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بغداد/ احمد عالء 
جمل�س  رئا�سة  نيابية  كتل  طالبت 
ال����ن����واب ب��������اإدراج ق���ان���ون ق��واع��د 
ال�����س��ل��وك االن��ت��خ��اب��ي ع��ل��ى ج���دول 
االع����م����ال، مت��ه��ي��دا الق�������راره قبل 
امل�سادقة على موازنة العام احلايل، 
نواب  برف�س  امل��وق��ف  ه��ذا  وق��وب��ل 
ا�ستبعد   فيما  القانون،  دولة  ائتالف 
الكرد�ستاين  التحالف  م��ن  اع�ساء 

االنتخابي"  "ال�سلوك  ت�����س��ري��ع 
عمر  من  املتبقية  امل��دة  لق�سر  نظرا 
لتف�سريات  ،وخ�����س��وع��ه  ال���رمل���ان 
م��ت�����س��ارب��ة ب�������س���اأن م��ط��اب��ق��ت��ه او 
خمالفته للد�ستور. االمر الذي ك�سف 
يف  املمثلة  ال��ق��وى  ب��ن  انق�سام  ع��ن 
اخلالف  تكر�س  وتوجهات  الرملان 
املوازنة  �سحيته  ،�ستكون  امل��زم��ن 
ب�سبب غياب ادراك مفهوم املعار�سة 

الذي  العراقي  واملواالة يف الرملان 
االربع  �سنواته  وطيلة  ي�ستطع  مل 
بهذه  ال��ت��ع��ام��ل  يجيد  ان  امل��ا���س��ي��ة 
دول  معظم  يف  ال�����س��ائ��دة  امل��ع��ادل��ة 
العديد  ت�سريحات  بح�سب  العامل، 
البع�س  ا�سار  وبينما    ، النواب  من 
�سفقة  لعقد  ال��ل��ج��وء  اح��ت��م��ال  اىل 
للقانون  واملوؤيدين  املعار�سن  بن 
م��ق��اب��ل امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى امل���وازن���ة ، 

التوافق  جبهة  عن  النائب  ا�ستبعد 
عبد الكرمي ال�سامرائي  ذلك ، وقال ل� 
"املدى":" امل�سادقة على املوازنة ال 
تخ�سع لرغبات �سيا�سية ، واجلميع 
عن  واحل��دي��ث   ، ذل��ك  على  متفقون 
ال�سفقات ال �سحة له اطالقا ، وامنا 
برزت اعرتا�سات على بع�س ابواب 
املال  ا�ستخدام  واحتمال   ، ال�سرف 
يف الدعاية االنتخابية ل�سالح بع�س 

االطراف".
التحالف  عن  النائب  قال  جانبه  من 
اللجنة  وع�������س���و  ال���ك���رد����س���ت���اين 
ال��ق��ان��ون��ي��ة خ���ال���د �����س����واين: متت 
قبل  من  القانون  م�سروع  مناق�سة  
ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف ال���رمل���ان، 
حتفظاتهم  االع�ساء  بع�س  واب��دى 
مهمة  بح�سر  املتعلقة  امل����ادة  ع��ل��ى 
قبل  االع��م��ال  بت�سريف  احل��ك��وم��ة 
جلنة  ت�سكيل  ،وكذلك  مدتها  انتهاء 
متعددة االطراف ملراقبة االنتخابات 
ق����رارات يف ح��ال وجود  وا���س��دار 
العملية  ادع��اءات بخرق  �سكاوى او 
ا�ستبعد  ".وبدوره  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الكرد�ستاين  التحالف  ع��ن  النائب 
 ، القانون  ت�سريع  ال�سعدون  حم�سن 
وحمل رئا�سة الرملان م�سوؤولية ذلك 
ادراج  الرئا�سة  هيئة  تتوىل  قائاًل: 
االعمال واجنز  القوانن يف جدول 
لقانون  االوىل  ال���ق���راءة  امل��ج��ل�����س 
خالل  واعتقد  االنتخابي،  ال�سلوك 
املدة الق�سرية من الف�سل الت�سريعي 

ال  ن�ستطيع مناق�سته وت�سريعه".
االئتالف  ع�سوة  اك��دت  جانبها  من 
اهمية  اخل��ف��اج��ي  ل��ي��ل��ى  ال��وط��ن��ي 
اال�سراع بت�سريع ال�سلوك االنتخابي، 
حدا  ي�سع  قولها:"  وبح�سب  الن��ه 

 ، املتبادلة  واالتهامات  للرتا�سقات 
عن  ف�سال  الدعاية،  �سروط  وي�سع 
توفري االجواء املالئمة التي ت�سجع 
با�سواتهم  االدالء  على  الناخبن 

بعيدا عن كل التاثريات".
ورف�س ع�سو ائتالف دولة القانون 
النائب حيدر العبادي امل�سادقة على 
املوازنة عر ت�سريع قانون ال�سلوك 
املدى:"هذا  ل����  وق����ال  االن��ت��خ��اب��ي 
ال�سلوك  ع���ل���ى  الي������دل  ال���ق���ان���ون 
االنتخابي اال با�سمه فقط، وت�سمن 
واملدافعون  املغالطات   م��ن  الكثري 
عنه ي�سعون اىل الغاء دوراحلكومة 
وبعد  ماقبل  القليلة  اال�سهر  خ��الل 
ال�سلطة  ورب��ط  االنتخابات  اج��راء 
التنفيذية بهيئة  رئا�سة اجلمهورية 
واح��د  ب�سخ�س  ادق   ب��ع��ب��ارة  او 
اللجنة  مو�سحا،  اع�سائها".  م��ن 
االنتخابات  على  للمراقبة  املقرتحة 
�ست�سم �سيا�سين وعددا من النواب 
ف�����س��ال ع���ن ق�����س��اة  ال���س��ف��اء �سفة 
ان  دون  من   ، اللجنة  على  احليادية 
ي��وؤدي اىل  ه��ذا  ب��ان عملهم  يعلموا  
م�سريا  املفو�سية".  دور  م�سادرة  
على  امل�سادقة  تعطيل  خماطر  اىل 
املوازنة وتداعيات ذلك على م�ستقبل 
العراق االقت�سادي قائاًل :"يجب ان 
امل�سادقة  ان  النيابية  الكتل  ت��درك 
احلكومة  الي���خ���دم  امل���وازن���ة  ع��ل��ى 
عقلية  ث��م��ة  ك��ان��ت  واذا   ، احل��ال��ي��ة 
تفكر بذلك نذكرها بان هذه املواقف 
االقت�ساد  ع��ج��ل��ة  ت��ق��دم  ���س��ت��وؤخ��ر 
وتعرقل  اال�ستثمار،  برامج  وتنفيذ 
والق�ساء  الفقر  مكافحة  اج���راءات 
مب�ستوى  واالرت��ق��اء  البطالة  على 

تقدمي اخلدمات".   

بغداد / ن�سري العوام 
تطبيق  �سرورة  على  املالكي  نوري  احلكومة  رئي�س  �سّدد 
دون  من  املر�سحن  جميع  على  والعدالة  امل�ساءلة  قانون 
ا�ستثناء، داعيا اإىل مراعاة االإجراءات واالآليات القانونية 

ُّل امل�سمولن بهذا القانون اإىل الرملان.  املتبعة ملنع ت�سل�
ودعا املالكي وفقا لبيان �سادر عن مكتبه االإعالمي اإىل عدم 
ت�سيي�س قانوِن امل�ساءلة والعدالة، واالبتعاد عن حماباة اأي 
الرملانية يف موعِدها  اإجراء االنتخابات  جهة مبا ي�سمن 

املحدد ويف اأجواء من النزاهة وال�سفافية.
 ويف املقابل، اأكد املتحدث با�سم القائمة العراقية االنتخابية 
يف  التمييزية  الهيئة  اإىل  ر�سمي  طعن  تقدمي  امل��ال  حيدر 
املحكمة التمييزية بقرار ا�ستبعاد النائب �سالح املطلك من 

الرت�سح اإىل االنتخابات النيابية املقررة يف اآذار املقبل. 
اإال اأن النائب عن التحالف الكرد�ستاين يف العراق حم�سن 
ال�سعدون دافع عن قرارات الهيئة الوطنية العليا للم�ساءلة 
االنتخابات،  من  املر�سحن  با�ستبعاد  القا�سية  والعدالة 

معترا اإياها قانونية ود�ستورية. 
بدعوة   ، االح��د  ام�س  وال��ع��دال��ة،  امل�ساءلة  هيئة  ون���ددت 
�سطب  بعدم  االنتخابات  ملفو�سية  املتحدة  االأمم  مبعوث 
والعدالة،  امل�ساءلة  بقانون  امل�سمولن  املر�سحن  اأ�سماء 
بحقها  حتتفظ  "الهيئة  اأن  مهددة  االنتخابية،  القوائم  من 

القانوين يف الرد على اأي تدخل يف ال�ساأن العراقي".
منه،  ن�سخة  "املدى"  تلقت  ر�سميا  بيانا  الهيئة  واأ�سدرت 
�سجبت من خالله "تدخل مبعوث االأمم املتحدة يف العراق 
اأد ميلكرد، ومطالبته بعدم �سطب االأ�سماء امل�سمولة بقانون 
الهيئة"، وا�سفة ذلك "بالتدخل ال�سافر يف ال�سوؤون الداخلية 

للبالد، واأنه ت�سجيع للقفز على القوانن النافذة".
"الهيئة كانت تنتظر من االأمم املتحدة  اأن  واأ�ساف البيان 
اجلوار  دول  ح��ث  يف  ب��دور  القيام  ال��ع��راق  يف  وممثلها 
اأمنه  واح��رتام  العراقية،  ال�سوؤون  يف  التدخل  ع��دم  على 
عمل  يف  املتحدة  االأمم  بتدخل  فوجئنا  لكننا  و�سيادته، 

موؤ�س�سات البلد".
وحذر البيان من اأن "الهيئة حتتفظ بحقها القانوين بالرد، 
بالطريقة القانونية املنا�سبة، على اأي تدخل يف �سوؤونها، 

ومن اأي جهة كانت".
يف  احل��ي��دري  ف��رج  املفو�سية  رئي�س  ق��ال  اخ��ر  جانب  من 

والعدالة  امل�ساءلة  "هيئة  اإن  نيوز"،  "ال�سومرية  ل�  حديث 
�سرت�سل اإىل املفو�سية العليا اأ�سماء االأ�سخا�س والكيانات 
االنتخابات  يف  امل�ساركة  بحظر  امل�سمولن  ال�سيا�سية 
احلظر  "قرار  اأن  م�سيفًا  االثنن"،  غ��دًا  املقبلة  الرملانية 
الكيانات  خمتلف  من  ال�سخ�سيات  من  كبريًا  ع��ددًا  �سمل 

ال�سيا�سية".  
اأ�سماء  ع��ن  �ستعلن  "املفو�سية  اأن  احل��ي��دري:  واأ���س��اف 
قرار  �سملهم  ال��ذي��ن  ال�سيا�سية  والكيانات  ال�سخ�سيات 
اأجنزت  "املفو�سية  اأن  اإىل  الفتًا  املقبل"،  الثالثاء  احلظر 
كافة اال�ستعدادات الالزمة لالإعالن عن االأ�سماء يف الوقت 

املحدد".  
قال يف فرتة  قد  الفي�سل  امل�ساءلة علي  وكان رئي�س هيئة 
 14 ا�ستبعاد  قررت  العراقية  امل�ساءلة  هيئة  اإن   ، " �سابقة 
كيانًا �سيا�سيًا من االنتخابات الرملانية املقبلة، بينهم الكيان 
واملتحالف  املطلك  �سالح  النائب  يرتاأ�سه  الذي  ال�سيا�سي 
وفق  ع��الوي  اإي��اد  بزعامة  العراقية  الوطنية  احلركة  مع 
اإىل  ال�سبب  عازيًا  العراقي"،  الد�ستور  من  ال�سابعة  املادة 
"وجود اأدلة ووثائق �سد اجلبهة الوطنية للحوار الوطني 
من  باالن�سحاب  احلركة  ه��ددت  فيما  املطلك"،  ورئي�سها 

العملية ال�سيا�سية يف حال عدم اإلغاء القرار.
اأعلنت،  قد  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  وكانت 
للجنة  النهائي  التقرير  ت�سلمت  اأنها  املا�سي،  اخلمي�س 
على  االإ���س��راف  مهمة  اإليها  اأوكلت  التي  الثالثية  النيابية 
قرارات هيئة امل�ساءلة والعدالة، موؤكدة حظر م�ساركة 499 

�سخ�سية �سيا�سية يف االنتخابات املقبلة. 
 فيما نفت الهيئة ، ، �سمول املتحدث با�سم احلكومة العراقية 
علي الدباغ، وثالثة مر�سحن اآخرين بقرار حظر امل�ساركة 
مفو�سية  اأن  اأكدت  فيما  املقبلة،  الرملانية  االنتخابات  يف 
االنتخابات هي اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن اإعالن اأ�سماء 

امل�سمولن بالقرار.  
واأ�سدرت الهيئة بيانًا ر�سميًا با�سمها، ، ين�س على اأن "كل 
من املر�سحن عبد مطلك اجلبوري، ووثاب �ساكر، ويونادم 

كنا، وعلي الدباغ، غري م�سمولن باإجراءات الهيئة".   . 
باإجراءات  امل�سمولن  اأ�سماء  "اإعالن  اأن  البيان  واأ�ساف 
العليا  املفو�سية  م�سوؤولية  من  هي  املر�سحن  من  الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخابات ح�سرًا". 

االعرتا�ض  االنتخابي"يثر  "ال�صلوك 
على املوازنة و يكر�ض االنق�صام داخل الربملان 

املالكي يوؤكد �سرورة تطبيق قانون االجتثاث على جميع املر�سحني

امل�صاءلة والعدالة تندد بتدخل 
مبعوث االأمم املتحدة

بغداد / املدى
االأحد  العليا  العراقية  املحكمة  اأ���س��درت 
املجيد،  ح�سن  علي  باإعدام  جديدًا  حكمًا 
ق�سية  يف  الكيماوي"،  ب�"علي  امللقب 
ت�سدر  اإع��دام  عقوبة  رابع  وهي  حلبجة، 
ب��ح��ق اب���ن ع��م ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل �سدام 
ح�سن، واأحد اأعمدة حزب البعث العراقي 

املنحل.
ق�ست  املحكمة  اأن  ق�سائي  م�سدر  وذك��ر 
يف  ل����دوره  الكيماوي"  "علي  ب���اإع���دام 
هجوم الغاز يف بلدة حلبجة الكردية عام 
يقدر  ما  مقتل  عن  اأ�سفر  وال��ذي   ،1988

بنحو 5000 كردي.
الكيماوي"،  "علي  با�سم  املجيد  وا�ستهر 
االأك�����راد يف �سمال  ب�����س��رب  اأم���ر  ب��ع��دم��ا 
 ،1987 عام  الكيماوية  باالأ�سلحة  العراق 
منظمات  و�سفتها  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  وه���ي 

كردية باأنها اإبادة جماعية.
باالإعدام  حكمًا  املجيد  تلقى  اأن  و�سبق 
يف  ال�سيعة  ان��ت��ف��ا���س��ة  ق��م��ع  يف  ل����دوره 
جنوب العراق عام 1991، والتي اأعقبت 
اإخراج  ح��رب  اأي  الثانية،  اخلليج  ح��رب 
القوات العراقية من الكويت عام 1991، 
والتي �سقط فيها ما بن 20 األفًا اإىل 100 

األف �سيعي من جنوب العراق.

قد  العراقية  اال�ستئناف  حمكمة  وكانت 
املا�سي حكم  اأيلول  من  الرابع  اأك��دت يف 
االإعدام ال�سادر بحق ثالثة من اأبرز رموز 
النظام العراقي ال�سابق، من بينهم  "علي 

كيماوي"، يف ق�سية االأنفال.
يذكر اأن املحكمة العراقية العليا ق�ست يف 
حزيران  يونيو/  من  والع�سرين  الرابع 
املا�سي، باالإعدام على كل من وزير الدفاع 
اأحمد،  ها�سم  �سلطان  االأ�سبق،  العراقي 
وح�سن ر�سيد حممد، نائب رئي�س اأركان 
املجيد  بجانب  ال�سابق،  العراقي  اجلي�س 
ارتكاب  بتهم  كيماوي"  ب�"علي  امللقب 
االإن�سانية  ���س��د  وج��رائ��م  ح���رب  ج��رائ��م 
"االأنفال"  واالإبادة اجلماعية خالل حملة 
التي ا�ستهدفت مناطق االأكراد يف اأواخر 

الثمانينات.
قد  ال��ع��راق  يف  ال��رئ��ا���س��ة  جمل�س  وك���ان 
قرار  على   2008 ع��ام  مطلع  يف  ���س��ادق 
احلكومة  وطالبت  املجيد،  باإعدام  احلكم 
ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق، ج���ورج 
بو�س، بت�سليمه واثنن من رموز النظام 
العراقي ال�سابق، املحكوم عليهم باالإعدام 

بق�سية "االأنفال."
وي��ل��ق��ب امل��ج��ي��د، امل��ك��ل��ف ال��ق�����س��اء على 
ب"علي  والع�سيان،  االحتجاج  حركات 

حلبجة  م��دي��ن��ة  ق�سف  اث���ر  الكيماوي" 
اذار/  16 يف  كيميائية  با�سلحة  الكردية 
مار�س 1988 قبل ان ي�سارك يف اجتياح 
االنتفا�سة  وقمع   ،1990 العام  الكويت 

ال�سيعية بعدها العام 1991.
وتراوح التقديرات الكردية العداد القتلى 
يف ق�سف حلبجة بن اربعة و�سبعة االف 

بينهم ن�ساء واطفال.
كرد�ستان"  ب"جزار  املجيد  يلقب  كما 
االنفال  ح��م��الت  ق�سية  يف  ادان���ت���ه  اث���ر 
ا�سفرت عن مقتل ما ال يقل عن مئة  التي 
العامن 1987 و1988  الف �سخ�س بن 

وتدمري نحو ثالثة االف قرية.
رايت�س ووت�س"  "هيومن  وتوؤكد منظمة 
القمع  ق�سوا يف حمالت  الذين  اع��داد  ان 
التي قادها املجيد تراوح بن خم�سن الفا 

ومئة الف �سخ�س.
وك����ان امل��ج��ي��د اك���د اث��ن��اء حم��اك��م��ت��ه يف 
االوام����ر  اع��ط��ي��ت  "لقد  ق�����س��ي��ةاالن��ف��ال 
ال�سكان  وينقل  القرى  يدمر  لكي  للجي�س 
نف�سي وال  اداف��ع عن  لن  اخ��ر.  مكان  اىل 

اعتذر النني مل ارتكب اي خطاأ".
عائالت  جمعية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
�سهداء الق�سف الكيمائي يف حلبجة كامل 
عبد القادر يف حديث لل�سومرية نيوز  اإن 

قلوب  يف  ال�سرور  اأدخل  املحكمة  "قرار 
اجلميع، خ�سو�سًا اأ�سر �سحايا الق�سف"، 
مبينًا اأن "القرار يعر عن حجم اجلرائم 

التي ارتكبت بحق ال�سعب الكردي". 
حممد  بديعة  املواطنة  قالت  جهتها،  من 
اأمن اإن "23 �سخ�سًا من اأقاربها قتلوا يف 
اأن  م�سيفة  حللبجة"،  الكيماوي  الق�سف 
املقرة  اإىل  االأطفال  ي�سطحبون  االأهايل 
اأحلقت  التي  املاأ�ساة  حجم  يعرفوا  لكي 

بهم وباملنطقة".   
املنظمات  جم��ل�����س  ع�����س��و  اأك������د  ف��ي��م��ا 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة واجل���م���اه���ريي���ة اأوم���ي���د 
اليوم  �ست�سهد  "املقرة  اأن  حمامي  كمال 
غالبية  �ست�سع  ك��م��ا  ك���ث���رية،  ف��ع��ال��ي��ات 
املقرة،  على  ال��ورد  من  اأكاليل  املنظمات 
التي  ال�سنوات  عدد  �سمعة،   22 و�ستوقد 

مرت على املاأ�ساة". 
جنوب  ك��م   83 حلبجة،  مدينة  اأن  يذكر 
كم   364 نحو  ال�سليمانية،  مدينة  �سرق 
�سمال بغداد، تعر�ست للق�سف الكيماوي 
يف 16 اآذار 1988، اإبان احلرب العراقية 
االإيرانية، وراح �سحية هذا الق�سف نحو 
خم�سة اآالف من �سكان املدينة واأطرافها، 
حلكومة  الر�سمية  االإح�����س��اءات  بح�سب 

اإقليم كرد�ستان العراق. 

كيمي��اوي عل��ي  �ص��د  اإع��دام  حك��م  راب��ع 

 الكويت/ وكاالت
من  ب�سمانات  ال�سباح   حممد  ال�سيخ  خارجيتها  وزير  ل�سان  على  الكويت  طالبت 

العراق عن ح�سن اجلوار واالمن بن البلدين بدال من الديون.  
وا�سار ال�سباح يف ت�سريح �سحفي ام�س االحد: ان بالده ال تريد من العراق ان 
ي�سدد ديونه التي تقدر مبليارات ال��دوالرات، بل تريد منه �سمانات ب�ساأن  ح�سن 

اجلوار واالمن.
ان  مبينا  امل��ال،  منه  نريد  وال  والطماأنينة  االم��ن  هو  العراق  من  نريده  ما  وتابع  
املال اآخر ما تفكر فيه الكويت. واو�سح يف حديثه: الكويت تريد اجلرية ال�ساحلة 
لنا، فهناك �سكوك عميقة لدى  العراق م�سدر خري كما هو م�سدر �سر  واالآمنة الن 
قطاع كبري من الكويتين بتوجهات هذا العراق اجلديد، وكل هذه التوجهات قائمة 
وثابتة وم�ستمرة، م�سيفا: نحن مل نطالب العراق بت�سديد الديون يف ا�سارة اىل 

الديون املرتتبة على العراق املوروثة من حقبة نظام البائد.
كتعوي�سات  النفطية  عائداته  من  املئة  يف  خم�سة  حاليا  يدفع  ال��ع��راق  ان  يذكر 
الكويت  احدثها خالل غزوه  التي  اال�سرار  تعوي�سات دويل خا�س عن  ل�سندوق 

العام 1991.
وتريد بغداد ان يقر جمل�س االمن بحقيقة انها مل تعد متثل تهديدا لالمن الدويل 
ح�سن  �سدام  نظام  على  فر�ست  التي  العقوبات  عليه  ا�ستندت  الذي  املرر  وهو 
ال�سابع من �سرعة االمم  الف�سل  بعد غزوه الكويت يف 1991، وحتديدا يف اطار 
املتحدة.وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعوي�سات للكويت واعادة املمتلكات 
احلرب  ا���س��رى  واع���ادة  البلدين  ب��ن  امل�سرتكة  احل���دود  تر�سيم  اىل  ا�سافة  لها 

الكويتين املتبقن.

الكويت: قد ت�صتغني عن ديونها 
مقابل ح�صن اجلوار !!

املدى / وكاالت
ان  ت��امي��ز  ال�����س��ان��دى  �سحفية  ك�سفت 
ج���اك ���س��رتو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ف��ى عهد 
الريطانى  ال���وزراء  رئي�س  بلري  تونى 
ال�سابق بعث بر�سالة خا�سة و�سرية اىل 
ال�ساعية  خططه  م��ن  فيها  ي��ح��ذره  بلري 
بدء  ق��ب��ل  ال��ع��راق  ح���رب  يف  للم�ساركة 

احلرب بعام واحد.
توين  ح��ذر  �سرتو  ان  ال�سحيفة  وقالت 
فى  ع�سكرية  بعملية  القيام  ان  من  بلري 
ذا  �سرعية م�سكوك فيها  العراق �سيكون 
لن  ل��ل��ع��راق  اف�سل  م�ستقبال  ان  م��وؤك��دا 
�سدام  ا�سقاط  بعد  حتى  م�سمونا  يكون 

ح�سن.
ي�سكل  ال  العراق  ان  ال�سحيفة  فى  وجاء 
اي تهديد لريطانيا فى ذلك الوقت موؤكدا 
عدم وجود ادلة موثوق بها تربط العراق 
بالقاعدة.وا�سافت ال�سحيفة ان الر�سالة 
ك���ان يخطط  ب��ل��ري  ب��و���س��وح ان  ت��وح��ى 

من  الرغم  على  ع�سكرية  بعملية  للقيام 
الريطاين  لل�سعب  با�ستمرار  ت��اأك��ي��ده 

بعدم اتخاذ قرار احلرب بعد.
الر�سالة  ه��ذه  ان  ال�سحيفة  واو�سحت 
جلنة  اىل  ي��ق��دم  رئي�سيا  دل��ي��ال  �ستكون 
التحقيق حول احلرب على العراق والتي 
يرتاأ�سها جون ت�سيلكوت عند ا�ستجواب 

�سرتو هذا اال�سبوع  .
ن�سرته  ا�ستطالع  اف���اد  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
الناخبن  غالبية  ان  ذات��ه��ا   ال�سحيفة 
الريطانين يعترون ان رئي�س الوزراء 
ب��ل��ري خ��دع��ه��م بتريره  ت���وين  ال�����س��اب��ق 
م�ساركة بريطانيا يف احلرب على العراق 

بامتالكه ا�سلحة دمار �سامل.
معهد  اج��راه  ال��ذي  اال�ستطالع  وبح�سب 
من   %52 يعتر  االن��رتن��ت  عر  يوغوف 
بلري  ان  امل�ستجوبن  ال2033  الناخبن 
"تعمد خداعهم" بتاأكيده ان �سدام ح�سن 

ميلك ا�سلحة دمار �سامل.

ر�سالة �سرية من �سرتو اإىل بلري حتذر من احلرب

غالبية الربيطانيني يعتربون اأن 
بلر خدعهم يف ملف العراق

عراقي ي�شاهد حماكمة علي كيمياوي .. ا ف ب

وثائق جديدة 
عن ) مغت�صب (

من�صب نقيب 
ال�صحفيني
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