
يحكى ان رجلني ا�شرتكا يف �شراء قمح ، احدهما يدعى )حمد( وكانت به 
غفل���ة ، فتربع حمد بحرا�ش���ة القمح خوفا عليه من ال�ش���رقة ، وكان االخر 
يت�ش���رف ببيعها ويتقا�شى ثمن املبيع ، وعند االنتهاء من البيع حتا�شبا، 
وكانت نتيجة احل�ش���اب ان )حمد( ا�ش���بح مطلوبا بالرغم من عدم ت�شلمه 
اأي فل�س من اثمان املبيع، فاظهر ا�ش���تنكاره من هذا احل�شاب وهو يردد : 

)فوك انطارته طلع حمد مطلوب(.
 وحم���د ايها االخ���وة يبقى مطلوب���ا للجميع، النه مل يوث���ق االحداث وبه 
غفل���ة وين�ش���ى كث���را، وكانت )انطارت���ه( حتتوي على اكرث من �ش���وؤال ، 
ول���ذا هو مطلوب لدول اجلوار ومطلوب الم���ركا ومطلوب لدول اخرى 
، تت�ش���دق بع�ش���ها ان ت�ش���طب بني احلني واالخر جزءا من ديونه، وحمد 
ماي���زال بغفلته الي���دري اين يراد به واىل اأي م�ش���ر �ش���ينتهي به االمر، 
والميكن التعبر �ش���وى مبوا�ش���اة حمد وتذكره باملثل القائل )فوك درد 
الله �ش���ربني امبيجنه ( والدرد مفردة فار�ش���ية ، معناها الهم والغم حيث 

قال ال�شاعر:
)تايهه وحمد يباوعني انا

فوك درد الله �شربني امبيجنه (
ال�ش���عب ينوء حتت وط���اأة حمل ثقي���ل، والكثرون يحوك���ون املوؤامرات 
ويد�ش���ون الد�ش���ائ�س ، الجل بقاء ال�ش���عب حتت وطاأة ه���ذا احلمل وعدم 
نهو�شه به ، النه اذا نه�س به ، فقد يتخل�س من التدهور االمني واجلوع 
والفاقة واالرباك الذي ا�ش���اب حياته و�شينتبه اىل االمور املهمة وعندها 
يطال���ب بحقه مبه���ارة واليخرج مطلوبا م���ن )انطارته ( كم���ا فعل حمد ، 
وتذكرين ق�شة حمد بهذا اال�شم الريفي اجلميل الذي ا�شبح رمزا لل�شعب 
يف وقت ما يتداولونه على املنا�شد كما املمنوعات وحمد حينذاك م�شطهد 
مذبوح ب�ش���يوف عديدة ، وي�ش���تكمل ميزانيته من اطراف اخرى قرو�شا 
وم�ش���اعدات مع غزارة نفطه وتربعه جلرانه بحقول كاملة ، وحمد �شار 
مو�ش���وعا لل�شخرية على الف�ش���ائيات ، النه مطلوب مدين للجميع ،  الكل 
يطالب���ون بحقوقهم ياحم���د فلماذا التطالب بحقك املهت�ش���م ، تطالب مبن 
احرق الوزارات واملعامل واملوؤ�ش�ش���ات احليوية ، وتطالب بقتل االبرياء 
يف ال�ش���احات وال�ش���وارع وتطال���ب الل�ش���و�س الذي���ن �ش���رقوا واعطوا 
القلي���ل ليحظ���وا بالكثر الكثر، امل يحن الوقت للح�ش���اب وان يدفع  من 
�شطا على بيدر حمد تعوي�شات له ال ان يطالبه بتعوي�شات جديدة ، راأيت 
تقريرا من على �شا�ش���ة ف�شائية ي�ش���ر اىل وجود )3800( طبيب  عراقي 
يف انكل���رتا ، م���ن يعيد للعراق ابناءه الذين غادروه حتت �ش���هام اخلوف 

الالهبة وحتت �شياط االرهاب التي جلدته حتى النخاع.
م���ن اراد حلمد ان يبقى منفردا مع جراحه ، امواله نهبت وارواح احبابه 

ازهقت فح�شد اخلراب والت�شرد واجلوع.
) ب�شرب حيلي ل�شدنه وطلباه

وا�شوف ا�شباقي من دينك وطلباه
حمد مطلوب كل عمره وطلباه
عليه املي �شفه ومابيه رجيه(

 نع���م اجلمي���ع يطالبون ونحن ن�ش���رع للتربع بن�ش���بة من عائ���دات نفطنا 
لتزدحم علينا ال�ش���رقات من كل حدب و�ش���وب ، فمتى ن�ش���تطيع ان ن�شع 
ح���دا مل���ا نحن فيه ونداعي بحقوقن���ا مثل باقي الب�ش���ر؟ لي�س الوقت وقت 
ال�شمت البليغ انه وقت الكالم البليغ ، ليطالب حمد ب�)انطارته( ويطالب 
بحقوق���ه ك���ي يعود حم���د )حار�س الع���ربه ومعرب احمول الع�ش���ره( كي 

اليبقى ي�شكو همومه للنوافذ املطلة على االر�شفة.
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عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)فوك انطارته طلع حمد مطلوب(

اأ��������س�������م�������اء 

الها�سمي
بحث نائب رئي�س اجلمهورية طارق الها�شمي مع  وزيرة حقوق 

االن�شان وجدان ميخائيل ملف حقوق االن�شان يف العراق ومو�شوع 
املعتقلني العراقيني يف ال�شجون االيرانية حيث ت�شلم الها�شمي 

قائمة اولية باأ�شماء ال�شجناء العراقيني يف خمتلف ال�شجون 
االيرانية والتي تبني فيها ان العديد منهم مازالوا رهن االعتقال 

على الرغم من اكمالهم مدة االحكام ال�شادرة بحقهم او ان بع�شهم 
مل يتم تقدميه للمحاكمة حتى اللحظة داعيًا اىل ت�شكيل جلنة لزيارة 
اولئك املعتقلني. ويف ت�شريح �شحفي عقب اللقاء او�شحت الوزيرة 

انها ابلغت من قبل الها�شمي مبو�شوع العراقيني املحتجزين يف 
ايران مو�شحًة ان الوزارة ال ميكنها التحرك خارج حدود العراق اال 

بتكليف مبا�شر.
 حم�دي

بحث رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب همام 
حمودي مع ال�شفر الرتكي يف بغداد مراد اوزجيليك العالقات 

الثنائية بني البلدين وخ�شو�شا العالقات االقت�شادية والثقافية 
وال�شيا�شية ..داعيا ً ال�شركات الرتكية اىل اال�شتثمار يف حمافظة 
الب�شرة وباقي مدن العراق.  واأثنى حمودي على اجلهود الكبرة 

التي تقوم بها اجلمهورية الرتكية يف دفع وت�شجيع ال�شركات 
الرتكية لال�شتثمار يف العراق بعد ان حظيت ال�شركات الرتكية 

مبكانة و�شمعة طيبة عند العراقيني بعد جتربتها يف �شمال العراق 
مثمنًا الدور الرتكي الطيب يف ال�شعي الدائم لتقريب وجهات النظر 

بني االطراف العراقية.
عثمان

دعا النائب عن التحالف الكرد�شتاين حممود عثمان دم�شق اإىل 
التعاون مع بغداد حلل امل�شاكل العالقة بينهما وعلى راأ�شها م�شكلة 

ت�شلل امل�شلحني اإىل العراق وق�شية الالجئني املقيمني على االأرا�شي 
ال�شورية.  واأو�شح عثمان بح�شب "راديو �شوا" اأن على ال�شوريني 
اإجراء حتقيق م�شرتك مع العراقيني باإ�شراف اجلامعة العربية  كي 

تتبدد االأجواء ال�شلبية بني البلدين معلقًا على ت�شريحات نائب 
وزير اخلارجية ال�شورية التي اتهم فيها بغداد باإهمال الالجئني 
العراقيني بقوله اإن احلكومة العراقية حترتم الالجئني وت�شعى 

مل�شاعدتهم واإعادتهم اإىل الوطن.

بغداد / فرا�س القي�سي  
اعت���اد ال�ش���ارع العراق���ي ومن���ذ ا�ش���هر طويلة 
وقبل اجراء االنتخابات النيابية على �شماع ما 
ا�شماه باال�شتعداد امل�ش���بق، كما ان هذه الكتل 
تع���د الناخب���ني بعد فوزه���ا مب�ش���اريع خيالية 
�ش���تنفذها اذ ف���ازت بت�ش���كيل احلكومة  ، وبعد 
ه���ذه الوع���ود دع���ا بع����س النواب اىل ك�ش���ف 
الكتل النيابية اوراقه���ا يف مناظرة تلفزيونية 
، وتقدمي تعهدات بتنفيذ وعودها اأمام  ال�شعب 
العراق���ي. وهن���ا �ش���ناديق االق���رتاع ه���ي من 

�شتكون الف�شيل؟
وطالب ع�ش���و جمل�س النواب  القا�ش���ي وائل 
عبد اللطيف الكتل والكيانات ال�شيا�ش���ية التي 
تعتق���د اأنه���ا قد ت�ش���كل احلكوم���ة القادم���ة باأن 
تعر����س م���ن خ���الل و�ش���ائل االإع���الم املختلفة 
لل�ش���عب العراقي برناجمها االنتخابي �شريطة 

اأن يكون مكتوبا.   
ه���ذه  اإن  ل�)امل���دى(:  اللطي���ف  عب���د  واأو�ش���ح 
الكت���ل الكب���رة وحتى ال�ش���غرة الت���ي تعتقد 
اإن لها قاعدة �ش���عبية عليها اإن ت�ش���ع برناجمها 
املكتوب اأمام  اأنظار ال�ش���عب حتى ت�ش���رح فيه 
خططه���ا لبن���اء البلد حت���ى تتحمل امل�ش���وؤولية 
الوطنية والقانونية يف حالة ف�ش���لها يف اإدارة 

دفة احلكم يف البالد. 
  وكان  ائت���الف وحدة العراق والذي يتقا�ش���م 
زعامته كل من وزي���ر الداخلية جواد البوالين 
وال�شيخ احمد اأبو ري�شة قد دعا اإىل "مناظرات 
اإعالمي���ة" بني روؤ�ش���اء الكيان���ات واالئتالفات 
ال�شيا�شية من اجل اإي�شاح براجمها االنتخابية 
ب���دال م���ن اإنف���اق "مالي���ني ال���دوالرات" عل���ى 

االإعالنات امل�شورة واملل�شقات.  
  و�ش���دد عب���د اللطيف على �ش���رورة اأن تواجه 
الكت���ل ال�شيا�ش���ية امل�ش���اكل فيما بينه���ا واأمام  
ال���راأي الع���ام حتى نحق���ق دميقراطية �ش���فافة 
وعادلة وخلق جو تناف�ش���ي حر ونزيه ،موؤكدا 
اأهمية االبتعاد عن املهاترات ال�شيا�شية والعبث 
مبقدرات ال�ش���عب من خ���الل التنابز فيما بينها 
بالت�ش���ريحات التي تطلق هنا وهناك )ح�ش���ب 

قوله( .   
  وفيم���ا يخ����س التلويح من اأن هن���اك تدهورا 
للتاأث���ر عل���ى  ق���د حت���دث  اأمني���ة  وخروق���ات 
االنتخابات واكد عبد اللطيف ان كل من يروج 
له���ذه االأقاوي���ل يج���ب اإن يحا�ش���ب ويحاك���م 
بتهم الرتويج لالإره���اب ، مطالبا باالبتعاد عن 
مث���ل هذه الت�ش���ريحات التي ال تخ���دم العملية 
ال�شيا�ش���ية والت���ي ه���ي اأ�ش���ال تعي����س اأجواء 
اأزم���ات م�ش���حونة الفت���ا اإىل اأن اك���رب جترب���ة 
ع���ن  �ش���جاعة العراقيني كانت يف ع���ام 2005 
عندما كان االإرهاب ا�ش���د فتكا من اليوم وخرج 
نح���و 11 ملي���ون مواط���ن واأدلوا  باأ�ش���واتهم 

لال�شتفتاء على الد�شتور . 
  م���ن جهته ق���ال اإبراهيم ال�ش���ميدعي القيادي 
يف )ائت���الف وحدة العراق(: اإن قادة االئتالف 
يدع���ون روؤ�ش���اء الكت���ل اإىل اال�ش���تجابة له���ذه 
الفكرة.م�ش���يفا اإن الغاية منها �ش���رح براجمهم 
يف  ال���دوالرات  مالي���ني  اإنف���اق  ع���ن  بعي���دا 
مالي���ني  طباع���ة  اأو  التلفزيوني���ة  االإعالن���ات 
املل�ش���قات التي مل تعد حتظى بالتفاعل الكايف 

جلذب الناخبني.   
من جان���ب اأخر ق���ال ع�ش���و احلرك���ة الوطنية 

العراقي���ة ن���زار الرافع���ي اإن ه���ذه املب���ادرات 
لي�ش���ت باجلدي���دة حت���ى  ياأتي ائت���الف وحدة 
الع���راق ليذكرن���ا به���ا، ب���ل هي جترب���ة قدمية   

و�ش���دد الرافعي يف ات�ش���ال هاتفي مع )املدى( 
على �ش���رورة اأن تكون ه���ذه املناظرات علنية 
حتى تو�شح امل�ش���ارات احلقيقية لدى الناخب 

العراق���ي واالبتع���اد ع���ن املاليني الت���ي تتناثر 
هن���ا وهن���اك وال نعرف م�ش���درها خا�ش���ة مع 
وج���ود املئ���ات م���ن �ش���ركات ال�ش���رافة الت���ي 
بدروه���ا تقوم بتحويل وا�ش���تالم هذه املاليني 
، ومطالب���ا االئتالف الذي يدعو اإىل املناظرات 
اأوال بك�شف م�شادر متويله قبل اخلو�س مبثل 
هذه املناظرات وان تكون اأمام ال�شعب الأنه هو 

احلكم والفي�شل. 
واأ�ش���اف الرافع���ي ان���ه ل���و كان هن���اك قانون 
لالأحزاب ال�ش���تطعنا ك�ش���ف كل ما يتعلق بهذه 
الكيانات ال�شيا�ش���ية ، موؤكدا اإن املناظرات هي 
ظاهرة �ش���حية وتعرب عن الوعي الدميقراطي 
لنجعل م���ن التجربة االنتخابية التي يعي�ش���ها 
العراق���ي هي فري���دة من نوعها �ش���من املحيط 
الذي هو فيه وان تكون �ش���فافة وحرة وتتمتع 
مب�ش���داقية عالية ، وتابع الرافعي: اإن ال�شعب 
العراق���ي الي���وم اأك���رث وعيا من ال�ش���ابق وهو 
�ش���عب عري���ق، وعلي���ه يج���ب اأن تك���ون ه���ذه 
املناظرات مكتوبة وان تكون اأمام النا�س حتى 
ي�ش���تطيع من انتخب مر�ش���حه اإن يحا�شبه يف 

حال ف�شله فيما قاله بربناجمه االنتخابي . 
تخو����س  الت���ي  االئتالف���ات  اب���رز  اإن  يذك���ر 
االنتخاب���ات النيابي���ة املقبلة والت���ي من املقرر 
اإجراوه���ا يف ال�ش���ابع م���ن اآذار ه���ي "الكتل���ة 
العراقي���ة" و"ائت���الف دولة القان���ون" بزعامة 
رئي����س ال���وزراء ن���وري املالك���ي و"االئت���الف 
الوطن���ي العراق���ي" والتحال���ف الكرد�ش���تاين 
و"ائت���الف وح���دة الع���راق". وهن���اك حوايل 
ي�ش���مهم 86  االنتخاب���ات  اإىل  مر�ش���ح   6500

حزبا و12 ائتالفا.

بغداد/ املدى
ناق����س رئي����س اجلمهورية ج���الل طالباين مع 
كري�ش���توفر  الع���راق  يف  االأمريك���ي  ال�ش���فر 
هي���ل ام����س االربع���اء  االأو�ش���اع ال�شيا�ش���ية 
واحلراك اجلاري واال�شطفافات والتجاذبات 
التي ت�ش���هدها ال�ش���احة ال�شيا�ش���ية ف�شال عن 
العراقيل التي تعرت�س امل�ش���رة الدميقراطية 

واآليات تذليلها.
وج���رى خ���الل النقا����س تب���ادل االآراء ب�ش���اأن 
االنتخابات الت�ش���ريعية املرتبقة واأهميتها يف 
و�ش���ع العراق عل���ى اعت���اب مرحلة �شيا�ش���ية 
واقت�ش���ادية جدي���دة ، واأك���د طالب���اين وهي���ل 
اأهمية تطوير العالقات بني العراق والواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة يف جمي���ع املج���االت مب���ا 
يع���زز رواب���ط ال�ش���داقة والتع���اون املتب���ادل 
ب���ني البلدي���ن ، فيما اأك���د هيل ا�ش���تعداد بالده 
الكامل للم�ش���ي قدما يف توفر الدعم املطلوب 

لرت�شيخ جتربة العراق الدميقراطية.
ج���الل  اجلمهوري���ة  رئي����س  بح���ث  ذل���ك  اىل 
طالب���اين مع ممثل اأمني ع���ام االأمم املتحدة اإد 
ملك���رت امل�ش���هد ال�شيا�ش���ي العراق���ي احلايل 
واآخر امل�شتجدات ب�شاأن التح�شر لالنتخابات 

الت�شريعية املقبلة.
ب�ش���اأن  االآراء  تب���ادل  اللق���اء  خ���الل  وج���رى 
امل�ش���مولني بق���رار هيئ���ة امل�ش���اءلة والعدالة، 
حي���ث اأكد  طالب���اين اأهمية احرتام الد�ش���تور 

وتطبي���ق القوانني املتعلق���ة باالآليات التي من 
املفرت����س توفره���ا الإج���راء انتخاب���ات ح���رة 

ودميقراطية تت�شم بالنزاهة وال�شفافية.
واأ�ش���اد طالب���اين باجله���ود الت���ي تب���ذل م���ن 
اأج���ل تفعيل لغ���ة احلوار البن���اء والهادف اإىل 
تخفي���ف الت�ش���نجات والتقلي���ل م���ن االحتقان 
ال�شيا�ش���ي، مو�ش���حًا انه ي�ش���عى على الدوام 
اإىل تقريب وجهات النظر بني جميع االأطراف 
امل�ش���اركة يف العملية ال�شيا�شية دعمًا للتجربة 

الدميقراطية.
كما مت التطرق اإىل عالقات العراق مع املنظمة 
الدولي���ة و�ش���رورة تطويره���ا، حي���ث اأ�ش���ار 
رئي�س  اجلمهورية  اىل اأهمية م�ش���اهمة االأمم 
املتحدة يف اإجناح االإنتخابات املقبلة، م�ش���يدًا 
بدوره���ا يف م�ش���اعدة ال�ش���عب العراقي ودعم 

جتربته الدميقراطية املتنامية.
ب���دوره عرب ممثل االأمني الع���ام لالأمم املتحدة 
ع���ن ثقته باأن الرئي�س طالباين يتمتع بعالقات 
متجذرة و�ش���الت قوية مع االأطراف العراقية 
عل���ى اختالف مكوناته���ا واأنه �شي�ش���تثمر تلك 
العالق���ات مب���ا ي�ش���اعد عل���ى خل���ق حال���ة من 
التفاه���م واالن�ش���جام للتغل���ب عل���ى امل�ش���اكل 
الت���ي قد تعرت�س اإجراء انتخابات دميقراطية 
يرتقبها الع���امل بعني االهتمام كونها �شت�ش���ع 
والتط���ور  اال�ش���تقرار  طري���ق  عل���ى  الع���راق 

واالزدهار.

اأثناء ا�ستقباله هيل و ميلكرت

طالباين  يوؤكد احرتام الد�ستور وتطبيق الآليات لإجراء 
انتخابات حرة ودميقراطية

امل��دى  واملحافظ��ات/  بغ��داد 
وال�كاالت

انفجرت �ش���يارة مفخخة  يف املو�ش���ل اأم�س 
االأربع���اء، وقال م�ش���در بح�ش���ب )اآكانيوز( 
اأن "�ش���يارة ملغم���ة انفج���رت الي���وم بح���ي 
القاد�ش���ية �ش���رقي املو�ش���ل م���ا ا�ش���فر ع���ن 
ا�ش���ابة25 �شخ�ش���ًا بجروح متفاوتة بينهم 
15 من افراد اجلي�س وخم�ش���ة من عنا�ش���ر 

ال�شرطة ا�شافة اىل خم�شة من املدنيني".

ومل يدل امل�ش���در مبزيد من التفا�شيل حول 
مالب�ش���ات احل���ادث ،مكتفيًا بالق���ول اأنه"مت 
نقل اجلرحى اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج". 
اىل ذل���ك اأف���اد م�ش���در اأمن���ي م�ش���وؤول يف 
حمافظ���ة دي���اىل اأم����س االأربع���اء، اأن قوات 
اأمنية م�ش���رتكة اعتقلت 14 مطلوبًا، ي�شتبه 
بانتماء ثالثة منهم اإىل القاعدة، يف عمليات 
دهم وتفتي�س يف مناطق �شرق وغرب مدينة 
بعقوب���ة. من جان���ب اخر  قال م�ش���در اأمني 

م�ش���وؤول يف حمافظة دياىل اأم�س االأربعاء، 
اإن قوة من �ش���رطة املحافظة اعتقلت اأ�ش���رة 
اإيرانية موؤلفة من خم�ش���ة اأ�شخا�س، دخلوا 
�ش���رعية  غ���ر  بطريق���ة  العراقي���ة  احل���دود 
�ش���مال بعقوبة.  واأو�ش���ح امل�ش���در بح�شب 
لل�ش���رطة  "دورية  اإن  ني���وز"،  "ال�ش���ومرية 
متكنت من اعتقال اأ�شرة اإيرانية قرب ناحية 
قزانية  بعد دخولها احلدود العراقية ب�شكل 
غر �ش���رعي"، مبينًا اأن "االأ�ش���رة موؤلفة من 

خم�ش���ة اأ�ش���خا�س، االأب وزوجت���ه وثالث���ة 
اأوالد". م�ش���يفًا اأن "االأجه���زة االأمنية نقلت 
االأ�ش���رة اإىل اأح���د مقراته���ا يف مركز ق�ش���اء 

خانقني وفتحت حتقيقًا معهم". 
ويف مي�ش���ان �ش���بطت مفارز اأفواج طوارئ 
مي�شان من�شة الإطالق ال�شواريخ يف منطقة 

�شيد �شفيح.
وق���ال مدير العالق���ات واالعالم يف �ش���رطة 
مي�ش���ان العقيد �شادق �ش���الم بح�شب ) اإيبا( 

ان معلومات ا�شتخباراتية وردتنا عن اأماكن 
وجود تلك املواد التي ت�ش���مل )120( قذيفة 
ه���اون عي���ار 120 ملم و)3( عبوات نا�ش���فة 
الط���وارئ  اأف���واج  ان   ": �شكلية.مو�ش���حًا 
األق���ت القب�س على اأربع���ة متهمني مطلوبني 
للقان���ون من���ذ تنفي���ذ خطة ب�ش���ائر ال�ش���الم 
اثنان منه���م مطلوبان باالإرهاب اأما املتهمني 
االآخرين فهما مطلوبان بجرائم القتل العمد 

وقد اأحيل جميع املطلوبان اإىل الق�شاء.

القب�س على عائلة اإيرانية عربت احلدود بطريقة غري �سرعية يف دياىل

امل���و����س���ل يف  م��ف��خ��خ��ة  ����س���ي���ارة  ب���ان���ف���ج���ار  ���س��خ�����س��ا   25 ا����س���اب���ة 

كتل برملانية تطالب نظرياتها بعقد مناظرات تلفزي�نية 

حمى التناف�س النتخابي تتحول من الفوز مبقاعد الربملان اىل الفوز مبنا�سب �سيادية  

بغداد / املدى 
   بعد ان رفعت اجلل�ش���ات املخ�ش�شة يف وقت �شابق 
القرار املوازنة العامة ب�ش���بب التجاذبات وال�شفقات 
ال�شيا�ش���ية الت���ي لعب���ت دورا موؤثرا يف ذل���ك االمر . 
ا�ش���تبعد نواب ان ت�شهد جل�شة اليوم اي اختالف عن 
�شابقاتها فيما راى اخرون ان اقرار املوازنة ب�شكلها 

احلايل هو اجحاف بحق ال�شعب العراق . 
النائبة عن الكتلة ال�ش���درية بلقي�س كويل ا�شتبعدت 
ان تت���م مناق�ش���ة قانون املوازنة العامة خالل جل�ش���ة 

اليوم لعدم وجود رغبة من الكتل يف ذلك . 
وقالت ك���ويل: ان" املوازنة العامة خ�ش���عت مثل كل 

عام اىل ال�شفقات ال�شيا�شية بني الكتل الربملانية" 
 واأكدت" وجود موؤ�ش���رات على ربط املوازنة بقانون 
ال�ش���لوك االنتخابي والت�ش���ويت عليهما بيوم واحد 

على حد قولها ".  
و ا�شتبعدت كويل ان يتم ترحيل املوازنة اىل الدورة 
الربملاني���ة املقبلة مبين���ة ان" االنتخاب���ات الربملانية 

املقبل���ة �ش���تجري يف ال�ش���ابع م���ن اذار املقب���ل وبعد 
ذلك �ش���ننتظر �ش���هرين او ثالثة الع���الن النتائج ومن 
ث���م نحتاج اىل عام عل���ى اقل تقدير من اجل ت�ش���كيل 
احلكوم���ة وال اعتق���د �ش���يكون هناك وق���ت للنظر يف 
املوازن���ة لذل���ك يجب ان تق���ر املوازنة خ���الل الدورة 
احلالية" .   من جهته �ش���دد النائب وائل عبد اللطيف 
على ان "اقرار املوازنة العامة هو لي�س من م�ش���لحة 
ال�ش���عب العراقي النها تعاين م���ن خلل كبر على حد 
تعب���ره م�ش���را اىل ان اخلل���ل كبر يتمث���ل باملنافع 

واال�شتهالك ".  
وبني عبد اللطيف  ان "اقرار املوازنة �شيخدم الكثر 
م���ن ال�شيا�ش���يني ال���ذي يتنظ���رون اقراره���ا من اجل 
تعيني عدد كب���ر من ذويهم خا�ش���ة وان االنتخابات 
حماته���م  يف  �شي�ش���اعدهم  وه���ذا  االب���واب  عل���ى 

الدعائية". 
وا�ش���اف : ان "احت���كار احزاب ال�ش���لطة له���ذا االمر 
جع���ل الكث���ر م���ن الربملانيني ي���رتدد باملوافق���ة على 

اقرار املوازنة.   
من جهة اخرى انتقد عبد اللطيف ظاهرة عدم ح�شور 

النواب اىل جل�شات املناق�شة . 
وا�ش���اف : "ينبغ���ي على رئي����س الربمل���ان ان يجعل 
توقي���ع الربملاني���ني يت���م داخ���ل قاع���ة االجتم���اع الن 
الغاية من التوقيع باال�ش���ا�س هو لي�س احل�شور امنا 
امل�شاركة ال�ش���يما يف اجلل�شات التي تت�شمن قوانني 

تتعلق مب�شر ال�شعب" .
 وتابع :" هناك عدد كبر من النواب جتد ح�شورهم 
يف العوا�شم العربية اكرث من ح�شورهم اىل جمل�س 
الن���واب".  يف املقاب���ل �ش���دد النائب حي���در العبادي 
على" �ش���رورة اق���رار املوازن���ة االحتادية خالل هذه 

االيام ". 
وا�شاف العبادي : ان "الفرتة املتبقية غر كافية ومل 

يعد هناك اي مت�شع من الوقت للنظر فيها " .
-من جانب اخر اكدت ع�شو اللجنة املالية يف جمل�س 
النواب العراقي ان جلنتها مل تنته من مناق�شة قانون 

املوازن���ة و�ش���تتابع اجتماعه���ا الي���وم   للت�ش���اور مع 
الكت���ل ال�شيا�ش���ية ح���ول بع�س املقرتح���ات اجلديدة 

التي قدمت من قبل جلان اخرى واع�شاء اخرين . 
وقال���ت �ش���ذى املو�ش���وي يف ت�ش���ريح ل�)امل���دى ( ان 
"اللجنة مل تنته من مناق�شة املقرتحات اجلديدة ادت 

اىل اثارة بع�س امل�شاكل ". 
وا�ش���افت ان" املقرتح���ات الت���ي اثارت امل�ش���اكل هي 
جديدة ومل تكن �ش���من  املوازن���ة االحتادية مما ادى 
اىل �شرورة الت�ش���اور مع الكتل ال�شيا�شية حول تلك 
املقرتح���ات  الت���ي منها تخ�ش���ي�س مبل���غ ) 5 %  ( من 
واردات النفط امل�شدر مبوجب قرار جمل�س الوزراء 
اىل املحافظ���ات احلدودية التي ي�ش���در منها النفط  ، 
ومقرتح اخر بتخ�ش���ي�س مبلغ ن�ش���ف دوالر عن كل 
برميل منتج او م�ش���تخرج  للمحافظ���ة التي ينتج او 
ي�شتخرج فيها  ، باال�شافة اىل تخ�شي�س مبلغ ن�شف 
دوالر ع���ن كل زائ���ر للعتبات املقد�ش���ة تخ�ش����س اىل 

املحافظات  التي توجد فيها االماكن املقد�شة" . 

وا�ش���ارت اىل "وج���ود جدل ح���ول امكاني���ة  تطبيق 
مث���ل تلك املقرتحات وهل ان النظام املحا�ش���بي  وان 
النظ���ام امل���ايل ي�ش���مح  بتطبيق مثل تل���ك املقرتحات 

وبهذا ال�شكل العاجل " 
ولفت���ت اىل ان "كل ه���ذه االم���ور اث���ارت اجلدل بني 
اع�ش���اء اللجنة املالية التي حتت���اج اىل الرجوع اىل 
وزارة املالية ال�شت�شارتها بخ�شو�س هذا االمر" .".    
م���ن جهته ق���ال ع�ش���و اللجن���ة املالي���ة ع���ن التحالف 
الكرد�ش���تاين �ش���امي االترو�ش���ي انه " يوجد خالف 
يف  املوج���ودة  واملقرتح���ات  النق���اط  بع����س  ح���ول 
املوازن���ة االحتادي���ة ومل تتمك���ن اللجن���ة املالي���ة من 
االنتهاء من تلك النقاط و�شتكمل يوم غد مناق�شة تلك 
النقاط لتكتب تقريرها وتقدمه اىل رئا�شة الربملان".  
وب���ني ان "عدم التو�ش���ل اىل حل لتل���ك النقاط جعل 
اللجنة تفكر بالرجوع اىل الكتل الربملانية لتناق�ش���ها 
يف ه���ذا املو�ش���وع وم���ن ث���م تعر����س عل���ى اللجن���ة 

املالية".  

ن�سريالعاين ينفي 
عدم م�ساركته يف 

النتخابات
بغداد/املدى

نفى رئي�س ديوان رئا�شة اجلمهورية 
ن�شر العاين ت�شريحات �شحفية من�شوبة 

اإليه ب�شاأن عدم م�شاركته يف االنتخابات 
النيابية املقبلة.

وققال بيان �شحفي تلّقت )املدى( ن�شخة 
منه اأم�س االأربعاء "اإن رئي�س ديوان 

الرئا�شة مل يدل باأي ت�شريح �شحفي حول 
هذا املو�شوع، ومل يلتق باأي حمرر. كما ان 

اعتذاره عن الرت�شيح خلو�س االنتخابات 
املقبلة كان ال�شباب تتعلق بان�شغاله يف 
موقع عمله الر�شمي حاليًا ال�شيما خالل 

هذه الفرتة املهمة، ا�شافة اىل مهامه 
احلزبية املكلف بها والتي تتطلب منه 

التفرغ التام ما يحول دون م�شاركته يف 
احلمالت االعالمية لالنتخابات الربملانية.

م�ؤ�سرات �سلبية تعرت�س اقرارها 

ال��ربمل��ان   اع�����س��اء  ب��ن  اجل���دل  تثري  امل��وازن��ة  بخ�سو�س  احل��ك��وم��ة  م��ق��رتح��ات 

الرئي�س طالباين مع ال�سفري االمريكي

حتديث ال�سجالت االنتخابية


