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بـال  . طـــــــــــــات. شـــــتـــــــــــــرا ا بـال 
بال تطبيل  . خطوط حـمر.
ارض ينعقـد على   ، وتزمـير
لــــى يف االو لـمــــرة  ل ق  عــــرا ل ا
ســبــــــوع ا ( عــــــة  ب ــــــرا ل ا ه  ت دور
مــا مثـل يـل  ب ر ا لـثقـــايف(. يف  ا ملــدى  ا

. د بغدا و  ا لبصرة  ا هي 
عـن عـبــر  ملــا  طــا قـي  عــرا تــراب  ه  ن ا
فـيــــة ا ئـه احلقــيقــي، جلغــــر نـتـمــــا ا

. وتأريخه وشعبه لوطن  ا هذا 
االقالم لم عادت  لعا ا ع  بقا كل  من 
ثقــايف ملــشهـــد  لـتــؤســس  هــاجــرة  مل ا
اقالم من مـستقل جـديـد.  عـراقي 
ـــــــة ي لـفــكـــــــر ا ات  ر ـــــــا لـــتـــي ا مـخـــتـلـف 
لعـراق بـا تـؤمن  لـتي  ا لـسيـاسيـة  ا و
لـتـي ال ا لـكلـمـــة  ا ق  عـــرا اجلـــديـــد، 
لى ا اقالم عادت  ع.  ا تـب وال  تشترى 
ربع مـن  ثــر  ك ا عــد هجــرة  ب لــوطـن  ا
رج لـيحتـضنهـا مهـرجـان خـا قـرن، 
االحـــزاب ر  ســـوا وا لـــة  لـــدو ا ر  ا ســـو ا

الضيقة. ءات  واالنتما
مــــــــدهــــــش شـــيء 
يـخ ر ــــــأ ت هــــــذا يف 
فــــــــــــــــــــة ــــــثــقـــــــــــــــــا ل ا
ن ا ــــــــة  قـــي ا لـعــــــــر ا
ينعقد مثل هذا
مــثل ملـــؤمتـــر يف  ا
لــزمـن ويف ا هــذا 
هــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــثـــل 
نـوع ويف مثل لت ا
ــــــــسـعــــي ل ا هــــــــــذا 
لــملـمــــة ل د  اجلـــــا
لــثقــــايف ا لـبـيـت  ا
خـــــيـــــمــــــــــــة حتـــــت 
لسـاعي ا عــراق  ل ا
ـــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ن
طــــيــــتـــه دميـقـــــــــرا

لوليدة. ا
يــــــكــــــــــــــــــــــــون ـــــــــن  ل
مـــن  ً ــــــا ب ــــــو مــــطـل
ملـــــــــــــــثــــــقــــــفـــــــــــــــــني ا
ــــــلـــــــــف مبــــــخـــــــــــــــــــت
بــهــــــــم ر مــــــــــــشــــــــــــــــا
كـــردستــان عـــاصمــة  اجملـتمـعني يف 
غـيـــر ل يعلـنـــوا والءهـم  ن  ا ق  عـــرا ل ا
فــتـه وثـقــــــا ومـــــســتـقــبـلـه  لـعــــــراق  ا
لـتـي ا لــــدميقـــراطـيــــة احلقـيقـيـــة  ا
يـكـــــون لــن  اآلن.  هـــــا  ل يـــــؤســــســــــون 
لــى ا ا  لـتفـتــو ي ن  ا مـنهـم   ً بــا مـطلــو
حـــــد ا ن  كـــــا ن  ا ا  كـــــدو لـيـتـــــأ ء  ا لـــــور ا
هـمـــســــات لــــى  ا يـــسـتــمع  عـــســـس  ل ا
يـكــــون لـن  اخلــــاصــــة.  تهـم  جلـــســـــا
قـــــــوا ـــــــزو ي ن  ا مـــنـهـــم   ً ـــــــا ب ـــــــو مــــطـل
و ا حــــــزب  و  ا لــــــسلـــطــــــة  ئق  احلقــــــا

ر. تيا
ملفـردة ا لهـذه  مـا  بكل  ر  احـرا نهم  ا
لـقــــــــول ا ر يف  حــــــــرا ا ــــــــى.  مـعـــن مـــن 
تــأسيـس ل ا و واالخـتالف  بـة  لـكتـا ا و

االنطالق. والشروع يف حلظة 
تـســاهم يف فـة  ثقـا نحــو  االنـطالق 
لـثقــايف ا غــة اخلـطــاب  دة صـيــا عــا ا
يـة لتعـدد بــا يــؤمن  لعـراق جـديـد، 

. لكلمة احلرة وا لية  ا لفيدر وا
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أسبوع املـدى الثقايف..
ثقافة بال اشرتاطات

نهار عراقي

من كل بقاع
العالم عادت

االقالم املهاجرة
لتؤسس ملشهد

ثقايف عراقي
مستقل جديد.

اقالم من مختلف
التيارات الفكرية
والسياسية التي

تؤمن بالعراق
اجلديد، عراق

الكلمة التي ال
تشترى وال تباع. 

عامر القيسي

بغداد/ املدى
أصـــــدر مـكــتــب املفــتـــــش العـــــام يف وزارة
الــنفـــط العــــراقـيــــة تقــــريــــره الـــسـنــــوي
لنشـاطات املـكتب يف املراجعـة والتدقيق
والتفتيش والتحقيق خالل عام 2005 .
وكـــشف الـتقـــريـــر عـن ظـــواهــــر سلـبـيـــة
خـطــرة ومـشـــاكل معقــدة يف كل مــراحل
ــــــــة ــــــــات الـــنـفـــــطـــي وحـلـقــــــــات الـعـــمـلـــي
)االســتـكــــشــــــافــيــــــة، االســـتخــــــراجــيــــــة،
التحـويليـة، والتـوزيعيـة( مـن البئـر إلـى
منصات التصدير، ومن احلدود واملنافذ
البحريـة )للمستـورد من املنتـجات( إلى

املستهلك النهائي )املواطن(. 
وقـــد أدت تلك املـشــاكل والـظــواهــر إلــى
خــســـارة امللـيـــارات مـن الـــدوالرات ســـواء
املــتحـققــــة فعـالً أو الفـــرص الــضــــائعـــة
)املمـكنــة الـتحقـيق(، لــذا ركــز الـتقــريــر
علـى إبــراز تلك املـشـاكـل والظـواهــر من
خالل عـرضهـا والتـركيـز عليـها بـاعتـبار
أن اخلسـائـر النـاجمـة عنهـا تفـوّت علـى
العـــراق فـــرصـــاً تـــاريخـيـــة يف الـنهـــوض
والـبـنـــاء وتـــوفـيـــر مـتــطلـبـــات أســـاسـيـــة
لـــوطــن مخــــرب وشعـب يـنــــوء مبعـــانـــاة

ثقيلة.
مت تقــسـيـم الــتقـــريـــر الــسـنــــوي ملكـتـب
املفــتــــــش العــــــام يف وزارة الـــنفـــط إلــــــى
قـــسـمــني: القـــســم األول يحــمل عـنــــوان
)تقــــــريــــــر عــن وزارة الـــنفـــط مـــن خالل
مهــــام مـكـتــب املفـتــــش العــــام(، مت فــيه
التـــركيــز علــى تـقيـيم أداء وزارة الـنفـط
بقـطــاعــاتهــا الــرئيــسيــة )إنتــاج الـنفـط
اخلـام، االستكشـافات النـفطية، تـصدير
الــنفــط اخلــــام، الـتـكــــريــــر والــتحـــــويل،
صـنــــاعــــة الغــــاز، القــطــــاع الـتــــوزيعـي(،
بـاإلضـافـة إلــى تقيـيم تـنفيـذ املـشــاريع
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ظواهر سلبية خطرة يف كل مراحل االنتاج النفطي وخسارات بمليارات الدوالرات
يف التقرير السنوي ملكتب املفتش العام لوزارة النفط:

)بــــامللـيــــارات( الـنــــاجـمــــة عـن عــملـيــــات
التخــريب املـسـتمــرة، ولتــوفيـر جــو آمن
إلجنـــــاز مــــشـــــاريـعه ومتـكــني املقـــــاولــني
ــــــذ احملـلــيــني واخلــــــارجــيــني مــن تــنـفــي

أعمالهم.
ـ ـ

العـقبــات اإلداريــة واملــاليــة الـتي تــؤخــر
وتعــيق عــملـه، كل ذلـك ضـمـن تــــوفـيــــر
احلمـايـة ملنـشــآتــــــه وخطـــــــوط أنـابـيـــــب
نـقل مـنــتجــــاته والـــرقــــــــــع اجلغـــرافـيـــة
الـتي يعمل فيهـا لوقف نـزيف اخلسـائر

تشـريعات عـاجلة وقـوانني جـديدة تـنظم
ـــــــة تــــــســـتـجـــيـــب عـــمـلـه ضـــمـــن هـــيــكـلـــي
ـــــــة، ـــــــرات واألهـــــــداف احلـــــــالـــي لـلـــمـــتـغـــي
وإجــراءات اسـتـثـنــائـيــة لـتــسهـيل تـنفـيــذ
خططه االستثماريـة والتشغيلية وإزاحة
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الــنفــطـيـــــة وعقــــود الـتـجهـيـــــز وتقـيـيـم
الـــــوحـــــدات والــنــــشـــــاطـــــات الــــســـــانـــــدة
واجلــــوانــب الهـيـكلـيــــة والـتـنــظـيـمـيــــة

والقانونية للوزارة.
كمــا يعــرض القــسم األول مـن التقـريـر
نتائج استبيان مهم أعده املكتب يكشف
عن ظـواهــر وأسبـاب الفـسـاد اإلداري يف
القــطـــاع الــنفــطــي العـــراقـي مـن حـيـث
األمـاكن التي يشك بوقوع الفساد فيها،
أسباب الفـساد، أوجه الفساد اإلداري يف
وزارة النفـط، اجلهــات املتـورطـة، ومـدى
كفــــايــــة الــــوســــائل لـلحــــد مــن الفـــســــاد

اإلداري يف القطاع النفطي.
ويكشف التقـرير عن اثنتي عـشرة حالة
ـــــــر مـــن الــــظـــــــواهـــــــر اخلــــطـــــــرة تـعـــتـــب
والتجـاوزات الكبيرة يف القطاع النفطي
مت الكـــشف عـنهـــا كـنـتـيجــــة لعـملـيـــات
ـــــــــراجـعـــــــــة والــــتـــــــــدقــــيـق املــكــــتــــب يف امل

والتفتيش.
أمـا القـسم الثـانـي للتقـريـر فهـو يحمل
عـنـــوان )تقـــريـــر تفـصـيلـي لـنــشـــاطـــات
املـكــتــب الــتـــــدقـــيقــيـــــة والـــتفــتــيــــشــيـــــة
والــتحقـيقـيـــة(، وهـــو عـبـــارة عـن كـــشف
تفـصـيلـي عـن جـمـيع نــشــاطـــات املكـتـب
الـتــي تعـكـــس املـــسـتــــوى العــــالــي ألدائه
واإلجنــــاز الكـبـيـــر الـــذي حـققـه بفـتـــرة
ــــــة وبـكــــــادر مـحــــــدود ــــــاســي ــــــة قــي زمــنــي

وإمكانيات متواضعة.
إن الـظواهر واملـشاكل التي يكـشف عنها
التقـريـر تـؤكـد بصـورة جليـة ان القطـاع
ـــــــى ـــــــاج إل الـــنـفــــطـــي يف الـعـــــــراق يـحـــت
معـاجلات جـذرية وإجـراءات عاجلـة من
قبـل البــرملــان واحلكــومــة ووزارة الـنفـط
تـنـتــشل هـــذا القـطـــاع احلـيـــوي وتـــوفـــر
مـــســتلـــــزمـــــات الــنهـــــوض به مــن خالل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

واشنطن/ )اف ب( 
افادت صحيفة "واشنطن بوست" امس
االثنـني ان اجليــش االميــركـي اكتـشف
حـاالت تعــذيب وسـوء معـاملـة جـديـدة
بحق معـتقـلني يف مــا ال يقل عـن ستـة
مـــراكـــز اعــتقـــال تـــشــــرف علــيهـــا وزارة

الداخلية العراقية.
وعثــرت القــوات االميــركيـة يف تـشــرين
الــثـــــانـــي علــــــى 173 معـــتقـال بعــــضهــم
يعـــانـي آثـــار تعـــذيـب يف معــتقل ســـري

تابع لوزارة الداخلية بوسط بغداد.
وذكــرت الـصحـيفــة حـصــول مــا ال يقل
عـن سـت عـملـيـــات تفـتـيــش امـيـــركـيـــة
عــراقيــة مــشتــركــة لـسجــون منــذ ذلك

الوقت.

اكتشاف حاالت جديدة من سوء معاملة املعتقلني يف العراق

الناصرية/ حسني كرمي العامل 
واخيـرا خطـا البـرملان خـطوة بـاجتاه
انفـراج االزمـة الـسيـاسيــة معلنـا عن
انتخـاب وتـسـميـة الـرئـاســات الثالث
الــتــي طـــــــال انــتــــظـــــــارهـــــــا وكــثـــــــرت
الـتكـهنــات حــولهـــا حتــى غــدت ازمــة
حـقــيـقــيـــــــة كـــــــادت تــــطــيـح مبـجــمـل
العمليـة السـياسيـة وتفشل التجـربة
العــراقيـة الفـتيـة ، وقـد قــوبلت هـذه
اخلـطــوة بــردود افعــال مـتبـــاينـــة من
املـواطـنني فـمنهـم من بـاركهـا ومـنهم
مـن ابـــــدى مالحــظـــــاته ومــنهـم مـن

قابلها بالالمباالة.
)املــــدى( وعقــب االعالن عـن رئـــاســـة
مجلــس الـنـــواب ومجلــس الــرئــاســة
وتـــسـمـيــــة رئـيـــس الــــوزراء وتـكلـيـفه
بـتـــشـكــيل احلـكــــومــــة تــــوجهـت الــــى
الـشــارع الـ ذي قــاري لـتـسـتــطلع آراء
املــــــــواطـــنـــني بـهــــــــذا احلــــــــدث غـــيــــــــر

التقليدي.
احملــــامــي سعــــد مــطـــــر بجــــاي )48(

عاما، عبر عن انطباعه قائال:
ان مــا نـطـمح الـيه كعــراقـيني عــانــوا
االسـتبداد هو حكـومة مؤسـسات فان
جنح العـراقيـون ونـخبهم الـسيـاسيـة
بارسـاء مؤسـسات دستـورية تـستطيع
النهـوض باالنـسان الـعراقي والـولوج
به الى القرن الـواحد والعشرين دون
ان تــثلـم كـــرامــته مـــرة اخــــرى تكـــون
احلكــومــة قــد جنحـت بغــض النـظــر
عن مسـمى احلـكومـة ولونهـا. وعليه

مهـمـــة. ووافـقه الــشـــاب احـمـــد زيـــاد
قائال:

ال اعـتقــد ان الـتــشكـيلـــة احلكــومـيــة
اجلـــديـــدة قــــادرة علـــى بــســط االمـن
واالستقرار وحتقيق طموحات وآمال
املــــــواطــنــني والــــســبــب هـــــــو ان اغلــب
اعـضائها كـانوا من كبـار املسؤولني يف
احلكومة السابقة التي اثبتت فشلها
ولـم حتـقق ولـــو جـــزءا بــسـيــطـــا مـن
بــرنـــامجهـــا احلكـــومي الــذي اعـلنـته
امــام املأل واسـتـبـشــرنــا به خـيــرا يــوم
ذاك، كــمــــــا انـــي اشعــــــر بــــــأن هــنــــــاك
امالءات خـارجيـة وراء هـذه الـصفقـة
وهــذه الـتــركـيـبــة غـيــر مـنــسجـمــة ال

فكريا والسياسيا.
يف حـني خالـفه الرأي محـمد حـسون

قائال:
ان اخلطـوة االهم يف تشكـيل الهيئات
الـــــــرئـــــــاســـيـــــــة الـــثـالث هـــي اشـــــــراك
املقـــــاطعـني الـــســـــابقـني بـتـــشـكــيلـــــة
احلـكــــومــــة اجلــــديــــدة ووضـعهـم امــــا
مــــــســـــــؤولـــيـــــــاتـهـــم يف حـفــــظ االمـــن
ومــواجهــة قــوى االرهــاب وهــذا بحــد
ذاته خطـوة كبيرة نحـو األمام وحـافز
مهــم جلــــــر بقــيــــــة  املقــــــاطعــني الـــــى
املـــشـــاركــــة يف العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة
والـتخلـي عـن اعـمـــال العـنف املــسلح
ممـا سيـؤدي الى اضعـاف اجملمـوعات
االرهـابيـة وسحب الـبسـاط من حتت
اقـدام اإلرهـابـيني وهـذا هـو املـطلـوب

يف الوقت احلاضر.

ان تــسـمـيـــة القـيـــادات احلكــومـيــة يف
هــذا الـــوقت بــالـــذات هي حــدث مـهم
بـــطــبـــيعــــــة احلــــــال لـكــن االهــم مـــنه
بـــاعـتقـــادي هـــو تـبـنـي بـــرنـــامج عـمل
مـتكــامـل من قـبل احلكــومــة املقـبلــة،
بـــــرنــــــامج قــــــادر علـــــى بــــســـط االمــن
واالستقرار ومعـاجلة جميع القضايا
االجـتمـــاعيــة واالداريــة والــسيـــاسيــة
السـاخنـة وال سـيمـا تفـشي ظـاهـرتي
الـبطـالـة والـفسـاد االداري وكلنـا امل
يف ان يتـولـى مجلـس النـواب متـابعـة
عـمل احلكــومــة بــشكل دوري ويـتخــذ
القـــــرارات احلـــــاســمــــــة بحـق كل مــن
يـتـلكــــأ ويعـيق تــطـبـيق  بـــرنـــامـجهـــا
بعـيــــدا عـن اجملـــــامالت والــصـفقــــات

السياسية )وبوس اللحى(.
امـا املــواطن كـرمي فـرهـود فقـد ابـدى
اعتـراضه علـى آليـة انتخـاب مجـلس

الرئاسة ومجلس النواب قائال:
لقــد جتسـدت احملـاصصـة الطـائفيـة
والـصفقـات الـسيــاسيـة بـشكل واضح
هذه املـرة وجل ما اخشـاه ان تنسحب
هـــذه احملـــاصــصــــة علـــى الـتـــشكـيلـــة
الـوزارية القـادمة وان تـكون احلكـومة
اجلـديدة غيـر فاعلـة كسـابقاتهـا وقد
كـنـــا نــــأمل تــــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة
وطـنـيــــة تعـبــــر عـن آمــــال وتــطـلعــــات
الــشعـب العــراقـي مـن خالل اعـتـمــاد
الكفاءة والنـزاهة والوطنية احلقة ال
احملــاصصــة الطـائفيـة الـتي ادت الـى
اقـصــاء وتهـميـش فـصــائـل سيـــاسيــة

فــإن احلكـومـة احلــاليـة سـيكــون لهـا
ســبق االكـتـــشــــاف وشــــرف الــــريــــادة.
فالول مرة يف تاريخ العراق السياسي
يـجــــــــري اخـــتـــبــــــــار حـقـــيـقـــي لـالرادة
الــــســيـــــاســيـــــة يف اجملــتــمـع العـــــراقــي
ونــتــمــنــــــى ان تــــــؤســـــس احلـكــــــومــــــة
اجلــــديــــدة ملـنــظــــومــــة قـيـم وطـنـيــــة

يتمحور حولها العراقيون.
ووافـقه الــــــرأي محــمــــــد علــي مــــــراح

الركابي قائال:
هي خطـوة باجتاه حتجـيم االحتقان
الـطـــائفـي واحلــد مـن الـتـصـــريحــات
املتـشنجـة واالتهـامـات املتبـادلـة التي
اطلـقهــــــا الفـــــرقـــــاء الــــســيـــــاســيـــــون
وشهـــدتهـــا الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة يف
اآلونـــة االخيــرة وهــذه اخلـطــوة علــى
الـــرغـم مـن تـــأخـــرهـــا لكـنهـــا خـطـــوة
بـاالجتــاه الصحـيح نتـمنـى ان تـسفـر
عــن تــــشـكــيل حـكـــــومـــــة قــــــادرة علـــــى

حتقيق تطلعات اجلميع.
يف حني قال كاظم حسن )58( عاما:
ان انتخـاب هـيئـات الـرئـاسـة وتـكليف
رئـيس الـوزراء بـتشـكيل احلكـومـة هـو
حـلحلــة ولـيــس حال  مـتكـــامال فقــد
كنـا نـأمل ان تـشـكل احلكـومــة بعيـدا
عن احملـاصـصـة لـكنهـا جــاءت لتعـزز
الـــنـهـج الـــــــــذي اخـــتـــــطـــتـه الـقـــــــــوى
الــسـيـــاسـيـــة يف تـــشكـيـل احلكـــومـــات

السابقة.
ومن جـانبه محمـد نوري )48( عـاما،

عبرعن رايه قائال:

مواطنو ذي قار: احلكومة اجلديدة خطوة باجتاه حتجيم االحتقان الطائفي

بغداد/ املدى
اتخــــذ مجلـــس محـــافـظـــة بغـــداد
مـجمــوعــة مـن القــرارات لـتنـظـيم
وحتـديـد اقـامــة العـرب واالجــانب
يف العـراق وعمـل اللجان الـشعبـية
يف املنـاطق. وقــال مصـدر مـسـؤول
يف اجمللــــــس: لغــــــرض احلــــــد مــن
تـــــدفـق العـــــرب او االجـــــانــب الـــــى
العـــراق وتـنـظـيـم اقـــامـــة املـــوجـــود
منـهم بـصــورة رسـميــة مت تخــويل
اجملــالــس الـبلــديـــة مهـمــة اصــدار
كـتـــاب تـــأيـيــــد سكـن معـنـــون الـــى
سفـارة الـدولــة التـي ينـتمـي اليهـا
العربي او االجنبي.. كما ان رئيس

اجمللـس الــسيــد معـني الكــاظـمي
وجه بعـدم اعطـاء شـرعيـة للجـان
الــشعـبـيـــة اال بعـــد الـتـنــســيق مع
وزارة الــــــداخلــيـــــة وعـــــدم اعــطـــــاء
شــرعيــة لعـملهــا اال بعــد التعـاون
مع اجلهـــات االمـنـيـــة اخملـتـصـــة.
واضــاف: ان خـطـــة اجمللــس لعــام
ــــــــــوزيـع اراٍض 2006 تــــتــــــضــــمــــن ت
للشـهداء وللمـواطنني احملـتاجني
بالتـنسيق مع الوزارات اخملتصة..
كـما ان هـنالـك عددًا مـن املشـاريع
التـي ستـنفــذ والـتي نــأمل تعــاون
ــــــس ــــــــوزارات مـع مـجـل جـــمـــيـع ال

احملافظة بشأنها.
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جملس حمافظة بغداد ينّظم إقامة العرب واألجانب 
يف العراق وأعامل اللجان الشعبية

بغداد/ طامي اجملمعي
قــامـت مجـمــوعــة مــسلحـــة مجهــولــة بـتهــديــد
اربعــــــة مــن الـــصـحفــيـــني العـــــــاملـــني يف بعـــض
الــوكــاالت يف مـــدينــة املــوصل. ذكـــر ذلك مــديــر
مـكتـب اجلمـعيــة العــراقيــة للــدفــاع عـن حقــوق
الـــصـحفــيـــني يف محــــــافـــظــــــة نــيــنــــــوى يــــــاســــــر
احلـمــــدانـي واضــــاف: ان اجملـمــــوعــــة املـــسـلحــــة
طـــالـبـت الــصـحفـيــني مبغـــادرة املـــديـنـــة وتـــرك
العـمل الصـحفي وذلك بـاتصـال هـاتفي اجـرته
معهـم، وطالـبت اجلمعـية العـراقيـة للدفـاع عن
حقــوق االنــســـان القــوات االمـنـيــة املــوجــودة يف
احملـافظة بـان تتحمل مـسؤولـيتها وأن تـتصدى
لهـذه اجلمـاعات املـسلحـة وتوفـر البيـئة اآلمـنة
للــصحفـيـني. كـمـــا طـــالـبـت بـتـــوفـيـــر احلـمـــايـــة
االمـنـيــــة لعـمــــوم وســــائـل اإلعالم املــــوجــــودة يف

املوصل.

جمموعة مسلحة هتدد اربعة صحفيني 
يف املوصل

غير ان الـصحيفة لفتت الـنظر الى ان
القــوات االميــركيـة لـم تعمـد علـى اثـر
هــــذا االكـتـــشــــاف الـــــى نقـل املعـتـقلـني

مثلما فعلت يف تشرين الثاني.
واكـتفـت القـــوات االميـــركيــة هــذه املــرة
بحسـب املسـؤولني االميـركي والعـراقي
بنقل عـدد ضئـيل من املعـتقلني الـذين
كـانـوا يعـانـون اخطـر آثـار للتعـذيب يف
مــــوقع واحـــد الــــى مكـــان آخـــر لـتـلقـي
الـعـالج. كـــمـــــــــا نـقـل مـعـــتـقـلـــــــــون مـــن
مــوقـعني آخــرين بــسبـب اكتـظــاظـهمــا،

فيما بقي اآلخرون يف مكانهم.
واشـــــــارت الــــصـحــيـفـــــــة الـــــــى ان تـــــــرك
املعـتقلـني يف سجـونـهم يـبعـث مخـاوف

من تعرضهم خملاطر اكبر.

وبحـــسـب مـــســــؤول عــــراقـي ومـــســــؤول
اميــركي شـاركـا يف عـمليــات التفـتيـش،
عثـر على ادلـة تشـير الـى سوء معـاملة
ــــــــــــــواقــع الــــــتــــــي مــعــــــتــقــلــــــني يف كــل امل

استهدفتها العمليات خالل شباط.
ووصف املـسؤول االميـركي املذكـور سوء
املعـاملـة يف رسـالــة الكتـرونيـة حتـدثت
بـحـــــســـب الــــصـحـــيـفـــــــة عـــن اصـــــــابـــــــة
املعتقلني املعنـيني بـ "رضوض كثيرة يف

االذرع والسيقان واالرجل".
وقــال املــســـؤول بحــسـب الــصحـيفــة ان
"العـديــد من العـراقـيني كـانـوا يعـانـون
مشـكالت يف الكتـفني واليـدين وكـذلك
االصـابع، كمـا شـاهـدنـا آثـار جلـد علـى

ظهر بعضهم".
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بغداد/ كرمي السوداني
عبـر السيـد هاشـم الهاشمي
وزيـر النفـط وكالـة عن أمله
يف تغـطيـة احلـاجــة احملليـة

من الغاز السائل 
مـــن خالل إنــتــــــاج املـــصــــــايف
العــــــراقــيــــــة خـالل األشهــــــر

القادمة.
جــــــاء ذلــك خالل حـــضــــــوره

اجتماع مجلس الطاقة.
وقـــــال الـــسـيـــــد الـــــوزيـــــر: ان
املالكـات الـفنيـة والهنـدسيـة
تقوم اآلن بـأعمـال الصيـانة
والـتــأهـيل ملـصفــى اجلـنــوب

وزيـر النفط: ستتم تغطية احلاجة املحلية ملادة
الغاز خالل االشهر املقبلة

عمان/ اف ب 
ــــــة ــــــدول ارجــــــأت مـحـكــمــــــة امــن ال
االردنـيـــة امــس االثـنـني محـــاكـمـــة
العــراقيـة سـاجـدة الـريـشـاوي الـتي
شـــاركـت يف تـفجـيـــرات انــتحـــاريـــة
استهـدفت فنـادق يف عمـان واوقعت
حـوالـى 60 قـتيال اخلـريف املــاضي
ـــانـتــظـــار الــــى اجل غـيــــر محـــدد ب

تعيني محام للدفاع عنها.
وقـــال مــصـــدر قــضـــائـي: ان رئـيــس
احملـكمـة قـرر تـأجـيل اجللـسـة الـى
مـوعـد غيـر محـدد بـانـتظـار تعـيني
محــام للـدفـاع عـنهــا بعـد ان اكـدت
امــام احملكمـة ان "ال امـوال" لـديهـا

كما انها "ال تعرف احدا".
ومـثلت الــريشـاوي )36 عـامـا( أمـام
محـكـمـــة امـن الـــدولـــة يف مـــركـــز
ـــــأهـــيل جـــــويـــــدة )قـــــرب اصالح وت
عــمــــان( يف قـــضــيــــة الــتـفجــيــــرات
االنـــتـحـــــــاريـــــــة الـــتـــي وقـعـــت يف 9
تشرين الثاني املاضي واودت بحياة
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بـهـــــــــــدف زيـــــــــــادة اإلنــــتـــــــــــاج
وخـاصـة مـادة الغــاز السـائل
وتغـطـيـــة احلـــاجـــة احمللـيـــة
مــنـهـــــــا خـالل شـهـــــــر متـــــــوز

املقبل.
ويذكـر ان خطط الـوزارة قد
بــــدأت مـنــــذ فـتــــرة طــــويلــــة
بتــأهـيل املـصــايف العـــراقيــة
مـــنهـــــا مــــصفـــــى الــــشــمـــــال
والــــــــــــوســـــــط واجلــــنــــــــــــوب..
ويــتـــــوقع ان تـــســـــاهــم هـــــذه
اخلــــطـــــــة بـــــــزيـــــــادة إنـــتـــــــاج
املـــصــــــايف وتـقلـــيل نـــــســبــــــة
االستيراد من دول اجلوار.

بغداد/ املدى 
هنـأ الـرئـيس االيــراني محمـود احمـدي جنـاد نـظيـره رئيـس جمهـوريـة
العـراق جالل طــالبــاني بـإعــادة انتخــابه رئيـســا للعـراق لـواليـة ثــانيـة
مـوجها دعـوة له لزيـارة ايران. وذكـر مكتـب رئاسـة اجلمهـورية يف بـيان:
ان الرئيس االيراني اعتبر -خالل اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي-
اعـادة انتخـاب الطـالبانـي رئيسـا للعراق يـوما مـشهودا مـوجها الـدعوة
اليه لـزيـارة ايـران. من جـانـبه شكـر الـرئيـس العـراقي نـظيـره االيـراني

واشاد بالعالقات التي تربط البلدين اجلارين.

الرئيس اإليراين هينىء نظريه العراقي بإعادة
انتخابه ويدعوه لزيارة إيران

ساس".
وبعــــد دقــــائـق فجـــــر صفـــــاء علــي
مـــدخل "الــدايــز ان" بـيـنـمـــا تفجــر
حـــــــزام رواد عـلـــي يف بـهـــــــو فـــنـــــــدق

"غراند حياة".
وذكـر القـرار ان سـاجـدة الـريـشـاوي
كـــانـت قـــد سـجلـت قــبل الـتـفجـيـــر
بــســاعــات شــريـط فـيــديــو ضـمـنـته
آيـات قــرآنيـة واعالنــا عن العـمليـة،

اال ان الشريط لم ينشر.
وظهــرت ســاجــدة علــى الـتلفــزيــون
ـــــرســمــي االردنـــي بعــــــد ان اعلــن ال
رئيس الوزراء السـابق عدنان بدران
ان سكـان مــدينـة الـسلـط سلمـوهـا
الــى قــوات االمن وســردت تفــاصـيل

عملية التفجير الثالثية.
ــــة ــــدول يــــذكــــر ان محـكــمــــة امــن ال
اصـــدرت غـيـــابـيـــا بـحق الـــزرقـــاوي
زعــيــم تــنـــظــيـــم القــــاعـــــدة يف بالد
الــرافــديـن ثالثـــة احكــام بــاالعــدام

حتى اآلن.
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التفجيرات.
وقــــام مـــــازن شحـــــادة وفقـــــا لقــــرار
ـــــــــاســـتـــئـجـــــــــار شـقـــــــــة االتـهـــــــــام "ب
اليــواءالـعنــاصــر االنـتحــاريــة الـتي

سوف حتضر من العراق".
ـــــــريـــــشـــــــاوي وكـــــــانـــت ســـــــاجـــــــدة ال
واالنتحاريـون الثالثة الـذين نفذوا
الـتفجيـرات يف ثالثـة فنـادق اردنيـة
"راديــســون ســاس" و"غــرانــد حـيــاة"
ـــوا الـــى االردن و"دايـــز ان" قــــد دخل
بجـــوازات سفــر مــزورة قـبل تـنفـيــذ

العملية باربعة ايام.
وادعت الـريشاوي علـى احلدود انها
ــــــــى "امـل الـعـالج مـــن قــــــــادمــــــــة عـل
العقـم". واورد القــرار االتهــامـي انه
ـــــات احلـــــزام "بعــــــد فحـــص مـكـــــون
النــاسف املـضبــوط بحـوزة سـاجـدة
تـبـني انهــا قــدحـت بــالـفعل صـــاعق
التفجـير لكنه لم ينفجـر بعد ثوان
من اقـدام زوجها علـى تفجير قـاعة
ــــراديـــســــون عـــــرس داخل فــنــــدق ال
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مـحمــد شحــادة وخمـسـة عـراقـيني
فروا من اململكة عقب التفجيرات.
والعـــراقيـــون اخلمـســـة هم عـثمــان
اسمــاعـيل الــدلـيمـي وهيــام خــالــد
حــسـن وولـيــد خــالــد حــسـن ونهــاد
فـــواز الـــريـــشـــاوي وكـــرمي جـــاسـم
الـفهـــداوي. ويـــواجه املــتهـمـــون يف
حال ادانتهم بالتهم املوجهة اليهم
عقوبـة االعدام. ووافقت نيـابة امن
الـدولـة علـى "اسقـاط دعـوى احلق
العـــام" عـن االنــتحـــاريـني الــثالثـــة
الذيـن شاركـوا بتفجـير الفـنادق يف
عمــان وهم الــشمـري زوج سـاجـدة،
وصفـــاء محـمـــد علـي ورواد جــاسـم
عـبــد وجـمـيعهـم عــراقـيــون بــسـبـب
مـوتهم. واوضح القرار ان الزرقاوي
زوّد االردنـي مـــازن شحـــادة وثالثـــة
عـراقـيني بـينـهم املــرأة هيـام خـالـد
حـسن "بـأحـزمـة مـتفجـرة نـاسفـة"
ــــوا الــــى االردن قــبـل نحــــو ثــم دخل
ــــــصـف الـــــــــشـهــــــــــــر مــــن شـهــــــــــــر ون
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احملكـمـــة. وقـــالـت ردا علـــى اسـئلـــة
القاضي انها تلقت تعليما ابتدائيا
كمـا اكـدت انهـا عقـدت قـرانهـا علـى
زوجهــا عـلي حــسن الــشمــري قبـيل

دخولها االردن.
وكـان مصـدر قضـائي قـد اكـد يف 14
اذار املــاضـي ان نـيــابــة امـن الــدولــة
اعـــــدت قــــــرار اتهـــــام بـحق االردنــي
ـــة ـــزال اخلـاليل املـتــطـــرف احـمـــد ن
ــــزرقــــاوي ــــو مـــصعـب ال ــــأب املـلقـب ب
وعـشــرة آخـــرين بـينـهم الــريـشــاوي
ــــــى مـحـكــمــــــة امــن الحــــــالــتـهــم ال
الـــدولـــة. ووجهـت الـنـيـــابـــة تهـمـتـي
"املــؤامـــرة بقـصـــد القـيــام بــاعـمــال
ارهـابيـة بـاستخـدام مـواد مفـرقعـة"
و"حـــيـــــــازة مـــــــواد مـفـــــــرقـعـــــــة دون
ــــــــونـــي بـقــــصــــــــد ــــــــرخـــيــــص قــــــــان ت
ــــــى وجـه غــيــــــر اســتـخــــــدامـهــــــا عـل
ــــريـــشــــاوي مـــشــــروع". وحتــــاكــم ال
وجـــاهـيـــا بـيـنـمـــا يحـــاكـم غـيـــابـيـــا
الـزرقــاوي واردني ثـان يـدعـى مـازن
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حوالي 60 شخصا.
واستغـرقت اجللسـة اقل من خمس
دقائق وجه الـقاضي خاللهـا اسئلة
عــن اســـمهـــــا وســـنهـــــا وحـــــالـــتهـــــا
االجــتــمــــاعــيــــة وعــن مـــســتــــواهــــا
التعليمي ثم قرر توجيه رسالة الى
نقـابـة احملـامني يطـلب فيهـا تعيني

محام لكي يتولى الدفاع عنها.
واوضـح مصــدر قضــائي ان حتـديـد
ــــا ــــة سـيـكــــون رهـن اجللـــســــة املقــبل
بــاستجـابـة نقـابـة احملــامني لـطلب
احملـكمــة. وبــدت الــريـشــاوي -الـتي
ــــــــزع فـــتـــيـل احلــــــــزام فــــــشـلـــت يف ن
النـاسف ابـان حفل زفـاف يف فنـدق
راديسـون ساس وفرت هـاربة قبل ان
يلقـى القـبض عـليهـا بعـد يــومني-
نحيلة قصيـرة القامة وهـي جالسة
ــــــة الـقــــــدمــني ــــــى االرض مـكــبـل عـل
مـــرتـــديـــة حجـــابـــا بـنـي اللـــون وزي

السجناء االزرق وبنطاال اسود.
لـكــنهـــا وقفـت لـــدى دخـــول هـيـئـــة
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تـــأجـيل حمـــاكـمـــة العـــراقـيـــة املـتـــورطــــة يف تفجـريات فـنـــادق عـامن


