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اأكرث ما يوؤمل يف احلياة هو جمانية الدم  وهام�سية 
االإن�سان يف فو�سى القتل وزرع اخلوف وا�ستهدافه 
اليومي واإغالق منافذ احلياة  الكارثي  وح�ساره 
اأن  اأي�سًا  ي��وؤمل  ما  واأك��رث  ؛  ق�سرًا  اأو  طوعًا  عليه 
احلقائق ميكن لها اأن ت�سيع يف �سجالت التدلي�س 
اخلارجي  ال�سيا�سي  بالكذاب  املتاأثر  الق�سائي 
واملنافق املحلي . وهذه حاالت ميكن لنا اأن نفهمها 
حينما نطالع االأثر االأجنبي يف �ساحات االإن�سانية 
حيثما كانت ونفتح ذاكرتها ونقراأ ما تركته لنا يف 
يب�سط  - اخلارجي  االآخر  كان  ملا  ال�سود  �سنواتها 
املقهورة  ال�سعوب  يف  ولنا  ؛  عليها  الفعلي  نفوذه 
ما يكفي من �سواهد ماأ�ساوية ، كي نكون على بّينة 
من اأن ال�سوط اخلارجي  يل�سع الظهور واالأكتاف 
، واأن ل�سان ال�سيا�سي مهما طال لن يكون ف�سيحًا 
 ، عامة  التقدمي  ه��ذا  ومنا�سبة  كلها.  االأح���وال  يف 
االأثر  يرتكه  ما  ت�سخي�س  �سوى  ورائها  من  لي�س 
االآخر على املحلي املن�ساع له ، لكن لها خ�سو�سية 
االإحالة والنظر يف مو�سوعة قتلة من �سركة بالك 
ووتر الذين براأتهم حمكمة اأمريكية بعد ان قتلوا 
17 عراقيًا اأعزَل وجرحوا اأكرث من ع�سرين اآخرين 
يف �ساحة الن�سور عام 2007 وكانت هذه )الرباءة( 
مثار نقمة �سعبية اعت�سرت القلوب واأذكت م�ساعل 
يف  وجدت  بينما   ، العراقية  النفو�س  يف  الغ�سب 

ت�سريحات ال�سيا�سيني ما لي�س لنا اأن نقوله �سوى 
ما قالوه هم يف هذه املنا�سبة ؛ فاحلكومة العراقية 
بداأت  النواب  جمل�س  اأع�ساء  )معظم(  ي��وؤازره��ا  
ملقا�ساة خم�سة من حرا�س  الق�سائية  باالإجراءات 
وجد  بعدما  )ه��ك��ذا(  االأم��ن��ي��ة  ووت���ر  ب��الك  �سركة 
اأفراد هذه الع�سابة و�سقاوتها الطريق �سالكًا اىل 
الرباءة ، ووجدوا اأن حمامي الدفاع يف ق�سيتهم 
)لي�ست  و  �سجعان(   ( باأنهم  املحكمة  يف  ي�سفهم 
هناك �سحابة ظاملة تطل عليهم( وهذا ما يزيد من 
يو�سف  حينما  العراقيني.  نفو�س  يف  االأمل  كمية 
يقتلون رجااًل  �سجعان وهم  باأنهم  املرتزقة  هوؤالء 

ون�ساء عزاًل يف نهار عراقي ا�سطبغ بالدم.!
ل���ن ت��ك��ون ف��ي��ه م��ع��ج��زة الإحياء  وب��ال��ق��در ال����ذي 
هوؤالء  جترمي  فاإّن  ؛  احلياة  اىل  واإعادتهم  املوتى 
عراقي  تاأثري  اأو  عراقية  قبل حمكمة  من  االأ�سقياء 
وبدرجة  االإعجازية  الدرجة  بنف�س  �سيكون  الحق 
متكن  ملا  م�ستقل  ق��رار  هناك  كان  ولو  امل�ستحيل؛ 
العراقي، والذهاب  الق�ساء  االإفالت من  هوؤالء من 
عن  ال��دف��اع  ب��دع��وى  منحاز  اأم��ري��ك��ي  ق�ساء  اىل 
�ساحة  �سلكوا  عراقيني  يواجهون  وه��م  اأنف�سهم 
املرحلي  ال�سيا�سي  اليومية.  الأ�سبابهم  الن�سور 
املتناق�سات  من  بحر  خ�سم  يف  نف�سه  وجد  ال��ذي 
والتقاطعات وامل�سالح امل�ستبكة يف اأجندة خمتلفة، 

بنود  حت��ت  وامل�سرعن  االآخ���ر  وج��ود  اأقلها  لي�س 
دولية ف�سفا�سة، اثبت واقع احلال اأننا اأُدخلنا يف 
نفق طويل ال مفر من االعرتاف اأنه نفق ا�ستولد ؛ 
مع ا�سياء كثرية ؛ �سركات احلماية االأمنية ومنها 

بالك ووتر �سيئة ال�سمعة. 
مدعي الدفاع الذي و�سف هذه ال�سلة القاتلة باأنهم 
�سيا�سية متحيزة  روؤية  ينطلق من  كان  )�سجعان( 
قبل اأن تكون لديه روؤية ق�سائية ، بل كانت املحكمة 
باأركانها جمتمعة هي حمكمة فيها ُبعٌد �سيا�سي قبل 
اأن يكون ق�سائيًا ، اإذ مل يثبت اأن )القتلى( العراقيني 
ال�سبعة ع�سر هاجموا ع�سابة بالك ووتر  اأو زرعوا 
عبوات نا�سفة يف طريقهم اأو ابدوا فعاًل )جراميًا( 
بو�سح  قتلًة  ب��راأت  التي  املحكمة  اأن  كما  بحقهم. 
النهار، اأغفلت كل جانب ان�ساين واجتماعي وهي 
ت�سرب عر�س احلائط حقوق االإن�سان التي تت�سدق 
بها ، تقابلها احلكومة العراقية التي مل ت�ستنه�س 
املحكمة  مداخالت  يف  والق�سائية  الدفاعية  قواها 
حمّكم   قانوين  وفد  اإر�سال  عناء  نف�سها  تكلف  ومل 
كان من �ساأنه اأن يقدم وجهة النظر العراقية، وهي 
مل  لكنها  ؛  غريها  قبل  بها  واملعنية  االأم��ر  �ساحبة 
تنظر هي االأخرى اىل قيم االإن�سان العراقي الذي 
ت�ستباح اإن�سانيته علنًا يف نهارات العراق  الدموية 

وم�ساءاته املظلمة..

النجف/ املدى والوكاالت
املالكي،  ن��وري  ال��وزراء  رئي�س  خطاب  حمل 
املرجع  النجف  يف  لقائه  عقب  االثنني،  ام�س 
الديني ال�سيد علي ال�سي�ستاين، ثالث ر�سائل 
ردا  ال�سعودية  الدينية  املوؤ�س�سة  اىل  وجهها 
على التعر�س اىل املرجعية. فيما وجه الثانية 
اىل بع�س ال�سيا�سيني باعتبارهم "خطر على 
حق  على  الثالثة  يف  واكد  الوطنية.  الوحدة 

العراق يف مقا�ساة �سركة بالك ووتر.
املوؤ�س�سة  اىل  حادة  انتقادات  املالكي  ووجه 
الدين  رج��ل  تهجم  اث��ر  ال�سعودية  الدينية 
املرجعية  الريا�س،على  من  العريفي  حممد 
الدينية يف العراق. وقال املالكي يف ت�سريح 
النجف  يف  ال�سي�ستاين  لقائه  عقب  �سحفي 
الدينية  املوؤ�س�سة  من  الكثري  ام�س"اعتدنا 
ال�سعودية ومن رجالها الذين ي�سمون انف�سهم 
دائم  ب�سكل  جت��اوزات  ترتكب  فهي  بالعلماء، 
عدائيا".  حاقدا  تكفرييا  فكرا  حتمل  كونها 

املوؤ�س�سة هوؤالء  ت�سبط  ان  "ينبغي  وا�ساف 
كما ان احلكومة ال�سعودية تتحمل ق�سطا من 
الذين  على  ت��رد  ان  عليها  يجب  امل�سوؤولية. 
املرة  لي�ست  وه��ي  الفنت،  ويثريون  يكفرون 
للرموز  ه���وؤالء  فيها  يتعر�س  ال��ت��ي  االوىل 

الدينية واملرجعية" ال�سيعية.
جامع  وخطيب  ام���ام  وه��و  العريفي  وك���ان 
ال��ق��ى خطبة جمعة  ال��ري��ا���س  ال��ب��واردي يف 
خالل  انهم  قائال  احلوثيني"،  "ق�سة  بعنوان 
"ا�سروا  اليمنية،  احل��ك��وم��ة  م��ع  معاركهم 
الو�سيط  ه��و  ال�سي�ستاين  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ى 
كبار  ان يكون علماء  النزاع، مل يطلبوا  حلل 
من  ط��رف  يف   ،).....( �سيخ  ب��ل  الو�سطاء، 
ان  اىل  العريفي  وا���س��ار  العراق".  اط���راف 
وهي  املجو�سية"،  "ا�سا�سه  الت�سيع  مذهب 
اال�سالم،  قبل  اإي��ران  يف  �سائدة  كانت  ديانة 
"اأهل البدع الذين  وو�سف اتباعها باأنهم من 
يرفع بع�سهم االئمة من اآل البيت اىل مراتب 

النبوة بل االلوهية".
يف  املالكي،  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  وه��اج��م 
بع�س  النجف  يف  ت�سريح  من  الثاين  ال�سق 
ال�سيا�سيني معتربا اياهم خطرًا على الوحدة 
بداأ  االأم��ن  اأن  بني  فيما  العراق،  يف  الوطنية 
ي�ستقر واالقت�ساد يتطور يف البلد. واأو�سح 
العراقيني  ال�سيا�سيني  "بع�س  اإن  امل��ال��ك��ي 
وهم  الغنم،  وي��رع��ون  ال��ذئ��ب  م��ع  ي�سرحون 
الوطنية"،  ال��وح��دة  ع��ل��ى  خ��ط��رًا  ي�سكلون 
"�سرورة  على  م�سددًا  ي�سميهم،  اأن  دون  من 
يف  الدميقراطية  ال�سراكة  قائمة  من  حذفهم 
ي�ستقر  ب��داأ  "االأمن  اأن  املالكي  واأك��د  البالد". 
اأن  كما  يتطور،  بداأ  االقت�ساد  واأن  البالد  يف 
يبق  ومل  متكاملة  اأ�سبحت  ال�سيا�سة  العملية 

�سوى القليل من الوقت".
كما اكد املالكي يف ال�سق الثالث من ت�سريحه 
ان العراق رفع دعوى ق�سائية �سد �سركة بالك 
امريكي  ف��درايل  قا�س  ق��رار  على  ردا  ووت��ر 

ال�سركة  عنا�سر  اىل  املوجهة  التهم  ا�سقاط 
بقتل 14 عراقيا العام 2007 يف بغداد. وقال 
املالكي "�سكلنا جلانا واقمنا دعوة على �سركة 
املتحدة، و�سنقيمها  الواليات  بالك ووتر يف 
"قرار  ان  كذلك".وا�ساف  العراق  داخ��ل  هنا 
يف  كبريا  اجحافا  يت�سمن  التهم(  )ا�سقاط 
الع�سابة  يد  على  ق�سوا  الذين  ال�سهداء  حق 
التي مار�ست القتل ب�سورة ب�سعة". مبينا ان 
هذا"  على  تعرت�س  االمريكية  العدل  "وزارة 

القرار.
الدباغ  علي  احلكومة  با�سم  املتحدث  وك��ان 
ال��الزم��ة  االج�������راءات  "بدء  اجل��م��ع��ة  اع��ل��ن 
العدل  وزارة  ودع�����ا  ال�����س��رك��ة  ملقا�ساة" 
و"متابعة  احلكم  ا�ستئناف  اىل  االم��ريك��ي��ة 
ومعاقبتهم".  ملقا�ساتهم  والتعاون  اجلناة 
وق���د اع��ت��رب ال��ق��ا���س��ي ال���ف���درايل ري���ك���اردو 
املدعى  حقوق  انتهكوا  "املدعني  ان  اوربينا 
ادلوا  ت�سريحات  ا�ستخدام  خالل  من  عليهم 

ل���وزارة  حتقيق  خ��الل  احل�سانة  حت��ت  بها 
اكدت  فيما  الق�سية".  ه��ذه  لفتح  اخلارجية 
على  "ارغموا"  االم���ن  عنا�سر  ان  املحكمة 
تقدمي ادلة دامغة خالل حتقيق اجرته وزارة 
املدعني  الد�ستور االمريكي مينع  لكن  العدل، 
من ا�ستخدام "اقوال مت انتزاعها حتت تهديد 
فقدان الوظيفة". وتابع اوربينا انه كان امام 
املدعني الفدراليني فر�سة خالل جل�سات بداأت 
يف منت�سف ت�سرين االول 2009 وا�ستمرت 
ي�ستخدموا  مل  ان��ه��م  الث��ب��ات  ا�سابيع  ث��الث��ة 
ومل  الق�سية  ه��ذه  لفتح  عليهم  املدعى  اق��وال 
التهم  كل  "ا�سقاط  موؤكدا  ذل��ك.  يف  ينجحوا 

املوجهة اىل املدعى عليهم".
الثاين  كانون  يف  رف�ست  احلكومة  ان  يذكر 
2009، جتديد عقد �سركة بالك ووتر االمنية 
لكن  احل��ادث  اعقاب  يف  اخلا�سة،  االمريكية 

ال�سركة غريت ا�سمها اىل "اك�س اي".
تفا�سيل �ص2و3

واح��ي��اء  ال��ع��وام  ن�سري  ب��غ��داد/ 
املو�سوي

جمل�س  الع�ساء  امل�ستمرة  التغيب  انعك�س 
القوانني  اق���رار  على  اجلل�سات  ع��ن  ال��ن��واب 
املهمة املطروحة امام الربملان، االمر الذي دفع 
رئا�سة املجل�س اىل عقد اجتماع مع قادة الكتل 
النيابية اليوم الثالثاء ملعاجلة هذه الظاهرة.

النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  وق��ال 
�ستعقد  امل��ج��ل�����س  رئ��ا���س��ة  اإن  ال��ع��ط��ي��ة  خ��ال��د 

اليوم  ال�سيا�سية  الكتل  ق���ادة  م��ع  اجتماعا 
كبري  لعدد  امل�ستمر  التغيب  ق�سية  ل��درا���س��ة 
موؤكدا  املا�سية،  االأيام  خالل  الكتل  نواب  من 
لعقد  املقبلة  االأي����ام  خ��الل  توجها  ه��ن��اك  ان 
قوانني.  ع��دة  على  للت�سويت  واح��دة  جل�سة 
ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  العطية  وع���زى 
تر�سيح  ع���دم  اىل  ال���ن���واب  ت��غ��ي��ب  االث���ن���ني 
عن  ف�سال  املقبلة،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  بع�سهم 
ان�سغال االآخرين بحمالت الدعاية االنتخابية 

ان  العطية  وا���س��اف  ق��ول��ه.  ح��د  لكتلهم،على 
الكتل  ق����ادة  م��ن  �ستطلب  امل��ج��ل�����س  رئ��ا���س��ة 
ال�سيا�سية حتديد موعد معني خالل اال�سبوع 
تكون  واح��دة  جل�سة  لعقد  املقبل  او  احل��ايل 
ملزمة جلميع النواب باحل�سور اليها"، الفتا 
اأكرث  بها  �سيطرح  املنتظرة  "اجلل�سة  ان  اىل 

عدد من القوانني لغر�س اإقراراها.
املالية  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ق��ال  جانبه  م��ن 
الكرد�ستاين  التحالف  ع��ن  �سكر  ا�سماعيل 

نهائي  ق��رار  اىل  ت�سل  مل  املالية  اللجنة  ان 
احل��ايل. للعام  العامة  امل��وازن��ة  بخ�سو�س 
ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  �سكر  وا���س��اف 
املوازنة  م�سروع  يقراأ  مل  النواب  جمل�س  ان 
الثانية وان مت ذلك �سي�سار اىل اخذ  القراءة 
وايجاد  ال��ن��واب  قبل  م��ن  عليها  امل��الح��ظ��ات 
وبعدها  ب��اب  اىل  ب��اب  م��ن  امل��ن��اق��الت  بع�س 

القرار النهائي حول اقرارها.
فيما ا�سار النائب نبيل ابراهيم عن االئتالف 

املوحد اىل ان جمل�س النواب دخل يف التمديد 
املوازنة  اق��رار  ع��دم  ب�سبب  لعمله  القانوين 

العامة للدولة .
ال  ان  على  ال��د���س��ت��ور  م��ن   55 امل���ادة  وتن�س 
ي��ن��ت��ه��ي ف�����س��ل االن��ع��ق��اد ال����ذي ت��ع��ر���س فيه 

املوازنة العامة اال بعد املوافقة عليها.
وا���س��اف اب��راه��ي��م ل��� )امل����دى(: ه��ن��اك بع�س 
القوانني املهمة يف جمل�س النواب بحاجة اىل 
اإقرار ومن اهمها قانون املوازنة العامة وعلى 

املجل�س اال�سراع يف هذه امل�سالة ، وا�سار اىل 
النواب  جمل�س  اع�ساء  من  العديد  تغيب  ان 
ال�سلوك  ووثيقة  املوازنة  اق��رار  عملية  عطل 

االنتخابي.
الف�سيلة  اليعقوبي عن كتلة  النائب كرمي  اما 
ف��ق��د ���س��ددع��ل��ى �����س����رورة  اق�����رار امل���وازن���ة 
الف�سل  نهاية  خ��الل   2010 لعام  االحت��ادي��ة 
وقال   ، ال��ن��واب  ملجل�س  احل���ايل  الت�سريعي 
اليعقوبي ل� )املدى(: على الكتل النيابية انهاء 

جميع اخلالفات فيما بينها من اجل الت�سريع 
اىل  م�سريا  االحت���ادي���ة،  امل��وازن��ة  اق���رار  يف 
قيد  مازالت  املهمة  القوانني  بع�س  هناك  ان 
النقا�س منها قانون ال�سلوك االنتخابي. وبني 
اليعقوبي: ان جمل�س النواب قد ا�سرف على 
قانون  الفنية يف  الثغرات  االنتهاء من بع�س 
الكتل  اكرث  خالف  حمل  كان  وال��ذي  املوازنة 
النيابية حول توزيع االموال واآليات �سرفها 

للموؤ�س�سات املهمة يف الدولة.

بغداد/ املدى
حزب  مع  لقاءات  اأو  ح��وارات  الأي��ة  رف�سها  النواب  جمل�س  يف  ال�سدرية  الكتلة  اأعلنت 
د�ستورية"،  اأخالقية" و"خمالفة  "جرمية  باأنه  ذلك  معتربة  البالد،  يف  املحظور  البعث 
مطالبة برفع احل�سانة عن النواب الذين توجهوا اىل �سوريا موؤخرا للقاء قيادات بعثية 

عراقية.
وفد  مغادرة  عن  موؤخرًا  تردد  ما  ب�ساأن  �سن�سل،  فالح  ال�سدرية  الكتلة  عن  النائب  وقال 
�سحتها  ماثبتت  اإذا  االأنباء  ""هذه  ان  عراقية  بعثية  قيادات  للقاء  �سوريا  اإىل  برملاين 
مل  كونهم  الوفد  هذا  يف  �ساركوا  الذين  النواب  باإقالة  �سنطالب  فاإننا  القاطعة  باالأدلة 
يحرتموا اإرادة ال�سعب العراقي والن�س الد�ستوري الذي يوؤكد على حظر التعامل باأي 
�سكل من االأ�سكال مع عنا�سر حزب البعث املتورطني يف اإزهاق اأرواح العراقيني"، على 
)اآكي( االيطالية. الذي يراأ�س جلنة اجتثاث  حد و�سفه. وا�ساف �سن�سل بح�سب وكالة 
البعث الربملانية "املعروف اأن القيادات البعثية املوجودة يف �سوريا تنتمي اإىل جناحني 
يف حزب البعث املقبور اأحدهما مرتبط بيون�س االأحمد واالآخر بعزت الدوري، وهذان 
اجلناحان ي�سمان قادة وعنا�سر جمرمة ومطلوبة للق�ساء وال�سعب العراقي، وبالتايل 
فاإن اإجراء اأية حوارات اأو لقاءات معها اأمر مرفو�س ب�سدة ويعد مبثابة جرمية اأخالقية 

ف�سال عن كونه خمالفة د�ستورية"، وفق قوله.
وكانت و�سائل اإعالم حملية نقلت عن م�سادر اإ�سارتها اإىل و�سول وفد من جلنة امل�ساحلة 
يف الربملان ام�س االول اإىل دم�سق يف "زيارة �سرية يجري خاللها لقاءات مع القيادات 

البعثية املوجودة يف �سوريا".

وج����ه ث����الث ر����س���ائ���ل ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه امل��رج��ع��ي��ة

املالكي يرد على ال�شعودية ويهاجم ال�شيا�شيني 
ويوؤكد احلق يف مقا�شاة باك ووتر

بغداد/ املدى
وقعت وزارة التجارة مذكرة تفاهم مع برنامج االغذية العاملي لالمم املتحدة، من �ساأنها توفري اخلزين ال�سرتاتيجي 
للبالد.وقال وزير التجارة وكالة �سفاء الدين ال�سايف يف موؤمتر �سحفي عقده مع مدير الربنامج ادوارد كالن ،ام�س 
االثنني: ان الربنامج يق�سي بتقييم الو�سع احلايل الدارة البطاقة التموينية، وتقدمي امل�ساعدات التقنية للموظفني 
واخلرباء اال�ست�ساريني يف الوزارة، من اجل توفري مواد البطاقة التموينية. وا�سار ال�سايف اإىل ان املذكرة تن�س 
ال�سراء، ف�سال عن ا�ستخدام ا�سواق  الغذائية، وحت�سني عمليات  ل�سراء املواد  العمل الإدخال نظم حديثة  اي�سا على 
التاأمني الدولية لتغطية كلف املواد وحمايتها من خماطر ال�سحن. واو�سح ال�سايف ان من �ساأن هذه املذكرة حت�سني 
متابعة العر�س والطلب على ال�سعيدين العاملي واالقليمي للتنبوؤ باأي ارتفاعات يف اال�سعار واال�ستفادة من اال�سترياد 
يف الوقت املنا�سب. وبني ان الربنامج �سيحدد اآليات ادارة التخزين ال�سرتاتيجي الالزم للبالد. من جانبه ا�سار مدير 
الطبقات  اإىل  واي�سالها  امل�ستوردة،  ال�سحنات  تاأمني  اإىل  تهدف  االتفاقية  ان  كالن  ادوارد  العاملي  االغذية  برنامج 

املحتاجة من ال�سعب، م�سيفا ان الربنامج �سيقدم امل�ساعدة للحكومة من اجل حتقيق اخلزين ال�سرتاتيجي للغذاء. 

بغداد/ املدى
قرر جمل�س االمن الوطني تثبيت �سباط ال�سرطة ممن ُمنحوا رتبًاً ع�سكرية من قبل 
�سلطة االإئتالف املوؤقتة اأو االإدارات املحلية اأو الوزراء اأثناء الفرتة من ني�سان 2003 

و لغاية ت�سكيل احلكومة املنتخبة عام 2005. 
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي الدباغ يف بيان، ام�س االثنني: اأن جمل�س 
االأمن الوطني قرر اإن�ساف وتثبيت �سباط ال�سرطة الذين ُمنحوا رتبًاً ع�سكرية من 
قبل �سلطة االإئتالف املوؤقتة اأو االإدارات املحلية اأو الوزراء اأثناء الفرتة من ني�سان 
2003 و لغاية ت�سكيل احلكومة املنتخبة عام 2005 باإدخالهم دورة تاأهيلية يف املعهد 

العايل للتطوير االأمني واالإداري ملدة 6 ا�سهر. .

قريبا..اإقرار قانون 
التقاعد واخلدمة 

الع�شكرية

باري�ص/ وكاالت
كو�سنري  برنار  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  رف�س 
مهلة  بتحديدها  الالخرية  االيرانية  "املناورة" 
ملجموعة 5+1 للقبول ب�سروطها ملبادلة اليورانيوم 

املخ�سب بالوقود النووي.
الفرن�سية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�سب  كو�سنري  وق��ال 
بها  ق����ام  ال���ت���ي  االخ������رية  "املناورة  ان  ام�������س 

االي���ران���ي���ون الإمت�����ام امل��ف��او���س��ات ال��ف��ن��ي��ة حول 
تخ�سيب اليورانيوم، بتقدميهم مهلة انق�ست ومل 
يكن يرتتب علينا نحن ان نوافق على ما يريدون 
مع  احل��وار  "�سنوا�سل  وا���س��اف  علينا".  فر�سه 
االيرانيني لكن مناق�سة التطور النووي معهم امر 

غري ممكن".
تفا�سيل �ص7

الكتلة ال�شدرية تعد 
اللقاءات مع حزب البعث 

جرمية "اأخاقية"

ال�������ي�������وم اج������ت������م������اع ل�����رئ�����ا������س�����ة ال��������رمل��������ان وق��������������ادة ال�����ك�����ت�����ل حل�������ل االأزم������������ة

وامل���وازن���ة ال��ق��وان��ني  تعطيل  وراء  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ت��غ��ي��ب   :) ل�������)       ن����واب 

بغداد/ املدى
النواب  جمل�س  يف  االقت�سادية  اللجنة  رئي�س  نائب  ك�سف 
التعرفة  قانون  على  للت�سويت  اال�ستعداد  عن  كنا  ي��ون��ادم 

الكمركية بعد احالته من قبل وزارة املالية موؤخرا.
القانون اهمية يف  الإق��رار  وقال كنا يف ت�سريح �سحفي: ان 
 ، العراقية  والتجارة  وال��زراع��ة  لل�سناعة  كبري  دعم  حتقيق 
غري  االجنبي  الغزو  من  املحلية  املنتجات  حماية  اىل  ا�سافة 
مهما  جانبا  ان  وا�ساف  االحتكار.  على  وال�سيطرة  املن�سبط 
القطاع  تنفيذ  نحو  الرقابي  ال��دور  تفعيل  هو  للقانون  اخ��ر 
م�سددا   ، املالية  املوازنة  ورف��د  للدولة  االقت�سادية  االه��داف 
على حماية ال�سناعة الوطنية عن طريق التعريفات اجلمركية 

ولي�س عن طريق اية اجراءات للحماية.
من جانب اخر قال نائب رئي�س جلنة االمن والدفاع عبد الكرمي 
�سي�سوت  النواب  جمل�س  ان  التوافق:  كتلة  عن  ال�سامرائي 
الع�سكري بعد نق�سه من  التقاعد واخلدمة  قريبا على قانون 
ان  ال�سامرائي  رئا�سة اجلمهورية.  وا�ساف  قبل ع�سوهيئة 
وهيئة  واملالية  الدفاع  وزارت��ي  مع  م�ساورات  جتري  اللجنة 
التقاعد العامة من اجل العمل على اجناز ماورد يف القانون 

بعد تعديل بع�س فقراته. 

التجارة توقع مذكرة تفاهم لتوفري اخلزين 
ال�شرتاتيجي

كو�شنري يوؤكد اأن املهلة االإيرانية "مناورة" 
لتخ�شيب اليورانيوم

تثبيت �شباط ال�شرطة ممن ُمنحوا رتبًاًً موؤقتة


