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القى رئيـس جمهوريـة العراق
الـسيـد جالل طــالبــاني امـس
ــــس االول كـلــمــــــة امــــــام مـجـل
النــواب بعــد انـتخــابـه رئيـســاً
جلـمهــوريـــة العــراق ملـــدة اربع
سنـوات وفيمـا يلي نـص كلمـة

رئيس اجلمهورية
بسم  اهلل الرحمن الرحيم 
ايتها األخوات، أيها األخوة

إنه لـشــرف عظـيم كـرمـتمـونـا
به، مبـنحـي ثقــتكـم الغـــالـيـــة
ـــــوؤ هـــــذا املــنـــصــب ـــــا، لــتــب لــن
ــــــــرفـــيـع. ونـحـــن إذ منـــتـــثـل ال
إلرادة الـشعب، ممثال بأعضاء
اجمللـس النيـابي، نـدرك عظم
املسـؤولية وجسـامةاملهمات.إن
أمــامنـا أهـدافـا، يف مقــدمتهـا
حتقـــيق األمــن واالســـتقـــــرار،
وتعـزيز وحـدة اجملتـمع واعادة
ـــــر ـــــوفــي ـــــاء االقــتـــصـــــاد وت بــن
اخلــدمــات.ونــستـعيــد يف هــذا
اليـوم ذكـرى الـشهـداء األبـرار
وتــضحـيـــات املـنـــاضلـني، ضـــد
الدكـتاتـورية وإرثـها الـبغيض،
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الرئيس جالل طالباين: جيب العمل بكل طاقتنا 
من أجل تعزيز الوحدة الوطنية

يف كلمة القاها امام مجلس النواب

هنـا يجب أن نقـول بصـراحة،
ان العــراق اجلــديــد ال يــريــد
االنعـــزال، وإمنـــا يـطـمح إلـــى
إقـــــامـــــة أمــنت الـعالقــــــات مع
اجلـميع، ولـن يكــون منـطلقـا
للعــــدوان علـــى أحـــد، وســـوف
يـــــــــــســعـــــــــــــــى لــلــعـــــب دوره يف
ــــــي احملــــــيــــــــــطــــــني الــعــــــــــــــــــرب
ــــضـع واإلسـالمـــي.يـجـــب أن ن
مصالح العـراق، فوق املصالح
ـــــــــويـــــــــة احلـــــــــزبــــيـــــــــة، والـفــــئ
ــــطـــــــائـفـــيـــــــة واإلثـــنـــيـــــــة، وال
والـــشخــصـيـــة. ونـــسهــــر علـــى
حـمـــايـــة وتـطـبــيق القـــوانـني،
والـــــــــــــــــــذود عــــــن مــــــبـــــــــــــــــــادئ
الـدميقراطـية. ونـشكر الـذين
قـدمــوا لنـا املـسـاعـدات، سـواء
مـن الـــدول الـتـي ســـاهـمـت يف
ــــــــشـع ـــــــــــا مــــن أب حتـــــــــــريـــــــــــرن
ديكـتـــاتـــوريـــة، أوالـــدول الـتـي
قـــدمـت مـــســـاعـــدات مـــالـيـــة،
ـــــــذيـــن ـــــشــكـــــــر اجلـــمـــيـع ال ون
يحرصون علـى وحدة العراق،
واسـتـقالله وسـيـــادته كـــاملــة.
وسـنـــسعــــى مـن اجـل حتقــيق
االســـتـقـالل الــكـــــــامـل، وذلــك
ــــــاء القـــــوات ـــــر إعـــــادة بــن عــب
املـسلحـة علـى أسـس سلـيمـة،
بحـيـث تكــون قــوات عــراقـيــة،
قـــــوات مــــــؤلفـــــة مــن جــمـــيع
ــــشعـــب العــــراقــي، أطــيــــاف ال
ـــــة، ـــــة حقـــيقــي قـــــوات عـــــراقــي
مهـمـتهــا الــذود عـن املـصـــالح
ـــــة، واالبـــتعـــــاد عــن ـــــوطــنــي ال
ـــــســـيــــــــاســــــــة الـــتــــــــدخـل يف ال
الــيــــومــيــــة.أعــــاهــــدكــم ومــن
ـــــشـعـــب خـاللـكـــم أعــــــاهــــــد ال
ــــــــــى أداء الـعــــــــــراقــــي كـلـه، عـل
األمـانـة والتمـسك بـالـدستـور
والقـوانـني. وأن ال نبخل علـى
شعبنا العـراقي بغالٍ ونفيس،
وأن نعـمـل معــــا، يــــدا واحــــدة
مـن أجل عـراق جـديـد، عـراق
دميقـــراطـي احتـــادي مـــوحـــد

مستقل ومزدهر. 

والسالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته.
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ــــا وتـــظل عـــــالقــــة يف أذهــــانــن
املـــنجـــــزات الــتــي حـققـــــوهـــــا
خــالـــدة يف التـــأريخ العـــراقي.
إن املـنجـــزات التـي حتقـقت ال
تلغـي املصاعب واملـعوقات، ويف
مـقــــــدمــتـهــــــا دوامــــــة الـعــنـف
واإلرهـــــاب، ومحــــاوالت إثــــارة
الفتنـة وإشعـال نيـران احلـرب
ـــــالــي ــــــة، والفــــســـــاد امل األهلــي
ـــــة املعــــوقــــات واإلداري. وإلزال
يـنــبغـي بـنــــاء دولــــة القــــانــــون
واملـؤسـســات، وتعـزيـز الـوحـدة
الـــوطـنـيـــة. وهـــو مـــا سـنعـمل
ــــــــــى حتـقــــيـقـه بــــتـعــــــــــاون عـل
اجلمـيع، شخــصي واألخـــوين
نــــائـبـي رئـيـــس اجلــمهــــوريــــة،
ـــــواب، ــــس الــن وأعـــضـــــاء مـجل
ومـجلـــس الـــوزراء. الـــدسـتـــور
ركـيـــزة أســـاسـيـــة إضـــافـــة الـــى
آليـات ووثــائق اتـفقنـا عـليهـا،
وهي اجمللس السياسي لألمن
الوطني، والبرنـامج السياسي
للحكـومـة، والـلجنـة الـوزاريـة
ــــــادئ ــــــوطـــنـــي، ومـــب لـألمـــن ال
ــــــداخلـــي جمللــــس الــنـــظـــــام ال
ــــوزراء. ومــن حــــســن احلـــظ ال
إننـا اتفقنا علـى هذه الـوثائق
بإجمـاع اآلراء، وبالـتوافق بني
جـمـيـع القــــوائـم األســــاسـيــــة
ــــــــة يف ــــــــة، واملـــمـــثـل والـفــــــــاعـل
مـجلــــسـكــم املــــوقـــــر. العــــراق
اجلـديد عـراق اجلميـع، عراق
العــــرب والـكــــرد والـتــــركـمــــان،
عـراق الـسنـة والــشيعـة، عـراق
املـسلـمني واملـسـيحـيني، عـراق
ــــــديــني ــــــزي ــــــة واإلي الــــصــــــابــئ
والــشـبك، وجـمـيع املـــواطـنـني
علـــى هـــذه األرض الـطـــاهـــرة،
ـــــــــوحـــــــــدة أرض الـعـــــــــراق. وال
العـراقيـة وحدة مـقدسـة لدى
اجلـمـيـع، ويجــب العــمل بـكل
طـاقـاتنـا من اجل تعـزيـز هـذه
الـوحدة الوطـنية، والعمل من
أجل حتـقيق حكـومـة الـوحـدة
الــــوطـنـيــــة، الـتـي تـــسـتــطــيع
تعـزيـز هـذه الـوحـدة، وحتقيق
ـــــون، ــــــاضل األمـــــانــي الــتــي تــن

ويناضل شعبنا من أجلها.
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كـمــا نــذكـــر ضحــايــا اإلرهــاب
الــدمــوي ونــشكــر أصــدقــاءنــا
وحلفـاءنا الـذين ساعـدونا يف
إنــقـــــــــــــاذ بــالدنـــــــــــــا مــــن بــالء
الـــطغـيــــان وآفــــة االسـتـبــــداد،
وحـكــم املقــــابــــر اجلـمــــاعـيــــة.
ـــــــرى حتـقـقـــت مـــنـجـــــــزات كـــب
ــــــــســــنــــــــــوات الــــثـالث خـالل ال
املـنــصــــرمــــة، ويف مقــــدمــتهــــا
ــــــات ثـالث إجــــــراء االنــتـخــــــاب
مــرات، وإرســاء أســس النـظــام
الـدميقــراطي، وإتـاحـة حـريـة
العــمل الـــسـيــــاسـي، وحــــريــــة
ــــــــب اإلعـــالم، وزيــــــــــــــــــــــــادة روات
ومــداخـيل فـئــات عــديــدة مـن
املــواطـنني. وأغـتنـم املنـــاسبــة
ــــــشــكــــــــر اجلــــــــزيـل ألقــــــــدم ال
لألخــوين الكـرميني، الـدكتـور
أيـاد عالوي والدكتـور إبراهيم
ــــــذال ــــــذيـــن ب اجلـعـفــــــري، الـل
جهـــــودا مـخلـــصـــــة مـــن أجل
حتقـيق أهــــدافكـم يف ظـــروف
ــــــة وشــــــاقــــــة ومـعـقــــــدة صـعــب
لـلغـــايـــة. إن أفــضــــالهـم تــظل
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بـغداد/ فـرقد الـقريـشي -
اينـاس الـشـريفـي - فيـان

الربيعي
بعــد فتـرة انـتظـار طـويلـة
جــاءت اخلـطــوة اجلــديــدة
ــــــــى طــــــــريـق تـــــــشــكـــيـل عـل
احلــكــــــــومــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
وانـــتـخـــــــاب الـــــــرئـــــــاســـــــات
الــــــثــالث الــــــتــــــي يـــــــــــــــأمــل
العـــراقـيـــون ان تـنـتـــشلهـم
مـــن الــــــــواقـع املــــــــر الــــــــذي
ـــــــــدة عـــــــــاشـــــــــوه طـــــــــوال امل
الــســـابقــة )املــدى( الـتقـت
عــــــدداً مــن املــــــواطــنــني يف
بغــــــداد الــــــذيــن اكــــــدوا يف
احــــاديــثهـم أهـمـيــــة هــــذه
اخلـطــوة الـتي يــأملــون ان
تتحــول فيهـا الـوعـود إلـى
فعل مـلمـــوس يف حيــاتـهم
وخـــــــــاصـــــــــة يف اجلـــــــــانــــب
ـــــــــــــذي يــلــقـــــي االمـــــنـــــي ال
ــــــــــى جــــمــــيـع بــــــظـاللـه عـل
قطاعات احلياة االخرى..
وقـــــال الـــــدكــتـــــور حــمــيـــــد
جـاعـد معــاون عميـد كليـة
االعالم: ان العـــراق ومـنـــذ
الـتغـيـيـــر الـــذي حــصل يف
)2003( مـــا زال مـحكـــومـــاً
بـآليـة طـائفيـة وشـوفـينيـة
واسـتعـمــاريــة وان تــشكـيل
احلـكـــــومـــــة االخــيـــــرة هـــــو
محــــاولـــــة لغــــرض جتــــاوز
اآلليــات املــذكــورة.. ولهــذا
فهــي تــــشــكل اول خـــطــــــوة
الرسـاء آليـات دميقـراطيـة
ميكن تـطويـرها مـستقبالً
وهـــذا يعـتـمـــد علـــى قـــدرة
احلكــومــة اجلــديــدة علــى
وضـع قــــــــواعــــــــد وشــــــــروط
ممـكـــنـــــــة لـــنـــمـــــــو آلـــيـــــــات
ـــــــــــة حلـــكـــــم دميـقـــــــــــراطـــــي

العراق..
وقـال السـيد عبـد احلسني
علــي وهــــــو مـــــــوظف بــــــان

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

البغداديون متفائلون بنجاح احلكومة لوضع حد ملعاناهتم الطويلة
مواطنون: نريد حتويل الشعارات إىل واقع يلبي طموحاتنا املرشوعة

بعد انتخاب الهيئات الرئاسية الثالث

يعـبــــر بـــــالعــــراقـيـني إلــــى
ضفة االمان املنشود.

واتـفق الطلبة اجلـامعيون
يــــــاســـني مهـــــــدي وايهــــــاب
عـواد ومـازن عـادل علـى ان
مــــــا جــــــرى هــــــو تـكــــــريــــس
للـمحــاصـصــة الـطــائـفيــة
ومع ذلك فهم ال ميتلكون
ـــــــــــــــــان تــعـــــــمــل اال االمــل ب
االطـــــــراف املـــــشـــــــاركـــــــة يف
احلكومـة على جتـاوز هذه
احلـــــالـــــة وتـــــرســيخ مـبـــــدأ
الــــــوحــــــدة الــــــوطــنــيــــــة يف
عـــمـلـهـــم ألنـه الـــــطــــــــريـق
ـــــــــد والـــــصـحـــيـح ـــــــــوحـــي ال
النـــتــــــشــــــــال الـعــــــــراق مـــن

مشاكله.
ـــــــــــس ــــــــــــــوا رئــــــي وطــــــــــــــالــــــب
ــــــــة ورئـــيـــــــس اجلـــمـهــــــــوري
الــوزراء وكل الــشخــصيــات
يف احلــكــــــــومــــــــة بـــتـجــــــــاوز
الـعقــــد املــــاضـي وتــــرســيخ
قــيــم احملــبـــــة والــتـــســـــامح
ووضع حد حلالة القتل..
وقـال سعـد زعالن صـاحب
مـــكـــــتـــــب عـقــــــــــــار: هــــــــــــذه
احلـــكــــــــــــــومــــــــــــــة هـــــي امــل
العـــــراقـيـني ونـــــدعـــــو لهـــــا
بــــــــالـــتــــــــوفـــيـق والـــنـجــــــــاح
واعتقـد انهـا وحـدهـا غيـر
قــــــــادرة عـلــــــــى ان ال تـغـفـل
شـيـئــــاً إذا لـم يـــســــانــــدهــــا
الـشعب.. كمـا ان من املهم
ان يـأخــذ البـرملـان دوره يف
مـحــــــــاســـبــــــــة احلــكــــــــومــــــــة
وتــــــشـخـــيــــص االخــــطــــــــاء
ووضـع احللـــول املـنـــاسـبـــة
لهـــــا وان يـكـــــونــــــوا املعــبّـــــر
الـــــــصـحـــــيـح عـــــن نـــــبـــــــض
الـــشــــارع.. مــــا نـتـمـنــــاه ان
يكـــون تـــشكـيـل احلكـــومـــة
خطـوة لـلعبـور ووضع حـد
للــــــويالت الــتــي عـــــانــيــنـــــا

منها.
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مـــشــــاريع كـثـيــــرة ومهـمــــة
للبالد.

حتويل الشعارات إلى
واقع

وقــــــــال املـهـــنــــــــدس سـعــــــــد
جــاسم - صـاحـب مكـتبـة:
االيـــام وحـــدهـــا هـي الـتـي
سـتـثـبـت صحــة نـيــات مـن
تبــوأ مقـــاليــد املـســـؤوليــة
وادعـــــــــــــو اهلل ان يــحـــــــــــــول
املـسـؤولـون شعــاراتهم إلـى
واقع حـيث اننـا لم نلـمس
شـيئــاً يف الفتـرة الـسـابقـة
ـــــــــس وان يـــــتـعــــــــــــامـل رئـــــي
اجلـمهـــوريــــة مع قــضـــايـــا
العـــراق كـمــســـؤول عـن كل
الـــــشـعــب بـكـــــــرده وعـــــــربـه
واقليـاته واعتقـد ان افكار
املـــــــالـكــي مــتـقـــــــاربـــــــة مـع
اجلـعـفــــــــري الــــــــذي كـــنـــت
افــضل بقــاءه امــا الــسـيــد
املــــــشهــــــدانــي فــــــارجــــــو ان
يـتــــرجـم حــــديــثه ووعــــوده
إلـى الـواقـع وان يفعل دور
الـــبــــــــرملــــــــان يف املــــــــرحـلــــــــة

القادمة..
ويــتـــــــوقـع املـــــــواطــن عـلــي
كـمــــال احـمــــد - صــــاحـب
مـــطعــم شعــبــي ان تــنـجح
احلــكــــــــومــــــــة يف مـهـــمــــــــة
اســـــــتــقـــــــــــــــــرار االمـــــــن الن
تـــشكــيلهـــا جـيـــد ومـتـنـــوع
ويقـــــول: املهـم ان تــصــــدق
الـنـيـــــات ويعــمل اجلـمــيع
علـى محـاربـة كـل مظـاهـر
التفرقـة بني ابناء الشعب

الواحد.
ويـــشـيــــر املــــواطـن مــــؤيــــد
عــاصـم )طــالـب جـــامعـي(
إلـــى حـــالـــة الـتـــوازن الـتـي
ســــادت روح االتفــــاق علـــى
هـيـئـــات الـــرئـــاســـة الـثالث
ويقــول انهــا حــالــة تــؤشــر
االسلــوب الـصحـيح الــذي

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

وقــــــــــال: ان احلــكــــــــــومــــــــــة
اجلـــديـــدة قــــد ال تخـتـلف
عـن ســــابقــتهــــا لـكـن كـمــــا
يـبــــدو فــــان املــــالـكـي اكـثــــر
حـــزمـــاً وقــــوة يف محـــاربـــة
العـابـثني بـاالمـن ومن أي
طــرف ومـــا نتـمنــاه هــو ان
يـنجح يف اتخــاذ القــرارات

املناسبة لذلك..
خطة وطنية لألزمات

ودعــا املــواطـن عـبــد واعـي
مقـاول بنـاء يف الكـاظميـة
إلـــــــى ضـــــــرورة ان يـلــتـفــت
املــســـؤولـــون إلـــى حـــاجـــات
املـــــواطــنــني الفـعلــيـــــة وان
يــــضعـــــوا خـــطـــــة وطــنــيـــــة
ملعــاجلــة االزمــات االمـنيــة
واالقتـصـاديــة فقــد ملـلنـا
كــــــــمـــــــــــــــــــا يــقـــــــــــــــــــول مــــــــن
الــتـــصـــــــريحــــــات ونــــــريــــــد
حكــومــة جـــادة ومخلـصــة
للـوطن وللمواطـنني تعيد
لــبغــــداد وجـههــــا املـــشــــرق
وصــورتهــا البـهيــة فـبغــداد

هي لكل العراقيني.
اما املـواطن صائـب ياسني
صــــــاحــب مـحل مــــــوبـــــــايل
فــيقــــول: مــــا نــــريــــده هــــو
بــــرنـــــامج حـكــــومــي واضح
يحـافظ على ثـروات بلدنا
من الضياع ويحقق االمن
ويحــــــارب رؤوس الفــــســــــاد
االداري واملــالي ومحـاسبـة
كل من نهب اموال الشعب
وســـرقهـــا.. ومع تقــديــرنــا
للمــالكي الـذي نتـمنـى له
الـــنجـــــاح يف مــــســـــؤولــيـــته
فــــــانــنــي كــنــت آمـل بقــــــاء
ـــــــــور اجلـعـفـــــــــري ـــــــــدكــــت ال
ــــــــــولــــي واســــتــــمــــــــــراره يف ت
املــــســـــؤولــيــــــة النه خـــــاض
غـمـــار الــتجـــربـــة رغـم مـــا
فـيهــا مـن عثــرات واعـتقــد
بانـه كان قـادراً علـى اجناز
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تشكـيل احلكومـة نوعـاً ما
ـــــــــــدة رغــــم خـــــــطـــــــــــوة جــــي
اشـــتــــــــراك عـــنــــــــاصــــــــر لـــم
تــشـتـــرك ســــابقـــاً وغـيـــاب
قـــــــــــــوائـــــم اخـــــــــــــرى مـــــثــل
"العــــراقـيــــة" وذلـك يعـنـي
بقــــاء نقــص يف تـــشـكــيلــــة
احلكـومــة ومع ذلك نـأمل
خــيـــــــراً لـلـعـــــــراق كـــــــافـــــــة،
خــــــــاصــــــــة يف مــــــــا يـــتـعـلـق
بــاستـتبــاب االمن وتــوفيـر

اخلدمات..
مطلوب برنامج
سياسي واضح

وتـؤكد الطـالبة اجلـامعية
نــــــرمـــني جلــيـل علـــــــى انه
رغـم اجلـــــانـب الــطـــــائفـي
الــــــــذي بــــــــدا واضـحــــــــاً يف
تشـكيل احلكـومـة، فـإن مـا
نــــــــأمـلـه هــــــــو ان يـــتـــمــكـــن
اخمللـصــون من املـســؤولني
ــــــــاســـيـــني مـــن ان والـــــــســـي
يــضعـــوا بـــرنــــامجــــاً يلـبـي
جـــــزءاً مـن طـمـــــوحـــــاتـنـــــا

املشروعة..
ومـع االسـف فـلـقـــــــد كـــــــان
واضحاً االسـاس الطائفي
لـتـــشكـيلـــة احلكـــومـــة مـن
انــسحـــاب صـــالح املـطـلك
واستبعاد اياد عالوي النه
قـيل له وبـــالنـص الــواحــد
)امــا ان تكــون طــائـفيــاً أو
تــــــرحل( ولـكــن عــــســـــى ان
تنجح احلكومة يف مداواة

جراحنا..
واشـــــار املـــــواطـــن محــمـــــد
علــي ســــــائق تـكــــســي إلـــــى
حــــــديــث الـــــســيــــــد جــــــواد
املــــــالـكــي رئــيــــس الــــــوزراء
اجلــــديــــد وتــــأكـيــــده علــــى
ـــــــــــــــســالح مــــــــن ســحــــــــب ال
امليـليــشيــات وعــده خـطــوة
نحـــو الــطــــريق الــصحـيح

الستتباب االمن.
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بغداد/ املدى
دعت وزيــرة الـبلــديــات واالشغــال العــامــة
املهنـدسة نسرين بـرواري احلكومة املقبلة
الـــــى ايالء اخلـــــدمـــــات  العـــــامـــــة اهـمـيـــــة
خـاصــة واستـثنــائيـة مبـا يـوفــر امكــانيـات
حقــيقـيـــــة للــنهـــــوض الفـعلـي بــــالـبـيـئــــة

العراقية.
واشــــارت الــــدكـتــــورة بــــرواري يف تــصـــــريح
صحفـي الـــى الـــواقع الــصعـب والـظـــروف
املـعقـــدة الـتـي عــــاشهـــا قــطـــاع اخلـــدمـــات
خالل املرحلة املاضية السباب عديدة كان
يف مقــدمـتهــا قلــة الـتخــصيـصــات املـــاليــة
مما انعكس بشـكل سلبي حاد على حقوق
املــواطـنني يف الـتمـتع بخــدمــات مـثلــى يف
مختلف اجملـاالت احليـويـة وبـاالخص  يف

وزيــرة البلديــات تدعــواحلكومــة املقبلــة إلــى إيــالء 
اخلدمـات العامـة أمهيـة استثنائيـة

علميـة حازمة يف التحـديات ويف النهوض
بخـــــارطـــــة اخلـــــدمــــــات ويف وضع االســــس

احلقيقية.
واشـارت الـدكتـورة بـرواري الـى ان التـوسع
يف عـملـيـــة الـبـنـــاء احلقـيقـيـــة والـنهـــوض
بـاخلـدمـات واجنــاز البــرامج ذات العالقـة
الـيوميـة باملـواطنني يف الـوقت الذي تـوفر
فـــيه فــــــرص العــمـل لقـــطـــــاعــــــات واسعـــــة
وتقلـص حجـم البـطــالــة فــانهــا بــاملقــابل
متــثل بـيـئـــــة صحـيــــة حملــــاصــــرة االرهــــاب
واجلـــــرميـــــة املــنـــظــمـــــة وتـــــسهــم يف عـــــودة
الظـروف الـطبـيعيـة ومـواصلــة احليـاة يف
اجــــواء االمـن والـــسالم واالســتقــــرار، مبــــا
يـتـيـح للــطـــاقــــات  العـــراقـيـــة املـــزيـــد مـن

االبداع.

ميـادين امليـاه الصـاحلة للـشرب والـصرف
الصحي واخلدمات البلدية االخرى.

وشـددت الوزيـرة علـى اهمـية دراسـة  واقع
اخلـــدمـــات مـيـــدانـيــــا وعلـمـيـــا لـتحـــديـــد
الــبــــــرامـج وفق احلــــــالــــــة الفـعلــيــــــة ووفق
ــــــة الـقــــصــــــوى ــــــات ذات االهــمــي االســبـقــي
وتخــصـيــص املـبــــالـغ الالزمــــة لــتجـــسـيــــد
اخلــطــط والـبــــرامج اخلــــدمـيــــة ملـــشــــاريع
وخــــدمــــات حقــيقـيــــة علــــى االرض وعــــدم
ادخـــال ميـــزانيــات الــوزارات اخلـــدميــة يف
ــــــــــدات واالجــــتـهــــــــــادات دوامــــــــــة الــــتـعـقــــي
الـــشخــصـيــــة الـتـي اثــــرت علــــى مـــسـتــــوى

االجناز احلقيقي. 
واكــــــدت ان العــــــراقــيــني يــنــتـــظــــــرون مــن
احلكـــومـــة اجلـــديـــدة سـيـــاســـة مـيـــدانـيـــة
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النجف/ املدى
تـظــاهــر العـشــرات مـن مـنـتـسـبـي شــرطــة حـمــايــة املـنـشــآت يف
النجف مطـالبني بحـسم موضـوع االستغنـاء عن خدمـات اكثر
مــن الف و500 مـنـتـــسـب مــنهـم مـن قــبل مـجلــــس محــــافــظــــة

النجف السباب غير معروفة.
وطـالـب املتـظـاهـرون بـاالسـتمـرار بـصـرف رواتـبهم الـتي بــاتت
مهــددة بــالقـطع. وقــد تــدخـلت الـشــرطــة الــوطـنيــة العـــراقيــة
لتفـريق التظاهرة واطلقت االعيـرة النارية يف الهواء مما ادى

الى اصابة احد املتظاهرين بجروح طفيفة".

بغداد/ املدى
شـكلـت دائـــرة املفـتــش العــام يف وزارة
الــــداخلـيــــة اكـثــــر مـن 929 مـجلـــســــاً
حتـقيـقيــاً خــاصــاً بــالفـســاد االداري
خالل عــامي 2005 - 2006، وتـشـكيل
اكثر من 65 مجلسـاً حتقيقياً خاصاً
بـــــانــتهـــــاكـــــات حقـــــوق االنـــســـــان مع
املعــتـقلــني يف الـــــسجــــــون واملـــــــواقف
الــتـحقـــيقــيـــــة الــتــــــابعـــــة إلـــــى وزارة

الداخلية من قبل منتسبيها.
"ذكــــــر ذلــك املفــتــــــش العــــــام لــــــوزارة
الـــــــداخلــيــــــة يف حــــــديــث لـ )املــــــدى(
"واضاف انه مت تشكيل اكثر من 929
مجلـسـاً خـاصـاً بـالفـسـاد االداري يف
جميع الدوائر التابعة للوزارة املنجز

بسرقـة اكثر من 5.450 ملـيارات ابان
احـداث الفلـوجة. ويـذكر ان الـغراوي
كـان احلـاكـم العـسكــري يف الفلـوجـة

خالل االجتياح االخير للمدينة.
وعـن مـــديـــريـــة امـن وسالمـــة مـبـنـــى
وزارة الــداخـليــة اكــد ان لهــا احلق يف
اعــتقــــــال االشخـــــاص املــــشــتــبـه بهــم
والتحـقيق معهم حسب املادتني )49،
50( مـن قــــانــــون اصــــول احملــــاكـمــــات
اجلـــزائـيـــة العـــراقـيـــة رقـم 23 لــسـنـــة
1971 الـــــــذي يخــــــول أي ضــــــابـــط أو
مفـــــوض الــتـحقــيق مـع االشخـــــاص
الــذيـن يقــومــون بـــارتكــاب جـــرائم أو
جنحـة باشـراف قاضـي التحقيق وال

يحق لهم غير ذلك.
وعــن طالب الــكلــيــــــات العــــسـكـــــريـــــة
والشرطـة واملماثلة لها من الذين لم
يتخـرجـوا ابـان سقـوط الـنظـام. دعـا
اجلهـات الـتشـريعيـة إلـى التـدخل يف
تــشــــريع قـــانـــون يــضـمــن حقــــوقهـم،
مــؤكـــداً انهـم يــسـتحقــون الـنـظــر يف

قضاياهم ورفع احليف عنهم.

بالتقصيـر واالمتناع عـن عدم تسلم
الـــسجـنــــاء احملكـــومـني ومـن بـيـنهـم
محـكــــومــــون بــــاالعــــدام مـن الــــذيـن
قاموا باالعمـال االرهابية ضد ابناء
الــــشعـب وعـــــدم تقــــدمي اخلــــدمــــات

الصحية للمواقف.
امـــــا بخــصــــوص آلـيــــة عــمل جلـنــــة
اجــتــثـــــاث الــبعــث يف الــــــوزارة فقـــــال
عليهـا اعتمـاد طريـقة الـتخفيف يف
اقـصــاء بعـض املـســـؤولني يف الــوزارة
مـثل وكـيل وزيــر الـــداخلـيــة لــشــؤون
الـشــرطــة اللــواء عـلي غـــالب وقــائــد
قــوات حفــظ النـظــام اللــواء مهــدي
صـبــيح وغـيـــــرهـم كـثـيـــــرون لـكـي ال
يـــضـــطلـع بهـــــا احــــــد ويفــتـــــرض ان
تعـطــى فــرصــة االصالح إلــى بعـض
االشخـاص الــذين ال تـوجـد لــديهم
مؤشـرات بارتكـاب جرائـم بحق ابناء

الشعب.
ونفى عدم ورود أي معلومات خاصة
بـــاتهــام قــائــد قـــوات حفـظ الـنـظــام
الـلـــــــواء مـهـــــــدي صـــبـــيـح الـغـــــــراوي

حــاالت وليـس مـنهجـاً والـوزارة جـادة
يف القـضــاء علـيه ولــو بــشـكل جــزئـي
الن هـنـــاك إرثـــاً مـن الفــســـاد االداري
من الـنظــام السـابق إلـى نظـام مـبني
علــــــى القــــــانــــــون والــــــدميقــــــراطــيــــــة
وارســـــــائـهـــــــا عـلـــــــى اســـــس عـلـــمـــيـــــــة

صحيحة.
مشـيراً إلـى ان هنـاك طرقـاً للتـدقيق
علـــى املعلــومــات اخلــاصــة بــالفـســاد
االداري وحتديد يـوم الثالثاء من كل
اسـبــــوع لـلقــــاء بــــاملــــواطـنــني ملعــــرفــــة
الـقضـايـا الـتي يعـانـونهـا يف الـدوائـر
الـتــــابعــــة للــــداخلـيــــة وبعــــد تقــــدمي
املـعلـــومـــات مـن قـبل املـــواطـنـني يـتـم
تـــشـكــيل جلـنـــــة حتقــيقـيــــة يف حــــال
ثـــبــــــــوت أي شـــيء ضــــــــد ضـــبــــــــاط أو
منتـسبي الوزارة وعـن مديريـة حقوق
االنـســان قــال انهــا حتـظــى بــاهـميــة
بـالغـة من قبل الـوزير ودائـرة املفـتش
العـام ونحـن بصــدد تفعـيلهــا وهنـاك
زيارات دوريـة مشتـركة ومفـاجئـة إلى
الــــسجـــــون واملـــــواقف الـتـــــابعـــــة إلـــــى
الـــوزارة مـن قـبـل اللجـنـــة الـــربـــاعـيـــة
املـتـمــثلـــة بـــدائــــرة املفـتـــش العـــام يف
الــداخليــة والعـدل والـدفــاع والقـوات
متعددة اجلنسية مبيناً ان هناك نية
يف ضـم وزارة الــصحــــة إلــــى الـلجـنــــة

الرباعية.
واكـد ان املـواقف التحـقيقيـة التـابعـة
لـلـــــــــوزارة تـعـــــــــانـــي قـلـــــــــة الـقـــــضـــــــــاة
املتواجدين يف املواقف وهناك الكثير
من املعـتقلني قد امضوا فـترة طويلة
يف املـــواقف ولـم يفـــرج عـنهـم بــسـبـب
قلـــة القـضـــاة وكـثـــرة املعــتقلـني كـمـــا
يعـــــانــي املعــتـقلــــــون قلــــــة االطعــمـــــة
وتـقــــــــدمي اخلــــــــدمــــــــات الــــصـحـــيــــــــة

واكتظاظ املواقف باملعتقلني.
واتـهـــم وزارتـــي الـعـــــــــدل والـــــصـحـــــــــة

للقـضــاء علــى الفـســـاد االداري وهي
علــى خطـان: االول هـو اعـتمــاد آليـة
امــور التفـتيـش كمــا هي مـوجـودة يف
الـــســـــابق ملـتـــــابعــــة حـــــاالت الفـــســــاد
االداري ومعـــــاجلـــــة االخــطـــــاء الـتـي
تـــرتكـب مـن قـبل ضـبــاط ومـنـتــسـبـي
املـفــتـــــشــيـــــــة واخلــــط الــثـــــــانــي هـــــــو
االسـتـــراتــيجـيـــة اخلـــاصـــة بــــالعــمل
املــيـــــدانــي واالعــتــمــــــاد علــــــى العــمل
بـشكل ميـداني وليـس العمل الـورقي
واالعـتمــاد علــى الــزيـــارات امليـــدانيــة
بـشكل مبـاشر إلـى جميع الـدوائر يف
احملــافظـات حـيث قـمنـا بـزيـارة ثالث
محـافظات: نـينوى وكـربالء والنجف
الـتـي اثـمــرت بـشـكل جـيــد والـتقـيـنــا
بـاملعتقلني واملنتسبني وقد مت تقدمي
العـديد مـن الشكـاوى من قـبل بعض
املعــتـقلــني ضـــــــد بعـــض الـــضــبــــــاط
واملـنـتــسـبـني حــول انـتهــاكـــات حقــوق
االنـسان وتقـدمي اخلدمـات الصحـية

واكتظاظ السجون وقلة االطعمة.
واوضح انه مت تشـكيل جلنة ميدانية
اخـــرى مـن قـبـل بعــض الــضـبـــاط يف
دائــــرة املفـتـــش العـــام قـــامـت بـــزيـــارة
احملــافـظــات اجلـنــوبـيــة واسـتحــداث
غــــرفــــة عــملـيــــات يف مـكـتــب املفـتـــش
العــام تقــوم بــاللقــاءات اليــوميــة مع
مـــدراء االقـــســـام والــضـبـــاط الـــذيـن
يـتـــرأســـون االقــســـام الــتحقـيقـيـــة يف
بغداد والـتأكـيد علـى العمل امليـداني
ألن هـنــاك جلــانـــاً حتقـيقـيــة قـضـت
فــتـــــرة اكــثـــــر مــن ســنـــــة ونـــصف ولــم
حتـسم بـسبب عـدم اسنـادهـا بـاالدلـة

والعمل على املمارسة امليدانية.
واشاد بـالدعم املقـدم من قبل الـوزير
إلــى دائـــرة املفـتــش العــام فــضالً عـن
الــتعـــــاون املــــســتــمـــــر مــن قــبـل وكالء
الـوزارة مبـينـاً ان الفـسـاد االداري هـو

مـنهـــا 512 واملـتـبقـي 333 واملـغلق 84
فــــضـالً عــن احـــــــالـــــــة اكــثـــــــر مــن 20
مـجلـــســــاً إلــــى هـيـئــــة الـنــــزاهــــة و24

مجلساً إلى احملاكم.
واكـد ان مـديـريـة حقــوق االنسـان يف
دائــرة املفتـش العـام شكلـت اكثـر من
65 مجلسـاً خاصاً بـانتهاكـات حقوق
االنـســان مع املعـتقلـني املنجــز منهـا
24 واملتـبقي 28 واحملـال إلـى اللجنـة
10 واحـــــالـــــة ثالثـــــة مجـــــالـــس إلـــــى
احملـــــاكــم. مـــنهـــــا الـــتعـــــذيــب وعـــــدم
االفــراج عـن املعـتقلـني بعــد االفــراج
عـنهـم من قـبل القـضــاة أو اسـتفــزاز

املعتقلني واالستغالل الوظيفي.
واعلـن عـن اعـــــداد خــطـــــة جـــــديـــــدة

شكلنــا )65( جملـساً للتحقيــق يف انتهاكــات حقــوق اإلنســان ضد املعتقلــني
و)929( جملسـاً حتقيقيـاً حـول الفسـاد اإلداري

مفتش الداخلية العام لـ )املدى(: أحلنا عشرين مجلساً حتقيقياً إلى هيئة النزاهة و)24( إلى احملاكم 

رشطة محاية املنشآت يتظاهرون يف النجف


