
بغداد/ املدى
بعد اعالن م�س�ؤول يف هيئة امل�ساءلة 
اأربعة  ا���س��م  ���س��ط��ب  ع���ن  وال���ع���دال���ة 
امل�ساركة  م��ن  �سيا�سيا  كيانا  ع�سر 
ومنها  املقبلة  الربملانية  باالنتخابات 
كتلة النائب �سالح املطلك، هددت كتلة 
احدى  تعترب  التي  العراقية  القائمة 
يف  املتناف�سة  االنتخابية  الكتل  ابرز 
املزمع  املقبلة  الربملانية  االنتخابات 
مبقاطعة  املقبل  اذار  �سهر  اجراوؤها 
الن�اب  اح��د  ع��د  فيما  االن��ت��خ��اب��ات، 

قرار الهيئة د�ست�ريا. 
وقالت كتلة النائب �سالح املطلك يف 
بيان لها �سدراثر اجتماع �سم العديد 
امل�س�ؤول  ت�سريحات  ان  قادتها:  من 
يف هيئة امل�ساءلة والعدالة ال ت�ستند 
د�ست�رية  او  قان�نية  �سرعية  اىل 
وانه يحمل ابعادا خطرية قد تع�سف 
داعية   ، برمتها  ال�سيا�سية  بالعملية 
هذا  ت�سحيح  اىل  املعنية  االط���راف 

اخلطاأ  باأ�سرع وقت ممكن. 
من جانبه قال النائب علي االديب عن 
قرار  ان  امل�حد:  العراقي  االئتالف 
ا�ستبعاد كتلة النائب �سالح املطلك من 
املقبلة جاء  االنتخابات  امل�ساركة يف 
الد�ست�رية  الفقرات  تنفيذ  اإط��ار  يف 

اخلا�سة باجتثاث البعث. 
ت�سريح  يف  االأدي���������ب  واو������س�����ح 
اأط���ل���ق  امل���ط���ل���ك  اإن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ن: 
القادم  الربملان  باأن  تفيد  ت�سريحات 
اأع�ساء حزب  �سي�سم 40 ع�س�ا من 
الكيانات  م��ن  ال��ع��دي��د  واأن  ال��ب��ع��ث، 
وو�سفته  الت�سريح  ه��ذا  على  ردت 
و�سعها  التي  للمعايري  مناق�ض  باأنه 
ال��د���س��ت���ر مل��ن ي��ري��د اال����س���راك يف 
مبينا  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
البعثين  م��ع  تتم  ل��ن  امل�ساحلة  ان 

القرارات  اإ�سدار  يف  �ساهم�ا  الذين 
ولكن  البائد،  النظام  اأيام  املاأ�ساوية 
ليك�ن�ا  البعثين  تقبل  امل�ساحلة 

م�اطنن عادين.
يف غ�س�ن ذلك قال النائب عن القائمة 
الدنب��ض:  عدنان  العراقية  ال�طنية 
باإبعاد  البعث  اجتثاث  قرار هيئة  ان 
ال�سيا�سية  والكيانات  الكتل  بع�ض 
املقبلة  االنتخابات  يف  امل�ساركة  من 
ال�سيا�سية،  للعملية  اح�����راج  ف��ي��ه 
ازم���ة  يف  ق��د يخلق  ان��ه  م�سريا اىل 
املحكمة  قرار  مع  انه  م�سيفا  البالد، 
االحت��ادي��ة يف ه��ذا االم��ر ف��اذا كانت 
التهم امل�جهة لهذه الكيانات  حقيقية 

فعليها االلتزام بقرار املحكمة.
م���ن ج��ه��ت��ه داف�����ع رئ��ي�����ض ال���دائ���رة 
االإعالمية يف هيئة امل�ساءلة والعدالة 

خالد ال�سامي عن القرار.
بحقها  �سدرت  التي  الكيانات  ودع��ا  
املحاكم  اإىل  اللج�ء  االبعاد  ق��رارات 
ل��ي��ك���ن ال��ق�����س��اء ه���� ال��ف��ي�����س��ل ، 
هيئة  �سكلت  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا 
للنظر  امل��ح��رف��ن  احل��ق���ق��ي��ن  م���ن 
لالنتخابات  امل��ر���س��ح��ن  م��ل��ف��ات  يف 
جمل�ض  ع�س�  ق���ال  فيما  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
االنتخابات  مف��سية  يف  املف��سن 
املف��سية تعكف  اإن  العب�دي:  قا�سم 
امل�ساءلة  هيئة  ط��ل��ب  درا����س���ة  ع��ل��ى 
الكيانات،  بع�ض  باإق�ساء  والعدالة 
ال�سدد  ب��ه��ذا  ق����رارا  تعلن  اأن  ع��ل��ى 
ان  مبينا  امل��ق��ب��ل،  االأ���س��ب���ع  مطلع 
طلبا  املا�سي  ال�سهر  اأر�سلت  الهيئة 
باإلغاء م�ساركة ثالثة كيانات، م�سيفا 
ق���رارا  ب��ع��د  تتخذ  مل  املف��سية  اأن 
باإلغاء م�ساركة اأي كيان �سيا�سي يف 

االنتخابات املقبلة.
القائمة  ع���ن  ال��ن��ائ��ب  اك���د  ذل���ك  اىل 

البطيخ  املهدي  عبد  جمال  العراقية 
الذي  وال��ع��دال��ة  امل�ساءلة  ق��ان���ن  ان 
جاء بديال عن قان�ن اجتثاث البعث 
مل يجر  الت�س�يت عليه يف الربملان 
الناحيتن  م��ن  ناق�سا  يعترب  ل��ذل��ك 

م��سحا  وال��د���س��ت���ري��ة،  القان�نية 
الكيانات  م��ن  ع���دد  اب��ع��اد  ق����رار  ان 
رئ��ي�����ض جبهة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وم��ن��ه��م 
احل�ار �سالح املطلك مب�جب قان�ن 
خلفيات  على  جاء  والعدالة  امل�ساءلة 

االنتخابات  اج��راء  لقرب  �سيا�سية  
العامة.

اما النائب عادل برواري عن التحالف 
الكرد�ستاين فقد قال: ان عملية ابعاد 
امل�ساركة  ال�سيا�سية عن  الكتل  بع�ض 

يف االنتخابات املقبلة رمبا تاتي من 
ان  مبينا  االنتخابية،  الدعاية  ب��اب 
امل�اد الد�ست�رية حتظر على اي كتلة 
�سيا�سية ان تتعامل مع �سخ�سيات او 

جهات حمظ�رة. 

جريدة �سيا�سية ي�مية 
مع ملحق 16 �سفحة

رئي�ض التحرير رئي�ض جمل�ض االدارة
 فخري كرمي 

ال��������ي������������������������������������م يف
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بغداد / يو�سف املحمداوي
اأكد املفت�ض العام لهيئة حل نزاعات امللكية ع�ف عبد الرحمن العطار باأن حجم الف�ساد 
الذي ينخر بالهيئة كبري جدًا ويحتاج اىل حل جذري و�سريع ، ويرى العطار باأن ذلك 
لن يتحقق اال بتغيري ادارتها م��سحًا يف اجلزء الثاين من ح�اره مع )املدى( باأن 
مئات املليارات ت�سرف من املال العام على هيئة متار�ض الف�ساد علنًا وبن عبد الرحمن 
باأن جمم�ع املبالغ الكلية التي مت تع�ي�سها )107.373.111.000( مليارات دينار 

وهي دعاوى اما مزورة او غري م�سم�لة بقان�ن الهيئة  .
 ن�ص احلوار �ص3     

املفت�ص العام لهيئة حل نزاعات امللكية لـ )املدى(  :

مئات املليارات تبدد من املال العام

بغداد/ املدى
وال�سلطات  العراقي  االن��رب���ل  متكن 
اللبنانية من القب�ض على امل�ظفة زينة، 
مالين  �سابق  وق��ت  يف  اختل�ست  التي 
ال����دوالرات م��ن اأم��ان��ة ب��غ��داد يف مطار 
حتاول  وه��ي  اجلمعة  م�ساء  احل��ري��ري 
�سفر  ب��ج���از  تركيا  اإىل  لبنان  م��غ��ادرة 
"�سرى"  �سقيقها  ل��زوج��ة  ي��ع���د  م���زور 

وهي االخرى متهمة بالق�سية.
واو�سح م�س�ؤول يف ال�سطات اللبنانية 
رف�ض الك�سف عن ا�سمه بح�سب م�سدر 
اللبناين  العام  االم��ن  جهاز  ان  �سحفي 
اوقف م�اطنة عراقية "زينة"، يف مطار 
احلريري،وذلك مب�جب مذكرة �سادرة 
عن االنرب�ل العراقي اثر تن�سيق امني 

بن العراق ولبنان.
يف  �سكلت  ق��د  ال��ن��زاه��ة  هيئة  وك��ان��ت 
وق���ت ���س��اب��ق ع���دة ف���رق ت�����زع عملها 
املتهمن  ملتابعة  العراق  وخ��ارج  داخ��ل 

ال��ق�����س��ي��ة واالأم���������ال  االآخ�����ري�����ن يف 
البلد. وقالت  املختل�سة امل�ج�دة داخل 
هيئة النزاهة يف بيان لها ام�ض ال�سبت 
جمعت  انها  منه:  ن�سخه  )امل��دى(  تلقت 
تتحرك  ال���ذي  ل��ال���س��م  دق��ي��ق��ة  تفا�سيل 
بها،  ت�سكن  التي  وال��ف��ن��ادق  املتهمة  ب��ه 
�سبط  من  الداخلية  الفرق  وا�ستطاعت 
ملي�ن ومئة األف دوالر يف احد املنازل 
�سرقي بغداد االأ�سب�ع املا�سي مع �سبط 
وحجز  الذهبية  امل�س�غات  من  كيل�ين 
بقيمة  ا�سرتها  املتهمة  كانت  ع��ق��ارات 
ان  الهيئة:  وا���س��اف��ت  دوالر.  ملي�ين 
العراق  خارج  اإىل  �سافر  الثاين  الفريق 
امل�سارف  يف  االأم������ال  ح��رك��ة  ملتابعة 
اجل  م��ن  املتهمة  وت��ن��ق��الت  االأج��ن��ب��ي��ة 
العراق ، حيث  اإىل  �سبطهما واإعادتهما 
متكنت الهيئة من جتميد خم�سة مالين 
واالأردنية  اللبناية  امل�سارف  يف  دوالر 

من االأم�ال املختل�سة. 

بغداد/ املدى
قالت رئي�سة اللجنة املالية يف جمل�ض 
امل�ازنة  اأن  ال�سعدون:  اآالء  ال��ن���اب 
العامة لعام 2010 �ستعاد اإىل جمل�ض 
ال���زراء الإج��راء تعديالت على بع�ض 

فقراتها. 
�ستحاول  احلك�مة  اأن  اىل  وا���س��ارت 
���س��د ال��ع��ج��ز ال��ك��ب��ري يف امل����ازن���ة عن 
ال�سن�ات  م��ن  امل���ايل  امل����دور  ط��ري��ق 
اال���س��ت��دان��ة من  ع��ن  امل��ا���س��ي��ة، ف�سال 
عملية  خ��الل  ال���دويل،  النقد  �سندوق 

التعديل. 

ت�سريح  يف  ال�����س��ع��دون  وا����س���اف���ت 
ه��ذا  اإن  ال�����س��ب��ت:  ام�������ض  ���س��ح��ف��ي 
االإج����راء ل��ن ي���ؤث��ر على م���ع��د اإق���رار 
مبينة  ال��ن���اب،  جمل�ض  يف  امل���ازن��ة 
يبلغ  عجزا  حت�ي   2010 م�ازنة  ان 
تقدمي  اأن  وبينت  دينار،  ترلي�ن   21
النقد  �سندوق  اإىل  اال�ستقرا�ض  طلب 
النفط  اأ�سعار  بتغري  مره�ن  ال��دويل 

يف ال�س�ق العاملية.
اللجنة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اأك���د  جهته  م��ن 
ا�سماعيل �سكر اأن جلنته اأعدت التقرير 
اإقرارها  مرجحا  للم�ازنة،  اخلتامي 

قريبا،  ال��ربمل��ان  جل�سات  اإح���دى  يف 
وقال يف ت�سريح �سحفي: ان عددًا من 
ال�زارات وجمال�ض املحافظات طالبت 
�سمن  لها  املخ�س�سة  امليزانية  بزيادة 
م�سروع امل�ازنة العامة للعام احلايل.
االحتاد  كتلة  عن  النائب  او�سح  فيما 
�سامي  ال���ك���رد����س���ت���اين  اال����س���الم���ي 
ي�ستطيع  ان  يت�قع   ال  انه  االترو�سي 
اال�سب�ع  امل����ازن���ة  اق����رار  ال���ربمل���ان 
احل������ايل، وت����ق���ع االت���رو����س���ي عدم 
جل�سات  ال���ربمل���ان  اع�����س��اء  ح�����س���ر 
امل��ج��ل�����ض ال���ق���ادم���ة  وب���ال���ت���ايل عدم 

يت�سبب  �س�ف  الذي  الن�ساب  اكتمال 
ان  اىل  امل�ازنة"،م�سريا  اق��رار  بعدم 
اع�ساء يف جمل�ض الن�اب يريدون ان 
ي�ؤخروا اقرار امل�ازنة اىل نهاية �سهر 
كان�ن الثاين النهم يظن�ن ان تاأخري 
اقرار امل�ازنة �س�ف يحدد �سالحيات 
احلك�مة يف عدم �سرف هذه االم�ال 
يف الدعاية االنتخابية هذا من جانب 
ان ميدوا  يريدون  اآخر  اما من جانب 
ع��م��ر ال��ربمل��ان يف ه���ذه االي����ام ولكن 
ال�سلبي  للجانب  ينظرون  ال  لالأ�سف 

لهذا امل��س�ع.

االنبار/ املدى والوكاالت
برغم االجراءات امل�سددة التي يخ�سع لها املعتقل�ن 
الق�ات  الدارة  ي��خ�����س��ع  ال����ذي  ب���ك��ا  ���س��ج��ن  يف 
افتعال  اىل  ن���زالوؤه  يعمد  ال��ع��راق،  يف  االمريكية 
اىل  االح��ي��ان  بع�ض  يف  ت�سل  ق��د  ج��دي��دة  ق�سايا 
النتهاء  جتنبا  ال�سجن  مدة  جتديد  اجل  من  القتل 
من  املجتمع  اىل  وخروجهم  امل��ق��ررة  حمك�ميتهم 
او  مالية  دية  دفع  عليه  يرتب  ال��ذي  االم��ر  جديد، 

حياتهم نتيجة ملا اقرف�ه يف ال�سابق.
"يف  ابنها  يبقى  اأن  اإىل  بالدعاء  احمد  اأم  وتت�جه 
باأن  ذل��ك  وت��ربر  تق�ل،  كما  يخرج"،  وال  ال�سجن 
تعاد  اأن  من  بكثري  اأف�سل  ال�سجن  يف  حيا  "بقاءه 
ان ثالث عائالت  القرب، م�ؤكدة  له حريته وه� يف 
وتتهمه  لقتله،  �سراحه  اإط��الق  تنتظر  االأق��ل  على 
اأبنائها اأو بالقيام بعمليات تفجري قتلت احد  بقتل 

اأقربائهم خالل عمله مع اجلماعات امل�سلحة".
وكالة  بح�سب  ���س��ن��ة(   54( اح��م��د  اأم  وت�����س��ت��درك 

ال�س�مرية االخبارية ان"كل ما يهمني االآن ه� اأن 
يبقى ابني اأط�ل فرة ممكنة كي اأمتكن من تدبري 
ب�ساعات  خروجه  بعد  �سفره،  لتاأمن  يكفي  مبلغ 
وتتابع  رفاقه"،  اأح��د  م��ع  ح�سل  كما  �س�ريا  اإىل 
�ساعة  حانت  اإذا  م�سكلة  اأية  يفتعل  باأن  "اأو�سيته 
حتى  احتجازه  ف��رة  تط�ل  لكي  �سراحه  اإط���الق 
اأم  املقبل".وتزور  العام  خالل  الكايف  املبلغ  اأتدبر 
القابع يف �سجن ب�كا  ابنها  اأحمد مرة كل �سهرين 
االأمريكي بتهمة تنفيذه عمليات اإرهابية يف خريف 
وتتابع  وطفليه.  زوجته  اأخبار  له  وتنقل   ،2006
االأم "ب�سراحة ال اأدري اإن كان احمد قتل احدهم اأو 
اأي �سخ�ض خالل عمله مع امل�سلحن،  ت�سبب بقتل 
االأمريكي  االحتالل  يقاوم  انه  يل  يق�ل  كان  لكنه 

واملتعاونن معه.
ابناء  على  البالد  يف  الع�سائرية  العادات  وتفر�ض 
اأقاربهم،  اأو  عائلتهم  اأفراد  اأحد  ملقتل  الثاأر  القبيلة 
بعد  االن��ب��ار  يف  معتقال   32 نح�  قتل  اأن  و�سبق 

خالل  معدودة  باأيام  ال�سجن  من  �سراحهم  اإط��الق 
باالأحكام  قناعتهم  لعدم  املا�سية،  ال�ستة  االأ�سهر 
املعتقلن،  اأول��ئ��ك  بحق  ���س��درت  ال��ت��ي  االأم��ري��ك��ي��ة 

بح�سب التقارير االأمنية. 
حمم�د  العقيد  الفل�جة  �سرطة  قائد  يق�ل  فيما 
ب�كا ممن  معتقلي  الكثري من  هناك  اإن  العي�ساوي 
العنف،  اأع��م��ال  اىل  جم��ددا  ع��ادوا  �سراحهم  اأطلق 
وبع�سهم انخرط يف احلياة ب�سكل �سليم وال ت�جد 
لديه اأية م�ساكل مع امل�اطنن، ونحن بدورنا نق�م 
االأمريكية  ال��ق���ات  تطلق  �سخ�ض  اأي  با�ستدعاء 
�سراحه من اجل التاأكد من �سالمة �سجله القان�ين. 
بع�ض  على  نتحفظ  الفل�جة  �سرطة  قائد  وي�سيف 
وبحقهم  عراقين  �سد  ج��رائ��م  الرتكابهم  ه����ؤالء 
اأوامر ق�سائية �سادرة ر�سميا،  وتابع اإال اإننا مننع 
ونحذر اأي �سخ�ض مهما كانت ع�سريته اأو احلزب 
اأي  قتل  على  االإق��دام  من  اإليها  ينتمي  التي  والفئة 

معتقل الأن الثاأر ال مكان له يف القان�ن احلايل . 

بغداد/ املدى
�سلم ق��ائ��د ال��ق���ات االأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��راق اجل���رال رمي����ن ادي��رن��� و���س��ام اجل���دارة 
واال�ستحقاق لرئي�ض اأركان اجلي�ض العراقي بابكر بدرخان زيباري يف مرا�سيم التقليد 
يف مقر وزارة الدفاع.منح زيباري ال��سام جاء باأمر من الرئي�ض االأمريكي باراك اوباما 
وبتخ�يل من الك�نغر�ض االأمريكي �سادق عليه وزير الدفاع االأمريكي روبرت غيت�ض، 
ويعد هذا ال��سام ذو م�ست�ى رفيع جدًا يف ال�اليات املتحدة االأمريكية ومينح مب�جب 
ا�ستثنائية  جه�دًا  قدم�ا  الذين  االأمريكين  غري  للقادة  االأمريكية  الع�سكرية  التقاليد 
لبلدانهم ، وقال اجلرال اديرن� بح�سب بيان ل�زارة الدفاع العراقية تلقت )املدى( ن�سخه 
منه ام�ض ال�سبت اإن رئي�ض هيئة االأركان امل�سركة الفريق اأول بابكر الزيباري قدم خدمة 
كبرية ومميزة وخا�سة �ساهمت يف تقليل العنف ودعم اال�ستقرار لبالده ، وامتلك حكمة 

عك�ست مزايا القائد الناجح التي �ساهمت يف تقليل العنف يف العراق.

ــل ــس ــ� ــي ــف ـــون ال ـــك ـــت ـــس ـــة االحتــــــاديــــــة � ـــم ـــك ـــح امل

العراقية  تهدد باملقاطعة..والأديب ي�صف القرار بالد�صتوري
على خلفية اإلقاء القب�ص على خمتل�سة اأموال اأمانة بغداد 

 .. ا�صرتتها  عقارات  حجز 
وجتميد خم�صة مالين دولر

منح و�صام اأمريكي لرئي�س 
اأركان اجلي�س العراقي  

ديــــنــــار ـــــون  ـــــي ـــــرل ت  21 يــــبــــلــــغ  بــــعــــجــــز 

الربملان يعيد موازنة 2010 اإىل احلكومة لتعديلها

معتقلو �صجن بوكا "يفتعلون" اإطالة �صجنهم جتنبا للثاأر الع�صائري

 املدى / بغداد
حالت  فنية  اأ�سبابا  اإن  اإ�سماعيل  حممد  النائب  قال 
دون ت�سكيل حتالف انتخابي بن االئتالف ال�طني 
عبا�ض  النائب  اأ�سار  فيما  القان�ن،  دولة  وائتالف 
البياتي اإىل ت�ا�سل احل�ار بن االئتالفن لت�سيكل 

جبهة ملرحلة ما بعد االنتخابات. 
واأو�سح اإ�سماعيل اأن اأ�سبابا فنية تتعلق مبف��سية 
االنتخابات هي التي حالت دون دخ�ل ائتالف دولة 
انتخابية  جبهة  يف  ال�طني  واالئ��ت��الف  القان�ن 

واحدة يف االنتخابات الربملانية املقبلة. 
عبا�ض  القان�ن  دولة  ائتالف  ع�س�  اأكد  جهته،  من 
لت�سكيل  م�ستمرة  ت��زال  ال  احل����ارات  اأن  البياتي 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  االئ��ت��الف��ن  ب��ن  م���ح��دة  جبهة 

االنتخابات. 
وح�ل الت�سريحات االأخرية للقيادي يف االئتالف 

اإىل  فيها  اأ���س��ار  والتي  املهدي  عبد  ع��ادل  ال�طني 
البياتي  اأو���س��ح  االئتالفن،  بن  احل����ارات  ف�سل 
بعد  حتالف  لت�سكيل  جارية  تزال  ما  املحادثات  اأن 
اإن عبد املهدي  االنتخابات النيابية، م��سحا ق�له 
حتدث عن ف�سل املحادثات لت�سكيل حتالف انتخابي 

بن الطرفن. 
االئتالف  ع�س�  اجلمه�رية  رئي�ض  ن��ائ��ب  وك���ان 
ال�طني العراقي عادل عبد املهدي اكد يف ت�سريح 
�سحفي ، اإن فر�ض اندماج ائتالفه مع قائمة ائتالف 
دولة القان�ن قد تال�ست بعد ف�سل املفاو�سات بن 
اجلانبن يف هذا اخل�س��ض.  من جانب اخرقال 
بن  التقارب  م�ساألة  ان  ال�ساعدي  �سباح  النائب 
قد  القان�نية  الناحية  من  ال�سكل  بهذا  االئتالفن 
هذا  مثل  ت�ؤدي  ان  امل�ستقلة  املف��سية  ت�ستطيع  ال 
االمر باعتبار ان ت�سجيل الكيانات واالئتالفات قد 

ح�سل . وا�ساف ال�ساعدي  : ان هذا االندماج اذا 
فما  االنتخابية  الربامج  التقارب يف  منه  يراد  كان 
الذي دعاهما اىل ت�سكيل ائتالفن اذا كان هناك يف 
االئتالفن  بن  اختالف  ا�سال  االنتخابية  الربامج 
ما  ح�سب  االنتخابية  ال��ربام��ج  يف  اخ��ت��الف  وه��� 
يف  اخ��ت��الف  وه���  �سيء  هناك  ك��ان  اذا  اال  يدعى 
امل�سالح ،م��سحا بانه من حق ائتالف دولة القان�ن 
العراقي  ال�طني  واالئتالف  مب�ساحلة  يذهب  ان 
ان  يريد  ال��ذي  وبرناجمه  �سبغته  على  يحافظ  ان 
 ، وامل�اطنن  االط��ي��اف  جميع  بر�سى  منه  يخرج 
معتقدا بانه من امل�سلحة التكلم ب�سراحة وال يعتم 
ار�ساء بع�ض اجلهات  بهدف  امل�اطنن  �سيئًا على 
الذي  الت�ستت  ه��ذا  على  ناقمة  الن��ه��ا  ال�سيا�سية 
بالعملية  اال���س��رار  اىل  ي����ؤدي  ق��د  وال���ذي  يح�سل 

ال�سيا�سية برمتها .

نواب : لحتالف بن الوطني العراقي ودولة القانون 
قبل النتخابات

الـــتـــحـــديـــات ـــة  ـــه ـــواج م يف  ــــًا  ــــام ع  88 الـــعـــراقـــيـــة   الـــ�ـــســـرطـــة 
احتفلت ال�سرطة العراقية بالذكرى 88  لتا�سي�سها يف احتفالية كبرية اقيمت ام�ض يف بغداد ح�سرها رئي�ض ال�زراء ووزير الداخلية  وقائد الق�ات االمريكية وعدد من ال�زراء 

واع�ساء جمل�ض الن�اب .
تفا�سيل اخرى �ص 2 


