
وهو ما يتطلب وقتا.

ال�سلطات االنتخابية يف
�أفغان�ستان �ستعلن خالل �أيام ا�سم
الرئي�س الأفغاين اجلديد
بروك�سل /ا ف ب
اع��رب حلف �شمال االطل�سي االثنني عن دعمه للممثل اخلا�ص ل�لامم املتحدة يف
افغان�ستان كاي ايدي الذي يتعر�ض النتقادات معاونه ال�سابق االمريكي ب�سبب حجم
عمليات التزوير يف االنتخابات الرئا�سية االفغانية.
وقال االمني العام للحلف االطل�سي اندر�س فوغ را�سمو�سن ان "احللف يدعم كليا
بعثة م�ساعدة االمم املتحدة يف افغان�ستان والدور الذي تلعبه �ضمن واليتها دعما
لالنتخابات االفغانية" .وا�ضاف را�سمو�سن"احللف وان��ا نثق كل الثقة باملمثل
اخلا�ص لالمني العام لالمم املتحدة كاي ايدي ونهنئه على التزامه وجهوده من اجل
م�ستقبل اف�ضل الفغان�ستان" .وت�ؤكد ت�صريحات را�سمو�سن هذا الدعم يف حني يتوقع
ان تعلن ال�سلطات االنتخابية االفغانية خالل ب�ضعة ايام اما ا�سم الرئي�س االفغاين
اجلديد او تنظيم دورة ثانية .و�شابت االنتخابات الرئا�سية االفغانية عمليات تزوير
�ضخمة يف  20اب املا�ضي ومعظمها ل�صالح الرئي�س املنتهية واليته حميد كرزاي.

بتهمة قتل دبلوما�سي �أمريكي

بغداد /ا ف ب
اعلن اجلرنال �ستيف النزا املتحدث
با�سم القوات االمريكية يف العراق
ام�س االثنني ان ت�أثري ايران و�سوريا
يف تراجع لكنه "ما يزال م�صدرا
للقلق" .وقال النزا لل�صحافيني "لي�س
�سرا ان املقاتلني االجانب قدموا اىل
العراق من �سوريا".
وا�ضاف ان "هناك نفوذا ايرانيا،
وهو نفوذ �سيىء يف هذا البلد،
�سواء كان ذلك يف املال او يف جمال
التدريب او منظومات اال�سلحة التي
و�صلت اىل هذا البلد".
وتابع "اود ان اقول ان املقاتلني
االجانب قدموامن �سوريا والت�أثري
ال�ضار لي�س فقط من ايران لكن من
بلدان اخرى ،ي�شهدان تراجعا".

و�سائقه ال�سوداين عام .2008
وكان حكم على املتهمني االربعة حممد مكاوي وعبد البا�سط
حاج احل�سن ومهند عثمان يو�سف وعبد الر�ؤوف ابو زيد
حممد حمزة باالعدام يف حزيران غري انه مت �إلغاء احلكم
يف �آب من قبل حمكمة ا�ستئناف طالبت با�صدار احكام
اخرى .وقال القا�ضي �سعيد احمد البدري رئي�س الدائرة
التي حاكمت املتهمني االربعة يف حمكمة �شمال اخلرطوم
االثنني :ان "قتل النف�س الب�شرية عمل م�ؤثم يف ال�شريعة
اال�سالمية ويف القانون اجلنائي ال�سوداين" ،بح�سب
�صحايف م��ن وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ح�ضر جل�سة النطق
باحلكم .وقتل جون غرانفيل (� 33سنة) ال��ذي كان يعمل
يف الوكالة االمريكية للتنمية الدولية (يو ا�س ايد) و�سائقه
عبد الرحمن عبا�س (� 40سنة) بالر�صا�ص بينما كانا يف
�سيارتهما يف االول من كانون الثاين/يناير .2008
وا�ضاف القا�ضي ان ال�شريعة اال�سالمية حتكم باالعدام
على القاتل ايا كانت جن�سية القتيل او ديانته .واك��د ان
القتيل االمريكي كان يحظى يف ال�سودان بو�ضع "الذمي"
الذي تتوجب على ال�سلطات حمايته.

عبد الرحمن عبد الله لقيامه بتوفري ال�سالح الذي ارتكبت
به اجلرمية .ووفقا للقانون ال�سوداين ،فان ا�سرة القتيل
يجب ان تبلغ املحكمة ما اذا كانت تقبل الدية مقابل العفو
عن مرتكبي اجلرمية او ترف�ضها.
ورف�ضت ا�سرة ال�سائق ال�سوداين عبد الرحمن عبا�س (40
�سنة) الدية وطلبت تنفيذ عقوبة االعدام يف القتلة اال انها
ع��ادت وقبلت يف وق��ت الح��ق احل�صول على الدية مقابل
العفو عن القتلة.
لكن والدة الدبلوما�سي االمريكي طلبت يف ر�سالة ر�سمية
وجهتها االحد اىل املحكمة تنفيذ عقوبة االع��دام يف قتله
ابنها.
وقالت يف ر�سالتها "انا جني غرانفيل ب�صفتي الوريثة
الوحيدة البني جون مايكل غرانفيل انتهز هذه الفر�صة
ال�ؤكد لهيئة املحكمة انني مل ولن اقبل �أي �شكل من ا�شكال
التعوي�ض املادي".
وا��ض��اف��ت "اقولها وقلبي يتمزق لكن ال خ�ي��ار امامي.
فاالعدام هو العقوبة الوحيدة التى ت�ضمن حماية االخرين
من ه�ؤالء الذين قاموا بقتل ولدي احلبيب".

م�ؤمتر امل�صاحلة "ال�سكائرية" وتو�صياته!
علــــي عبــد اخلــالـــق
مثل م�ؤمترات امل�صاحلة الوطنية "ال�سيا�سية"،
اخ� �ت ��ار امل �ج �ت �م �ع��ون يف م� ��ؤمت ��ر امل�صاحلة
"ال�سكائرية" عددا من الوجهاء وال�شخ�صيات
املرموقة لرئا�سته ،مع ان االع�ضاء كلهم كانوا
من الوجهاء وال�شخ�صيات ورجال االعمال� ،سنة
و�شيعة ،عربا وكردا ،م�سلمني وم�سيحيني ،قدم
بع�ضهم من بغداد واربيل ،والبع�ض االخر من
عمان ودب��ي ،ومنهم تعنى م�شقات ال�سفر من
كندا والواليات املتحدة! بل كان بينهم وزراء
عرب �سابقون (رمبا ظنوا انهم ميثلون جامعة
الدول العربية)!
قد يبدو لقراء امل��دى ،انني ا�سخر من فطنتهم،
ح�ين اكتب ع��ن "م�ؤمتر امل�صاحلة" يف �سياق
تخا�صم حول وكالة "�شركة �سيكاير فرن�سية".
ومن حقهم اال�ستغراب وال�شك ،خ�صو�صا وهم
يتابعون منذ �سنوات الرتا�شقات ال�سيا�سية
بني كتل و�شخ�صيات واح��زاب ودول جماورة
وحكومات بعيدة  ،ح��ول م��ؤمت��رات امل�صاحلة
الوطنية  ،باعتبارها البل�سم ال�شايف لكل احزاننا
وم�صائبنا والكوارث التي حتل ب�شعبنا ،مع انها
تخلو يف الغالب من بالغة اللغة ،و�صدق النوايا،
واحل�س ال�سيا�سي املرهف الذي مييز بني احلق
والباطل ،واجلالد وال�ضحية ،وامل�صالح الوطنية
ال�ع�ل�ي��ا ،واالم��ت��ي��ازات احل��زب��وي��ة والطائفية
ال�ضيقة .
ولأب ��دد ال�شك باليقني ،اذك��ر ان امل ��ؤمت��ر ،مثل
م���ؤمت��رات امل���ص��احل��ة ال�سيا�سية ،وفعاليات
اح��زاب العراق اجلديد "الدميقراطي" عقد يف
ب�يروت ،ويف افخم فندق يطل من جهتيه على

البحر والوديان الآ�سرة.
وح �� �ض��ر امل� ��ؤمت ��ر ( 27م �ن��دوب��ا) وره� ��ط من
الطفيليني املراقبني ،الذين اليخلو فرح اوترح
من ح�ضورهم ،م�شدودين اىل تطورات املوقف
وال�ن�ه��اي��ة ال���س�ع�ي��دة ،ب��اجن��از "املحا�ص�صة"
ل �ع��ل ب�ع����ض ن �ث��اره��ا ي���ص�ي�ب�ه��م ،وان ب�صيغة
"عطايا"و"اكراميات" !
وال�غ��ري��ب يف االم��ر ان العميد �صالح الطائي
مدير ال�شرطة الدولية العراقية من بني الالعبني
البارزين يف امل�ؤمتر.
وال�ستكمال اج��راءات ذلك امل�ؤمتر ،ن��ودي على
املتخا�صمني ووكالئهما وال�شهود ،ومت اختيار
هيئة رئا�سة للم�ؤمتر من االعيان وذوي اخلربة
بال�سيا�سة وف�ض النزاعات.
ولكي التثار ال�شبهات حول جميع امل�شاركني،
البد من الت�أكيد على �أن من بني احل�ضور انا�سا
افا�ضل ،رمبا قد ا�ستدرجوا بنية ح�سنة ،والله
اعلم مبا يف ال�صدور.
وبهذا الق�صد اي�ضا ،لن نن�شر ا�سماء احلا�ضرين،
وال هيئة الرئا�سة ،وال ارقام الغرف التي اقاموا
فيها ،وال حم�ضر االقوال ووقائع امل�ؤمتر ،اال اذا
لزم ذلك يف معر�ض ت�أكيد الوقائع الدامغة ،ورد
كيد الكائدين ،ممن تلطخت اياديهم وجيوبهم
ب��امل��ال احل���رام ،ول��وث��وا �سمعة اج �ه��زة بالدنا
ورجاالتها بالر�شى و�شراء الذمم.
لقد انتهى امل�ؤمتر بقرار وتو�صية من رئا�سته
(م �ط �ب��وع ع�ل��ى ال� ��ورق) يحمل ط��اب��ع ت�سوية
ر�ضائية ،متاما مثل ك��ل م ��ؤمت��رات امل�صاحلة
ال��وط �ن �ي��ة ،وغي��ره��ا م��ن م� ��ؤمت ��رات ول �ق��اءات

وم �ن �ت��دي��ات ال� �ع ��راق اجل��دي��د ال �ت��ي ت�ع�ق��د يف
اخلارج!
ون�ص القرار او التو�صية الرئا�سية ،على توجيه
اللوم اىل اح��د الطرفني "الدعاءاته" والزامه
ب��دف��ع ب���ض��ع ع �� �ش��رات م��ن م�لاي�ين ال � ��دوالرات
لغرميه ،ومطالبته ،بانهاء ال��دع��اوى الكيدية
يف املحاكم العراقية على الطرف الآخر ،مقابل
ت�ن��ازل ال�ط��رف ال�ث��اين ع��ن ��ش�ك��اواه ،والقبول
بف�ض النزاع مع ال�شركة الفرن�سية ،امل�شاركة يف
عملية تزوير وثائق مع احد الطرفني ،واالمتثال
للت�سوية الر�ضائية بالعودة اىل تقا�سم "الوليمة"
او " الغنيمة" ال�سنوية التي ترتاوح بني 80-60
مليون دوالر ...وعفا الله عما �سلف!
لكن النهاية ال�سعيدة مل تكتمل ،فما ان انفرط عقد
امل�ؤمتر ،حتى اختفى احد الطرفني ،دون ان يفي
بوعده باالمتثال لنتائج الو�ساطة ،والتوقيع
على وثيقة الت�سوية .
ومثل م�ؤمترات امل�صاحلة الوطنية اي�ضا ،عادت
املحاكم ت�ستقبل الدعاوى الكيدية ،واملخربين
ال �� �س��ري�ين ،وال��و� �س �ط��اء ال��ذي��ن ي�ت�ن�ق�ل��ون بني
املتخا�صمني ،وبينهم م��ن يقطف ثمار النزاع
واليرى م�صلحة يف انهائها .
لكن الت�سا�ؤل امل�ؤرق ،الذي يظل ويلح ويتكرر،
ٌترى اىل متى يبقى املف�سدون من وراء احلدود
وم ��ن داخ �ل �ه��ا ي�ع�ب�ث��ون ب��ال��دول��ة واجهزتها،
ويخربون �ضمائر النا�س ،ويظلون يف منجى
من امل�ساءلة والعقاب؟!
يف العدد املقبل :املخرب ال�سري!

اعالن �صادر من وزارة حقوق االن�سان
اطلق��ت وزارة حق��وق االن�س��ان م�س��ودة
التقري��ر الوطن��ي لال�ستعرا���ض ال��دوري
ال�شام��ل للع��راق ( )uprعل��ى موقعه��ا
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حقوق االن�سان واملنظمات غري احلكومية
واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية
والربملانية والق�ضائية حول التقرير على
ان تر�سل عل��ى موقع الوزارة االليكرتوين
املذك��ور اع�لاه او االت�ص��ال عل��ى املوق��ع
التايل.
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