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رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
 فخري كرمي 

جريدة �سيا�سية يومية 
�سفحة 16500مع ملحق 16 

دينار �صفحة

�ليوم مع

100 يوم جديدة.. و�حتمال �إقالة وزر�ء �أو تر�سيق �حلقائب

م�شادر: احلكومة ال تزال ت�شك باملتظاهرين 
وترّوج الخرتاق مافيا الت�شليب

 بغد�د/ علي عبد�ل�سادة

ـــــ 100  ـــع اقــــــراب نــهــايــة مــهــلــة ال م
احلكومية  الأجــــهــــزة  جتــــري  يـــــوم، 
لحتواء  الكوالي�س،  يف  ا�ستعدادات، 
تظاهرات حمتملة اعتبارا من العا�سر 
ك�سفت  فــيــمــا  املــقــبــل،  ـــران  حـــزي مـــن 
رئي�س  اأن  ــلــمــدى  ل عــلــيــمــة  ــادر  مــ�ــس
يوم   100 اإىل  املهلة  �سيمدد  احلكومة 
اأخرى، يف حماولة لك�سب وقت اأطول 

وامت�سا�س حركة ال�سارع.
فر�سيات  تظهر  وقــت  يف  ذلــك،  يــاأتــي 
يف  �سيجري  عــّمــا  خمتلفة  �سيا�سية 
ــتــي كان  الـــبـــاد بــعــد نــهــايــة املــهــلــة ال
نوري املالكي قد منحها قبل ما يقارب 
الإقــــدام  بينها  مــن  ــثــاث،  ال الــ�ــســهــور 
اإقالة وزراء  اأو  على تر�سيق حكومي، 
جيدة  اجناز  ن�سب  حتقيق  يف  ف�سلوا 
هذه  مثل  لكن  املا�سية.  الأيـــام  خــال 
لأنها  التحقق  �سعبة  تبدو  الفر�سيات 
ترتبط بتوافقات �سيا�سية غري مكتملة 
ا�ستع�ساء  مع  خ�سو�سا  اليوم،  حتى 

التو�سل اإىل ت�سمية وزراء الأمن. 
و�سبق للمالكي اأن اأعطى للحكومة يف 
27 �سباط املا�سي مهلة 100 يوم بعد 
تطالب  احتجاجية  تظاهرات  ــدلع  ان
املراقبني  لــكــن  اخلـــدمـــات  بــتــحــ�ــســني 
يعتقدون بان الأداء احلكومي مل ي�سهد 

اأي تطور.
اأن  بــاملــدى  خا�سة  مــ�ــســادر  وك�سفت 
اإجراءات اأمنية �سارمة �ستنفذ اعتبارا 
نهاية  ت�سبق  التي  القليلة  الأيـــام  من 
تفتي�س  حــمــات  وتــتــ�ــســمــن  ــة،  ــل ــه امل
ومراقبة لنا�سطني وفاعلني يف حركات 

الحتجاج.
الأمنية  الأجــهــزة  بــان  امل�سادر  وتفيد 
املتظاهرين  اخـــراق  لفكرة  �ــســروج 
اإىل  تنتمي  م�سبوهة  عنا�سر  قبل  من 
معادية  اأطــــراف  اأو  الــقــاعــدة  تنظيم 
للعملية ال�سيا�سية، اأو من قبل اأع�ساء 
خال  قــامــت،  اإجــرامــيــة  ع�سابات  يف 
كميات  ب�سحب  املــا�ــســيــة،  الأ�ــســابــيــع 

اإ�سارة  يف  احلديد  مق�سات  من  كبرية 
�سرقة  عــمــلــيــات  وقـــوع  احــتــمــال  اإىل 

كبرية.
اإجراءات  اأن  نا�سطون مدنيون  ويرى 
بني  الفجوة  �ستعمق  الــنــوع  هــذا  مــن 
اأن  تثبت  وهـــي  ــارع،  ــ�ــس وال ال�سلطة 
بالعقلية  تفكر  تــزال  ل  الدولة  اأجهزة 
املتظاهرين  بــهــا  خــونــت  الــتــي  ذاتــهــا 
جريت  حني  �سباط   25 اأحــداث  ع�سية 

التظاهرات حلزب البعث املنحل.
وقال احد اأع�ساء جتمعات الحتجاج، 
ت�ستعد  اإنها  اأ�سمه،  عن  الك�سف  رف�س 
الحتجاج  و�ستوا�سل  املهلة،  لنهاية 

بطريقة �سلمية، لكنه ل يعرف اإن كانت 
�ستكون بحجم كبري هذه املرة.

لكن النائبة وحدة اجلميلي عن ائتاف 
الحتجاجات  اإن  تــقــول  ــة  ــي ــعــراق ال
نهاية  بــعــد  اكـــر  ب�سكل  �ستتوا�سل 
يف  حتــول  اأي  ترجح  ل  لكنها  املهلة، 
"لن تكون م�سابهة ملا  نوعية املطالب: 
املحتجون  العربية،  املنطقة  يف  حدث 

ل يزالون يطالبون باإ�ساح النظام".
ت�سريح  يف  اجلميلي  ت�ستبعد  ومل 
لـــلـــمـــدى اأمــــ�ــــس حـــــــدوث خــــروقــــات 
وانتهاكات حلقوق الإن�سان من جانب 

الأجهزة الأمنية.

للمدى  ذلك، ك�سفت م�سادر عليمة  اإىل 
املالكي  نـــوري  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  اأن 
يوم   100 مــدة  ـــوزراء  ال منح  �سيقرر 
اأخرى لتنفيذ براجمهم اخلا�سة بتلبية 
اخلدمات  وحت�سني  ال�سعب  مطالب 
والــقــ�ــســاء عــلــى الــبــطــالــة واحلــــد من 

الف�ساد.
ونقلت م�سادر خا�سة عن قيادي مقرب 
ب�سرورة متديد  اقتنع  انه  املالكي  من 
تــاأكــده من موافقة  لــلــوزراء بعد  املــدة 
احلكومة  يف  امل�ساركة  النيابية  الكتل 
بع�س  ا�ستبعدت  جانبها،  ومن  عليها. 
الأطراف امل�ساركة يف احلكومة حت�سن 

اإىل  ذلــك  واأرجــعــت  احلكومي،  الأداء 
عدم طرح احلكومة احلالية لرناجمها 
اإىل  بــالإ�ــســافــة  الــنــواب  اأمـــام جمل�س 
ملجل�س  الداخلي  النظام  اإعداد  تعطيل 

الوزراء.
�سباط  مــن  الــــ25  منذ  الــعــراق  و�سهد 
ــحــاء  ــت اأن املــا�ــســي، تــظــاهــرات جــاب
والتغيري  بــالإ�ــســاح  تــطــالــب  ــبــاد  ال
يف  امل�ست�سري  الف�ساد  على  والق�ساء 
مفا�سل الدولة، نظمها �سباب من طلبة 
عر  م�ستقلون  ومثقفون  اجلامعات 
مواقع التوا�سل الجتماعي يف �سبكة 

الإنرنت.

احلكومة تتدخل لإيقاف اإ�ضراب يف اكرب ثالثة حقول

ع��م��ال ن��ف��ط ع��راق��ي��ون: اأج���ورن���ا رب���ع م��ا ي��ت��ق��ا���ض��اه الأج��ن��ب��ي

�جر�ء�ت �منية م�شددة بعد �لتفجري�ت �الخرية يف كركوك �أم�س.. )�أ.ف.ب(

 عن: �أفكار عن �لعر�ق

يف منت�سف اآذار 2011 هدد احتاد النفط 
يف الب�سرة بالإ�سراب عن العمل يف ثاثة 
من اكر حقول النفط يف العراق. وخطط 
احلقول  تلك  يف  العمل  لإيــقــاف  الحتـــاد 
ال�ستماع  على  احلكومة  اإجــبــار  لغر�س 

اإىل مطالبهم اخلا�سة بزيادة الأجور.
يف  ــــراب  الإ�ــــس ـــغـــى  األ الحتــــــاد  اأن  اإل 
حمافظ  تدّخل  ب�سبب  الأخــرية  اللحظات 
الب�سرة، ولكن من غري املحتمل اأن يتمكن 

املحافظ من حل م�ساكل العمال.
الرميلة  حــقــول  الــنــفــط يف  عــمــال  وهـــدد 
باإ�سراب  الب�سرة  يف  وجمنون  والزبري 
ملدة يوم واحد يف 17 اأيار 2011 واأكدوا 
ويغلقون  العمل  عــن  �سيتوقفون  اأنــهــم 
مداخل احلقول ومينعون العمال الأجانب 

من دخولها. 

قبل اليوم املحدد لاإ�سراب تدّخل حمافظ 
الب�سرة خلف عبدال�سمد وطلب الجتماع 
كانت  �سكاواهم.  اإىل  بالعمال وال�ستماع 
العمال  اأن  هـــي  الــرئــيــ�ــســيــة  الــ�ــســكــوى 
يتقا�سون  احلــقــول  هـــذه  يف  الأجـــانـــب 
العراقيني  العمال  اأجور  تزيد عن  اأجــورا 
فان  والغاز،  للنفط  هايز  تقرير  – ح�سب 
عمال النفط العراقيني يح�سلون على اقل 
الأجور يف العامل. عامليا، يبلغ معدل اأجور 
ال�سنة.  يف  دولر   76،000 النفط  عامل 
اأما عمال النفط الأجانب يف العراق فيبلغ 
معدل اأجور الواحد منهم 94،800 دولر 
النفط  عامل  فــان  ذلــك  مقابل  ال�سنة.  يف 
دولر   22،000 على  يح�سل  الــعــراقــي 
فقط يف ال�سنة. هذه الفجوة الكبرية يف 
الأجور كانت واحدة من الدوافع الرئي�سة 

للدعوة اىل الإ�سراب. 
يبلغ اإنتاج النفط يف هذه احلقول الثاثة 

للعراق،  الكلي  الإنــتــاج  ن�سف  مــن  اأكــر 
الباد  يف  حقل  اكــر  هــو  الرميلة  فحقل 
النفطية  الــعــامل  اكــر حقول  مــن  وواحـــد 
برميل.  مليار   18 يبلغ  احتياطي  ب�سعة 
الريطانية  النفط  �سركتي  تقوم  حاليا 
مع  احلــقــل  بتطوير  الوطنية  ال�سني  و 

منظمة ت�سويق النفط احلكومية.
احلقل ينتج 1،1 مليون برميل يوميا اأي 
اقل بقليل من ن�سف اإنتاج العراق الكلي. 
بينما يعتر حقل جمنون ثالث اكر حقل 
 12،6 يبلغ  احتياطي  ب�سعة  العراق  يف 
�سركة  بت�سغيله  وتــقــوم  بــرمــيــل،  مليار 
برونا�س  و�سركة  امللكية  الهولندية  �سل 

املاليزية و�سركة نفط مي�سان احلكومية.
واأخريا، حقل الزبري الذي يعتر �ساد�س 
اكر حقل ب�سعة احتياطي يبلغ 4 مايني 
اليطالية  اأيــنــي  �سركة  وتــديــره  برميل 
المريكية  اوكــ�ــســدنــتــال  نــفــط  و�ــســركــة 

و�سركة  اجلنوبية  الكورية  غاز  و�سركة 
نفط مي�سان. 

اإلغاء توقف العمل حتى ليوم واحد  رغم 
الحتاد  يح�سل  اأن  املحتمل  مــن  فلي�س 
مع  نــقــا�ــســه  وراء  مــن  نتيجة  اأيــــة  عــلــى 
اأو  اأية �ساحية  املحافظ الذي لي�س لديه 
�سلطة بخ�سو�س اأجورهم اأو بخ�سو�س 
ذلك  اأن  اإذ  الـــبـــرول،  حــقــول  تــ�ــســغــيــل 
واحلكومة  النفط  وزارة  �ساحية  مــن 

املركزية.
يقول احد املحللني من الإندبندنت هريالد 
تربيون باأنه ي�سك اأن تكون لدى الوزارة 
لأن  الأجـــور  لــزيــادة  الــازمــة  التمويات 
لل�سركات  بالدفع  تبداأ  اأن  الـــوزارة  على 
التطويرية  بامل�ساريع  والبدء  الأجنبية 
العماقة يف البنية التحتية للنفط والغاز 

يف العراق. 
 ترجمة عبد�خلالق علي

 بغد�د/ �ملدى

املخ�س�سة  املــراكــز  اإحـــدى  يف  يقيمون  عراقيني  لجئني   710 نحو  ينتظر 
اللجوء  بانتظار منحهم حق  ماليزيا م�سريا جمهول  الاجئني يف  ل�ستقبال 

يف ا�سراليا، بح�سب �سحيفة "ديلي �ستار" املاليزية.
 93" اأن  فيه  جاء  خرا  الأول،  اأم�س  ال�سادر،  عددها  يف  ال�سحيفة  ون�سرت 
العليا ل�سوؤون  اإجمايل عدد الاجئني الذين �سجلت املفو�سية  األف لجئ هو 
لإيــواء  املخ�س�سة  املــراكــز  يف  اأ�سماءهم  املتحدة  ــاأمم  ل التابعة  الاجئني 
الاجئني يف ماليزيا"، م�سرية اإىل اأن "من بني هوؤلء الاجئني 710 لجئني 
من  ماليزيا  يف  امل�سجلني  الاجئني  "اأغلب  اأن  ال�سحيفة  عراقيني".واأ�سافت 
"الاجئني  اأن  مبينة  والعراق"،  واأفغان�ستان  وال�سومال  مانيمار  هي  دول 
اإياهم  متنحها  خا�سة  تعريف  بطاقات  على  ح�سولهم  عند  وحتى  العراقيني 
يتعر�سون  فاإنهم  املتحدة  لاأمم  التابعة  الاجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 

للم�سايقات من قبل ال�سلطات املاليزية".
اإىل اتفاق مع احلكومة املاليزية يف 8  وكانت احلكومة ال�سرالية تو�سلت 
اإىل  الذين و�سلوا  اللجوء  اأيار اجلاري ي�سمح برحيل جمموعة من طالبي 
�سواطئها على منت قوارب اإىل ماليزيا مقابل التعهد بالبحث يف طلبات اللجوء 
ال�سلطات يف ا�سراليا  التي تقدموا بها، ووفق التفاق بني اجلانبني تتعهد 

بقبول عدد اأكر من الاجئني الذين نظرت الأمم املتحدة يف طلباتهم.
 �لتفا�سيل �ص3

ماليزيا تالحق 700 عراقي 
يف طريقهم اإىل �شيدين

 متابعة/ �ملدى

كا�س  نهائي  ربع  دور  اىل  اربيل  فريق  تاأهل 
تامبني�س  فريق  على  تغلبه  بعد  ال�سيوي  الحتاد 

ال�سنغافوري بهدف نظيف.
فران�سوا  ملعب  على  مباراة جمعتهما  ذلك يف  جاء 
حريري يف اربيل، �سهدت �سغطا كبريا من النادي 
العراقي ال ان براعة حار�س مرمى نادي تامبني�س 
الـ  وقفت حائا دون ت�سجيل اي هدف طوال فرة 

90 دقيقة.
م�سلم  البديل  ،متكن  الول  ال�سايف  ال�سوط  ويف 
مبارك من ت�سجيل هدف فريقه بعد دربكة يف منطقة 
اجلزاء، لتنتهي بعدها املباراة بفوز اربيل وتاأهله 

اىل دور ربع النهائي لكا�س الحتاد ال�سوي.
وتاأهل فريق نادي دهوك لكرة القدم اىل ربع نهائي 
كاأ�س الحتاد الآ�سيوي بعد فوزه على �سيفه دميبو 
الهندي بهدف نظيف اأم�س الثاثاء يف اطار الدور 

الثاين من امل�سابقة.

نف�سه على  اية �سعوبة يف فر�س  مل يواجه دهوك 
ت�سديد  من  ومتكن  بدايتها  منذ  املباراة  اأجواء 
وجنح  دميبو  مرمى  على  الهجومية  حماولته 
خالد  ترجم  عندما   18 الدقيقة  يف  �سباكه  هز  يف 
كرة  من  املقدمة  يف  وو�سعه  فريقه  اف�سلية  م�سري 
اللقاء خطاأ  ان منح حكم  ثابتة �سددها قو�سية بعد 
لدهوك �سد دميبو نتيجة اعثار مهاجم دهوك احمد 

مناجد.
 تفا�سيل �خرى يف �مللحق �لريا�سي

اربيل ودهوك اىل ربع نهائي االحتاد اال�شيوي

العراق ال 
ي�شدد فواتري 

الكهرباء ب�شبب 
عقوبات اإيران

 بغد�د/ �ملدى

�سعيد  �سال  رعد  الكهرباء  وزير  قال 
بالغة يف  الوزارة تواجه �سعوبة  اإن 
حتويل م�ستحقات مالية اإىل احلكومة 
الدولية  العقوبات  ب�سبب  الإيرانية 

املفرو�سة على طهران.
ــقــاء الـــوزيـــر وفــدا  جـــاء ذلـــك خـــال ل
يف  الإيـــــراين  ال�سفري  �ــســم  اإيــرانــيــا 
الطاقة  ــر  ووزي دنائي  ح�سن  الــعــراق 
ــاح بـــريوزي  ــت ــــــراين الــ�ــســابــق ف الإي
وعددا من مديري ال�سركات الإيرانية 

املتخ�س�سة بالكهرباء والوقود.
عــلــى ما  الــلــقــاء  ــنــى �سعيد خـــال  واأث
الإيــــراين  اجلــانــب  بـ"�سر  و�ــســفــه 
وزارة  على  املرتبة"  الــديــون  على 
الطاقة  بيع  جــراء  العراقية  الكهرباء 
التو�سل  وعـــدم  للعراق  الكهربائية 
امل�ستحقة  املبالغ  لإيــ�ــســال  اآلــيــة  اإىل 
على  املفرو�سة  العقوبات  ب�سبب  لهم 
امل�ساألة  ببحث  الوزير  وتعهد  اإيــران. 
مع جمل�س الوزراء للمرة الثانية ليتم 
قيمتها  حتــدد  مل  التي  املبالغ  حتويل 
البنك  اإىل  العراقي  البنك املركزي  من 

املركزي الإيراين.
طاقة  ــتــورد  يــ�ــس الـــعـــراق  اأن  يـــذكـــر 
العا�سمة  لتغذية  اإيــران  من  كهربائية 
ال�سرقية يف  املـــدن  مــن  بــغــداد وعـــدد 
جملة  تنفيذ  اإىل  ي�سعى  الــذي  الوقت 

م�ساريع جديدة خال الفرة املقبلة.

 بغد�د/ �ملدى

ــكــي، اأم�س  ــال ــدد رئــيــ�ــس الــــــوزراء نــــوري امل �ــس
حقه  من  لي�س  النواب  جمل�س  اأن  على  الثاثاء، 
الوزراء  جمل�س  اأن  اإىل  لفتا  القوانني،  ت�سريع 
التي  الوحيدة  اجلهات  هي  اجلمهورية  ورئا�سة 
ا�ستغرابا  لقي  الذي  الأمــر  الت�سريع،  حق  متتلك 

من مقرر جمل�س النواب.
الرملان  حق  من  :"لي�س  قوله  املالكي  عن  وُنِقَل 
"ت�سريع  اأن  موؤكدا  ابتداًء"،  القوانني  ي�سرع  اأن 

القوانني يجب اأن يكون من قبل جمل�س الوزراء 
اأو رئا�سة اجلمهورية ح�سرا".

اأن  النواب  "من حق جمل�س  اأن  املالكي  واأ�ساف 
جمل�س  على  ويعر�سه  قــانــون،  م�سروع  يقرح 
ــان  ــرمل ــــــوزراء ملــنــاقــ�ــســتــه، ثـــم يــر�ــســل اإىل ال ال

للت�سويت عليه".
ويرى مراقبون اأن جزءا من اخلافات ال�سيا�سية 
�سيا�سية  اأطــــراف  بــرغــبــة  تتعلق  الــفــرقــاء  بــني 
ال�سيا�سي  القرار  اإ�سدار  مراكز  على  بال�سيطرة 

واحلكومي يف الباد.

حممد  ــنــواب  ال جمل�س  مــقــرر  �سكك  جــانــبــه  مــن 
اإىل  ن�سبت  التي  الت�سريحات  ب�سحة  اخلالدي 
املالكي، وقال "لي�س من املعقول اأن يجهل رئي�س 
الد�ستورية، ل �سيما وانه ميلك  الأمور  الــوزراء 

خرة برملانية وتنفيذية".
الواجبات  اأهم  من  واحدة  اأن  اخلالدي  واأ�ساف 
اأن م�ساريع  القوانني، مبينا  للرملان هي ت�سريع 
القوانني م�سدرها جمل�س الوزراء، اأما مقرحات 
القوانني تاأتي من ع�سرة نواب، نافيا قدرة جمل�س 
الوزراء ت�سريع القوانني لأنه ل ميلك �سوى رفع 

والت�سويت  لت�سريعها  النواب  ملجل�س  امل�ساريع 
عليها.

يف  احلــق  اأعطى  النافذ  الد�ستور  اأن  اإىل  ي�سار 
املادة 61 للرملان بت�سريع "القوانني الحتادية" 
كما ن�ست يف الفقرة الأوىل من املادة 60 على اأن 
"م�سروعات القوانني تقدم من رئي�س اجلمهورية 
الثانية  الفقرة  ن�ست  فيما  الوزراء"  وجمل�س 
ع�سرة  مــن  تقدم  الــقــوانــني  "مقرحات  اأن  على 
اإحدى جلانه  اأو من  النواب،  اأع�ساء من جمل�س 

املخت�سة".

املالكي: احلكومة وحدها ت�شرع القوانني.. لي�س الربملان

 بغد�د/ �ملدى

ك�سفت اإح�سائية غري ر�سمية وجود 62 دعوى 
ق�سائية موجهة من احلكومة اإىل و�سائل اإعام 
اكر  من  مراقبون  اعترها  وقت  يف  عراقية، 

التحديات التي تواجهها ال�سحافة العراقية.
وت�سري الإح�سائية التي ن�سرتها وكالة فران�س 
بينها نحو  اإىل وجــود نحو 62 دعــوى  بر�س 

�سحفيني  من  مالية  بتعوي�سات  تطالب   30
يف حمكمة الن�سر والإعام، تقدم بها جميعها 

اأ�سحابها خال الأ�سهر اخلم�سة املا�سية.
منها   35 دعـــوى   117 املا�سي  الــعــام  و�سهد 

تطالب بتعوي�سات مالية.
والإعـــام  الن�سر  ق�سايا  حمكمة  يف  وجــرت 
رفعها  التي  الت�سهري  لق�سية  الأوىل  املرافعة 
لانتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  رئي�س 

فرج احليدري �سد الكاتب ها�سم ح�سن، عميد 
كلية الإعام يف جامعة بغداد.

ملياري  قــدره  بتعوي�س  احلــيــدري  ويطالب 
اإىل  املحاكمة  اإرجاء  القا�سي  قرر  وقد  دينار. 

يوم غد اخلمي�س.
جريدة  يف  ن�سر  مــقــال  كتب  قــد  ح�سن  وكـــان 
عنوان  حتــت  املا�سي  الأ�ــســبــوع  "امل�سرق" 
اإىل  اإ�سارة  يف  امل�ستور"،  ك�سفت  "الفتاوي 

وقت  يف  قامت  التي  الفتاوي  حنان  النائبة 
عددا  واأبـــرزت  احلــيــدري  با�ستجواب  �سابق 
تتحدث عن جملة خمالفات  التي  الوثائق  من 

ارتكبت داخل مفو�سية النتخابات.
العراق  يف  لاإعاميني  املحاكمات  وجتـــري 
يف ظل قوانني �سرعت اإبان نظام �سدام الذي 

ا�سقط يف العامل 2003.
وقال ها�سم اإن "املعيب اأن اأتعر�س للق�ساء من 

قبل اإحدى موؤ�س�سات الدميقراطية، )مفو�سية 
الدميقراطية  ا�ستخدمت  التي  النتخابات( 

لتفعيل قوانني دكتاتورية".
لتكميم  �سيا�سة  هـــذه  اأن  "اعتقد  واأ�ـــســـاف 
الدعاوى ل تقل خطورة  )...( وهذه  الأفــواه 
ا�ستخدام  مـــن  الـــ�ـــســـوارع  يف  يــجــري  عــّمــا 
لاأ�سلحة املزودة بكوامت ال�سوت من اجل قتل 

الأبرياء".

احلريات  ملــر�ــســد  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  وراأى 
"املطالبة  اأن  الــعــجــيــلــي  زيــــاد  الــ�ــســحــافــيــة 
وغري  قانوين  غري  اأمــر  خيالية  مالية  مببالغ 

د�ستوري".
الدعاوى  بع�س  اأن  اإىل  العجيلي  واأ�ـــســـار 
وباتت  مالية،  مببالغ  املطالبة  حتى  جتاوزت 

تطالب بالإغاق.
 �لتفا�سيل �ص3

ال�شحفيييني ميين  مالييية  بتعوي�شييات  يطالبييون  حكوميييون  م�شوؤولييون 

 متابعة/ �ملدى

ك�سفت القائمة العراقية عن اإن وزير الربية احلايل حممد 
ومايل  اإداري  ف�ساد  وجود  اإىل  ت�سري  بوثائق  زودها  متيم 
يف الوزارة يف عهد الوزير ال�سابق خ�سري اخلزاعي، مما 

ي�ستدعي جمع تواقيع ل�ستجوابه.
اأم�س  لاأنباء  كرد�ستان  لوكالة  املــا  حيدر  النائب  ــال  وق
عن  بوثائق  زودنــا  متيم  حممد  الربية  اإن"وزير  الثاثاء 
ميكن  ل  الوثائق  هــذه  اأن  اإذ  ومــايل،  اإداري  ف�ساد  وجــود 
ال�سكوت عليها ول ميكن للتوافقات ال�سيا�سية اأن تكون على 

ح�ساب ال�سعب العراقي".

 يذكر اأن خ�سري اخلزاعي القيادي يف ائتاف دولة القانون 
الدعوة  حلزب  العام  والأمــني  املالكي  نــوري  يتزعمه  الــذي 
تنظيم العراق، ي�سغل حاليا من�سب نائب رئي�س اجلمهورية 

وكان يف احلكومة املا�سية ي�سغل من�سب وزير الربية.
واأ�ساف "نحن �سد ت�سيي�س ملفات النزاهة ولو كان عاوي 
اأو املطلك متهمني بق�سايا ف�ساد فلن نوفر احلماية القانونية 

لهما".
م�سريا اإىل اأن "ال�ستجواب من مهام اأع�ساء جمل�س النواب 
وان اأي م�سوؤول تتوفر لدينا عليه اأدلة �سنقوم با�ستجوابه 
رادعا  ذلك  يكون  اأن  اجل  لأنه واجب وطني و�سرعي ومن 

للم�سوؤول يف احلكومة احلالية".

العراقية تت�شلم وثائق ف�شاد تخ�س اخلزاعي

 بغد�د/ �يا�ص ح�سام �ل�ساموك

احل�سة  لتقليل  تركي  اأجـــراء  اأي  العراقية  احلكومة  رف�ست 
توزيع  اتفاقية  توقيع  عن  اأنــقــرة  امتناع  عن  كا�سفة  املائية، 
العراقي  الرملان  اإن  الدباغ  علي  الناطقية  وزير  وقال  املياه. 
توقيعها  املزمع  الإ�سراتيجية  التفاقية  على  الت�سديق  اأوقف 

مع تركيا، �سرط اأن توقع تركيا اتفاقية املياه مع العراق.
الزراعة  وزيــر  مع  الدباغ  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلــك  جــاء 

عزالدين الدولة اأم�س الثاثاء يف بغداد، وح�سرته املدى.
العراق  تبديد  عن  تتحدث  التي  الركية  املزاعم  الدباغ  ونفى 
ثروته املائية، وقال "ل توجد اأية كمية من املياه العراقية متر 
الفائدة منها وا�ستثمارها"، مو�سحا  تتم  اأن  اإىل اخلليج دون 
العراق يف بع�س  اإىل  العربي هي ما يدخل  "اأن مياه اخلليج 
الأحيان". وانخف�ست ح�سة العراق من املياه ني�سان املا�سي 
من 140 مليارا �سنويا اإىل 35 مليار مر مكعب العام احلايل، 
الدول  مع  املتوازنة  بالعاقات  اأ�سمته  ما  اإىل  الفتقار  ب�سبب 
وزارة  اأن  يذكر  وتركيا،  و�سوريا  كاإيران  املجاورة  املت�ساطئة 
ن�سبة  و�سول  عن  احلايل  ال�سهر  مطلع  ك�سفت  املائية  املــوارد 
املياه اإىل 60% من الكتفاء الذاتي بعد �سقوط موجة الأمطار 

يف ني�سان املا�سي.

هذه  يف  ي�سل  اأن  الدولة  توقع  احلنطة  باإنتاج  يتعلق  وفيما 
ال�سبب  اأن  اإىل  املليون طن، لفتا  مليونني ون�سف  اإىل  ال�سنة 
الت�سويق  ا�سترياد احلنطة وال�سعري هو اخلوف من  من منع 
وجود  عن  الزراعة  وزير  ك�سف  اآخر،  �ساأن  يف  امل�سروع.  غري 
قرو�س مي�سرة للفاحني من دون فوائد ي�سل �سقفها الأعلى اإىل 
3 مليارات دينار، فيما عزا اإغراق ال�سوق العراقية باملنتجات 

الزراعية الأجنبية اإىل وجود خروقات يف املنافذ احلدودية.
منا�سدا  عاملية،  م�ساألة  املياه  �سحة  اإن  الــزراعــة  وزيــر  وقــال 
عن  ف�سا  الزراعة  يف  احلديثة  الو�سائل  ا�ستخدام  الفاحني 

اللجوء اإىل البذور التي تتحمل امللوحة العالية.
الديون  مــن  الفاحني  اأعــفــت  احلكومة  اأن  الــوزيــر  واأو�ــســح 
القطاع  دعم  يف  �سيا�ستها  من  كجزء   2003 قبل  بذمتهم  التي 

الزراعي.
وردا على �سوؤال لـ"املدى" حول اإجراءات احلكومة يف معاجلة 
قال  الأجنبية  الزراعية  باملنتجات  العراقية  ال�سوق  اإغـــراق 
الرملانية  القت�سادية  اللجنة  مع  اتفقت  الــوزارة  "اإن  الدباغ 
وجود  اأن  اإل  الزراعية،  املنتجات  بع�س  ا�سترياد  منع  على 
اأ�سهم  ال�سيطرة عليها  خروقات يف املنافذ احلدودية ل�سعوبة 
يف دخولها بطرق غري م�سروعة"، م�سددا على اأن املنتج املحلي 

ي�سد احلاجة بن�سبة قد ت�سل اإىل 80 باملئة.

الدباغ: جّمدنا االتفاق 
ال�شرتاتيجي مع تركيا ب�شبب املياه


