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اليتميز العراق اجلديد بدميقراطيته التوافقية، غري املتوافق عليها، 
وال بف�ساده االداري واملايل، املتعدد االأبعاد وامليادين والوظائف ، 
القيادي على م�ستوى رئا�سة الدولة بتكويناتها  بل بفو�سى العمل 

الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية. 
ويف جانب من هذا التمايز، يتبدى االيجابي املتمثل بالدميقراطية 
النظام  اىل  بن�سبه  يفخر  فيها  ال�سدامي  بات  حتى   ، وتعدديتها 
بل  ح�سني،  �سدام  عائلة  خدمة  يف  بالعمل  واعتزازه  ال�سابق، 
، واأرباأ بنف�سه عن ان يختار  وتخوينه ملن تخلف عن هذه اخلدمة 
من  اخلال�ص  عن  بدياًل  �سعبه  على   ، الدكتاتورية  الجهزة  العمالة 
الع�سف والت�سفية اجل�سدية واملالحقة وال�سجن على ايدي جالوزة 

النظام، باللجوء او الهجرة اىل خارج البالد! 
ويف هذا ال�سياق يتميز الو�سع ما بعد ا�سقاط الدكتاتورية باعتماد 
عزلت  ت�سريعها  يف  حكمة  ال  "مغفلة"  وقوانني  واجراءات  تدابري 
ا�سطرار  بجريرة  وا�سعة،  و�سيا�سية  اجتماعية  او�ساطًا  مبوجبها 
اميان  دون  احلاكم،  البعث  حزب  تنظيمات  اىل  لالن�سمام  افرادها 
ابقاء  نف�سه  الوقت  ويف   ، املذكور  احلزب  ميثله  مبا  كان  قدر  باأي 
االبواب مفتوحة للم�ساركة يف العملية ال�سيا�سية من دون �سوابط 
قيم  ت�سلل  والبالد  ال�سعب  جتنب   ، واخالقية  و�سيا�سية  قانونية 
و�سيا�سات وا�ساليب النظام اال�ستبدادي من جديد اىل ج�سد الدولة 
"امل�سع�سعة ا�ساًل" وهي يف "طور التكوين"، واعادة بنائها بداأت 

وا�ستمرت من "خرائب وف�سالت" النظام ال�سابق. 
امل�سخرة  ي�سبه  مبا  ي�ستكمل  وامنا  هنا،  الينتهي  التمايز  لكن 
ال�سيا�سية ، حيث يت�سرف قادة البالد دون اأي تن�سيق او تفاهم او 
اجندات مقرة، �سوى ما متليه على البع�ص منهم االهواء والدوافع 
الوجهة  مع  تتعار�ص  كانت  وان  وال�سخ�سية،  احلزبية  واالهداف 

العامة املتفق عليها ولو �سكليًا.  
ومل يعد من غري املاألوف على املواطنني ان يقوم هذا امل�سوؤول، اأو 
ذاك القيادي على راأ�ص الدولة واحلكومة بجولة ت�سمل دولة اأو عدة 
 ، العراق ثم يعود  دول دون �سابق اعالن، ويجري مباحثات با�سم 
لتبداأ زيارة م�سوؤول كبري اآخر لنف�ص الدولة او الدول لكن املاألوف 
يف هذه الزيارات، ان مباحثات واحاديث وت�سريحات كل م�سوؤول 
تتناق�ص مع غريه من امل�سوؤولني وهي يف غالب االحيان ، تت�سمن 
ت�سكيكًا باحلالة ال�سيا�سية القائمة وادانة للحكم اجلديد وتعري�سا 
بالعملية ال�سيا�سية وجتديفًا بقيمها وما تنطوي عليه من توجهات! 

اىل هنا واالمر ماألوف..! 
الأن كل م�سوؤول ميثل حزبه اأو ائتالفه او كتلته وال احد منهم يراعي 

اأي اعتبار للدولة التي يراأ�ص اأو يتوىل يف مرفق من مرافقها. 
حيث  المن  االآخر،  الي�سبه  منهم  احدًا  ان  اي�سًا،  املاألوف  واالمر 
الدانة  اال�ستعداد  او  بالدميقراطية  االميان  او  التعبري  على  القدرة 
النظام ال�سابق، او العمل ا�ساًل لالطاحة مبا هو قائم ، واعادة انتاج 
دكتاتورية اأخرى، وفقًا لو�سفة امريكية مطلوبة او عربية مرغوبة 
املتطوعني  لتمويل  جاهزة  الدوالرات  مليارات  ان  ال�سر  يف  يقال 

احلاملني بتحقيقها! 
لكن ماهو مدعاة للت�ساوؤل واال�ستغراب، ان اليبادر جمل�ص النواب 
بحكم  ويطالب   ، الظاهرة  هذه  اأمام  للتوقف  واحدة  مرة  ولو 
يف  دار  وما  مباحثاتهم  عن  باالأف�ساح  الدولة  قادة  م�سوؤوليته، 
التي  وااللتزامات  والنتائج   ، وروؤ�ساء  ملوك  مع  الثنائية  لقاءاتهم 

ترتبت على تلك املباحثات....!
 - اليوم   ي�ساأل  ان  النواب  مبجل�ص  حريًا  الي�ص  نت�ساءل،  ان  بقي   
روؤ�ساء  ال�سادة   - االنتخابية  احلمالت  اطالق  ع�سية  يف  ونحن 
مرافق  خمتلف  يف  امل�سوؤولني  والقادة  واالنتخابية  النيابية  الكتل 
الدولة من اين لهم هذه املاليني لل�سرف على ن�ساطاتهم وحمالتهم 

االنتخابية القادمة؟ 
اأو لي�ص من حق العراقيني ان يت�ساءلوا كم من قادة الدولة والكتل 
اأو  عربية  لدول  ملزمة  بوالءات  ارتبطوا  ال�سيا�سية  والتجمعات 

اجنبية مقابل دعم مايل �سخي؟
 ورحم الله من ابتكر �سعار من اين لك هذا ، وله املغفرة النه كان يعلم 

من اين كما نعلم نحن! 

املدى

جريدة �سيا�سية يومية 
مع ملحق 16 �سفحة

رئي�ص التحرير رئي�ص جمل�ص االدارة
 فخري كرمي 
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 الت�سال على الرقام التالية:
07702799999      -     07901919290 

اأو الت�سال عن طريق المييل 
Jwd_a@yahoo.com 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF ELECTRICITY

ELECTRICITY SECTOR RECONSTRUCTION PROJECT
Lot 4: Sub-Project No. 6 Rehabilitation for Existing 33/11kV SS

Sub-Project No.7 Extension for 33/11kV SS

Procurement Notice (PreQualification)

The Ministry of Electricity of Iraq (MoE) has received an Official Development 
Assistance (ODA) Loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) to 
finance the procurement of materials and associated services for several sub–
projects under the Electricity Sector Reconstruction Project which will consist of 
eight sub-projects. 
MoE is inviting International Applicants/Contractors/Manufacturers to prequalify for 
Lot 4: Rehabilitation for Existing 33/11kV SS (Sub-Project No.6) and Extension 
for 33/11kV SS (Sub-Project No.7).  Applicant can be a sole entity or a Leader of 
a Joint Venture / Consortium.  The scope of work includes, but is not limited to, 
design, manufacturing, supply/delivery, demolition, civil works, erection/installation, 
training and testing and commissioning for the followings:
A) For Rehabilitation for Existing 33/11kV SS (Sub-Project No.6);

Al Rusafa - Al Riyahth (2 x 31.5 MVA)
Mid Kerbala – Al Salam (2 x 31.5MVA)
16 substations in total (inclusive of the above two)

        B) For Extension for 33/11kV SS (Sub-Project No.7);
Mid Dialah – Abu Jasra (2 x 16MVA)
Mid Babil – Al Naseej (2 x 31.5MVA)
8 substations in total (inclusive of the above two )

The Prequalification Document for the above sub-project will be available at the 
Consultant’s offices from January 18, 2010 to January 28, 2010 (10:00-16:00, except 
for Friday and Saturday).  Applicants may receive the Prequalification Document in 
exchange of US$ 1,000 in cash (not refundable) in the address shown below:
Iraq Power Sector Reconstruction (IQ-P8) Project Office
Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. (TEPSCO)
21 Najran Street, Um Uthaina, Amman, 11195, Jordan
Attention: Project Manager 
Tel No.: +962-6-551-0592
 Fax No. +962-6-551-3045
The applicant shall meet the minimum qualification, but not limited to: five project 
experiences under one contract in two countries other than home country of 
the applicant in the Middle East with successful operation of two years within 
thirty years (each certificate shall be attached). For more detail, refer to the PQ 
documents. Meaning and interpretation of qualification shall be based on the PQ 
documents (not this Procurement Notice).
The Application must be submitted on April 11, 2010 from 09:00 to 14:00 (Amman 
time).  

بغداد / ن�سري العوام 
مابعد  اإىل   بعمله  ال��ن��واب  جمل�ص  ي�ستمر 
يف  �ستجري  ال��ت��ي  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 
ال�����س��اب��ع م���ن اذار امل��ق��ب��ل وف���ق م���ا ح���دده 
ال��ل��ج��ن��ة املالية  ف��ي��م��ا  ح����ددت  ال��د���س��ت��ور، 
نهائيا  م��وع��دا  امل��ق��ب��ل  ال�سبت  ال��رمل��ان��ي��ة  
للت�سويت على املوازنة العامة لعام 2010 
، يف وقت �سوت الرملان يف جل�سة االم�ص 
لرئي�ص  نائبًا  �ساوي�ص  ن��وري  روز  ل�سالح 
ال�����وزراء يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة  خالل 
ذلك  اإىل   ال��وزارة.  املتبقية من عمر  الفرتة 
اع�ساء  ع��ل��ى  بالت�سويت  ال��ن��واب  اخ��ف��ق 
الهيئة التمييزية للنظر بامل�سمولني بقانون 
امل�����س��اءل��ة وال��ع��دال��ة وال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن 7 

ق�ساة.
وقال النائب با�سم �سريف عن كتلة الف�سيلة 
االء  املالية  اللجنة  رئي�سة  ان  الرملانية: 
ال�سبت  يوم  باأن  الرملان   ابلغت  ال�سعدون 
املقبل �سيكون موعدا نهائيا  للت�سويت على 

املوازنة العامة. 
وا�ساف �سريف يف ت�سريح ل� )املدى ( ام�ص 

االثنني: ان اللجنة املالية الرملانية �ستقدم 
ان  بعد  للت�سويت  املقبل  ال�سبت  امل��وازن��ة 
من  ال��رمل��ان��ي��ة  واللجنة  احل��ك��وم��ة  تنتهي 
اجراء بع�ص التعديالت عليها ، م�سريا اإىل  
املبالغ  على  املحافظات  اغلب  اعرتا�ص  ان 
التي  اال�سباب  اهم  من  كان  لها  املخ�س�سة 

عطلت املوازنة .
او�سح  ال��رمل��ان  عمل  متديد  مقرتح  وع��ن 
ال��د���س��ت��ور حدد  ان  ���س��ري��ف   با�سم  ال��ن��ائ��ب 
موعدا  املقبل  اذار  �سهر  من  ع�سر  اخلام�ص 
الي�ستدعي  مما  وهذا  الرملان  عمل  النتهاء 
بعد  اال  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  عمله  مت��دي��د 
االنتخابات ، وا�سار اإىل  ان الرملان وبعد 
االنتخابات �سيبحث امكانية التمديد ، ويتم 
�سريطة   ، ال��رمل��ان  رئي�ص  م��ن  بطلب  ذل��ك 
ملناق�سة  ا�ستثنائية  اجل��ل�����س��ات  ت��ك��ون  ان 
ب�سكل  والبالد  املواطن  تهم  التي  املوا�سيع 

عام . 
من جانبه ابلغ النائب جابر خليفة جابرعن 
االئ���ت���الف ال��ع��راق��ي امل��وح��د )امل�����دى( ب��اأن 
ل�سالح  ال�ساحقة  باالأغلبية  �سوت  الرملان 

رئي�ص  نائب  من�سب  ل�سغل  �ساوي�ص  روز 
عمر  م��ن  املتبقية  ال��ف��رتة  خ���الل  ال�����وزراء 

احلكومة بدال من برهم �سالح". 
وكانت احلكومة العراقية اأعلنت يف 20 اآب 
املا�سي اأن رئي�ص الوزراء نوري املالكي قبل 
تر�سحه  ب�سبب  �سالح  برهم  نائبه  ا�ستقالة 
ملن�سب رئا�سة وزراء اإقليم كرد�ستان  الذي 

ي�سغله منذ ت�سرين الثاين من عام 2009. 
القيادات  م��ن  �ساوي�ص  ن���وري  روز  وي��ع��د 
البارزة يف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
الذي يتزعمه رئي�ص اإقليم كرد�ستان م�سعود 
ب���ارزاين. وك��ان ق��د  �سغل خ��الل ال�سنوات 
احلكومة  يف  عدة  منا�سب  املا�سية  ال�ستة 
اجلمهورية  رئي�ص  نائب  منها  االحت��ادي��ة  
تراأ�سها  التي  املوؤقتة  احلكومة  فرتة  خالل 
لرئي�ص  ون��ائ��ب   ،2004 ع��ام  ع���الوي  اإي���اد 
اجلعفري  اإب��راه��ي��م  ح��ك��وم��ة  يف  ال�����وزراء 
للبارزاين  مم��ث��اًل  اأ���س��ب��ح  ث��م   ،2005 ع��ام 
لالأمن  ال�سيا�سي  املجل�ص  اجتماعات  يف 
العراقية  احلكومة  ت�سكيل  عقب  الوطني 

احلالية برئا�سة نوري املالكي.

بغداد / املدى
امر  اإل���غ���اء  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ق����ررت 
ال�سحفيني  ب�)نقيب  ي�سمى  ما  تعيني 
الالمي  العراقيني( موؤيد عزيز جا�سم 
االطفال  ثقافة  دار  يف  وظيفته  م��ن 
باإجراءات  ل�سمولة   ، للوزارة  التابعة 

قانون اجتثاث البعث . 
وا����س���در وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة م��اه��ر ديل 
التعيني  باإلغاء  وزاريا  امرا  احلديثي 
 ، منه  ن�سخه  على  )امل����دى(  ح�سلت 
ا�ستنادا لقرار جلنة التحقق من اعادة 

تعيني املف�سولني ال�سيا�سيني. 
ال�����وزاري اىل �سحب  االم���ر  وا���س��ار 
احل��ق��وق واالم��ت��ي��ازات ال��ت��ي منحت 
لالمي على ا�سا�ص انه من املف�سولني 

ال�سيا�سيني.  
ه��ذا وق��د ك��ان ال��الم��ي ق��د ق��دم اوراقا 
الف�سل  اىل  ت��ع��ر���س��ه  اىل  ت�����س��ري 
ال�سيا�سي اإبان النظام ال�سابق اىل ان 
اللجنة امل�سكلة من قبل االمانة العامة 
املوؤما  ان  اكت�سفت  ال���وزراء  ملجل�ص 
ال�سيا�سي  للف�سل  يتعر�ص  مل   ، اليه 
 ، البعث  اجتثاث  بقانون  م�سمول  و 
و�ستقوم )املدى( خالل االعداد املقبلة 

بفتح ملف الالمي.  

بغداد/ املدى
دعا بيان �سادر عن اعالم مكتب رئي�ص 
النظر  اىل  النواب  جمل�ص  اجلمهورية 
اىل  ت�سل  قانونية  اج��راءات  اتخاذ  يف 
الذين  النواب  بحق  احل�سانة  رفع  حد 
احلايل  النظام  ا�س�ص  على  يتطاولون 
ال��ت��ج��اوز على رم��وزه  وي��ت��م��ادون يف 

امام  ملثولهم  متهيدا  وذل��ك  الد�ستورية 
الذي  البيان  واك���د  ال��ع��راق��ي.  الق�ساء 
ان  على  منه  ن�سخة  على  امل��دى  ح�سلت 
ولكنها  عنها  غنى  ال  الوطنية  امل�ساحلة 
اىل  النكو�ص  اب���دا  تعني  ان  ميكن  ال 
اىل  ال�ساعني  مع  الت�سالح  او  املا�سي 
اجلرمية  ازم��ن��ة  اىل  ب��ب��الدن��ا  ال���ع���ودة 

واال�ستبداد.
وتاأ�سف البيان ب�ساأن ظهور ت�سريحات 
وم���واق���ف م�����س��ادة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
االع�����الم و م���ن ع��ل��ى م��ن��اب��ر ال���رمل���ان 
مما  اخرى،  م�سوؤولة  حكومية  ومواقع 
لها  الت�سدي  البيان،  ح�سب  ي�ستوجب، 
التي  والقوانني  الد�ستور  الحكام  وفقا 

�سدرت مبوجبه.
التي  الت�سريحات  ان  ال��ب��ي��ان  وراأى 
اطلقها ظافرالعاين  وحمازبيه وتهجمها 
ال��ت��ي حاربت  ال��وط��ن��ي��ة  ال���رم���وز  ع��ل��ى 
ال�سعاف  ت��ك��ر���ص  امن���ا  ال��دك��ت��ات��وري��ة 
للحركة  واال����س���اءة  ال���راه���ن  ال��و���س��ع 
الوطنية والت�سكيك برموزها وبالعملية 

ال�سيا�سية نف�سها، غري م�ستثنني ايا من 
ونائبيه  الرئي�ص  من  ب��دءًا  البالد،  ق��ادة 
النواب،  وجم��ل�����ص  ال�����وزراء  ورئ��ي�����ص 
و�سوال اىل كل ابناء ال�سعب ممن وقفوا 
بوجه الدكتاتورية ونا�سلوا ال�سقاطها. 
على  تن�سحب  امن���ا  االت��ه��ام��ات  وه���ذه 
ع�����دد م����ن ح��ل��ف��ائ��ه احل���ال���ي���ني ال���ذي���ن 

النظام  معار�سة  يف  زمالءهم  �ساركوا 
النظام،  ذل���ك  وم��ق��ارع��ة  ال��دك��ت��ات��وري 
ولي�ص جديرا بهم ان يتم�سكوا بال�سمت 
الذي يبدو يف مثل هذه احلاالت مريبًا. 
الوطني  االحت�����اد  ب����اأن  ال��ب��ي��ان  وذّك�����ر 
الكرد�ستاين ا�ست�ساف ظافر العاين يف 
مقره ببغداد بعد �سقوط نظام اال�ستبداد 

مرعوبا،  اليه  جلاأ  قد  العاين  كان  حيث 
ومكث فيه ب�سعة ا�سابيع، وزود بوثيقة 
انه  يبدو  ولكن  حلمايته،  تعر�ص  ع��دم 
ن�سي اليوم ما كان عليه وما كان يتوقعه 
من غ�سب �سعبي، مدعيا االن �سفات ال 

يتحلى بها. 
ن�ض البيان �ض 3

تدعو الربملان اإىل اتخاذ اإجراءات قانونية بحق الأع�ساء املتطاولني على  رموز العملية ال�سيا�سية 

الرئا�صة ت�صتنكر ت�صريحات ظافر العاين وحتذره برفع احل�صانة 

بعد اأن اكت�سفت اأنه م�سمول باإجراءات اجتثاث البعث

الثقافة تلغي اأمر تعيني نقيب 
ال�صحفيني

بغداد / احمد عالء
على  ال��ن��واب  جمل�ص  يف  اع�����س��اء  ���س��دد 
مع  التعامل  يف  الد�ستور  اعتماد  اهمية 
الدعوة  ح��زب  طالب  فيما   ، البعث  ح��زب 
اال�سالمية بزعامة رئي�ص احلكومة نوري 
على  بامل�سادقة  اال�سراع  الرملان  املالكي 

املر�سحني لهيئة امل�ساءلة والعدالة.
وقال النائب عن حزب الف�سيلة اال�سالمي 
البعثيني  م�ساركة  :"حظر  ال�سريف  با�سم 
د�ستورية  م�ساألة  ال�سيا�سية  العملية  يف 
موحدة  �سيغة  على  نتفق  ان  وي��ج��ب   ،
يف  في�سال  والقانون  الد�ستور  باعتماد 
العراق"  البعثية يف  الق�سية  مع  التعامل 
تفعيل  عرقلة  م�سوؤولية  احلكومة  حممال 
الدور الق�سائي يف ح�سم ملفات البعثيني 

املتورطني بارتكاب جرائم.
الكرد�ستاين  التحالف  عن  النائب  واك��د   
البعثيني امل�ساركة  فرياد رواندزي رف�ص 
لتم�سكهم  نظرا   ، ال�سيا�سية  العملية  يف 
املعروف  املحظور:"ومن  احلزب  بافكار 

رغبتها  اط���ار  ويف  ج��رب��ت  احلكومة  ان 
اال   ، عديدة  مل��رات  البعثيني  مع  باحلوار 
انهم مل يغريوا ما يف قلوبهم وعقولهم من 
فل�سفة وفكر ونهج �سيا�سي ، فهم مازالوا 
ال�سيا�سية  العملية  الغاء  على  ي�سرون 
برمتها واعادة العجلة اىل ما قبل التا�سع 

من ني�سان من عام 2003".
الوطني  العراقي  االئتالف  ع�سو  وح��ذر 
موفق الربيعي من خماطر ت�سلل البعثيني 
رف�ص  م���وؤك���دا   ، ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
املحظور  احلزب  عودة  العراقي   ال�سعب 
البعث  ع��ودة  ان  اعتقد  قائاًل:  وا�ستطرد 
ق�سية خطرية  والدكتاتورية   ، ال�سدامي 
جدا ، فهل من اجلائز اعادة تلك ال�سفحة 
البع�ص ممن ما زالوا  لرغبة  ا�ستجابة    ،
متنا�سني جرائمه  البعث،  مغرمني بحزب 
بحق ال�سعب العراقي على مدى اكرث من 

ربع قرن ؟ 
القانونية  اللجنة  رئي�ص  نائب  قال   فيما 
اإن  اجلبوري  الله  عبد  �سليم  الرملان  يف 

�سالحيات  ال  والعدالة  امل�ساءلة  "هيئة 
تت�سكل  لكونها مل  قرارات،  الإ�سدار  لديها 
قانون  على  الرملان  ي�سوت  ومل  قانونا 

لت�سكيلها حتى االآن".
واأ����س���اف اجل���ب���وري وه���و م���ن احل���زب 
"القرار يعتر �سادرا من  اأن   : االإ�سالمي 
للتطبيق  �سالح  وغري  قانونية  غري  هيئة 
اأن  واأكد  تت�سكل" اأ�سال.  مل  اأنها  باعتبار 
القرار  يف  الطعن  الكيانات  هذه  "بامكان 

بكونه �سادرا عن جهة غري قانونية".
النائب عن جبهة احلوار  باملقابل و�سف 
حممد    ، املطلك  �سالح  بزعامة  الوطني 
الوقت  يف  البعثيني  م��ل��ف  اث����ارة  مت��ي��م 
احلا�سر ، بانها تندرج �سمن اطار الدعاية 
ال�سيا�سية،    ال��ق��وى  لبع�ص  االنتخابية 
قبل  عادة  البعثيني  مو�سوع  يبداأ  وق��ال: 
على  للتناف�ص  رائجة  ك�سلعة  االنتخابات 
هذه  تف�سري  والمي��ك��ن   ، ال�����س��ارع  تاييد 
ال�سلوكية ، اال من باب الدعاية االنتخابية  

ل�سالح بع�ص االطراف" 

امل�ساءلة  "جلنة  رئ��ي�����ص  ق���ال  ب�����دوره، 
والعدالة" يف الرملان النائب فالح �سن�سل 
اإن "قرار الهيئة جاء وفق معطيات واأدلة 
حلزب  ومي��ج��د  ي���روج  امل��ط��ل��ك  اأن  تثبت 

البعث املقبور".
الكتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ���س��ن�����س��ل،  واأ����س���اف 
وثيقة  "هناك  اأن  ال��رمل��ان  يف  ال�سدرية 
من النائب الثاين لرئي�ص الرملان )عارف 
بتمجيد  امل��ط��ل��ك  ق��ي��ام  تك�سف  ط��ي��ف��ور( 
اأم���ام  ق���ال  امل��ط��ل��ك  "اأن  وت��اب��ع  البعث". 
وهذه  البعث،  با�سم  �ساأ�سوت  ال��رمل��ان 
البعث  حل��زب  ترويج  ذاتها  بحد  الكلمة 
الت�سويت  مينع  والد�ستور  ال�سدامي 

حلزب البعث".
اإىل  "اللجوء  اإىل  املطلك  �سن�سل  ودع���ا 
يثبت  ما  لديه  كان  اإذا  القانونية  اجلهات 

عك�ص ذلك".
قائمة  با�سم  املتحدث  النقيب،  ثائر  لكن 
رئي�ص الوزراء االأ�سبق اإياد عالوي، اعتر 
"هيئة امل�ساءلة والعدالة غري قانونية  اأن 

فاإن  لذلك  لت�سكيلها،  ق��ان��ون  ي�سدر  ومل 
ويهدف  حكيم  وغري  قانوين  غري  قرارها 
واأ�ساف  ال�سيا�سية".  العملية  اإف�سال  اإىل 
الذي  القرار  الإلغاء  الو�سائل  كل  "�سنتبع 

نعتره �سيا�سيا ولي�ص قانونيا".
يف  االنتخابية  ال��دائ��رة  رئي�سة  واأك���دت 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
"تلقت  املفو�سية  اأن  احل�سيني  حمدية 
اأ�سماء 15 كيانا �سيا�سيا، مبوجب ر�سائل 
�سي�سدر  "قرارا  اأن  واأ�سافت  ر�سمية". 
للبت  املفو�سية  يف  املخت�سة  اللجنة  من 
حتديد  دون  الكيانات"  ه���ذه  مب�����س��ري 
اأن  ���س��وؤال  على  ردا  واأو���س��ح��ت  م��وع��د. 
�سي�سمل جميع  "القرار يف حال �سدوره 

هذه الكيانات".
وكان الرملان العراقي اأقر، يف 12 كانون 
الثاين 2008 قانون "امل�ساءلة والعدالة" 
ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وين�ص 
اأع�ساء  اقل �سرامة جتاه  اإج��راءات  على 

املراتب الدنيا حلزب البعث.

نواب يطالبون باعتماد الد�ستور يف التعامل مع حزب البعث

حزب املالكي يدعو الربملان اىل اال�صراع
 بالت�صوي��ت عل��ى املر�صح��ني لهيئ��ة امل�صاءل��ة والعدالة

املوازنة   على  الت�صويت  املقبل  ال�صبت 
و�صاوي�س نائبا لرئي�س الوزراء

بغداد/ املدى
العربية  ال���دول  جامعة  م��ن  وف��د  و���س��ل 
برئا�سة  نائب امينها العام احمد بن حلي 
اإىل  بغداد ام�ص االثنني يف زيارة ر�سمية 
مع  اللقاءات  من  �سل�سلة  خاللها  يجري 

امل�سوؤولني العراقيني.
الدول  جامعة  بعثة  باعمال  القائم  وق��ال 
يف  �سلغم  احمد  ناجى  بالعراق  العربية 
بن  برئا�سة  الوفد  ان  �سحفي:  ت�سريح 
ح��ل��ى وي�����س��م ع����ددًا م��ن امل�����س��وؤول��ني يف 

مع  �سيلتقى  حلي  بن  ان  مبينا  اجلامعة، 
امل�سوؤولني  م��ن  ال��ث��الث وع���دد  ال��روؤ���س��اء 
للتباحث حول اهم الق�سايا على ال�ساحة 
ال�سيا�سية، وق�سية االنتخابات الرملانية 
يف  اجلامعة  م�ساهمة  وامكانية  املقبلة 
ت�سريبات  اإىل   امل�سدر  مراقبتها.وا�سار 
اعالمية ك�سفت عن قيام عدد من ال�سا�سة 
ال��ع��راق��ي��ني مب��ف��احت��ة اجل��ام��ع��ة حللحلة 
ازمة �سطب ا�سم النائب �سالح املطلك من 

االنتخابات. 

دعم  لتاأكيد  بغداد  ي�صل  حلي  بن 
اجلامعة العربية لالنتخابات املقبلة

بغداد/ اينا�ض طارق 
اعلن وكيل وزارة الداخلية ل�سوؤون املعلومات والتحقيقات الوطنية اللواء ح�سني كمال 
عن ادخال الوزارة 32 مليار دينار ك�سرائب من ال�سركات االمنية خلزينة الدولة خالل 
دينار اخرى مت  مليار  ان 22  )امل��دى(  به  ، وقال كمال يف ت�سريح خ�ص  املا�سي  العام 

ا�ستح�سالها من تلك ال�سركات ل�سالح  ال�سمان االجتماعي للعراقيني العاملني معها. 
وا�سار اإىل  ان جمموع ال�سركات االمنية العاملة االن يف العراق بلغت 24 �سركة اجنية 
العراقي  القانون  ان  موؤكدا  عراقية،  قانونية  ل�سوابط  تخ�سع  وجميعها  و57عراقية 
مايزال يطبق بحق تلك ال�سركات يف حالة احلاق �سرر باأي مواطن او انتهاك امل�سلحة 
حت�سل  حيث  الت�سجيل  الليات  وفقًا  االن  تعمل  االمنية  ال�سركات  ان  واو�سح  العامة،  
على عقد تاأ�سي�ص وت�سجل يف م�سجل ال�سركات العراقي، التابع لوزارة التجارة ومن ثم 
موافقة وزارة الداخلية لل�سماح لها بالعمل االمني وح�سب ال�سوابط املن�سو�ص عليها 

يف العقود املرمة مع اجلهات التي ترغب بتوظيف ال�سركات االمنية ل�ساحلها.

 )         ( ل�  يوؤكد  الداخلية  وكيل 
خلزينة  دينار  مليار   54 اإدخ���ال 

الدولة من �صركات احلماية


