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الق�ضاء بانتظار ت�س ّلم حممد الدايني لبدء الإجراءات القانونية

ال��ه��روب الغام�ض م��ن ب��غ��داد واالع��ت��ق��ال يف ك��واالمل��ب��ور
بغداد /اينا�س طارق
ال�ساعة العا�شرة �صباح يوم � 25شباط 2009
انطلقت طائرة امللكية االردنية ،املتعاقدة مع
�شركة اخلطوط اجلوي ��ة العراقية،متوجهة
اىل عم ��ان وه ��ي تق ��ل جمموعة كب�ي�رة من
امل�سافري ��ن ف�ض�ل�ا ع ��ن اربع ��ة م ��ن الن ��واب
العراقي�ي�ن م ��ن بينه ��م النائب ��ة مي�س ��ون
الدملوج ��ي م ��ن (القائم ��ة العراقي ��ة) الت ��ي
مل تكن تعل ��م مبوعد مغادرة بقي ��ة االع�ضاء
االخرين من زمالئها معها .وح�سب ما ادلت
ب ��ه النائبة لـ(املدى) ف�أن توافق �سفر النواب
مع بع�ضهم يحدث دائما ب�سبب اقامة غالبية
االع�ض ��اء يف الأردن وه ��م :احم ��د را�ض ��ي
عن قائمة احل ��وار الوطني  ،علي ال�صجري
ع ��ن القائم ��ة امل�ستقل ��ة ،ا�سع ��د العي�س ��اوي
ع ��ن قائم ��ة التواف ��ق ا�ضاف ��ة اىل النائ ��ب
حمم ��د الداين ��ي املتهم بتفج�ي�ر مبنى ملحق
بالربملان(الكافترييا ) ،وت�ضيف الدملوجي:
كان انط�ل�اق الطائ ��رة ب�ش ��كل طبيعي ولكن
بع ��د م ��رور ما يق ��ارب ع�شري ��ن دقيقة عادت
الطائ ��رة  ،املتوجه ��ة اىل عمان،ادراجها اىل
مط ��ار بغداد بناء على طل ��ب ا�ستدعاء وجه
اىل طاقم الطائرة وه ��ذا الكالم �سمعناه من
طاقم الطائرة .
ويف املط ��ار انفتح ��ت ب ��اب الطائ ��رة ليطل
علين ��ا �شخ� ��ص طوي ��ل القام ��ة يرت ��دي زيا
مدنيا يتبعه اربع ��ة ا�شخا�ص مدنيون اي�ضا
طلب ��وا م ��ن النائب حمم ��د الداين ��ي النزول
م ��ن الطائرة ومرافقته ��م اىل مدرج املطار،
حي ��ث كانت تقف عدد من ال�سي ��ارات املدنية
 ،واثن ��اء ذلك ترجل من الطائرة مع عدد من
النواب االخري ��ن ملعرفة ما يحدث ،ومبجرد
ان ا�ستقلوا �سيارته ��م من املطار النعلم ماذا
ح ��دث بعد ذلك �سمعنا االخبار وفوجئنا مبا
حدث .
وذك ��ر م�صدر اخ ��ر يف جمل�س الن ��واب :ان
االج ��واء الربملاني ��ة كان ��ت يف تل ��ك الف�ت�رة
مهي� ��أة النعقاد املجل�س وا�ص ��دار قرار برفع
احل�صان ��ة الربملاني ��ة عن النائ ��ب بطلب من
الق�ض ��اء العراقي ويف الفرتة مابني اجتماع
املجل� ��س واتخ ��اذ ق ��رار رف ��ع احل�صانة كان
الداين ��ي ق ��د ت�سرب م ��ن بني اي ��دي القوات
االمني ��ة وعي ��ون املراقب ��ة مع اح ��د النواب
ليختف ��ي يف م ��كان جمه ��ول حت ��ى حلظ ��ة
�إلق ��اء القب� ��ض علي ��ه يف العا�صم ��ة املاليزية
كواالملبور.خ�ل�ال حلظ ��ات غياب ��ه املث�ي�رة
واملريب ��ة كان ��ت اال�سئلة تت ��واىل على ل�سان
ال�ش ��ارع العراق ��ي واع�ضاء جمل� ��س النواب
وال�سيا�سي�ي�ن ،ا�سئل ��ة مث ��ل :اي ��ن ذه ��ب
الدايني؟ كيف اختفى؟ من �س ّربه؟ ماذا كانت
تفع ��ل القوات االمنية ؟ اي نوع من التواط�ؤ
ح�ص ��ل لينف ��ذ بتل ��ك ال�سهول ��ة ؟ وحت ��ت اي
غطاء جت ��اوز كل �سيطرات املطار؟ ا�سئلة مل
تت ��م االجاب ��ة عليها ب�شكل �شف ��اف ووا�ضح،
وبقي ��ت االجاب ��ات �شبحية مث ��ل �شخ�صيته،
البع�ض قال انه �شاهده يف �سوريا والبع�ض
الآخ ��ر اكدوا انه يتج ��ول يف �شوارع عمان،

ب�ي�ن �شخ�ص واخ ��ر اذا كان متهم ��ا �أو بريئا
فالقانون ياخذ جمراه ال�صحيح.
اللجنة القانونية
واك ��د النائب وائل عبد الطيف ع�ضو اللجنة
يف
القانوني ��ة
الربمل ��ان لـ(املدى):
اللجن ��ة
ان
لي� ��س له ��ا عالق ��ة
به ��ذا املو�ض ��وع
،فاحل�صان ��ة رفعت
عن النائ ��ب واالمر
م�ت�روك
االن
للق�ض ��اء العراق ��ي
وام ��ام طاول ��ة
الق�ضاة ،ويف حالة
ع ��دم ثب ��وت الته ��م
ف ��ان النائ ��ب يعود
ال�شغ ��ال ع�ضويت ��ه
كنائ ��ب برمل ��اين
حممد الدايني
،فالربمل ��ان واللجنة
ه ��ي ت�شريعية لي�س اال ،ف ��اذا كان قد ارتكب
او مل يرتك ��ب جرما هذا ما �سيحدده الق�ضاء
العراقي .
ويف ات�صال هاتف ��ي لـ(املدى) بالنائب �سليم
عب ��د الل ��ه م ��ن اللجن ��ة القانونية عل ��ق على
املو�ض ��وع قائ�ل�ا :ان املته ��م مل تثب ��ت علي ��ه
اي تهم ��ة واالم ��ر يحت ��اج اىل االثبات وهذا
يت ��م ع ��ن طريق وج ��ود ا�س�س وته ��م حقيقة
الثبات االدانة ،اما االن فال ميكن اجلزم بان
االته ��ام هو متكامل وثابت دون اخذ اقاويل
واتهامات من دون دالئل مادية ملمو�سة.

فيم ��ا ا�شار البع�ض اىل ظهوره املفاجئ على
كورني�ش النيل.
وبني احلقيق ��ة واال�شاعة والتكت ��م مل تظهر
حت ��ى الآن احلقائق التي ينتظره ��ا ال�شارع
العراق ��ي  .غ�ي�ر ان امل�ؤك ��د م ��ن كل ذل ��ك هو
ان الداين ��ي يف قب�ض ��ة العدال ��ة الدولية يف
ماليزي ��ا بانتظار ح�س ��م مو�ضوعه وت�سليمه
اىل الق�ض ��اء العراقي .فهل �سيتم الت�سليم ام
ان مفاج�أة من العيار الثقيل �ستجعل الدايني
يفلت ثانية من قب�ضة العدالة العراقية؟
خلفي��ة االتهام��ات املوجه��ة
لـلدايني
ه ��ز انفج ��ار نفذه انتح ��اري بح ��زام نا�سف
يف كافتريي ��ا داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب يف
12ني�سان من عام � 2007أدى اىل ا�ست�شهاد
ثالث ��ة بينه ��م النائ ��ب ع ��ن جبه ��ة احل ��وار
حمم ��د عو� ��ض بالإ�ضاف ��ة �إىل �إ�صاب ��ة 20
�آخري ��ن بجروح بينهم عدد م ��ن ال�صحافيني
والعامل�ي�ن يف املبن ��ى .وكان الناط ��ق با�سم
عملي ��ات بغ ��داد الل ��واء قا�سم عط ��ا يف ذات
الوقت قد �صرح �إن ابن �شقيقة النائب حممد
الدايني ريا� ��ض الدايني اعرتف مب�س�ؤولية

�شقيق ��ه ع ��ن التفجري الذي ح ��دث يف مبنى
املجل� ��س  .وا�شار عطا يف حينها اىل �أن من
يرتكب جرمية يجب معاقبته و�إلقاء القب�ض
علي ��ه �أم ��ا �إذا كان نائبا فيج ��ب �أن ترفع عنه
احل�صانة الربملانية ليتم �إلقاء القب�ض عليه.
وق ��ال اب ��ن �شقيق ��ة النائ ��ب حمم ��د الدايني
خ�ل�ال االعرتافات التي بث ��ت خالل امل�ؤمتر
ال�صحف ��ي ال ��ذي عق ��د بع ��د الق ��اء القب� ��ض
عليه ��م يف بغداد �شه ��ر �شباط عام � 2009إن
خال ��ه النائب حمم ��د الدايني هو م ��ن �أدخل
ال�شخ� ��ص ال ��ذي ق ��ام بالتفج�ي�ر يف مبن ��ى
الربملان العراقي قبل �أقل من �سنتني و�أدخل
مع ��ه احل ��زام النا�س ��ف مب�ساع ��دة �صاح ��ب
مطعم الربملان و�أنه من قام بتهجري العوائل
م ��ن ح ��ي القاد�سي ��ة يف بغ ��داد وامل�س� ��ؤول
ع ��ن عمليات اط�ل�اق الهاونات عل ��ى املنطقة
اخل�ض ��راء وتنفي ��ذ عملي ��ات خط ��ف وقت ��ل
وت�سلي ��ب يف منطقة املن�ص ��ور .لكن النائب
الداين ��ي نفى التهم التي ن�سب ��ت �إليه م�شريا
�إىل ان االعرتاف ��ات الت ��ي �أدىل به ��ا �إف ��راد
حمايت ��ه «ق ��د انتزع ��ت بالق ��وة» وا�صفا تلك
التهم بالكيدية.

من هو الدايني
الداين ��ي م ��ن موالي ��د حمافظ ��ة دي ��اىل يف
العق ��د الرابع م ��ن عم ��ره  ،و�أ�صب ��ح ع�ضوا
يف الربمل ��ان يف انتخاب ��ات � 2005ضم ��ن
جبه ��ة احل ��وار الوطن ��ي الت ��ي تت�أل ��ف م ��ن
 11ع�ض ��وا .وي�ص ��ف الداين ��ي نف�س ��ه ب�أنه
وطني ويقيم يف بغداد ،فيما تعي�ش زوجته
وابنته و�أفراد الأ�سرة الآخرون يف الأردن.
ول ��دى تولي ��ه من�صب ��ه ،اعترب الداين ��ي� ،أن
ج ��زءا م ��ن امل�س�ؤولي ��ة الد�ستوري ��ة امللق ��اة
عل ��ى عاتق ��ه ،باعتب ��اره ج ��زءا م ��ن ال�سلطة
الت�شريعي ��ة ،يتمث ��ل يف مراقب ��ة امل�ؤ�س�سات
يف الع ��راق ،وذلك للت�أكد من �أنها تعمل وفقا
لأحكام القان ��ون ،واحرتام حقوق الإن�سان.
وبح�سب م�صادر خا�صة ومطلعة على ق�ضية
النائب حمم ��د الدايني ،اك ��دت ان من �ضمن
االتهام ��ات املوجه ��ة اىل الداين ��ي هي القتل
والتهج�ي�ر الق�س ��ري والتميي ��ز العن�ص ��ري
يف مدين ��ة دي ��اىل ف�ضال ع ��ن تق ��دمي الكثري
من الدعاوى وال�ش ��كاوى �ضده اىل الق�ضاء
العراق ��ي وتت�صدره ��ا ق�ضي ��ة النائب حممد
عو� ��ض ال ��ذي رفعته ��ا زوجت ��ه اىل جمل�س
الن ��واب ورئا�س ��ة ال ��وزراء طالب ��ة ان ��زال

العقوب ��ة بحقه بع ��د اعرتاف اف ��راد حمايته
مب�شاركت ��ه يف تنظيم االتفجريات ف�ضال عن
اجلرائم االخرى.
وقد �ص ��درت مذك ��رة تطالب بت�سلي ��م املتهم
الداين ��ي من قب ��ل الدول املج ��اورة والدول
االخ ��رى وف ��ق اتفاقي ��ات دولية ع ��ن طريق
(االنرتب ��ول ) بع ��د ان مت ن�ش ��ر ا�سم ��ه يف
الن�ش ��رة احلمراء وهذه الن�ش ��رة تن�شر ا�سم
كل مطل ��وب دولي ��ا بتهم ��ة م ��ا وي�سل ��م اىل
الدول ��ة الت ��ي تطالب ب ��ه بعد اثب ��ات ا�صدار
ملف ق�ضائي �ضده ،كما اكدت م�صادر اخرى
ان الداين ��ي قب ��ل م ��دة كان يف عم ��ان ح ��را
طليقا م ��ن دون ان حترك ال�سلطات االردنية
�ساكن ��ا لت�سليمه ،ورجحت ه ��ذه امل�صادر ان
من امل�ؤكد ان النائ ��ب الهارب يحمل جن�سية
اخرى غري العراقية.
�إلقاء القب�ض
وح�س ��ب التقرير الذي ن�ش ��ر يف (املدى) ف�أن
م�ص ��ادر حكومية اكدت ب ��ان النائب الهارب
حمم ��د الداين ��ي مت الق ��اء القب� ��ض عليه يف
العا�صمة املاليزي ��ة كواالملبور يوم االربعاء
 2009/10/13وان ��ه الي ��زال يحم ��ل جواز

هل تكون البوكمال منفذا لها بدال من ت�سلل املهربني؟

درا����س���ة �إق���ام���ة م��ن��اط��ق ح����رة م�����ش�ترك��ة م���ع ���س��وري��ا

املدى /وكاالت

يف الوقت الذي اعلنت احلكومة انها متلك االدلة
القاطع ��ة الت ��ي ت�ؤك ��د �ضل ��وع بعثي�ي�ن عراقيني
مقيم�ي�ن يف �سوريا بتفج�ي�رات االربعاء الدامي
وانه ��ا تنتظ ��ر ت�سمية مبع ��وث امم ��ي للتحقيق
يف تل ��ك االح ��داث ،ف� ��إن العم ��ل عل ��ى جبه ��ات
اخ ��رى ومنها االقت�صاد والتج ��ارة مل يتاثر كليا
بالتداعي ��ات ال�سيا�سية التي ترتبت على احداث
�آب املا�ضي.
ويف هذا ال�سياق اك ��د مدير عام هيئة ال�ضرائب
ان ��ه مت خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة عق ��د اجتماعات
مكثف ��ة م ��ع اجلانب ال�س ��وري خالل زي ��ارة وفد
الوزارة م�ؤخرا اىل دم�شق ،متخ�ضت عن توقيع
حم�ضر م�شرتك ب�صدد املناطق احلرة بني الهيئة
ونظريتها ال�سورية ،منوها بان املح�ضر ت�ضمن

درا�س ��ة اقامة منطقة ح ��رة م�شرتكة بني البلدين
م ��ن خ�ل�ال جلان فني ��ة م�شرتك ��ة ب�ي�ن اجلانبني
وكذلك تبادل الت�شريع ��ات والت�سهيالت واملزايا
الت ��ي متن ��ح للم�ستثمري ��ن يف املناط ��ق احلرة،
ا�ضاف ��ة اىل تبادل اخلربات املتعلقة بكيفية ربط
املناط ��ق احلرة يف كال البلدين ا�ضافة اىل تبادل
املعلوم ��ات والزي ��ارات لالطالع عل ��ى االن�شطة
والفعاليات املقامة يف املناطق احلرة.
وك�ش ��ف املدير العام ان ��ه مت االتفاق مع اجلانب
ال�س ��وري على بح ��ث مو�ضوع ا�ستخ ��دام منفذ
البو كم ��ال -قائم احل ��دودي للب�ضائ ��ع الواردة
من �سوري ��ا اىل املنطقة احل ��رة يف القائم خالل
اجتماعات مديري اجلمارك العامة لكال البلدين.
ويذك ��ر ان منطق ��ة البوكم ��ال عل ��ى احل ��دود
ال�سوري ��ة ـ العراقي ��ة هي من ب�ي�ن املناطق التي

ت�ستخ ��دم لتهري ��ب ال�سل ��ع والب�ضائ ��ع ودخول
املت�سلل�ي�ن م ��ن االرا�ض ��ي ال�سوري ��ة اىل داخ ��ل
االرا�ض ��ي العراقية .ويف نف� ��س ال�سياق اكد ان
الهيئ ��ة االن ب�صدد تفعي ��ل مناطق حرة م�شرتكة
م ��ع االردن واي ��ران ع ��ن طري ��ق ت�شكي ��ل جلان
فني ��ة م�شرتكة بني الهيئ ��ة ونظريتيها يف هاتني
الدولتني لو�ضع الدرا�سات واخلطط اخلا�صة.
اجراءات ت�شجيعية
عل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل اعلن ��ت وزارة املالي ��ة عن
اجراءات جديدة فيما يتعلق باملناطق احلرة يف
البالد مبا يف ذلك اعادة النظر بالت�شريعات التي
حتكم عمل تلك املناطق بهدف جذب امل�ستثمرين
ور�ؤو� ��س االموال اليها .وق ��ال مدير عام الهيئة
العامة للمناطق احلرة :ان القانون الذي اليزال
يحك ��م تل ��ك املناط ��ق هو القان ��ون الق ��دمي الذي

�سبق ان ا�صدره جمل�س قيادة الثورة املنحل يف
النظام ال�سابق.
وا�ش ��ار اىل ان ل ��دى احلكومة نية ج ��ادة العادة
النظ ��ر يف الت�شريعات والتعليم ��ات التي حتكم
عمل الهيئة حيث �سيت ��م ذلك عن طريق درا�سات
يقوم بها متخ�ص�صون ذوو خربة علمية وعملية
عرب ت�شكيل جلان وحلقات درا�سية خا�صة بذلك
للخ ��روج مب ��ا يت�ل�اءم واالو�ض ��اع االقت�صادية
احلالي ��ة م ��ن ت�شريع ��ات وقوان�ي�ن بغي ��ة تفعيل
عمل الهيئة يف هذه املناطق الذي ي�ؤدي بالتايل
اىل ج ��ذب ر�ؤو� ��س االم ��وال املحلي ��ة والعربية
واالجنبي ��ة وزي ��ادة حج ��م �ص ��ادرات وم ��وارد
النق ��د االجنب ��ي .باال�ضاف ��ة اىل ت�شجي ��ع عودة
ر�ؤو� ��س االموال املهاجرة وادخال التكنولوجيا
املتطورة.

وا�شار ان لدى الهيئة ثالثة فروع ت�شمل املنطقة
احل ��رة يف خ ��ور الزب�ي�ر واملنطق ��ة احل ��رة يف
نينوى ا�ضاف ��ة اىل ما هو قائم �أ�صال ،كا�شفا عن
م�س ��اع لفتح مناطق حرة اخ ��رى يف املحافظات
احلدودي ��ة ا�ضاف ��ة اىل منطقة حرة ق ��رب مطار
النج ��ف .م�ش�ي�را اىل وج ��ود طلب ��ات ا�ستثم ��ار
القام ��ة مناط ��ق حرة ق ��رب مطار بغ ��داد الدويل
ا�ضاف ��ة اىل منطقة �صف ��وان مبحافظة الب�صرة.
وك�ش ��ف عن و�ضع خط ��ط ترويجي ��ة م�ستقبلية
لتل ��ك املناط ��ق م ��ن خ�ل�ال اال�ستعان ��ة بخ�ب�رات
مروجني معتمدين يف اخلارج من ذوي اخلربة
وامله ��ارة لف ��ن الرتويج .وال�س� ��ؤال هنا هو :هل
ي�صل ��ح االقت�صاد وامل�صالح امل�شرتكة ما �أف�سدته
ال�سيا�س ��ة واالتهام ��ات املتبادل ��ة واالنفج ��ارات
املروعة؟

العدل :القرار جاء لأغرا�ض تدريب املنت�سبني

ت��ظ��اه��رة حل��را���س اال���ص�لاح��ي��ات اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى نقلهم

بغداد /افراح �شوقي

يف الوق ��ت ال ��ذي تظاه ��ر في ��ه نحو
( )75م ��ن منت�سبي دائ ��رة اال�صالح
العراقية /ال�سجون امام مقر وزارة
الع ��دل ام�س االح ��د لالحتجاج على
�أوام ��ر نقله ��م اىل اق�س ��ام ال�سجون
يف املناط ��ق ال�شمالي ��ة ومنها �سجن
بادو� ��ش يف املو�ص ��ل و�سج ��ون
املطار ،اك ��دت وزارة الع ��دل ان امر
النق ��ل الغرا� ��ض التدري ��ب ولي� ��س
عقوبة.
وق ��ال لفي ��ف م ��ن املتظاهري ��ن يف
ت�صريح ��ات لـ(امل ��دى)« :نطال ��ب
املعني�ي�ن بتو�ضي ��ح ا�سب ��اب نقلن ��ا
رغ ��م ان معظمنا م�ض ��ى على خدمته
الوظيفي ��ة اك�ث�ر م ��ن  20عام� � ًا ومل
نرتك ��ب اي خمالفة توجب العقوبة»
وا�ضافوا :ان «ق ��رار النقل جاء بعد
اكت�شاف ح ��االت ف�ساد اداري كثرية
من قبل املنت�سبني الذين �سكتوا على
م�ض�ض عنها طيل ��ة الفرتة املا�ضية،
لكنهم عوقبوا بقرار النقل».
من جهته قال املفت�ش العام يف وزارة
العدل احمد العبا�سي :ان قرار النقل
لي� ��س عقوب ��ة ،ب ��ل ج ��اء ملقت�ضيات
امل�صلحة العامة .وا�ضاف العبا�سي:
ان حرا� ��س اال�صالحي ��ات مكلف ��ون
بالتدريب يف �سجن املطار (كروبر)
مل ��دة  21يوم ��ا لتلق ��ي التدريب ��ات
واكت�ساب املعلومات احلديثة ب�ش�أن
التعام ��ل م ��ع الن ��زالء واملوقوف�ي�ن
وفق معاي�ي�ر حقوق االن�س ��ان ،لكن

املتظاهري ��ن ال يرغبون يف التدريب
بهذا ال�سجن للفرتة املذكورة .وتابع
املفت�ش الع ��ام :انه التقى مع ممثلني
م ��ن املتظاهرين وج ��رى افهامهم ان
النقل لي�س عقوبة.
وت�ساءل ��ت ع ��دد م ��ن منت�سب ��ات
الق�س ��م بينه ��ن ن�ض ��ال واخال� ��ص

وزين ��ة وام�ي�رة وانع ��ام (باحث ��ات
اجتماعي ��ات) ع ��ن ال�سرع ��ة الت ��ي
مت به ��ا تنفي ��ذ ام ��ر النق ��ل وا�صدار
اوام ��ر االنفكاك ،وتابع ��ن :معظمنا
الي�ستطي ��ع تنفي ��ذه لبع ��د مناط ��ق
�سكنان ��ا عن امل ��كان املنقول�ي�ن اليه،
و�صعوب ��ة االو�ض ��اع االمنية هناك،

ما حم ��ل الكثري من املتظاهرين على
االمتناع ع ��ن تنفيذ االوام ��ر خ�شية
الت�صفي ��ة اجل�سدي ��ة ال�شائع ��ة يف
منطقة بادو� ��ش يف املو�صل .ويذكر
ان منطق ��ة بادو� ��ش ال ت ��زال تعاين
�صعوب ��ات امنية ،وهن ��اك خماطرة
كبرية يف ممار�س ��ة العمل  ،علم ًا ان

تظاهرة جرت امام مبنى وزارة العدل ام�س
قرارات النقل �شمل ��ت ن�ساء كثريات
م ��ن منت�سب ��ات الدائ ��رة ،و�سبق ان
ح�صل ��ت ح ��االت اغتي ��ال وا�سع ��ة
هناك.
املتظاه ��رون :ع�ص ��ام حوي ��ل مطري
وحي ��در وعبا�س وح�س ��ن علي كرمي
قال ��وا :ان ا�سب ��اب النق ��ل متث ��ل

جمل�س النواب

�سف ��ر دبلوما�سي� � ًا  ،وبامكان ��ه ان يتج ��ول
بحري ��ة رغم رفع احل�صانة عنه ّ! كذلك قامت
وزارة اخلارجي ��ة بتوجي ��ه كت ��اب اىل جلنة
العالق ��ات اخلارجي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
،ت�ضم ��ن ان �شخ�ص ��ا يدع ��ي ان ��ه ع�ض ��و يف
جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ويحم ��ل ج ��واز
�سفر عراق ��ي ،لكنه يحم ��ل وثيقة دخول اىل
ماليزي ��ا با�سم �شخ�ص اخر وهو االمر الذي
اثار ال�شكوك حوله ،وق ��د �صرح مدير ادارة
الهجرة (عبد الرحمن عثمان) ان امل�شتبه فيه
اليزال حمتجزا النه الب ��د من انتظار وثيقة
�سفرجدي ��دة م ��ن ال�سف ��ارة العراقي ��ة حت ��ى
ميكن اعادته اىل دولة املن�ش�أ.
جمل�س الق�ضاء الأعلى
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ق ��ال القا�ض ��ي عب ��د
ال�ست ��ار البريق ��دار :ان الق�ض ��اء العراق ��ي
ينتظ ��ر ت�سلي ��م النائ ��ب الداين ��ي املته ��م
بع ��دة ق�ضاي ��ا من اج ��ل التحقي ��ق يف �صحة
االدع ��اءات املوجه ��ة الي ��ه ،وا�ض ��اف :ان
النائ ��ب يف حال ت�سليم ��ه للق�ض ��اء العراقي
يحاكم كمواطن عادي ولي�س كنائب برملاين
ب�سبب رف ��ع احل�صانه النيابية عنه يف وقت
�ساب ��ق .واك ��د ان الق�ض ��اء العراق ��ي اليفرق

خديعة كربى للراي العام وت�سويف
الم ��ر النق ��ل ،كونه ��ا ذيل ��ت حت ��ت
ذريعة اال�شرتاك ب ��دورات ت�أهيلية،
ومعظمنا اليحت ��اج اليها خ�صو�ص ًا
يف هكذا مناطق بعي ��دة ،وقد م�ضى
عل ��ى معظمنا �سنوات خدمة طويلة،
وال�سب ��ب يف تلك االوام ��ر هو رغبة
املدي ��ر العام احل ��ايل يف تعيني عدد
من معارفه بدل املنت�سبني املنقولني،
كم ��ا ان هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن ال�شكوك
ح ��ول تغطي ��ة ح ��االت ف�س ��اد م ��ايل
يف �سج ��ون الر�صاف ��ة والت ��ي جرى
ا�شع ��ال الن�ي�ران فيه ��ا ام� ��س االول
وقيدت احلادثة �ضد جمهول واغلق
امللف �سريع� � ًا والنع ��رف اين و�صل
التحقي ��ق في ��ه وق ��د ابع ��دت و�سائل
االعالم عن تغطيته اي�ض ًا.
و�ش ��كا �س ��امل عل ��ي م ��ن التنق�ل�ات
الع�شوائي ��ة وال�سرع ��ة التي جتري
يف الف�ت�رة االخ�ي�رة قائ�ل�ا :لق ��د
اتعبتن ��ا التنق�ل�ات الع�شوائي ��ة م ��ن
دون ان نعرف اال�سباب هل ت�صدقني
اين ا�ستمل ��ت ( )8تنقالت خالل مدة
 3ا�شهر!!اخرها كان ل�سجن املطار.
وانتظمت و�سط املتظاهرين اكرثمن
 25موظف ��ة مت نقله ��ن م ��ن �سج ��ن
الن�ساء اىل �سجون بادو�ش ودوائر
رعاي ��ة القا�صري ��ن يف حمافظ ��ات
كث�ي�رة ،ومعظمه ��ن ا�شتك�ي�ن م ��ن
�صعوب ��ة تنفيذ اوام ��ر النقل كونهن
امه ��ات ولديه ��ن اطف ��ال قا�ص ��رون،
بع�ضنا نقلن اىل ابراج ال�سجون.

ات�صاالت ووجهات نظر
من جهته قال النائب مثال االلو�سي :ان على
احلكوم ��ة العراقية اال�سراع بت�سلم الدايني
من ال�سلط ��ات املاليزية .وا�ضاف يف ات�صال
م ��ع (امل ��دى) :كذل ��ك يج ��ب عل ��ى احلكوم ��ة
الك�ش ��ف عن اجلهات املتورط ��ة بتهريبه اىل
اخل ��ارج ،مبدي ��ا ا�ستغراب ��ه الن احلكوم ��ة
مل تتعام ��ل م ��ع ق�ضية الداين ��ي بجدية ،وان
يك ��ون التح ��رك فعلي ��ا ولي� ��س �صوريا وان
تكون هناك هيئ ��ة حتقيقية عاجلة ومن�صفة
وحيادية.
القوات االمنية العراقية
و�ص ��رح م�ص ��در امن ��ي خم ��ول يف وزارة
الداخلي ��ة لـ(امل ��دى) :ان ال ��وزارة تنتظ ��ر
ت�سليم النائب املتهم اله ��ارب حممد الدايني
لغر� ��ض عر�ض ��ه عل ��ى الق�ض ��اء العراق ��ي
لي�أخ ��ذ القانون جم ��راه ب�ص ��ورة �صحيحة،
واجراءات القب�ض يجب ان تتم وفق املذكرة
القانونية بحق املته ��م من قبل االدعاء العام
العراق ��ي واملوجه ��ة اىل الق�ض ��اء ب�ضرورة
عر� ��ض املته ��م ام ��ام الق�ض ��اة لين ��ال جزاءه
العادل جراء ما ارتكب من جرائم اذا ثبتت
بدالئ ��ل قطعي ��ة وقانوني ��ة �صح ��ة تن�سيبها
وادعاءاتها من قبل امل�شتكني.

مع�صوم �أكد �أن التعديالت مل حت�سم للآن

امل�شاورات م�ستمرة ب�ش�أن قانون
االنتخابات ..والاتفاق حلد الآن
بغداد  /املدى
يف ظل التوقعات ال�سيا�سية التي ت�شري
�إىل احتم ��ال ع ��دم �إج ��راء االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املقبلة يف موعده ��ا ،املحدد
يف ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر كان ��ون
الث ��اين ع ��ام  2010ب�سبب ع ��دم �إقرار
قان ��ون االنتخاب ��ات بع ��د ،واحتم ��ال
ت�أجيله ��ا نحو ثالثة �أ�شه ��ر ،اكد رئي�س
كتلة التحال ��ف الكرد�ستاين يف جمل�س
الن ��واب الدكت ��ور ف� ��ؤاد مع�ص ��وم ان
امل�ش ��اورات م�ستم ��رة ب�ش� ��أن قان ��ون
االنتخاب ��ات النيابي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب ومل ن�ص ��ل اىل اتف ��اق ح ��ول
ه ��ذا القان ��ون .وا�ض ��اف مع�ص ��وم يف
ت�صريحات �صحفية :هن ��اك العديد من
املقرتح ��ات والتعدي�ل�ات يف جمل� ��س
الن ��واب مل حت�س ��م حل ��د الآن ،منه ��ا ان
جتري االنتخاب ��ات بقائمة مفتوحة اي
ان يق ��وم الناخ ��ب باختي ��ار ال�شخ� ��ص
ال ��ذي ميثل ��ه ولي� ��س الكتل ��ة ،وهن ��اك
خي ��ار الدائ ��رة الواح ��دة اي ان يك ��ون
الع ��راق دائ ��رة انتخابي ��ة واح ��دة او
دوائر متع ��ددة و مو�ضوع عدد اع�ضاء
جمل�س النواب القادم .وا�شار مع�صوم
اىل انه ح�س ��ب الد�ست ��ور العراقي ف�أن
كل  100الف �شخ�ص �سيكون لهم ممثل
يف جمل�س النواب ،وال ��دورة ال�سابقة
للربمل ��ان كان ع ��دد اع�ضائه ��ا 275
ع�ض ��و ًا ،والآن ال�س� ��ؤال ه ��و هل يبقى
عدد االع�ضاء كما هو عليه الآن� ،أو يتم
زيادة الأع�ضاء ح�سب االح�صائية التي
اعلنته ��ا وزارة التج ��ارة والت ��ي تقول
ان ع ��دد �س ��كان العراق بل ��غ  32مليون
ون�ص ��ف امللي ��ون ن�سم ��ة ،وح�سب هذه
االح�صائي ��ة ف ��ان عدد اع�ض ��اء الربملان
�سي�صب ��ح  311ع�ض ��و ًا ،ولكننا النقبل
به ��ذا لأنه مثال هن ��اك حمافظة نينوى،
ق ��د ح�ص ��ل فيه ��ا زي ��ادة تبل ��غ  %85اما
حمافظ ��ة ال�سليمانية فان ن�سبة الزيادة
فيه ��ا الت�ص ��ل اىل  %4وه ��ذه الأمور مل
حت�سم حتى الآن.
وب�ش� ��أن م�س�أل ��ة كرك ��وك واج ��راء
االنتخاب ��ات فيها ،ق ��ال مع�صوم :نحن
يف جمل� ��س الن ��واب اكدن ��ا م ��رار ًا اننا
النعار� ��ض ان يك ��ون الع ��راق دائ ��رة
واحدة او دوائ ��ر متعددة او ان جتري
االنتخابات بقائم ��ة مفتوحة �أو مغلقة،
لكن هناك من يحاول �إقحام كركوك كبند
من القانون ،اما ت�أجيل االنتخابات فيها
او االبقاء عل ��ى اع�ضاء جمل�س النواب
احلالي�ي�ن او تق�سيم املحافظة اىل �أربع
دوائر انتخابية ،وهذه املقرتحات كلها
خمالفة للد�ست ��ور والقانون .واو�ضح:
لقد قدمت قبل فرتة مقرتح ًا اىل جمل�س

ف�ؤاد مع�صوم

النواب اك ��دت فيه اننا ل ��ن نقبل ايجاد
حالة خا�صة ملحافظة كركوك لأن �ش�أنها
�ش� ��أن اي حمافظة عراقي ��ة اخرى ،كما
واكدن ��ا انن ��ا نواف ��ق على ادخ ��ال فقرة
يف القان ��ون تن�ص عل ��ى ان اي �شك �أو
خلل موجود يف �سجل الناخبني يف اية
حمافظة يج ��ب مراجعته وتدقيقه ،لكن
ل ��ن نقب ��ل باقحام كرك ��وك يف القانون،
وقلن ��ا لهم اذا ا�صريتم على هذا املوقف
وح�صل القانون على اغلبية اال�صوات
�سن�ستخ ��دم ح ��ق الفيت ��و يف جمل� ��س
رئا�سة اجلمهورية ،وه ��ذه االجراءات
وا�ستخ ��دام الفيتو واعادة القانون اىل
جمل�س النواب �ست�ستغرق وقتا طويال
م ��ا ي� ��ؤدي اىل ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات،
وم�س�أل ��ة الت�أجي ��ل خمالف ��ة للد�ست ��ور
ولي�س ��ت م ��ن م�صلح ��ة اي ��ة جه ��ة ،وقد
واف ��ق ع ��دد م ��ن الكت ��ل ال�سيا�سية على
مقرتح عدم ايجاد حالة خا�صة لكركوك
�اق� ،سيت ��م
،واذا مت الو�ص ��ول اىل اتف � ٍ
الت�صوي ��ت على القانون ي ��وم االثنني،
واذا مل يت ��م التو�ص ��ل اىل االتف ��اق
�ست�ؤجل االنتخاب ��ات ،ونحن �أكدنا يف
جميع اجتماعاتنا ان الهدف من ادخال
كرك ��وك يف قان ��ون االنتخابات هو من
�أجل ت�أجيلها ،لكنهم يتحججون مب�س�ألة
كركوك لت�أجيل االنتخابات ،واننا ل�سنا
عل ��ى خ�ل�اف م ��ع الكت ��ل االخ ��رى على
مقرتح ��ات القائم ��ة املفتوح ��ة �أو ع ��دد
اع�ضاء جمل�س الن ��واب ،لكننا لن نقبل
ان يت ��م ايجاد حال ��ة خا�صة لكركوك او
ت�أجيل االنتخابات فيها.
وا�ض ��اف رئي� ��س كتل ��ة التحال ��ف
الكرد�ست ��اين ان هن ��اك من يح ��اول ان
يجع ��ل م ��ن الك ��رد ك�أنه ��م وراء ت�أجيل
االنتخاب ��ات ب�سب ��ب م�س�أل ��ة كرك ��وك،
ونح ��ن ن�ؤك ��د ب�أننا نواف ��ق على جميع
املقرتح ��ات والتعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات ،اال انن ��ا ال نواف ��ق عل ��ى
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات يف مدينة كركوك،
ونقول لهم �إنكم انتم ال�سبب يف ت�أجيل
االنتخابات يف العراق ولي�س نحن.

