
بغداد /متابعة املدى
وا�صل  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لليوم 
جمل�س النواب يف جل�صته الإعتيادية 
ال��ت��ي عقدها   وال��ع�����ص��ري��ن  احل���ادي���ة 
الدفاع  ت�صييف وزراء  الأح��د   ام�س 
ومدير  الوطني  والم��ن  والداخلية 
ج��ه��از امل���خ���اب���رات وك���ال���ة وال���ق���ادة 
التفجريات  الأمنيني لبحث تداعيات 

الأخرية.
 من جهتهم قدم النواب ا�صتف�صاراتهم 
التي  اجل��ل�����ص��ة  يف  وم��ق��رح��ات��ه��م 
امللف  ت�صليم  امكانية  على  ت��رك��زت 
قيادة  ق��ب��ل  م���ن  ب���غ���داد  الأم���ن���ي يف 
ع��م��ل��ي��ات ب���غ���داد ل���وزارت���ي ال��دف��اع 
والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية 
عدم  و���ص��ب��ب  ب��غ��داد  عمليات  لأداء 
وتدريب  ا���ص��ت��خ��ب��ارات  ج��ه��از  ب��ن��اء 
بعد  الغر�س  لهذا  ال��ازم��ة  ال��ك��وادر 
تخ�صي�صات  رغ����م  ���ص��ن��وات  ���ص��ت 
الذي  الكبري  والتعاون  كبرية  مالية 
اب��داه جمل�س ال��ن��واب وال��ذي متثل 
مع  الطوارئ  قانون  على  بامل�صادقة 
النواب  ت�صاءل  كما  الأمنية،  القوات 
الأمنية  الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة  غ��ي��اب  ع��ن 
واخلطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار 
الهجمات الإرهابية م�صتقبا وكيفية 
التعامل مع املعلومات ال�صتخباراتية 
ب�صاأنها،  املنا�صب  ال��ق��رار  واإت��خ��اذ 
امل�صوؤولية  وج���ود  ع���دم  ع��ن  ف�صا 
الأمنيني  امل�صوؤولني  بني  الت�صامنية 
اعمال  لإجها�س  الإ�صتباقي  واجلهد 

العنف.
الأجهزة  بتطهري  ال��ن��واب  وط��ال��ب 
ال�صابق  ال��ن��ظ��ام  بقايا  م��ن  الأم��ن��ي��ة 
والعدالة  امل�صاءلة  قانون  وتطبيق 
القادة  بني  مكثفة  اجتماعات  وعقد 
الأم��ن��ي��ني وجل��ن��ة الأم�����ن وال���دف���اع 
وتو�صيات  ن��ت��ائ��ج  اىل  ل��ل��و���ص��ول 
عملية قابلة للتنفيذ، م�صريين اىل اأنه 

اجلل�صة  تكون  اأن  املفر�س  من  كان 
بح�صور القائد العام للقوات امل�صلحة 
ما  او  الأمنيني  والقادة  ال��وزراء  مع 
نتائج  وك�صف  الأزم��ة  بخلية  ي�صمى 
ال�صابقة  ال��ت��ف��ج��ريات  يف  التحقيق 
مرتكبي  �صد  الإع��دام  اأحكام  وتنفيذ 
ن��ف�����س م��ك��ان  ه�����ذه اجل�����رائ�����م يف 
ال�صحايا  لعوائل  كهدية  التفجريات 

وال�صعب العراقي.
  فيما اجاب وزراء الدفاع والداخلية 
ووزير الدولة ل�صوؤون الأمن الوطني 
ومدير جهاز املخابرات وكالة وقائد 

ا�صتف�صارات  ع���ن  ب���غ���داد  ع��م��ل��ي��ات 
ت�صمنت  والتي  النواب  وماحظات 
تعريفًا كامًا  بطبيعة عمل وزاراتهم 
اىل  ا�صافة  اأجنزتها  التي  واملهمات 
املخابرات  جهاز  عن  تف�صيل  تقدمي 
التي  واخل��دم��ات  تاأ�صي�صه  وكيفية 
وعمليات  الأمنية  للوزارات  يقدمها 
ا�صتكمال  اىل  الإ�صارة  بغداد، ومتت 
التحقيق بن�صبة 80%  يف تفجريات 
وك�صف  واملالية  اخلارجية  وزارت��ي 
اقنتعت  وق��د  باجلرمية  امل��ت��ورط��ني 
وزارة  قدمتها  التي  بالأدلة  املحكمة 

الداخلية.
م���ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال��ن��واب جلنة الأم���ن وال��دف��اع برفع 
التو�صيات ال�صرورية للحكومة لكي 
ل يتحمل جمل�س النواب امل�صوؤولية. 
من جهته  رئي�س جلنة المن والدفاع 
العامري   ه��ادي  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
والقادة  ال�����وزراء  ب��ه  حت���دث  م��ا  ان 
ا�صباب  ورمي  تن�صا  كان  الأمنيون 
الغري ومل يكن  اخلروقات يف ملعب 
ه��ن��اك وج����ود حل��دي��ث الع�����راف. 
وا�صاف :كان بودي ان ا�صمع حديث 

فامللف   ، وال�����ص��ج��اع��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
مع  وامل��ع��رك��ة  و�صائك  معقد  الم��ن��ي 
جهود  ت�صافر  اىل  حتتاج  الره���اب 
والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطات 

والق�صائية 
وا�صار العامري اىل ان الباد بحاجة 
اىل نظرية امنية متكاملة يقف معها 
العراقي  ال�صعب  ومب�صاركة  اجلميع 
من  التن�صل  ولي�س  احلل  هو  فهذا   ،

امل�صوؤولية 
اجلبوري:  �صليم  النائب  ق��ال  فيما  
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن امل��ع��ل��وم��ة التي 

ذكرها  وزيرالدفاع بخ�صو�س �صبط 
فالأمر  ���ص��وري��ا  م��ن  ق��ادم��ة  ا�صلحة 
يحتاج اىل توحد يف املواقف ب�صكل 
عام لأن اخلطر  يداهم الكل وايًا كان 
عنه  الدفاع  ينبغي  ل  الفاعل  الطرف 
بقدر التاأكد من دقة املعلومة والتاأكد 

من مدى �صحتها
من جهته اعرب النائب والقيادي يف 
ح��زب ال��دع��وة علي الأدي���ب عن عدم 
الأمنيون  ال��وزراء  قاله  مبا  اقتناعه 
خ�ص�صت  التي  ال��رمل��ان،  جل�صة  يف 
اإن  م��وؤك��دا:  الأمني  الو�صع  ملناق�صة 
الو�صع الأمني يف بغداد يحتاج اإىل 
حترك اأمني �صريع وفوري ملنع تكرار 
حدوث مثل هذه التفجريات، م�صريا 
جمل�س  اأع�����ص��اء  م��ن  الكثري  اأن  اإىل 
النواب اأبدوا عدم قناعتهم باملررات 
الأمنيون خال  الوزراء  �صاقها  التي 

جل�صة الرملان 
عن  اليعقوبي  كرمي  الناب  اأك��د  فيما 
كتلة الف�صيلة على ان اجوبة وزيري 
جل�صتي  خ���ال  وال���دف���اع  ال��داخ��ل��ي��ة 
لع�صاء  مقنعة  ت��ك��ن  مل  ال���ص��ت��م��اع 

املجل�س.
التي  اجلل�صات  ان  اليعقوبي  وق��ال 
ال���وزراء  رئي�س  ا�صت�صافة  فيها  مت 
والقادة  والداخلية  الدفاع  ووزي��ري 
الم���ن���ي���ني ���ص��م��ن��ت الج�����اب�����ة عن 
اع�صاء  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت�����ص��اوؤلت 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ي��ه��م. وا����ص���اف مل تكن 
هناك قناعة باجاباتهم ول بخططهم 
باعلى  يتمتعون  انهم  ،رغ��م  المنية 
ميزانية �صمن موازنة الدولة العامة.
والقادة  ال���وزراء  اليعقوبي  وحمل 
الأم��ن��ي��ني امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة عن 
يف  ح�صلت  التي  المنية  اخلروقات 
بغداد ،موؤكدا على ان حتججهم بقلة 
اأع�صاء  ا�صتغراب  اأث��ار  قد  الأم���وال 

جمل�س النواب. 
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ال��ي�����������وم يف

  بغداد/ وكاالت 
قائد  برايو�س  ديفيد  المريكي  اجل��رال  ق��ال 
القيادة املركزية المريكية ام�س الحد ان عددا 
اق���ل م��ن امل��ت��ط��وع��ني الج��ان��ب ب��ات��وا يدخلون 
القاعدة �صد احلكومة  للقتال مع تنظيم  العراق 
لكن  اق��ل  هجمات  �صن  اىل  حت��ول  التنظيم  لكن 

اكرث دموية. 
هام�س  على  لل�صحفيني  ب��راي��و���س  وا���ص��اف 

"ما من �صك ان قدرة  البحرين  موؤمتر امني يف 
بدرجة  تراجعتا  ال��ع��راق  يف  ال��ق��اع��دة  وط��اق��ة 

كبرية. 
"م�صيفًا ان تدفق املقاتلني الجانب عر �صوريا 
يف  ال�صهر  يف   110 م��ن  كبرية  ب��درج��ة  ت��راج��ع 
ال�صهر  يف  ع�����ص��رة  م��ن  اق���ل  اىل  ال��ت��دف��ق  ذروة 
القاعدة  تنظيم  اأن  يعتقد  اأن��ه  واأ�صاف  حاليا." 
على  والركيز  اليومية  الهجمات  من  احلد  قرر 

وحتدث  لأخ��رى  فرة  من  ت�صن  كبرية  هجمات 
تاأثريا اعاميا قويا. . 

وقال برايو�س ان وا�صنطن ما�صية يف خططها 
بحلول   الفا   50 اىل  العراق  يف  قواتها  خلف�س 
اآب عام 2010 من زهاء 115 الفا حاليا. وتاأمل 
الوليات املتحدة ان تنهي العمليات القتالية يف 
ب�صكل  تن�صحب  ان  قبل  املقبل  اب  يف  ال��ع��راق 

كامل بنهاية 2011 . 

برتايو�س: القاعدة ت�شن هجمات اأقل لكنها اأكرث دموية
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 بغداد /املدى
املنعقدة   �صادق جمل�س  رئا�صة اجلمهورية بجل�صته 
مذكرة  املت�صمن  ال��ن��واب  جمل�س  ق���رار  على  ام�����س 

تف�صريية.
جمل�س  اق��ره  ما  على  بناًء  انه  امل�صادقة:  يف  وج��اء   
املادة )59/ثانيا( واملادة )94(  النواب طبقا لأحكام 
واملادة )138/خام�صا/اأ( من الد�صتور �صادق جمل�س 
 2009/12/  13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صته  الرئا�صة 

على اإ�ص�دار القرار الأتي :
يف  امل�صاركة  حق  كفالة  يف  الد�صتور  لأحكام  امتثاًل 
مبا   ، ال�صيا�صية  باحلقوق  والتمتع  العامة،  ال�صوؤون 
جلميع  والر�صيح  والنتخاب  الت�صويت  حق  فيها 
املواطنني رجاًل ون�صاًء ، اقر جمل�س النواب م�صروع 
)قانون التعديل الأول لقانون النتخابات رقم )16( 

ل�صنة 2005 ( .
قانون   ( م�صروع  ن�صو�س  بع�س  �صاحب  ملا  ووفقا 
ل�صنة   )16( رقم  النتخابات  لقانون  الأول  التعديل 
وما   ، اإع��داده��ا  خ��ال  ومناق�صات  اآراء  م��ن   )2005
اأفرزته النقا�صات اجلارية بني ممثلي الكتل الرملانية 

الأمم  بعثة  وخ��راء  الوطنيني  اخل��راء  وتقارير   ،
امل��ت��ح��دة مل�����ص��اع��دة ال��ع��راق وامل��ع��ن��ي��ني ، وم���ا بينته 
على  اجلوابي  قرارها  يف  العليا  الحتادية  املحكمة 
املجل�س  ف�صر  حيث  ال��ن��واب   جمل�س  ا�صتف�صارات 
ن�صو�صا منها اعتماد اح�صاء وزارة التجارة م�صافا 
عدد  يف  زي���ادة  اق���رار  م��ع   )%2،8( من��و  ن�صبة  اليها 

ممثلي ال�صعب لت�صل اىل 325 نائبا.
املحافظات  على  املقاعد  من   )310( توزيع  مت  فيما   
وفق حدودها الإدارية بالعتماد على اجلدول امللحق 

، وتكون املقاعد التعوي�صية عددها )15( مقعدًا.
قانون  على  اجلل�صة،  ب���ذات  املجل�س  ���ص��ادق  فيما   
ل��ل��ف��اح��ني و�صغار  ال���زراع���ي  الق���را����س  ���ص��ن��دوق 

املزارعني.
جمل�س  اق��ره  ما  على  بناء  انه  امل�صادقة:  يف  وج��اء   
 )61( امل��ادة  من  )اأوًل(  البند  لأح��ك��ام  طبقا  ال��ن��واب 
واأحكام الفقرة )اأ( من البند خام�صًا من املادة )138( 
)�صندوق  ي�صمى  �صندوق  يوؤ�ص�س  الد�صتور.  م��ن 
املزارعني(  و�صغار  للفاحني  ال��زراع��ي  الإق��را���س 
يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بال�صخ�صية املعنوية، 

يكون  بحيث  يخوله  من  اأو  ال��زراع��ة  وزي��ر  وميثلُه 
خم�صني   )50000000000( ال�صندوق  م��ال  راأ���س 

مليار دينار عراقي.
القرو�س  م��ب��ال��غ  ت��ك��ون  ان  اىل  امل��ج��ل�����س  وا����ص���ار   
راأ�س  م��ن  ج���زءًا  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ن��ف��اذ  قبل  امل�صروفة 
الرئا�صة  ���ص��ادق جمل�س  ذل��ك  اىل  ال�����ص��ن��دوق.   م��ال 
ل�صنة  البيئة املرقم 27  على قانون حماية و حت�صني 

.2009
 وجاء يف امل�صادقة: انه وبناء على ما اقره جمل�س 
 )61( امل��ادة  من  )اأوًل(  البند  لأح��ك��ام  طبقا  ال��ن��واب 
املادة  م��ن  )خام�صًا(  البند  م��ن  )اأ(  الفقرة  واأح��ك��ام 

)138( من الد�صتور.
و يهدف هذا القانون اإىل حماية وحت�صني البيئة من 
الذي  اأو  فيها  املوجود  ال�صرر  ومعاجلة  اإزال��ة  خال 
واملوارد  العامة  ال�صحة  على  واحلفاظ  عليها  يطراأ 
الثقايف  وال����راث  الإح��ي��ائ��ي  وال��ت��ن��وع  الطبيعية 
مبا  املخت�صة  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ط��ب��ي��ع��ي 
الدويل  التعاون  وحتقيق  امل�صتدامة  التنمية  ي�صمن 

والإقليمي يف هذا املجال.

ط���ال���ب���وا ب��ت��ط��ب��ي��ق ق����ان����ون امل�������س���اءل���ة وال���ع���دال���ة

نواب يحملون االأجهزة االأمنية م�شوؤولية التفجريات االأخرية

بغداد/ املدى
بحث وزير اخلارجية هو�صيار زيباري مع م�صاعد وزيرة اخلارجية المريكية 
الموال  وح�صانة  حماية  لتمديد  الدبلوما�صية  العراق  جهود  فيلتمان  جيفري 

العراقية يف �صندوق تنمية العراق لعام اآخر.
يف  لامن  موؤمتر  هام�س  على  الطرفني  جمع  لقاء  خال  اي�صا  النقا�س  وج��رى 
مليثاق  ال�صابع  الف�صل  احكام  من  العراق  خروج  �صبل  يف  الول  ام�س  البحرين 

المم املتحدة. 
وعلى �صعيد مت�صل، بحث زيباري مع قائد القيادة املركزية المريكية يف منطقة 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  التطورات  باتريو�س  ديفيد  اجل��رال  الدن��ى  ال�صرق 
المريكية.  ال��ق��وات  �صحب  واتفاقية  الخ��رية  التفجريات  و�صل�صلة  والمنية 
ال�صيا�صية  العملية  واآف��اق  المريكية  العراقية–  العاقة  زيباري  وا�صتعر�س 
والنتخابية بعد اقرار قانون النتخابات يف جمل�س النواب وحت�صريات القوى 

ال�صيا�صية العراقية للم�صاركة الوا�صعة يف النتخابات القادمة. 
النتخابات  على  التاأثري  حتاول  املنطقة  يف  دول  ان  من  حذر  قد  زيباري  وكان 
لهذه  ترجيحا  الك��رث  النتيجة  هي  ائتافية  حكومة  لكن  ال��ع��راق،  يف  القادمة 

النتخابات التي من املقرر ان جترى يف اذار املقبل.
اىل ذلك دعا باتريو�س �صوريا اإىل وقف ت�صلل امل�صلحني اإىل العراق، م�صريا اإىل 
ان العمليات الإرهابية التي يقوم بها املت�صللون توؤثر �صلبا على م�صتقبل الباد. 
ونقلت قناة "العربية" الف�صائية عن باتريو�س قوله:"اإن دم�صق ت�صتطيع اأن تفعل 
املزيد لإيقاف العنا�صر البعثية الذين يتخذون من دم�صق ماذا اآمنًا لتحركاتهم 
�صد العراق". واتهم باتريو�س  �صوريا باإيواء العنا�صر البعثية وعلى راأ�صها عزة 
والعملية  للحكومة  املعادية  العنا�صر  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  �صدام،  نائب  الدوري 
ال�صيا�صية تعمل على تخريب العراق وتعدده ال�صيا�صي بهدف العودة لل�صيطرة 

على احلكم بالدكتاتورية وال�صتبداد. 
ايران  مع  احلدود  تر�صيم  �صرورة  زيباري  هو�صيار  اخلارجية  وزير  طرح  كما 
وايران  والكويت  البحرين  مملكة  يف  اخلارجية  وزراء  نظرائه  مع  لقائه  خال 

وباك�صتان على هام�س اعمال موؤمتر حوار املنامة.
حيث  متقي  منو�صهر  الي��راين  نظريه  مع  تف�صيلية  مباحثات  زيباري  واج��رى 
على  التحرك  اىل  واحلاجة  اليرانية   – العراقية  العاقات  م�صار  ا�صتعر�س 
ناق�س  كما   . امل�صركة واملياه  النفطية  الفنية لر�صيم احلدود واحلقول  اللجان 

العاقات القليمية وو�صع الزمة النووية بني ايران وجمل�س المن الدويل .
حممد  ال�صيخ  مع  الكويتية   – العراقية  العاقات  اخلارجية  وزي��ر  بحث  كما 
ال�صباح وزير خارجية دولة الكويت وتدار�س �صبل تعزيز التعاون بني البلدين 

ال�صقيقني .
تفا�سيل �س3

اربيل/ املدى
على  امل�صتحقة  القرو�س  مبالغ  جمموع  ان  نبي،  فا�صل  املالية  وزارة  وكيل  اعلن 
العراق تبلغ 120 مليار دولر، على الرغم من ا�صقاط بع�س دول الحتاد  الأوروبي 
)اآكانيوز(  وكالة  بح�صب  نبي  العراق.وقال  على  امل�صتحقة  الديون  هذه  من  ملبالغ 
ام�س الحد "كانت مبالغ الديون التي يدين بها العراق ل�صتى دول العامل تبلغ اكرث 
من 200 مليار دولر، والن بعد تنازل بع�س الدول عن الديون العراقية، بقي ما 
"بع�س  جمموعه 120 مليار دولر ديون واجبة الدفع بذمة العراق". واأو�صح ان 
فان  ذلك  الديون، مع  قررت �صطب  الوروب��ي  دول اخلليج وعدد من دول الحت��اد 
بع�س الدول اخلليجية ما زالت تطالب العراق بالديون امل�صتحقة بذمته". وبنينّ نبي 
ان "احلكومة خ�ص�صت جزءًا من ورادات النفط لت�صديد الديون التي بذمتها للدول 
الدائنة، على �صكل اأق�صاط �صنوية، للحيلولة دون تاأثريها على القت�صاد والو�صع 

العراقي".

بغداد/ املدى
ابدى عدد من النواب اعرا�صهم على 
"خمالفة  باعتبارها  النفطية  العقود 
توجهاتهم  يف  منطلقني  قانونية"، 
من ان القوانني النافذة توؤكد �صرورة 
الوزارة  ترمها  التي  العقود  اإحالة 
اإىل جمل�س النواب لغر�س مناق�صتها 

والت�صويت عليها.
وقال النائب عن التحالف الكرد�صتاين 
يف  ا�صتثمار  "اأي  اإن  بلو  ح�صن  علي 
قطاع النفط ب�صكل �صحيح وقانوين 
���ص��وف ي��خ��دم ال�����ص��ع��ب وي���زي���د من 
ايراداته املالية، وي�صب يف امليزانية 
اىل  م�����ص��ريا  للباد"،  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
ق��ان��ون��ي��ة على  م��اح��ظ��ات  ه��ن��اك  ان 
معاجلتها  احل��ك��وم��ة  وع��ل��ى  ال��ع��ق��ود 
الظاهرة".  ه���ذه  ت�صتفحل  ان  ق��ب��ل 
انباء  )وك��ال��ة  بح�صب  بلو  وا���ص��اف 
"يف جلنة  ن��ح��ن  ال��ع��راق��ي(  الع����ام 
ومع  ال�صتثمار  م��ع  وال��غ��از  النفط 
ت�صاعد  لأنها  احلديثة  التكنولوجيا 
وزيادة  النفط  اإ�صتخراج  �صرعة  على 
مبينا  النفطية"،  ال��ع��راق  ���ص��ادرات 
القاعدة  اىل  العقود  هذه  "افتقار  ان 
حكومية  معاجلات  يتطلب  القانونية 
من اجل حتقيق الهدف من التعاقدات 

النفطية". 
جبهة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  �صكك  جهته،  م��ن 
التوافق العراقية نور الدين احليايل، 
بقانونية العقود النفطية لأنها وقعت 
دون مناق�صتها والت�صويت عليها من 
اإىل  ال��رمل��ان. واأ���ص��ار احل��ي��ايل  قبل 

جمل�س  يف  وال��غ��از  النفط  جلنة  اأن 
عديدة  موؤمترات  خال  ومن  النواب 
واأثناء ا�صتجواب وزير النفط ح�صني 
ال�صهر�صتاين كنا نعر�س على العقود 
موؤكدًا  فيها،  قانونية  خمالفة  لوجود 
عدم اإ�صتجابة الوزارة لنداءات جلنة 
النفط والغاز ول اإىل اإرادة عدد كبري 

من النواب. واأفاد ع�صو جلنة النفط 
�صكوى  ق��دم��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وال���غ���از 
لبيان  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  اىل 
التي  ال��ع��ق��ود  �صرعية  ح���ول  ال����راأي 
ترمها الوزارة مع القوانني النافذة، 
مو�صحًا اأن املحكمة الحتادية العليا 
مب�صاألة  خمت�صة  غ��ري  ب��اأن��ه��ا  ق�صت 

ال��ن��ظ��ر يف ال��د���ص��ت��ور واخل���روق���ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ح���ول���ه. م�����ص��ت��غ��رب��ًا من 
باعتبار  الإحت��ادي��ة  املحكمة  ت�صرف 
هناك  ت��ك��ون  فعندما  م�صي�صة  اأن��ه��ا 
فهي  ك��ب��رية  �صيا�صية  ل��ك��ت��ل  اإرادة 
تاأتي  عندما  لكن  ال��د���ص��ت��ور،  تف�صر 
جهة �صعيفة ل ت�صتطيع ال�صغط على 

تق�صي  فاملحكمة  الحتادية  املحكمة 
بعدم الخت�صا�س.

يذكر اأن هناك اربعة قوانني توؤكد اأن 
كل عقد من العقود التي ترمها وزارة 

النفط يجب اأن ي�صرع بقانون.

تفا�سيل �س2

زيباري :دول وحكومات 
يف املنطقة حتاول التاأثري

 على االنتخابات

الرئا�شة ت�شادق على تعديالت قانون االنتخابات

اعرتا�س نيابي على قانونية التعاقدات احلكومية لتطوير احلقول النفطية

االأيام املقبلة.. موعد اإجراء قرعة املالية: 120 مليار دوالر  ديون العراق
الكتل امل�شاركة باالأنتخابات

بغداد/ املدى
اعلنت املفو�صية العليا امل�صتقلة لانتخابات انها �صتجري قرعة الكتل 

ال�صيا�صية امل�صاركة بالنتخابات الرملانية خال اليام املقبلة.
وقال ع�صو جمل�س املفو�صني قا�صم العبودي يف ت�صريح �صحفي ام�س 
ع�صرة  اىل  �صبعة  تتجاوز  ل  فرة  خال  �صتجرى  القرعة  "ان  الح��د 
العامية  احلملة  ب��دء  ت�صبق  الج���راءات  ه��ذه  "ان  واو�صح  ايام". 

النتخابية للكيانات".
م�صارك  �صيا�صي  ك��ي��ان  لكل  رق��م  اع��ط��اء  تت�صمن  ال��ق��رع��ة  ان  ي��ذك��ر 
بالنتخابات لتمييزه عن الكيانات الخرى. وكان جمل�س النواب قد 

اقر تعديل قانون النتخابات الحد املا�صي بعد جدل كبري حوله.

برلن/ وكاالت
ت�صببت عواقب عملية ق�صف يف 
افغان�صتان اوقعت عددا كبريا من 
ال�صحايا املدنيني، انق�صامات يف 
برلني حيث هاجمت املعار�صة 
امل�صت�صارة الملانية انغيا مريكل 
ودعتها اىل العان عما اذا كانت 
مهمة اجلي�س الملاين "قتل" 
متمردي طالبان.

وقال رئي�س احلزب ال�صراكي 
الدميوقراطي �صيغمار غابرييل 
بح�صب وكالة النباء الفرن�صية 
ام�س الحد "ل ميكنني ان ا�صدق 
بان امل�صت�صارة الملانية وافقت 
على هذه ال�صراتيجية من القتل 
العمد" داعيا مريكل اىل تو�صيح 
موقفها امام الرملان.

وتعود الق�صية اىل الرابع من 
ايلول اي قبل ثاثة ا�صابيع من 
النتخابات الت�صريعية يف املانيا، 
عندما امر �صابط املاين كبري 
م�صوؤول عن منطقة قندز )�صمال 
افغان�صتان( قوات الطل�صي ب�صن 
غارة جوية على متمردي طالبان 
بعد ان �صرقوا �صاحنتي �صهريج 
من الوقود. واوقعت غارة 
الطل�صي 142 قتيا بينهم عدد 
كبري من املدنيني.

انق�شامات يف 
برلني ب�شبب 
ق�شف االأطل�شي 
الأفغان�شتان

بغداد/ املدى
ام الذبان مدينة من�صية مل تطلها يد اخلدمات احلكومية منذ ما يربو على ال�صبعة 
عقود تقع بالقرب من طريق بعقوبة القدمي، تنت�صر يف اغلب مناطقها اخلرائب 
ممن  مبعا�صهم  ابنائها  ميد  الذي  القت�صاد  ع�صب  باعتبارها  النفايات  ومكبات 

يعملون يف جمال "العتاكة".
ومعاناتهم  �صاكنيها  اح��وال  على  وتعرفت  املن�صية  املنطقة  هذه  )امل��دى(  زارت 
ال�صرب والكهرباء وغياب املرافق  الناجتة عن نق�س اخلدمات ال�صا�صية كمياه 
العون  يد  مبد  احلكومة  اهلها  وطالب  واملوا�صات،  الطرق  و�صبكة  اخلدمية 
ب�صمولهم مبتطلبات احلياة الكرمية وتوفري فر�س عمل مائمة لبنائهم بعد ان 

اعيتهم كرثة طلبات التقدمي للتعيني يف دوائر دون جدوى.

تفا�سيل �س9

اأم الذبان مدينة "العتاكة".. خارج 
خارطة احلكومة!

عمان/ وكاالت
قدم رئي�س جمل�س العيان الردين 
زيد الرفاعي ا�صتقالته اىل امللك عبد 
بعد تعيني جنله �صمري  الثاين  الله 
الأربعاء  للوزراء  رئي�صا  الرفاعي 

املا�صي. 
وكالة  بح�صب  ال��رف��اع��ي  وط��ال��ب 
الأنباء الر�صمية )برا( ام�س الأحد 
من امللك "املوافقة على ت�صريحه من 
العامة  واخلدمة  ال�صيا�صي  العمل 
وقبول ا�صتقالته من رئا�صة جمل�س 

الأعيان وع�صويته".
�صمري  كلف  الأردين  العاهل  وك��ان 

بت�صكيل  ع���ام���ا(   43( ال���رف���اع���ي 
نادر  حلكومة  خلفا  جديدة  حكومة 
بحل  مفاجئة  خطوة  بعد  الذهبي 
ال�صهر  مدته  منت�صف  يف  الرملان 

املا�صي. 
ويتوقع م�صوؤولون اأن يعلن �صمري 
احلكومة  ت�صكيلة  ع��ن  ال��رف��اع��ي 
والع�صرين  الأرب��ع  خ��ال  اجلديدة 

�صاعة القادمة. 
عاما(   73( ال��رف��اع��ي  زي���د  وك����ان 
عام  مرتني  احلكومة  رئا�صة  توىل 
1973 وعام 1985 . وتوىل رئا�صة 

جمل�س الأعيان منذ عام 1997 . 

رئي�س جمل�س االأعيان االأردين 
يقدم ا�شتقالته بعد تكليف جنله 

بت�شكيل احلكومة

انت�سار امني وا�سع بعد تفجريات الثالثاء .. ا ف ب

احد ى حقول النفط يف اجلنوب .. ا ف ب


