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دون حلول  ناجعة والمعالجات خجولة!أزمة السكن تضرب أطنابها في البلد من 

ن�سر خطاأ اإعالن على ال�سفحة االوىل تابع 
ل�سركة اآ�سيا �سيل يف عدد يوم ام�س من جريدتنا 

املرقم )1756( بتاريخ االثنني 2010/3/29 
علمًا ان اخلدمة املعلن عنها مت الغاوؤها بتاريخ 

2010/3/25 لذا اقت�سى التنويه واالعتذار. 

 بغداد- وكاالت 

 ن��ف��ى ال��ق��ي��ادي يف ال��ت��ي��ار ال�����ص��دري 
حتدثت  التي   االنباء  ال�صهيل  ق�صي 
ع����ن رئ���ا����ص���ة ال�������ص���دري���ن ل��ق��ائ��م��ة 
ال�صهيل  وق����ال  ال��وط��ن��ي  االئ���ت���اف 
امر  ان  امل��دى  م��ع  هاتفي  ات�صال  يف 
هذه  حتى  تبحث  مل  االئتاف  رئا�صة 
تن�صر  التي  املعلومات  وان  اللحظة 
عن  رئا�صتي لائتاف الوطني بديا 

لل�صيد عمار احلكيم عارية عن ال�صحة 
معني  احلا�صر  الوقت  يف  فاالئتاف 
ت�صكيل  ح���ول  م�������ص���اورات  ب���اج���راء 
من  الباد  اخ��راج  اج��ل  من  احلكومة 
ال�صيد  وان  ال�صيا�صي  ال��ف��راغ  حالة 
عمار احلكيم بو�صفه رئي�صا للمجل�س 
اال�صامي العراقي مل يراأ�س االئتاف 
كونه مل ير�صح نف�صه للربملان. وكانت 
ال��ن��ائ��ب��ة يف ال��ت��ي��ار ال�����ص��دري ل��ق��اء 
ت�صريح  يف  اك���دت  ق��د  ي��ا���ص��ن،   اآل 

ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء االإع����ام ال��ع��راق��ي اإن 
االئتاف  �صيرتاأ�س  ال�صدري  »التيار 
يف   60 على  ح�صوله  بعد  ال��وط��ن��ي، 
االئتاف،  اأ�صوات  اإجمايل  من  املئة 
ال���ربمل���ان«،  يف  للتمثيل  ي��وؤه��ل��ه  مب��ا 
مو�صحة »ح�صلنا حلى 40 مقعدا يف 
الربملان، من بن 70 مقعدا لائتاف 

الوطني العراقي« جمتمعا.
»ق�����ص��ي  اأن  ي��ا���ص��ن  اآل  واأ����ص���اف���ت 
عن  ف��از  ال��ذي  ال�صهيل،  عبدالوهاب 

حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد، ���ص��ي��ت��وىل رئ��ا���ص��ة 
االئتاف الوطني العراقي«.

دول��ة  ائ��ت��اف  رئي�س  اك��د  جانبه  م��ن 
ال���ق���ان���ون ن�����وري  امل���ال���ك���ي، اأن����ه لن 
يكون  ان  اجلدد  حلفائه  على  ي�صرتط 
املقبلة،  احلكومة  يف  للوزراء  رئي�صا 
نافيا وجود لقاءات بن اع�صاء حزب 
ال��دع��وة وق��ائ��م��ة ع���اوي يف ال��وق��ت 

احلا�صر.
اإن  تلفزيوين  لقاء  يف  املالكي  وق��ال 
"اختيار رئي�س الوزراء املقبل مرتوك 
لقناعة القوائم التي �صنعلن قريبا عن 
ا�صرتط  "لن  موؤكدا  معها"،  التحالف 
رئا�صة  اأت���وىل  اأن  ال��ق��وائ��م  تلك  على 

الوزراء"، بح�صب تعبريه.
القوائم  م��ع  اأن"التحالف  واأو���ص��ح 
و�صل  احل��ك��وم��ة  لت�صكيل  االخ����رى 
عنه  و�صيعلن  االخ���رية  مراحله  اىل 
مبينا  املقبلة"،  القليلة  االي���ام  خ��ال 
لائتاف  م�صابه  اجلديد  التحالف  اأن 
ال��وط��ن��ي امل���وح���د ال����ذي ان��ب��ث��ق عن 
لكنه  م�����ص��م��ون��ا   2005 ان��ت��خ��اب��ات 

يختلف بالت�صمية".
جميع  حق  "من  اأن  املالكي  واأ���ص��اف 
التحالف  يف  �صت�صارك  التي  القوائم 
مر�صحيها  ت��ق��دمي  اجل��دي��د  ال��وط��ن��ي 
ل��رئ��ا���ص��ة ال��������وزراء ���ص��م��ن ق��واع��د 
رئي�س  اختيار  اإىل  ت��وؤدي  و�صوابط 
ال��ك��ت��ل  ج��م��ي��ع  ع��ل��ي��ه  ت��ت��ف��ق  وزراء 

امل�صاركة يف التحالف اجلديد".
يف  ال��وح��ي��د  "املر�صح  اأن����ه  م���وؤك���دا  
ائ����ت����اف دول������ة ال���ق���ان���ون ل��رئ��ا���ص��ة 
بالقول  ا���ص��ت��درك  اأن��ه  اإال  الوزراء"، 

القانون  دولة  ائتاف  اأع�صاء  "جميع 
ل��ه��م احل����ق يف ال��رت���ص��ي��ح ل��رئ��ا���ص��ة 

الوزراء".
االأ�صخا�س  "بع�س  اأن  املالكي  وذك��ر 
يف القائمة العراقية ممكن ان يكونوا 
اجلديد"،  ال��وط��ن��ي  التحالف  �صمن 
ال��وق��ت  يف  ه��ن��اك  "يكون  اأن  ن��اف��ي��ا 
ق��ي��ادات  ب���ن  ل���ق���اءات  اإي  احل��ا���ص��ر 
ح��زب ال��دع��وة واأع�����ص��اء م��ن القائمة 

العراقية". 
من جانب اخر اكد القيادي يف التيار 
الوطني  االئتاف  وع�صو   ، ال�صدري 
اكرث  ط��رح  الربيعي  ن�صار  العراقي 
املقبلة  احلكومة  لرئا�صة  مر�صح  من 
من  احدهم  ت�صمية  احتمال  مرجحا   ،
"املدى" نتائج  ل�  ائتافه  وقال  داخل 
�صتمثل  التي  الكتل  ب��ن  املفاو�صات 
املر�صح  ،�صتحدد  املقبل  ال��ربمل��ان  يف 
ل��رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة والي���وج���د حتى 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  معن  مر�صح  االن 
احلديث  ان  اال  �صخ�صيات  عدة  طرح 
بن  ال��ت��ف��اه��م��ات  ح����ول  ي�����دور  االن 
االطراف املتفاو�صة". مرجحا ت�صمية 
م��ر���ص��ح ل��رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة م��ن قبل 
لنظامه  ا�صتنادا  الوطني،  االئ��ت��اف 
مع  االت���ف���اق  ي��ت��م  الداخلي:"عندما 
هناك  ان  وخ�صو�صا  االخ��رى،  الكتل 
طرفا مازلنا نتفاو�س معه، ويف حال 
ح�صم االمر ل�صالح االئتاف الوطني 
 ، منه  ال��وزراء  رئي�س  اختيار  ف�صيتم 
بعد مناق�صة اال�صماء على وفق النظام 

الداخلي لائتاف".
تفا�سيل �س3

ال�سهيل لـ )املدى(: االأنباء التي حتدثت عن رئا�سة التيار ال�سدري االئتالف الوطني غري دقيقة

املالكي: حتالف ت�شكيل احلكومة فـي مراحله 
الأخرية ولن ا�شرتط تويل رئا�شة الوزراء

 بغداد / ه�سام الركابي  

ان  والعدالة"  امل�����ص��اءل��ة  "هيئة  اأع��ل��ن��ت 
يواجهون  اجل��دد  النواب  من  ع��ددًا  هناك 
ال��ربمل��ان،  يف  ع�صويتهم  اإل��غ��اء  احتمال 
بتجاهل  االن��ت��خ��اب��ات  مفو�صية  متهمة 
قراراتها وال�صماح لهم بامل�صاركة يف هذا 

اال�صتحقاق. 
مظفرالبطاط  الهيئة  يف  امل�صت�صار  واأك��د 
ف��ائ��زي��ن يف  ان  ���ص��ح��ف��ي  ت�����ص��ري��ح  يف 
ب���اإج���راءات  "م�صمولون  االن��ت��خ��اب��ات 
العمل  من  بحرمانهم  القا�صية  امل�صاءلة 

ال�صيا�صي يف العراق". 
عدة  طلبات  قدمت  "الهيئة  ان  اىل  ولفت 
االنتخابات  اج���راء  قبل  املفو�صية  اىل 
ت��ط��ل��ب م���ن���ع ك����رث م����ن امل���ر����ص���ح���ن م��ن 
امل�صاركة يف االنتخابات، بعدما تبن انهم 
الد�صتور  من  ال�صابعة  باملادة  م�صمولون 
اإىل  ب��االن��ت��م��اء  املتهمن  مبنع  القا�صية 
من  ال�����ص��اب��ق  للنظام  وال���رتوي���ج  ال��ب��ع��ث 
ان  اال  ال�صيا�صي  ال��ع��م��ل  يف  امل�����ص��ارك��ة 

املفو�صية تعاملت مع االأمر بانتقائية". 
على  الد�صتور  من  ال�صابعة  املادة  وتن�س 
حظر "كل كياٍن اأو نهٍج يتبّنى العن�صرية 
التطهري  اأو  ال��ت��ك��ف��ري  اأو  االإره������اب  اأو 
ميجد  اأو  ميهد  اأو  يحر�س  اأو  الطائفي، 
البعث  خ�صو�صًا  ل��ه،  ي��ربر  اأو  ي��روج  اأو 
ال�صدامي يف العراق ورموزه، وحتت اأي 

م�صمى كان". 
امل�صاءلة  ان"هيئة  اىل  البطاط  واأ���ص��ار 
املحكمة  اىل  دع���وى  رف��ع��ت  والعدالة" 
على  االن��ت��خ��اب��ات  مفو�صية  �صد  العليا 
بع�س  با�صتبعاد  قراراتها  جتاهل  خلفية 

املر�صحن. 
اإيجابيًا  املحكمة  ق��رار  جاء  :"اإذا  وتابع 
يف  املتهمن  الفائزين  ع�صوية  �صتلغى 
تنتظر  "الهيئة  ان  مو�صحًا   ،" ال��ربمل��ان 
اي�صًا راأي املحكمة يف مدى �صرعية قرار 
لانتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية 

امل�صتبعدين  ا�صوات  باحت�صاب  القا�صي 
مل�صلحة كياناتهم. 

 فيما اكد املدير التنفيدي يف الهيئة علي 
الامي يف موؤمتر �صحفي ح�صرته املدى 
الثالث  يف  للمفو�صية  قدمت   الهيئة  ان 
عن  بديا   54 ا�صماء  اجل��اري  ال�صهر  من 
ل�صمولها  ا�صتبعادها  مت  ال��ت��ي  اال���ص��م��اء 

باجراءات الهيئة".
وا�صاف "لقد ابلغناها يف اليوم ذاته، بان 
52 ا�صما بن هوؤالء م�صمولون باجراءات 
يف  مب��ق��اع��د  ف����ازوا  منهم  و���ص��ت��ة  الهيئة 
على  ادل��ة  منتلك  ونحن  ال��ن��واب،  جمل�س 
�صمولهم، بينها وثائق توؤكد م�صوؤولياتهم 

احلزبية وانتماءهم اىل البعث".
ينتمي  التي  الكتل  اعان  الامي  ورف�س 
اليها املبعدون قائا ان "القانون ال ي�صمح 
اىل  كياناتهم  ا�صماء  او  ا�صمائهم  بك�صف 
التمييز"  هيئة  قبل  من  باالمر  البت  حن 
يف  للنظر  ال�صابق  ال��ربمل��ان  �صكلها  التي 

طعون املمنوعن.
الفائزين امل�صمولن  "احد  وا�صار اىل ان 
وهو  االره��اب  بتهمة  معتقل  املنع  بقرار 
اىل  ا�صارة  يف  دياىل"  يف  قائمة  رئي�س 
حمدي جنم رئي�س جبهة احلوار الوطني 

املن�صوية �صمن القائمة "العراقية".
وجهه  ال���ذي  "الكتاب  اأن  ال��ام��ي  وق���ال 
ن��وري  والي��ت��ه  املنتهية  ال����وزراء  رئي�س 
كان  االنتخابات  مفو�صية  اإىل  املالكي 
عمل  اإل��غ��اء  ع��ل��ى  وا���ص��ح  ب�صكل  ين�س 
اللجنة الربملانية امل�صرفة على عمل هيئة 
امل�صاءلة والعدالة"، مو�صحا اأن "الكتاب 
اإيقاف  اأو  اإلغاء  مل ين�س يف فقراته على 

عمل هيئة امل�صاءلة والعدالة".
اأثارت ت�صريحات رئي�س  من جانب اخر 
ائ��ت��اف دول���ة ال��ق��ان��ون االخ���رية ن��وري 
الفائزين  مبلفات  التدقيق  ب�صاأن  املالكي 
املر�صحن  بع�س  لوجود  االنتخابات  يف 
امل�����ص��م��ول��ن ب���ق���رارات ه��ي��ئ��ة امل�����ص��اءل��ة 
التي  االط���راف  بع�س  حفيظة  والعدالة 

االن��ت��خ��اب��ات  يف  متقدمة  ن��ت��ائ��ج  حققت 
اياد  د.  بزعامة  العراقية  ائتاف  ال�صيما 

عاوي.  
ال�صيخ  ف��ت��اح  ال��ع��راق��ي��ة  ائ��ت��اف  ع�صو 
او�صح يف ت�صريح خ�س به )امل��دى( ان 
امل�صاءلة  هيئة  ق��رارات  تفعيل  الكام عن 
والعدالة يجب ان ي�صمل جميع االطراف 
اذا كان  ال�صيخ  اخ��ر. وق��ال  ال طرفًا دون 
املق�صود من تفعيل قرارات هيئة امل�صاءلة 
والعدالة �صخ�صيات من ائتاف العراقية 
العراقية  ائ��ت��اف  ان  ن��وؤك��د  ان  فيجب 
ب��ق��رارات  م�صمولة  �صخ�صيات  الي�صم 
ج��رى  ق��د  جميعهم  الن  امل�����ص��اءل��ة  هيئة 
امل�صاءلة  هيئة  قبل  م��ن  ملفاتهم  تدقيق 

والعدالة. 
بتنفيذ  كتلته ترحب  ان  ال�صيخ   وا�صاف 
ي�صمل  ان  يجب  لكن  والق�صاء   القانون 
اجلميع ال ان يطبق على جهة دون اخرى 

 .
من جانبه اكد ع�صو ائتاف دولة القانون 
التي  االج�����راءات  ان  اجل��ب��وري  ح�صن 
�صرعية  والعدالة  امل�صاءلة  هيئة  تتخذها 
به  . وقال يف ت�صريح خ�س  ود�صتورية 
وجميع  العراقي  الد�صتور  ان  )امل���دى( 
عودة  متنع  العراق  يف  الوطنية  القوى 
ال�صيا�صية  ال��واج��ه��ة  اىل  البعث  ح��زب 
اب�صع  ارتكب  احل��زب  هذا  الن  جديد  من 
العراقي.  ال�صعب  اب��ن��اء  بحق  اجل��رائ��م 
وا���ص��اف ان ائ��ت��اف دول���ة ال��ق��ان��ون من 
طرحه  ال��ذي  ال�صيا�صي  الربنامج  �صمن 
ال�صماح  عدم  على  �صدد  االنتخابات  قبيل 
حل����زب ال��ب��ع��ث ب��امل�����ص��ارك��ة يف ال��ع��م��ل 
ودعا  ال��ب��اد.  يف  االن  القائم  ال�صيا�صي 
توحيد  اىل  ال�صيا�صية  القوى  اجلبوري 
اعادة  يحاول  من  كل  ومواجهة  جهودها 
هيئة  دع���ا  ك��م��ا  ال�صلطة.  اىل  البعثين 
القانون  تنفيذ  اىل  وال��ع��دال��ة  امل�صاءلة 
ب��ق��رارات  �صمل  م��ن  م��ع  الت�صاهل  وع��دم 

االجتثاث. 

�شتة فائزين فـي النتخابات ي�شملهم اجتثاث 
البعث والنزاهة توقف �شفراء عن العمل 

 بغداد/ ن�سري العوام 

التحالفات  حول  املفاو�صات  ملف  مايزال    
التي  بال�صخ�صية  التكهنات  ظل  يف  م�صتمرًا 
�صتكلف بت�صكيل احلكومة ، فيما يرغب البع�س 
وي�صري   ، ال�صابقة  بالتحالفات  باالحتفاظ 
قد  التحالفات  خريطة   ان  اىل  االخر  البع�س 
تتغري. وقال القيادي يف التحالف الكرد�صتاين 
االئتاف  هو  لتحالفه  االقرب  ان  انور:  احمد 
القانون  دولة  وائتاف  العراقي  الوطني 
زمن  منذ  و�صابقة  م�صرتكة  روؤى  لوجود 
املعار�صة، مبينا ان مر�صح الكرد ملن�صب رئي�س 
انور  وا�صاف  طالباين،  جال  هو  اجلمهورية 
ل� )املدى(: اأن مو�صوع اختيار رئي�س الوزراء 
للحكومة املقبلة ح�صم من قبل املحكمة االحتادية 
عن تف�صري الكتلة االكرب وان التحالفات �صتحدد 
املر�صح االبرز وان املباحثات مل تبداأ اىل االن 
اىل  ت�صل  مل  حوارات  يجري  الذي  ان  ،مبينا 

املباحثات الر�صمية.

الوطني  االئتاف  ع�صو  توقع  جانبه  من 
ت�صكيل  يتم  ان  البياتي  مهدي  حممد  العراقي 
بعد  يوما   )15( تتجاوز  ال  مبدة  احلكومة 
م�صريا   ، النواب  ملجل�س  جل�صة  اول  عقد 
من  وا�صعا   ائتافا  �صت�صكل  قائمته  ان  اىل 
م�صتبعدا  االن،  جتريها  التي  حواراتها  خال 
معينة  قائمة  على  حمرًا  خطوطا  قائمته  و�صع 
و�صفها  التي  ال�صخ�صيات  بع�س   با�صتثناء 
)املدى(:"  ل�  البياتي  .ونفى  )بال�صدامية( 
من  ال�صدري  التيار  ان�صحاب  عن  ا�صيع  ما 
بالت�صريحات  املو�صوع  هذا  وا�صفا   ، قائمته 
يعادون  الذين  ال�صيا�صين  قبل  من  املغر�صة 
وتابع:"انه  تعبريه(.  )ح�صب  ال�صدري  التيار 
النية  لائتاف بالتم�صك باأي من�صب او وزارة 
وان املهم لدينا يف الوقت احلا�صر هو ت�صكيل 
ان  ،مبينا  العراقي  املواطن  وخدمة  احلكومة 
تويل  ب�صاأن  ال�صيا�صين  بن  دار  حديثًا  هناك 
الربملان  رئا�صة  من�صب  املهدي  عبد  د.عادل 
احمر  خط  او  اعرتا�س  اي  لدينا  لي�س  ونحن 

على اي �صخ�صية �صيا�صية موجودة بتويل اي 
من�صب ، وذكر انهم يعار�صون املوالن حلزب 
البعث وال�صدامين فقط ، موؤكدا ان احلكومة 
القادمة �صتكون )توافقية( خالية من اي عن�صر 

من عنا�صر حزب البعث املنحل.
التوافق  با�صم  الر�صمي  املتحدث  قال  ذلك  اىل 
العراقي  �صليم اجلبوري: اأن التوافق مل حت�صم 
امرها ب�صكل واأ�صح يف م�صاركتها يف احلكومة 
اأي طرف �صيا�صي". اأو حتالفها مع  من عدمها 
وا�صاف اجلبوري ل� )املدى(: اإن قرار امل�صاركة 
مناق�صات  اإىل  يحتاج  املقبلة  احلكومة  يف 
و�صرنى  التوافق   قيادات  بن  م�صتفي�صة  
موؤيدين  �صنكون  وقطعا  امل�صلحة  تكمن  اأين 
بن  من  هناك  كان  اذا  وما  �صوبها  ومتجهن 
من  قريبا  ويكون  الطموح  يلبي  ما  الكتل  هذه 
اجلبوري  واأو�صح  ال�صيا�صي".  برناجمنا 
:"لقد اأجرينا لقاءات وتلقينا ات�صاالت من عدة 
اأطراف تريد منا امل�صاركة يف احلكومة اإال اأننا 

مل نح�صم اأمرنا حتى االآن".

15

14

تعيــد ن�شــر  اأ�شــماء اأع�شــاء جمل�ــس النــواب اجلديــد

ــوز ثمني ــف ــد الـــعـــودة مــن مــلــعــب الــنــا�ــشــريــة ب ــري الــطــلــبــة ي

نواب ي�شعون اإىل الحتفاظ بالتحالفات ال�شابقة.. 
واآخرون يتوقعون ت�شكيل احلكومة فـي فرتة قريبة

 بغداد / املدى 

تتجه  الربملان اجلديد   اع�صاء  ا�صماء  اإعان  بعد 
االأنظار اإىل الرئي�س جال طالباين، الذي يوجب 
النواب  جمل�س  دع��وة  ال��ع��راق��ي  الد�صتور  عليه 
اجلديد اإىل االنعقاد، خال مهلة 15 يومًا، الختيار 

رئي�س جديد للباد، وت�صكيل احلكومة اجلديدة.
يف  الثلثن  الأغلبية  اجلديد  الرئي�س  و�صيحتاج 
املجموع.  ن�صبته 216 مقعدًا من  ما  اأي  الربملان، 
وبعد انتخابه، يكلف الرئي�س مر�صح الكتلة االأكرب 
ولي�س  االنتخاب(،  بعد  ائتاف  اأك��رب  )اأي  ع��ددًا 
بعدها،  االنتخابات.  مقاعد  باأكرب  الفائزة  الكتلة 
ت�صكيلته  باختيار  امل�صّمى  ال���وزراء  رئي�س  يبداأ 
لنيل  ال��ن��واب  جمل�س  على  وعر�صها  ال��وزاري��ة 
الثقة. اأما اإذا ف�صل في�صار اإىل تكليف مر�صح اآخر 

من قبل رئي�س اجلمهورية.
واأعطى الد�صتور احلق يف ت�صكيل احلكومة اإىل 
ما  اإىل  مقاعدها  عدد  ي�صل  التي  النيابية  الكتلة 
مقاعد  جمموع  من  واح��د  زائ���دًا  الن�صف  ن�صبته 
على  ق��ادرة  لتكون  مقعدًا،   325 البالغة  الربملان 
حتقيق االأغلبية. اأي اأن الكتلة االئتافية هي التي 
وبحا�صل  االنتخابات،  نتائج  اإعان  بعد  تت�صكل 

جمع مقاعد الكتلتن، يجب اأن حت�صل على 163 
م��ن احل�صول عليها  ب��د  ال  م��ق��ع��دًا. وه���ذه الزم���ة 
لت�صكيل واختيار رئا�صة الوزراء الأنها تت�صكل من 

الن�صف زائدًا واحد من جمموع 325.
ويبدو اأن التوافقات بن الكتل الربملانية �صتكون 
اجلمهورية  رئي�صي  الختيار  النهائي  احل��ل  هي 

والوزراء ف�صًا عن الت�صكيلة الوزارية. 
 ويف ح��ال ت�����ص��اوي امل��ق��اع��د ب��ن ائ��ت��اف "دولة 
القانون" الذي يراأ�صه املالكي و"القائمة العراقية" 
ف�صيتم  النواب،  جمل�س  يف  عاوي  يراأ�صها  التي 

تكليف من يح�صل على 163 �صوتًا.
عدد  اأك��رب  على  احل�صول  يف  لي�صت  العربة  اإذًا،   
من املقاعد يف جمل�س النواب، بل فيمن �صيح�صل 

على موافقة 163 �صوتًا داخل جمل�س النواب.
املقاعد  يف  االأوىل  الفائزة  القوائم  تتمكن  ول��ن 
الربملانية من ا�صتمالة رئي�س اجلمهورية لتكليفها 
موافقة  �صمنت  قد  تكن  مل  ما  احلكومة،  بت�صكيل 
غالبية جمل�س النواب املتمثلة بعدد 163 �صوتًا. 

بتكليف  املنتخب  اجلمهورية  رئي�س  و�صيقوم 
ال  ال��د���ص��ت��ور  لكن  ال�����وزارة.  لت�صكيل  �صخ�صية 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  يكون  اأن  ي�صرتط 
يجوز  اأي  ال��ن��واب،  جمل�س  اأع�صاء  من  ال���وزراء 

االختيار من داخل املجل�س اأو خارجه.
 ويجب على رئي�س اجلمهورية اأن ي�صدر التكليف 
خال 15 يومًا. ويعطي املكلف لت�صكيل احلكومة 
على  حكومته  لعر�س  �صهر  على  ت��زي��د  ال  مهلة 
من  عليها  املوافقة  على  للح�صول  النواب  جمل�س 

82 �صوتًا اإىل 163 �صوتًا.
اأو  ال���وزارة  بت�صكيل  املكلف  اإخ��ف��اق  ح��ال    ويف 
يتوىل  ال��ن��واب  جمل�س  م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول 
تكليف  ي���وم���ًا   15 خ����ال  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 

�صخ�صية اأخرى.
حاليًا  اجل��اري��ة  ال�صيا�صية  امل��ب��اح��ث��ات  وت�صري 
العراقية"  "القائمة  بن  قوي  تناف�س  وجود  اإىل 
املن�صب،  ه��ذا  على  للح�صول  القانون"  و"دولة 
فيما ترتقب قائمة االئتاف الوطني مباحثاتها مع 
ان حت�صل  التي ميكن  الكتلة  الكتل ومعرفة  هذه 
منها على مكا�صب على الرغم من رغبة قادتها باأن 
العراقية  وهي  االأرب��ع  ال�صيا�صية  الكتل  ت�صرتك 
وائ���ت���اف دول����ة ال��ق��ان��ون واالئ���ت���اف ال��وط��ن��ي 
احل��ك��وم��ة..  بت�صكيل  ال��ك��رد���ص��ت��اين  وال��ت��ح��ال��ف 
اىل  واملالكي  ع��اوي  قائمتي  ان��ظ��ار  تتجه  فيما 
ا�صا�صيا  ثقا  ي�صكل  ال��ذي  الكرد�صتاين  التحالف 

يف التحالفات القادمة.  

بعد اإعالن اأ�سماء اأع�ساء جمل�س النواب 

املقبلة  للحكومة  د�ــشــتــوريــة  ـــارج  خم ــن  ع الــبــحــث 

قوات عراقية اثناء تدريب ع�صكري يف �صمال بغداد .. اأ ف ب

تنويه

  تطلق بالونات الفرح فـي 
�شماء جامعة بغداد

تفا�سيل �س 9-8

اليوم الثاين لـ )جتلياتهن(


