
يحك���ى ان رج���ا تويف وال���ده ، وجل�س يتقب���ل التعازي في���ه ، فح�ضر 
النا�س لتعزيته، و�ضادف ان جل�س بجانبه رجل اعور، ا�ضتثقل �ضاحب 
امل�ضيب���ة من جلو�س االعور بجانبه، فا�ضتفزه ببع�س اال�ضئلة فقال له: 
ه���ل ذهب���ت عين���ك يف احل�ضب���ة ام باجلدري؟ ف���رد علي���ه: يف طفولتي 
ا�ضب���ت بح���ادث، وبعد فرتة قال له: ه���ل تتاأمل من ه���ذه العني العوراء 
عندما تن���ام؟ فاجابه بغيظ التوؤملني وبعدها قال له: هل توؤثر عينك يف 
العني االخرى ، فاجابه بغيظ كبري التوؤثر ثم اردف: اذا اردت ان تبكي 
فه���ل تبكي هذه العني ، فاجابه وهو يتميز غيظا نافد ال�ضرب و�ضرخ به 

و�ضط جمل�س العزاء:)جزت من حمروك ال�ضفحه ، ولزكت بعيني(.
االخ���وة يف جمل�س النواب ا�ضبحت هذه احلكاية منارا لهم يف عملهم، 
فق���د "لزكوا" باالمور الب�ضيطة وترك���وا امل�ضيبة الكربى، هناك الكثري 
مم���ا يفعل���وه ام انها حج���ة الطالة فرتتهم الت�ض���ريعية؟ اق���رار املوازنة 
االحتادي���ة �ض���ار م�ض���كلة هو االخر و�ض���ببا لت�ض���قيط البع����س بعد ان 
انتهينا من م�ض���كلة اق���رار قانون االنتخاب���ات ومتعلقات���ه ، تركوا هذا 
االمر احليوي الذي ميثل حياة ال�ضعب بادق تفا�ضيلها وذهبوا ملناق�ضة 
التعريفة الكمركية ورواتب الق�ضاة وخم�ض�ضات حماياتهم ورواتبهم 
التقاعدية ، مع العلم ان ال�ضهرين املقبلني من ا�ضعب ما�ضيمر به العراق 
ت�ض���ريعيا وتنفيذي���ا، واالج���در ان نعمل بج���د القرار جمي���ع القوانني 
املتعلق���ة بال���دورة االنتخابي���ة احلالي���ة كي يتمك���ن الن���واب القادمون 
بالدورة املقبلة من العمل بحرية اكرث، اما ان نرتك احلبل على الغارب 
ون���رتك املتعلقات املهمة التي ميكن تركها او التغا�ض���ي عن اقرارها او 

ان نطيل فرتتنا الت�ضريعية  فهذا امر غري مقبول.
 نح���ن م�ض���غولون بامورنا الثانوي���ة تاركني مهمتنا الرئي�ض���ة فمجل�س 
النواب هو ن�ض���غ العراق الذي كان من املمكن ان يقدم الكثري ويبت يف 
امور مهمة كي ي�ض���ع العربة يف حملها ال�ض���حيح وكي ت�ض���ري با تلكوؤ 

او تعطيل.
تقريبا انتهت الدورة االنتخابية ونحن يف مراحلها االخرية والواجب 
علينا ان نت�ضدى للقوانني املهمة تاركني الت�ضرذم واالختاف ، ال�ضعب 
اأعطى �ض���وته عل���ى امل ان يرتاح من تعبه امل�ض���تمر وه���و الذي الب�س 
الن���واب تيجانه���م ويف ه���ذا يحك���ى ان املل���ك في�ض���ل االول يف احدى 
زياراته ملنطقة الفرات االو�ض���ط ا�ض���تقبله "املهوال" يف منطقة اآل فتلة 

يف امل�ضخاب قائًا :)هالتاج العندك من ذولْه( 
ا�ض���ارة اىل ان عر�س امللك امنا او�ض���لك اليه هوؤالء الذين تراهم امامك 
ويف ذلك تلميح وت�ض���ريح اىل ف�ضل الع�ضائر يف ثورة الع�ضرين ، اذن 
ال�ض���عب هو �ضاحب الف�ض���ل وعلى النائب والوزير وجميع امل�ضوؤولني 
ان يردوا الدين ويقّدروا ان ال�ضعب �ضّحى بنف�ضه حني كانت املفخخات 
ت�ض���ري بق���رب الناخبني وه���م يهزجون اأم���ا يف برملان ين�ض���ف الفقري 
ويعطي احلق ل�ض���احبه ولكن كما قال فيل�ض���وف �ض���فع يف انا�س حتى 
هب���ط على قدم���ْي امللك يقبلهما فقال له ال�ض���عب بعد اأن �ُض���فِّع فيهم: لقد 
اذللت الفل�ض���فة بانحنائك على قدم امللك فقال: )ويحكم كيف ا�ضنع وقد 
جعل امللك اذنيه يف قدميه( ال نريد ان ي�ضع النواب اآذانهم يف بطونهم 
ويعودون ملناق�ض���ة منافعهم ال�ضخ�ض���ية او منافع اعوانهم ونحن امام 
حمط���ات مهم���ة واحدة اك���رث اهمية م���ن االخ���رى فليكن العم���ل اجلاد 
هاج�ض���نا وهي فر�ض���ة كي نظهر امام ال�ض���عب مبظهر البطل الذي غّلب 
م�ض���الح االآخرين على م�ضاحله ال�ضخ�ض���ية، وهو امتحان كما ورد يف 

قول ال�ضاعر من االأبوذية:
خلوف النيب حّنت ميته حّنه

ودم هذا البدّيه ميته حّنه؟
اظن ربنا مبرامه ميتحّنْه
�ضرب اأيوب ويزيده علّيه
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اأ���س��م��اء وم��دن 

الها�سمي 
عرب نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�ضمي عن قلقه من"حماوالت 

البع�س ا�ضتخدام النفوذ لت�ضميم االأجواء قبل االنتخابات يف 
اإطار ح�ضابات �ضيا�ضية �ضيقة ت�ضتهدف الت�ضقيط ال�ضيا�ضي حتت 

ذرائع �ضتى ما �ضيرتك اآثارا خطرية على االنتخابات والعملية 
ال�ضيا�ضية". 

واو�ضح الها�ضمي خال لقائه نائب االأمني العام جلامعة الدول 
العربية اأحمد بن حلي والوفد املرافق له ان "احلل هو يف ت�ضريع 

قانون قواعد ال�ضلوك االنتخابي فاملو�ضوع ال ينح�ضر يف القلق 
على �ضيا�ضي لهذا الطرف اأو ذاك واإمنا على م�ضتقبل العملية 

ال�ضيا�ضية برمتها بل االإ�ضفاق على ا�ضتقرار العراق الذي يبدو 
اأن البع�س ال يكرتث لذلك وال معني به".م�ضددًا على ان هيئة 

امل�ضاءلة والعدالة اأخ�ضعت �ضتة ع�ضر كيانا و�ضيا�ضيني بارزين اإىل 
االجتثاث توطئة حلرمانهم من امل�ضاركة يف االنتخابات الت�ضريعية 

القادمة".
و ثّمن دور اجلامعة العربية وحر�ضها على تطوير امل�ضاحلة 

الوطنية وزيادة حجم امل�ضاركني يف العملية ال�ضيا�ضية، حممًا 
�ضيفه حتياته اإىل اأمني عام جامعة الدول العربية عمرو مو�ضى، 

متمنيًا لل�ضيف طيب االإقامة يف بلده الثاين و حتقيق نتائج مثمرة 
ت�ضب يف �ضالح العراق.

 زيباري
اكد  وزير اخلارجية هو�ضيار زيباري ان العراق مهتم مبنع انت�ضار 

اال�ضلحة النووية ومازال يعاين  اآثار ال�ضيا�ضات الهوجاء للنظام 
ال�ضابق يف تطوير وا�ضتخدام ا�ضلحة الدمار ال�ضامل، ويعمل 

العراق االن على االيفاء بالتزاماته الدولية حيال التخل�س من 
ا�ضلحة الدمار ال�ضامل، وامام الربملان حاليا الربوتكول اال�ضايف 

ملنع انت�ضار اال�ضلحة النووية ، جاء ذلك خال ا�ضتقباله يف ديوان 
الوزارة ام�س كا من �ضفري ا�ضرتاليا يف بغداد روبرت تاي�ضون 

والقائم باالعمال الياباين تات�ضوهيكو تاكاها�ضي. 
وعر�س خال اللقاء مبادرة يابانية / ا�ضرتالية م�ضرتكة للتخل�س 

من اال�ضلحة النووية وتدعيم جهود معاهدة مكافحة االنت�ضار 
النووي.

بابل
قرر جمل�س حمافظة بابل، ام�س االأربعاء، ا�ضتجواب القادة االأمنيني 
يف املحافظة، على خلفية التفجريات االأخرية التي وقعت يف مدينة 
احللة، فيما اأكد اأن املحافظة ح�ضلت على 2000 درجة وظيفية على 

ماك ال�ضرطة.
وقال رئي�س جمل�س املحافظة كاظم تومان بح�ضب"ال�ضومرية 

نيوز"، اإن "املجل�س قرر خال جل�ضة �ضرية عقدها )اليوم( 
ا�ضتجواب القادة االأمنيني يف املحافظة، للوقوف على اأ�ضباب 

اخلروق االأمنية التي حدثت يف مدينة احللة".
 واأو�ضح تومان اأن "املجل�س  �ضي�ضيف القادة االأمنيني وي�ضتجوبهم 

ملعرفة نقاط اخللل، ملنع تكرار حدوث تلك االأعمال االإرهابية 
م�ضتقبا"، نافيا �ضحة املعلومات، "ب�ضاأن اإقالة مدير عام �ضرطة 

بابل اللواء فا�ضل رداد على خلفية التفجريات االأخرية".

العدد )1698( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س )14( كان�ن الثاين 2010

عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)جزت من حمروك ال�صفحه ، 
ولزكت بعيني(

بغداد /املدى
اأك���د النائ���ب عبا����س البيات���ي اأن م���ن 
ينخ���رط بالعملية ال�ضيا�ض���ية عليه اأن 
يوؤم���ن بثواب���ت ه���ذه العملي���ة واه���م 
ثاب���ت م���ن ه���ذه الثواب���ت ه���و قط���ع 
العاقات مع النظام ال�ضابق الذي كان 

يحكم العراق. 
البيات���ي: بح�ض���ب وكال���ة   وا�ض���اف 
كرد�ضتان لانباء )اآكاينوز( اإنه "يجب 
على كل النواب وال�ضيا�ضني امل�ضرتكني 

الع���راق  يف  ال�ضيا�ض���ية  العملي���ة  يف 
ان يوؤمن���وا بثواب���ت العملية التي هم 
جزء منه���ا وان ال يكونوا من املوالني 
للنظ���ام ال�ض���ابق او حلزب���ه املنحل". 
ولفت اىل اأن"الذين ما زالوا يتباكون 
ان  ينبغ���ي  ال�ض���ابق ال  النظ���ام  عل���ى 
يكونوا جزءا من العملية ال�ضيا�ض���ية، 
الت���ي قام���ت عل���ى اكت���اف امل�ض���حني 
الذين عانوا من النظام ال�ضابق وعليه 
فاأن اي ت�ضريح لتمجيد اهمال النظام 

ال�ض���ابق مرفو�ضة وت�ضطدم مع ثابت 
من ثوابت العملية ال�ضيا�ضية". 

واأو�ضح اأن "االن�ضان حر يف التعبري 
عن راأيه، لكن يف الوقت ذاته ال ينبغي 
جع���ل االج���رام اجن���ازات وال ينبغي 
ال�ض���ابق".. النظ���ام  عل���ى  التباك���ي 
م�ض���ريا اىل اأن "العراق يعي�س ع�ض���ر 
ال���ذي  وان  واحلري���ة  الدميقراطي���ة 
حتقق لل�ض���عب العراقي بف�ضل ن�ضال 

وجهود جميع ابنائه.

بغداد /املدى
ثَم���ن رئي�س اجلمهورية جال طالباين خال اللقاء الذي 
ح�ض���ره ال�ض���فري االأمل���اين لدى الع���راق عمل وم�ض���اريع 
منظم���ة فردري����س اي���ربت التي �ض���م وفدها مدير ق�ض���م 
ال�ض���رق االو�ض���ط و�ض���مال افريقيا يف برلني هاجو النز 
واكي���م فوك���ت مدي���ر مكت���ب املنظم���ة يف االردن  ومدير 
برنامج العراق حممد خليل ، مبديًا ا�ض���تعداده لت�ض���هيل 

مهامها وخططها التي من املوؤمل تنفيذها يف العراق. 
م���ن جانبه اأ�ض���ار الوف���د اإىل اأن فردري����س اأيربت منظمة 
دولي���ة مقره���ا برلني ولها ف���روع يف اأكرث م���ن مئة دولة 
حول العامل، واإن مكتب املنظمة يف االردن م�ض���وؤول عن 
م�ضاريع العراق، واأكد الوفد  اأن املنظمة تدعم حاليًا عمل 
املراقب���ني العراقيني لانتخابات املقبلة، كما �ض���كر الوفد 

الزائر  رئي�س اجلمهورية.

طالباين يلتقي وفد منظمة 
)فردري�ش اأيربت(الأملانية

بغداد/ املدى
و�ض���ط توقع���ات ان جمل�س النواب  �ض���يقر 
بع���د   2010 لع���ام  االحتادي���ة  املوازن���ة 
ار�ض���ال التعديات الت���ي اجريت عليها اىل 
احلكومة، حيث تلقى املجل�س من احلكومة 
الت���ي  التعدي���ات  عل���ى  مبدئي���ة  موافق���ة 
اقرتحتها اللجنة املالية يف جمل�س النواب 
فيم���ا انه���ى جمل����س الن���واب يف جل�ض���ته 
االإعتيادي���ة الرابع���ة والع�ض���رين املفتوحة 
التي عقدها  ام�س االربعاء  القراءة االأوىل 
والثاني���ة لع���دد م���ن م�ض���اريع ومقرتحات 
القوانني.  وانهى املجل�س مناق�ضة م�ضروع 
قان���ون دواوين االوقاف والق���راءة الثانية 
ا�ض���تيفاء  ر�ض���م  وق���ف  قان���ون  مل�ض���روع 
االإنتاج وم�ضروع قانون ت�ضديق االتفاقية 
االإطارية ب�ضاأن نظام االأف�ضليات التجارية 
ب���ني ال���دول االأع�ض���اء يف منظم���ة املوؤمتر 
االإ�ض���امي والق���راءة االأوىل ملقرتح قانون 
تعدي���ل قان���ون املحافظ���ات غ���ري املنتظمة 
باإقليم. ووا�ض���ل املجل�س مناق�ضة م�ضروع 
قان���ون التعدي���ل االأول لقان���ون املفو�ض���ية 
العليا امل�ضتقلة لانتخابات على ان ي�ضتمر 
النقا����س بعد تقدمي تقرير ع���ن املقرتح من 
قبل اللجنة القانونية.  اىل ذلك قال ع�ض���و 
جمل����س النواب عبد الهادي احل�ض���اين عن 
االئت���اف العراق���ي املوح���د: ان الربمل���ان 
تناول ام�س املو�ض���وعات االنية ال�ض���اخنة 
ب�ض���كل معني حتى يبدي راأيه فيها وي�ض���ع 
احللول املنا�ضبة لها واحليلولة  دون وقوع 
م�ض���اكل وخ�ضو�ض���ا فيما يخ����س اجلانب 
االمني. وا�ضاف  احل�ضاين  يف ت�ضريحات 

�ض���حفية  : اما امل�ضاريع املهمة  التي قدمت 
ام�س وهي قانون احلماية الع�ضاء جمل�س 
الن���واب الذين مل يح�ض���لوا عل���ى حقوقهم 
يف واق���ع اخلدم���ة او التقاع���د او احالتهم 
كالدف���اع  املختلف���ة  االمني���ة  االجه���زة  اىل 
والداخلية  ،م�ض���ريا اىل ان هن���اك  قوانني 
كثرية   تنتظر الت�ض���ويت ولكن  حتى االن 
مل يكتم���ل  الن�ض���اب  القان���وين  وقد اليتم 
الت�ض���ويت عليها حاليا  اذا ا�ضتمر الو�ضع  
به���ذا . من جهتها اأعلن���ت اللجنة املالية يف 
جمل�س الن���واب اأنها تلق���ت موافقة مبدئية 
من احلكومة العراقية على التعديات التي 
اقرتحتها اللجنة على املوازنة العامة للدولة 
لعام 2010، مرجحة اأن يتم اإقرار املوازنة 
االأ�ض���بوع املقبل. وقال ع�ضو اللجنة املالية 
يف جمل����س النواب �ض���امي االترو�ض���ي اإن 
"احلكوم���ة وافق���ت على التعدي���ات التي 
اقرتحتها اللجنة على موازنة عام 2010"، 
موؤك���دا ان "اللجن���ة اأر�ض���لت املوازن���ة اىل 
وزارة املالي���ة لغر����س اإ�ض���افة التعدي���ات 
عليه���ا". واأ�ض���اف االترو�ض���ي اأن "اللجنة 
اأجرت ع���دة تعديات عل���ى املوازنة تتمثل 
بخف����س تخ�ضي�ض���ات املناف���ع االجتماعية 
للرئا�ض���ات الثاث البالغ���ة 42 مليار دينار 
"اللجن���ة  ان  اىل  م�ض���ريا   ،"%50 بن�ض���بة 
اأ�ض���افت ن�ض���ا يف املوازنة يوؤكد ان املنافع 
االجتماعية �ض���يتم �ض���رفها من الرئا�ض���ات 
اأن  االترو�ض���ي  وتاب���ع  املقبل���ة".  الث���اث 
"التعديات ن�ض���ت على اعطاء املحافظات 
�ض���احيات �ض���رف يف املوازن���ة القادم���ة، 
ف�ض���ا عن توزي���ع املوازن���ة اال�ض���تثمارية 

ح�ض���ب الن�ضب ال�ض���كانية لكل حمافظة يف 
الباد، با�ضتثناء اقليم كرد�ضتان".

طل���ب  ت�ض���منت  "التعدي���ات  ان  وزاد   
البلدي���ات  وه���ي  عراقي���ة  وزارات  ارب���ع 
وال�ض���حة والرتبي���ة والعم���ل وال�ض���وؤون 
االجتماعي���ة باإعطاء املبالغ املخ�ض�ض���ة لها 
اىل املحافظات مبا�ضرة، لكي تقوم باإن�ضاء 
م�ض���اريع يف هذه القطاعات ب�ض���كل مبا�ضر 
على ان تكون الوزارة م�ضوؤولة عن التنفيذ 

فقط".
وتوق���ع االترو�ض���ي ان "ي�ض���هد اال�ض���بوع 
املقبل الت�ض���ويت على املوازنة العامة لعام 
2010 بعد ار�ض���الها يوم ال�ضبت املقبل من 
قب���ل جمل����س ال���وزراء اىل الربمل���ان، عقب 
اج���راء التعديات عليها"، م�ض���ددا على ان 
"التعديات التي ادخلت للموازنة �ضتنهي 
لعرقل���ة  ال�ضيا�ض���ية  لاح���زاب  اي���ة حج���ة 

اقرارها".
يذك���ر جمل�س ال���وزراء وافق خال جل�ض���ة 
عقدها يف الثالث ع�ض���ر من �ض���هر ت�ض���رين 
االأول املا�ض���ي عل���ى املوازن���ة االحتادي���ة 
لع���ام 2010 البالغ���ة 83 تريلي���ون دين���ار 
عراقي، وتت�ض���من املوازنة التكميلية لعام 
و300  تريليون���ات   5 والبالغ���ة   2009
مليار، منها 23 تريليونا لنفقات امل�ض���اريع 
للنفق���ات  تريليون���ا  و60  اال�ض���تثمارية، 
الت�ض���غيلية، بواق���ع عجز مايل يبل���غ اأكرث 
م���ن 21 تريليون دينار، واعتمدت املوازنة 
مبلغ 60 دوالرًا ل�ض���عر الربميل الواحد من 
النف���ط، كم���ا اأر�ض���لت اإىل جمل����س النواب 

للم�ضادقة عليها.

و�سط ت�قعات اأن ي�سهد االأ�سب�ع املقبل اإقرار م�ازنة 2010

جمل�ش النواب ينهي القراءة الوىل 
والثانية لعدد من القوانني املهمة

البياتي: الذين يتباكون على النظام 
ال�صابق ينبغي اأن ل يكونوا جزءًا من العملية 

ال�صيا�صية

املدى / وكاالت
ال���وزراء  لرئي����س  االإعام���ي  امل�ضت�ض���ار  ق���ال 
الربيطاين ال�ضابق توين بلري انه اأبلغ الرئي�س 
االمريك���ي ج���ورج بو����س يف ع���ام 2002 ب���اأن 
بريطانيا �ض���توؤيد العمل الع�ض���كري اذا ف�ض���لت 

اجلهود الدبلوما�ضية لنزع �ضاح �ضدام.
واأ�ض���اف امل�ضت�ض���ار االعامي ال�ض���ابق ال�ضتري 
كامب���ل ال���ذي حت���دث ملدة خم����س �ض���اعات اأمام 
جلن���ة للتحقي���ق يف ح���رب الع���راق ان���ه مل يكن 
هن���اك مطلق���ا "اندف���اع متعج���ل للح���رب" رغم 
العاقات الوثيق���ة بني بلري والرئي�س االمريكي 
كت���ب  بل���ري  ان  بو�س.موؤك���دًا  ج���ورج  وقتئ���د 
�ضخ�ض���يا لبو�س ليعر�س دعمه لتحرك ع�ضكري 
اذا مل يقبل �ض���دام  مطالب االمم املتحدة ب�ض���اأن 

نزع اال�ضلحة قبل اذار 2003 .
واأ�ض���اف للجنة التحقيق "اذا تعذر حتقيق ذلك 
بو�ض���ائل دبلوما�ض���ية وكان ال ب���د م���ن حتقيقه 
ع�ض���كريا فاإن بريطانيا �ض���تقف مع ذلك. وا�ضفا 

اخلطابات باأنها كانت "�ضريحة جدا."
األ���ف جن���دي  اأر�ض���لت 45  اأن بريطاني���ا  ُيذك���ر 
لدعم الغ���زو الذي قادته الوالي���ات املتحدة رغم 
ال�ض���كوك الوا�ضعة يف �ض���رعيته واالحتجاجات 
ال�ضخمة التي �ض���هدتها �ضوارع لندن قبل �ضبعة 

اأعوام.
وال يزال الكثري من اأن�ض���ار ح���زب العمال الذي 
ينتمي لي�ض���ار الو�ضط ي�ضعرون بالغ�ضب حيال 
بل���ري لدف���ع بريطاني���ا اىل حرب قت���ل فيها 179 

جنديا بريطانيا.

م�صت�صار �صابق: بلري �صمم منذ البداية 
على تاأييد امريكا يف حربها على العراق

بغداد /املدى
ق����ال قيادي يف ائت����اف دولة القانون 
ال����ذي يتزعمه رئي�س ال����وزراء نوري 
املالك����ي: اإن ق����رارات هيئ����ة امل�ض����اءلة 
جمي����ع  عل����ى  �ض����تطبق  والعدال����ة 
االأ�ض����خا�س �ض����واء كان����وا منت�ض����بني 

لاأجهزة االأمنية اأم �ضيا�ضيني.
واكد النائب عن حزب الدعوة ح�ض����ن 
ال�ضنيد  يف ت�ضريحات �ضحفية ام�س 
االربعاء، اأن "قرارات هيئة امل�ض����اءلة 
والعدالة لن تخ�ضع اىل اية اعتبارات 
�ضيا�ضية ب�ضاأن ال�ضخ�ضيات امل�ضمولة 
باإجراءات الهيئة"، مبينا ان "التوجه 
احلايل للكتل ال�ضيا�ض����ية يق�ض����ي باأن 

يتم عمل الهيئة وفق اأ�ض�س د�ضتورية 
وق�ضائية".

وكان رئي�س هيئة امل�ض����اءلة والعدالة 
علي في�ض����ل الامي اأعلن يف ال�ض����ابع 
من �ض����هر كان����ون الث����اين احلايل، يف 
مقابلة مع حمطة تلفزيون "العربية" 
التي تبث من دبي، اإن هيئة امل�ض����اءلة 
العراقي����ة ق����ررت ا�ض����تبعاد 14 كيان����ا 
�ضيا�ض����يا م����ن االنتخاب����ات الربملانية 
ال�ضيا�ض����ي  الكي����ان  بينه����م  املقبل����ة، 
للنائ����ب �ض����الح املطل����ك املتحال����ف مع 
احلرك����ة الوطني����ة العراقي����ة بزعام����ة 
اإي����اد عاوي التي هددت باالن�ض����حاب 
من العملي����ة ال�ضيا�ض����ية يف حال عدم 

اإلغاء القرار.
واأ�ض����اف ال�ض����نيد اأن"اإجراءات هيئة 
تل����زم  اجلدي����دة  والعدال����ة  امل�ض����اءلة 
جميع الوزارات ومن �ضمنها الداخلية 
والدف����اع بتطبيق ق����رارات االجتثاث 

ومن دون اإبداء اأية اعرتا�ضات".
وكانت وزارتا الدفاع والداخلية قامتا 
خال ال�ضنوات املا�ضية مبنع تطبيق 
اإجراءات اجتثاث البعث �ض����د �ضباط 
كبار يف املوؤ�ض�ضة االأمنية ، حيث اتهم 
ن����واب يف الربمل����ان الوزارت����ني بعدم 
تطبيق اإجراءات االجتثاث، الأ�ض����باب 

�ضيا�ضية.
"الطع����ن   اأن  اىل  ال�ض����نيد  واأ�ض����ار 

بقرارات هيئة امل�ض����اءلة والعدالة من 
قبل ال�ضخ�ض����يات امل�ض����مولة بقرارات 
م����ن ح����ق  �ض����يكون  البع����ث  اجتث����اث 
الهيئة التمييزية الق�ضائية ولي�س من 
حق اأي����ة جهة �ضيا�ض����ية اأو وزارة يف 
الدول����ة العراقية رف�س قراراتها الأنها 

ملزمة".
وكان النائ����ب �ض����الح املطل����ك قد اأعلن 
االول  اأم�����س  �ض����حفي  موؤمت����ر  يف 
الثاثاء انه "ق����ام بتقدمي طعن للهيئة 
الق�ضائية التمييزية ب�ضان قرار هيئة 
امل�ض����اءلة والعدالة منع م�ض����اركته يف 
االنتخابات"، موؤكدا انه طالب الهيئة 
ب�ض����رعة الرد على الطعن املقدم خال 

45 يوما ب����دال من 60 يوما التي ن�س 
عليها قانون هيئة امل�ضاءلة والعدالة.

الن����واب العراق����ي  اأن جمل�����س  يذك����ر 
�ض����وت، االثنني املا�ض����ي، عل����ى هيئة 
ق�ض����ائية �ض����باعية متييزي����ة مهمته����ا 
النظ����ر يف الطعون التي م����ن املتوقع 
اأن تقدمه����ا الكيانات ال�ضيا�ض����ية التي 
منع����ت من امل�ض����اركة يف االنتخابات. 
فيم����ا نف����ت جلن����ة امل�ض����اءلة والعدالة 
الهيئ����ة  ب�ض����مول  علمه����ا  النيابي����ة 
التمييزية يف هيئة امل�ضاءلة والعدالة 
املوؤلف����ة من �ض����بعة ق�ض����اة باإجراءات 

اجتثاث البعث.
وقال ع�ض����و جلن����ة امل�ض����اءلة والعدلة 

بح�ض����ب  الع����زاوي  ر�ض����يد  النيابي����ة 
لانباء)اآكاني����وز(  كرد�ض����تان  وكال����ة 
ام�����س:اأن "جلن����ة امل�ض����اءلة والعدالة 
مل تطل����ع  حت����ى االن عل����ى رد هيئ����ة 
امل�ضاءلة والعدالة ب�ضاأن هيئة التمييز 
املوؤلفة من �ضبعة ق�ضاة ب�ضاأن �ضمولهم 
باإجراءات اجتثاث البعث من عدمه".

واأو�ضح العزاوي: "من غري املنطقي 
ال�ض����بعة  الق�ض����اة  جمي����ع  ي�ض����مل  اأن 
باإج����راءات اجتثاث البعث، فالق�ض����اة 
الذي����ن مت تعيينه����م و�ض����ادق عليه����م 
جمل�س النواب هم على علم ب�ضرورة 
ان يكون����وا غري م�ض����مولني باجتثاث 

البعث".

وال�صيا�صيييني ال�صبيياط  �صت�صمييل  والعداليية  امل�صاءليية  هيئيية  قييرارات  ان  يوؤكييد  ال�صنيييد 

يغ��داد � املحافظ��ات / املدى 
وال�كاالت

اأعل���ن م�ض���در اأمني يف �ض���رطة )اأبو 
غريب( ام�س االأربعاء، عن ا�ضتهداف 
بائعي خبز بعبوة ال�ضقة، فيما اأ�ضار 
قيادي يف ال�ض���حوة اإىل اأن م�ضلحني 
طعن���وا اأح���د اأف���راد ال�ض���حوة ل���دى 
خروجه من منزله يف حي الزيتون. 

وقال املنت�ضب يف �ضرطة )اأبو غريب( 
وليد احلمداين  بح�ضب"ال�ض���ومرية 
ني���وز"، اإن "عبوة ال�ض���قة انفجرت، 
�ض���باح  ام�س، م�ض���تهدفة منزل رجل 
م�ض���ن وزوجته، يعمان يف �ض���ناعة 
اأف���راد االأم���ن  اإىل  اخلب���ز ويبيعان���ه 
العراقي، يف ناحية الن�ضر وال�ضام" 

غرب بغداد. 
واأ�ضاف احلمداين اأن "االنفجار اأدى 
اإىل اإ�ض���ابة الرجل وزوجته بجروح 
خط���رة، كم���ا اأحل���ق اأ�ض���رارًا كبرية 
مت�ض���ل،  �ض���ياق   ويف  مبنزلهم���ا".  
قال القيادي يف �ضحوة )اأبو غريب( 
عل���ي الزوبعي اإن "م�ض���لحني طعنوا 
اأح���د اأف���راد ال�ض���حوة ل���دى خروجه 
م���ن منزله يف ح���ي الزيت���ون ، مبينًا 
اأن "العن�ض���ر اأ�ض���يب بجروح بالغة، 
كم���ا فتح���ت ق���وات ال�ض���رطة حتقيقًا 
ملعرفة ماب�ض���ات احل���ادث".  واعترب 
الزوبع���ي اأن "حماول���ة اغتي���ال اأحد 
اأفراد ال�ض���حوة هي ر�ض���الة يوجهها 
تنظي���م القاع���دة اإىل االأجهزة االأمنية 
للتاأكي���د على ا�ض���تمرار ماحقة اأفراد 

ال�ض���حوة حتى لو كان ذلك ب�ضكاكني 
املطب���خ".  ويف االنباراأف���اد م�ض���در 
اأمن���ى يف �ض���رطة حمافظته���ا، ام����س 
االأربع���اء، اأن  13 �ضخ�ض���ًا �ض���قطوا 
ب���ني  �ض���هيد وجري���ح، بينه���م اثن���ان 
�ض���هريج  بانفج���ار  ال�ض���رطة،  م���ن 
مفخ���خ داخ���ل جممع حكومي �ض���مال 
مدين���ة الفلوج���ة.  وقال امل�ض���در يف  
ت�ض���ريحات �ض���حفية اإن "�ض���هريجًا 
مفخخًا يقوده انتحاري انفجر داخل 
جممع حكومي يف بلدة ال�ض���قاوية، 
ما اأ�ضفر عن  ا�ضت�ضهاد �ضتة اأ�ضخا�س 
�ض���بعة  واإ�ض���ابة  �ض���رطيان،  بينه���م 
اآخري���ن بجروح خمتلف���ة بينهم طفلة 
تبل���غ من العم���ر 45 يومًا، كح�ض���يلة 
"االنتح���اري  اأن  مو�ض���حًا  اأولي���ة"، 
متك���ن م���ن اخ���رتاق احلاج���ز االأول 
للمجم���ع، ال���ذي ي�ض���م مركز �ض���رطة 

ال�ضقاوية واملجل�س البلدي". 
واأ�ض���اف امل�ض���در، ال���ذي طل���ب عدم 
"االنفج���ار  اأن  الك�ض���ف ع���ن ا�ض���مه، 
ال�ض���رطة  مرك���ز  انهي���ار  ع���ن  اأ�ض���فر 
اأن  اإىل  م�ض���ريًا  كام���ل"،  ب�ض���كل 
كما  االنفجار  مكان  طوقت  "ال�ضرطة 
فر�ض���ت حظرًا للتجوال يف �ض���احية 
ال�ض���قاوية، فيم���ا مت نق���ل اجلرحى 
اإىل م�ضت�ضفى الفلوجة ، وامل�ضت�ضفى 

االأردين �ضرق املدينة .
ويف دياىل قال م�ضدر اأمني م�ضوؤول 
انفج���رت  نا�ض���فة  عب���وة  اإن  فيه���ا 
عل���ى رت���ل اأمريك���ي �ض���مال بعقوبة، 

فيم���ا ع���رثت الق���وات االأمني���ة عل���ى 
�ض���مال  واملتفج���رات  للعت���اد  خمب���اأ 
امل�ض���در  واأو�ض���ح  املدين���ة.   غ���رب 
بح�ضب"ال�ضومرية نيوز"، اأن "عبوة 
نا�ض���فة انفج���رت عل���ى رت���ل اأمريكي 
ق���رب ق�ض���اء اخلال����س"،  مبين���ًا اأن 
طوقًا  فر�ض���ت  االأمريكي���ة  "الق���وات 
اأمني���ًا يف مكان االنفج���ار"، من دون 

اإعطاء املزيد من التفا�ضيل. 
ويف �ض���ياق  اآخ���ر، عرثت"قوة تابعة 
الأح���د اأف���واج الفرق���ة اخلام�ض���ة م���ن 
اجلي����س العراق���ي على خمب���اأ للعتاد 
واملتفج���رات يف ب�ض���تان زراع���ي يف 

منطقة الها�ضميات"،  يف بعقوبة". 
 ويف دياىل اي�ضا  قال  م�ضدر م�ضوؤول 
يف ال�ضرطة اأن قوات م�ضرتكة اعتقلت 

�ض���تة مطلوبني و�ض���بطت كميات من 
االأ�ض���لحة املختلف���ة، يف عمليات دهم 
وتفتي�س نفذتها يف �ض���مال، و�ض���مال 

غرب بعقوبة.
وا�ض���اف امل�ض���در اإن "قوة م�ض���رتكة 
م���ن ال�ض���رطة واجلي�س نف���ذت حملة 
دهم يف ق���رى اخلويل�س يف بعقوبة 
اأ�ضفرت عن اعتقال ثاثة مطلوبني"، 

مبين���ا اأن "املعتقل���ني �ض���ادرة بحقهم 
اأوامر قب�س ق�ضائية بتهم خمتلفة".

واأو�ض���ح امل�ض���در، ال���ذي طل���ب عدم 
الك�ض���ف عن ا�ض���مه، اأن "املعتقلني مت 
حتويله���م اإىل اجلهات املتخ�ض�ض���ة، 

الإجراء التحقيقات الازمة معهم".
"ق���وة  اأن  نف�ض���ه  امل�ض���در  وذك���ر 
م�ض���رتكة اأخ���رى متكنت م���ن اعتقال 
ثاثة مطلوبني و�ض���بطت12 بندقية 
خفيف���ة، خ���ال حملة ده���م نفذتها يف 
منطق���ة دور الزراعية"،  يف بعقوبة، 
"اثن���ني م���ن املعتقل���ني  اأن  مو�ض���حا 
مطلوبان بق�ضايا اإرهابية، اأما الثالث 

فمطلوب بتهمة جنائية".
ويف كرك���وك اأف���اد م�ض���در اأمن���ي يف 
اأح���د  اأن  االأربع���اء،  ام����س  �ض���رطتها 
عنا�ضر قوات ال�ضحوة اأ�ضيب جراء 
هجوم م�ض���لح ا�ضتهدف نقطة تفتي�س 

جنوب غرب مدينة كركوك.
وقال امل�ض���در يف  ت�ض���ريح �ض���حفي 
اأطلق���وا  جمهول���ني  "م�ض���لحني  اإن 
الن���ار، م�ض���اء الثاثاء، �ض���وب نقطة 
تفتي�س تابعة لقوات �ضحوة الر�ضاد، 
م���ا اأ�ض���فر ع���ن اإ�ض���ابة اأحد عنا�ض���ر 

ال�ضحوة بجروح". 
واأو�ض���ح امل�ض���در ال���ذي طل���ب ع���دم 
"الق���وى  اأن  ا�ض���مه  ع���ن  الك�ض���ف 
االأمني���ة توجه���ت اإىل م���كان احلادث 
و�ض���ربت طوق���ًا اأمنيًا حول���ه وقامت 
بنق���ل امل�ض���اب اإىل امل�ضت�ض���فى لتلقي 

العاج.

النائ���ب ع���ن التحال���ف الكرد�ض���تاين �ض���ريوان  اك���د 
اجلدي���دة  التعيين���ات  عل���ى  الرتكي���ز  "ان  الزه���اوي 
دون  للحيلول���ة  املقبل���ة  االنتخاب���ات  بع���د  �ض���يكون 

ا�ضتخدام هذا االمر للدعاية االنتخابية".
وا�ض���اف الزهاوي بح�ض���ب )اإيبا(  ام�س االربعاء"ان 
التعيينات اجلديدة �ضت�ض���مل جميع موؤ�ض�ضات الدولة 
وح�ض���ب احلاجة من اجل امل�ض���اهمة يف تطوير كفاءة 

الدوائر واملوؤ�ض�ضات".
وكان وزي���ر املالية باقر الزبيدي ق���د اعلن ومن خال 
ت�ض���ييف جمل�س النواب له موؤخرا انه مت تخ�ض���ي�س 

115 الف درجة وظيفية للعام احلايل .
وا�ض���ار الزهاوي اىل "ان تخ�ض���ي�س ه���ذه الدرجات 
هو لتطوير مفا�ض���ل الدولة والق�ضاء على البطالة من 

خ���ال تعيني اخلريج���ني اجلدد و�ض���احبي اخلربات 
مبين���ا ان ذل���ك �ضي�ض���هم يف رف���ع امل�ض���توى املعي�ض���ي 

للمواطنني ".
وقد ربط���ت وزارة املالية املبا�ض���رة باإطاق الدرجات 
الوظيفية ملوؤ�ض�ض���ات الدول���ة باإقرار جمل����س النواب 

املوازنة العامة.
واك���د الزه���اوي " ان جمل�س النواب �ضي�ض���وت على 
اق���رار املوازن���ة العام���ة للع���ام احل���ايل خ���ال االيام 
القليل���ة املقبلة بعد التو�ض���ل اىل حل جميع اخلافات 

التي تدور حولها بني الكتل ال�ضيا�ضية املختلفة".
وكان���ت بع����س الوزارات ق���د اعت���ربت تاأخري جمل�س 
النواب اقراره املوازنة العامة يوؤثر �ضلبا على خططها 

يف تنفيذ امل�ضاريع وخا�ضة اخلدمية منها.

الزهاوي: الرتكيز على التعيينات اجلديدة �صيكون 
بعد النتخابات املقبلة

ا�صت�صهاد وجرح 13 �صخ�صًا بينهم �صرطيان بانفجار �صهريج مفخخ داخل جممع حكومي  يف الفلوجة

بقايا انفجار


