الرتبية تعني ()1139حارساً امنياً
بغداد/املدى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

و ()104معلمني ومدرسني

فخري كرمي
العدد ( ) 790السنة الرابعة االربعاء()11تشرين االول 2006

اعلــن يف وزارة الــت ـ ــربــي ـ ــة عــن اســم ـ ــاء املع ـي ـنــني اجل ـ ــدد ب ـ ــواقع
()1139حـارسـاً امـنيـاً مــوزعني علـى املـديـريـات العـامـة يف بغـداد
واحملــافظـات وكـذلـك تعيـني ( )104معلـمني ومــدرسني مــوزعني
على املديـريات كافة .وذكـر مصدر يف الوزارة ان اللجـنة مستمرة
يف النظـر بالطلبات املقـدمة اليها وستشهـد االيام املقبلة ظهور
قـوائم جديـدة للمديـريات العامـة لتربيـة واسط وديالـى ،مؤكداً
أن وزارة الـتــربـيــة تــسع ــى للحـص ــول علــى درجــات وظـيفـيــة يف
االشهـر املـقبلـة لــزج اكبـر عــددٍ من اخلــريجني إذ ان الـوزارة قـد
اسـتحـصـلت املــوافقــات عل ــى بنــاء()1000مــدرســة مــوزعــة علــى
عموم القطر يف العام املقبل.
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صفحة

دينارا

اقـــــــــــــــــــــرار قـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــون االســــــــتــــــــثــــــــامر
يف محاكمة االنفال  ..علي كيمياوي وسلطان يتمنيان املوت

شـــــــاهـــــــدة :اغـــتــــصـــبـــــــوا الـــنــــــســـــــاء ..ورمـــــــوا اجلـــثـــث لـلـكـالب
بغداد  /املدى
شهـدت جلسة محاكـمة صدام وعدد
من اعـوانه يف قـضيـة االنفـال امـس
ط ـ ــرد جـمــيع املــتهـمـني مـن ق ـ ــاع ـ ــة
احملـك ـ ــم ـ ـ ــة ب ــع ـ ـ ــد ان دار جـ ـ ـ ــدل ب ــني
القـاضي واملتهمني حـول االنضباط
يف قاعة احملاكمة.
كـم ــا شه ــدت اجلل ـســة أمــس افــادات
عدد من الشهود والذين اكدوا وقوع
ح ــاالت اغـتـص ــاب ع ــدي ــدة مـن قـبل
الـضباط املـشرفني علـى سجن نقرة
السلمان لعدد من املعتقالت .
وق ـ ــرر القـ ــاضــي محـم ـ ــد العـ ــريـبـي
اخلليفـة طرد صدام بعـد جدل حاد
ثم امــر بــاخــراج املـتهـمني اآلخــرين
واسـدال الستـارة وقطع الصـوت كما
قــرر حت ــويل احملــاكـمــة ال ــى جل ـســة

مغلقة.
وقــبل ان يـ ــأمـ ــر بـ ــاعـالنه ـ ــا جلـ ـسـ ــة
مغلقــة ،قــرأ صــدام آيــة مـن القــرآن
ح ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـي ـ ـنـه وبـ ــني
ج ـ ـ ـ ـ ــدل ـ
ثـ ــم دار ـ
القاضي حول قطع الصوت.
فق ــال العــريـبـي للـمـتهـمـني بعــد ان
ص ـ ــدام "لق ـ ــد افـ ــسحــت لـكــم
ط ـ ــرد ـ
اجملـ ــال للـنقـ ــاش لكــنكـم تفـتـعل ــون
املـشـاكل فـانـتم تـريـدون اثـارة جـدل
كلـمـ ــا اسـتــبعـ ــد احـ ــد املــتهـمـني" يف
اشارة الى طرد صدام.
مـن جهـته ،قــال عـلي حـسـن اجمليــد
امللقــب بعلــي الكـيـمـي ــاوي "اري ــد ان
يصـدر احلـكم اآلن وامتنـى ان يكـون
االعدام لننتهي".
وب ــدوره ،ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع االسـبق
سل ـطـ ــان هـ ــاشـم "امتـنـ ــى ان ي ـطـلق

قمت بتـبني طفلني تـركهما اهـلهما
ومت اطالق سـراحي بعـد ستـة اشهـر
ونصف".
وتــابعت "يف احـد االيـام دخل علـينـا
رجـال يـضعــون اقنعـة وقـامـوا بـرش
مـ ــادة فـ ــانـتـ ـش ـ ــر القــمل والـ ــسعـ ــال
الـ ــديكـي وت ــويف ع ــدد مـن االطف ــال
( )...ووضـع ــت امـ ـ ـ ــرأة مـ ـ ـ ــول ـ ـ ــودا يف
املــرحــاض وقـطعـنــا احلـبل ال ـســري
بــواسـطــة قـطعــة من زجــاج ومت لف
ـط ـ ـ ــة ق ـ ـطـعـ ـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـطـفـل ـب ـ ـ ــواسـ ـ ـ
اجلنفاص".
وقــالـت "عــدت الــى قــريـتـي ووجــدت
ممـتلكاتنـا محترقـة وعرباً يـحرثون
اراضـين ــا فتــوجـهت ال ــى جمـجمــال
للـ ـسـكــن ه ـن ـ ــاك لــم يــبق اح ـ ــد مــن
اف ـ ـ ـ ــراد ـع ـ ـ ـ ــائـل ـ ـتـ ــي ( )...اطـ ـ ـ ـ ــالـ ــب
ـ

علـي الـ ــرصـ ــاص هـنـ ــا واال اتعـ ــرض
لالهـانـة" .فــرد القــاضي قــائال "من
يتعرض للمتهـمني باالهانة يعرض
احملكمة لالهانة".
وامـر بتحـويل احملـاكمـة الـى جـلسـة
مغلقة.
ونــادى القــاضـي علــى امــرأة كــرديــة
لالدالء بشـهادتها بقـيت خلف ستار
قـائلة "اعـتقلنا اجلـيش وبقينـا معاً
ليلـة واحدة ويف اليـوم التالـي نقلوا
بعــضنــا الــى نقــرة الـسـلمــان (قــرب
السماوة يف اجلنوب)".
واضــافت "اخــذوا بـصمــاتنــا وقــالــوا
لنــا انـتم عــائالت اخمل ــربني وعـمالء
ايــران .بقـين ــا هنــاك اربعــة اي ــام ثم
نقلـونـا الــى معـسكـر الـدبـس (قـرب
كـركـوك) كــأننــا كنـا يف يـوم احلـشـر.

بينهم مفجر الروضة العسكرية ومقر االمم املتحدة والسفارة االردنية

االعــــدام ألرهــــابـيـني اديـنــــوا بجــــرائـم تـفجـري وقــتل ورسقــــة
بغداد -النجف  /املدى والوكاالت
حكـمت احملكمـة اجلنـائيـة يف بغداد
ب ــاالع ــدام شـنقـ ـاً حـت ــى امل ــوت عل ــى
متهـم اعتـرف بــاشتـراكه يف تـفجيـر
الـ ـ ـسـف ـ ـ ــارة االردنــي ـ ـ ــة ومـق ـ ـ ــر االمم
امل ـتـح ـ ـ ــدة وال ـ ـصـل ـيــب االحــم ـ ـ ــر يف
بغداد ،كمـا حكم على متهـم تونسي
ب ـ ــاالع ـ ــدام لـ ــضلـ ـ ــوعه يف اغ ـت ـي ـ ــال
االعالمية اطوار بهجت
وحكمت احملكمـة اجلنائيـة املركـزية
يف بـغـ ـ ـ ـ ـ ــداد عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـتـهـ ــم (أ.ع.أ)
ب ــاالع ــدام شـنقـ ـاً حـت ــى امل ــوت بع ــد
اعـت ـ ــرافه بـ ــاالشـتـ ــراك يف تـفجـيـ ــر
الــسف ــارة االردنـي ــة يف بغ ــداد ومق ــر
االمم املـتحدة والـصليب االحـمر يف
بغ ـ ــداد .وق ـ ــال م ــصـ ـ ــدر اعالمــي يف
مجلــس القـضــاء االعلــى ان املـتهـم
ادي ــن بـجـ ـ ـ ــرائ ــم اخـ ـ ـ ــرى ك ــتـ ـ ـ ــرؤسـه
مجاميع ارهابية ارتكبت الكثير من

اجلـ ــرائـم واالعـتـ ــداء علـ ــى مـ ــراكـ ــز
الـشـرطــة وتفخـيخ الــسيـارات وقـتل
املـواطـنني االبـريـاء .مـشيـراً الـى ان
عقـ ــوبـ ــة االعـ ــدام جـ ــاءت مـنـ ــاسـبـ ــة
ومتـوازنـة مع االفعــال التي قـام بهـا
املتهم.
ك ـم ـ ــا ق ـ ــررت احملـك ـم ـ ــة اجل ـن ـ ــائ ـي ـ ــة
املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة جتـ ـ ــرمي امل ــتهــم (أ.ع.أ)
وحكمت علـيه باالعـدام شنقـاً حتى
املــوت لـت ــرؤسه جـمــاعــة ت ـسـتهــدف
االموال العامة.
مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى قـ ـ ــررت محـك ـم ـ ــة
جــنـ ـ ــايـ ـ ــات كـ ـ ــركـ ـ ــوك ادانـ ـ ــة امل ــتهــم
(ن.ح.ج) وحـكـمــت علــيه بـ ــاالعـ ــدام
شنقـاً حتى املوت لقـيامه بقتل احد
االشخ ــاص ومـن ثـم س ــرقـ ــة جه ــاز
املوبايل الشخصي للمجني عليه.
واشـ ـ ــار امل ــصـ ـ ــدر الـ ـ ــى ان القـ ـ ــرارات
الـســابقــة مت تـصــديقهــا ملــوافقـتهــا

حترير احلكم الدويل

اعتقال عراقي يف املانيا
وزع ارشطة لزعامء القاعدة

املختطف حازم حسني
بغداد/املدى

قـ ـ ــال مـ ــسـ ـ ــؤول يف احتـ ـ ــاد كـ ـ ــرة
القــدم ان احلـكم ال ــدولي حــازم
حـ ـ ـســني مت حتـ ـ ــري ـ ـ ــره بعـ ـ ــد ان
اختـطفه مـسلحــون مجهـولـون
عصر االحد املاضي قرب ملعب
الشعب الدولي.
ونـقـل امل ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤول عـ ــن احلــكـ ــم
الـ ــدولـي ق ـ ــوله "قـ ــامـت احـ ــدى
اجل ــمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــده ــم مــكـ ـ ـ ــان
احــتج ـ ــازه ب ـ ــأح ـ ــدى ض ـ ــواحــي
الع ــاصـم ــة بغ ــداد وح ــررته مـن
خاطفيه عصر االثنني".
ولم يوضح املصـدر من هي هذه
اجلـمـ ــاعـ ــة ومـ ــا اذا كـ ــانـت قـ ــد
وقـعت مــواجهــات خـالل عمـليــة
التحرير.
يـشــار الــى ان حــازم حــسني هــو
حـكــم دولــي قـ ـ ــاد الع ـ ــدي ـ ــد مــن
امل ــب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول ــي ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
الصعيدين العربي واآلسيوي.

برلني  /الوكاالت

اعـتـقلـت الـ ــسلــطـ ــات األمـنـيـ ــة
بـأملــانيـا أمــس الثالثـاء عــراقيـاً
يــشتـبه بــأنه ق ــام بنـشــر رســائل
لــزعمــاء تنـظـيم القـاعــدة علـى
اإلنترنت.
وقــال االدعــاء العــام األمل ــاني إن
ال ـ ــسل ــط ـ ــات اع ـتـقلــت امل ـ ــدع ـ ــو
إب ــراهـيـم ،ال ــذي لـم يــش ــر إل ــى
اس ــمه ك ـ ـ ــامالً ،قـ ـ ــرب مـ ـ ــديــنـ ـ ــة
أوزنــبـ ـ ــرويـك الـ ـ ــواقعـ ـ ــة غـ ـ ــربــي
البالد ،كما مت تفتيش غرفته.
ويتهم إبـراهيم بأنه نشر رسائل
ص ــوتـي ــة وفـي ــدي ــوي ــة ل ــزعـم ــاء
القــاع ــدة والقــاع ــدة يف العــراق
علـى اإلنتـرنت "وبقيـامه بـذلك
فـإنه يـدعم األنـشطـة اإلرهابـية
للجماعات وأهدافها".
وقال االدعـاء العـام إن الرسـائل
التـي مت نشـرهـا علـى اإلنتـرنت
كـانت صـادرة عن كل من أسـامـة

القانون.
مــن جه ــة اخـ ــرى حكـم أم ــس عل ــى
متـهم تــونـسـي اجلنــسيــة بــاالعــدام
لضـلوعه بـاغتيـال االعالميـة اطوار
بـهـج ــت وبـ ـتـفـج ــيـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــدي
االمــامني احلـسـن العــسكـري وعـلي
الهادي عليهما السالم يف سامراء.
ومتـكنت مـديـريـة مكـافحـة االرهـاب
يف محـافـظـة الـنجف بــالتعــاون مع
منـظومـة استخبـارات وأمن النجف
مـن الق ــاء القـبــض عل ــى االره ــابـي
(ب .ق .م) والــذي يعمـل لصـالح مـا
يـسمـى بجمـاعـة التـوحيـد واجلهـاد
ومن املـشـاركـني يف تفـجيـر مـرقـدي
االم ـ ــامــني الع ـ ـسـك ـ ــريــني علــيه ـم ـ ــا
السالم يف سامراء.
وقــال مـصــدر مخــول يف محــافـظــة
النجف لـ (املـدى) ان كمـائن نـصبت
لـلمـتهـم بعــد ورود معلــومــات تـفيــد

بـ ـ ـ ــن الدن ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـبــه ،أميـ ـ ـ ــن
الـظــواهــري ،والــزعـيـم ال ـســابق
ل ـتــن ـ ـظ ـيــم الـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف بـالد
الـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــديـ ــن ،أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـصـعـ ــب
ال ــزرق ــاوي ،ال ــذي قـتل يف غ ــارة
ج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ش ــم ـ ـ ــال ــي بـغ ـ ـ ــداد ،يف
حزيران املاضي.
ولـم يفض االدعاء العام باملزيد
من الـتفــاصـيل حــول أنـشـطـته
املـزعـومـة يف الـتصـريـح الصـادر
عـنه والــذي نقلـته األسـوشـيتـد
برس.
ورفــض احملقق ــون اإلقلـيـمـي ــون
يف واليــة ســاك ـســونـيــا الــسفلــى
التعليق على األنباء.
ويـنتـظـر أن يـتم تقـدمي الــرجل
املـ ـ ــش ــتـ ـبـه بـه إل ـ ـ ـ ــى احملــك ــم ـ ـ ـ ــة
الفــي ـ ــدرالــي ـ ــة الــيـ ـ ــوم األربع ـ ــاء
التخـ ــاذ قـ ــرار ب ــشـ ــأنـه وإيقـ ــافه
ب ـ ـتـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــة دعـ ــم املـ ــن ـ ــظـ ــمـ ـ ـ ـ ــات
اإلرهابية.

انتقـالـه من محــافظـة الـنجف إلـى
عدد مـن احملافظـات حيث مت نصب
سيـطرات مـؤقتة ومـفاجئـة للقبض
علـيه ،واضاف املـصدر :ان معلـومات
اخ ـ ـ ــرى وردت ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ب ـ ـ ــان امل ـتـهــم
متـواجـد يف مـنطقـة حنـون بـاحـدى
الــدور الــسكـنيــة ومت تـطــويق الــدار
وبعـ ـ ــد تف ـت ـيـ ــش دقــيق عــثـ ـ ــر عل ـ ــى
االرهــابي وهـو مخـتبـئ حتت فـراش
قــدمي ،وهــذا هــو ارهــابـي خـطــر مت
الـقـ ـب ـ ــض عـلـ ـيـه يف الـ ـنـجـف خـالل
اسبوع.
مــن جهـ ــة اخ ـ ــرى القـت مـ ــديـ ــريـ ــة
مـك ـ ـ ــافحـ ـ ــة اجلـ ـ ــرميـ ـ ــة يف ال ـنـجف
القـبــض عل ــى اح ــد احملـت ــالـني مـن
اصحـاب بيـع وشراء العقـارات ،وكان
املـ ـتـه ــم قـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــام يف وق ــت سـ ـ ـ ــابـق
ب ــاالحـتـي ــال عل ــى م ــواطـن وس ــرق ــة
مبلغ  17مليون دينار.

برملان كردستان يشارك

يف التحقيق مع عمالء النظام السابق
اربيل  /فؤاد عثمان
اعلن رئيس برملان كردستان عدنان املفتي ان
الـلج ـن ـ ــة ال ـتــي شــكل ــته ـ ــا رئ ـ ــاسـ ـ ــة االقل ـيــم
للـتحقـيق يف قــضيــة الـشخــصيــات الكــرديــة
املتعـاونـة مع الـنظـام السـابق سـتضـم عضـواً
برملانيا.
وق ــال املفـتـي عقـب جل ـس ــة عقــدت ملـنــاق ـشــة
ق ـضـيـ ــة الـ ــشخ ـصـيـ ــات الـكـ ــرديـ ــة املــتهـمـ ــة
ب ــالـتع ــاون مع الـنـظ ــام ال ـس ــابق ان اعـض ــاء
الـب ــرمل ــان عـب ــروا عـن دعـمهـم وم ـس ــانـ ــدتهـم
اللجـنــة الـتـي شـكلـت مـن قـبل رئـيــس اقلـيـم
كردستان للتحقيق يف االسماء التي نشرتها
صـحف مـحلـيـ ــة وقـ ــالــت انه ـ ــا تعـ ــاونــت مع
اجهزة النظام السابق.
وحـول مـوقف بـرملـان كــردستـان مـن عضـويـة
اللذين ورد اسماهما يف الصحف قال املفتي
ان البرملان قرر فسح اجملال للجنة التحقيق
وهـو بانتـظار النتـائج التي ستـصل اليها ،ثم
يعلن البرملان موقفه بعد ذلك.

دراسة لزيادة اخلزين االستراتيجي من املواد املعلبة

الــتجـــارة :تــــوزيع مــنحــــة العـيـــد يف االسـبـــوع االخـري مـن رمــضـــان

بغداد  /كرمي السوداني
قــررت وزارة التجـارة تـوزيـع منحـة
العيـد التـي اقرهـا مجلـس الوزراء
والـبــالغــة عـشــرة آالف ديـنــار لـكل
فــرد يف االسبــوع االخيــر من شهـر
رمـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان املـ ـب ـ ـ ـ ــارك وت ـ ـ ـ ــوزع وفـق
ضوابط البـطاقة التمـوينية .جاء
ذلك خالل اجتـماع عقدته الوزارة
للمدراء العـامني فيها تـرأسه عبد
الفالح ال ـس ــودانـي وزي ــر الـتج ــارة
ومت فـيه اصـ ــدار تعلـيـم ــات ت ــسهل
عبرها آليات عملية التوزيع.
من جهـة اخـرى قـال مـديـر املـكتب
االعالمي يف الوزارة محمـد حنون

ان التجـارة اقتـرحت علـى مجلس
الــوزراء ولغــرض االســراع بـتــوزيع
مـنح ــة العـي ــد اض ــاف ــة مــبلغ 250
ديـنـ ــاراً لـكل فـ ــرد تع ـطـ ــى لـ ــوكالء
املـ ــواد الغـ ــذائـيـ ــة ضـمـن الـ ــرقعـ ــة
اجلغـرافية لـلمنطقـة كما مـعمول
به يف تـ ــوزيـع مفـ ــردات الـب ـطـ ــاقـ ــة
ال ـت ـم ـ ــوي ـن ـي ـ ــة مــن اجـل ان يق ـ ــوم
الوكالء بتأديه هذه املهمة بنجاح.
ال ـ ــى ذلـك شــكلــت وزارة ال ــتج ـ ــارة
جلـانـاً مخـتلفـة لـدراسـة اسـتيـراد
مـ ــواد مـعلـبـ ــة لـتـ ــدارك ال ـظـ ــروف
ال ـط ـ ــارئ ـ ــة .أك ـ ــد ذلـك م ـص ـ ــدر يف

الــوزارة واضــاف :لقــد نــوقــشت يف
أجـتـم ــاع تـ ــرأسه ال ــوزي ــر خـي ــارات
عدة لزيادة اخلـزين االستراتيجي
من املـواد الغـذائيـة وتوفـير خـزين
جـي ــد مل ــواد غ ــذائـيـ ــة معلـب ــة مـثل
اخل ـب ـ ــز والــبق ـ ــول ـي ـ ــات وال ـ ـس ـمـك
واألجـبـ ــان وإي ـ ــداعه ـ ــا يف مخـ ــازن
مبــردة لتــدارك الظــروف الطـارئـة
م ـثـل الف ـيـ ـض ـ ــان ـ ــات أو أي ظ ـ ــرف
أمني.
واضـاف املصـدر :ان الـوزيـر أكـد يف
االجتماع أن مـسألة تـوفير الغذاء
للـم ــواطـنـني يف فـت ــرات الـط ــوارئ
هـي من مـســؤوليــة احلكـومـة ،وان

وزارة الـ ـ ـت ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ه ـ ــي اجل ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلـكـ ــومـيـ ــة الـ ــوحـيـ ــدة اخملـ ــولـ ــة
بالتـوزيع واالستيراد وتـوفير املواد
الغذائية للشعب.
م ـشـي ــراً ال ــى قـي ــام الـ ــوزارة خالل
األيــام املقـبل ــة بتــوريــد هــذه املــواد
بع ـ ــد ان ــته ـ ــاء الـلج ـ ــان م ــن وضع
ت ــوصـي ــاته ــا بـطـبـيع ــة تـلك امل ــواد
واالماكن التي تخزن فيها.
وشـ ـ ـ ــدد امل ـ ـصـ ـ ـ ــدر عـلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذا
امل ــوضـ ــوع ال عالقـ ــة له ب ــاجل ــانـب
األم ـنــي وال ي ـ ـشــكل مـ ـصـ ـ ــدر قـلق
لـلمــواطنـني بقــدر مــا هــو حتــسب
ألي طارئ طبيعي.

املهجرين واملهاجرين :عدد العوائل املهجرة اكثر من مخسني الف
بغداد  /نصير العوام
كـشف وزير املـهجريـن واملهاجـرين عـن أن عدد
العــوائل املهجـرة قـسـريــا بلغ  51الف عـائلـة
تتركز معظمها يف بغداد.
وقـ ــال د .عـبـ ــد ال ـصـمـ ــد سل ـطـ ــان يف مـ ــؤمتـ ــر
صحفـي امــس الـثالثــاء حـض ــرته (املــدى) ان
هنـاك نزوحاً قـسرياً جـديداً من منـطقة سبع
البـور ،أذ وصل الـعدد الـى  691عائـلة نـازحة".
وأض ــاف"مت ت ــشكـيل جلـن ــة ط ــوارىء ملـت ــابع ــة
أم ــور املهجــريـن وتــوزيع احلـصـص الغــذائـيــة

والعينـية بـالتنـسيق مـع املنظـمات االنـسانـية
ودائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ــن وزارة ال ـع ـ ـ ـمــل وال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية".
وشـدد سلطان على أن جنـاح استقرار العوائل
وايقـاف عـمليــات التـهجيـر القـسـري مـرهـون
بنجاح مشروع املصاحلة الوطنية.
مـ ــوضحـ ــا أن تخ ـصـي ـصـ ــات مـجل ــس الـ ــوزراء
للـ ــوزارة فـيـم ـ ــا يخ ــص املهـ ــاجـ ــريـن بـلغـت 6
ماليني دوالر ،ومن املؤمل زيادة أربعة ماليني
أخرى.

وبني وزيــر املهجـريـن واملهـاجــرين أن تــوطني
العوائـل املهجرة يكـون يف مناطق بـالقرب من
منـاطق النـزوح ملـنع التـغييـر الـدميـوغـرايف يف
املـنـ ــاطق الـتـي ت ــشه ــد نـ ــزوح العـ ــوائل والـتـي
تشهد مناطقها أعمال عنف طائفي.
وفـيـم ــا يخــص الع ــوائل املهــاجــرة الــى خــارج
العـراق .قال:هنـاك  750الف نسمـة يف عمان،
وأكـ ـث ـ ـ ـ ــر م ــن  500الـف يف س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا وع ـ ـ ـ ــدد
املهـ ـ ــاجـ ـ ــريــن الـ ـ ــى اي ـ ـ ــران قل ــيل لـكــن عـ ـ ــدد
العراقيني املقيمني فيها بلغ  90الف عائلة.

بـتعــويـض املـمـتـلكــات واعــادة رفــات
الشهداء".
واجـ ــابــت رداً علـ ــى سـ ــؤال مـن احـ ــد
احملـامني حـول حـاالت اغتـتصـاب او
حـمل او اجهــاض يف املعـتقل "كــانت
هـناك عمليات اغتصاب يف املعتقل"
لكن القاضي امر بقطع الصوت.
وق ـ ــالــت ان "ع ــمالء مــن
ثــم ـع ـ ــادت ـ
االك ــراد رافق ــوا اجلـيــش العـتق ــالـي
مع ثالثة من اشقاء زوجي".
مـن جهـتهــا ،قــالـت شــاهــدة كــرديــة
اخــرى بــدا من صــوتهــا انهــا ليــست
مـتقــدمــة يف ال ـسـن ان قــوات االمـن
قبـضت عليهـا مع جدتهـا يف نيـسان
 1988ثم مــا لبـثت هــذه االخيـرة ان
"توفيت يف املعتقل يف وقت الحق".
واضــافـت ال ـشــاهــدة الـتـي لـم يعلـن

عـن اسـمهــا مـن خلف سـتــارة ايـضــا
"عشنا ظـروفا بالغة القساوة بحيث
اصبت بـأمـراض جلـديـة ( )...كـانـوا
يـحق ـن ـ ــون ال ـن ـ ـس ـ ــاء مب ـ ــواد تـ ـ ــوقف
ال ـطـمـث وتـتـ ـسـبـب بـتـ ــورم وآالم يف
البطن والفخذ".
واتهـمـت "ضـ ــاب ـطـ ــا يـ ــدعـ ــى جـعفـ ــر
احلالوي بــالتحـرش بــالنـسـاء ()...
وامسك مـرة بفتـاة جميلـة جدا من
كـ ــويـ ــسجــنق قـ ــائـال لهـ ــا (انـت لـي)
فـبــصقـت يف وجـهه ثـم ام ــره ــا ب ــان
ت ـشـتـم املال م ـصــطف ــى ب ــارزانـي ثـم
بــصقــت يف وجهه م ــرة اخ ــرى فق ــام
بـتمــزيـق ثيــابه ــا واغتـصــابهــا امــام
والـديهـا" .وتــابعت "لقــد قتلهـا بعـد
ان اغتصبها".
وروت ق ـ ــائلـ ــة "يف اح ـ ــدى اللـيـ ــالـي،

سمعـت فتـاة تـتنهــد وتبـكي وعــرفت
يف اليــوم التــالـي انهــا اقــدمـت علــى
االنــتح ـ ــار بعـ ــد ان مت اغـت ـص ـ ــابهـ ــا
االمـر الـذي اثـار غـضبــا يف صفـوف
ال ـ ــذيــن قـ ـ ــرروا ضـ ـ ــرب
ال ـ ــسجـ ــن ـ ــاء ـ
الضابط احلالوي".
وت ــابعـت "بع ــد اي ــام ق ــام ال ــسجـن ــاء
ـض ـ ـ ــرب احلالوي ـف ـ ــدخـل عل ـيــنـ ـ ــا
بـ ـ
عـ ـشـ ــرات اجلـنـ ــود الـ ــذيـن ضـ ــربـ ــوا
اجلـمـيع حـت ــى االطفــال ( )...واثــر
ذلك مت نقـلنــا الــى نقــرة الـسـلمــان
حـيـث كـ ــانـت عــملـيـ ــات االغـت ـصـ ــاب
كـثيــرة خصـوصـا بعـد عــزل النـسـاء
ـش ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ع ــن
وال ـ ـ ـ
ـرج ـ ـ ــال ـ
ع ــن ـال ـ ـ ـ ـ
العجائز".
وق ــالـت ان "ال ــوفـي ــات ك ــانـت ت ــرم ــى
لتاكلها الكالب قرب اسوار املعتقل"

جملــس النــواب يقــر قــانـــون االستـثامر بــاالغلـبيــة
بغداد  /هشام الركابي
وافق مـجلــس الـنـ ــواب عل ــى
مشـروع قانـون االستثـمار يف
اجللـسـة الـتي تـرأسهـا امـس
الـ ـنـ ـ ـ ــائ ــب االول لـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس
مجلس النواب الشيخ خالد
الع ـطـيـ ــة  .ومت اعـ ــداد هـ ــذا
امل ـ ـشـ ـ ــروع مــن ق ــبل جل ـنـ ـ ــة
االقـ ـت ـ ـص ـ ـ ــاد واالسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ــار
واالعمــال بــرئــاس ــة الن ــائب
ع ــن االئـ ـتـالف املـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــد د.
حيــدر الـعبــادي بعــد اجــراء
التعديالت املناسبة عليه.
وج ــرى الـتـص ــويـت عل ــى كل
مـ ــادة مـن املـ ــواد علـ ــى حـ ــدة
ولـيس بحـسب اتـفاق مـسبق
بـني اعضـاء اجمللـس .ونـالت
جـ ـمـ ـيـع امل ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـ ـ ــوافـق ـ ـ ـ ــة
باالغلبية .
ويتضمـن مشروع االسـتثمار
 36مـ ــادة وســبعـ ــة ف ـصـ ــول و

ت ـشـمل م ــواده كل مــا يـتـعلق
ب ـ ـ ــاالس ـت ـث ـم ـ ـ ــار والـق ـ ـط ـ ـ ــاع
اخلـ ـ ـ ـ ـ ــاص واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــار
االج ـن ـبــي واالس ـت ـث ـمـ ـ ــار يف
االق ـ ــالـيـم وتـ ـشـكــيل هـيـئ ـ ــة
االستثمار.
وشه ــدت اجلل ـس ــة نقــاشــات
ب ـ ــني االعـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـت ـص ـ ــويــت عل ـ ــى مـ ـش ـ ــروع
القــان ــون .واعت ــرض الن ــائب
عن الـتحــالف الكــردستــاني
ع ـب ـ ــد اخل ـ ــالق زنـك ـن ـ ــة قــبل
الـت ـص ــويــت عل ــى ت ــوقـيــته ،
وقــال  ":ان التـصــويت يـجب
ان يكـون بعـد اربعـة ايـام من
مـنـ ــاقـ ـشـ ــة املـ ـش ـ ــروع ونحـن
ناقشنا القانون يوم االحد".
فـيم ــا اعت ــرض النــائـب من
االئـتـالف الع ــراقـي امل ــوح ــد
عبــد الكــرمي العنـزي علـى "

اهـ ـمـ ـ ـ ــال بـعـ ــض الـفـقـ ـ ـ ــرات
املقـ ــدمـ ــة مـن قــبل اع ـضـ ــاء
اجمللس كونها حتدث تغييرا
كامال ملشروع القانون".
م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـبـه قـ ـ ـ ــال رئـ ـيـ ـ ــس
اللـجنــة حيــدر الـعبــادي":ان
القـانون قـدم جمللس الـنواب
مـنذ  3اشهـر وبالتـالي يجب
ان ي ـتــم االنــته ـ ــاء مــنه اآلن
واقــراره مــوضحــا ان جلـســة
االحـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــاض ــي ل ــم ت ـك ــن
للـمـن ــاقـ ـشـ ــة بل لـ ـش ــرح م ــا
قامـت به اللجنـة من اعـمال
.
وض ـ ـمـ ــن جـ ـ ـ ـ ــدول اع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
اجلـلـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة وافـق مـجـل ـ ـ ــس
النـواب علـى مـشـروع قـانـون
الـ ـت ـ ـضـ ـم ــني ال ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــرى
التـصــويـت علـيه بــاالغلـبيــة
بع ــد ان مت اع ــداد نـص ــوصه
بـص ــورة دقـيق ــة حـيـث مت يف

اجللـ ـس ــة امل ــاضـي ــة ت ــأجــيل
الـت ـصـ ــويــت علـ ــى القـ ــانـ ــون
امل ـ ــذك ـ ــور ل ـ ــوج ـ ــود خالف ـ ــات
ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــري ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول بـعـ ــض
فقراته .
من جــانب آخـر اقـر مجلـس
الـن ـ ــواب ب ـص ـ ــورة مـب ـ ــدئـي ـ ــة
تـشكـيل جلنــة لتـنفيـذ نـص
امل ـ ـ ــادة  140مــن ال ـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــور
والقاضيـة بتطـبيع االوضاع
يف املـن ــاطق املـتـن ــازع علـيه ــا
خ ــاص ــة يف ك ــرك ــوك ب ـسـبـب
عـ ــدم الـت ـ ــوصل ال ـ ــى اتفـ ــاق
نهــائـي يحــسم عــدد اعـضــاء
اللجنـة املـذكـورة حـيث ارجـأ
رئ ـي ـ ــس اجلل ـ ـسـ ـ ــة ال ـ ـش ــيخ
خالـد العطية موعد حتديد
اسمـاء االعضـاء الــى جلسـة
الـ ـيـ ـ ـ ــوم االربـعـ ـ ـ ــاء لـغـ ـ ـ ــرض
حـصــول اتفـاق كــامل عـليهـا
من قبل الكتل البرملانية.

