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الفقر وال�صراع والهجرة �أهم �أ�سباب العنف
واال�ستغالل �ضد االطفال

بغداد /املدى

خ�ص�ص ��ت (امل ��دى) مبنا�سبة اليوم العاملي للطفولة ملحقا ت�ضم ��ن الن�صو�ص القانونية التي
اقرته ��ا االمم املتح ��دة وت�ضمن اع�ل�ان احتاد غوث االطف ��ال  1923باعتبارها اول دعوة اىل
االع�ت�راف ال ��دويل بحق ��وق الطف ��ل ، ،وحدد امل�ؤمت ��ر العاملي م ��ن اجل الطفل ال ��ذي عقد يف
نيوي ��ورك عام  1990املالمح احلالية حلقوقهم يف العامل .كما ج�سدت ت�صريحات امل�ست�شار
الإقليم ��ي لليوني�سي ��ف (جني ـ كلود) دع ��وة اىل اال�سر واملجتمعات وال ��دول ،حل�شد جهودها
لتح�س�ي�ن حماي ��ة الأطفال يف ظل الأزم ��ة املالية العاملية .حم ��ددا الفقر وال�ص ��راع والهجرة،
�أ�سباب ًا رئي�سة ملا يعانيه الأطفال.
التفا�صيل يف ملحق طفولة �ص10-9-8-7
ال���ع���دد ( )1660ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة  -ال�����س��ب��ت ( )21ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين 2009

قانون االنتخابات وت�سوية الفر�صة االخرية

اجتماع نيابي لإقرار مناق�شة النق�ض
الرئا�سي �أو رف�ضه
بغداد  /ن�صري العوام
م ��ن امل�ؤم ��ل ان يتو�صل جمل� ��س النواب
الي ��وم اىل حل نهائي ب�ش�أن نق�ض قانون
االنتخاب ��ات ،ام ��ا مبناق�ش ��ة النق� ��ض او
رف�ض ��ه ،يف وقت اكدت م�ص ��ادر برملانية
ان اجتماع ��ا مو�سع ��ا �سيعقد ب�ي�ن الكتل
النيابي ��ة �صب ��اح الي ��وم ح ��ول نق� ��ض
الها�شمي للقانون.
وا�ضافت امل�صادر لـ (املدى) :ان اجتماعا
�سيعق ��د الي ��وم بني الكت ��ل النيابية حول
نق�ض الها�شمي ،حيث �ستكون املناق�شات
ح ��ول م ��ا اذا �ستت ��م مناق�ش ��ة النق� ��ض
او رف�ض ��ه ،م�ش�ي�رة اىل ان االجتم ��اع
�سيناق� ��ش جملة من احلل ��ول ،وان كتلة
االئت�ل�اف املوح ��د �سرتف� ��ض وبق ��وة
نق� ��ض القان ��ون بينما الق ��وى االخرى
كجبه ��ة التواف ��ق واجلبه ��ة العربي ��ة
للحوار الوطني وق ��وى برملانية اخرى
�ست�صرعل ��ى النق�ض ،وتوقع ��ت امل�صادر
ان تكون هناك ت�سوية فيما يخ�ص ن�سبة
مقاع ��د العراقيني يف اخل ��ارج حلل ازمة
القانون.
م ��ن جانبه اعلن رئي� ��س جمل�س النواب
اي ��اد ال�سامرائ ��ي ان ر�أي املحكم ��ة

االحتادي ��ة مل يتعار� ��ض م ��ع نق�ض نائب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ط ��ارق الها�شم ��ي
للمادة املتعلق ��ة بزيادة ن�سب ��ة املهجرين
يف قانون االنتخابات.
وق ��ال يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده ام�س
االول اخلمي� ��س :ان الها�شم ��ي مار� ��س
حق ��ه الد�ست ��و ري يف نق� ��ض القوان�ي�ن
وخا�صة ما يتعل ��ق بنق�ض املادة املتعلقة
بن�سبة املهجرين .
وا�ض ��اف :ان ر�أي املحكم ��ة االحتادي ��ة
يف ه ��ذا االم ��ر كان بي ��ان ر�أي  ،ويف
ه ��ذه احلال ��ة ال يعت�ب�ر ملزم ��ا لالخذ به،
ولك ��ن يو�ضع بنظر االعتب ��ار ،مبينا :ان
احلوارات التي اجرتها الكتل ال�سيا�سية
حول ه ��ذا املو�ضوع مل ت� ��ؤد اىل �أي حل
توافقي ب�ش�أن قانون االنتخابات.
واو�ض ��ح :ان املحكمة االحتادية ا�شارت
يف ر�أيها اىل وجود ن�سبة حمددة لتمثيل
امل ��ر�أة  ،وان يكون هناك مقعد واحد لكل
مئ ��ة الف ناخ ��ب  ،على ان تبق ��ى االليات
االنتخابي ��ة م ��ن اخت�صا� ��ص املفو�ضي ��ة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات.
وتاب ��ع :ان ه ��ذا الر�أي ي�ش�ي�ر اىل انه ال
يوج ��د هن ��اك ن� ��ص يتعار�ض م ��ع نق�ض

نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شمي
لقان ��ون االنتخاب ��ات ،وذك ��ر ال�سامرائي
ان م ��ن اال�سب ��اب االخرى الت ��ي اوجبت
ت�أجي ��ل الت�صوي ��ت على نق� ��ض القانون
اىل الي ��وم ،عدم وج ��ود جوانب �شكلية
ومنه ��ا ع ��دم وج ��ود كت ��اب ر�سم ��ي م ��ن
اللجن ��ة القانوني ��ة حت ��ى االن ي�ؤك ��د
�ضرورة اج ��راء الت�صويت ،م�ضيفا:على
املجل� ��س ان يبلغ االع�ضاء مبوعد جل�سة
الت�صوي ��ت قب ��ل � 48ساع ��ة وه ��ذا مل
يح ��دث  ،لذا ارت�أين ��ا ان يت ��م الت�صويت
ال�سب ��ت  ،وندع ��و الكت ��ل ال�سيا�سية اىل
ان تبل ��غ نوابه ��ا باحل�ض ��ور اىل جل�س ��ة
الت�صوي ��ت على نق� ��ض الها�شمي لقانون
االنتخاب ��ات .وفيم ��ا يتعل ��ق باحتماالت
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات وت�أثريه ��ا عل ��ى
جداول االن�سحاب االمريكي من العراق،
او�ضح":ان ت�أجيل االنتخابات �سوف لن
ي�ؤثر على مواعي ��د االن�سحاب االمريكي
من الع ��راق ،وا�ستدرك :اذا ا�صبح هناك
ف ��راغ د�ست ��وري ترت ��ب علي ��ه ا�ضطراب
وخلل امني خارج قدرة �سيطرة اجلي�ش
علي ��ه  ،فعن ��د ذاك اعتق ��د ان احلكوم ��ة
�ستطلب من اجلانب االمريكي ت�أجيل او

الرئا�سة ت�صادق على قانون
رواتب املتقاعدين
بغداد /املدى
�صادق جمل�س الرئا�سة ،على قانون رواتب
املتقاعدين ،مبين� � ًا ان ذلك جاء لغر�ض رفع
امل�ست ��وى املعي�ش ��ي للمتقاعد م ��ن الدرجة
( )1فم ��ا دون وم ��ن �أجل حتقي ��ق التوازن
بني رواتب املوظف�ي�ن و�أقرانهم املتقاعدين
املُحالني �إىل التقاعد قبل ."2008/1/1
وق ��ال بيان �ص ��ادر عن رئا�س ��ة اجلمهورية
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ان جمل� ��س
الرئا�س ��ة �صادق على القان ��ون بناء على ما
اق ��ره جمل� ��س الن ��واب طبقا لأح ��كام البند
(�أو ًال) م ��ن امل ��ادة ( )61و�أح ��كام الفق ��رة
(�أ) م ��ن البن ��د (خام�س� � ًا) من امل ��ادة ()138
م ��ن الد�ست ��ور .وت�ضم ��ن القان ��ونُ ":تزاد
الروات ��ب التقاعدية للمُحال�ي�ن �إىل التقاعد
قبل  2008/1/1مبقدار (� )70000سبعني
�أل ��ف دين ��ار لأ�صحاب الدرج ��ات الوظيفية
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م ��ن الدرج ��ة ( )1فم ��ا دون للم�شمول�ي�ن
ب�أح ��كام قان ��ون التقاعد املوح ��د رقم ()27
ل�سنة  2006املُعدل" .وا�شار اىل ان احكام
املادة املذكورة ال ت�س ��ري "على املتقاعدين
الذين يتقا�ضون الراتب التقاعدي مبوجب
قوان�ي�ن خا�ص ��ة" .كم ��ا ت�ضمن ��ت امل ��ادة
الثاني ��ة م ��ن القان ��ون ان تك ��ون احل ��دود
الدنيا للرات ��ب التقاعدي جلميع امل�شمولني
ب�أح ��كام قان ��ون التقاعد املوح ��د رقم ()27
ل�سن ��ة  2006املُعدل ،وح ��دد راتب املتقاعد
احل ��ي ب� �ـ(� 220000ألف دين ��ار ،فيما حدد
راتب املتقاعد مل�ستفيد واحد بـ()200000
دينار �شهري ًا ،وحدد راتب املتقاعد املتوفى
مل�ستفيدي ��ن اثن�ي�ن ب� �ـ ( )210000الآف
دين ��ار ،كم ��ا ح ��دد رات ��ب املتقاع ��د املتوفى
لثالث ��ة م�ستفيدين ف�أكرث بـ(� )220000ألف
دينار.

تعديل مواعيد االن�سحاب.
اىل ذل ��ك نف ��ى النائ ��ب ع ��ن التحال ��ف
الكرد�ست ��اين حمم ��ود عثم ��ان اية عالقة
ب�ي�ن مطالب ��ة التحال ��ف الكرد�ست ��اين
باع ��ادة جدولة توزي ��ع املقاعد الربملانية
يف املحافظ ��ات بنق� ��ض نائ ��ب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ط ��ارق الها�شم ��ي لتعدي ��ل
القانون.
وقال يف ت�صري ��ح �صحفي :ان التحالف
الكرد�ست ��اين طالب بهذا االمر قبل نق�ض
الها�شم ��ي للقان ��ون ،وطالبن ��ا با�ستدعاء
وزير التجارة وكال ��ة �صفاء ال�صايف من
اج ��ل احلديث عن كيفي ��ة توزيع املقاعد.
وا�ض ��اف :ان هناك تفاوتا كبريا يف عدد
املقاعد بني املحافظات  ،فهناك حمافظات
كان ��ت الزي ��ادة فيها ت�ص ��ل اىل 12مقعدا
بينم ��ا ال�سليماني ��ة مل ت ��زد وال مقع ��د ًا
واحد ًا ،وا�شار عثمان اىل وجود تفاوت
كبري بني ما اعلنته وزارة التجارة وبني
اح�صائي ��ات وزارة التخطي ��ط .وتاب ��ع:
�سنعر� ��ض هذه االعرتا�ض ��ات على وزير
التج ��ارة و�سنتخ ��ذ الق ��رار املنا�س ��ب
بعدها.

تفا�صيل مو�سعة �ص3

ال�ساعدي( :املدى) حمقة
ب�ش�أن االمتيازات الربملانية
بغداد  /كرمي حممد ح�سني
�أك ��د رئي� ��س جلنة النزاه ��ة الربملاني ��ة ال�شيخ �صب ��اح ال�ساعدي وقوف ��ه مع حرية
التعب�ي�ر ومناه�ضة و�ضع القيود على ال�صحافة  ،م�ؤكدا �أن بع�ض اجلهات حتاول
ا�س ��كات ال�صحاف ��ة والكلمة احلرة الناق ��دة ملمار�سات الف�س ��اد وممار�سات ارهاب
ال�سلطة وهذا ال ميكن �أن يقبل ال من ال�سلطة الت�شريعية وال ال�سلطة التنفيذية وال
�أية �سلطة �أخرى وبالتايل علينا �أن ال ن�ؤ�س�س لهذه احلالة.
وب نّ
�ّي� ال�ساع ��دي �أن الف�ساد ال�سيا�س ��ي قد ظهر يف عدة �صور م ��ن �ضمنها ت�شريع
قوان�ي�ن ت�شج ��ع على الف�س ��اد  ،وت�شريع قوان�ي�ن تكيف الو�ض ��ع القانوين لبع�ض
الأ�شخا�ص يف منا�صب ال�سلطة وهذا يدخلنا يف نوع اخر من الف�ساد.
وا�ض ��اف ال�ساعدي:لقد حاولنا ان نعالج مو�ض ��وع الف�ساد ال�سيا�سي لكن البع�ض
يعم ��د اىل تغيري هذا املفهوم اىل مفهوم �آخر وهذه نتيجة خطرية وهي �أننا نقلب
املوازي ��ن  ،والف�ساد ال�سيا�سي يغطى عليه ويح ��ول دون املعاجلات املطلوبة التي
هي يف �صلب عمل الربملان.
م�ضيف ًا ان ما تف�ضلت به املدى ب�ش�أن م�س�ألة االمتيازات هو حقيقة وهذا كله يدخل
�ضم ��ن الف�س ��اد ال�سيا�سي وهذا خطر ج ��دا وي�ؤ�س�س منظوم ��ة انقالبية على القيم
واملفاهيم واالخالق يف املجتمع وال ميكن ان نب�سط املو�ضوع ب�أن اع�ضاء جمل�س
النواب �أخذوا امتيازات وهذه احلالة ت�ؤ�س�س حالة طبقية �سيا�سية مرفو�ضة .

م��و���س��ى ي��دع��و امل�����ص��ري�ين واجل���زائ���ري�ي�ن اىل " ال���ه���دوء "

�ش��رط ال�شركة املنتجة يعيق
و�صول لقاح الإنفلونزا
بغداد  /قي�س عيدان
ع ��زا امل�ست�شار الدوائ ��ي فى وزارة ال�صحة الدكتور �ص�ل�اح �شرب �سبب عدم و�صول
اللق ��اح اخلا�ص باالنفلونزا الوبائية اىل البالد اىل ال�شرط الق�ضائي الذي فر�ضته
ال�شركة املنتجة  ،جاء ذلك فى ت�صريح لـ(املدى) �أم�س االول .وا�ضاف �شرب ان العراق
ق ��د تعاقد مع ال�شركة املنتج ��ة لهذا اللقاح على حجز اربعة ماليني جرعة ومت اكمال
جميع االجراءات الكفيلة با�سترياد هذا اللقاح وهو جاهز لتوريده اىل البالد خالل
� 48ساعة .لكن ال�شركة ا�ضافت �شرطا ق�ضائيا يق�ضي بعدم مقا�ضاة ال�شركة قانونيا
فى الوقت احلا�ضر او امل�ستقبل او طلب التعوي�ض فى حال ح�صول م�ضاعفات لأي
�شخ� ��ص يعط ��ى هذا اللقاح اذ ترى ال�شركة ان اال�ستعمال اخلاطئ العطاء اللقاح قد
ي�سب ��ب م�ضاعفات ما ادى اىل ح�ص ��ول تريث من قبل اللجنة العليا امل�شكلة لغر�ض
درا�سة هذا ال�شرط قانونيا وطبيا" ،م�ؤكدا جهوزية و�صول ال�شحنة اىل البالد حال
امتام املوافقة على ا�سترياد اللقاح ،م�شريا اىل ان العراق قد متكن من حجز الكمية
وباق ��ل اال�سعار ع ��ن باقي الدول االخرى .ه ��ذا وعلمت (املدى) م ��ن م�صادر مطلعة
ان احل�صيل ��ة النهائي ��ة للموق ��ف الوبائي يف عموم البالد ه ��ي � 2045إ�صابة مثبتة
خمتربيا مبا فيها قوات املتعددة اجلن�سيات والتى �سجلت  505ا�صابات.

العراق و الكويت يبحثان تطوير
احلقول النفطية امل�شرتكة
بغداد /يو�سف الطائي
بح ��ث وكي ��ل وزارة النف ��ط ل�ش� ��ؤون
اال�ستخ ��راج عب ��د الك ��رمي لعيب ��ي
م ��ع ال�سف�ي�ر الكويت ��ي يف الع ��راق
عل ��ي امل�ؤم ��ن �سب ��ل تعزي ��ز العالقات
الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن يف املج ��االت
النفطية ،ومو�ضوع احلقول النفطية
امل�شرتكة.
واكد لعيب ��ي �ضرورة عق ��د االجتماع
اخلام� ��س ب�ي�ن اللجن ��ة امل�شرتك ��ة
العراقي ��ة الكويتية يف الكويت بوقته
املحدد يوم الثالثاء املقبل اليجاد حل
منا�س ��ب للحقول النفطي ��ة احلدودية
امل�شرتك ��ة .وا�ض ��اف :ان الطرف�ي�ن
اتفق ��ا عل ��ى اال�ستعان ��ة بط ��رف ثالث
يج ��ري تقييم ��ا فني ��ا دقيق ��ا للحق ��ول

النفطي ��ة امل�شرتك ��ة ومن ث ��م يعر�ض
عل ��ى اللجن ��ة التخاذ الق ��رار املنا�سب
ب�صددها.ودع ��ا وكي ��ل وزارة النف ��ط
ال�ش ��ركات الكويتي ��ة لال�ستثم ��ار يف
العراق.م�ؤك ��دا �أن الع ��راق يرح ��ب
بجميع ال�ش ��ركات العربي ��ة والعاملية
املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال ال�صناع ��ات
النفطي ��ة لال�ستفادة م ��ن خرباتها يف
تطوي ��ر �صناعت ��ه النفطية.من جانبة
�أب ��دى امل�ؤم ��ن ا�ستع ��داد ال�ش ��ركات
الكويتي ��ة للعم ��ل يف جم ��ال القط ��اع
النفط ��ي وامل�ساهمة يف تطوير البنى
التحتي ��ة العراقي ��ة واع ��ادة اعم ��ار
الع ��راق وتوطي ��د �أوا�ص ��ر العالق ��ة
الأخوي ��ة الت ��ي ترب ��ط ب�ي�ن البلدي ��ن
العراقي والكويتي.
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