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دينار �سفحة

 بغداد – �سيناء عزيز 

انتقدت اطراف �صيا�صية الت�صريحات 
ال�صفري  ب��ه��ا  ادىل  ال��ت��ي  االخ�����رية 
االم���ريك���ي ال�����ص��اب��ق ل����دى ال��ع��راق 
االدارة  فيها  حث  والتي  برمير  بول 
االمريكية على عدم االلتزام مبواعيد 

االن�صحاب من العراق.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ف��ري��اد روان����دزي عن 
ت�صريح  يف  الكرد�صتاين  التحالف 
برمير  ت�صريحات  "املدى"ان"  اإىل  
قد تعرب عن راأيه ال�صخ�صي وم�صاألة 
وان�صحابها  االمريكية  القوات  بقاء 
���ص��اب��ق الوان����ه ح��ي��ث ان بنود  ام���ر 
االت��ف��اق االم��ن��ي امل��ربم ب��ن البلدين 
ان�صحاب  م��واع��ي��د  ���ص��راح��ة  ح���دد 
"وتابع  البالد  القوات االمريكية من 
او  القوات االمريكية  ان�صحاب  "امر 
بقائها ممكن بحثه يف اوقات الحقة 
بعد تفاقم احلالة االمنية للبالد ف�صال 

اال�صتعدادات  ومتابعة  مراجعة  عن 
القوات  وجاهزية  العراقية  االمنية 
االمنية والع�صكرية "وا�صاف" يجب 
ان ال نن�صى ان االتفاق االمني املربم 
امريكا  "العراق-  اجل��ان��ب��ن  م��ن��ح 
بع�ض  تعديل  لبحث  كبرية  "فر�صة 
البنود التي ن�ض عليها االتفاق وفقا 
مل��الح��ظ��ات ك��ال ال��ط��رف��ن مب��ا ي�صب 
"وتابع"  وم�صلحة وا�صتقرار البالد 
ميكننا ا�صتقراء االو�صاع على ار�ض 
ال��واق��ع وحت��دي��د ح��اج��ة ال��ب��الد اإىل  

الدعم االمريكي من عدمها".  
ت�صريحات  يف  دع���ا  ب��رمي��ر  وك����ان 
اوباما  االمريكي  الرئي�ض  �صحافية 
ب����ان ق����رار ان�����ص��ح��اب ال���ق���وات من 
ال��ع��راق  خماطرة كبرية داع��ي��ًا  اإىل  
ع���دم االل���ت���زام ب��امل��وع��د ال����ذي حدد 
عام  يف  اي  ال��ق��وات  تلك  الن�صحاب 
2011. موؤكدًا ان تلك خماطرة لذلك 
الرئي�ض  االأهمية ان اال يت�صرف  من 

حدده  ال��ذي  امل��وع��د  وف��ق  االمريكي 
امليدانين  اجل��ن��ود  ل�صحب  لنف�صه 
وعلل   ."2011 مت�����وز  ب���ح���ل���ول  
برامير موقفه املعار�ض باعتقاده اأن 
اإىل   ي�صتند  هذا  االن�صحاب  برنامج 

القوات  ا�صتعداد  ملدى  خاطئ  تقييم 
العراقية لتويل املهام االأمنية"

ال�صاعدي  ك��م��ال  ال��ن��ائ��ب  وان��ت��ق��د 
ت�������ص���ري���ح���ات ب���رمي���ر م����وؤك����دا ان 
بقاء  متديد  حول  برمير  ت�صريحات 

وعدم  العراق  يف  االجنبية  القوات 
املوقعة  االمنية  باالتفاقية  االل��ت��زام 
م��ع ام��ري��ك��ا ���ص��درت م��ن �صخ�ض ال 
احلكومة  يف  ر�صميا  موقعا  يحتل 

االمريكية. 
هاتفي  ات�صال  يف  ال�صاعدي  وق��ال 
دولية  اتفاقية  هناك  ان"  امل��دى  م��ع 
بها،وهي  ملتزمون  ونحن  ر�صمية 
حتى  ن�صمع  ومل  للطرفن  م��ل��زم��ة  
الر�صمي االمريكي بهذا  االن املوقف 
راأي  ن�صمع  وع��ن��دم��ا  اخل�����ص��و���ض 
�صيكون  حينها  االمريكية،  احلكومة 
الت�صريحات،اما  ه��ذه  على  رد  لنا 
برمير  اطلقها   ال��ت��ي  الت�صريحات 
الر�صمية  النظر  فهي ال متثل  وجهة 
االتفاقية  ان  نرى  ونحن  االمريكية، 
لها  املر�صوم  الطريق  ح�صب  ت�صري 
والبد من ان�صحاب القوات االجنبية 

من العراق يف الوقت املحدد لها.
رفيع  حكومي  م�صدر  اك��د  ذل��ك  اإىل  

 " ان  ا�صمه  ك�صف  رف�ض   امل�صتوى 
ت�صريحات برمير وان كانت مغر�صة 
انها  اال  ال��واق��ع  ار����ض  ع��ن  وبعيدة 
البالد  قادة  اإىل   مهمة  ر�صالة  حملت 
الداخلية  ازماتهم  يف �صرورة ح�صم 
تفاديا  �صريع  توافق  اإىل   والتو�صل 
الي���ة ت���دخ���الت غ���ري م���رغ���وب ب��ه��ا " 
االتفاق  تقييم   " امل�����ص��در  وا���ص��اف 
االمني وحتديد حاجة البالد اإىل  تلك 
القوات امر يحدده اال�صتفتاء املزمع 
املربم  االمني  االتفاق  على  اج��راوؤه 
النهائية  املواقف  �صتت�صح  وحينها 
ازاءه وتبدد كل التقوالت واملحاوالت 
االو���ص��اع يف  ا�صتقار  الت��ري��د  ال��ت��ي 
مثل   " ان  امل�صدر  واو���ص��ح  البالد" 
من  �صيئا  الت��غ��ري  لت�صريحات  تلك 
البالد  يف  ال�صيا�صية  العملية  م�صار 
لكنها  قادتها  توجهات  على  توؤثر  او 
للوقوف  اجلميع  يتكاتف  الن  دعوة 

بوجه املحاوالت املغر�صة" .

نواب اعتربوها بعيدة عن الواقع ولن تغري م�سار العملية ال�سيا�سية 

ــرة ــب ــــراق خمــــاطــــرة ك ــــع ـــاب مــــن ال ـــح ـــس ـــ� ــــــذرا اأوبـــــامـــــا: االن ـــر حم ـــرمي ب

 اربيل/ املدى

بن   ال���ع���الق���ات  ت��ع�����ص��ي��د  اط������ار  يف 
رئي�ض  غادر  واالقليم  املركز  حكومتي 
ال��ب��ارزاين  م�صعود  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
ام�ض االول اإىل الواليات املتحدة لبحث  
�صل�صلة من الق�صايا مع كبار امل�صوؤولن 

مع  العالقة  امل�صاكل  ومنها  االمريكين 
بغداد واالنتخابات النيابية.

االإقليم  رئ��ا���ص��ة  دي����وان  رئ��ي�����ض  وق���ال 
اإن  �صحفي:  ت�صريح  يف  ح�صن  ف��وؤاد 
لدعوة  تلبية  ت��اأت��ي  ال��ب��ارزاين  زي���ارة 
االمريكي  الرئي�ض  من  تلقاها  ر�صمية 
ب����اراك اأوب���ام���ا ل��ب��ح��ث ق�����ص��اي��ا مهمة 

الراهن  ال�صيا�صي  ب��ال��و���ص��ع  تتعلق 
واالنتخابات واملرحلة التي تليها.

�صيبحث  اللقاء  ان  ح�صن:  واأ���ص��اف 
ال��ق�����ص��اي��ا ال���ع���ال���ق���ة ب����ن احل��ك��وم��ة 
االإق��ل��ي��م ودور  االحت���ادي���ة وح��ك��وم��ة 
حللها  امل�صاعدة  يف  املتحدة  الواليات 

يف امل�صتقبل القريب.

حلل الق�سايا العالقة بني االإقليم واملركز

ر�سمية ـــــارة  زي ــي  ـــ ف ــنــطــن  ــس ــوا� ل ــه  ــوج ــت ي ــــــارزاين  ب

 بغداد / املدى

اأنها  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ص��رط��ة  اأع��ل��ن��ت   
باع  بريطانيًا  اأع��م��ال  رج��ل  اأوق��ف��ت 
لك�صف  اأج���ه���زة  ال��ع��راق��ي،  اجل��ي�����ض 
�صاحلة  غري  اأنها  الحقًا  تبن  القنابل 

لك�صف املتفجرات. 
اأوقفت  اأن��ه��ا  ال�����ص��رط��ة  واأو���ص��ح��ت 
مدير  ع���ام���ا(   53( م��اك��ورن��ي��ك  ج��ي��م 
اأ�ض �صي" الربيطانية  "اإيه تي  �صركة 
اأن  قبل  خ�صو�صًا،  االإحتيال  ب�صبهة 
اكتمال  بانتظار  بكفالة  �صراحه  تطلق 

التحقيقات.
وب�������امل�������وازاة، اأع���ل���ن���ت احل��ك��وم��ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن���ه���ا اأ����ص���درت ق����رارًا 
منعت مبوجبه ت�صدير منتجات هذه 
القنابل  ك�صف  اأج��ه��زة  م��ن  ال�����ص��رك��ة 
ا�صرتى  وال��ت��ي   ،)651 اأي  دي  )اإي���ه 
منها  كبرية  كميات  العراقي  اجلي�ض 
التفتي�ض  ح��واج��ز  يف  ال�صتخدامها 

االأمنية التي يقيمها.
اإن  ب����ي����ان:  يف  احل���ك���وم���ة  وق����ال����ت 
التكنولوجيا  اأن  اأثبتت  "فحو�صات 
)اإيه  اأج��ه��زة  �صناعة  يف  امل�صتخدمة 
مماثلة  اأخرى  واأجهزة   )651 اأي  دي 

ال ت�صلح لك�صف القنابل".
كانت  واإن  حتى  اأن��ه  البيان  واأ���ص��اف 

لرخ�صة  حتتاج  ال  امل�صنعة  ال�صركة 
ل��ت�����ص��دي��ر ه����ذه االأج����ه����زة )اإي�����ه دي 
على  ت�����ص��ت��م��ل  ال  ك��ون��ه��ا   )651 اأي 
ا�صتخدام  ف��اإن  ع�صكرية،  تكنولوجيا 
هذه االأجهزة "بو�صفها اأجهزة لك�صف 

القنابل مقلق".
وب��ح�����ص��ب ال��ب��ي��ان ف����اإن ق����رار حظر 
ت�صدير هذه االجهزة ي�صري فقط على 
واأفغان�صتان  العراق  اإىل   ت�صديرها 
الأن هذه االأجهزة "تهدد باإ�صابة جنود 
بريطانين وجنود اآخرين من القوات 

ال�صديقة".
 م��ن ج��ان��ب اخ���ر ���ص��رح م�����ص��در يف 
�صيناق�ض  املجل�ض  ان  النواب  جمل�ض 
م�صاألة  ج��ل�����ص��ت��ه  يف  االح�����د   ال���ي���وم 
اثبتت  التي  االج��ه��زه  ه��ذه  ا���ص��ت��رياد 
ع���دم ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  وق����ال ع�����ص��و جلنة 
النواب  جمل�ض  يف  وال���دف���اع  االم���ن 
ت�صريح  يف  ال�صامرائي  الكرمي  عبد 
اليوم  اجتماعا  ه��ن��اك  ان  )امل���دى(  ل��� 
امل�صوؤول  عن  املزيد  خالله  و�صنطلب 

عن ا�صترياد هذه االجهزة.
من جانبه اكد مواطنون عراقيون ان 
اثبتت  للك�صف  امل�صتخدمة  االج��ه��زة 
عدم فاعليتها وانها ت�صببت باختناقات 

مرورية كثرية.
تفا�سيل �س3

بريطاين يخدع القوات االمنية 
العراقية ويبيعها اأجهزة غر 

�ساحلة لك�سف املتفجرات

 بغداد / احمد عالء

والعام  الوطني"  احل���وار  "كتلة  رئي�ض  اأك���د 
انه لن يوقع  "الوطنية" �صالح املطلك،  للحركة 
"التربوؤ من حزب البعث الأنه امتهان للكرامة"، 
من  ال�صيا�صية  ال��ك��ي��ان��ات  ا���ص��ت��ب��ع��اد  وا���ص��ف��ًا 
املر�صحن  واجتثاث  االنتخابات  يف  امل�صاركة 
"قتل للدميوقراطية يف مهدها، تقف خلفه  باأنه 
ايران"، م�صددًا على ان احلركة الوطنية بزعامة 
العراق  هوية  اإع��ادة  على  �صتعمل  ع��الوي  اي��اد 

العربية". 
وقال املطلك يف حديث �صحفي: ان قرارات هيئة 
امل�صاءلة  والعدالة  تعرب عن حماقة كبرية وان 
االحالم   يف  حتى  تخيلها  الميكن  القرارت  هذه 
الوطني  احل���وار  جبهة  اق�صاء  م��ن  م�صتغربا 

معتربا ان هذا االمر اق�صاء �صيا�صي. 

والعدالة"  امل�����ص��اءل��ة  "هيئة  ق����رارات  واع��ت��رب 
تعبريًا "عن حماقة كبرية لهذه الهيئة ومن يقف 
تخيله  ميكن  ال  العراق  يف  جرى  ما  الأن  خلفها 
حتولت  "الهيئة  ان  مو�صحًا  احللم"،  يف  حتى 
وو�صيلة  واق�صائهم،  النا�ض  لظلم  و�صيلة  اإىل  
م�صتغربًا  مهدها"،  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  لقتل 
امل�صاركة  من  الوطني  احل��وار  جبهة  "اإق�صاء 
العملية  يف  م�صاركة  انها  برغم  االنتخابات  يف 
هذا  �صنوات.  ارب��ع  منذ  وال��ربمل��ان  ال�صيا�صية 

اإق�صاء �صيا�صي لل�صركاء ال�صيا�صين".
االمريكي  الرئي�ض  نائب  اق��رتاح  ب�صدة  وانتقد 
ج��وزي��ف ب��اي��دن ال���ذي اع��ل��ن��ه ال��رئ��ي�����ض جالل 
ط��ال��ب��اين اخل��م��ي�����ض امل��ا���ص��ي  وال����ذي يطالب 
املر�صحن امل�صمولن بقوانن امل�صاءلة والعدالة 
انه  اإىل   م�صريًا  البعث"،  "حزب  من  بالتربوؤ 
يعرف  ال  الأن��ه  باملو�صوع  بايدن  توريط  "مت 

التربوؤ معيبة،  كلمة  ترى  التي  العراقين  ثقافة 
وبالتايل لي�ض من ال�صهل على اأي �صخ�ض يعتد 
امتهان  فيه  الأن  االمر  هذا  مثل  يفعل  ان  بنف�صه 
كانت  التربوؤ مهما  اأوقع  "لن  موؤكدًا:  للكرامة"، 

النتائج".
لي�صت  وال��ع��دال��ة  امل�صاءلة  "قرارات  ان  وزاد 
بقرار  حلت  البعث  اجتثاث  هيئة  الأن  قانونية 
من رئا�صة الوزراء وجمل�ض الرئا�صة، ومل يعن 
من  ليتمكن  االآن،  حتى  للم�صاءلة  ادارة  جمل�ض 

تنفيذ قانونها واتخاذ القرارات".
االمريكين  مع  ات�صاالت  لديه  باأن  املطلك  واأقر 
ق��رارات  لوقف  املتحدة  واالمم  واالوروب��ي��ن 
بقدرة  تفاوؤله  عن  معربًا  والعدالة"،  "امل�صاءلة 
للتو�صل  على"ال�صغط  واملنظمات  ال��دول  هذه 
اجلميع،  مب�صاركة  يق�صي  �صيا�صي  اتفاق  اإىل  
فاملواطن و�صندوق االقرتاع يحددان االجتثاث 

انه لن يعرتف  اكد  �صيا�صيًا، االحتاد االوروبي 
بنتائج االنتخابات اذا طبقت قرارات امل�صاءلة، 
املتحدة  االمم  وكذلك  ي�صغطون  واالمريكيون 
وجه  قد  املطلك  وك��ان  القرارات"،  تلك  لتعطيل 
ق�صية  جتاه  االإ�صالمي   احل��زب  ملوقف  انتقادا 
احلزب  م��واق��ف  ل�"املدى":  وق��ال  امل�صتبعدين 
االإ�صالمي  جتاه  مو�صوع االإبعاد غري ايجابية، 
ورمبا هذا املوقف يثري ال�صك لدينا ، ومل تظهر 
منه اأية مبادرة حتى االن، وهذا قد يوؤ�صر اجتاها 
احلزب  من  معلومات  تقدمي  م�صتبعدا  �صلبيا" 
اإىل  هيئة امل�صاءلة والعدالة مو�صحا:"ال اعتقد 
ان احلزب قدم معلومات، وهي ال توجد ا�صال، 
الإق�صاء  معروفة  اط���راف  قبل  م��ن  افتعلت  ب��ل 
مناف�صيهم بانقالب �صيا�صي على الدميقراطية". 
من جهته ندد احلزب االإ�صالمي  العراقي باتهامه 
بالوقوف  وراء تزويد هيئة امل�صاءلة والعدالة 

مب��ع��ل��وم��ات ع��ن امل��ر���ص��ح��ن امل�����ص��ت��ب��ع��دي��ن من 
االنتخابات الت�صريعية املقبلة.

وق���ال ال��ق��ي��ادي يف احل���زب ه��ا���ص��م ال��ط��ائ��ي ل� 
"املدى": هيئة امل�صاءلة والعدالة لي�صت قا�صرة 
يف احل�صول على املعلومات،واحلزب االإ�صالمي  
تزويد  بخ�صو�ض  معن  موقف  عليه  يثبت  مل 
فهو  ذاك  او  املر�صح  هذا  عن  مبعلومات  الهيئة 
واالتهامات  امنية،  جهة  ولي�ض  �صيا�صي  حزب 
ذلك  اث��ب��ات  وعليهم  ا�صحابها  ع��ل��ى  م����ردودة 
"م�صيفا:" ا�صدراحلزب بيانا او�صح فيه موقفه 

بق�صية امل�صتبعدين  وطالب بعدم ت�صيي�صها. 
العراقية  اجلبهة  كتلة  رحبت  نف�صه  الوقت  يف   
للحوار الوطني بزعامة �صالح املطلك بالر�صالة 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ال��رئ��ي�����ض ج���الل ال��ط��ال��ب��اين اإىل  
املحكمة االحتادية العليا لال�صتف�صار عن �صرعية 

هيئة امل�صاءلة والعدالة. 

منتقدا موقف احلزب االإ�سالمي  من ق�سية امل�ستبعدين

ــث ــع ــب ـــــزب ال ــــن ح ــــن اأوقــــــــع الـــــتـــــروؤ م ـــك: ل ـــل ـــط امل

 بغداد/املدى

برئي�ض  ممثلة  الثالث  الرئا�صات  عقدت 
ورئي�ض  ط��ال��ب��اين  ج���الل  اجل��م��ه��وري��ة 
الوزراء نوري املالكي و رئي�ض جمل�ض 
 ، ام�ض  م�صاء  ال�صامرائي،  اياد  النواب 
املْف�صلية  الق�صايا  فيه  نوق�صت  اجتماعا 
البالد.  يف  ال�صيا�صية  بالعملية  املتعلقة 
ال �صيما مو�صوع قرارات هيئة امل�صاءلة 

والعدالة. 
عقب  م�����ص��رتك  ���ص��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ويف 
اإىل  طالباين  الرئي�ض  اأ�صار  االجتماع، 
و�صريحة،  مثمرة   ك��ان��ت  اجلل�صة  اأن 
م�صرتكة،  نتائج  اىل  "تو�صلنا  م�صيفا 
�صملهم  ال��ذي��ن  مب��و���ص��وع  يتعلق  فيما 
"الد�صتور  ان  م���وؤك���دا  االجتثاث"، 
يوافق  ال  من  كل  م��وج��ودان،  والقانون 
يراجع  ان  ي�صتطيع  ال��ق��رار  ه��ذا  على 
انتخبها  ال���ت���ي  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة  امل��ح��ك��م��ة 

طالباين  ال��رئ��ي�����ض  واأ����ص���ار  الربملان". 
ت�صكيل  يف  اال����ص���راع  �صيتم  اأن����ه  اإىل 
اأن  اأو�صح  كما  امل�صاءلة والعدالة،  هيئة 
هو  والد�صتور  ال�صائد،  هو  "القانون 
املرجع، ونحن كلنا اق�صمنا على القراآن 
الكرمي ان نحرتم الد�صتور والقوانن". 
النواب   جمل�ض  رئي�ض  اأ�صار  جانبه  من 
امل�صاءلة  هيئة  ت�صكيل  ���ص��رورة  اىل 
"االجراءات  ان  م�صيفا"،  وال��ع��دال��ة، 
بت�صكيل  ات��خ��ذن��اه��ا  ال��ت��ي  االحتياطية 
واي�صا  ت��دق��ق  ال��ت��ي  الربملانية  اللجنة 
التمييز،  ق�صاة  التمييزية، 7 من  الهيئة 
لهم  التو�صية  مع  االم��ر  ه��ذا  يف  ت�صب 
خالل  امل�صائل  ح�صم  ب�صرعة  ووع���دوا 

االيام القادمة". 
اأن هذا  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  اك���د  ب����دوره 
املو�صوع هو ق�صية قانونية "ال حتتاج 
�صو�ض  ال��ذي  املزيد من هذا اجل��دل  اىل 
جرت".  التي  القانونية  العملية  على 

"االآن ا�صبحت  وا�صاف رئي�ض الوزراء 
م�صمولة  اال�صماء  من  جمموعة  اأمامنا 
بحكم الهيئة التي كانت م�صرفة على هذه 
والعدالة،  امل�صاءلة  هيئة  وهي  العملية 
ومل تكن من قائمة واحدة ومل تكن فيها 
ابعاد طائفية وامنا جميع القوائم �صملت 
ب��ه��ذا ال��ق��رار، ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول ان��ا غري 
م�صمول،  غري  فعال  يكون  رمبا  م�صمول 
امل�صاءلة  ق��ان��ون  بتنفيذ  ملزمون  ان��ن��ا 
من  على  يقت�صي  ان��ه  موؤكدا  والعدالة، 
ان  ال��ربمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اىل  ير�صح 
ال�صروط،  م���ن  جم��م��وع��ة  ف��ي��ه  ت��ت��وف��ر 
و  والعدالة  بامل�صاءلة  �صموله  عدم  منها 

اجلرمية اجلنائية، 
اك��د  خالل  قد  الرئي�ض طالبني  وك��ان    
الرئي�ض  ن��ائ��ب  ام�����ض  م�صاء  ا�صتقباله 
اهمية  ع��ل��ى  ب���اي���دن  ج���و  االم���ري���ك���ي 
البالد  الدارة  ال��ت��واف��ق  م��ب��دا  اع��ت��م��اد 
املتحققة  ال�صيا�صية  باالجنازات  م�صيدا 

ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة   ح��ي��ث بحث 
م���ع ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض االم��ري��ك��ي جممل 
�صيما  ال  العراق  يف  االو�صاع  تطورات 
لالإنتخابات  اجل���اري���ة  االإ���ص��ت��ع��دادات 
�صرورة  عن  ف�صاًل  املقبلة،  الت�صريعية 
ت��وط��ي��د اأط����ر ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك بن 
العراق والواليات املتحدة االأمريكية يف 
جميع املجاالت ال�صيا�صية واالإقت�صادية 
وا�صاد  واالإ���ص��ت��ث��م��اري��ة.  وال��ت��ن��م��وي��ة 
الرئي�ض طالباين بدور الواليات املتحدة 
التجربة  ودع���م  ال��ع��راق  م�����ص��اع��دة  يف 

الدميقراطية .
 من جانبه اكد  نائب الرئي�ض االأمريكي 
الذي  واملوؤثر  الكبري  ال��دور  اأهمية  على 
يلعبه الرئي�ض طالباين يف التوفيق بن 
االآراء و�صواًل اإىل م�صرتكات وطنية بن 
العالية  ثقته  مبديًا  ال�صيا�صين،  الفرقاء 
م�صيفًا:  لفخامته،  احلكيمة  بالقيادة 
قيادتكم  حتت  العراق  باأن  مطمئن  "اأنا 

ق���د اأجن����ز ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ج��اح��ات يف 
العراق  ان  امل�صتويات".موؤكدا   جميع 
االدارة  ل���دى  ج��وه��ري��ة  اول��وي��ة  يبقى 
االمريكية  ، م�صيفا  انه بحث مع القادة 
لبع�ض  املتخذ  املنع  ق�صية  العراقين  
لالإنتخابات  ال��رت���ص��ح  م��ن  امل��ر���ص��ح��ن 
العراق  اإىل  اآت��ي  م�صيفا"مل  الوطنية،  
ال�صاأن  هذا  امل�صاألة  هذه  لت�صوية  اليوم 
ت�صويته  العراقين  وعلى  عراقي  �صاأن 
".م�صريا  ���ص��اأين  لي�ض  ه���ذا  باأنف�صهم 
جرائم  تدين  االمريكية  االدارة  ان  اىل 
كامال  ت��اي��ي��دا  وت��وؤي��د  ال�صابق  ال��ن��ظ��ام 
احلظر الد�صتوري حلزب البعث ومنعه 

من العودة اىل ال�صلطة .
ه���ذا وق���د ح�صر ال��ل��ق��اء وزي���ر امل���وارد 
ورئي�ض  ر�صيد  لطيف  الدكتور  املائية 
ديوان رئا�صة اجلمهورية ن�صري العاين 
م�صت�صاري  كبري  كرمي  فخري  واال�صتاذ 

رئي�ض اجلمهورية  

بايدن ندعم حظر الد�ستور عودة حزب البعث .. املالكي : ملزمون بتنفيذ قانون امل�ساءلة والعدالة

طالباين : الد�ستور والقانون هما املرجع 
وال ن�ستطيع ان نفر�ض التوافق عليهما     

 بغداد – فرا�س القي�سي 

ارجاأ جمل�ض النواب العراقي اإقرار 
االنتخابي  ال�صلوك  قانون  م�صروع 
ال�صتكمال  االحت���ادي���ة   وامل���وازن���ة 
ال�صيا�صية  ال��ك��ت��ل  ب��ن  امل��ح��ادث��ات 
و�صط  الإق��راره��م��ا  و���ص��وال  ب�صاأنها 
اإىل   اإقرار املوازنة  بتاأجيل  توقعات 

ما بعد االنتخابات. 
املوازنة  ان  اإىل   ا���ص��اروا  ن���واب   ،
مرتبطة بوثيقة ال�صلوك االنتخابي، 
تاخريها  منهم  البع�ض  اك���د  فيما 
�صي�صر مب�صلحة املواطن "اكذوبة" 

ودعاية انتخابية.  
وق���ال ال��ن��ائ��ب حم��م��ود ع��ث��م��ان عن 
التحالف الكرد�صتاين: ان حل ازمة 
ا�صبح   2010 لعام  العامة  املوازنة 

�صيا�صيا. 
هاتفي  ات�صال  يف  عثمان  وا�صاف 
مع )املدى(: ان بع�ض الكتل النيابية 
ال�صلوك  وث��ي��ق��ة  ب���اق���رار  ت��ط��ال��ب 
م�صريا  امل���وازن���ة،  قبل  االن��ت��خ��اب��ي 
اإىل  ان املو�صوع ا�صبح بحاجة اإىل 
بعد  حلله  ال�صيا�صية  للكتل  اجتماع 

ان كان بيد احلكومة. 
ان احل���ك���وم���ة وم����ن خ��الل  وب����ن 
الغلب  ا�صتجابت  للموازنة  تعديلها 
طلبات الربملان، مو�صحا ان اللجنة 
على  امل��وازن��ة  عر�ض  ب�صدد  املالية 
املجل�ض بعد ان ابدت غالبية اللجنة 
جمددا  التعديالت،  على  موافقتها 
املوازنة  ازم��ة  حل  ان  على  تاأكيده 

�صيا�صي. 
الدين  ج��الل  النائب  ق��ال  جانبه  من 

العراقي  االئ���ت���الف  ال�����ص��غ��ريع��ن 
مطالب  ال��ربمل��ان  ل��دى  ان  امل��وح��د: 
لها  احلكومة  ا�صتجابت  ح��ال  ويف 
امله  عن  معربا   ، املوازنة  ف�صتمرر 
ب���ان مت���رر امل���وازن���ة خ���الل الفرتة 
موعدا  ال�صغري  يحدد  ومل   املقبلة، 
القرارها ، بيد انه ا�صار يف ت�صريح 
خ�ض به )املدى( اإىل ان اهم املطالب 
امل�صوؤولن  كبار  روات���ب  تخفي�ض 
واع�صاء  وزراء   م��ن  ال���دول���ة  يف 
حتويل  ع��ن  ف�صال   ، ن��واب  جمل�ض 
اجلزء االكرب من املنافع االجتماعية 
مر�صى  اإىل   ال���ث���الث  ل��ل��رئ��ا���ص��ات 
ال�صغري:  وا����ص���اف   ، ال�����ص��رط��ان 
ترليون  يتحول  بان  هناك مطالبات 
 ، ال��زراع��ي��ة  املحافظات  اإىل   دي��ن��ار 
املحافظات  ح�صة  زي��ادة  عن  ف�صال 

واعترب   ، وال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال�����ص��غ��ري اال����ص���اع���ات ال��ت��ي ت���دور 
تعطيل  ع��ن  ال��ع��راق��ي  ال�����ص��ارع  يف 
رواتب املوظفن "اكذوبة " ودعاية 
ان  وتابع   ، البع�ض  �صد  انتخابية 
البع�ض يتحدث عن ان  تاأخري اقرار 
مب�صالح  ا�صرارًا  �صي�صبب  املوازنة 
ال�صعب ، فهذا كالم عار عن ال�صحة.

موعد  حت��دي��د  �صعوبة  اإىل  م�صري 
الق����رار امل���وازن���ة، م��ع��رب��ا ع��ن امله 

بعر�صها على الربملان قريبا.
ار�صل   ق��د  ال�����وزراء  جمل�ض  وك���ان 
م�صروع قانون املوازنة اإىل  جمل�ض 
النواب  بعد اجراء بع�ض التعديالت 

عليه من قبل جمل�ض النواب.

 تفا�سيل �س2

االن����ت����خ����اب����ات ب����ع����د  م�����ا  اإىل  ت���اأج���ي���ل���ه���ا  اح����ت����م����ال 

ــات داخـــل الــرملــان  اإقــــرار املــوازنــة  يــواجــه اعــرا�ــس

  بغداد/ املدى 

طالبت الهيئة العامة لنقابة ال�صحفين العراقين جمل�ض النقابة احلايل ب�صرورة 
عقد اجتماع ا�صتثنائي الختيار نقيب جديد بعد �صمول نقيب ال�صحفين ال�صابق 
موؤيد الالمي باإجراءات امل�صاءلة والعدالة وف�صله من وظيفته يف وزارة الثقافة 

لتقدميه وثائق مزورة يف التعين.
جاء ذلك يف مذكرة رفعتها جمموعة من الهيئة العامة للنقابة وطالبت من خاللها 
املعدل   1969 ل�صنة   178 املرقم  ال�صحفين  نقابة  قانون  من   18 امل��ادة  بتفعيل 
الختيار احد النائبن نقيبًا لل�صحفين، كي ال تبقى النقابة من دون نقيب يدير 

اعمالها التي كلفتها بها الهيئة العامة.
 وطالبت املجموعة جمل�ض النقابة وجلنة املراقبة ب�صرورة حتمل م�صوؤوليتهما 
القانونية واملهنية واالخالقية جتاه الهيئة العامة التي تنتظر منهم حاًل �صريعًا 
والنقابي  املهني  العمل  م�صرية  على  توؤثر  باتت  التي  االزم��ة  هذه  من  للخروج 

لال�صرة ال�صحفية.
عقد  حال  يف  النقابة  جمل�ض  اع�صاء  هاتفي  ات�صال  يف  هدد  الذي  الالمي  موؤيد 
اجتماع طارئ للمجل�ض ويحاول من خالل ات�صاالته وتهديده املتوا�صل اع�صاء 
املجل�ض ان يثنيهم عن اتخاذ قرار بذلك، من جانب اخر ا�صار م�صدر يف وزارة 
اليه  الالمي ويف �صوء ما تو�صلت  ال�صابق موؤيد  ال�صحفين  "ان نقيب  الثقافة 
اللجان التحقيقية بحقه ف�صوف يتم احالته خالل اليومن القادمن اإىل  العداله 

بتهمة التزوير و�صرقة املال العام من خالل تقدميه معلومات م�صللة للتعين".
 املدى و�صمن حملتها الرامية اإىل  اعادة نقابة ال�صحفين اىل مكانتها احلقيقية 
ابداعات الالمي وهي ق�صيده ن�صرها  الطارئن منها تن�صر بع�صا من  واجتثاث 

متجيدا ل�صدام ونظامه، هذه الوثيقة ن�صعها امام اجلهات املخت�صة. 

بعد اجتثاثه.. موؤيد الالمي 
يواجه االأحالة اإىل  الق�ساء بتهمة 

التزوير و�سرقة املال العام  


