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ه�اء يف �سبك

يف كت���اب »افواه الزم���ن«  للكاتب ادواردو غاليانو  وال�شادر عن دار املدى 
للثقافة والن�شر برتجمة �شالح علماين, ب�شعة ا�شطر حتت عنوان الذاكرة 
املحروق���ة , حيث ق���ال الكاتب يف الع���ام 1499 يف غرناط���ة القى اال�شقف 
)ثي�شينريو����س( اىل النار الكتب التي تتحدث عن ثمانية قرون من الثقافة 
اال�شالمي���ة يف ا�شباني���ا, ويف الع���ام 1562 يف يوكات���ان ار�ش���ل الراهب ) 

دييغوديالندا( اىل املحارق ثمانية قرون من اآداب املايا.
وي�شتط���رد الكاتب ذاك���را الع���ام )2003(  عندما بداأت الق���وات االمريكية 
احتالله���ا الع���راق  ط���وق املنت�ش���رون بالدباب���ات واجلن���ود اآب���ار النف���ط 
واحتياطي���ات النف���ط ووزارة النف���ط, وكان اجلن���ود باملقاب���ل ينظ���رون 
باجت���اه اآخ���ر, عندم���ا افرغ���ت كل املتاح���ف, و�شرق���ت كتب ال���واح الطني 
امل�ش���وي التي ت���روي اوىل اال�شاط���ري, واوىل الق�ش����س واوىل ال�شرائع 

املكتوبة يف العامل.
وبعد ذلك مبا�شرة, وال���كالم مايزال للكاتب, احرقت الكتب الورقية, حيث 
ا�شتعل���ت مكتب���ة بغداد الوطنية, وحتول اكرث م���ن ن�شف مليون كتاب اىل 
رم���اد, كث���ري من اول الكتب املطبوع���ة باللغة العربية ولغ���ات اخرى ماتت 

هناك.
ه���ذا الذي حدث يف حني ان دوال اخرى كثرية طالبت وتطالب بتعوي�شات 
ع���ن حرق معار�س لل�شيارات يف زمن النظ���ام ال�شابق وغري ذلك من امور 

ميكن تعوي�شها و�شراء بديل لها بب�شاطة.
لكننا ن�شمت عن حرق تاريخنا وتراثنا الكبري, من يعيد اىل العراق مكتبة 
بغداد الوطنية؟ حتى ان دولت امل�شاألة واتهمنا دول اجلوار , ماذا �شنجني 
به���ذه التهم���ة؟ والغري���ب يف االم���ر ان بع�س ه���ذه الدول مازال���ت تطالب 

بتعوي�شات.
وه���ل ن�ش���دق نحن ان اله���م االول كان افراغ العراق م���ن حمتواه الثقايف 
واحل�ش���اري املمت���د اىل ق���رون عديدة ؟ ال ا�ش���دق ان عراقي���ا واحدا, كان 
وراء حرق ثروة العراق الفكرية يف مرحلة احلوا�شم التي زج فيها الفقراء 
والب�شطاء عن���وة, اما املافيات املنتمية اىل دول وافكار متعددة فتلك كانت 

تخطط لالمر قبل وقوع الكارثة.
يف هذه املرحلة التي بداأ فيها العراق يطرق ابواب املحاكم الدولية ليطالب 
بامل�شوؤول���ني ع���ن التفج���ريات االرهابية , �شعيا من���ه اىل حتجيم دور هذه 
اجلماع���ات وتطويق عملياتها, على وزارة الثقافة ان تعيد ترتيب اوراقها  
لك�شف الواقف���ني وراء حرق تراث العراق, ولتطرح ال�شمت  جانبا ً فحتى 
االن مل ن���ر وزارة ي�شتهويها ال�شمت مثل ه���ذه الوزارة التي ينبغي  عليها 
العم���ل م���ن اجل اع���ادة ترميم بي���ت العراق الثق���ايف وان تبح���ث بجد عن 
املخطوط���ات النفي�ش���ة حت���ى وان ا�شط���رت اىل �شرائها من تل���ك املجاميع 
ونحن على يقني ان اعدادا كبرية من النفائ�س مل تزل يف العراق ,  ومن ثم 

عليها مفاحتة الدول املجاورة الرجاع ما �شرقته من تلك النفائ�س.
�شح���ك زميل���ي عب���د الرزاق ح���ني قلت ل���ه ان احل���روب يف اكرثها حروب 
ح�شاري���ة اأي يت���م من خالله���ا ا�شتهداف احل�شارة, مل ي�ش���دق ما اقول بل 
ا�شتخ���ف بعقل���ي وقال ان االم���ر اكرث بعدا من ه���ذا وان ح�ش���ارة العراق 

وتراثه الفكري اليعنيان احدا.
بب�شاطة �شديدة لو ا�شتعر�شنا ما �شرق وما احرتق �شرنى املتحف الوطني 

, املكتبة الوطنية , دار املخطوطات ومرافق فنية وتراثية اخرى.
ان ام���ريكا وقبل احتاللها العراق اج���رت عدة درا�شات عن ثروات العراق, 
ع���ن طع���ام العراقيني, واجزم انه���ا كانت تعلم كم مرة يذه���ب العراقي اىل 
احلم���ام يف الي���وم, فه���ل م���ن املعق���ول انه���ا جتهل اماك���ن مهمة مث���ل هذه 
االماكن.املطل���وب علينا ان نثري ه���ذا املو�شوع من جديد علنا نح�شل على 
بع����س ما�شرق ولنخر����س ال�شنة البع�س التي تطال���ب بتعوي�شات , واهم 
م���ايف االمر اننا بداأنا طريقا ويجب ان ننهيه, ولنبت�شم يف وجوه البع�س 

كي ن�شرق لذة انت�شارهم الزائف.

عبد اهلل ال�سك�تي

ذاكرة العراق املحروقة

ا�����س����م����اء وم����دن  
جمال الدين

اأكد النائب اإياد جمال الدين اأنه �شيخو�س االنتخابات املقبلة بقائمة منفردة, 
مبدي����ا انفتاح����ه على الق����وى وال�شخ�شي����ات العلماني����ة لعقد حتالف����ات معها 

خلو�س االنتخابات الت�شريعية املقرر اإجراوؤها مطلع العام املقبلة. 
واأو�شح جمال الدين بح�شب »راديو �شوا« اأنه لن يتحالف مع الكتل ال�شيا�شية 
الب����ارزة, م�شيفا: اأن����ه ي�شعى لت�شكيل حتالف »وطن����ي علماين« ي�شتهدف يف 
خطاب����ه ال�شريح����ة الو�شط����ى يف املجتمع العراق����ي , م�شتبع����دا التحالف مع 

االأحزاب الدينية, موؤكدا ا�شتعداده للتحالف مع قائمة وطنية علمانية.
وو�ش����ف جم����ال الدي����ن ت�شاوؤل فر�����س التحالف ب����ني ائتالف دول����ة القانون 
واالئت����الف الوطني العراقي باأنه »عالمة �شحة ولي�س عالمة مر�س«, راف�شا 
ت�شمي����ة م����ا ح�ش����ل بني االئتالف����ني باالن�شق����اق, الفت����ا اىل اأن الكت����ل النيابية 
الكب����رية ه����ي التي �شتح����دد م�شري قان����ون االنتخاب����ات, معربا ع����ن اعتقاده 
ب����اأن القائمة املغلقة هي التي �شتعتمد يف االنتخاب����ات املقبلة رغم اعالن كتل 

برملانية الرغبة يف اعتماد القائمة املفتوحة.

كرك�ك 
اأحبط����ت قوات اجلي�س حماولة جديدة لتهريب قط����ع اأثرية من كركوك تعود 
اإىل احلقبة ال�شومرية, وذلك بعد خم�شة اأيام من اعتقال �شبكة تن�شط يف هذا 

املجال يف املنطقة نف�شها.
وق����ال قائ����د الفرق����ة الثاني����ة ع�شرة املنت�ش����رة يف كرك����وك اللواء عب����د االأمري 
الزي����دي يف ت�شري����ح لوكالة ال�شحافة الفرن�شية: اإن ق����وة خا�شة متكنت من 

توقيف اأحد مهربي االآثار بعد تلقي معلومات ا�شتخباراتية دقيقة.
واأ�ش����اف الزي����دي: اأن قوات اجلي�س طاردت امل�شتبه ب����ه قرب �شوق اخل�شار 
جن����وب املدين����ة اأكرث من �شاع����ة ون�شف قبل اأن تنج����ح يف اعتقاله وبحوزته 
متث����ال لفت����اة م����ن الربون����ز وثالث����ة متاثي����ل اأحده����ا م����ن املرم����ر واالآخر من 
الرخ����ام واإن����اء زجاجي اأثري مك�ش����ور, وكلها اآثار ُيعتقد باأنه����ا تعود للحقبة 

ال�شومرية.
يذكر اأن احلقبة ال�شومرية ا�شتمرت بني العامني 3500 و2350 قبل امليالد.

نين�ى 
اعلن م�شدر ع�شكري ا�شت�شهاد 15 جنديا عن طريق اخلطا لدى قيام اجلي�س 

ام�س اجلمعة بتفجري حتت ال�شيطرة لعبوات نا�شفة, �شمال املو�شل.
واو�شح امل�ش����در ان 15 ع�شكريا بينهم »�شابط ا�شت�شهدوا عن طريق اخلطا 
لدى قيام اجلي�س العراقي بتفجري عبوات نا�شفة يف منطقة جبلية غرب بلدة 

بع�شيقة , م�شيفا ان »جنديا اخر ا�شيب بجروح بليغة جراء االنفجار«.
واو�ش����ح م�ش����در ع�شك����ري اخر ان التفج����ري مل يكن ملخازن عت����اد من النظام 

ال�شابق حتوي متفجرات كما ذكر �شابقا.
وتابع ان »اجلي�س يقوم ب�شكل دوري بتفجري العبوات واملواد املتفجرة التي 

يعرث عليها يف هذه املنطقة«.
 

وا�سط
ذك����ر اآمر قوات الرد ال�شريع يف حمافظة وا�ش����ط الرائد عزيز لطيف االمارة: 
اأن قواته متكنت من اال�شتيالء على مركبة حمملة ب�شواريخ وعبوات ال�شقة 

يف منطقة الداينية املحاذية حلدود حمافظة دياىل .
وق����ال االمارة بح�شب وكالة )َاكانيوز( اإن »دوريات الرد ال�شريع نفذت عملية 
امني����ة الحد املناطق الريفية يف منطقة الدايني����ة ليلة اخلمي�س, ومتكنت من 
اال�شتي����الء على مركبة ن����وع /كيا حمل/ خباأ بداخله����ا 50 عبوة ال�شقة و25 
�شاروخ����ًا م����ن نوع �ش����رتال  , مو�شح����ا اأن »العملي����ة االمنية مت����ت بناء على 

معلومات اإ�شتخبارية ح�شلت عليها القوة من م�شادر امنية ر�شمية. 
وا�ش����ار االم����ارة اىل اأن »مفارز مكافحة املتفجرات قام����ت بنقل املواد التي مت 
العث����ور عليها اىل مناطق خا�شة بعيدة عن املناط����ق ال�شكنية لغر�س اتالفها 

ومنع وقوعها بيد املجاميع امل�شلحة.

العدد )1612( ال�سنة ال�سابعة -ال�سبت  )26( ايل�ل 2009

تعزيـــــــة
تتقدم اأ�رسة املدى ببالغ الأ�سى والأمل،

 للزميلني �سعداهلل ومهدي اخلالدي، العاملني يف 
موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون، و للزميل 

علي اخلالدي مقدم الربامج يف قناة العراقية 
لوفاة والدهم

 امل�صور ال�صحفي جميد اخلالدي 
داعني املوىل عزوجل ان يلهمهم ال�سرب وال�سلوان،

 وي�سكن املرحوم جنان اخللد. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعزيـــــــة
تتقدم اأ�سرة )املدى( بالتعازي احلارة 

للزميل رعد حممد ح�سن
 مدير ادارة امل�ؤ�س�سة 

ل�فاة ابنة �سقيقته مي�ساء علي وابنتها ليما 
فاروق اثر حادث م�ؤ�سف.

واملدى اذ تتقدم بهذه التعازي ت�ساأل اهلل ان 
يلهمه وذوي الفقيدتني ال�سرب وال�سل�ان.

 بغداد / املدى
اأك���د النائب عن كتلة االحت���اد االإ�شالمي الكرد�شتاين �شامي االترو�ش���ي ان قانون االأحزاب �شيكون من 
جمل���ة القوان���ني اخلالفية التي �شرتح���ل للدورة الربملاني���ة املقبلة.واو�شح االترو�ش���ي  بح�شب وكالة 
)اإيب���ا( ام����س اجلمعة: ان ذلك يعود اىل »ح�شا�شية القرارات التي يت�شمنها القانون, واملتعلقة بت�شكيل 
االأحزاب ال�شيا�شية وت�شجيلها واالنتماء اإليها ومواردها املالية وح�شاباتها والرقابة عليها وعالقاتها, 
وغريها من تفا�شيل خالفية , م�شريا اىل ان الكتل ال�شيا�شية داخل الربملان مل تتمكن من ح�شم تفا�شيل 
القان���ون ب�شب���ب اخلالفات القائمة بينه���ا من جهة, وان�شغ���ال الربملان بقوانني اأخ���رى وخا�شة تعديل 
قان���ون االنتخاب���ات الربملاني���ة واملوازنة العام���ة للدولة لع���ام 2010, باالإ�شافة اإىل ان�شغ���ال االأحزاب 
والكت���ل بالتح�شري لالنتخابات وت�شكيل االئتالفات.وا�شاف النائب عن التحالف الكرد�شتاين: مل تبداأ 
اللجن���ة املخت�ش���ة باإجراءات الت�شريع االأ�شولي���ة بعر�س م�شروع القانون للق���راءة االأوىل حتى اليوم 
, مبين���ا ان هيئ���ة رئا�شة الربمل���ان وخ�شية من ان تلقى فق���رات القانون اعرتا�ش���ات جوهرية من الكتل 

ال�شيا�شية حتول دون اال�شتمرار يف ت�شريعه  .

بغداد / املدى
ذك���ر رئي����س الوزراء ن���وري كام���ل املالك���ي ان العالقات مع 
البل���دان العربية تط���ورت ب�شكل كبري بع���د زوال الكثري من 
اال�شكاالت, مو�شح���ا ان االجواء حتمل زيادة يف احل�شور 
العرب���ي ببغ���داد, اال ان البع����س م���ا ي���زال يت���ذرع ب�شبه���ة 

الطائفية.
ناف���ذة  ع���رب  ال�شحفي���ني  ا�شئل���ة  عل���ى  رده  معر����س  ويف 
التوا�ش���ل يف املوق���ع االلكرتوين للمرك���ز الوطني لالإعالم, 
وفيما يتعلق مبلف العالقات العراقية ال�شورية قال املالكي: 
ان اجله���ود العربي���ة مل تثمر ع���ن �شيء ملمو����س , مو�شحا 
ان بغ���داد ترحب ب���اأي جهد يهدف اىل و�ش���ع حد للتدخالت 
االجنبي���ة يف العراق », م�شيفا »كن���ا نتوقع منذ البداية عدم 
جتاوب اجلانب ال�شوري مع االدلة واملطالب العراقية, لذلك 
فان اآمالنا تكاد تك���ون معدومة بنجاح هذه اجلهود لتحقيق 

�شيء ما«.
 وح���ذر رئي�س الوزراء م���ن امل�شاعي العربي���ة لنقل الق�شية 
م���ن االمم املتحدة اىل اجلامعة العربي���ة النها ت�شيع حقوق 
العراقي���ني وت�شعه���ا يف متاهات. وتابع: »انن���ا جادون يف 
كل مطالبن���ا, و�شنوا�ش���ل الطري���ق الذي اخرتن���اه لتحقيق 
تطلع���ات ابناء �شعبن���ا«. وخل����س رئي�س ال���وزراء املطالب 
»بايقاف ن�شاط القاعدة وح���زب البعث املنطلق من �شورية, 
او الذه���اب اإىل املجتم���ع الدويل, او اي���ة و�شيلة توقف قتل 

العراقيني وحماولة ا�شقاط العملية ال�شيا�شية«
كم���ا ا�ش���ار رئي�س الوزراء اإىل انه يتاب���ع ب�شدة ملف الف�شاد 
م���ع هيئ���ة النزاه���ة, موؤك���دا تزوي���د الهيئ���ة مبلف���ات قدمية 
مركونة ملف�شدين لتفعيلها. وقال »نحن م�شتمرون بالت�شدي 
له���م باملحا�شبة اوال  وباالج���راءات املانعة من وقوع الف�شاد 

ثانيا«. 

بغداد / املدى
دعا �شكرتري اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي العراقي حميد 
جمي���د مو�شى اىل االإهتمام ب�شريحة العمال املتقاعدين الذين 

يبلغ عددهم زهاء 15.000 عامل, واحقاق حقوقهم.
وقال مو�شى  خماطبا جمل�س النواب  بح�شب املركز االعالمي 
للحزب ال�شيوع���ي العراقي نحن اأمام اإ�شتحقاق املوافقة على 
امليزانية التكميلية واإقرار املوازنة العامة )ل�شنة 2010( ومن 
ثم قان���ون التقاعد. وينبغي اال نن�شى ه���ذه ال�شريحة املكونة 

م���ن 15.000عائلة حمرومة, تعاين الكثري وال ُيقدم لها حتى 
ما دون احلد االأدنى املقر قانونًا من م�شتوى املعي�شة«.

وطال���ب �شكرتري احل���زب ال�شيوعي العراق���ي جمل�س النواب 
»مبراع���اة هذه احلقيق���ة واال�شتجابة ملطالب ه���ذه ال�شريحة 
املمثل���ة بنقابة العمال املتقاعدين, وذلك بتحديد رواتب ثابتة 
له���م بداًل م���ن املخ�ش�شات الت���ي متنح لهم حالي���ًا«. كما طالب 
»ب�شم���ول العم���ال املتقاعدين بقانون التقاع���د املوحد اجلديد 
رق���م )27( ل�شن���ة 2006, وبجمي���ع الزي���ادات والتعدي���الت 

التي ط���راأت على رواتب اأقرانهم املتقاعدي���ن, خا�شًة الزيادة 
االخرية التي �شادق عليها جمل�س الوزراء, وذلك انطالقا من 

مبادئ العدل واالإن�شاف وامل�شاواة«.
وا�شار مو�شى اىل ان وزير املالية اعلن ان رواتب املتقاعدين 
�شت���زداد مبعدل 70.000 دينار, ولك���ن هذه الزيادة مل ت�شمل 
�شريحة العمال. ومتنى يف �شوء مبادئ الد�شتور وامل�شاواة 
ب���ني املواطن���ني, ان ي�ش���ار اىل معاجلة هذا االم���ر و�شمولهم 

بالزيادة املذكورة.

اإ�ضافة ن�ضف املخ�ض�ضات التي يتقا�ضاها 
اأ�ضحاب الدرج��ات العليا اىل رواتبهم 

اال�ضمية 

بغداد/ احياء امل��س�ي 
رئي����س  برئا�ش���ة  الربمل���اين  الوف���د  اإختت���م 
جمل����س الن���واب اأي���اد ال�شامرائ���ي زيارت���ه 
اإىل العا�شم���ة الفرن�شي���ة باري����س بلقاءي���ن 
منف�شل���ني مع كل م���ن ال�شيد برن���ار اكوييه 
رئي����س اجلمعية الوطنية الفرن�شية وال�شيد 
ج���ريار الر�ش���ري رئي����س جمل����س ال�شيوخ , 
حي���ث مت الرتكيز خالل اللقاءات على تفعيل 
دور الربمل���ان العراقي يف االطار الت�شريعي 
التجرب���ة  ه���ي  وم���ا  الرقابي���ة  واالأدوات 
الفرن�شي���ة يف ه���ذا املج���ال , كم���ا وا�شتم���ع 
ال�ش���ادة النواب للكثري م���ن املالحظات التي 
تعلق���ت بالتجارب ال�شخ�شية التي مروا بها 

وا�شل���وب العم���ل يف اللج���ان. و ق���د و�شل 
الوفد اىل العا�شمة الفرن�شية باري�س �شباح 
ي���وم االثن���ني يف زي���ارة ر�شمي���ة ا�شتغرقت 
عدة اي���ام , حيث كان يف ا�شتقباله يف مطار 
ديغ���ول  كامريا مان ع�شوة جمل�س ال�شيوخ 
الفرن�ش���ي ونائب���ة رئي�س جمعي���ة ال�شداقة 
العراقي���ة الفرن�شي���ة , وتاأت���ي الزيارة تلبية 
لدعوة ر�شمية تقدمت بها اجلمعية الوطنية 
الفرن�شي���ة لرئي�س الربمل���ان ال�شامرائي من 
اجل تعزيز العالقات الثنائية والتعاون بني 

برملاين البلدين.
واأكد ال�شامرائ���ي يف ت�شريح �شحفي عقب 
اللق���اء اأن النق���اط اال�شا�شية الت���ي حر�شنا 
عل���ى ان نوؤكد عليها هي اأن الدميقراطية يف 
الع���راق الزالت نا�شئ���ة والبد م���ن تعزيزها 
وبن���اء املوؤ�ش�ش���ات الدميقراطي���ة القوي���ة , 
م�شيف���ا ان اي من���و او عالق���ة تتحق���ق م���ع 
ع���دم تر�شي���خ الدميقراطي���ة �ش���وف يجع���ل 
ه���ذا النمو عر�شة لل�شي���اع ما مل ي�شتند اإىل 
قاع���دة دميقراطي���ة قوية,م���ن جانب���ه اأبدى 
اجلان���ب الفرن�شي حما�ش���ة وا�شحة العداد 
برنام���ج لدع���م جمل����س الن���واب العراق���ي, 
واعدين باي�شال هذا الربنامج والعمل على 
حتقيق���ه.وزار الوف���د النياب���ي مق���ر جمل�س 
ال�شي���وخ الفرن�ش���ي يف ق�ش���ر لوك�شمبورغ 
يف باري�س , كما اجرى الوفد �شل�شلة لقاءات 
بداأها برئي����س جلنة الدفاع املدين والقوات 
امل�شلح���ة يف اجلمعي���ة الوطني���ة الفرن�شية 
غ���ي تي�شي���ري , حي���ث مت خالل اللق���اء بحث 
اآليات عمل اللجنة وممار�شة الدور الرقابي 
عل���ى اأداء القوات االأمنية وعلى ملف حقوق 

االإن�شان.كم���ا مت تبادل اخل���ربات ووجهات 
النظ���ر ح���ول ع���دد م���ن املوا�شي���ع املتعلقة 
بعم���ل اللج���ان وتفعي���ل دوره���ا الت�شريعي 
والرقابي, ودور الربملان الرقابي يف �شمان 

االإلتزام مبعايري حقوق االإن�شان.
ويف لق���اء منف�شل مت عق���د اإجتماع مع  جان 
فران�ش���وا بون�شي���ه وال�شي���دة موني���ك ب���ن 
غيغ���ا ع�ش���وي جلن���ة ال�ش���وؤون اخلارجي���ة 
يف جمل����س ال�شي���وخ الفرن�ش���ي اإ�شافة اإىل 
برنار كازو رئي�س جلن���ة ال�شداقة العراقية 

- الفرن�شية.
وا�ش���ارت ع�شوة جلنة موؤ�ش�ش���ات املجتمع 
امل���دين م���ن التحال���ف الكرد�شت���اين ا�شم���ر 
ح�شني احمد ان ه���ذه الزيارة تاأتي  لتوطيد 
العالق���ة ب���ني الربمل���ان العراقي م���ع جمل�س 
ال�شي���وخ وكيفية عم���ل موؤ�ش�ش���ات املجتمع 
امل���دين الفرن�ش���ي واالط���الع عل���ى اج���واء 
عمل منظم���ات حكومية وغ���ري حكومية يف 

فرن�شا .
وبين���ت ان رئي�س جلنة العالقات اخلارجية 
يف جمل�س ال�شي���وخ وعدنا بتوطيد العالقة 
والتباح���ث م�ش���رية اىل ان الع���راق  ا�شبح 
اكرث امنًا وا�شتقرارًا من ذي قبل مما ي�شجع 
عل���ى العم���ل في���ه ومت االط���الع عل���ى كيفية 

تطبيق الفدرالية يف فرن�شا.
ه���ذا وقد �ش���م الوفد ع���ددا من الن���واب من 
بينه���م رئي�س جلن���ة االقاليم ها�ش���م الطائي 
وع�ش���و اللجنة املالي���ة �ش���ريوان الزهاوي 
وع�ش���و جلن���ة العالق���ات اخلارجي���ة جابر 
حبي���ب جاب���ر ا�شاف���ة اىل ع���دد م���ن اع�شاء 

جمل�س النواب.

رئي�س الوزراء: بغداد ترحب باأي 
جهد ي�ضع حدًا للتدخالت االجنبية  

ال�ضامرائي : دميقراطيتنا ما زالت 
نا�ضئة والبد من تعزيزها

حميد جميد مو�ضى: العمال املتقاعدون 
يعانون وعلي��������نا تلبي�����ة مط����البهم

 بغداد / املدى

بع���د ان واف���ق جمل����س ال���وزراء على 
جمل����س  انتخاب���ات  قان���ون  مق���رتح 
الن���واب, واحال���ه اىل الربملان وادخل 
بع����س التعديالت علي���ه , والتي ن�س 
الناط���ق  ت�شري���ح  ح�ش���ب   , احده���ا 
رف���ع  عل���ى  الدب���اغ,  عل���ي  الر�شم���ي 
احل���د االدن���ى لعم���ر املر�ش���ح خلو�س 
االنتخابات اىل 35 �شنة , طالب احتاد 
الطلب���ة الع���ام يف جمهوري���ة الع���راق 

,واحت���اد  العراقي���ة  امل���راأة  ورابط���ة 
ال�شبيب���ة الدميقراط���ي العراق���ي , يف 
بي���ان لهم احلكوم���ة مبراجعة حقيقية 
ال�شب���اب,  م���ن  ملوقفه���ا  و�شجاع���ة 
مب���ا يفت���ح االب���واب امامه���م ويتي���ح 
يف  والفعال���ة  املبا�ش���رة  م�شاركته���م 
حياة جمتمعن���ا, ومب���ا يوؤهلهم لتبوء 
قيادة البالد يف الغد القريب. وا�شاف 
البيان ان التعدي���ل املطروح يعني يف 
الواقع عدم اعرتاف احلكومة بقدرات 
ال�شب���اب مم���ن ه���م دون ال���� 35 �شنة, 

وانه���ا امن���ا ت�ُحّج���م طاقاته���م وتب���دد 
اآماله���م يف امل�شاهم���ة الفاعلة يف بناء 
العراق اجلدي���د , مو�شحا ان التعديل  
يعني جتاهل احلكومة مطالبتنا امللحة 
طيل���ة الف���رتة املا�شية, نح���ن جماهري 
ال�شباب, بخف����س عمر املر�شح وجعله 
25 �شن���ة بدال من  عمر30 �شنة املعتمد 
الي���وم. ب���ل انه���ا ولال�ش���ف تدف���ع يف 
االجت���اه املعاك�س متاما.وا�شار البيان 
اىل ان ال�شباب ي�شكلون الن�شبة االكرب 
يف جمتمعنا العراقي )اكرث من 60 يف 

املئة(  ما يعني ان التعديل الذي تريده 
احلكومة �شي�شد االبواب امام م�شاركة 
اغل���ب العراقيني يف العم���ل ال�شيا�شي 
والوطن���ي , داعي���ا جماه���ري ال�شب���اب 
ومنظماته���م يف كل مكان م���ن العراق 
اىل توحي���د اجله���ود, وح���ث جمل����س 
الن���واب عل���ى رف����س التعدي���ل ال���ذي 
تطرح���ه احلكوم���ة, واملطالب���ة �شوية 
وب�ش���وت واحد بخف����س عمر املر�شح 
لع�شوي���ة جمل�س النواب, واقرار �شن 

ال� 25 �شنة بو�شفه احلد االدنى.

احتادات مهنية تطالب بخف�س �ضن الرت�ضيح للربملان ترحيل قانون االأحزاب للدورة الربملانية املقبلة

بغداد / املدى
بغي���ة دم���ج الرات���ب واملخ�ش�ش���ات املمنوح���ة 
للم���دراء العامني واأ�شح���اب الدرجات اخلا�شة 
والأجل رف���ع امل�شتوى املعا�شي لهم عند اإحالتهم 
اىل التقاعد باإعتبارهم االأداة املبا�شرة واالأوىل 
يف تنفي���ذ ال�شيا�ش���ة العامة لل�شلط���ة التنفيذية 
, اأعل���ن الناط���ق الر�شم���ي باإ�ش���م احلكومة علي 
الدب���اغ اأن جمل����س ال���وزراء ق���رر املوافقة على 
اإ�شاف���ة ن�ش���ف املخ�ش�ش���ات االإ�شتثنائية التي 
يتقا�شاه���ا املدراء العامون واأ�شحاب الدرجات 
زي���ادة  دون  االإ�شمي���ة  رواتبه���م  اىل  اخلا�ش���ة 

الراتب االإجمايل. 
 واأو�شح الدب���اغ اأن جمل�س الوزراء �شبق واأن 
ق���رر يف جل�شت���ه االإعتيادي���ة ال�شابع���ة ع�ش���رة 
املنعقدة بتاأري���خ 2009/5/17 تكليف الدائرة 
القانوني���ة باالأمان���ة العام���ة ملجل����س ال���وزراء 
باإع���داد م�ش���روع القانون واإحالت���ه اىل جمل�س 
بال�شيغ���ة  واإعادت���ه  لتدقيق���ه  الدول���ة  �ش���ورى 
النهائي���ة اىل االأمان���ة العام���ة ملجل����س الوزراء 

بغية عر�شه على جمل�س الوزراء الإتخاذ القرار 
املنا�شب ب�شاأنه , م�شيفا  اأن اأحكام هذا القانون 
تطبق عل���ى املدير العام وم���ن بدرجته كما ورد 
يف اأع���اله بعد اإحالته���م على التقاع���د الأغرا�س 
واإحت�ش���اب  التقاعدي���ة  التوقيف���ات  اإ�شتقط���اع 
الرات���ب التقاع���دي واألغ���ى م�ش���روع القان���ون 
القرارات التي متنح اأية خم�ش�شات اإ�شتثنائية 
للم�شمولني باأحكامه وخول وزير املالية اإ�شدار 

التعليمات لت�شهيل تنفيذ اأحكام هذا القانون.
 واأك���د الدب���اغ اأن اأحكام ه���ذا القانون ال ت�شري 
عل���ى وكي���ل ال���وزارة وال�شفري م���ن امل�شمولني 
بقان���ون اخلدم���ة اخلارجي���ة رق���م )45( ل�شن���ة 
اخلا�ش���ة  الدرج���ات  اأ�شح���اب  وكذل���ك   2008
يف جمل����س الق�ش���اء االأعل���ى وق�ش���اة املحكم���ة 
اجلنائية العراقية امل�شكلة مبوجب القانون رقم 
)10( ل�شن���ة 2005 وكذل���ك اأ�شح���اب الدرجات 
اخلا�ش���ة وامل���دراء العامني ومن ه���م بدرجتهم  
امل�شمول���ون باأح���كام قانون اخلدم���ة اجلامعية 

رقم )23( ل�شنة 2008.

مي�سان / املدى
اته����م حماف����ظ مي�ش����ان حمم����د �شي����اع 
ال�شوداين, بع�����س امل�شوؤولني املتهمني 
بالف�ش����اد االإداري واملايل يف احلكومة 
املحلي����ة ال�شابق����ة )مل ي�شمه����م( بتهديد 
عدد من املوظفني يف املحافظة وعرقلة 

امل�شاريع.
وكال����ة  بح�ش����ب  ال�ش����وداين  وق����ال 
)اآكانيوز( »رغم املعوقات التي و�شعت 
اأمامن����ا ورغ����م التقاع�����س ال����ذي اأب����داه 
البع�����س واالإهم����ال املتعم����د والتاأخري 

جلانن����ا,  اأم����ام  العراقي����ل  وو�ش����ع 
فاإنن����ا �شرعن����ا بق����وة لتنفي����ذ امل�شاريع 
املعطل����ة التي مت ا�شتالمه����ا وهي مثقلة 
بامل�شاكل واملعوقات القانونية والفنية 
واالإدارية لك����ن ان ي�شل تدخل البع�س 
مم����ن يح�ش����ب عل����ى احلكوم����ة املحلية 
ال�شابقة وبع�����س امل�شوؤولني ال�شابقني 
اإىل مرحلة تهديد بع�س املوظفني, فهذا 
ام����ر ال ميكن ال�شكوت علي����ه , مو�شحا 
اننا اذ نحذر هوؤالء ب�شرورة الكف عن 
هذه الت�شرفات وبخالفه ف�شوف نعمد 

اىل ن�شر وباال�شم كل من تورط بتهديد 
املوظفني العاملني يف املحافظة«.

 وب����ني حمافظ مي�ش����ان وج����ود العديد 
من ملفات الف�ش����اد االداري واملايل قال 
انها »حدث����ت يف زمن احلكومة املحلية 
ال�شابق����ة م����ن ت����ركات ثقيل����ة وم�ش����اكل 
وامل�شاري����ع املتداخل����ة وملف����ات الف�شاد 
كل  ع����ن  واالبتع����اد  وامل����ايل  االداري 
احلكومي����ة,  والتعليم����ات  ال�شواب����ط 
لكنن����ا مل ن�شر اىل ه����ذا حر�شا منا على 
وحدة املوق����ف والتفرغ الت����ام للعملية 

اخلدمي����ة الت����ي يحتاجه����ا املواطن مع 
تاأكيدنا عل����ى ان ملفات الف�شاد االداري 
واملايل ال ميك����ن ان نتجاهلها اأو نعمل 
عل����ى اإخفائه����ا, ف�ش����وف تت����م حما�شبة 
كل م����ن يثب����ت تورطه بهدر امل����ال العام 
االداري  الف�ش����اد  مبلف����ات  والت����ورط 
وامل����ايل , م�شيف����ا  ان����ه »مت ت�شخي�����س 
الكثري من امللفات ومت اإحالة ق�شم منها 
اىل هيئة النزاهة ومكتب املفت�س العام 
وهي ب�ش����دد تنفيذ اإج����راءات قانونية 

تعكف عليها هيئة النزاهة«.

نين�ى / املدى
اأك����د حمافظ نين����وى ورئي�س قائم����ة احلدباء اأثي����ل النجيفي اأن 
االجتم����اع ال����ذي عق����د بني قائمت����ه وقائم����ة نين����وى املتاآخية يف 
بغ����داد موؤخ����را متخ�����س عن اتف����اق مبدئ����ي على معظ����م النقاط 
العالق����ة با�شتثن����اء نقطت����ني. واأو�ش����ح النجيفي بح�ش����ب راديو 
�ش����وا« اأن مطالب����ة قائمة احلدب����اء بان�شحاب ق����وات البي�شمركة 
م����ن نينوى مرتبط ب�ش����كل مبا�شر بطلب قائمة نين����وى املتاآخية 
باحل�ش����ول عل����ى منا�شب رئي�ش����ة يف احلكوم����ة املحلية.واأ�شار 
النجيف����ي اإىل بع�����س النق����اط التي تو�ش����ل الطرف����ان اىل اتفاق 

ب�شاأنه����ا, وهي اع����رتاف قائمة نينوى املتاآخي����ة بحدود حمافظة 
نين����وى, وتاأجيل مو�شوع تغيري هذه احل����دود وتركها للربملان 
العراق����ي, باالإ�شاف����ة اإىل حتوي����ل املدر�ش����ني املعينني م����ن اإقليم 
النجيف����ي  نينوى.واأك����د  تربي����ة  اإىل  املحافظ����ة  يف  كرد�شت����ان 
االتف����اق على مبداأ امل�شاركة يف ال�شلط����ة بني جميع الكتل املمثلة 
يف جمل�����س حمافظة نينوى, قائ����ال اإن مو�شوع املنا�شب مل يتم 
بحث����ه يف احلوار بني الطرف����ني حتى االآن.باملقاب����ل, اأكد رئي�س 
قائم����ة نين����وى املتاآخية خ�شرو ك����وران ا�شتم����رار املباحثات مع 
قائم����ة احلدباء  حلل اخلالفات العالق����ة بينهما. واأو�شح كوران 

بح�شب«راديو �شوا« اأن اجتماعا عقد بني وفد احلكومة املركزية 
ووف����د حكومة اإقلي����م كرد�شتان قبل عيد الفطر بع����دة اأيام, اتفق 
الطرفان خالله على موا�شلة احلوار, م�شريا اإىل اإمكانية انعقاد 
جوالت اأخرى من املباحثات يف االأيام املقبلة.و�شدد كوران على 
اأهمية ح�شول قائم����ة نينوى املتاآخية على ثاين اأهم من�شب يف 
اإدارة �ش����وؤون حمافظة نينوى, كونها حلت يف املركز الثاين من 
حي����ث االأ�ش����وات يف االنتخابات املحلية , م�شيف����ا: اأن اللقاءات 
ب����ني القائمت����ني مل تفتح الب����اب اأمام عودة اأع�ش����اء قائمة نينوى 

املتاآخية الجتماعات جمل�س املحافظة حتى االآن.

حمافظ مي�ضان يتهم احلكومة املحلية ال�ضابقة بالف�ضاد االداري

اتفاق مبدئي بني قائمتي احلدباء ونينوى املتاآخية


