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امل������������وج������������ز

ترقيم املب�ين والأرا�سي بكركوك  
 

ب���داأت  يف مدينة كركوك عملي���ة الرتقيم واحل�ضر للمباين والأرا�ضي، 
ا�ضتع���دادا للتعداد ال�ضكاين العام املقرر اإج���راوؤه يف �ضهر ت�ضرين اأول 
من العام املقبل. وقال اإدوار اأوراها مدير غرفة عمليات التعداد املعاون 
الإداري ملحاف���ظ كرك���وك بح�ضب "رادي���و �ض���وا"، اإن البداية كانت مع 
"حتديد حدود املحالت والأحياء ال�ضكنية، وام�س الول بداأت عملية 
ترقي���م املباين واملن���ازل و�ضتكتمل خ���الل اأ�ضبوع، وبعده���ا يتم اإعداد 
ا�ضتم���ارات جدي���دة متالأ من قب���ل اأ�ضخا����س متخ�ض�ض���ن". واأو�ضح 
اأوراه���ا، اأن دائ���رة الإح�ضاء اأع���دت فرقا خا�ضة للقيام به���ذه العملية، 
م�ضريا اإىل "اأن عدد الأحياء ال�ضكنية التي مت اإح�ضاوؤها حتى الآن هي 
197 حمل���ة، وحددت حدود املب���اين والأحياء بالل���ون الأحمر وترقيم 

الدور واملن�ضاآت �ضيكون بالأزرق". 
 

تطهري امل�س�ريع الروائية يف بغداد
 اجن���زت وزارة املوارد املائية اعمال التطهريات للجداول واملبازل يف 
بغ���داد �ضمن اخلطة ال�ضتثمارية ولغاي���ة 31اب املقبل. واو�ضح بيان 
لعالم ال���وزارة تلقت املدى ام�س ن�ضخة منه:  ان العمل ت�ضمن تطهري 
اجل���داول واملب���ازل لكرث م���ن   809 الف   ك���م . ط وا�ضتكمال تطهري 
قناةAG/اب���ي غريب ل�) 23( كم .ط وك�ض���ر املتارب ل�)53.62( كم.ط  
وازال���ة نب���ات زهرة النيل م���ن موقع قن���اة اجلي�س ومل�ضاح���ة 45 الف 
م3 ،وا�ض���اف البي���ان: ان التطوي���ر �ضمل نهر دجلة / قاط���ع ابونوؤا�س 
ومل�ضاح���ة 86 ال���ف م3 وقاط���ع اجلادري���ة ومل�ضاح���ة 109 ال���ف م3، 
وتنظيف وتعميق حمطات ال�ض���خ عدد )4( ،وازالة الرت�ضبات مل�ضاحة  

10750  م3 لي�ضال املياه اىل حمطات ال�ضخ.  

موؤمتر دويل للح��سب�ت يف ب�بل
اخت���ريت جامع���ة باب���ل من ب���ن جامع���ات الب���الد، لحت�ض���ان املوؤمتر 
العربي ال���دويل ال�ضنوي اخلا�س بتكنولوجيا احلا�ضبات واملعلومات 
)acit( يف دورت���ه احلادي���ة ع�ض���رة، بن���اًء على كت���اب الأمان���ة العامة 
جلمعي���ة كلي���ات احلا�ضب���ات واملعلوم���ات، وذل���ك مطلع الع���ام املقبل. 
اعل���ن ذلك رئي�س اجلامعة الدكتور نبي���ل ها�ضم العرجي بح�ضب بيان 
لع���الم وزارة التعليم الع���ايل تلقت )املدى( ام�س ن�ضخ���ة منه، م�ضريا 
اىل ان ه���ذا املوؤمت���ر يعد من املوؤمترات العلمي���ة املتخ�ض�ضة يف جمال 
تكنولوجيا املعلوم���ات، و�ضي�ضارك فيه اأكادمييون وباحثون من �ضتى 
انحاء الع���امل، م�ضيفا: ان هذا املوؤمتر يعقد �ضنويا يف احدى جامعات 
الوط���ن العرب���ي، وت�ض���رف عليه جلنة منظم���ة ودائمة م���ن اجلامعات 
العربي���ة والجنبي���ة، ف�ضال عن جلن���ة حتكيم عاملية م���ن ذوي اخلربة 

والخت�ضا�س من خمتلف هذه اجلامعات. 

مط�لب�ت بح�سور من�ق�سة النتخ�ب�ت
طالب���ت اكرث م���ن خم�ض���ن منظمة جمتمع م���دين، متثل اغل���ب اطياف 
املجتمع، هيئة رئا�ضة جمل�س النواب، بح�ضور جل�ضات مناق�ضة قانون 
النتخابات، وجل�ض���ة الت�ضويت عليه ، جاء ذلك خالل ا�ضتقبال النائب 
الول لرئي����س جمل����س النواب ال�ضي���خ خالد العطية ممثل���ي ما يقارب 
اخلم�ض���ن منظمة جمتمع مدين يف مكتبه ام�س الربعاء ، وقدم ممثلو 
املنظم���ات جملة م���ن املطال���ب يف مقدمته���ا، ح�ضور جل�ض���ات مناق�ضة 
قان���ون النتخابات وح�ضور جل�ضة الت�ضويت علي���ه، واعتماد القائمة 
املفتوحة، بدًل من القائم���ة املغلقة وان ي�ضمن القانون متثيل مكونات 
ال�ضعب العراقي كافة، حتى تلك التي ل توؤهلها ا�ضواتها للح�ضول على 
مقع���د يف جمل�س النواب الق���ادم . من جانبه وعد النائب الول لرئي�س 
جمل�س النواب، با�ضتح�ضال موافقة هيئة الرئا�ضة على ح�ضور ممثلي 

منظمات املجتمع املدين .

جدوى البحوث

اليوم اوغدًا،  تكون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
ق���د اعلنت نتائ���ج القب���ول يف الدرا�ض���ات العلي���ا، ملرحلتي 
املاج�ضت���ري والدكتوراه.وبح�ض���ب امل�ض���ادر، ف���اإن اع���داد 
القب���ول هذا العام متفوقة على اعداد العوام ال�ضابقة، بعد 
الت�ضهيالت التي قدمتها الوزارة للراغبن بالدرا�ضة ابتداًء 
م���ن تعليق �ض���رط العم���ر ملوظف���ي الدول���ة، اىل ا�ضتحداث 
قن���وات اخ���رى للقب���ول، ومنها قن���اة املوهوب���ن، وما اىل 
هنالك م���ن اآليات اخرى متع���ددة ي�ضرت للطلب���ة الن�ضمام 
اىل الدرا�ضات العليا، التي حتتاجها البالد يف �ضتى ابواب 
العلوم واملعارف.ان ات�ضاع م�ضاحة القبول يف هذا امل�ضمار 
احلي���وي املهم ير�ضم �ضورة امل�ضتقب���ل امل�ضرق.ان ما اروم 
الو�ضول اإليه يف هذه الكلمات املعدودات: هو ان هذا العدد 
الوا�ضع من الباحثن الذين �ضيتم قبولهم، ينبغي ان تكر�س 
بحوثه���م العلمية يف خدمة املرحلة املقبل���ة من حياتنا على 
كل امل�ضتوي���ات، اأي م���ن املفرت����س ب���وزارة التعليم العايل 
-اجلهة الراعية للدرا�ض���ات- ان تكون مطلعة ب�ضكل وا�ضع 
عل���ى احتياجات ال���وزارات والدوائر احلكومي���ة، واق�ضد 
بالحتياج���ات، لي�ض���ت الوظيفي���ة فح�ض���ب وامن���ا العلمية 
والتقني���ة، ك���ي تكر����س بح���وث الطلب���ة يف ا�ضباعه���ا. فقد 
ُاه���درت جهود جب���ارة و�ضاعت �ض���دى يف درا�ضات ل تنفع 
�ضيئ���ًاً، ف�ضال عن غياب �ضرتاتيجي���ة وا�ضحة بددت طاقات 
وطنية كبرية، كان م���ن املفرت�س ان ت�ضتثمر يف دفع عجلة 
التق���دم اىل ام���ام، وما زالت اث���ار املا�ض���ي ال�ضمويل الذي 
فر����س على الدرا�ض���ات العليا �ضوابط وقي���ودا ت�ضب كلها 
يف خدمت���ه.. ينبغ���ي الن ان يك���ون العم���ل وف���ق �ضوابط 
عل���ى  يفر����س  ال���ذي  اول،  الوطن���ي  بال�ضم���ري  حمكوم���ة 
الباحث���ن والدار�ضن، الخال����س للوطن من اجل اخلروج 

به من حمنته.
من هنا على اجلهات املعنية ان ت�ضع ن�ضب عينيها، الفوائد 
املتحققة من البح���وث وجدوى اجلهود املبذولة فيها ، لكي 
لتك���ون كبح���وث ال�ضن���وات ال�ضابق���ة، الت���ي يعلوها كثري 
م���ن الغبار والن�ضيان لعدم حاج���ة الباحثن واملتخ�ض�ضن 
اإليها، فهي ول���دت من يومها ميتة وجامدة، ول حاجة لأحد 

بها، �ضوى انها حققت ل�ضاحبها ال�ضهادة العليا فقط!!
وم���ا ذهْب���ُت اإليه يتطل���ب تع���اون وتن�ضي���ق وزارة التعليم 
الع���ايل م���ع وزارات ال�ضناعة واملع���ادن وال�ضحة والعلوم 
والتكنولوجي���ا والكهرباء، وما اىل هنالك من دوائر اخرى 
حتت���اج بحوثا علمي���ة  يبدعها باحثون، ت�ض���ب فائدتها يف 
خدم���ة البالد والعب���اد. وميكننا ا�ضتثماره���ا لبناء م�ضتقبل 

الجيال املقبلة... 

ك���������ام اب���ي�������س 

علي القي�سي

العم�رة / رعد �س�كر
والثقافي���ة  ال�ضيا�ضي���ة  النخ���ب  تتهام����س 
والجتماعية با�ضتغراب وا�ضتياء، حول اإعادة 
تكلي���ف املهند����س عب���د ال���رزاق عب���د حمي�ضن،  
رئي����س ق�ضم الآليات ال�ضاب���ق يف مديرية بلدية 
العم���ارة، مبهام مدير بلدية العمارة وكالة، بعد 
م�ضادقة جمل�س املحافظة على تر�ضيح املحافظ 
له، ل�ضغل هذا املن�ضب حلن فتح باب الرت�ضيح، 
واختيار مدي���ر جديد اإثر اإعف���اء املدير ال�ضابق 
من من�ضبه بع���د تقدميه ال�ضتقالة لأ�ضباب غري 

معلنة .
ا�ضتغ���راب وا�ضتي���اء النخ���ب املذك���ورة، مبعثه 
بح�ضب ما اف���اد بع�ضهم ل�)املدى(: اأن ال�ضخ�س 
املكلف �ضبق واأن اتهم يف عهد احلكومة املحلية 
ال�ضابق���ة بق�ضايا ف�ضاد  ح���ن كان م�ضوؤول عن 
ق�ض���م الآليات التابع للبلدي���ة،  وعليه موؤ�ضرات 
ف�ض���اد كث���رية  وق���د اأحي���ل للجن���ة حتقيقي���ة، 
ومت ف�ضل���ه م���ن الوظيفة يف حين���ه، وما يدعو 
لال�ضتغ���راب اأن يك���ون حمافظ مي�ض���ان هو من 
ر�ضحه لهذا املن�ضب الآن، يف حن كان املحافظ 
ذات���ه ، وكان ي�ضغل من�ضب���ا رفيعا يف احلكومة 
املحلي���ة ال�ضابقة ،هو من اأمر باإحالة املوماأ اليه 

اىل اللجنة التحقيقية اآنذاك بتهم الف�ضاد . 
)امل���دى( التق���ت اي�ض���ا باح���د اأع�ض���اء جمل����س 
املحافظ���ة الذي ع���رب عن ا�ضتيائه م���ن م�ضادقة 
املجل����س على مر�ض���ح املحافظ، م�ض���ريا اىل اأن 
الكثري من اع�ضاء املجل�س غري مقتنعن باأهلية 
هذا املر�ضح ل�ضغل ه���ذا املن�ضب، ملا اأ�ضتهر عنه 
بق�ضايا ف�ضاد يف الو�ضط ال�ضعبي،  متعهدا باأنه 
ومع���ه الكثري م���ن اأع�ضاء املجل����س �ضيتابعون 
اداءه كمدي���ر بالوكال���ة للبلدية،  حل���ن اختيار 
مدير جديد، ولن يتوانوا عن م�ضاءلته واإحالته 
للتحقي���ق يف حال ثبوت تورط���ه بق�ضايا ف�ضاد 

خالل عمله احلايل.
)امل���دى( انف���ردت من ب���ن و�ضائ���ل الإعالم يف 
حمم���د  املهند����س  مي�ض���ان  حماف���ظ   مواجه���ة 

�ضي���اع ال�ض���وداين، ومكا�ضفت���ه مب���ا ي���دور يف 
اأو�ضاط النخب وال�ض���ارع العماري بخ�ضو�س 
املو�ض���وع، وا�ضتف�ض���رت منه ع���ن حقيقة المر 
فاأج���اب: "  بالن�ضب���ة ملو�ض���وع مدي���ر البلدي���ة 
ال�ضاب���ق فق���د مت اإعفاوؤه بناء عل���ى رغبته حيث 
ق���دم طلبا بال�ضتقالة م���ن من�ضبه ووافقنا عليه 
اأم���ا بالن�ضب���ة للمدي���ر اجلديد ففع���ال �ضبق واأن 

اأحي���ل للتحقيق ب�ضبب مالحظ���ات مت تا�ضريها 
عل���ى ق�ضم اللي���ات الذي كان م�ض���وؤول عنه يف 
حين���ه، وكن���ت اأن���ا رئي����س اللجن���ة التحقيقية 
يف حين���ه، ومل يثب���ت التحقي���ق اأي �ض���يء مما 
كان ي�ض���اع ع���ن ق�ضاي���ا ف�ضاد �ض���ده، وقد متت 
اإحالة تو�ضيات اللجن���ة التحقيقية اىل جمل�س 
ان�ضب���اط موظف���ي الدول���ة وجمل����س �ض���ورى 

الدولة واأخذ وقتا كب���ريا يف التحقيقات، وهذا 
مثبت �ضمن حما�ضر ر�ضمية مودعة لدى وزارة 
البلدي���ات، وعلى اإثرها مت���ت اإقالته من من�ضبه 
. اأما بخ�ضو�س تر�ضيحه لإدارة بلدية العمارة 
بالوكال���ة حل���ن تعي���ن مدير جدي���د، فنحن مع 
اأي موظ���ف يثب���ت كفاءت���ه يف العم���ل وتق���دمي 
خدمة للمواطن���ن، وهذا هو معيارنا ال�ضا�ضي  

وهذا املوظ���ف يتمتع بهذه ال�ضفات، وعلى هذا 
الأ�ضا����س قمن���ا برت�ضيح���ه للمن�ض���ب "  وتابع 
املحاف���ظ: اأن املدي���ر اجلدي���د مت تكليف���ه مبهام 
اجله���د الهند�ض���ي، وقد اأثبت جناح���ه يف اإدارة 
اجلهد عرب فتح 11 موقعا لالأعمال اخلدمية يف 
الأحي���اء ال�ضكنية للمدينة، بع���د اأن كانت معظم 

املواقع ما بن معطلة اأومتلكئة .

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

كـــل نف�س ذائقـــة املـــوت 
�سدق اهلل العظيم 

تنعى ا�سرة ال�سبلي وع�س�ئر البو ع�مر فقيده� الراحل املرحوم 
)ال�شيخ املحامي حمد ال�شبلي( 

بت�ريخ  عم�ن  يف  الأجل  واف�ه  الذي  العراق  يف  ع�مر  البو  ع�س�ئر  رئي�س 
اليو�سفية  يف  داره  يف  الط�هرة  روحه  على  الف�حتة  و�ستق�م   2009/10/13

اعتب�راً من يوم ال�سبت امل�س�دف 2009/10/17

اإنا هلل واإنا اليه راجعون

نــعـــــــي

حمافظ مي�شـان لـ )          ( : كلفنـاه مبهام اجلهـد الهند�شـي 
واأثبت جناحه يف الإدارة 

الكوت / حيدر اخلزرجي
بالتن�ضيق  الإن�ضان،  حقوق  وزارة  تعتزم 
وجمل�س  املعنية  ال����وزارات  م��ن  ع��دد  م��ع 
حم��اف��ظ��ة وا���ض��ط ال��ق��ي��ام ب���اإج���راء م�ضح 
ظاهرة  عن  للك�ضف  املحافظة،  يف  ميداين 
امل�����راأة، واو�ضح  ���ض��د  الأ����ض���ري  ال��ع��ن��ف 
ل�)املدى(:   ال����وزارة  يف  م�����ض��وؤول  م�ضدر 
خا�ضة  ت��ق��اري��ر  اع����داد  اجل���رد  �ضي�ضمن 
ق�ضاء  اختيار  مت  وق��د  �ضيداو،  باتفاقية 
العزيزية الذي يقع �ضمن احلدود الدارية 

للمحافظة لإجراء امل�ضح فيه. 
�ضيكون   امل�ضح  ان  امل�����ض��در،اىل  واأ���ض��ار 
اأ�ضرتها،  داخ���ل  امل���راأة  و���ض��ع  ع��ن  �ضامال 
لالإح�ضاء  املركزي  وبالتن�ضيق مع اجلهاز 
يف وزارات، التخطيط، ال�ضحة، والدولة 
ل�ضوؤون املراأة، ف�ضال عن جمل�س حمافظة 

وا�ضط .
امل�ضح هو  اج���راء  م��ن  ال��ه��دف  ان  وب���ن: 
للوقوف على واقع املراأة وت�ضليط ال�ضوء 
على ما تواجهه من انتهاك و�ضلب حلرياتها 

متطلبات  اب�ضط  من  وحرمانها  وحقوقها 
على  ال���وق���وف  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  احل���ي���اة، 

و�ضعها العام داخل الأ�ضرة واملجتمع. 
التي  العمليات  ه��ذه  اإن  امل�����ض��در:  واك���د 
توجهات  �ضمن  تاتي  ال���وزارة  بها  تقوم 
املراة،  �ضد  والعنف  احليف  لرفع  الدولة 
اخلا�ضة  التقارير  من  ع��دد  اق��رار  و�ضيتم 
عددا  اي�ضا  و�ضتت�ضمن  الفعالية  ب��ه��ذه 
امل�ضرفة  اللجان  خالل  من  التو�ضيات  من 
نقاط  على  وللوقوف  للحد  واملتخ�ض�ضة، 

اىل  اىل  ترفع  ثم  وم��ن  وال�ضعف،  القوة 
المانة العامة ملجل�س الوزراء. 

حقوق  وزارة  ان  ع��ن  امل�����ض��در  وك�����ض��ف 
املعلومات  ب��ج��م��ع  ���ض��ت��ق��وم  الن�������ض���ان 
املوؤ�ض�ضات  داخ��ل  واخلا�ضة  ال�ضرورية، 
الر�ضمية، فيما مت اإعداد �ضل�ضة من البحوث 
العقوبات  بقانون  املتعلقة  وال��درا���ض��ات 
املت�ضمن   1969 ل�ضنة   111 رقم  العراقي 
من  الد�ضتورية،  امل�ضاواة  مبداأ  تكري�س 

اجل تغيريها ل�ضالح املراة. 

م�شح ب�شاأن العنف الأ�شري يف وا�شط  
بغداد/ يو�سف الط�ئي

وال�ضمان  ال��ت��ق��اع��د  دائ������رة  اك�����دت 
الجتماعي يف وزارة العمل وال�ضوؤون 
الجتماعية اعداد خطة ل�ضمول جميع 
اخلا�س  القطاع  يف  العاملن  العمال 
بال�ضمان  وال���ت���ع���اوين  وامل��خ��ت��ل��ط 
م�ضوؤول  م�ضدر  وق���ال  الج��ت��م��اع��ي.  
اخلطة  هذه  ان  ل�)املدى(:  الدائرة  يف 
جديد  قانون  ت�ضريع  خالل  من  �ضتنفذ 
للعمال  الجتماعي  وال�ضمان  للتقاعد 

ل�ضنة   150 رقم  القدمي  القرار  واإلغاء 
 .1987

لزيادة  ت�ضعى  ال��دائ��رة  ان  وا���ض��اف: 
روات����ب امل��ت��ق��اع��دي��ن، ب��ال���ض��اف��ة اىل 
توؤدي  التي  ال�ضتثمارات  حجم  زيادة 

اىل زيادة ايرادات الدائرة. 
تعاين  الدائرة  ان  اىل  امل�ضدر  وا�ضار 
قلة  ت�ضبب  التي  امل��ع��وق��ات  م��ن  جملة 
قانون  تعليق  منها،  للدائرة  اليرادات 
ارباح ال�ضركات رقم 101 ل�ضنة 1964 

وال��ذي ادى اىل قلة يف الي��رادات من 
ارب���اح ال�����ض��رك��ات وال��ب��ال��غ��ة 25% من 
وامل�ضاريع  ال�����ض��رك��ات  ارب���اح  ���ض��ايف 
وامل�ضارف  وال�����ض��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
الهلية. واكد امل�ضدر ان دائرة التقاعد 
بهيئة  �ضتلتحق  الجتماعي  وال�ضمان 
وزارة  اىل  التابعة  الوطنية  التقاعد 
قانون  اح��ك��ام  اىل  ا���ض��ت��ن��ادا  امل��ال��ي��ة 
 2006 ل�ضنة   27 رق��م  املوحد  التقاعد 

املعدل.

خطة ل�شمول العمال بال�شمان الجتماعي

الن��سرية / ح�سني الع�مل
حميب�س  رزاق  املهند�س  قار  ذي  حمافظة  جمل�س  يف  املت�ضررين  رعاية  جلنة  رئي�س  قال 
ال�ضعداوي: ان جمل�س املحافظة اعتمد اآلية من اربع فقرات لت�ضديق وثائق اثبات ال�ضطهاد 
التي  القانونية  الط��ر  وفق  وذل��ك  البالد،  اىل  العائدين  واملهاجرين  للمهجرين  ال�ضيا�ضي 
اعتمدتها وزارة املهجرين واملهاجرين  موؤخرا يف هذا الطار . واو�ضح ال�ضعداوي ل�)املدى( 
لثبات  القانونية  الطر  حول  واملهاجرين  املهجرين  وزارة  من  تعليمات  ورود   بعد  انه   :
املذكورة  التعليمات  ان  ومبا  البالد،  خارج  من  العائدين  للمواطنن  ال�ضيا�ضي  ال�ضطهاد 
تت�ضمن فقرة تخ�س م�ضادقة جمل�س املحافظة وتاأييده ل�ضحة املعلومات الواردة يف وثائق 
ال�ضرائح املذكورة التي عادت بعد �ضقوط النظام، فقد اقر املجل�س يف جل�ضته الخريه اآلية 
قانونية تت�ضمن تقدمي امل�ضطهد �ضيا�ضيا تاأييدا من خمتار املحلة م�ضفوعا ب�ضهادة �ضاهدين 
القانونية  التبعات  كافة  يتحمال  وان  الدائم  املالك  على  يكونا  ان  على  الدولة،  موظفي  من 
البلدي يف  افاداتهم، وكذلك م�ضادقة املجل�س  الواردة يف  املعلومات  يف حال ظهور خالف 

الق�ضاء او الناحية على الوراق الثبوتية وتقدمي تعهد خطي م�ضادق عليه من كاتب عدل.
 رع�ية املت�سررين 

 وا�ضاف: وبعد ذلك تقدم الوراق اىل جلنة رعاية املت�ضررين، لتقوم بعد تدقيقها بعر�ضها 

على رئا�ضة جمل�س املحافظة للم�ضادقة عليها من رئي�س املجل�س او نائبه.لفتا اىل ان ذلك 
منهم  �ضحبت  او  الر�ضمية،  وثائقهم  فقدوا  الذين  واملهاجرين  املهجرين  ميكن  ان  �ضانه  من 
من  فيها  البت  مهمة  �ضتكون  التي  القانونية  حقوقهم  على  احل�ضول  من  اللجوء  بلدان  يف 
اخت�ضا�س وزارة املهجرين واملهاجرين. وكانت الوزارة قد ا�ضدرت تعليمات جديدة حول 
اآليات اثبات الهجرة الق�ضرية وال�ضطهاد ال�ضيا�ضي للمهاجرين واملهجرين العائدين، تعتمد 
امل�ضتم�ضكات  اواعتماد  الطلب،  ل�ضاحب  اجلن�ضية  دوائ��ر  قبل  من  الق�ضرية  الهجرة  تاييد 
الر�ضمية املقدمة من قبل املواطن املهاجر العائد، وال�ضادرة من اجلهات املحلية والتي ت�ضمل 
مقتب�ضات حكم العدام ، ال�ضجن ، التوقيف ذات الطابع ال�ضيا�ضي املعار�س للنظام ال�ضابق 
ح�ضرا ل�ضاحب الطلب او لذويه من الدرجة الوىل فقط. او كتب م�ضادرة امواله املنقولة 
وغري املنقولة وفق املواد الدالة على املعار�ضة ال�ضيا�ضية ل�ضاحب الطلب، موؤيدة من اجلهة 
ال�ضادرة عنها. او وثائق ا�ضقاط اجلن�ضية او ترقن القيد موؤيدة من اجلهات الر�ضمية املعنية 
بذويه  ما حلق  على  بناء  الطلب،  ل�ضاحب  ال�ضطهاد  توؤيد  التي  ال�ضهداء  موؤ�ض�ضة  كتب  او 
املثبتن ر�ضميا يف املوؤ�ض�ضة من الدرجة الوىل. او كتب موؤ�ض�ضة ال�ضجناء ال�ضيا�ضين التي 
توؤيد ال�ضطهاد ال�ضيا�ضي ل�ضاحب الطلب او ذويه من الدرجة الوىل ح�ضرا او كتب التاييد 
�ضقوط  قبل  الطلب  توؤيد هجرة �ضاحب  التي  العراقية يف اخلارج  ال�ضفارات  ال�ضادرة من 

امل�ضتم�ضكات  اعتماد  او  اخلارجية،  وزارة  قبل  من  عليها  م�ضادقا  له،  ومعار�ضته  النظام 
الجنبية ) وثيقة اللجوء او طلب اللجوء الن�ضاين من الدول امل�ضتقبلة للمهاجرين( التي 
توؤيد الهجرة الق�ضرية ل�ضاحب الطلب وال�ضادرة من الدول املعنية او من املنظمة الدولية 
للهجرة او من املفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئن مرتجمة وم�ضادق عليها من اجلهة التي 

ا�ضدرتها .
اآلية الثب�ت

اثبات  اآلية  �ضمن  واملهاجرين  املهجرين  وزارة  ا�ضدرتها  التي  التعليمات  ت�ضمنت  كما   
املذكورة،  الوثائق  لديهم  تتوفر  مل  الذين  للمهاجرين  اخ��رى  فقرات  ال�ضيا�ضي  ال�ضطهاد 
ت�ضمنت تقدمي اثنن من اربعة م�ضتم�ضكات عادية توؤيد ال�ضطهاد ال�ضيا�ضي، متثلت بتقدمي 
املهاجر العائد طلبا موؤيدا من خمتار املحلة ب�ضهادة �ضاهدين يثبت ا�ضطهاده م�ضدقا من قبل 
املجل�س البلدي للمحلة وجمل�س املحافظة وبتوقيع رئي�ضه او نائبه ح�ضرا ، او تاييدا �ضادرا 
من جمل�س النواب بتوقيع ثالثة نواب يوؤيدون ا�ضطهاد �ضاحب الطلب او م�ضبطة ا�ضت�ضهاد 
ال�ضطهاد  اىل  الطلب  �ضاحب  تعر�س  توؤيد  عدل  كاتب  وت�ضديق  �ضاهدين  بتوقيع  حملي 
ال�ضيا�ضي، او اقرار تعهد خطي من �ضاحب الطلب ب�ضحة املعلومات التي توؤيد ا�ضطهاده 

ال�ضيا�ضي وب�ضهادة �ضاهدين، امام مدير عام الدائرة القانونية او من ميثله ح�ضرا .

ذي قار تعتمد اآلية جديدة للم�شادقة على وثائق اإثبات ال�شطهاد ال�شيا�شي

م�شاريع متلكئة


