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ت�أجيل الت�صويت على قانون االنتخابات اىل االثنني املقبل

هواء يف �شبك

(ب�سمار جحا)

جدل بني املفو�ضية والربملان ب�ش�أن القانون واال�ستجواب

يحكى ان جحا باع داره ل�ض ��ائقة مالية مرت به  ،وا�شرتط
على امل�شرتي ان يحتفظ مب�سمار له مثبت يف جدار احدى
الغرف  ،فر�ضي من ا�شرتى الدار بهذا ال�شرط.
وج ��اء جحا بعد مدة م ��ن بيع الدار فطرق الب ��اب وملا فتح
له �ص ��احب الدار  ،قال جحا :من ف�ض ��لك (�آين جاي ا�شوف
الب�س ��مار مالت ��ي) ف�أدخل ��ه الرج ��ل ف�أخذ جحا ج ّب ��ة عتيقة
ل ��ه وعلقها يف امل�س ��مار فقال �ص ��احب الدار  :م ��ا هذا؟ ملاذا
تعلق اجل ّبة يف داري  ،ر ّد عليه جحا ( :وانت �ش ��نو؟ قابل
علكَتها على التعالكَة مالتكم لو علب�س ��مار مالتي؟ ب�سماري
و�آين حر بيه) ويف يوم �آخر دخل جحا على الرجل حامال
قمي�ص� � ًا عتيقا وعلقه بدل اجل ّب ��ة  ،ومل يزل هكذا حتى نفد
�صرب الرجل وف ّر هارب ًا تارك ًا الدار مبا فيها جلحا.
رمبا يكون م�س ��مار جحا قد تركته دول اجلوار يف العراق
ولذا ا�ص ��بحت تدخل وتعبث وتخرج وفر�ض ��ت و�صايتها
 ،ب ��دون وج ��ه حق عل ��ى بلد م ��ا زال يلعق ج ��راح الأم�س ،
فا�ص ��بح احلج ��ر الرخو يف حمي ��ط مت�ش ��عب احلدود بني
دول عربي ��ة وا�س�ل�امية ج � ّ�ل همه ��ا �أن تنال من ��ه وتقو�ض
جتربت ��ه  ،وه ��ذا االمر ال ينتهي ما دام م�س ��مار جحا معلقا
على جدران بيتنا الكبري  ،فهم ا�ص ��بحوا ا�صحاب عذر يف
الدخول واخلروج وك�أن الدار دارهم.
ان ل ��دول اجلوار اكرث من م�س ��مار داخل العراق ي�ش ��جعها
عل ��ى التدخ ��ل ب�ش� ��ؤونه الداخلية  ،حتى احكمت قب�ض ��تها
علي ��ه ومل يعد يعقد م�ؤمترا يطالب بحق مهتظم اال بعد ان
ي�ست�شري هذه الدول او حت�ضر م�ؤمتراته ب�صفات متعددة
 ،م ��رة كمراقب او �ض ��يف واخرى كط ��رف م�ؤثر يف اتخاذ
القرارات املهمة.
كل العامل ي�س�ي�ر وفق اعراف ومعاه ��دات تربم بني جهات
متع ��ددة متج ��اورة تتفق فيها هذه ال ��دول او اجلهات على
عدم امل�س ��ا�س ب�س ��يادة اي ��ة دولة فيها  ،واال ل ��و كان للدول
الباقي ��ة حميط كمحي ��ط العراق  ،ملا اندمل ��ت جراحها وما
كانت ت�س ��تطيع ان تتف ��رغ لبناء م�ؤ�س�س ��اتها او النظر يف
�ش�ؤون �ش ��عبها  ،ولكن االمر وا�ضح كعني ال�شم�س ان هذه
الدول من هنا اىل ان ت�س ��تطيع ان تف�ش ��ل هذه التجربة لن
تدخر جهدا فيه م�سا�س ب�سيادة العراق اال وقامت به  ،ولن
تدخر ت�صرفا فيه اذى ل�شعبه اال وت�صرفته.
وهذه لي�ست نبوءة وامنا هي مقاربة لواقع يعي�شه العراق
وال ير�ضى ت�صديقه ل�سبب او دون �سبب.
انن ��ا يف هذه املرحلة املهمة من بناء ح�ض ��ارتنا مبعزل عن
هذه الدول يجب ان ن�ض ��ع يف ح�ساباتنا ال�صعوبات التي
�سنمر بها بعد خروج امريكا او ان�سحابها الكلي وان ن�ضع
تدابرين ��ا ونعمل بجد حلماي ��ة حدودنا واال ن�ص ��بح نهبا،
وم�س� ��ألة القانون الدويل وما �سيقدمه هذه امور ميكن ان
ت�أخذ �س ��نني عديدة لن ن�س ��تطيع معها انقاذ الباقي املتبقي
لن ��ا  ،خ�صو�ص ��ا اذا بقينا ن�أمل ان يقوم احد ما بان�ص ��افنا
 ،وبالنهاي ��ة اذا اردنا ان ن�س ��تقر يف دارنا  ،يجب علينا ان
نخلع م�سمار جحا الذي و�ضعه الآخرون من خارج احلدود
كي ي�صبح ذريعة لدخولهم وخروجهم وتدخالتهم.

بغداد  /املدى
اعل ��ن جمل�س الن ��واب ت�أجيل الت�ص ��ويت
عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون االنتخاب ��ات اىل
االثنني املقبل ،بينما قال نواب :ان م�س�ألة
كركوك املتنازع عليها هي ال�سبب املحتمل
لت�أجي ��ل االنتخاب ��ات او العم ��ل بالقانون
القدمي.
واف ��اد بي ��ان للمجل� ��س الي ��وم �س ��تجري
النقا�ش ��ات االخ�ي�رة لقان ��ون االنتخابات
قبل الت�صويت عليه االثنني املقبل.
وكان النائب بهاء االعرجي رئي�س اللجنة
القانونية يف املجل�س ،اكد لوكالة فران�س
بر�س مطلع اال�س ��بوع احلايل ان الربملان
"�سي�ص ��وت عل ��ى القان ��ون الي ��وم بع ��د
مناق�شته الثالثاء واالربعاء".
وتبق ��ى االنتخاب ��ات يف حمافظة كركوك
من ابرز اال�س ��باب التي تقف وراء تاخري
اقرار الربمل ��ان للقانون اجلديد ،وفق عدد
من الكتل الربملانية.
وقال النائب ن�صار الربيعي رئي�س الكتلة
ال�ص ��درية ( 30نائبا) :ان "م�سالة كركوك
ت�ش ��كل عقب ��ة ام ��ام االتفاق عل ��ى القانون
اجلدي ��د ،ف�ص ��ياغة ن� ��ص خا� ��ص �ض ��من
القانون يتعل ��ق باجراء االنتخابات هناك

من قبل مكوناتها ما يزال مو�ضوع نقا�ش
ومل يح�سم".
م ��ن جهت ��ه ،ح ��ذر ال�ش ��يخ خال ��د العطي ��ة
النائ ��ب االول لرئي� ��س الربمل ��ان م ��ن
"حم ��اوالت تاجي ��ل اق ��رار قان ��ون
االنتخاب ��ات اىل ما بع ��د االثنني  ،معتربا
ان التاجيل امل�ستمر للقانون هدفه تاجيل
االنتخابات ،مو�ضحا :ان "الفرتة املتبقية
ق�صرية جدا وتاخري اقرار القانون يعني
تاخري االنتخابات وهذا ما نرف�ضه ب�شكل
قاطع".
وطالب ��ت النائبة عن الكتلة ال�ص ��درية مها
ال ��دوري رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب باعالن
ا�س ��ماء الن ��واب الذي ��ن ي�ص ��وتون عل ��ى
القائمة املغلقة".
وا�ض ��افت ال ��دوري بح�س ��ب وكال ��ة
(�إيب ��ا) ام� ��س االربعاء ":ان على رئا�س ��ة
املجل� ��س اع�ل�ان اال�س ��ماء يف املوق ��ع
االلك�ت�روين اخلا� ��ص باملجل�س ون�ش ��ره
يف ال�ص ��حف اليومي ��ة وام ��ام ال ��راي
الع ��ام" .وجتدراال�ش ��ارة اىل ان بع� ��ض
اع�ض ��اء جمل�س النواب اعلنوا بانه �سيتم
الت�ص ��ويت على قانون االنتخابات نهاية
اال�سبوع اجلاري.

�أه��ايل النج��ف يطالبون
ب�إقرار القائمة املفتوحة
النجف  /املدى

عقد �ش ��يوخ ع�ش ��ائر النجف اال�ش ��رف م�ؤمتر ًا �ص ��حفي ًا �ض ��م العديد من
�ش ��يوخ ووجهاء الع�ش ��ائر يف املدينة ه ��ددوا فيه مبقاطع ��ة االنتخابات
النيابية يف حال �إقرار القائمة املغلقة.
وقال بيان �ص ��در عقب امل�ؤمتر بح�سب (واع) :ان املجتمعني �شددوا على
�ضرورة �إقرار القائمة املفتوحة يف االنتخابات النيابية املقبلة ،م�ؤكدين
وبقوة على مقاطعة تلك االنتخابات ،اذا ما �أقرت القائمة املغلقة مطالبني
�أع�ض ��اء جمل�س النواب ور�ؤ�س ��اء الكتل ال�سيا�س ��ية باحرتام حق ورغبة
�أبناء ال�ش ��عب العراقي يف اعتماد مب ��د�أ القائمة املفتوحة يف االنتخابات
املقبل ��ة ،م�ؤكدي ��ن ان هذا م ��ا طالبت ب ��ه املرجعية الر�ش ��يدة اي�ض� � ًا .كما
طالب ��وا يف البي ��ان اخلتام ��ي الت�أكي ��د عل ��ى دور الع�ش ��ائر يف احلي ��اة
ال�سيا�س ��ية واالجتماعية واعتبارها ركيزة �أ�سا�س ��ية م ��ن ركائز املجتمع
العراقي وطالبوا ب�ضرورة ت�شريع قانون يعيد للقبائل والع�شائر دورها
الوطني وال�سيا�سي .كما طالب املجتمعون ب�سن قانون الأحزاب ب�أ�سرع
وقت ممكن معلنني م�ساندتهم وت�أييدهم الئتالف دولة القانون.

عبداهلل ال�سكوتي

م ��ن جانبه قال النائب عن كتلة الت�ض ��امن
طه درع :ان عملية ا�س ��تجواب املفو�ض ��ية
العلي ��ا لالنتخاب ��ات انته ��ت يف جمل� ��س
الن ��واب ،وكان ��ت جمي ��ع االجاب ��ات غ�ي�ر
مقنعة و�ض ��عيفة واغل ��ب النواب يريدون
�إقال ��ة رئي� ��س املفو�ض ��ية ف ��رج احليدري
الذي مل يثبت كفاءة يف هذا املن�صب" .
وا�ضاف درع بح�سب ( واع) :ان "النواب
الذين يدافعون عن املفو�ض ��ية واحليدري
امن ��ا ميثل ��ون وجه ��ة نظره ��م وتطلعات
احزابه ��م ،مبينا :ان النائب االول لرئي�س
جمل� ��س النواب خال ��د العطية حاول جهد
االمكان عرقلة ا�ستجواب املفو�ضية وعدم
ح�ض ��ورهم اىل الربملان ب�شتى الو�سائل"
.
واو�ض ��ح درع ان "اقالة رئي�س املفو�ضية
�س ��يدخل يف باب ال�س ��جاالت ال�سيا�س ��ية
حتى ي�صار عدم اقالته يف الوقت احلايل،
ب�س ��بب ان املفو�ضية ت�أ�س�س ��ت على نظام
املحا�ص�ص ��ة احلزبي ��ة ونح ��ن نطال ��ب
اليوم ب�إعادة جمل�س املفو�ض ��ية ال�س ��ابق
لكون ��ه ميتلك خربة جي ��دة يف هذا املجال
و بالتايل الكل اجمع ��وا على اقالة رئي�س
املفو�ض ��ية او اقال ��ة جمل� ��س املفو�ض ��ية

بكامله ل�ض ��مان اداء جيد لعمل املفو�ضية
يف املرحلة القادمة" .
اىل ذل ��ك �أك ��د رئي� ��س املفو�ض ��ية العلي ��ا
امل�س ��تقلة لالنتخاب ��ات ف ��رج احلي ��دري:
�أن "ع ��دم تو�ص ��ل جمل� ��س الن ��واب �إىل
�إق ��رار قان ��ون جديد لالنتخابات �س�ي�رغم
املفو�ضية على اعتماد القانون القدمي".
وا�ض ��اف امني بح�س ��ب موقع اجلبهة� :أن
هناك خلال وا�ضحا بحيث ال ي�ستطيع احد
الركون ملثل هذه املفو�ض ��ية يف مترير �أو
ت�س ��يري عملي ��ة دميقراطي ��ة كب�ي�رة مث ��ل
عملية انتخابات جمل�س النواب.
وبهذا ال�ش ��ان قال ع�ض ��و جمل� ��س النواب
ع ��ن جبهة التواف ��ق حممد �أم�ي�ن عثمان:
البد من �إجراء تعديالت و�إجراء تغيريات
على املفو�ضية العليا خ�صو�صا بعد تقدمي
االدل ��ة عل ��ى وجود خل ��ل يف �أداءه ��ا و�أن
هناك �إهم ��اال وتزويرا.وتابع �أمني :نحن
ال نق�صد �أ�شخا�ص ��ا معينني يف املفو�ضية
لك ��ن ظه ��رت لنا وثائ ��ق و�أدلة ت�ش�ي�ر �إىل
�أن املفو�ض ��ية مل تكن بامل�س ��توى املطلوب
النتخ ��اب �أعل ��ى �س ��لطة يف البل ��د وه ��و
جمل�س النواب.و�أ�ضاف احليدري بح�سب
" راديو �سوا"� :أن املفو�ضية فتحت الباب

املجل�س الأعلى :دورنا
انتهى لأننا حققنا
تثبيت حق الفيدرالية
بغداد  /املدى

قال ع�ض ��و جمل�س النواب عن االئتالف العراقي والقيادي يف املجل�س
االعلى اال�س�ل�امي النائب حميد معلة" :ان �س ��بب تخلي املجل�س االعلى
ع ��ن مطالبت ��ه بالفيدرالية �ض ��من الربنام ��ج االنتخابي احل ��ايل كونها
ا�ص ��بحت قانونا ين� ��ص عليها الد�س ��تور،وان تفعيلها مره ��ون بارادة
ال�شعب".واو�ض ��ح معلة بح�س ��ب (واع ) :ان"الفيدرالية ا�صبحت فقرة
ين� ��ص عليه ��ا الد�س ��تور،وكذلك قانونا ين� ��ص عليه قان ��ون املحافظات
واالقاليم،وهو من اخت�ص ��ا�ص جمال�س املحافظ ��ات وبالتايل مل يدخل
�ض ��من برناجمن ��ا االنتخابي له ��ذه الدورة" .م�ض ��يفا :انه ا�ص ��بح على
املواطن�ي�ن تفعليه عرب املطالبة به م ��ن خالل جمال�س املحافظات،ونحن
بدورنا انتهى الننا حققنا لهم تثبيت حق الفيدرالية .

�أمام ت�س ��جيل التحالف ��ات من يوم � 12إىل
يوم  21من ال�شهر اجلاري ،ومن يوم 19
�إىل يوم  29بالن�س ��بة لت�سجيل املر�شحني
 ،مبين ��ا� :أن املفو�ض ��ية م�س ��تعدة لإجراء
االنتخابات �س ��واء باعتم ��اد نظام القائمة
املغلق ��ة �أم املفتوح ��ة ،حمذرا م ��ن اختالل
اجلدول الزمني لالنتخابات قد ي�ؤدي �إىل
ع ��دم تطابقه ��ا واملعاي�ي�ر الدولية.وحول
مطالب ��ة بع�ض الن ��واب ب�إقالة م�س� ��ؤولني
يف املفو�ض ��ية ،قال احليدري� :إن الت�أثري
ق ��د يك ��ون معنوي ��ا �أك�ث�ر مم ��ا ه ��و مادي
و�أن املفو�ض ��ية م�س ��تمرة يف حت�ضرياتها
لإج ��راء االنتخاب ��ات .يف غ�ض ��ون ذل ��ك
ا�ستبعد ع�ضو جمل�س النواب عن ائتالف
دول ��ة القانون والقيادي يف حزب الدعوة
الإ�س�ل�امية النائب كمال �أل�ساعدي ان يتم
الت�ص ��ويت عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات يف
جل�سة اليوم اخلمي�س .
وق ��ال ال�س ��اعدي بح�س ��ب ( واع ) :ان
امل�ش ��اكل والق�ض ��ايا العالقة �ستحول دون
الت�ص ��ويت عل ��ى القانون ،ا�ض ��افة اىل ان
بع�ض الكتل مل حت�سم امرها جتاه القائمة
املفتوحة من املغلقة" .و�أ�ضاف ال�ساعدي
ان" هناك بع�ض اجلهات حتاول �إ�ض ��اعة

زيب��اري  :رغم الت�ضحي��ات ..وزارة
اخلارجية مل تتوقف عن �أداء عملها
بغداد  /املدى

ع�ب�ر وزي ��ر اخلارجية هو�ش ��يار زيباري عن �ش ��كره
للحكوم ��ة والقي ��ادات ال�سيا�س ��ية الذين ع�ب�روا عن
ت�ض ��امنهم وم�س ��اندتهم وتعاطفهم يف اع ��ادة اعمار
معظ ��م مب ��اين وزارة اخلارجي ��ة التي م�ض ��ى عليها
نحو  50يوما منذ ان حلقها الدمار ب�س ��بب تفجريات
االربعاء الدامي .
وق ��ال زيب ��اري يف م�ؤمتر �ص ��حفي عق ��ده ام�س يف
بغ ��داد :ان وزارة اخلارجي ��ة رغ ��م الت�ض ��حيات يف
االرواح واملمتل ��كات مل تتوقف واليوم ��ا واحدا عن
العمل ،ومنذ اليوم االول للحادث جتاوبت احلكومة
اليجاد ت�س ��ويات مر�ض ��ية لالزمة التي ح�ص ��لت بني
الع ��راق و�س ��وريا ،وجتاوبت م ��ع املب ��ادرة الرتكية
ومبادرة اجلامعة العربية لكن مل ت�سفر االجتماعات

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة ع��رو���ض ج��ول��ة ال�تراخ��ي�����ص النفطية الأوىل
بغداد  /املدى

اعلن الناطق با�س ��م احلكومة العراقية
عل ��ي الدباغ":ان جمل�س ال ��وزراء قرر
املوافقة على تو�ص ��يات اللجنة ب�ش� ��أن
العرو�ض املقدمة يف جولة الرتاخي�ص
الأوىل والت ��ي تت�ض ��من املوافق ��ة على
تطوي ��ر حق ��ل الرميل ��ة م ��ع ال�ش ��ركة
الأجنبية وتفوي�ض وزارة النفط �إجناز
التفاو� ��ض لتطوير حقلي غ ��رب القرنة
والزب�ي�ر و�إتب ��اع �سيا�س ��ة دع ��م اجلهد
الوطني لتطوير احلقول بالتوازي مع
جوالت الرتاخي�ص  ،م�ض ��يفا انه متت
املوافقة على الإ�ستثناءات التي طلبتها

املفو�ض ��ية العليا امل�س ��تقلة لالنتخابات
لت�أمني متطلبات العملية االنتخابية.
وب�ي�ن الدب ��اغ ان املوافق ��ة ح�ص ��لت
على متدي ��د �إعف ��اء امل�ش ��تقات النفطية
امل�س ��توردة م ��ن قب ��ل �ش ��ركات القطاع
اخلا� ��ص العراق ��ي والأجنب ��ي م ��ن
الر�س ��وم الكمركي ��ة و�ض ��ريبة الإعمار
ملدة (�س ��نتني) �إعتبار ًا م ��ن �إنتهاء املدة
الزمنية ال�س ��ابقة املذكورة يف القانون
رقم ( )9ل�س ��نة  2006قانون �إ�س ��ترياد
وبي ��ع املنتج ��ات النفطية والت ��ي تبلغ
�س ��نتني �إبت ��دا ًء م ��ن  2007/1/17مع
عدم �إعادة املبالغ املدفوعة للخزينة عن

بغداد  /ه�شام الركابي

بغداد  /املدى
ق ��رر جمل�س الوزراء  ،االبق ��اء على رئي�س ديوان الرقابة املالية يف من�ص ��به ملدة
خم�س �سنوات قادمة ،بح�سب بيان �صدر عن ديوان الرقابة املالية.
وق ��ال البيان � :إن "جمل�س الوزراء �أ�ص ��در �أمرا ديوانيا ت�ض ��من االبقاء على عبد
البا�س ��ط تركي �سعيد يف من�صبه ملدة خم�س �سنوات" ،مو�ضحا �أنه "بناء على ما
عر�ض ��ه مدحت املحمود رئي�س جمل�س الق�ض ��اء االعلى من تفا�ص ��يل قرر جمل�س
الوزراء جتديد خدمة رئي�س ديوان الرقابة املالية يف من�صبه ملدة خم�س �سنوات
واعتبارا من تاريخ ."2009/10/14
يذكر �أن املحكمة اجلنائية العليا املتخ�ص�ص ��ة بالتحقيق بجرائم النظام ال�س ��ابق
واملرتبطة برئا�س ��ة الوزراء �أ�ص ��درت يف � 6أيلول املا�ضي مذكرتي توقيف بحق
رئي�س ديوان الرقابة املالية و�س ��فري الع ��راق يف عمان التهامهما بهدر املال العام
ابان النظام ال�سابق.

�إ�صابة خطيب جامع ابي حنيفة
و القب�ض على  13مطلوبا يف بابل
يف اللواء  31التابع للفرقة الثامنة
يف اجلي� ��ش بان ��ه مت اعتق ��ال 13
مطلوبا مم ��ا ي�س ��مى بالـ"اجلي�ش
اال�سالمي" يف مناطق متفرقة يف
�شمال بابل.
وق ��ال امل�ص ��در  :ان عملي ��ات دهم
نفذها اللواء يف مناطق مويلحة و
امل�س ��يب وجبلة مت خاللها القب�ض
على ه�ؤالء املطلوبني وبحوزتهم
كمي ��ات م ��ن اال�س ��لحة واالعت ��دة
وا�س�ل�اك تفجري وعبوات نا�سفة ،
م�ض ��يفا ان من بني املعتقلني امري
جمموعة �صدرت بحقه  5مذكرات
قب�ض.

طالب ��ت اجلمعي ��ة العراقية للدف ��اع عن حقوق ال�ص ��حفيني
العراقي�ي�ن وزارة الدف ��اع بفت ��ح حتقي ��ق �س ��ريع يف حادث
االعت ��داء الذي تعر�ض ل ��ه الزميل عدنان العي�س ��اوي مدير
اذاع ��ة بيج ��ي عل ��ى ايدي عنا�ص ��ر م ��ن احدى ال�س ��يطرات
الع�س ��كرية يف حمافظة �ص�ل�اح الدين ام�س االول االثنني .

م ��ن ح�ص ��ة وزارة املالي ��ة م ��ن خ�ل�ال
�أرباح ال�ش ��ركات املتحققة ح�سب نتائج
الن�شاط والظروف الإقت�صادية.
وا�ض ��اف الناطق الر�س ��مي ان املوافقة
ح�ص ��لت عل ��ى �إقرتاح م�ش ��روع قانون
الهيئ ��ة الوطنية للمعلوماتية ب�ص ��يغته
املنقح ��ة النهائية و�إحالت ��ه اىل جمل�س
الن ��واب �إ�س ��تناد ًا اىل �أح ��كام املادت�ي�ن
( /61البند �أو ًال و  /80البند ثاني ًا) من
الد�س ��تور  ،كذلك مت تخويل �سكرتارية
جلن ��ة �إع ��داد ا�س�ت�راتيجية الرتبي ��ة
والتعليم مع البنك الدويل على منحه 3
مليون دوالر ينفقها البنك الدويل.

عبت فيه عن ادانتها
ال�صحفيني العراقيني ا�ص ��درت بيانا رّ
ملث ��ل هذا الت�ص ��رف الهمج ��ي واكدت على وج ��وب ان تقوم
وزارة الدفاع باال�س ��راع يف التحقيق مبالب�سات وخلفيات
وا�س ��باب هذا االعت ��داء واتخاذ اج ��راءات قانونية ت�أديبية
بح ��ق مرتكبيه والعمل ب�ش ��كل ج ��دي ملنع تك ��رار مثل هذه
االنتهاكات غري املربرة .

تقرير حلقوق االن�سان يو�ضح ارقام �ضحايا ما بعد ني�سان 2003
بغداد  /املدى

اظه ��ر تقري ��ر ر�س ��مي عراق ��ي �ص ��در ع ��ن
وزارة حقوق االن�س ��ان ان اعداد ال�ضحايا
يف الب�ل�اد ب�س ��بب اعم ��ال العن ��ف منذ عام
 2004وحتى  2008بلغت اكرث من خم�سة
وثمان�ي�ن �أل ��ف قتي ��ل بينم ��ا بلغ ��ت اع ��داد
اجلرحى ما يقرب من مئة وخم�سني الفا.
وافرد تقري ��ر لوزارة حقوق االن�س ��ان يف
الع ��راق تفا�ص ��يل باالرق ��ام مل ��ا ج ��رى يف
الع ��راق منذ ع ��ام  2003وحتى  2008من
عملي ��ات يف عدة جماالت منها ال�سيا�س ��ية
واالقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة واالمني ��ة
 ،مت�ض ��منا ع ��دد ال�ض ��حايا الذي ��ن قتل ��وا
او ا�ص ��يبوا بج ��روح خ�ل�ال ف�ت�رة خم�س
�س ��نوات ابت ��داء م ��ن ع ��ام  2004وحت ��ى
احلادي والثالثني من �ش ��هر ت�شرين االول
من عام .2008
كم ��ا اظهر التقري ��ر ان اع ��داد القتلى بلغت
خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة � 85694شخ�ص ��ا من
بينه ��م االف م ��ن اجلثث عرث عليه ��ا بلغت
 34ال ��ف جثة .بينما بل ��غ عدد اجلثث التي
مل يع ��رف ا�ص ��حابها والت ��ي ق ��ال التقرير
انه ��ا دفن ��ت يف مقابر خا�ص ��ة "خ�ص�ص ��ت
ملجهويل الهوية...قد جتاوز عددها خم�سة
ع�شر الف جثة".
وق ��ال املدي ��ر الع ��ام لدائ ��رة ر�ص ��د االداء

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

واو�ض ��ح رئي�س اجلمعية ابراهيم ال�س ��راجي يف ت�ص ��ريح
خ�ص به (املدى)  :ان عنا�صر من �سيطرة اجلي�ش املتواجدة
يف منطقة مكي�ش ��يفة يف ق�ض ��اء �س ��امراء اعرت�ضت �سيارة
الزميل عدنان واعتدت عليه واحتجزته لعدة �س ��اعات دون
ان تقدم له اي مربر او �سند قانوين ا�ستدعى هذا االجراء .
وا�ض ��اف ال�سراجي ان اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق

فخري كرمي

وب�شكل ر�سمي وبالذات �شهادات الوفيات
ال�ص ��ادرة من قبل وزارة ال�صحة  ،م�ضيفا
ان ه ��ذا التقرير ال ميثل ال�ص ��يغة النهائية
بل هو مط ��روح للنقا�ش والتعديل من قبل
اجلهات ذات العالقة".
وقال ها�ش ��م ان "هذا التقرير �س ��يقدم بعد
االنته ��اء من ��ه ب�ش ��كل كام ��ل اىل منظم ��ة
حق ��وق االن�س ��ان الدولي ��ة يف جني ��ف يف
�ش ��هر ت�ش ��رين الثاين القادم و�سيقوم وفد
عراق ��ي برئا�س ��ة وزارة حق ��وق االن�س ��ان
مبناق�ش ��ته يف جنيف يف �شباط فرباير من
العام املقبل".
وا�شار التقرير باالرقام اىل اعداد الكفاءات
العراقي ��ة الت ��ي مت ا�س ��تهدافها خالل نف�س
الف�ت�رة حيث اظهر مقتل  263من ا�س ��اتذة
اجلامع ��ات و 21م ��ن الق�ض ��اة و 95م ��ن
املحامني و 269من ال�صحفيني.
وتعترب املدة الزمنية التي ت�ضمنها التقرير
الفرتة التي �شهدت �صراعا دمويا وتزايدا
كب�ي�را يف عمليات العن ��ف يف العراق ادت
اىل مقتل ع�شرات االف من العراقيني على
ايدي جماعات ارهابية م�سلحة .
وكان ��ت منظمات دولية خمت�ص ��ة بال�ش� ��أن
العراقي واحت�ساب اعداد القتلى قد اعلنت
ارقام ��ا تفوق االرقام التي ت�ض ��منها تقرير
وزارة حقوق االن�سان العراقية.

وحماي ��ة احلقوق يف ال ��وزارة كامل امني
ها�ش ��م بح�س ��ب رويرتز ان "االرقام التي

ت�ض ��منها التقري ��ر مت احل�ص ��ول عليها من
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة الر�س ��مية ذات العالقة

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي

هاتف2322276 - 232275 :
فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
توزيع وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق /بريوت /القاهرة /قرب�ص

دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366

على امل�ستوى الوزاري عن افق او حلول بني البلدين
ال�شقيقني .
وب�ش� ��أن ت�ش ��كيل حمكم ��ة دولي ��ة ملعاقب ��ة املجرم�ي�ن
بتفج�ي�رات االربع ��اء الدام ��ي ،ب�ي�ن :ان احلكوم ��ة
العراقي ��ة بذل ��ت جه ��ود م�ض ��نية يف االمم املتح ��دة
لتحقيق هذا االمر والنتيجة التي تو�ص ��لنا اليها هي
الطلب من االمني العام لالمم املتحدة بت�س ��مية ممثل
اممي يحدد حجم التدخ�ل�ات اخلارجية يف العراق،
وه ��ذه خط ��وة اوىل ث ��م ن�س ��عى اىل ت�ش ��كيل جلن ��ة
تق�ص ��ي حقائق دولي ��ة ،وان هناك م�ش ��اورات اممية
لت�سمية هذا املوظف احلكومي .
وا�ش ��ار زيب ��اري اىل التح ��اق ال�س ��فراء اجل ��دد يف
اعماله ��م بع ��د ان مت ��ت موافق ��ة جمل� ��س الن ��واب
واحلكومة عليهم .

ا�����س����م����اء وم����دن

�إدانة اعتداء عنا�صر من اجلي�ش على �صحفي يف �سامراء

التجديد لرئي�س ديوان الرقابة
املالية خلم�س �سنوات اخرى

بابل /اقبال حممد
ا�ص ��يب امام وخطي ��ب جامع ابي
حنيفة النعمان ال�شيخ عبد ال�ستار
عبد اجلبار  ،يف االعظمية �شمال
بغداد بانفجار عبوة نا�سفة .
وقال م�ص ��در يف ال�ش ��رطة لوكالة
ال�ص ��حافة امل�س ��تقلة ( �إيبا ) ":ان
عبوة نا�سفة انفجرت على �سيارة
ال�ش ��يخ عبدال�س ��تار بالق ��رب م ��ن
جام ��ع اب ��ي حنيف ��ة ،م ��ا ادى اىل
ا�صابته و�سائقه بجروح  ،م�ضيفا
 ":ان ال�ش ��يخ و�س ��ائقه نق�ل�ا اىل
م�ست�شفى النعمان "..
ويف احللة �صرح م�صدر م�س�ؤول

ال�ضرائب والر�سوم امل�ستوفاة مبوجب
القانون �أعاله.
كما وافق جمل�س الوزراء على املوازنة
الإحتادية املعدّة لع ��ام  2010ب�إجمايل
نفق ��ات قدرها  78,733ترلي ��ون دينار
وبعج ��ز ق ��دره  17,9ترلي ��ون دين ��ار
مي ��ول م ��ن خ�ل�ال جمل ��ة م ��ن التدابري
من �ض ��منها �إ�ص ��دار ح ��واالت اخلزينة
والإقرتا� ��ض م ��ن �ص ��ندوق النق ��د
ال ��دويل والبن ��ك الدويل وي�ض ��من ذلك
يف م�س ��ودة قانون املوازنة مع امل�ض ��ي
ب�ض ��غط وتر�ش ��يد الإنفاق  ،منوها اىل
ع ��دم املوافقة على تعدي ��ل قرار جمل�س

ال ��وزراء رقم ( )201ل�س ��نة  2008ب�أن
تتحمل خزينة الدولة دفع بدالت �إيجار
ال ��دور ال�س ��كنية لل ��وزراء ال�س ��ابقني
لغاي ��ة �إنته ��اء عق ��د الإيج ��ار ال�س ��نوي
لع ��ام  2010دون �إ�ض ��افة �أعب ��اء مالية
جديدة وح�سب ال�ضوابط والتعليمات
الناف ��ذة على �أن يك ��ون هذا التمديد هو
الثال ��ث والأخري.وا�ش ��ار الدب ��اغ اىل
موافقة احلكومة على �إقرتاح م�ش ��روع
قانون ت�ص ��ديق جمهورية العراق على
الإتفاقي ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة املتج ��ددة
و�إحالت ��ه اىل جمل�س النواب �إ�س ��تناد ًا
اىل �أح ��كام املادت�ي�ن (/61البن ��د �أو ًال

و /80البن ��د ثاني� � ًا) م ��ن الد�س ��تور ،
املوافق ��ة على
م�ضيفا انه متت
�إقرتاح م�ش ��روع قان ��ون تعديل قانون
ال�شركات العامة رقم ( )22ل�سنة 1997
و�إحالت ��ه اىل جمل�س النواب �إ�س ��تناد ًا
اىل �أح ��كام املادت�ي�ن (/61البن ��د �أو ًال
و/80البن ��د ثاني� � ًا) من الد�س ��تور بعد
الأخ ��ذ بنظ ��ر الإعتبار تو�ص ��ية اللجنة
القانوني ��ة حول م�ش ��روع القانون �آنف ًا
بتخوي ��ل جمل� ��س ال ��وزراء �ص�ل�احية
زيادة �أو تخفي�ض الن�س ��ب املن�ص ��و�ص
عليه ��ا يف قان ��ون ال�ش ��ركات العامة يف
ال�صرف على �ش ��ركات التمويل الذاتي

الوقت لغر�ض االبقاء على القائمة املغلقة،
ولك ��ن ه ��ذا يع ��د جرمي ��ة بح ��ق الناخ ��ب
العراق ��ي ،مبين� � ًا انن ��ا الي ��وم تفاج�أنا من
ار�سال قانون ال�سلوك االنتخابي من قبل
هيئة رئا�س ��ة اجلمهورية لغر�ض اعتماده
يف االنتخابات".
يذك ��ر ان املرجعيات الدينية وال�سيا�س ��ية
وال�ش ��عبية ق ��د اعلن ��وا انه ��م م ��ع القائمة
املفتوح ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات النيابي ��ة
املقبلة.
كما مت ا�ستجواب وزير الكهرباء كرمي
وحيد الذي اجاب عن الأ�سئلة التي
وجهت له والتي تخ�ص بع�ض امل�سائل
مثل م�س�ألة العقود الوهمية التي و�صلت
قيمتها اىل ع�شرة مليارات دينار و املبالغ
التي �صرفت على مبنى الوزارة والعقد
اخلا�ص ب�شارع الفالح  ،وبعد ان اجاب
عن ا�سئلة النائبة جنان العبيدي ب�ش�أن
عدم اتخاذ الوزارة االجراءات القانونية
بحق ال�شركة امل�س�ؤولة عن تزويد الوقود
اىل حمطة القد�س رغم قيامها ب�سرقة
الوقود بالتعاون مع منت�سبي املحطة
وغريها من امل�سائل رفعت اجلل�سة على
�أن تبقى مفتوحة .

العي�ساوي
ناق� ��ش نائب رئي�س ال ��وزراء رافع العي�س ��اوي مع القائم
باالعمال يف ال�س ��فارة االمريكية ببغ ��داد  ،جهود اللجنة
الوزاري ��ة املنبثق ��ة ع ��ن جمل�س االم ��ن الوطن ��ي ،والتي
تت ��وىل مهام ت�س ��وية اخلالف ��ات ال�سيا�س ��ية يف حمافظة
نين ��وي ،وايج ��اد حلول جذري ��ة للم�ش ��كالت العالقة بني
قائمت ��ي احلدب ��اء ونين ��وى املت�آخي ��ة  ،ج ��اء ذل ��ك خالل
ا�س ��تقبال نائب رئي� ��س الوزراء يف مكتبه ام�س ال�س ��فري
غاري غاربو.
واك ��د امل�س� ��ؤوالن �ض ��رورة التقاء املقاطع�ي�ن يف جمل�س
حمافظ ��ة نين ��وى يف اق ��رب وقت ممك ��ن ،ملا ي�ش ��كله ذلك
املوق ��ف م ��ن انعكا�س ايجابي على االو�ض ��اع االمنية يف
نينوى و�ضواحيها وقراها.
و�ش ��دد العي�س ��اوي وغاربو على وج ��وب العمل اجلدي
لوق ��ف اج ��راءات املقاطعة والتوجه اىل تفعيل م�ش ��اريع
اخلدمات واال�ستثمار واالعمار والبناء فيها.
كم ��ا التق ��ى العي�س ��اوي امللح ��ق ال�ص ��حي يف ال�س ��فارة
االمريكي ��ة وبح ��ث معه توف�ي�ر فر�ص حقيقي ��ة للتدريب
واعادة الت�أهيل ورفع القدرات العلمية واملهنية للمالكات
ال�ص ��حية العراقي ��ة داخ ��ل امل�ست�ش ��فيات وامل�ؤ�س�س ��ات
ال�صحية االمريكية كجزء من اتفاقية االطار ال�سرتاتيجي
املربمة بني حكومتي بغداد ووا�شنطن.
بغداد
دعا قائد �شرطة بغداد اللواء علي يون�س وزارة الداخلية
اىل ت�أ�س ��ي�س مركز �ص ��حفي يعمل على اي�ص ��ال ن�شاطات
مراكز ال�شرطة املنت�شرة يف العا�صمة اىل و�سائل الإعالم
عن طريق املكتب االعالمي بوزارة الداخلية.
وقال اللواء يون�س بح�س ��ب املركز الوطني للإعالم على
هام� ��ش ن ��دوة تقييم جترب ��ة ال�ش ��رطة املجتمعي ��ة " :ان
اي�ص ��ال ن�ش ��اطات القيادة اىل و�س ��ائل الإعالم يتم حاليا
بطريقة روتينية وبطيئة ،م�ش ��ددا على �ضرورة ان يكون
نقل الن�ش ��اطات بطريقة اكرث �سرعة ودقة" .ونوّ ه اللواء
يون�س اىل �أن ت�أ�سي�س املركز ال�صحفي من �ش�أنه ان يقوم
بهذه املهمة.
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د اطلق ��ت جترب ��ة ال�ش ��رطة
املجتمعي ��ة بهدف خلق رواب ��ط اجتماعية بني املواطنني
والأجه ��زة الأمني ��ة ،لك ��ن ن�ش ��اطاتها غاب ��ت عن و�س ��ائل
الإعالم واملواطنني ب�صورة عامة .
البياتي
نفى ع�ض ��و جلنة الأمن والدف ��اع الربملانية النائب عبا�س
البيات ��ي ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ،ان يك ��ون مدي ��ر
مكتب القائ ��د العام نوري املالكي قد توىل من�ص ��ب مدير
املخاب ��رات الوطن ��ي العراق ��ي ،وما ت�س ��رب يف و�س ��ائل
الإعالم غري �صحيح.
وقال البياتي بح�سب (واع) :ان"�إدارة املخابرات العامة
الآن ال تع ��اين م ��ن �أي ف ��راغ �إداري ،وهن ��اك وكي ��ل لها
يدي ��ر �أعمالها ،وبالتايل فان فرتة الأربعة �أ�ش ��هر املتبقية
الميكن ان تو�صل اىل �إيجاد مدير جديد ،لأنه يحتاج اىل
ت�ص ��ويت الربملان عليه  ،م�ض ��يفا :ان "املخابرات ت�س�ي�ر
ب�ش ��كل جي ��د ونح ��ن يف جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع ،نرى ان
ن�شاطها جيد وبعد االنتخابات �سنبحث عن مدير لغر�ض
الت�صويت عليه يف الربملان ".
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