
 بغداد / ن�صري العوام
امريكي  وتدخل  عاجل..  اجتماع   
الطعون  لتقدمي  و�سرعة  �سرعي.. 
اربعة  متوقع  ومت��دي��د  ب��ال��ق��رار.. 
ق�سية  حل�سم  فعليا  ب��داأت  حم��اور 
فاأي   ، االنتخابات  عن  امل�ستبعدين 
املو�سوع  �سيح�سم  امل��ح��اور  م��ن 
اىل  الكتل  بع�ض  �سارعت  فيما  ؟ 
االخر  البع�ض  قرر  الطعون  تقدمي 
ب�سكل  القلق  مر�سيحهم،  ا�ستبدال 
عام مازال يراود االمريكان واوربا 
، وقد يدفع نائب الرئي�ض االمريكي 
تاأزم  اذا  العراق  لزيارة  بايدن  جو 
احلركة  �سكلت  وق��ت  يف   ، املوقف 
رئي�ض  ل���زي���ارة  وف����ودا  ال��ع��راق��ي��ة 
اجلمهورية جالل طالباين ورئي�ض 
عمار  االع��ل��ى  اال���س��الم��ي  املجل�ض 

احلكيم حلل الق�سية �سيا�سيا. 
وك�سف م�سدر برملاين عن ا�ستمرار 
االن��زع��اج االم��ري��ك��ي م��ن ع��دم حل 
املر�سحني  بع�ض  ا�ستبعاد  ق�سية 

ل�  امل�سدر  وق��ال   ، االنتخابات  عن 
ال��ذي طلب ع��دم الك�سف  )امل���دى(  
االمريكية  ال�سفارة  ان  ا�سمه:  عن 
هيئة  ق���رار  م��ن  منزعجة  م��ات��زال 
امل�ساءلة والعدالة وهي ت�سعى اىل 
و�سع حل �سيا�سي للق�سية ، وتوقع 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  ي���زور  ان  امل�����س��در 
االم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن ال��ع��راق يف 
حالة عدم ح�سم املو�سوع ، كما بني 
اخرى  اجنبية  اط��راف  ان  امل�سدر 
املو�سوع  حل�����س��م  االن  ت��ت��ح��رك 

اال�سبوع املقبل. 
من جهتها نفت النائبة عن احلركة 
ن�سيف  عالية  العراقية  الوطنية 
الدكتور  ال��ق��ائ��م��ة  رئ��ي�����ض  ت��خ��ل��ي 
ايادعالوي عن �سريكه االول �سالح 
ات�سال  يف  ن�سيف  وقالت  املطلك، 
الدكتور  ان  )امل�����دى(  م��ع  ه��ات��ف��ي 
لالحتاد  ب��ر���س��ائ��ل  ب��ع��ث  ع����الوي 
العربية  واجل���ام���ع���ة  االورب��������ي 
حلل  اال�سالمي   امل��وؤمت��ر  ومنظمة 

االزمة . 
واو�سحت ان التدخل االمريكي يف 
االنتخابات  امل�ستبعدين عن  ق�سية 
�سرعية ، كون العراق ما يزال حتت 
البند ال�سابع و�ساية االمم املتحدة 
وم��ن ح��ق تلك االط����راف ح��ل مثل 
احلركة  ان  وتابعت   ، ق�سايا  هكذا 
�سيا�سيا  الق�سية  ح��ل  على  تعمل 
وقانونيا، ففي ال�ساأن ال�سيا�سي مت 
ت�سكيل وفد للقاء الرئي�ض طالباين 
ذلك  وال�سيد عمار احلكيم  و�سيتم 

خالل اليومني املقبلني.
ا�ستقباله   خ��الل  الها�سمي   وب���نينّ 
االربعاء   ام�ض  ببغداد،  مكتبه  يف 
املتحدة  ل��المم  العام  االم��ني  ممثل 
"موقفنا  ان  ملكرت  اإد  العراق  يف 
ال ينطلق اال من اعتبارات قانونية 
فح�سب"، م�سددًا على اأن" املادة 7 
التطبيق  ممكنة  غري  الد�ستور  من 
بعد،  ي�سرع  مل  قانون  دون  عمليا 
بهيكليتها  والعدالة  امل�ساءلة  هيئة 

موؤهلة  غ��ري  احل��ال��ي��ة  التنظيمية 
االجتثاث  ق��رارات  التخاذ  قانونيا 
ت�ستكمل  ح��ت��ى  ان���ه  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 
النواق�ض القانونية اليجوز قانونا 

تطبيق قانون امل�ساءلة والعدالة".
م��ل��ك��رت يف  اإد  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اللقاء،  عقب  �سحفية،  ت�سريحات 
اأن هناك م�سكلة يف تطبيق قوانني 
هيئة امل�ساءلة والعدالة، منوها اىل 
ت��ق��ارب يف وج��ه��ات النظر  وج���ود 
ال�سيا�سية  االأط���راف  خمتلف  ب��ني 

من اأجل حل االزمة، 
وب�ساأن ردة فعله جتاه الت�سريحات 
املعار�سة لتدخل االمم املتحدة يف 
امل�ساءلة والعدالة، او�سح  قرارات 
تدخل  "اأي  ان  العام  االم��ني  ممثل 
ا�ستجابة  ي��ك��ون  امل��ت��ح��دة  ل���المم 
لطلب من احلكومة او من الربملان 
وان  ال�سيا�سيني  ال���ق���ادة  م��ن  او 
دورها ا�ست�ساري، وهي ترغب بان 
تكون معينًا للعراق يف هذا الظرف 

على  م�����س��ددًا  احل�سا�ض،  وال��وق��ت 
القانون وتطبيقه  �سرورة احرتام 

بالطريقة ال�سحيحة. 
العزاوي  ر�سيد  النائب  اعلن  فيما 
ا�ستح�سال  عن  التوافق   كتلة  عن 
رئا�سة  م���ن  امل��ب��دئ��ي��ة  امل���واف���ق���ات 
ال��وزراء  ورئا�سة  ال��ن��واب  جمل�ض 
الطعن  ب��ف��رتة  العمل  مت��دي��د  على 
بقرار هيئة امل�ساءلة  والعدالة ملدة 
ال��واردة  اال�سماء  لتدقيق  ا�سبوع 

يف القرار مرة اخرى.
مراجعة  ان  للمدى  العزاوي  واكد 
امل�سمولني بالقرار �ستتم داخل مقر 
و�سيتم  وال��ع��دال��ة  امل�ساءلة  هيئة 
قبل  م��ن  امل�سمولني  جميع  مقابلة 
انفراد  على  كال  التمييزية  الهيئة 
وع��ر���ض امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة به 
و���س��م��اع ط��ع��ون��ه م�����س��ددا ف����اأن مل 
طلبه  يحال  االجتثاث  بقرار  يقتنع 
ح�سب  التمييزية".  اللجنة  اىل 

قوله.

جريدة �سيا�سية يومية 
مع ملحق 16 �سفحة

رئي�ض التحرير رئي�ض جمل�ض االدارة
 فخري كرمي 
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املا�سي، ق��� ع��ق��دة  �سلبوخ  ف��رح��ان   ي��ع��اين 

ف��ه��و ق��ب��ل ���س��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال�����س��اب��ق كان 
ثم   ، احل�����س��ي��ن��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي�����س��ك��ن 
�سغط  حتت  هناك  داره  بيع  اإىل   ا�سطر 
اأط���راف  يف  وم����ازال  وا�ستقر  ع�����س��ائ��ري، 
العا�سمة. من  الكرخ  بجانب  اجلهاد  حي 

 �سلبوخ  وحتى  زمن قريب كان يكنى بابي 
عروبة ابنته الكربى، ويفتخر بهذه الكنية ،  
الأنها تعرب عن تطلعاته يف حتقيق الوحدة 

العربية بقيادة باين عز االأمة وجمدها.
اإ�سراره   ي��ق��درون  �سلبوخ   من  املقربون 
هذه االأيام على مناداته بكنية "اأبي  موؤمن 
" ولده الوحيد بعد �ست بنات  الذي حرف 
على  م�سرا   ، موؤمن   اإىل  موؤمل  من  ا�سمه 
ا���س��ت��ب��دال ال���الم ب��ال��ن��ون، الن ذل��ك رمب��ا ، 
ما�سيه  رك��ام  من  بع�سا  ذاكرته  من  يزيح 
اأننّ  فاته،  اأعباءه. ولكن  مازال يحمل  الذي 
الله  عبد  ا�سم  ا�ستعار  ال�سابق،  الرئي�ض 
املوؤمن  خالل قيادته "اأم املعارك اخلالدة" 
قاد�سية  يف  ال��ن��اج��ز  الن�سر  حتقيق  بعد 

املجيدة".!    "�سدام 
اأيام عملي يف  اإىل  عالقتي ب�سلبوخ تعود 
وكان  ب��غ��داد،  يف  االأه��ل��ي��ة  املطابع  اح��دى 
ك��ث��ريا م��ا ي��ك��ل��ف م��ن ق��ب��ل دائ���رت���ه بعدما 
برتبة  العامة  االأم��ن  مديرية  اإىل  انت�سب 
املطابع  عمل  على  املراقبة  مبهمة  مفو�ض 
لعمال  والتعليمات  االأوام��ر  يطلق  فكان    ،

املطبعة باإخفاء  ال�سور واملل�سقات التالفة 
لقائده التاريخي يف مكان منا�سب ، ويحذر 
من ت�سريبها اإىل اخلارج ، وهو وراء حملة 
الثمانينات  اأواخر  نفذت  وا�سعة  اعتقاالت 
طالت الع�سرات من اأ�سحاب املطابع ، ومت 
�سور  على  العثور  ب�سبب  معهم   التحقيق 
للنفايات  مكب  يف  ال�سابق  للرئي�ض  تالفة  
يقع خارج منطقة احل�سينية، وات�سح يف 
ما بعد اأن الرفيق" اأبو عروبة " كان وراء 

تلك احلملة الوطنية.
ال�سابق  ال��رف��ي��ق  التقيت  قليلة  اأي���ام  قبل 
اجلهاد  حي  يف  ع��ق��ارات  داللية  مكتب  يف 
لتحيته  اق���رتب���ت  ح��ي��ن��م��ا  ،وجت���اه���ل���ن���ي 
ومناداته  بابي عروبة ، فردين غا�سبا "اأبو  
االآخرين،  مع  باحلديث  "وان�سغل  املوؤمن 
كلمات" يقينا وواقعا  مرة  اأكرث من  مرددا 
االأع��م االأغلب"  كفوا�سل يف �سياق  وعلى 
ح��دي��ث��ه، م��ت��ج��اوزا  ح�����س��وري يف مكتبه 
القراآنية  االآي��ات  على  جدرانه  علقت  الذي 
اأقل من �ساعة وبعد اإن غادر  ، و�سور، مرنّ 
قند... اأب��و  " يا  قائال  خاطبني  االآخ���رون 

ماذا تريد ال توجد دور اأو �سقق لالإيجار". 
ن���ادى عامل  ه�����دوءه   ا���س��ت��ع��اد  اأن  وب��ع��د 
بعبارة  اجل���واب  ف��ج��اءه  امل��ج��اور،  املقهى 
كنيته  رددت  "حلظتذاك  موؤمن  اأبو  "توؤمر 
باأنه ال  م��رة، و �سعرت  اأك��رث من  اجلديدة  
واأبديت  املا�سي،  عن  احلديث  يف  يرغب  

ا�ستغرابي عندما بداأ يروي حكاية انتقاله 
اجلهاد  ح��ي  اإىل  احل�سينية  منطقة  م��ن  
اإي��ران كلفت من  وق��ال :"اأثناء احل��رب مع 
اآمن،  املنظمة احلزبية بو�سفي رجل  قبل  
وع�سوا يف احلزب  بتبليغ امل�سمولني من 
اجلي�ض  بقاطع  بااللتحاق   املنطقة  �سكان 
ال�سعبي، واأخربت جاري بان ابنه ال�ساب، 
والذي مل يحن بعد موعد  التحاقه باخلدمة 
الع�سكرية  م�سمول، وعليه االلتحاق فورا 
مع�سكر  اإىل  لين�سم  احل��زب��ي��ة  بال�سعبة 
ير�سلون  ذلك  وبعد  النهروان  يف  تدريبي 
التدريب  اأي��ام  وخ��الل  القتال  جبهات  اإىل 
ج���اري  وب�سبب  اب��ن  ال�����س��اب  ثعبان  ل��دغ 
فارق  ل��ه  االأول��ي��ة  االإ�سعافات  اإج���راء  ع��دم 
�سهداء  ق��وائ��م  �سمن   ي���درج  ومل  احل��ي��اة 
"وقطع  والديه  حقوق  ف�ساعت  القاد�سية 
حديثه لريد على هاتفه اجلوال الذي اأطلق 
اأنهى  اأن  وبعد   ، �سائعة  اأه��زوج��ة  �سوت 
النظام  مكاملته تابع حديثه :" بعد �سقوط 
اأخربتني عائلة ال�ساب باأنني مطلوب لها، 
وانتهى   ، ابنها  م��وت  يف  ال�سبب  لكوين 
االأمر بدفع مبلغ الف�سل الع�سائري و قدره 
منحوين  ذل��ك  لقاء  دي��ن��ار،   ماليني  ع�سرة 
فر�سة  بيع داري ، وهكذا انتقلت  اإىل حي 
منت�سبي  اح��د  منزل  وا�سرتيت   ، اجل��ه��اد 
دائرتنا املقيم حاليا خارج القطر نعم خارج 
القطر". وبعد تكرار زياراتي "اأبو املوؤمن" 

 " االأح�����زاب  اح���د  اإىل  ان�����س��م  ب��اأن��ه  علمت 
  ، " على ح��د و�سفه  ال��ت��ي وراءه����ا خ��ب��زة 
ومهمته  كما قال:" حت�سيد التاأييد ال�سعبي 
ليمنحوا  احل��ي  اأه��ايل  بني  واجلماهريي 
اأ�سواتهم يف االنتخابات ملر�سحي احلزب 
اأ�سبح  باأنه  ال�سابق  الرفيق  واأو�سح    ."
قياديا حزبيا  يف منطقته وهذا املوقع  منحه 
العديد من االمتيازات ومنها ح�سوله على 
عدة مقاوالت يف حي اجلهاد كمرحلة اوىل 
م�سيفا:" املوقع القيادي احلزبي  اجلديد 
معامالتي  باجناز  امتيازا  اأي�سا  منحني 
بكل �سهولة عندما اأراجع الدوائر الر�سمية 
وتقدير  بحفاوة  امل��وظ��ف��ون  وي�ستقبلني 
واحرتام" ، معربا عن  اأمله يف انه يتطلع 
البلدي  املجل�ض  م��ن   عقد  على  للح�سول 

لتنظيف حيه ال�سكني.
بجهودي  بالقول:"  ح��دي��ث��ه  واخ��ت��ت��م   
اأبا  وتركت  االجتثاث  حتديت  ال�سخ�سية 
�سخ�سا  اأقابل  حينما  ولكن  ورائي  عروبة 
". وطلب مني  مثلك ا�ستح�سر كل املا�سي 
اأراك  اأن  اأري���د  ال  اأخ��ي  :"يا  ح��ادة  بلهجة 
وبعد   ، لرغبته  عني"فا�ستجبت  اب��ت��ع��د 
ن�سيد  يردد  هاتفه  �سوت  �سمعت  خطوات 
تبني  كاأنه  ه��ذا  مبوقفه  وي��ب��دو   موطني، 
واأ�سلوب  طريقة،  على  ولكن  "االجتثاث" 
الرفيق ال�سابق فرحان �سلبوخ  اأبو عروبة  

�سابقا " اأبو موؤمن"حاليًا. 

االج���ت���ث���اث  ي���ت���ح���دى  عروبة"  "اأب��������و  ال���رف���ي���ق   
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بغداد / املدى 
اقرار  اىل  التو�سل  دون  ال��ربمل��ان  جل�سة  رفعت  ان  بعد    
التي  ال�سيا�سية  وال�سفقات  التجاذبات  ب�سبب  امل��وازن��ة  
تقر  ان  ن��واب  ا�ستبعد   . االم��ر  ذل��ك  يف  موؤثرا  دورا  لعبت 
املوازنه هذا اال�سبوع  فيما راأى اخرون ان اقرار املوازنة 

على �سكلها احلايل هو اجحاف بحق ال�سعب العراق . 
املوازنة  قالت:  كويل  بلقي�ض  ال�سدرية  الكتلة  عن  النائبة 
بني  ال�سيا�سية  ال�سفقات  اىل  عام  كل  مثل  خ�سعت  العامة 
اىل  امل��وازن��ة  ترحيل  ا�ستبعدت   الربملانية"لكنها   الكتل 
الربملانية  ان" االنتخابات  مبينة  املقبلة  الربملانية  ال��دورة 

املقبلة �ستجري يف ال�سابع من اذار املقبل وبعد ذلك �سننتظر 
�سهرين او ثالثة العالن النتائج ومن ثم نحتاج اىل عام على 
اقل تقدير من اجل ت�سكيل احلكومة وال اعتقد �سيكون هناك 
خالل  املوازنة  تقر  ان  يجب  لذلك  املوازنة  يف  للنظر  وقت 

الدورة احلالية" .  
"اقرار  ان  على  اللطيف  عبد  وائ��ل  النائب  �سدد  جهته  من 
املوازنة العامة هو لي�ض من م�سلحة ال�سعب العراقي النها 
تعاين من خلل كبري على حد تعبريه م�سريا اىل ان اخللل 

يتمثل باملنافع واال�ستهالك ".  
تفا�صيل �س2

بغداد/املدى
 اعلن وزير الداخلية العراقي جواد البوالين اليوم االربعاء ان 
ال�سلطات املعنية ت�سلمت 15 الف معتقل بينهم عرب واجانب من 

القوات االمريكية، وفقا لالتفاق االمني بني بغداد ووا�سنطن.
"العمليات  حجم  ح��ول  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ال��وزي��ر  واك��د 
التابعة  التحقيقات اجلنائية  ك�سفتها مديرية  االجرامية" التي 
للوزارة "ت�سلمنا 14800 معتقل بع�سهم يف منتهى اخلطورة، 

بينهم عرب واجانب".
افرج عنهم من هوؤالء بلغ حواىل �ستة  الذين  واو�سح ان عدد 

االف، لكنه مل يحدد اعداد العرب واالجانب.
ي�سار اىل ان االتفاقية االمنية مع وا�سنطن دخلت حيز التنفيذ 

مطلع العام 2009.
ل�سوؤون  ال��وزي��ر  وكيل  كمال  علي  ح�سني  ال��ل��واء  ق��ال  ب���دوره، 
اال�ستخبارات ان "اللجان اخلا�سة التي �سكلتها الوزارة تنظر 
اي  عليهم  تثبت  ال  الذين  عن  ويفرج  املعتقلني  ه��وؤالء  مبلفات 

ادانة، على ان يحال املتورط اىل الق�ساء".
التحقيقات  مدير  �ساهي  ح�سني  �سياء  اللواء  ق��ال  جهته،  من 
لدى  وهمية  ا�سماء  ا�ستخدموا  املجرمني  "بع�ض  ان  اجلنائية 

اعتقالهم من قبل القوات االمريكية".
"زود املجرمون القوات االمريكية با�سماء وهمية، لكننا  وقال 
خالل  من  عنهم  افرج  الذين  وحتى  اال�سخا�ض،  بهويات  ندقق 

هذا اال�سلوب فنحن ما نزال نطاردهم".
�سخ�سا  تعتقل  كانت  االمريكية  "القوات  ان  �ساهي  واو�سح 
جزائريا يتحدث باللهجة العراقية ملدة �سنتني، واطلقت �سراحه 
املعلومات  جمع  بعد  جم��ددا  اعتقاله  م��ن  متكنت  قواتنا  لكن 
العام  ارهابية  عمليات  لتنفيذ  العراق  دخل  انه  تبني  فقد  عنه، 

."2005
نهاية  حتى   2006 حزيران  منذ  "متكنت  املديرية  ان  وك�سف 
العام 2009 من ك�سف اكرث من ثمانية االف جرمية ارهابية من 

اغتيال وخطف".
وبني اجلرائم التي مت الك�سف عنها، اعتقال منفذي خطف وقتل 
ح�سن،  مارغريت  الربيطانية  االن�سانية  "كري"  منظمة  مديرة 
الفرن�سية فلورن�ض اوبينا، باال�سافة اىل  وخاطفي ال�سحافية 

نحو مئة وع�سرين عملية خطف اطفال.
وقتلت  خطفت  التي  املجموعات  اعتقلت  املديرية  ان  اكد  كما 

اربعة من الدبلوما�سيني الرو�ض.

ب����اي����دن ق����د ي������زور ال����ع����راق واج���ت���م���اع م���رت���ق���ب ل���رئ���ا����ص���ة اجل��م��ه��وري��ة

العراقية: التدخل االأمريكي �صرعي 
حلل اأزمة امل�صتبعدين

بغداد/احمد عالء 
م���ع ب����دء ال���ع���د ال���ت���ن���ازيل ل��ل��م��اراث��ون 
االنتخابي، وو�سط احتمال ت�ساعد حمى 
�ستخو�ض  التي  االط���راف  بني  التناف�ض 
حظوظ  عن  احلديث  ا�سبح  االنتخابات، 
روؤ�ساء القوائم يف تويل رئا�سة احلكومة 
امل��ق��ب��ل��ة ع���ن مت��ن��ي��ات واح��ي��ان��ا ع���ن ثقة 
رئي�ض  ب��اأن  بال�ساحة  الفاعلة  االح���زاب 
 ، مر�سحيها  ب��ني  م��ن  �سيكون  ال�����وزراء 
ال��ذي لن  وم��ع ا�ستمرار مثل ه��ذا اجل��دل 
ينتهي اال بعد اعالن النتائج وما �ستفرزه 
�سناديق االقرتاع ، رجحت التوقعات بان 
ع��الوي و  اي��اد  للمن�سب  املر�سحني  اب��رز 
نوري املالكي وعادل عبد املهدي وابراهيم 
اجل��ع��ف��ري وج����واد ال���ب���والين ، وط���ارق 
�ستفر�سها  اخ���رى  وا���س��م��اء  ال��ه��ا���س��م��ي، 

املفاجاآت املحتملة.
املعنية  امل���وؤ����س�������س���ات  ل��غ��ي��اب  ون���ظ���را 
با�ستطالع الراأي يف العراق، فان احلديث 
دائرة  عن  تخرج  ال  امل�سبقة  النتائج  عن 
االنتخابية   ال��دع��اي��ة  واط���ار  التكهنات، 
ال�سريح  يف  ق��ائ��م��ة  اأي  ح��ق  ع��ن  ف�سال 

لتحقيق اهدافها يف الو�سول اىل رئا�سة 
احلكومة لتنفيذ براجمها االنتخابية .

�سناديق  �ستفر�سه  ما  قبول  �سوء  ويف 
نوري  احلكومة  رئي�ض  اب��دى  االق���رتاع 
يف  ع�سوا  يكون  ب��اأن  ا�ستعداده  املالكي 
وقال   ، للحكومة  داع��م��ا  املقبل  ال��ربمل��ان 
نافذة  ع��رب  ���س��وؤال  على  رده  معر�ض  يف 
املوقع  يف  االع���الم���ي���ني  م���ع  ال��ت��وا���س��ل 
االلكرتوين ملركز االعالم الوطني �ساأكون 
لها  وداع��م��ا  ال��ربمل��ان  يف  للحكومة  عونا 

وم�سددًا عندما حتتاج اىل ت�سديد  .
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  اك����د  ف��ي��م��ا 
ع���ادل ع��ب��د امل��ه��دي يف ح���وار م��ع احدى 
مناطة  تر�سيحه   م�ساألة  ان  الف�سائيات 
باالئتالف الوطني وقال ) نحن اعتدنا ان 
النر�سح انف�سنا اأمنا ُنر�سح واذا ماح�سل 
هذا االمر بالتاأكيد �سنت�سدى له.                                                       
البوالين  ج��واد  الداخلية  وزي��ر  قال  فيما 
رئي�ض ائتالف وحدة العراق اإن الو�سول 
غاية  لي�ض  احلكومة  رئا�سة  من�سب  اىل 
وطنية  م�سلحة  لتحقيق  و�سيلة  واإمن���ا 

عليا، اأهمها املحافظة على وحدة البالد

)املدى(  به  خ�ض  ت�سريح  يف  وا���س��اف   
من  �ست�سكل  املقبلة  احلكومة  اأن  اأعتقد 
النوع  هذا  تفر�ض  كبرية  حتالفات  خالل 
كيان  الأن���ه ال مي��ك��ن الأي   ال��ت��واف��ق،  م��ن 
على  يح�سل  اأن  ائ��ت��الف  اأو  ���س��ي��ا���س��ي 
ت�سكيل  من  متكنه  التي  الربملانية  املقاعد 
احلكومة وحده، كما اأن بناء ج�سور الثقة 

بني �سركاء العملية.
الدعوة  قياديون يف حزب  ابدى  ذلك  اىل 
العامة  ام��ان��ت��ه  ي�سغل  ال���ذي  اال���س��الم��ي��ة 
توليه من�سبه  املالكي رغبتهم يف   نوري 
لوالية ثانية ، م�سددين على احرتام ارادة 
يف  االنتخابات  ونتائج  العراقي  ال�سعب 
قال  ال�����س��اأن  ه��ذا  ويف   ، رغبتهم  حتقيق 
القيادي يف احلزب النائب كمال  ال�ساعدي 
ل�)املدى( نحن مل نطلب من احد بان تكون 
ال��وزراء من ح�ستنا ، هذه ق�سية  رئا�سة 
تفرزها نتائج االنتخابات، وارادة ال�سعب 
الكبرية  وال��ك��ت��ل��ة  االق����رتاع  و���س��ن��ادي��ق 
قراءة  لدينا  ب��ان  اعتقد  وتابع   ، الفائزة 
يفر�ض  ان  ي�ستطيع  اح���د  ف��ال  وا���س��ح��ة 

نف�سه �سلفا على العملية االنتخابية ، 

وبدوره  اكد القيادي علي العالق تر�سيح 
ح�سول  ح��ال  يف  ثانية  ل��والي��ة  امل��ال��ك��ي 
الربملان  امل��ق��اع��د يف  اك���رث  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ت��ه 
العراقي  بالناخب  نثق  املقبل  وقال نحن 
ومنح   ، ورئ��ي�����س��ه��ا  احل��ك��وم��ة  وب������اداء 
جمال�ض  انتخابات  يف  الناخبني   معظم 
 ، امل��ال��ك��ي  لقائمة  ا���س��وات��ه��م  امل��ح��اف��ظ��ات 
دولة  ائتالف  يح�سل  ان  نتوقع  وا�ساف 
الربملان   يف  االك��رث  املقاعد  على   القانون 

ت�سمية  عملية  ع��ل��ى  ذل���ك  و�سينعك�ض   ،
مر�سحه لرئا�سة احلكومة ، 

 اما ع�سو ائتالف دولة القانون عن حزب 
اال�سدي  خ��ال��د  ال��ع��راق  تنظيم  ال��دع��وة 
املقبلة  املرحلة  ب��ان  اعتقاده  عن  فاعرب 
النجاح   مقومات  متتلك  �سخ�سية  تتطلب 
لتجاوز  �سحيحة  ا�س�ض  على  البلد  لبناء 
االخطاء ال�سابقة  امل�ساألة ال ترتبط بوالية 
ثانية للمالكي، وان كنا نعتقد بانه موؤهل 

لوالية ثانية ، واملرحلة ال�سيا�سية املقبلة 
مقومات  مت��ت��ل��ك  �سخ�سية  اىل  حت��ت��اج 
ال��ن��ج��اح، وب���ني اال����س���دي ل��� )امل�����دى( ان  
امل�سكلة يف الرتتيبات التي  نحتاج اليها 
للنهو�ض بالعملية ال�سيا�سية املقبلة ،  هذا 
العراقية   ال�ساحة  ت�سهد  ان  املوؤمل  ومن 
ومع بدء احلمالت الدعائية طرح اكرث من 
مر�سح من قبل القوائم االنتخابية لرئا�سة 

احلكومة املقبلة .

امل������ف������اج������اأة ق������د ت����ف����ر�����س ن��ف�����ص��ه��ا

من�صب رئا�صة الوزراء يدفع العديد
 من اال�صماء اىل حلبة ال�صباق

بغداد تت�صلم 15 األف معتقل 
من االأمريكيني بينهم عرب واأجانب

بغداد / يو�صف املحمداوي
احلقائق  ن�سر  مطلقة  بحيادية  امل���دى  ت��وا���س��ل 
هيئة  داخ��ل  حدثت  التي  و�سلبياتها  باإيجابياتها 
من  حلقتني  ن�سرت  ان  وبعد  امللكية،  نزاعات  حل 
فيه  ك�سف  والذي  للهيئة،  العام  املفت�ض  مع  حوار 
الكثري من املخالفات القانونية يف دعاوى كثرية، 
توجهت )املدى( ملقر الهيئة بناء على طلب رئي�سها  
وا�سعًا  ف�ساء  لنا  وفر  الذي  ال��رباك.  �سياع  احمد 
من احلرية، يف حماورة املواطنني والتعرف على 

�سلب م�ساكلهم، ف�سال عن توفري  فر�سة ح�سور 
اال�سئلة  اجابنا على  ثم  للمواطنني ومن  مقابالته 
بكل و�سوح وبوثائق وكتب ر�سمية. ال ننكر باأن 
تذ مرهم من عدة ح��االت  منها،  اب��دوا  املواطنني 
دعاوى  هناك  بينما  حديثًا  قدمت  دع��اوى  ح�سم 
العام 2004، وهناك دعاوى �سدر  مل حت�سم منذ 
ب�ساأنها قرار التعوي�ض لكن ا�سحابها مل ي�ستلموا 
املبالغ، نظرًا لعدم قناعتهم بها امام ارتفاع ا�سعار 
املواطنني  بع�ض  ح��دي��ث  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��ق��ارات، 

ي�ستلمون  حم��ام��ني  وج���ود  ع��ن  معنا  وب�����س��ري��ة 
الدعاوى مقابل ن�سبة من التعوي�ض ت�سل احيانا 
اىل 25%. وهذا ما �ساألنا عنه ال�سيد رئي�ض الهيئة 
الذي اكد يف حديثه اأن املفت�ض العام جانب احلقيقة 
ذكرها  التي  الدعاوى  بع�ض  وان  ذكره  ما  كل  يف 
با�ستثناء  تعوي�سها  يتم  ومل  االن  اىل  حت�سم  مل 
حتت  وحم��ام��ي��ه��ا  تعوي�سها  مت  واح����دة  دع���وى 
طائلة القانون االن، م�سيفا باأنه �سدر امر ق�سائي 
يطالب بالقاء القب�ض بحق امل�ستفيد، وبني الرباك 

على  بناء  اقالته  متت  �سريف  كرمي  القا�سي  ب��اأن 
يف  ا�سهر  واربعة  ع��ام  مل��دة  ا�ستمراره  بعد  طلبه 
العمل من تاريخ تقدمي ا�ستقالته، وا�سفًا القا�سي 
من  عقود  اربعة  من  اكرث  بعد  والكفاءة  بالنزاهة 

العمل.
)املدى( وحر�سًا منها على معرفة احلقيقة توجهت 
مو�سعًا  ح��وارًا  واج��رت  ال�سليمانية  حمافظة  اىل 
مع القا�سي كرمي �سريف �سين�سر اال�سبوع املقبل.
ن�س احلوار �س3

اأحمد الرباك ل�           : املفت�س العام جانب احلقيقة يف كل ما ذكره

قانون حمايات اع�صاءاملجل�س يوؤجل اقرار امليزانية

بغداد / املدى 
ال��ع��راق��ي وم��ن��ذ ا�سهر  ال�����س��ارع  اع��ت��اد 
طويلة وقبل اجراء االنتخابات النيابية 
على �سماع ما ا�سماه باال�ستعداد امل�سبق 
بعد  الناخبني  تعد  الكتل  ه��ذه  ان  كما   ،
اذا  �ستنفذها  خيالية  مب�ساريع  ف��وزه��ا 
هذه  وب��ع��د   ، احل��ك��وم��ة  بت�سكيل  ف���ازت 
ك�سف  اىل  ال��ن��واب  بع�ض  دع��ا  ال��وع��ود 
مناظرات   يف  اوراق��ه��ا  النيابية  الكتل 
بتنفيذ  ت��ع��ه��دات  وت��ق��دمي  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 

وهنا  ال��ع��راق��ي.  ال�سعب  ام��ام  وع��وده��ا 
�سيكون  م���ن  ه���ي  االق������رتاع  ���س��ن��ادي��ق 

الف�سيل.
القا�سي  النواب   جمل�ض  ع�سو  وطالب 
والكيانات  ال��ك��ت��ل  اللطيف  ع��ب��د  وائ���ل 
ت�سكل  ق��د  اأن��ه��ا  تعتقد  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
خالل  من  تعر�ض  بان  القادمة  احلكومة 
و�سائل االإعالم املختلفة لل�سعب العراقي 
يكون  اإن  �سريطة  االنتخابي  برناجمها 

مكتوبا .

ال�سميدعي  اإب���راه���ي���م  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
العراق(  وح���دة  )ائ��ت��الف  يف  ال��ق��ي��ادي 
الكتل  روؤ�ساء  يدعون  االئتالف  قادة  اإن 
اإن  الفكرة.م�سيفا  لهذه  اال�ستجابة  اإىل 
عن  بعيدا  براجمهم  �سرح  منها  الغاية 
االإعالنات  يف  ال���دوالرات  ماليني  اإنفاق 
املل�سقات  ماليني  طباعة  اأو  التلفزيونية 
الكايف  بالتفاعل  حت��ظ��ى  ت��ع��د  مل  ال��ت��ي 

جلذب الناخبني.
تفا�صيل مو�صعة �س2

كتل برملانية تطالب نظرياتها بعقد مناظرات تلفزيونية

حمى التناف�س االنتخابي من الفوز مبقاعد 
الربملان اإىل ال�صعي ملنا�صب �صيادية  

املدى / وكالت 
 كتب رئي�ض الوزراء الهولندي يان بيرت بالكننده يقول  يف ر�سالة اىل الربملان 
يوم االربعاء ان احلكومة الهولندية تتقبل بعد فوات االوان ان غزو العراق عام 
2003 كان يتطلب �سندا قانونيا كافيا.وكان بالكننده يرد على تقرير يطعن يف 

اال�س�ض القانونية للغزو.
وقالت جلنة التحقيق الهولندية يف تقريرها يوم الثالثاء ان احلكومة الهولندية 
الربملان بخططها  تبلغ  له �سند قانوين ومل  انه مل يكن  العراق مع  �ساندت غزو 

ب�سورة كاملة قبل احلرب.
ودفعت نتائج التحقيق على الفور بع�ض زعماء االحزاب اىل دعوة احلكومة اىل 
الرد على ا�ستجوابات يف الربملان. واأجريت مناق�سة يف الربملان م�ساء االربعاء 

ملناق�سة رد احلكومة.
فان  االن  نعرفه  ما  على  "بناء  ال��ربمل��ان  اىل  ر�سالته  يف  ال���وزراء  رئي�ض  وق��ال 
بدرجة  كافيا  قانونيا  تفوي�سا  يتطلب  ك��ان  العمل  ه��ذا  مثل  ب��اأن  تقر  احلكومة 

اأكرب."
وكان بالكننده رف�ض يف بادئ االمر ا�سد انتقادات جلنة التحقيق يوم الثالثاء 
ابالغ  ميكن  ال  وان��ه  للغزو  القانوين  ال�سند  ب�ساأن  خمتلفة  اراء  هناك  ان  قائال 
يوم  اعقاب  يف  االربعاء  يوم  املعدل  الرد  الق�سايا.وجاء  بع�ض  ب�ساأن  الربملان 
ان حثه وزراء اخرون على  بعد  االئتالفية  داخل احلكومة  املناق�سات  كامل من 

تخفيف موقفه من نتائج تقرير جلنة التحقيق. 
وقالت جلنة التحقيق الهولندية ب�ساأن العراق يف تقريرها املوؤلف من 550 �سفحة 
"قرار جمل�ض االمن التابع لالمم املتحدة ب�ساأن العراق ال�سادر يف الت�سعينات مل 

مينح تفوي�سا للتدخل الع�سكري االمريكي الربيطاين يف عام 2003."

رئي�س وزراء هولندا يتقبل 
بع�س انتقادات تقرير عن 

حرب العراق

�صورة الحد االرهابيني بثتها وزارة الداخلية .. ا ف ب

املواطنون بالقرب من مل�صقات االنتخابات.. ا ف ب


