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واشنطن / وكاالت
قال الرئـيس جورج بوش يوم الثالثاء انه
من احملتـمل ان تبقـى القـوات االمـريكيـة
يف العـراق بعد انقـضاء واليتـه يف غضون
ثالثــة اعـــوام لكـنه شــدد علــى ان احلــرب

االهلية لم تنشب هناك.
وتقـــاوم واشـنـطـن حتـــديـــد جـــدول زمـنـي
ــــــسـحـــب الـقــــــــوات مـع ان مــــــســــــــؤولـــني ل
امــريكـيني قــالــوا ان انـسحــابــا كـبيــرا قــد
ـــــــدأ يف وقـــت الحـق مـــن هـــــــذا الـعـــــــام يـــب
ويحـرص كثيـر من احللـفاء اجلمـهوريني
لـبــــوش علــــى اظهـــار انـه يجــــري حتقــيق
تقــــدم يف العــــراق وذلك قـبل انـتخـــابـــات
الكـوجنرس االمـريكي يف نوفـمبر تـشرين

الثاني.
ومع حتـذير الزعـماء العراقيـني والسفير
االمـريكي من خطر وشيـك لنشوب حرب
اهليـة يف العـراق فـان القـوات االمــريكيـة
املــدججــة بــالــسالح والـتي يـبلغ قــوامهــا

133 الفا تعتبر حيوية لكبح العنف.
وسُـــئل بـــــوش: مــتــــــى تغـــــادر كـل القـــــوات
االمـريكيـة العراق مغـادرة نهائيـة؟ فقال:
يف مــــؤمتــــر صـحفـي يف الـبـيـت االبـيــض
"هــذا بــالـطـبع هــدف وهــذا أمــر سـيقــرره

رؤساء وحكومات العراق يف املستقبل."
ويجــب علـــى بـــوش ان يـتــنحـــى حـيـنـمـــا
تـنقــضـي واليـته يف كـــانـــون الـثـــانـي عـــام

. 2009
ونـبه مــســـؤولـــو الـبـيـت االبـيـض الـــى انه
ـــــــى تـــنــــــسـحـــب "كـل" الـقـــــــوات سُـــئـل: مـــت
االمريكية وانه اشـار الى تصريحات أدلى
ــــــــراالت ــــــــرة جـــن ــــــــة االخـــي بـهــــــــا يف االون
امــــريكـيــــون يف العـــراق ويـتـنـبـــأون فــيهـــا
بتخفـيضات كبيـرة للقوات يف وقت الحق

من هذا العام ويف عام 2007 .
وعـبــــر نــــائـب الــــرئـيـــس االمــــريـكـي ديـك
شيـني يف كـلمــة القــاهــا علـــى اجلنــود يف
الــيــنـــــوي عــن االمـل يف خفــــض القـــــوات
لـكـــنه قــــــال ان القــــــرار يف هــــــذا الــــشــــــأن

سيتعني ان يتخذه القادة يف امليدان.
وقـــال شـيـنــي للجـنـــود يف قـــاعـــدة سكـــوت
اجلــويــة "مـع اكتـســاب القــوات العـــراقيــة
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بوش يتوقع بقاء قواته يف العراق ثالث سنوات
كاسي قائدا على االرض يف العراق.

وكان يتـوقع ان يعود كـاسي الى بلـده هذا
الـــصــيف لـكــن مــــســـــؤولــي وزارة الـــــدفـــــاع
االمـريكية )البنتاجـون( قالوا انه سيبقى

يف العراق "يف املستقبل املنظور".
وقــال )أبي زيـد( لـلصـحفيـني يف االسبـوع
املـاضي "ال أعتقـد اننـا قريـبون مـن حرب

أهلية" يف العراق.
وقال "أعتـقد ان احلرب االهليـة محتملة
اذا وقعت سلـسلـة من االحـداث الـسيئـة."
واضـــاف "أعـتقـــد انـنـــا يف مـــرحلـــة بـــدأت
احلكــومــة حتـصل فـيهــا علــى مـــا حتتــاج

اليه لبناء حكومة وحدة وطنية."
وأكـد )أبي زيـد( علـى احلـاجـة الن يـشكل
الـزعماء العراقيون "حكومة شرعية" بعد
االنـتخــابــات الـتـي جــرت يف 15 ديـسـمـبــر

كانون االول املاضي.

فرانكس يف متوز عام 2003 تواجه القوات
االمـريكية متردا عنيدا يف العراق وتسعى

الى اضفاء االستقرار على افغانستان.
وأكــــد مـــســــؤوال دفـــــاع طلـبــــا عــــدم نـــشــــر
اسـمــيهـمـــــا النه لـم يـعلـن رسـمـيــــا قــــرار
الـتمــديـــد ألبي زيــد ان رامــسفـيلــد طـلب
مـن أبي زيـد البقـاء يف مـنصـبه وانه وافق

على هذا الطلب.
ومن يتولى القيادة املركزية يبقى يف هذا
املنـصـب ثالث سنـوات ممــا يعنـي ان )أبي
زيـــــد( كـــــان مـــن املقـــــرر ان يــتــــــرك مهـــــام
منصبه هذا الصـيف. وسيصبح أول قائد
يـبقـــى فتــرة أطـــول منــذ اسـتحــداث هــذا

املنصب يف عام 1983 .
ويعـني قـرار رامـسـفيلـد انه سـيبـقي علـى
أكبر جنـرالني يف حرب العـراق. حيث قرر
يف وقت ســابق الـتمـديـد لـلجنـرال جـورج

ــــــر العـــملــيــــــة ــــــرة ومع ســي القــــــوة واخلــب
الـسيــاسيــة سيكـون بـاسـتطـاعـتنـا خـفض
مــستــويــات القـــوات دون ان نفقــد القــدرة

على هزمية االرهابيني."
مـن جـــانـب آخـــر قـــال مــســـؤولـــو دفـــاع: ان
اجلـنــرال )جــون أبـي زيــد( الــذي يــشــرف
علـى العـمليـات العـسكـريـة االمــريكيـة يف
العراق وافـغانستان بصفـته قائدا للقيادة
املركـزية وافق علـى البقـاء يف منصـبه ملدة
عام اخـر علـى االقل بنـاء علـى طلـب وزير

الدفاع دونالد رامسفيلد.
و)أبي زيـد - 45 عـامـاً( مـسـؤول عـن نحـو
250 الف جــنـــــدي امـــــريـكــي يف مــنـــطقـــــة
القـيـــادة املـــركـــزيـــة الـتـي تــشـمل 25 دولـــة
متـتــــد مــن القــــرن االفـــــريقـي الــــى اسـيــــا

الوسطى وتضم معظم الشرق االوسط.
ومنــذ ان خلف )أبي زيـد( اجلنـرال تـومي

ـ ـ
بغداد / رويترز

دعــــــا إيــــــاد عـالوي رئـــيـــــس
الـوزراء الـسـابق الـى تعـزيـز
قـوات االمن لـلحيلـولـة دون
انفجــار الـصــراع الـطــائفـي
يف العـراق الـى حــرب أهليـة

شاملة.
ـــظـــــــرا لـــبـــطء وقـــــــال انـه ن
محـادثـات تـشكـيل حكـومـة
وحــدة وطـنـيــة فـــانه يـتعـني
ــــــى زعــمــــــاء الـعــــــراق أن عـل
يــبحـثــــوا اتفـــاقـــا ســــريعـــا
ومــؤقـتــا لـتــشكـيـل حكــومــة
أزمــــــة وإعــــــادة الــنـــظــــــر يف
تــشكـيلهــا بعــد عــام أو نحــو

ذلك.
وقــــــــــال عـالوي مـــن مـقــــــــــر
القائـمة العراقية ان العراق
يف املــــراحل االولـــى حلـــرب
أهلـيـــة معـــربـــا عــن أمله يف
عــدم الــوصــول الـــى نقـطــة

الالعودة.
واضـــاف ان اراقـــة الـــدمـــاء
وأعمـال التـطهيـر الطـائفي
ــــالفـعل والعـــرقـي حتـــدث ب
لكن االمل ال يزال قائما يف

جتنب حرب.
ـــــى وأضــــــاف أنه يـــتعـــني عل
العـــراق أال يــصل الـــى هـــذه
املـــرحلـــة وأن يعــزز اجلـيــش
وأجهــزة االمن واخملــابــرات.
وأشـار الى أنه اذا كـانت هذه
االجهــزة قــادرة فــانـه ميكـن
لـلـعــــــراقــيــني أن يــــــوقـفــــــوا
أنفـسهـم قبل الـوصـول الـى
ـــة واذا لـم الــنقــطــــة القــــاتل
يــتــمـكـــن العــــراق مــن ذلـك
فان الوضع سيكون كارثيا.

وتقــول مصــادر سيــاسيـة ان
ـــشـكــيل مـجلـــس جــــديــــد ت
ـــن عـــنـه هــــــــــذا لـألمـــن أعـل
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ـــــشـكـــيـل وأنـه يـعـــتـقــــــد أن ت
حـكـــــومـــــة وحـــــدة وطــنــيـــــة
سيتطلب وقتـا أطول بغض
الـــنـــظـــــــر عـــن الـــضـغـــــــوط
الـــــــدولـــيـــــــة واالقـلـــيـــمـــيـــــــة

لالسراع بتشكيل حكومة.
وتقــول مصــادر سيــاسيـة ان
مجلــس االمن الــذي يــضم
ـــارا ميـكـن أن مـــســـؤولـني كـب
ـــــــشــكـــيـل يـــتـــــــشــكـل قـــبـل ت

احلكومة.
ورحــــب عــالوي مبــــبـــــــــــــادرة
ــــد اقــتـــــرحهــــا الـــســيــــد عــب
العـزيـز احلكـيم بـأن يـبحث
ـــــون أمـــــريـكــيـــــون مـــســـــؤول
وايــرانيـون األزمـة وقــال انه
ال بــد مـن أن يلعـب العــراق

دورا فيها.
وقــــــال: انـه لــن يـكــــــون مــن
املالئــم أن تـــبحــث دولــتـــــان
شـــؤون شعـب دولـــة ثـــالـثـــة
مضيفـا إنه ال بـد أيضـا من
مشـاركة دول عـربيـة كمـصر

والسعودية.
وأضاف أن الكتل السياسية
العــــراقـيــــة ودول املـنـــطقــــة
يـجب أن تلعـب دورا رئيـسيـا

يف هذه املباحثات.
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االسـبــوع يــسـتهــدف جتــاوز
ـــشـكــيل اخلالفــــات حــــول ت
حـكــــومــــة وحــــدة وطــنــيــــة
وميـــنـح عـالوي بـــــــــــوصـفـه
ــــــاســــــة هــــــذا ــــــرئ املــــــرشـح ل
اجمللـــس دورا رئــيـــســيـــــا يف
ـــــــة اجلـــمـــــــاعـــــــات مـحـــــــارب
املـــــــسـلـحــــــــــة مـــن جـــمـــيـع

االجتاهات.
وقـــال: انه لـم يـكـن يـتـــوقع
قـبل ثـالث سنــوات أن تـصل
االمــور الــى هــذا احلــد مـن
ــــابع قـــائـال: انه الـــســـوء. وت
ــــــى العـــــراقــيــني يـــتعـــني عل
ــــــذل ــــــدولـــي ب واجملـــتـــمـع ال
جهــود غـيــر عــاديــة العــادة
العـراق على طريق استرداد

عافيته.
واضــــــــاف ان االتـفــــــــاق مـع
أحـــــزاب مـــــا زالــت جتـــــادل
ــــشـــــأن آلــيـــــات حـكـــــومـــــة ب
للـوحـدة الـوطـنيـة احـتمـال

بعيد على ما يبدو.
ومن ثـم اقتــرح عالوي حال
مـــؤقـتـــا بـــدال مـن الـــسعـي
لتــشكـيل حكــومــة تـسـتمــر
ــــات حــتــــى اجــــراء انــتخــــاب

جديدة يف عام 20092
وقال ان احملـادثات مـا زالت
لـالسـف حـــــــــــول مـفـهـــــــــــوم
حكـومـة الـوحـدة الــوطنيـة.
وتابع قـائال ان اقتـراحه هو
تـــشـكــيل حـكـــومـــة الـــى أن
ـــــصـــبـح االمـــــــــــور أكـــثـــــــــــر ت

استقرارا.
ومـن ثــم يكـــون مـن املــمكـن
عـندئذ تغييـر احلكومة الن
مـــــأســــــاة القـــتل واالرهـــــاب

يجب أن  التستمر.
ـــــــى وأضـــــــاف أنـه مـــــــرت عـل
ـــات ثالثـــة أشهـــر االنـتخـــاب
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عالوي: تعزيز قوات األمن يمكنه
إنقاذ العراق

رامسفيلد يبقي على )أبي زيد( يف منصبه

بغداد / املدى
اعلـن مـصـــدر يف وزارة الـــداخلـيـــة امــس عـن قـيـــام مـــسلحـني
مجهــولـني بهجـــوم علــى شــاحـنــة تـقل مجـمــوعــة مـن الــزوار
العـائـديـن من مـدينـة كـربالء. وقــال املصـدر امـس ان الهجـوم
وقع قــبل الـــظهــــر يف الــطـــــريق الـــســـــريع قــــرب حــي العــــدل.
واضـاف: "ان احلـادث اسفـر عن اسـتشهـاد احـد الـزوار وإصـابـة

عشرة آخرين منهم، نقلوا إلى مستشفى النور يف الشعلة".
وتــابع املـصــدر ان االجهــزة االمـنيــة استـطــاعت امـس حتــريــر
مخطوف يف منطقة اجلهـاد وقال: ان االجهزة االمنية حررت
اخملـطــوف بعــدمــا متـت مــداهـمــة املــوقع الــذي يحـتجــز فـيه
والقـت القـبــض علـــى خـمــســـة مـن املــشـتـبـه بهـم واضـــاف ان

حترير اخملتطف مت بدون خسائر بعد تسلم املشتبه بهم.
ويف ديـالـى احـرق مـسلحـون مجهـولــون امس شــاحنتـني لنقل
املــواد االنـشـــائيـــة للقــوات االمــريـكيـــة جنـــوب بعقــوبــة. وقــال
مـصدر يف شـرطة ديـالى:"ان عـناصـر مسلـحة اعـترضـت امس
شــاحـنتـني مخـصـصـتني لـنقل احلــواجـــز الكـــونكــريـتيــة الــى

القــواعـــد العــسكــريــة االمـــريكـيـــة يف بعقــوبـــة علــى الـطـــريق
الــزراعـي القـــريب مـن بلـــدة بنـي سعــد". واضــاف:"ان الهجــوم
اسفر عن مقتل سائـقي الشاحنتني وآخر كان برفقتهما فيما
الذ املهـــاجـمـــون بـــالفـــرار" مـــوضحـــا:" ان قـــوات االمـن قـــامـت

باغالق الطريق الرئيسي املؤدي الى موقع احلادث". 
ويف ذي قـــار قـتـل شخــص واحـــد مــســـاء امــس واصـيـب سـتـــة
آخرون بجـروح على طـريق )ناصـرية - ديـوانيـة( السـريع بعد
تعــــرض مــــركـبــتهـم إلـــــى اطالق نــــار مـن قــبل احــــد االرتــــال

العسكرية االمريكية.
وقــال حيــدر راضي مـديــر اعالم محــافظـة ذي قـار لـ )املـدى(:
تعـرضت شـاحنـة نــوع )هينـو( كــانت تقل عـدداً من الـزوار إلـى
اطالق نار بعـد جتاوزهـا احد االرتـال االمريكيـة قرب منـطقة
"الـبـطحــاء" وقـــد اسفــر احلــادث عـن مقـتل احـــد االشخــاص
واصـابة سـتة آخـرين بجـروح، نقلوا إلـى مستـشفى الـناصـرية

العام.
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اجلعفري: قبل هناية نيسان
دعـا رئيس الـوزراء ابراهيـم اجلعفري عقـب لقائه
رئيـس جلنـة القـوات املـسلحـة يف مـجلس الـشيـوخ
االمـيركي السنـاتور جون وورمـر يف بغداد الثالثاء
الــى تضـافــر اجلهـود يف عـدم جتــاوز شهــر نيـسـان
لتـشكـيل احلكـومـة، قــائالً: "اعتقــد ان التحـديـات
التي امـامنـا ليـست اقـوى مـن التحـديـات الثالثـة
التي سبقتها باجراء االنتخـابات يف كانون الثاني
والـتـصــويـت علــى الــدسـتــور يف 15 تــشــريـن االول

وانتخاب البرملان الدائم يف كانون االول ".

خامنئي: وجهة نظرنا واضحة
طلب املـرشـد االعلـى لـلجمهـوريــة االسالميـة آيـة
اهلل علي خــامنئـي الثالثـاء من الـواليـات املتحـدة
االنــــسحـــــاب مــن العـــــراق مـــسـتــبعـــــدا ان تــطـــــول
مـحادثـات محتملـة مع واشنطـن حول الـوضع يف
العـــــــراق نقـــــــاط خالف اخــــــرى بــني االيــــــرانــيــني
واالميـركيني، حيث قـال: "وجهة نظـرنا الـواضحة
جدا حول العراق هي ان على احلكومة االميركية
االنــسحــاب مـن هــذا الـبلــد وان تـكف عـن اشــاعــة
اجــــــواء مــن عــــــدم االســـتقــــــرار لـــيحـكــم الـــــشعــب

العراقي بالده".

احلسن بن طالل حيذر
حــذر االمـيــر احلـسـن بـن طالل الـثالثــاء يف ســاو
بـاولـو مـن خطـر تـفكك العـراق، مـؤكـدا "االهـميـة
القـصـــوى" القـــامـــة مـــؤســســـات وطـنـيـــة واشـــراك
جـميع االطـراف يف هـذه العـمليـة، قـائـالً: "اخشـى
ان جنــــــــر الــــــــى دوامــــــــة )...( مـــن الـــتـفــكــك الــــــــى
فـسيفسـاء من االقليـات االتنيـة والطـائفيـة ميكن

ان تؤثر على املنطقة برمتها".

نقد جديد لرامسفيلد
تعـرض وزيـر الـدفــاع االميــركي دونـالـد رامـسفلـد
مرة جديدة النـتقاد حول الطريقـة التي قاد فيها
احلـــروب يف العــــراق يف اذار 2003، وذلك يف كـتـــاب
صـدر حـديثـا وضعه جنـرال متقـاعـد وصحـايف يف
صحـيفة "نيـويورك تـاميز".، جـاء فيه "منـذ االيام
االولى للغزو كانت هناك مؤشرات تتعلق بخطط
عن متـرد وانتفـاضـة قـادمـني ولكنهـا اهـملت علـى
اعلــــــى املــــســتــــــويــــــات يف واشــنـــطـــن ويف القــيــــــادة

الوسطى".

القاعدة تتبنى حادث املقدادية
تـبنــى "مجلـس شـورى اجملـاهــدين" الــذي يتـرأسه
تنـظيم الـقاعـدة يف بالد الـرافديـن العمليـة  التي
استهدفـت فجر الثالثـاء مركـز الشرطـة ومحكمة
املقـداديـة واسفـرت عـن مقتل عـدد من املهـاجمني
ومـن رجال الـشرطـة فضـال عن اطالق 32 سجيـنا

"ارهابيا".

باختصار
بغداد - العواصم / وكاالت

بغداد / كونا
اعـلـــنـــت هـــيـــئــــــــة الـعـلـــمــــــــاء
املـــسلـمـني ان وفـــدا ميـثـلهـــا
بـــــدأ بـــــزيـــــارة رســمــيـــــة الـــــى
جمهـوريـة روسيـا االحتـاديـة

تلبية لدعوة وجهت اليها.
وقـــالـت الهـيـئـــة يف تـصـــريح
صـحـفــــي أمـــــــس: ان وفــــــــــدا
برئاسـة االمني العام للهيئة
الـــــشـــيخ الــــــدكــتــــــور حــــــارث
الـــضــــــاري بــــــدأ زيــــــارة الــــــى
روسيـا تلـبيـة لـدعــوة وجهت

إلى الهيئة.
واوضـحـــــت الـهـــــيـــــئــــــــــــة ان "
الـزيــارة ستـسـتمـر عـدة ايـام
يجــري فيهـا الـوفــد لقـاءات
مع عـــدد مـن املــســـؤولـني يف

وفــد من هـيئــة عـلامء املـسلـمني يــزور روسيــا
رئـــيـــــــس اجملـلـــــــس االعـلـــــــــى
للــثـــــــورة االسالمــيــــــة عــبــــــد
العــــزيــــز احلـكـيـم بــــاقــــامــــة

اقليم الوسط واجلنوب.
واعتبـرت الهيئة يف بيان لها
مبنـــاسبــة الــذكـــرى الثـــالثــة
لـلـحـــــــــــرب ان االرض الــــتــــي
يعيـش عـليهـا العــراقيـون ال
تقـبل الـتجـــزئـــة فـــالـثـــروات
مــوزعــة يف كل االنحــاء فــاذا
"كــــــان الـــنفـــط يف اجلــنــــــوب
مـثال فـــان املـــاء يف الــشـمـــال
والـوسط ميكـن حبسـه حتى
يـبــــادل بــــرمــيل مـن الــنفــط
ببــرميـل من املــاء وميـكن ان
يـفــــــــــرط عـقــــــــــده فــــيـغــــــــــرق

اجلنوب كله".

وزارة اخلـــارجـيـــة الـــروسـيـــة
فــضال عــن اللقــــاء مبجلــس

الدوما".
واضـــافـت "ان هـــذه الـــزيـــارة
تـــاتـي يف اطـــار جـــولـــة يقـــوم
بهـــا وفــــد الهـيـئـــة بـــرئـــاســـة
االمـني العـــام الـــى عـــدد مـن
الـــــدول العــــربـيــــة وغـيــــرهــــا
كــانت قــد بــدأت بــزيــارة الــى
دولــــــة االمـــــــارات العــــــربــيــــــة
املـتحدة وستتلوها زيارة الى

دولة قطر".
وكـــــــــانـــت هـــيـــئـــــــــة عـلـــمـــــــــاء
املــــسلــمــني قـــــد رأت ان ارض
العـراق غير قـابلة للـتجزئة،
خصوصا ان الـثروات موزعة
يف كـل مكـــان بعــد مـطــالـبــة

لندن / اف ب
يـــــواجه طـبـيــب يف القــــوات اجلــــويــــة
البريطـانية محاكمة عـسكرية بسبب
رفـضه العــودة الــى العـمل يف العــراق
الميــانه بــان العـمل العـسكـري الـذي

يجري هناك غير قانوني. 
وقـــال محــامــو الـطـبـيـب اللفـتـنــانـت
مــــالكـــوم كـنـــدال-سـمـيــث يف جلــســـة
ســـبـقـــت احملـــــــاكـــمـــــــة: انـه يـجـــب اال
يحـــاكـم مـــوكـلهـم بــتهـمـــة عــصـيــــانه
االوامـر الن ذلك قــائم علــى اعتقـاده
بــــانه ال يــــوجــــد اســــاس يف القــــانــــون
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بغداد / املدى
عــبـــــرت بعــثـــــة االمم املــتحـــــدة يف
الـعــــــــــــراق أمــــــــــس عـــــن قـلـقـهــــــــــــا
بخصوص العـنف الطائفي الذي
اعقــب االعــتــــــداء علـــــى حـــــرمـــــة
مـــرقـــد االمـــام العـــسكـــري )ع( يف
سامراء يف 22 من الشهر املاضي.
ولـفتـت البـعثــة يف تقــريــر وزع يف
بغداد أمـس يتعـلق بوضـع حقوق
االنــــســــــان يف العـــــراق عــن فــتـــــرة
كـانــون الثـانـي وشبــاط من العـام
احلــالي الــى "التــدهــور امللحــوظ
يف الوضع األمني الذي تسبب يف
مئـات القتلـى وحـاالت كثيـرة من
الـــتـعــــــــذيـــب واالعـــتـقــــــــال غـــيــــــــر

القانوني والتهجير".
ودعـت االمم املــتحــــدة احلكـــومـــة
العـــراقـيــــة " لفـــرض سـيــطــــرتهـــا
علـى قوات االمن وكل اجملـموعات
املــــــسـلـحــــــــة" مــــــشـــيــــــــرة الــــــــى ان
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بعثة االمم املتحدة يف العراق تعرب عن قلقها
من العنف الطائفي

بــشــــأن املعــــاملـــة الـتـي يــتلقـــاهـــا
املـعــتـقـلـــــــون يف الـعـــــــراق ومــنـهـــــــا
االفتقـار الـى االجـراءات املــرعيـة
وســــوء العــــاملــــة. وفـيـمــــا يــتعـلق
بـعمـليـــة نقل آالف املعـتقلـني من
مـعــــتـقـالت الـقـــــــــــوات مــــتـعـــــــــــددة
اجلنـسيـة الـى الـسلطـات احملليـة
ذكـــر الـتقـــريـــر "بـضـــرورة ضـمـــان
انــــــسـجــــــــام أي تــــــشــــــــريـع يـــتـعـلـق
بــاملعـتقلـني مع القــانــون الـــدولي

والتطبيق األمثل له".
واشـــــــار كـــــــذلـك الـــــــى ان مـكـــتـــب
حقوق االنـسان تلقـى تقاريـر عن
تـعــــــــــــرض طـالب وأكــــــــــــادميـــــيـــــني
لالغـتـيـــال والـتخـــويف يف أرجـــاء
مخـتلفــة من الـبالد وانه يــواصل
الــتحـقق مــن مـــصـــــداقــيـــــة هـــــذه
الـتقـــاريــــر معـــربـــا عـن قلـقه ازاء
انتهـاكـات حقـوق االنـسـان ضـمن

سياق حرية الرأي والتعبير.
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العــــائالت الـتـي تـــسكـن االحـيـــاء
اخملـــتلـــطــــــة قــــــد اجــبـــــــرت علــــــى
الـــــرحــيل قــــســــــرا او انهـــــا تـــــركــت
منـازلهـا طـوعـا بـسـبب تهـديـدات
الـعـــنـف مـــن قـــبـل املـلـــيــــــشـــيــــــــات
واملتمــردين واجلمـاعـات املـسلحـة
األخــرى". وقــالـت االمم املـتحــدة
"يعــيـــــش املــــــدنــيـــــــون علـــــــى وجه
اخلــصــــوص الـنـــســـــاء واألطفــــال
حتـت وطـــأة االنــتهـــاك املــسـتـمـــر

حلقوق االنسان ".
ونـــــاشـــــدت بعـثـــــة األمم املــتحـــــدة
السلطات العراقية ضمان حقوق
املــدنـيـني بــاحلـمــايــة الـتـي يـنـص
عـلـــيـهـــــــــا الـقـــــــــانـــــــــون الـعـــــــــراقـــي
بـــــــاالضـــــــافـــــــة الـــــــى املـعـــــــاهـــــــدات
واالتفاقيـات الدوليـة التي أقـرها

العراق.
كمـا أكـد التقـريـر علـى قلق بعثـة
األمم املـتحـــدة ملــســـاعـــدة العـــراق

بغداد / طامي اجملمعي
ــــــداخلــيــــــة دعــت وزارة ال
ــــــــــــــاط ـــــــضــــــب جــــــمــــــيــع ال
واملـنتـسـبني الـذين صـدر
بحـقهـم أوامــــر فـــصل أو
طــــــرد أو اســـتغــنــــــاء عــن
خـــدمـــاتهـم إلـــى تقـــدمي
طعــن خالل مـــــدة شهـــــر
من تاريخ صدور األمر.

وقــال مصـدر مـسـؤول يف
وزارة الــــــداخلــيـــــة رفــض
الـكــــشف عـن هــــويــته يف
ــــــــصـــــــــــــــريــح خــــــــص بــه ت
ــــــدى(: إنه بــــــإمـكــــــان )امل
الــضــبـــــاط واملــنــتـــســبــني
تقــــــدمي طلــب أصــــــولــي
ـــــــــى مــكــــتــــب حـقـــــــــوق إل
اإلنسان أو املفتش العام
ــــــرته يــــــؤيــــــد فـــيه يف دائ
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الداخلية تدعو املفصولني
إىل تقديم الطعون

إعـــادتهـم إلـــى اخلـــدمـــة
بعــــد تــــدقــيق سـيـــــرتهـم
وانــضـبـــــاطهـم بـــــالعــمل
مـن قــبل دائــــرة املفـتـــش

العام.
وأضــاف أنـه يتـم تقــدمي
طلب تأييد من دائرتهم
اخملـتــصــــة وتــــأيـيــــد مـن
ــــــــــدي يف ـــــــس الــــبـل اجملـل
احملـــافـظــــة ورفعهـــا إلـــى
دائـــرة املفـتـــش العـــام يف
ـــــــى ـــــــوزارة ومـــن ثـــم إل ال
مـــكـــــتـــــب وكـــــيـل وزيـــــــــــــر
ـــــــة للـــــشــــــؤون ـــــــداخلــي ال
اإلداريـــة إلصـــدار أوامـــر

جديدة بعودتهم.
يــــذكــــر أن آخــــر مــــوعــــد
لــتقـــــدمي الـــطعـــــون هـــــو
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طبيب يف اجليش الربيطاين يواجه حماكمة عسكرية لرفضه العودة اىل العراق 
وذكــر ان اخملــالفــات جــرت يف الـفتــرة
مـن حــــزيــــران الــــى متــــوز مــن العــــام
املاضي قـبل موعد عودة الطبيب الى
العــــــراق جلــــــولــــــة ثــــــالــثــــــة مــن اداء

الواجب العسكري. 
ــــــانـه يـجــب ان ال ودافـع مـحــــــامــــــوه ب
يـواجه محـاكمـة عسكـرية اذا مـا قبل
القـاضي وجهـة نظـره بـان بـريطـانيـا
ال يحـق لهــــا اســتخــــدام القــــوة ضــــد
العــراق وبـــالتـــالي فــان واجـبه يحـتم
ــــــــان عـلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـه عـــــصـــي

االوامر.
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واضـــاف ان "تـلك املــســـألــــة ميكـن ان
تـخـفـف احلــكـــم اال انـهـــــــا ال تــــــشــكـل
دفـاعا يف الـقانـون الن النيـة من وراء
اخملالـفة هـي العصيـان املتعمـد المر

تلقاه املتهم وفهمه". 
ويــواجه كنــدال-سمـيث الـذي يـحمل
ــــــــة ــــــــريـــــطــــــــانـــي ــــــســـيـــتـــني الـــب اجلـــن
ـــــــة خـــمــــــس تـهـــم ـــــــدي ـــــــوزيـالن والـــنـــي
بـــــاالخفــــاق بـتــنفـيــــذ امـــــر بحــضــــور
ـــــــار ودورة ـــــــى اطـالق الـــن ـــــــدريـــب عـل ت
تـــدريـبـيـــة واخـــذ مكـــان ضـــابـط اخـــر

يتمركز يف البصرة.
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الدولي ملهاجمة العراق.  
اال ان القـــاضي جــاك يــايـليـس قــال:
ان االوامـــــر الـتـي صـــــدرت للــطـبـيـب

البالغ من العمر 37 عاما قانونية. 
واضــــــاف يف جلـــــســــــة االســتــمــــــاع يف
الدرشـوت جنوب انكلـترا "لم يكن اي
من االوامـر الـتي صــدرت للمـتهم يف
هذه القضيـة امرا للقيـام بشيء غير

قانوني".
وتـــابع ان "اعـتقــاد املـتهـم بــان االمــر
غــيــــــر قــــــانــــــونــي ال يـــــشــكل دفــــــاعــــــا

للمتهم".
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