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حت�����رك ب����رمل����اين لإق���������رار ق����ان����ون الأح��������زاب
بغداد  /املدى
ك�شف �أع�ض ��اء يف جمل�س النواب عن رغبة جميع
الكت ��ل النيابية يف �إقرار م�ش ��روع قانون ت�ش ��كيل
الأحزاب ل�ض ��مان ا�س ��تقرار احلياة ال�سيا�سية يف
العراق  .ع�ضو اللجنة القانونية النائب عن القائمة
العراقية ار�ش ��د ال�ص ��احلي �أكد �أن جلنته ناق�ش ��ت
معظم مواد م�ش ��روع قانون الأحزاب ال�سيا�س ��ية،
معرب ��ا عن اعتقاده بح�ص ��ول �إجماع على متريره
ب�أقرب وقت ممكن ،م�شريا �إىل �أن ":ابرز امل�شاريع

زيكو يختار 30العب ًا
ا�ستعداداً لبطولة غرب
�آ�سيا يف الكويت

التي نحن ب�صدد ت�شريعها قانون ت�شكيل الأحزاب
ون�ص ��ر على �إقراره يف اق ��رب وقت ممكن ،ومتت
مناق�ش ��ة معظم مواده وبقي ��ت الأحكام اجلزائية،
و�سيكون هناك �إجماع على متريره" .النائب عن
كتلة املواطن علي �ش�ب�ر �أ�شار اىل حر�ص الربملان
عل ��ى متري ��ر قانون الأح ��زاب ،نظ ��را لأهميته يف
تنظيم احلياة ال�سيا�س ��ية العراق ،قائ ًال  ":حتاول
كل الكت ��ل ان تدف ��ع امل�س ��ودة نحو الت�ش ��ريع الن
جزءا من الأزمة ال�سيا�س ��ية التي متر بها البالد،
يتعلق بغياب قانون ينظ ��م عمل الأحزاب والكتل
الكبرية وال�صغرية " .النائبة عن "كتلة الأحرار"
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طالباين :العراق �ساحة ا�ستثمارية جاذبة لكثري من
ال�شركات العاملية
 بغداد  /املدى
�أك ��د رئي� ��س اجلمهورية ج�ل�ال طالباين �أن
البلد �أ�ص ��بح الآن �س ��احة ا�ستثمارية جاذبة
لكث�ي�ر م ��ن ال�ش ��ركات العاملي ��ة ويف �ش ��تى
االخت�صا�ص ��ات ،م�ض ��يف ًا �أن الع ��راق غن ��ي
برجاالته وثرواته وتاريخه العريق.
و�ش ��دد خ�ل�ال لقائه وف ��د ًا �أرميني ًا برئا�س ��ة
نائ ��ب رئي� ��س وزراء جمهوري ��ة �أرميني ��ا
�أرم�ي�ن كيفوركي ��ان عل ��ى �أهمية �أن ت�ش ��رع
�أرمينيا و�شركاتها بخطوات �سريعة وعملية
للم�س ��اهمة يف حملة اعادة البناء واالعمار
واال�ستثمارات املتنوعة يف العراق..
وقال �إن هناك �أر�ض ��ية م�ش�ت�ركة ووا�س ��عة
لتمت�ي�ن العالق ��ات الثنائية وتو�س ��يعها بني
جمهوري ��ة العراق وجمهوري ��ة �أرمينيا يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
والتجاري ��ة وجم ��االت �أخ ��رى للتع ��اون
الثنائي..
و�أ�ض ��اف طالب ��اين �أن تطوي ��ر العالق ��ات
الثنائي ��ة ب�ي�ن البلدين ال�ص ��ديقني �س ��يكون
مفي ��د ًا للطرف�ي�ن ،جم ��دد ًا رغب ��ة العراق يف
تو�س ��يع �آف ��اق التع ��اون وتعزي ��ز رواب ��ط
ال�ص ��داقة م ��ع جمهوري ��ة �أرميني ��ا ومب ��ا
يخدم املنفعة امل�ش�ت�ركة لل�ش ��عبني العراقي
واالرميني.
م ��ن جانبه ،نقل كيفوركي ��ان حتيات رئي�س
جمهورية �أرمينيا �س�ي�رج �ساركي�سيان اىل
الرئي� ��س طالب ��اين ومتنيات ��ه ل ��ه مبوف ��ور
ال�ص ��حة والعافي ��ة ،كم ��ا نق ��ل ر�س ��الة م ��ن
الرئي� ��س الأرمين ��ي اىل الرئي� ��س طالباين،
�أك ��د فيها اهتم ��ام �أرمينيا بتنمي ��ة العالقات
املتنوع ��ة واملنفع ��ة املتبادل ��ة م ��ع الع ��راق،

جم ��دد ًا فيها دعم ب�ل�اده للعملية ال�سيا�س ��ية
وم�س�ي�رة �إعادة البناء واال�ستقرار والتقدم
يف العراق.

و�أ�ض ��اف �أن ب�ل�اده لديها رغبة �ص ��ادقة يف
العم ��ل امل�ش�ت�رك �ض ��من اللجن ��ة احلكومية
امل�شرتكة بني اجلانبني من اجل بناء عالقات

�ساركي�سيان ،معرب ًا عن �شكره على ر�سالته
وت�أكيدات ��ه للعم ��ل مع� � ًا لتطوي ��ر م�س�ي�رة
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.

اقت�صادية وجتارية وثقافية وثيقة..
وح ّم ��ل الرئي� ��س طالب ��اين الوف ��د الزائ ��ر
حتيات ��ه اىل الرئي� ��س الأرمين ��ي �س�ي�رج

حمال لبيع املواد الغذائية ..ت�صوير :حممود ر�ؤوف

ال���ت���ج���ارة :ل��دي��ن��ا خ��ط��ط ب��دي��ل��ة ل��ل��ب��ط��اق��ة ال��ت��م��وي��ن��ي��ة
 بغداد  /املدى
دافع ��ت وزارة التج ��ارة يف احلكوم ��ة
االحتادي ��ة� ،أم� ��س اخلمي� ��س ،ع ��ن ق ��رار
�إلغاء برنامج التموين احلكومي (البطاقة
التمويني ��ة) ،مطمئن ��ة ال�س ��كان بوج ��ود
خطط بديلة �س ��تحد م ��ن ارتفاع الأ�س ��عار
من قب ��ل التج ��ار ومنها �ض ��خ موادها �إىل
ال�س ��وق .ومن املق ��رر �أن ينفذ ق ��رار �إلغاء
برنام ��ج التموين الذي ي�س ��تفيد منه نحو
 60يف املئ ��ة من العراقيني ،يف �ش ��هر �آذار
املقب ��ل عل ��ى �أن تق ��دم � 15ألف دين ��ار لكل
فرد.
وقال وزير التجارة خري الله ح�س ��ن بابكر

يف ت�ص ��ريح ن�ص ��ي �أر�سل لـ"�ش ��فق نيوز"
ع�ب�ر الربي ��د "ال توجد لدين ��ا �أية خماوف
�س ��واء يف وزارة التج ��ارة �أو يف جلن ��ة
ال�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية" من �إلغاء برنامج
البطاق ��ة التموينية .ويف وقت �س ��ابق من
�أم�س ،ندد رئي�س الربملان �أ�سامة النجيفي
بقرار �إلغاء برنامج التموين ،فيما اعتربته
حرك ��ة الوفاق التي يتزعمه ��ا �إياد عالوي،
غ�ي�ر �ص ��ائب و�سي�س ��هم يف رفع الأ�س ��عار
واال�ستغالل التجاري.
�إال �أن وزي ��ر التج ��ارة ق ��ال �إن "املرحل ��ة
الت ��ي يعي�ش ��ها الع ��راق حالي� � ًا تختلف عن
مرحل ��ة النظ ��ام ال�س ��ابق حي ��ث نعتمد يف
ه ��ذه املرحلة على نظ ��ام ال�س ��وق املفتوح
واغلب منافذنا احلدودية مفتوحة جلميع

كتلة املواطن :اتفاق مع دولة
القانون للدخول بقائمة واحدة
يف انتخابات جمال�س املحافظات
 بغداد /املدى
ك�ش���ف النائ���ب ع���ن كتل���ة
املواطن الربملانية علي �شرب،
ام����س اخلمي����س ،ع���ن ق���رب
�إع�ل�ان اتف���اق ب�ي�ن ائت�ل�اف
دول���ة القان���ون واملجل����س
الأعلى الإ�سالمي للدخول يف
قائمة موح���دة يف انتخابات
جمال�س املحافظات املقبلة.
وق���ال �ش�ب�ر لـ"امل�س���لة"� ،إن
"هناك اتفاقا �س���يتم الإعالن
عن���ه خ�ل�ال الأي���ام القليل���ة
املقبلة ب�ش���ان دخول ائتالف
دول���ة القان���ون واملجل����س
الأعل���ى الإ�س�ل�امي يف قائمة
موح���دة خلو����ض انتخابات
جمال�س املحافظات".
و�أ�ش���ار �ش�ب�ر �إىل �أن "هناك
مباحث���ات جت���ري حالي���ا
ب�ي�ن قي���ادات الكت���ل املكونة
للتحال���ف الوطن���ي للدخ���ول
يف قائم���ة موح���دة خ�ل�ال
االنتخاب���ات �أال ان التي���ار
ال�ص���دري يعار����ض ه���ذا
التوجه".
و�أو�ض���ح �ش�ب�ر �أن "التي���ار
ال�ص���دري يري���د الدخ���ول
مبف���رده ل�س���باق االنتخابات
وباخل�صو�ص يف املحافظات

الغربي���ة عل���ى �أن يع���ود من
جدي���د للدخ���ول يف ذل���ك
التحالف بعد االنتخابات".
يذك���ر �أن التحال���ف الوطن���ي
ي�ض���م ع���ددا م���ن الق���وى
ال�سيا�س���ية ال�ش���يعية ومنه���ا
ائتالف دولة القانون بزعامة
رئي�س الوزراء نوري املالكي
واملجل�س الأعلى الإ�س�ل�امي
بزعامة ال�س���يد عمار احلكيم
وكتل���ة الأح���رار اجلن���اح
ال�سيا�س���ي للتي���ار ال�ص���دري
بزعامة ال�سيد مقتدى ال�صدر
ومنظمة بدر وتيار الإ�صالح
وحزب الف�ض���يلة الإ�سالمية،
ويع���د اكرب الكت���ل الربملانية
الأم���ر ال���ذي جع���ل رئا�س���ة
احلكومة بحوزتها.

التجار وال�ش ��ركات العاملية وكذلك القطاع
اخلا�ص"" .وهذا بطبيعة احلال ي�ؤدي �إىل
الت�س ��ريع يف تطوير االقت�صاد وامل�شاريع
االقت�صادية وت�شجيع اال�ستثمار" كما قال
الوزير.
وتاب ��ع "�أنن ��ا منتل ��ك احتياط ��ات جي ��دة
وخططا مدرو�س ��ة لدعم ال�س ��وق العراقي
وف ��ق خطوات علمي ��ة وعملية ت�ض ��من لنا
احل ��د م ��ن ارتفاع ا�س ��عار امل ��واد الغذائية
داخل ال�سوق املحلية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء
اخلا�ص ب�إلغاء البطاقة التموينية �إ�ض ��افة
اىل �إق ��راره من ��ح املواط ��ن مبل ��غ � 15ألف
دينار يت�ضمن �إيجاد �سوق منا�سب ومالئم
من �أجل �إي�صال املواد اىل املواطن بطريقة

خري الله ح�سن بابكر

�صحيحة".
و�أ�ض ��اف بابك ��ر �أن "هناك جلنة خمت�ص ��ة
�ش ��كلت من قب ��ل جمل�س الوزراء و�ض ��عت
هذه اللجنة �آليات ملنع ارتفاع �أ�سعار املواد
الغذائية ..ويف حال حدوث ارتفاع �أ�سعار
املواد الغذائية �س ��تقوم الوزارة ب�ض ��خ ما
لديه ��ا من م ��واد لإحداث حال ��ة توازن يف
الأ�سعار".
وطمئ ��ن وزي ��ر التج ��ارة املواطن�ي�ن ب� ��أن
"اللجنة املخت�ص ��ة و�ض ��عت خط ��ة جيدة
�س ��يتم الإف�ص ��اح عنها يف وق ��ت الحق من
خ�ل�ال امل�ؤمت ��رات واللقاءات ه ��ذه اخلطة
�س ��تمنع حدوث �أي حالة ت�ضخم �أو ارتفاع
يف �أ�س ��عار امل ��واد الغذائية داخل ال�س ��وق
العراقية".

مها ال ��دوري �أعربت عن قلقها م ��ن حماولة عرقلة
مترير القانون ،م�ش�ي�رة اىل انه "كان من الأف�ضل
�أن يقر قبل �إعالن موعد �إجراء انتخابات جمال�س
املحافظات" ،م�ؤكدة ":يجب الإ�س ��راع بالت�شريع
وكان م ��ن املفرو�ض �أن يقر قب ��ل �إجراء انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات ،ون�أم ��ل �أال حت�ص ��ل عرقل ��ة
متنع متريره".
وورد �إق ��رار قانون الأحزاب �ض ��من بن ��ود اتفاق
�أربيل ،وهو يعد واحدا من الق�ضايا اخلالفية بني
الأطراف امل�ش ��اركة يف احلكومة احلالية ،و�سبق
�أن خ�ضع لقراءتني يف جمل�س النواب.
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ال�شبيبي :لتجلب النزاهة
جميع الوثائق مكتوبة
لأر ّد عليها
 بغداد  /املدى
طال ��ب حماف ��ظ البنك املركزي املُقال �س ��نان ال�ش ��بيبي
بكافة الوثائق التي �أتهمته فيها هيئة النزاهة بغ�س ��يل
الأموال لكي يرد عليها.
وق ��ال ال�ش ��بيبي متحدي ��ا لـ/دنان�ي�ر� :/إنن ��ي �أطال ��ب
بالوثائ ��ق والكت ��ب التي ت�ش�ي�ر �إىل تورطي بغ�س ��يل
الأموال لكي �أرد عليها.
وك�ش ��ف ال�ش ��بيبي انه �س�ي�رد على جميع التهم �ضده،
و�سيثبت براءته ،من التقارير امل�شبوهة التي �صدرت
بحق ��ه ،م�ؤكدا �أن الأيام املقبلة �ست�ش ��هد ك�ش ��ف جميع
احلقائق.
يذك ��ر �أن الق�ض ��اء �أ�ص ��در مذك ��رة اعتقال بحق �س ��نان
ال�ش ��بيبي حمافظ البنك املرك ��زي العراقي على خلفية
�شبهات مالية.
وح�س ��ب التقرير املق ��دم من قبل اللجنة امل�ش ��رفة على
البن ��ك املركزي التي �ض ��مت كال من ر�ؤ�س ��اء اللجنتني
املالية واالقت�ص ��ادية وديوان الرقابة املالية ب�إ�ش ��راف
النائ ��ب الأول لرئي� ��س الربمل ��ان ق�ص ��ي ال�س ��هيل� :أن
التحقيقات �أثبت ��ت وجود بيع للعملة ال�ص ��عبة لبنوك
و�ش ��ركات حمددة بح ��د ذاته ��ا والتي قام ��ت بتهريبها
�إىل ال ��دول املج ��اورة .يذكر �أن جمل�س ال ��وزراء قرر
تكليف رئي�س ديوان الرقابة املالية عبد البا�سط تركي
ب� ��إدارة من�ص ��ب حماف ��ظ البن ��ك املركزي وكال ��ة ،فيما
�ص ��دور جمل�س الق�ض ��اء مذكرة اعتق ��ال بحق حمافظ
البنك املركزي ال�سابق وعدد من امل�س�ؤولني يف ق�ضايا
ف�ساد.
ك�ش ��فت ع�ضو اللجنة املالية الربملانية ماجدة التميمي
�أن عبد البا�سط تركي قام ب�إعداد التقرير الذي ا�ستندت
اليه جلنة الربملان يف اتهامها ملحافظ البنك املركزي.
وقال ��ت التميم ��ي لـ/دنان�ي�ر� :/إن التقاري ��ر التي اتهم
به ��ا حمافظ البنك املركزي �س ��نان ال�ش ��بيبي وعدد من
امل�س� ��ؤولني واملوظف�ي�ن يف البنك ج ��اءت وفق تقارير
�أعدها عبد البا�س ��ط تركي الذي توىل بالوكالة من�صب
حماف ��ظ البن ��ك خلف ��ا لل�ش ��بيبي ،وزود به ��ا الرقاب ��ة
املالية.
يذك ��ر �أن ماجدة التميمي �أحد �أع�ض ��اء اللجنة الدائمة
داخ ��ل املالي ��ة الربملانية ملراقب ��ة ومتابعة عم ��ل البنك
املركزي .واعرت�ضت النائبة على الإجراءات ال�شديدة
التي اتخذت يوم �أم�س بتطويق البنك املركزي من قبل
الق ��وات الأمنية لتنفيذ مذك ��رة االعتقال بحق موظفي
البنك املتهمني بالف�ساد وفق نتائج التقرير الذي �أعدته
اللجنة التي �شكلت من قبل رئا�سة الربملان.
ومتنت التميمي �أن يكون الذين مت �إلقاء القب�ض عليهم
فع�ل�ا فا�س ��دين ،ال ق ��د يكون م ��ن بينهم �أبري ��اء ،وهذا
الإجراء �سي�ؤثر يف �سمعتهم املهنية واالجتماعية .
ونوه ��ت ب�أنها م ��ع �إج ��راءات الق�ض ��اء والقانون لكن
لي� ��س بالرتويج الإعالمي وبعدها ت�ص ��در �أوامر �إلقاء
القب�ض .
وت�س ��اءلت ع�ض ��و اللجنة املالية الربملانية النائبة عن
كتل ��ة الأح ��رارَ :
مل اتخ ��ذت الإج ��راءات �س ��ريع ًا بحق
البنك املرك ��زي ومل تتخذ بحق غريه من امل�س� ��ؤولني،
فما الدافع ال�سيا�سي من هذه الإجراءات؟

حملل��ون :ف��وز �أوباما لن يغ�ير �شيئ�� ًا ..والعراقيون �سيك��ون اكرث حزم ًا
 نيويورك )CNN( /
توق ��ع حملل ��ون �سيا�س ��يون يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،ب� ��أن ف ��وز الرئي� ��س الأمريك ��ي
ب ��ارك �أوباما بوالي ��ة ثانية ،ل ��ن يغري يف
جمرى الأحداث يف املنطقة ب�ش ��كل كبري،
لكنه ��م �أجمعوا على جدي ��ة املبادرات التي
قد يوجهها �أوباما جتاه املنطقة.
و�أ�ش ��ار رئي�س املجل�س امل�صري لل�ش�ؤون
اخلارجي ��ة ال�س ��فري حمم ��د �ش ��اكر� ،إىل
�أن �أوبام ��ا �س ��يعمل عل ��ى تكثي ��ف جهوده
ملعاجلة الق�ضية الفل�سطينية" ،وا�ستئناف
املحادث ��ات لتن�ش ��يط عملي ��ة ال�س�ل�ام".
وا�س ��تبعد �ش ��اكر �أن يدف ��ع �أوباما باجتاه
تدخ ��ل ع�س ��كري لإيج ��اد ح ��ل للو�ض ��ع
ال�س ��وري يف ظل موقف رو�سيا ،و�أكد �أنه
�سي�س ��تمر بالبح ��ث عن "حل دبلوما�س ��ي
لوقف �سفك الدماء يف �سوريا".
�أما يف امللف الإيراين ،ف�أ�ش ��ار �ش ��اكر �إىل
�أن �أوباما �س ��يحاول العث ��ور على "حلول
دبلوما�س ��ية معمق ��ة �أك�ث�ر ملن ��ع الت�س ��لح
النووي يف ال�شرق الأو�سط".
ويف ذات الإط ��ار يقول املحلل ال�سيا�س ��ي
ومدير مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
يف الأردن،عري ��ب الرنت ��اوي� :إن هن ��اك
"تقديرات ب�أن �أوباما لديه �أفكار لي�ست لها
عالقة بحل الق�ض ��ية الفل�سطينية �سيا�سيا
وتفاو�ضيا".
و�أك ��د الرنت ��اوي �أن الأردن "طامل ��ا رح ��ب
بالتعام ��ل ال�سيا�س ��ي م ��ع الر�ؤ�س ��اء

الدميقراطيني واجلمهوري�ي�ن لإيجاد ٍّ
حل
للأزم ��ة الفل�س ��طينية"� .أما ب�ش� ��أن الربيع
العربي ،ف�أكد �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة الإمارات الدكتور عبد اخلالق عبد
الله �أن �أوباما �سي�س ��تمر على النهج نف�سه
يف "دع ��م عملي ��ة التح ��ول الدميقراط ��ي
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وم�س ��اندته خ�ل�ال
فرتة رئا�س ��ته لل�س ��نوات الأربعة املقبلة".
وخ� ��ص عب ��د الل ��ه املو�ض ��وع ال�س ��وري،
م�شري ًا �إىل �أنه "�أ�صبح يف الدقائق الع�شر
الأخ�ي�رة "،و�أن "املعرك ��ة احلا�س ��مة يف
دم�ش ��ق اقرتب ��ت" .و�أ�ض ��اف" :الوالي ��ات
املتحدة الأمريكية ،يف ظل الإدارة الثانية

لأوباما� ،سيكون لها دو ٌر حا�س ٌم يف مرحلة
م ��ا بعد الأ�س ��د "،متوقع ��ا الب ��دء بالتمهيد
لهذه املرحل ��ة يف اجتماعات تنعقد حاليا،
يف العا�ص ��مة القطرية ،الدوح ��ة .وتوقع
عب ��د الل ��ه ثالث ��ة �س ��يناريوهات لت ��ويل
�أوباما املو�ضوع الإيراين ،منها ا�ستمرار
العقوبات االقت�صادية وت�شديد العقوبات
املفرو�ضة على طهران� ،أو �أن يكون هنالك
"اتفاق ما بني وا�شنطن وطهران للتو�صل
�إىل ح ��ل للأزم ��ة الإيراني ��ة "،منبه� � ًا �إىل
�أن �أوبام ��ا "لدي ��ه اال�س ��تعداد ال�سيا�س ��ي
والنف�س ��ي لتهدئة الأو�ضاع ،مما قد ي�شكل
تتويج ًا لرئا�س ��ته"� .أم ��ا يف العراق فريى

قيادي ��ون يف التحال ��ف الوطني �أن اوباما
يف فرتت ��ه الثانية �س ��يكون �أك�ث�ر قوة يف
التعام ��ل مع املل ��ف العراق ��ي و�أن قيادات
التحالف تتوقع منه �سيا�سات �أكرث تدخ ًال
يف مو�ض ��وع اخلالف ��ات الداخلي ��ة ب�ي�ن
املالك ��ي من جهة ورئي�س �إقليم كرد�س ��تان
م�سعود بارزاين ورئي�س ائتالف العراقية
�إي ��اد ع�ل�اوي م ��ن جه ��ة ثاني ��ة ،بخ�ل�اف
ال�س ��نوات الأربع ال�س ��ابقة التي ن�أى فيها
ع ��ن �أي تدخل يف ه ��ذه اخلالفات وجتنب
ممار�س ��ة ال�ض ��غوط على رئي�س الوزراء،
لأنه كان يتبنى فكرة �أن على العراقيني �أن
يحلوا خالفاتهم ب�أنف�سهم.

وقال النائ ��ب يف العراقية احمد العلواين
�إن هن ��اك �إ�ش ��ارات م ��ن فري ��ق الرئي� ��س
�أوبام ��ا ب� ��أن االهتم ��ام الأمريك ��ي باملل ��ف
العراق ��ي �سيت�ض ��اعف ل�س ��ببني الأول:
يتمثل بت�ص ��اعد حدة اخلالف ��ات الداخلية
م ��ا يه ��دد بتفكك العملي ��ة ال�سيا�س ��ية التي
رعتها الواليات املتحدة منذ العام ،2003
�إذا ا�س ��تمر املالكي ب�سيا�س ��اته الت�صادمية
واملت�ش ��ددة مع �ش ��ركائه ،والث ��اين يتعلق
بتط ��ورات امللف�ي�ن ال�س ��وري والن ��ووي
الإي ��راين ،وه ��ذه التط ��ورات جعل ��ت من
الع ��راق ال ��ذي يتو�س ��ط هات�ي�ن الدولتني
حمط ًة جيو�سيا�س ��ية حيوية لأي حتركات
دولية للتعامل مع هذين امللفني ال�شائكني،
م�ض ��يف ًا ان اوبام ��ا ونائب ��ه ج ��و باي ��دن
املعن ��ي باملل ��ف العراق ��ي �س ��يعمالن يف
الفرتة الرئا�سية الثانية على �إحياء الدور
الأمريك ��ي الق ��وي يف العراق و�إ�ض ��عاف
نف ��وذ �إي ��ران يف املنطق ��ة ،وبالت ��ايل ل ��ن
ي�س ��تمر املوق ��ف الأمريك ��ي ال�س ��ابق على
حال ��ه ب�ت�رك ال�س ��احة العراقي ��ة مفتوح ًة
لن�شاط القادة الإيرانيني.
يف �س ��ياق مت�ص ��ل ،قال قيادي يف احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين �أن الرئي� ��س
�أوباما لن ي�س ��مح للمالكي بتدمري العملية
ال�سيا�س ��ية الدميقراطي ��ة يف العراق وان
مرحل ��ة جدي ��دة م ��ن التعامل �س ��تظهر يف
ال�ش ��هور املقبلة من واليته الثانية ،م�ؤكد ًا
�أن ال�ض ��غوط الأمريكي ��ة �س ��تتزايد عل ��ى
رئي�س الوزراء للقيام ب�إ�ص�ل�احات جذرية
وباحرتام ال�شراكة يف احلكومة.
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طالباين وبارزاين يتفقان على تطوير التحالف اال�سرتاتيجي

بغداد  /المدى
اتفق االتحاد الوطني والحزب
ال��دي�م�ق��راط��ي الكرد�ستانيان،
ام ����س الخمي�س ،ع�ل��ى تطوير
التحالف الإ�ستراتيجي بينهما،
ف �ي �م��ا � � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى �� �ض ��رورة
التن�سيق وال�ت�ع��اون بين كافة
الأحزاب الكردية .وقال االتحاد
ال��وط�ن��ي ال��ذي يتزعمه رئي�س
الجمهورية ج�لال الطالباني،

في بيان �صدر� ،أم����س ،وتلقت
"المدى " ن�سخة منه� ،إن "جالل
الطالباني ورئي�س حكومة اقليم
ك��رد��س�ت��ان بحثا الم�ستجدات
ال�سيا�سية والأو�ضاع في �إقليم
كرد�ستان والعراق والمنطقة"،
م ��ؤك��د ًا "تطابق الآراء ب�ش�أن
مجمل الق�ضايا والم�سائل التي
تم بحثها".
و�أك� � � � ��د االت � � �ح� � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
�أن "الجانبين ات��ف��ق��ا على

ت �ط��وي��ر ال�ت�ن���س�ي��ق والتعاون
ب��ي��ن الأط � � � ��راف ال�سيا�سية
الكرد�ستانية و�أه�م�ي��ة توحيد
ال �� �ص��ف ال� �ك ��ردي ،وبالأخ�ص
تطوير التحالف الإ�ستراتيجي
بين االت�ح��اد الوطني والحزب
الديمقراطي الكرد�ستانيين"،
الفت ًا �إل��ى "�أهمية التحالف لما
فيه من م�صلحة ل�شعب كرد�ستان
وال��ح��ف��اظ ع �ل��ى المكت�سبات
المتحققة له" .وك ��ان الحزب

ال��دي��م��ق��راط��ي الكرد�ستاني
بزعامة م�سعود البارزاني �أكد،
في (� 15أيلول  )2012حر�صه
ع�ل��ى تحالفه ال�ق��ائ��م م��ع حزب
االت�ح��اد الوطني الكرد�ستاني
بزعامة رئي�س الجمهورية جالل
الطالباني .وبح�سب االتفاقية
الإ�ستراتيجية بين الحزبين
والموقعة ف��ي  2007ف��ان على
الحزبين تقا�سم وزارات حكومة
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان بغ�ض النظر

طالباين ي�ستقبل نيجريفان
ع��ن نتائج االن�ت�خ��اب��ات ،وعدم
�إع� �ط ��اء �أي ح� ��زب م ��ن خ ��ارج
القائمة الكرد�ستانية �أية وزارة
ف��ي الت�شكيلة ال��وزاري��ة ،وهو
م��ا ج��رى تطبيقه ف��ي الحكومة
الحالية .وكان حزبا الطالباني
وال��ب��ارزان��ي دخ�ل�ا ف��ي �صراع
�سيا�سي وم�سلح للفترة 1994
  ،1998ما خلف مئات القتلىبين �أن�صار الطرفين ولم يتوقف
ال �� �ص��راع �إال ب�ع��د �أن مار�ست

الإدارة الأميركية �ضغوط كبيرة
على الطرفين .ومن جانب �آخر،
بحث رئي�س الجمهورية جالل
طالباني مع رئي�س حكومة �إقليم
كرد�ستان نائب رئي�س الحزب
ال��دي��م��ق��راط��ي الكرد�ستاني
نيجيرفان ب��ارزان��ي الأو�ضاع
ال�سيا�سية في الإقليم والعراق
ك� �ك ��ل .وذك� � ��ر ب� �ي ��ان ل�لات �ح��اد
ال��وط �ن��ي ال �ك��رد� �س �ت��ان��ي تلقت
"المدى" ن�سخة م�ن��ه� ،أم�س،
ان " طالباني ا�ستقبل قبل ظهر
ال�ي��وم (ام����س) ف��ي ال�سليمانية
نيجيرفان ب��ارزان��ي  ،وجرى
خالل اللقاء تبادل الآراء حول
�آخ ��ر الم�ستجدات ال�سيا�سية
والأو�ضاع في االقليم والعراق
والمنطقة � ،إذ تطابقت الآراء
ب�ش�أن مجمل الق�ضايا والم�سائل
ال�ت��ي ت��م بحثها .و�أ� �ض��اف انه
" تم خالل اللقاء الت�أكيد على
تطوير التن�سيق والتعاون بين
الأطراف ال�سيا�سية الكرد�ستانية
و�أهمية توحيد ال�صف الكردي ،
وب��الأخ ����ص ت�ط��وي��ر التحالف
الإ� �س �ت��رات �ي �ج��ي ب �ي��ن االت �ح��اد
الوطني الكرد�ستاني والحزب
ال��دي�م�ق��راط��ي الكرد�ستاني".
و�أو��ض��ح البيان �أن "الجانبين
اك ��دا �أه�م�ي��ة ه��ذا التحالف لما
فيه من م�صلحة ل�شعب الإقليم
وال��ح��ف��اظ ع �ل��ى المكت�سبات
المتحققة له" .من جانبه �أعرب
ن�ي�ج�ي��رف��ان ب ��ارزان ��ي بح�سب
البيان عن "�شكره لطالباني"،
م �ت �م �ن �ي � ًا ل���ه "دوام ال�صحة
والعافية".

يف �سابقة خطرة ..الربملان
ي�ص ّوت على قانون مل يناق�شه
ومل يقر�أه

بغداد  /المدى
�أفاد م�صدر مطلع ،الخمي�س ،ب�أن البرلمان العراقي قام بالت�صويت وخالل
الجل�سة الـ 31على م�شروع قانون ت�صديق اتفاقية �إن�شاء الأكاديمية الدولية
لمكافحة الف�ساد من دون �أن يقدمه ل�ق��راءة �أول��ى  .وق��ال الم�صدر لوكالة
"الم�سلة"� :إن "جل�سة البرلمان لهذا اليوم (�أم�س) �شهدت حالة خط�أ كبيرة
وذل��ك بالت�صويت على قانون ت�صديق �إن�شاء الأكاديمية الدولية لمكافحة
الف�ساد رغم �أن القانون لم يقر�أ ولم يطرح للنقا�ش و�إنما كان مو�ضوعا في
جدول �أعمال الجل�سة لغر�ض القراءة الأولى" .و�أو�ضح الم�صدر الذي ا�شترط
عدم الك�شف عن هويته� ،أن "رئي�س البرلمان �أ�سامة النجيفي ا�ستدرك الخط�أ
التاريخي لكن بعد الت�صويت وطالب بمعالجة الم�س�ألة" .ولم يميز مقرر
البرلمان وال نوابه بين م�شروع قانون ت�صديق االتفاقية العربية لمكافحة
الف�ساد المطروح للت�صويت وم�شروع قانون اتفاقية �إن�شاء الأكاديمية الدولية
لمكافحة الف�ساد ب�صفتها منظمة دولية ليقدم الأخير �إلى الت�صويت .وكانت
الجل�سة الـ  31من الف�صل الت�شريعي الأول لل�سنة الت�شريعية الثالثة بد�أت
برئا�سة �أ�سامة النجيفي وبغياب  141نائبا ،فيما ا�ستهل النواب نقا�شهم
ب�إعالن مواقفهم من قرار الحكومة ب�إلغاء البطاقة التموينية.

املالكي :لن ن�سمح مبرور طائرات حتمل �سالح ًا �إىل �سوريا عرب �أجوائنا
بغداد /املدى
�أك� ��د رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ن� ��وري امل��ال �ك��ي ،ام�س
اخلمي�س� ،أن العراق لن ي�سمح مبرور الطائرات
التي حتمل ال�سالح �إىل �سوريا ع�بر �أجوائه،
م�ع�ت�برا �أن احل��دي��ث ع��ن ذل��ك ي��دخ��ل يف �إط��ار
الأجواء االنتخابية ،فيما بني �أن دوامة القتل يف
�سوريا �ست�ستمر نتيجة دعم الطرفني بال�سالح.
وقال املالكي خالل لقاء �أجرته معه �إحدى القنوات
الف�ضائية املحلية ،ن�شره موقع رئا�سة الوزراء� ،إن
" تفتي�ش الطائرات املتجهة �إىل �سوريا وامل�شتبه
بحملها ال�سالح يتم من قبل العراقيني �أنف�سهم"،
مبينا �أن "العراق لن ي�سمح مبرور هذه الطائرات
التي حتمل ال�سالح عرب �أجوائه".
واعترب املالكي �أن "احلديث عن �سماح العراق
مب���رور م�ث��ل ه ��ذه ال �ط��ائ��رات ي��دخ��ل يف �إط ��ار
الأج��واء االنتخابية" ،م�شريا �إىل "�أننا مل نقدم
درهما وال طلقة واح��دة ومل ندعم �أي طرف من
�أطراف القتال يف الأزمة ال�سورية".
و�أكد املالكي �أن "دوامة القتل �ست�ستمر يف �سوريا
نتيجة دعم طرفني النزاع بال�سالح".

وكان املتحدث با�سم احلكومة علي الدباغ �أكد،
يف اخلام�س من ت�شرين الثاين � ،2012أن العراق
ال يقبل تعليمه كيفية اتخاذ قراراته ،م�شدد ًا يف
الوقت نف�سه على ��ض��رورة �أن "يفهم" ال�سفري
الإيراين يف العراق �أنه يتكلم عن بلد ذي �سيادة،
فيما �أ�شار �إىل �أن قرار تفتي�ش الطائرات الإيرانية
املتجهة �إىل �سوريا اتخذ بناء على م�صلحته.
وج��اء ذل��ك بعد �أن �أعلن ال�سفري الإي ��راين لدى
العراق ح�سن دانائي فر ،يف  5ت�شرين الثاين،
�أن��ه مت �إب�ل�اغ ال�سلطات العراقية ب ��أن تفتي�ش
ط��ائ��رات ب�ل�اده امل�ت��وج�ه��ة ل���س��وري��ا "خمالف"
ملبادئ ح�سن اجلوار" ،فيما اعتربه خطوة لن�شر
املخاوف والدعايات املغر�ضة املعادية لإيران من
قبل الواليات املتحدة.
فيما دعا املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية
رام�ين مهمانرب�ست ،يف  30ت�شرين الأول �إىل
�ضرورة �أن تقاوم احلكومة العراقية ال�ضغوط
الأمريكية و�أال ت�سمح بتكرار تفتي�ش الطائرات
الإيرانية املتوجهة �إىل �سوريا.
ونفت احلكومة العراقية ،يف  31ت�شرين الأول،
تلقيها �أي طلب ر�سمي من �إي��ران لعدم تفتي�ش

النجيفي :كفاءة وجتربة �أوباما منحتاه ثقة ال�شعب الأمريكي

املفخخات تعاود الظهور..
انفجارات يف بع�شيقة و�أخرى
يف احللة
بغداد  /المدى
عادت ال�سيارات المفخخة لت�ضرب
�أن �ح��اء مختلفة م��ن ال�ب�لاد دون �أن
توقفها الخطط الأمنية التي يعلن
عنها با�ستمرار لتوقع الع�شرات بين
قتيل وجريح.
وذكر م�صدر في �شرطة نينوى� ،أن
� 22شخ�ص ًا بينهم عنا�صر من القوات
الأمنية و�صحفيون� ،سقطوا بين
قتيل �أو جريح في الح�صيلة النهائية
لتفجير ال�سيارتين المفخختين في
بع�شيقة �شرق المو�صل ليلة �أم�س.
وقال الم�صدر في ت�صريح �صحفي
ف�ج��ر �أم ����س ال�خ�م�ي����س� ،إن تفجير
ال�سيارتين المفخختين ق��رب ناد
ل�ي�ل��ي ف ��ي ن��اح �ي��ة ب�ع���ش�ي�ق��ة �شرق
المو�صل ليلة �أم�س الأول الأربعاء
بلغت "مقتل عن�صر من حر�س �إقليم
كرد�ستان (البي�شمركة) و�إ�صابة
� 21آخ��ري��ن ب�ج��روح بينهم �ضابط
في ق��وات �أم��ن الإقليم (الآ�ساي�ش)
وع �ن �� �ص��ري��ن م ��ن ال ��دف ��اع المدني
و�صحفية".
وك ��ان م���ص��در ف��ي ��ش��رط��ة نينوى،
ف�ضل ع��دم ك�شف ه��وي�ت��ه ،ق��ال في

بغداد /المدى

وق��ت �سابق م��ن ليل الأرب �ع��اء� ،أن
�سيارتين مفخختين انفجرتا قرب
ن ��اد ل�ي�ل��ي ف��ي بع�شيقة ،و�أوق �ع��ت
العديد م��ن ال�ضحايا بين قتيل �أو
جريح.
يذكر �أن بع�شيقة تعتبر من المناطق
المتنازع عليها بين حكومتي بغداد
و�أربيل ،وي�سكنها خليط �سكاني من
الم�سلمين والم�سيحيين وال�شبك
والإيزيديين.
�إلى ذلك �أعلن م�صدر امني في بابل،
ع��ن ارت�ف��اع ح�صيلة انفجار الحلة
�إلى  11قتيال و 4جرحى.
وقال الم�صدر في ت�صريح �صحفي
�أم�س الخمي�س� :إن "دمار ًا كبير ًا لحق
بالمباني القريبة من االنفجار".
وك � ��ان ان� �ت� �ح ��اري ف �ج��ر �سيارته
الملغومة بالقرب من محطة وقود
ب��اب الم�شهد و��س��ط م��دي�ن��ة الحلة
مركز محافظة بابل �صباح �أم�س.
وذك��ر مواطنون لمرا�سل "�ساحات
التحرير" �إن ��س�ي��ارات الإ�سعاف
�سارعت بنقل الجرحى �إلى م�ست�شفى
الحلة ،فيما قامت ال�ق��وات الأمنية
بغلق المنافذ وال���ش��وارع الم�ؤدية
�إلى محل الحادث.

هن�أ رئي�س مجل�س النواب  ،ام�س
الخمي�س ،الرئي�س الأميركي
باراك �أوباما بمنا�سبة فوزه
بوالية رئا�سية ثانية ،معتبرا
فوزه نتيجة ثقة ال�شعب
الأميركي والكفاءة والتجربة
الكبيرة ،فيما �أكد الحر�ص
ال�شديد على تطوير العالقات
بين البلدين.

وق ��ال ب�ي��ان � �ص��در ،ام ����س ،ع��ن مكتب
رئ �ي ����س ال �ب��رل �م��ان �أ� �س��ام��ة النجيفي
وت�ل�ق��ت "المدى" ،ن�سخة م �ن��ه� ،إن
"النجيفي بعث برقية تهنئة الى رئي�س
ال��والي��ات المتحدة الأمريكية باراك
�أوباما بمنا�سبة فوزه في االنتخابات
الرئا�سية" ،مبينا �أن "هذا االختيار
جاء بدون �أدنى �شك نتيجة ثقة ال�شعب
الأم��ري �ك��ي ب�ك��م وب�ق�ي��ادت�ك��م ونتيجة
للكفاءة والتجربة ال�سابقة والكبيرة
التي تتميزون بها �سواء على الم�ستوى

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

"احليادية".
و�أم��رت ب�غ��داد ،يف  28ت�شرين الأول املا�ضي،
للمرة الثانية يف غ�ضون �شهر ،ط��ائ��رة �شحن
�إيرانية متوجهة �إىل �سوريا بالهبوط وفت�شتها
للت�أكد من �أنها ال تنقل �أ�سلحة قبل ال�سماح لها
مبوا�صلة طريقها ،و�سبق هذا الإج��راء ،عملية
م�شابهة متت يف الثاين من ت�شرين الأول املا�ضي
تبني لل�سلطات العراقية بعد تفتي�ش الطائرة انها
مل تكن تنقل �أ�سلحة.
يذكر �أن �سوريا ت�شهد منذ � 15آذار ،حركة احتجاج
�شعبية وا��س�ع��ة ب ��د�أت ب��رف��ع مطالب الإ�صالح
والدميقراطية وانتهت باملطالبة ب�إ�سقاط النظام
بعدما ووجهت بعنف دموي ال �سابق له من قبل
قوات الأمن ال�سورية وما يعرف بـ"ال�شبيحة"،
�أ�سفر حتى اليوم عن �سقوط ما يزيد على � 35ألف
قتيل بح�سب املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان
يف حني فاق عدد املعتقلني يف ال�سجون ال�سورية
ع�ل��ى خلفية االح �ت �ج��اج��ات ال � �ـ� 25أل ��ف معتقل
املالكي بح�سب املر�صد ،ف�ض ًال عن مئات �آالف الالجئني
طائراتها املتجهة �إىل �سوريا ،فيما �أكدت م�ضيها واملهجرين وامل�ف�ق��ودي��ن ،فيما تتهم ال�سلطات
بعمليات التفتي�ش ال �ت��زام � ًا منها ب�سيا�ستها ال�سورية جمموعات "�إرهابية" بالوقوف وراء

�أعمال العنف.
ويف مو�ضوع �آخر اعترب رئي�س احلكومة نوري
املالكي� ،أم�س اخلمي�س� ،أن م�شروع �إعادة تر�سيم
ح��دود املحافظات ب�صيغته احلالية "غري قابل
للتنفيذ".
وق��ال ن��وري املالكي يف ب�ي��ان ،ن�شر على موقع
رئا�سة ال��وزراء� ،إنه "من غري املمكن �أن تختفي
حمافظة �صالح الدين ،لتعود مدينة تكريت �إىل
بغداد كما كانت �سابق ًا" ،م�شري ًا �إىل �أن "حمافظة
ده ��وك ال ت �ع��ود �إىل امل��و� �ص��ل وال ال�ن�ج��ف �إىل
كربالء".
و�أو�ضح املالكي �أن "طرح م�شروع قانون تر�سيم
املحافظات بال�صيغة احلالية غري ممكن".
وكان جمل�س حمافظة �صالح الدين حذر ،يف (30
ت�شرين الأول  ،)2012من مترير قانون تر�سيم
حدود املحافظات يف الوقت الراهن ،معترب ًا �أنه
يكر�س االنق�سام ال�سيا�سي ويفتح باب ًا جديد ًا
للفتنة ،فيما دعا من جهة �أخرى �إىل تفعيل ورقة
الإ�صالح.
ويت�ضمن ال �ق��ان��ون يف م��ادت��ه الأوىل� ،إلغاء
املرا�سيم والقرارات كافة و�أية ت�شريعات �أخرى

ك��ان النظام ال�سابق ق��د �أ��ص��دره��ا بغية حتقيق
�أهدافه ال�سيا�سية وت�ضمنت تغيريات غري عادلة
وتالعبا باحلدود الإدارية للمحافظات واالق�ضية
والنواحي يف �أنحاء جمهورية العراق كافة.
فيما تت�ضمن امل��ادة الثانية وج��وب تنفيذ هذا
القانون من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
و�إذا م��ا مت تطبيق ال �ق��ان��ون ف ��ان ال �ع��دي��د من
املحافظات امل�شمولة بالقانون �ستفقد م�ساحات
وا�سعة كبرية من �أرا�ضيها خ�صو�صا ،حمافظة
��ص�لاح ال��دي��ن ال�ت��ي مل يكن لها وج��ود قبل عام
 1968و�شكلت ب�ق��رار م��ن نظام ��ص��دام ح�سني
مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي بعد �ضم بع�ض
االق�ضية والنواحي �إليها من حمافظات بغداد
وكركوك.
وكانت اللجنة القانونية الربملانية �أكدت ،يف 14
ت�شرين الأول � ،2012أن قانون �إع��ادة تر�سيم
حدود املحافظات امل�شمولة باملادة � 140سي�شمل
م�ن��اط��ق ال�ن�خ�ي��ب وال��رح��ال �ي��ة وع�ي�ن ال�ت�م��ر يف
حمافظة االنبار ،مبينة �أن هذا القانون �سيعيد
حدود تلك املحافظات �إىل ما كانت عليه قبل العام
.1968

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

النجيفي

الوطني �أو الدولي".
و�أع��رب النجيفي عن �أمله "بالتوفيق
في تحمل �أعباء الم�س�ؤولية لتحقيق
م�صالح وتطلعات ال�شعب الأمريكي
ال�صديق" ،م�ؤكدا "حر�صنا ال�شديد على
تطوير العالقات بين بلدينا ال�صديقين
واالرتقاء بها الى �آفاق �أرحب" .وكان
رئي�س الجمهورية ج�لال الطالباني
هن�أ� ،أم�س االول الأرب �ع��اء ،الرئي�س
الأميركي باراك اوباما بمنا�سبة فوزه
بوالية رئا�سية ثانية ،معربا عن �أمله

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

اوباما
ف��ي �أن ت�شهد والي�ت��ه الجديدة مزيدا
من التطور واالت�ساع في العالقات بين
الواليات المتحدة الأميركية والعراق
وفقا التفاقية الإطار اال�ستراتيجي.
ك �م��ا ه��ن���أ رئ �ي ����س ال �ح �ك��وم��ة ن ��وري
ال �م��ال �ك��ي� ،أم� �� ��س االول الأرب � �ع� ��اء،
الرئي�س الأميركي باراك �أوباما بفوزه
بوالية رئا�سية ثانية ،وفيما �أكد رغبة
العراق بتطوير عالقات ال�صداقة بين
البلدين� ،أع��رب �أن �أمله في �أن تعزز
هذه المنا�سبة بحل الم�شاكل الدولية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

ومواجهة التطرف.
و�أظ �ه��رت نتائج انتخابات الرئا�سة
الأم �ي��رك �ي��ة ف��وز ال��رئ�ي����س الأميركي
باراك اوباما في االنتخابات الأميركية
م �ج��ددا رئ��ا��س�ت��ه ل�ف�ت��رة ث��ان �ي��ة ،فيما
�أعلن المر�شح الأمريكي الخا�سر ميت
رومني ،في خطاب �أم��ام �أن�صاره �أنه
ات���ص��ل ب��ال��رئ�ي����س الأم �ي��رك��ي وهن�أه
بالفوز وتمنى له التوفيق.
و�ألقى الرئي�س الأميركي باراك �أوباما،
ام�س االول الأربعاء ،خطاب الن�صر في
انتخابات الرئا�سة الأمريكية ،فيما هن�أ
مناف�سه الجمهوري ميت رومني على
"حملته االنتخابية القوية".
وح�ق��ق �أوب��ام��ا ع ��ددا م��ن الإن �ج��ازات
المهمة خ�ل�ال ف �ت��رة والي �ت��ه الأول���ى،
م��ن بينها �إن �ق��اذ �صناعة ال�سيارات
وقتل زعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة بن
الدن العقل المدبر لهجمات � 11أيلول
 ،2001جعلته يبقى في �سدة الرئا�سة
بالبيت الأبي�ض لفترة جديدة مدتها
�أربعة �أعوام.
وي�ضمن ف��وز �أوب��ام��ا اال�ستمرار في
تنفيذ قوانين تحمل ب�صمته لإ�صالح
ال��رع��اي��ة ال�صحية وال �ق �ط��اع المالي
وق��د ي ��ؤدي ال��ى زي��ادة ال�ضرائب على
الأث��ري��اء ف��ي �إط���ار ال�ج�ه��ود الرامية
لتقلي�ص العجز.
و�أنهت ال��والي��ات المتحدة الأميركية
ر�سميا تواجدها ف��ي ال�ع��راق ف��ي 31

كانون الأول  2011بعد ت�سع �سنوات
م��ن اج�ت�ي��اح ق��وات�ه��ا الع�سكرية عام
 ،2003و�إ�سقاط نظام الرئي�س العراقي
� �ص��دام ح���س�ي��ن ،ب �ق��رار م��ن الرئي�س
الأميركي ال�سابق جورج بو�ش.
ووق��ع ال �ع��راق وال��والي��ات المتحدة،
نهاية ت�شرين الثاني  ،2008وا�ضافة
الى اتفاقية امنية ن�صت على وجوب
�أن تن�سحب جميع ق ��وات الواليات
المتحدة من جميع الأرا�ضي والمياه
والأج� � � ��واء ال �ع��راق �ي��ة ف ��ي م��وع��د ال
ي�ت�ع��دى  31ك��ان��ون الأول م��ن العام
 2011الما�ضي ،اتفاقية ثانية �سميت
الإط��ار الإ�ستراتيجية لدعم الوزارات
وال��وك��االت العراقية في االنتقال من
ال�شراكة الإ�ستراتيجية مع جمهورية
ال� �ع���راق �إل � ��ى م� �ج ��االت اقت�صادية
ودبلوما�سية وثقافية و�أمنية ،ف�ض ًال
ع ��ن ت��وف �ي��ر م �ه �م��ة م �� �س �ت��دام��ة لحكم
ال��ق��ان��ون ب �م��ا ف �ي��ه ب��رن��ام��ج تطوير
ال�شرطة واالنتهاء من �أعمال التن�سيق
والإ�شراف والتقرير ل�صندوق العراق
للإغاثة و�إعادة الإعمار.
ومن المتوقع �أن ت�ستمر عالقة العراق
وال��والي��ات المتحدة خ�لال المرحلة
المقبلة �ضمن ما يعرف اتفاقية الإطار
الإ� �س �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال��ت��ي ت�ن����ص على
ال�ت�ب��ادل وال���ش��راك��ة بين البلدين في
المجاالت االقت�صادية والدبلوما�سية
والثقافية والأمنية.
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املواطن ودولة القانون بقائمة ..و�أخرى للم�ستقلني با�سم مدنية

كتل نيابية تر�سم خارطتها ال�سيا�سية يف انتخابات جمال�س املحافظات املقبلة
 بغداد /املدى

ك�شف النائب عن كتلة
المواطن البرلمانية علي
�شبر ،ام�س الخمي�س ،عن
قرب �إعالن اتفاق بين
ائتالف دولة القانون
والمجل�س الأعلى الإ�سالمي
للدخول في قائمة موحدة
في انتخابات مجال�س
المحافظات المقبلة.
وقال �شبر لـ"الم�سلة"،
�إن "هناك اتفاقا �سيتم
الإعالن عنه خالل
الأيام القليلة المقبلة
ب�شان دخول ائتالف دولة
القانون والمجل�س الأعلى
الإ�سالمي في قائمة موحدة
لخو�ض انتخابات مجال�س
المحافظات".

و�أ�شار �شرب �إىل �أن "هناك مباحثات جتري
حاليا بني قيادات الكتل املكونة للتحالف
الوطني للدخول يف قائمة موحدة خالل
االنتخابات �أال ان التيار ال�صدري يعار�ض
هذا التوجه".
واو��ض��ح �شرب �أن "التيار ال�صدري يريد
ال ��دخ ��ول مب� �ف ��رده ل �� �س �ب��اق االنتخابات
وباخل�صو�ص يف املحافظات الغربية على
ان يعود من جديد للدخول يف ذلك التحالف
بعد االنتخابات".
يذكر �أن التحالف الوطني ي�ضم ع��ددا من
القوى ال�سيا�سية ال�شيعية ومنها ائتالف
دولة القانون بزعامة رئي�س الوزراء نوري
املالكي واملجل�س الأعلى الإ�سالمي بزعامة

ال�سيد عمار احلكيم وكتلة الأحرار اجلناح
ال�سيا�سي للتيار ال�صدري بزعامة ال�سيد
مقتدى ال�صدر ومنظمة بدر وتيار الإ�صالح
وح��زب الف�ضيلة الإ��س�لام�ي��ة ،ويعد اكرب
الكتل الربملانية ،الأم��ر ال��ذي جعل رئا�سة
احلكومة بحوزتها.
اع�ل��ن ال�ن��اط��ق الر�سمي با�سم املفو�ضية
العليا امل�ستقلة لالنتخابات �صفاء املو�سوي
ان ع��دد الكيانات ال�سيا�سية التي تقدمت
للمكتب ال��وط �ن��ي يف امل�ف��و��ض�ي��ة بطلب
الت�سجيل وامل�شاركة يف انتخاب جمال�س
املحافظات غري املنتظمة يف �إقليم /11/
كيان ًا �سيا�سي ًا حلد الآن.
وق��ال يف بيان �صحفي تلقت امل��دى ن�سخة

منه "�أن �أرب �ع��ة ك�ي��ان��ات �سيا�سية �ستتم
امل�صادقة عليها لتوفر �شروط الت�سجيل
فيها فيما ت�ستمر املفو�ضية بدرا�سة طلبات
�سبعة كيانات �أخ��رى للوقوف على مدى
توفر تلك ال�شروط فيها".
وك��ان��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة ق��د ب � ��د�أت بت�سجيل
الكيانات ال�سيا�سية وامل�صادقة عليها يف
املكتب ال��وط�ن��ي يف ب �غ��داد ومكاتبها يف
املحافظات يف اخلام�س من ال�شهر اجلاري
وت�ستمر ملدة ع�شرين يوم ًا.
وكانت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
اكدت ا�ستعدادها الجراء انتخابات جمال�س
املحافظات غري املنتظمة باقليم يف موعدها
املحدد يف الع�شرين من ني�سان عام .2013

باملقابل ك�شف النائب امل�ستقل يف جمل�س
النواب كاظم ال�صيادي "عن قرب الإعالن
ع��ن كتلة برملانية داخ ��ل جمل�س النواب
مكونة من نواب الربملان امل�ستقلني".
وق��ال ال�صيادي يف ب�ي��ان ل��ه تلقت املدى
ن�سخة م�ن��ه ام����س اخل�م�ي����س ،ان "االيام
القليلة املقبلة �ست�شهد �إع�لان كتلة نيابية
مكونة من �أع�ضاء الربملان امل�ستقلني حتمل
ا�سم الكتلة املدنية".
و�أ� �ض��اف �أن "�أع�ضاء ال�برمل��ان ال��ذي��ن ال
ينتمون �إىل ك�ت��ل �سيا�سية وميار�سون
�أعمالهم ب�شكل م�ستقل ال يكون لهم ال�صوت
امل�سموع كما هو حال النواب الذين ينتمون
�إىل كتل و�أح��زاب �سيا�سية ،وبالتايل فقد
ارت ��أت جمموعة من النواب امل�ستقلني �أن
ين�ضموا اىل كتلة واحدة ليكون لهم ت�أثري
داخل قبة الربملان وبالتايل ينعك�س الأمر
على خدمة املجتمع" .ومل يك�شف ال�صيادي
عن ال�شخ�صية التي �سترت�أ�س هذه الكتلة.
بينما ا�ستبعدت الكتلة البي�ضاء ائتالفها مع
دولة القانون خ�شية �أن تفقد �أ�صواتها يف
حمافظاتهم.
وقال رئي�س ائتالف العراقية احلرة قتيبة
اجل� �ب ��وري ،ام ����س اخل �م �ي ����س ،االئ �ت�لاف
م��ع دول��ة القانون يف انتخابات جمال�س
احلافظات املقبلة ما زال يف طور النقا�ش،
الفت ًا �إىل �أن هذا االتفاق قد ي�ضر ائتالفه يف
مناطق نفوذه.
قال اجلبوري لـ"امل�سلة"� :إن "االئتالف مع
دولة القانون ما زال يف طور النقا�ش خوف ًا
من التداعيات ال�سلبية" ،مبين ًا �أن "اتفاقنا
مع دولة القانون قد ي�ضرنا يف مناطقنا".
و�أو�� �ض ��ح اجل��ب��وري "ما زل �ن��ا ن�ف�ك��ر يف
املكا�سب ال�ت��ي ميكن �أن نحققها م��ن هذا
االئتالف مع دولة القانون خالل انتخابات
جمال�س املحافظات املقبلة".
يذكر ائتالف العراقية احل��رة اح��د الكتل
ال�برمل��ان �ي��ة ال �ت��ي ان�ف���ص�ل��ت ع��ن القائمة
العراقية ،يف الثالث من �أي�ل��ول املا�ضي،
وتتكون من النواب قتيبة اجلبوري زهري

النزاهة ت�صف �صفقة ال�سالح الرو�سي بــ"امل�شبوهة"
بغداد  /المدى
�أع�ل�ن��ت لجنة ال�ن��زاه��ة النيابية� ،أم�س
الخمي�س ،عن توجيهها كتاب ًا ر�سمي ًا الى
رئا�سة الجمهورية تطالب فيه بتجريد
ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال �ج �م �ه��وري��ة المحكوم
ب��الإع��دام ط��ارق الها�شمي م��ن من�صبه
وامتيازاته.
ف�ي�م��ا و� �ص �ف��ت ال �ج �ن��ة ��ص�ف�ق��ة ال�سالح
ال �ع��راق �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة بـ"الم�شبوهة"،
مطالبة رئي�س الحكومة نوري المالكي
ب�إيقافها ،و�إع��ادة التفاو�ض ب�ش�أنها من
خالل لجنة يتم اختيارها بدقة.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال��ن��ائ��ب بهاء
االعرجي في م�ؤتمر �صحفي عقده بمبنى
مجل�س ال �ن��واب وح�ضرته "المدى":
"�إننا ف��ي اللجنة وج�ه�ن��ا ك�ت��اب� ًا �إلى
رئا�سة الجمهورية طالبنا فيه ب�سحب
يد الموظف ط��ارق الها�شمي من جميع
امتيازاته حتى ال يتمتع ب�صفته كنائب
لرئي�س الجمهورية".
و�أ� �ض��اف االع��رج��ي وه��و رئ�ي����س كتلة
الأح � ��رار النيابية "�أرجو م��ن فخامة
رئي�س الجمهورية جالل طالباني الأخذ
بما جاء في هذا الكتاب ،وك ّلنا �أمل على
�أن يتفاعل مع طلبنا".
ي �� �ش��ار �إل � ��ى ان ال �م �ح �ك �م��ة الجنائية
المركزية� ،أ�صدرت �سابق ًا ثالثة �أحكام
بالإعدام بحق الها�شمي و�صهره ،الأول
ي�ق���ض��ي ب� ��إع ��دام ط� ��ارق ال�ه��ا��ش�م��ي في
ق�ضية قتل المحامية و�ضابط بالأمن
الوطني وزوج �ت��ه ،وال�ث��ان��ي بالإعدام
في ق�ضية ل�صق عبوة ب�سيارة �ضابط
في الداخلية كما �صدر بحقه حكم �آخر
بالم�ؤبد ،والثالث على خلفية تورطه هو
و�صهره بتجهيز �سيارة مفخخة نوع كيا
في منطقة المدائن لتفجيرها على زوار
عا�شوراء القادمين من محافظة وا�سط
باتجاه كربالء العام الما�ضي".
وي�ق�ي��م الها�شمي ال ��ذي � �ص��درت بحقه
م��ذك��رة اع�ت�ق��ال بتهمة "الإرهاب" في
تركيا منذ التا�سع من ني�سان الما�ضي،

بعد مغادرته �إقليم كرد�ستان ال��ذي لج�أ
�إليه بعد �أن عر�ضت وزارة الداخلية في
 19م��ن ك��ان��ون الأول  2011اعترافات
م�ج�م��وع��ة م��ن �أف � ��راد ح�م��اي�ت��ه بالقيام
ب�أعمال عنف ب�أوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية ،في  31من
�شهر ت�م��وز الما�ضي ،الها�شمي �إقامة
دائ�م��ة ف��ي ال �ب�لاد ،لت�ؤكد ب��ذل��ك رف�ضها
ت�سليمه لل�سلطات العراقية.
و�أ�� �ص ��درت منظمة ال���ش��رط��ة الدولية
الإنتربول ،في  8من �شهر �أيار الما�ضي،
مذكرة حمراء بحق الها�شمي بنا ًء على
�شكوك ب�أنه متورط في قيادة وتمويل
ج�م��اع��ات �إره��اب�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ،والتي
قالت �إنها تحد ب�شكل كبير من حريته
في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها
�إلقاء القب�ض عليه ،فيما �أكدت �أنها لي�ست
مذكرة اعتقال دولية.
يذكر �أن الهيئة التحقيقية ب�ش�أن ق�ضية
الها�شمي �أعلنت في  16من �شهر �شباط
الما�ضي ،عن تورط حماية الأخير بتنفيذ

 150عملية م�سلحة ،م�ؤكدة �أن من بينها
تفجير �سيارات مفخخة وعبوات نا�سفة
و�إط �ل�اق � �ص��واري��خ وا��س�ت�ه��داف زوار
ع��راق �ي �ي��ن و�إي��ران �ي �ي��ن و� �ض �ب��اط كبار
و�أع�ضاء في مجل�س النواب.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع �ل��ن ال�م�ت�ح��دث الر�سمي
با�سم مجل�س الق�ضاء الأعلى عبد ال�ستار
البيرقدار �إ�صدار حكمين بالإعدام بحق
اثنين من �أفراد حماية المحكوم بالإعدام
طارق الها�شمي بتهمة الم�شاركة في زرع
عبوة نا�سفة في بغداد.
و ق��ال ال�ب�ي��رق��دار ف��ي ت�صريح لوكالة
"الفرات نيوز" �أم�س � :إن " المحكمة
الجنائية ال�م��رك��زي��ة برئا�سة القا�ضي
بليغ ح�م��دي �أ� �ص��درت حكما ب��الإع��دام
بحق اثنين من �أف��راد حماية الها�شمي
ل�ضلوعهما بتفجير ع�ب��وة نا�سفة في
� �س��اح��ة ال�م���س�ت�ن���ص��ري��ة ف��ي العا�صمة
بغداد".
و�أ� �ش��ار �إل��ى �أن "المحكمة �ستتخذ في
الأيام المقبلة الإجراءات الالزمة لتنفيذ

الحكم بالمتهمين".
وفي �سياق مت�صل و�صفت لجنة النزاهة
ف��ي مجل�س ال �ن��واب ،ام����س الخمي�س،
��ص�ف�ق��ة ال �� �س�لاح ال �ع��راق �ي��ة الرو�سية
بـ"الم�شبوهة" ،مطالبة رئي�س الحكومة
ن� ��وري ال �م��ال �ك��ي ب ��إي �ق��اف �ه��ا ،و�إع�� ��ادة
التفاو�ض ب�ش�أنها م��ن خ�لال لجنة يتم
اختيارها بدقة.
وق ��ال رئ�ي����س اللجنة ب�ه��اء الأع��رج��ي:
�إن "�صفقة ال�سالح العراقية الرو�سية
م�شبوهة" ،م�ؤكدا �أن "اللجنة وجدت في
ال�صفقة �شبه ف�ساد ،ولم يكن هناك دليل
على ذلك".
و�أ�شار الأعرجي �إلى �أن "لجنته �أر�سلت
كتاب ًا �إلى رئي�س الوزراء نوري المالكي
تطالبه ب�إيقاف ال�صفقة" ،مطالبا بـ"�إعادة
التفاو�ض والتعاقد من خالل لجنة ،ليتم
اختيارها بكل دقة ومهنية و�شفافة".
ووقع العراق ورو�سيا في ت�شرين الأول
� 2012صفقات �أ�سلحة بقيمة  4.2مليار
دوالر لت�صبح الأخيرة �أكبر مورد �سالح

له بعد ال��والي��ات المتحدة ،فيما ذكرت
�صحيفة فيدومو�ستي الرو�سية �أن �صفقة
الأ�سلحة البالغة قيمتها  4.2مليار دوالر
ويجري التفاو�ض حولها ت�شمل طائرات
م�ي��غ  29و 30م��روح�ي��ة هجومية من
ط��راز م��ي  ،28 -و 42بانت�سير-ا�س1
وهي �أنظمة �صواريخ ار�ض-جو.
و�أنهى رئي�س الحكومة نوري المالكي،
في  12ت�شرين الأول ،زيارته الر�سمية
التي �شملت رو�سيا والت�شيك ،حيث و�صل
�إلى مو�سكو في ( 8ت�شرين الأول ،)2012
على ر�أ�س وفد �سيا�سي واقت�صادي التقى
خاللها الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
ورئي�س الحكومة ديمتري ميدفيديف،
قبل �أن يتوجه ،ف��ي  10ت�شرين الأول
�إلى العا�صمة الت�شيكية براغ في زيارة
ر�سمية.
و�أثارت تلك الزيارة و�صفقات الأ�سلحة
ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث
�أبدى التحالف الكرد�ستاني ،قلقه ب�ش�أن
�صفقات الت�سليح التي عقدتها الحكومة
العراقية مع رو�سيا وت�شيكيا ،داعيا �إلى
تو�ضيح �آليات تلك ال�صفقات ،فيما طالب
بعدم ا�ستثناء ق��وات البي�شمركة منها،
فيما اعتبر زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر� ،صفقة ال�سالح "فئوية لي�ست
وطنية ،و�أن�ه��ا �ضياع للمال العراقي"،
داع �ي��ا ال�ب��رل�م��ان �إل ��ى التحقق م��ن تلك
ال�صفقات ،فيما حذر من انهيار اقت�صاد
البلد بعد تدخالت رئا�سة الوزراء بعمل
البنك المركزي.
يذكر �أن الحكومة العراقية ت�سعى �إلى
ت�سليح الجي�ش العراقي بجميع �صنوفه،
حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية
الم�صنعة ل�ل�أ��س�ل�ح��ة ال �م �ت �ط��ورة منها
ال��والي��ات المتحدة الأم�ي��رك�ي��ة لغر�ض
تجهيز الجي�ش م��ن م��درع��ات ودبابات
مطورة وطائرات مروحية وحربية منها
الـ F16والتي �أعلن مكتب القائد العام
للقوات الم�سلحة ن��وري المالكي ،في
(� 13أي��ار � ،)2012أن العراق �سيت�سلم
الدفعة الأولى منها عام .2014

الأعرجي وعالية ن�صيف ولبنى رحيم كرمي
و�آمنة العبيدي وكرمية اجلواري وحممد
الدعمي ،بعد ان�شقاق (غالبيتهم) عن الكتلة
العراقية البي�ضاء.
وك��ان النائب امل�ستقل يف جمل�س النواب
ك��اظ��م ال���ص�ي��ادي ك�شف ع��ن ق��رب ت�شكيل
حتالف نيابي خلو�ض انتخابات جمال�س
املحافظات املقبلة عام . 2013
وقال ال�صيادي يف  31من ال�شهر املا�ضي
ان "هناك م�ساعي لت�شكيل حتالف جديد
�سيعلن ع�ن��ه ق��ري �ب � ًا خل��و���ض انتخابات
جمال�س املحافظات ،لكن حلد مل يتم االتفاق
على ت�سميته ويبلغ عدد �أع�ضائه من ثالثة
�إىل �أربعة ،ون�سعى اىل ان ي�صل العدد بقدر
الإم �ك��ان اىل ع�شرة �أع���ض��اء ،لإع�ل�ان هذا
التكتل الذي يت�سم بالطابع املدين" ،م�ضيفا
ان "التحالف اجلديد وبعد �إعالن ت�شكيله
��س�ي��دخ��ل يف ح� ��وارات م��ع ائ �ت�لاف دول��ة
القانون لبحث �إمكانية االئتالف معه يف
حال منحنا الأخ�ير ا�ستحقاقنا االنتخابي
يف املحافظات ،ويف ح��ال ع��دم التو�صل
اىل ات �ف��اق ب��ذل��ك ف��ان التكتل �سيخو�ض
االنتخابات ب�شكل منفرد وقد ي�أتلف معه
عقب االنتخابات".
و�أ�شار ال�صيادي �إىل ان "�أهداف التحالف
اجلديد بناء دولة مدنية بعيدة كل البعد عن
املحا�ص�صة ال�سيا�سية واجلهوية و�سي�ضم
�شخ�صيات مهنية وكفوءة ووزراء �سابقني
و�شيوخا ووجهاء ع�شائر" ،الفتا �إىل ان
"التحالف اجلديد �سيعمل على الت�صدي
بت�سليم املنا�صب العليا يف املحافظات �إىل
�شخ�صيات م�ستقلة والق�ضاء على هيمنة
الأحزاب املتنفذة فيها".
يذكر �أن جمل�س ال��وزراء ق��رر يف جل�سته
االع�ت�ي��ادي��ة ال �ث�لاث��اء امل��ا� �ض��ي ،ب �ن��ا ًء على
اق��ت ��راح امل �ف��و� �ض �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا امل�ستقلة
لالنتخابات حتديد موعد �إجراء انتخابات
جمال�س املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم يف
الع�شرين من �شهر ني�سان من العام املقبل
. 2013

نواب ي�ستغربون غياب
موازنة  2013من جل�سة
�أم�س
بغداد /المدى
قالت ع�ضو اللجنة المالية في مجل�س النواب �إن م�شروع قانون موازنة
العام  ،2013و�صل �إلى هيئة رئا�سة مجل�س النواب و�سيتم �إر�ساله اليوم
�إلى اللجنة المخت�صة وهي اللجنة المالية البرلمانية.
و�أ�ضافت النائبة عن التحالف الكرد�ستاني في ت�صريح لوكالة �إيبا �أن
جل�سة �أم�س لن ت�شهد عر�ض م�شروع قانون موازنة العام  2013االتحادية
رغم و�صوله �إلى هيئة رئا�سة البرلمان ،وان الكتل ال�سيا�سية تنتظر قرار
هيئة رئا�سة البرلمان ب�إحالة القانون �إلى اللجنة المالية ".
وتابعت �أن "عمل البرلمان م�ستمر �إلى الأ�سبوع المقبل" متوقعة �أن "يتم
عر�ض القانون على مجل�س ال�ن��واب قبل انتهاء الف�صل الحالي ووفق ًا
للد�ستور والنظام الداخلي" ،و�أ�ضافت "عند عر�ض الموازنة على البرلمان
يتحتم على المجل�س �أن يمدد عمله للف�صل الت�شريعي الحالي ويعقد جل�سات
خا�صة لحين الت�صويت على الموازنة و�إقرارها ".
بينما ي�سعى ن��واب من كتل مختلفة �إل��ى تعطيل الموازنة لحين ابتداء
العطلة الت�شريعية ،ومناق�شتها بعد انتهائهم.
وكان رئي�س اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي قد لمح ب�سعي بع�ض
النواب بال�ضغط على هيئة رئا�سة البرلمان لت�أخير الموازنة ،وعدم �إر�سالها
الى اللجنة المالية لمناق�شتها كي ال يتعار�ض توقيتها مع عطلتهم الت�شريعية
 .رجح ع�ضو كتلة المواطن النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي� ،أن
تبد�أ عطلة مجل�س النواب في يوم  14من ال�شهر الحالي ،وت�أجيل القوانين
المعطلة للف�صل الت�شريعي المقبل.
وقال العكيلي في ت�صريح للوكالة الإخبارية �إن حزمة القوانين المعطلة
في مجل�س النواب قد ترحل للف�ضل الت�شريعي المقبل ،لقرب عطلة مجل�س
النواب ،مرجح ًا �أن تبد�أ العطلة يوم  14من ال�شهر الحالي ،وذلك الن م�شروع
الموازنة المالية يحتاج الى م�شاورات ونقا�شاتقد تطول الى �أكثر من �شهر،
وت�أجيل عطلة المجل�س لمدة �شهر قد تكون غير كافية لإقرار الموازنة.
و�أ��ش��ار النائب عن الوطني ال��ى �أن بع�ض الكتل تريد تمرير القوانين
المعطلة وفق الت�صويت على هذا القانون مقابل ت�صويت الكتلة الأخرى
على الآخر ،وهكذا.
ويعمل مجل�س النواب ،وفق �آلية �أ�سبوع يت�ضمن عقد جل�سات للمجل�س
واللجان البرلمانية ،و�أ�سبوع �آخر يتواجد النواب في محافظاتهم لالطالع
على واقع ناخبيهم ،و�شهد المجل�س م�ؤخر ًا خالفات كثيرة على مجموعة
قوانين البنى التحتية ،العفو العام ،النفط والغاز ،المحكمة االتحادية،
مجل�س الق�ضاء وكان �آخرها مقترح قانون تحديد واليات الرئا�سات الثالث
بواليتين فقط.

وا�شنطن تعلن االنتهاء من تدريب  22عراقي ًا على التحقيق يف حوادث الطريان
المدى بر�س /بغداد
�أعلنت ال�سفارة الأمريكية في العراق� ،أم�س الأول الأربعاء،
عن انتهاء هيئة �سالمة النقل الوطني الأمريكي من تدريب
 22عراقيا على التحقيق في حوادث الطائرات ،فيما عدت
�أن هذه التدريبات ت�أتي �ضمن �إطار تطوير قطاع الطيران
المدني في العراق و�ضمان معايير ال�سالمة فيه.
وق��ال��ت ال�سفارة ف��ي بيان �صدر عنها ،الأرب �ع��اء ،وتلقت
(المدى بر�س) ،ن�سخة منه� ،إن "م�س�ؤولي هيئة �سالمة
ال�ن�ق��ل ال��وط�ن��ي الأم��ري �ك��ي زاروا م ��ؤخ��را ال �ع��راق بغية
تدريب  22طالبا عراقيا من هيئة الطيران المدني العراقي

وقيادة القوة الجوية العراقية على التحقيق في حوادث
الطائرات".
و�أ�ضاف البيان �أن "فترة التدريب ا�ستمرت من  14لغاية
 18م��ن �شهر ت�شرين الأول الما�ضي ف��ي معهد التدريب
الجوي" ،مو�ضحا �أن "الغاية من عملية التدريب هي دعم
جهود ال�ع��راق في تلبية معايير التحقيق التي و�ضعتها
منظمة الطيران المدني الدولية".
من جانبه� ،أكد ال�سفير الأمريكي في العراق �ستيفن بيكروفت
�أن "عملية التدريب تعد خطوة هامة للجهود التي تبذلها
هيئة الطيران المدني العراقي لتطوير قدراتها على المدى
البعيد و�ضمان �سالمة قطاع الطيران المدني في العراق".

وتعد هذه الخطوة هي الأول��ى من نوعها لتدريب كوادر
عراقية للتحقيق بحوادث الطيران خ�صو�صا و�أن العراق
يفتقد لمثل هذه الخبرات منذ بدء ت�شكيل الدولة العراقية،
�إذ كان ي�شكك في �أغلب التحقيقات التي �أجرتها الحكومات
العراقية المتعاقبة في ح��وادث �سقوط بع�ض الطائرات
خ�صو�صا تلك التي كانت تقل بع�ض الم�س�ؤولين.
وعانى قطاع الطيران المدني العراقي من توقف تام وعزلة
كبيرة وه�ج��رة كبيرة ل �ك��وادره خ�لال ت�سعينيات القرن
الما�ضي ب�سبب العقوبات التي فر�ضت على العراق عقب
غ��زو نظام �صدام ح�سين للكويت في الثاني من �آب عام
 ،1990فيما �شهدت مدة ما بعد ني�سان  200عمليات اغتيال

طالت الع�شرات من الطيراين العراقيين.
وكان العراق والواليات المتحدة وقعا في نهاية ت�شرين
الثاني  ،2008و�إ�ضافة �إلى اتفاقية �سحب القوات اتفاقية
ثانية �سميت (الإط��ار) وتهدف لدعم ال��وزارات والوكاالت
ال�ع��راق�ي��ة ف��ي االن�ت�ق��ال م��ن ال���ش��راك��ة الإ�ستراتيجية مع
جمهورية ال�ع��راق �إل��ى م�ج��االت اقت�صادية ودبلوما�سية
وثقافية و�أمنية ،ف�ض ًال عن توفير مهمة م�ستدامة لحكم
القانون بما فيه برنامج تطوير ال�شرطة واالنتهاء من �أعمال
التن�سيق والإ��ش��راف والتقرير ل�صندوق العراق للإغاثة
و�إعادة الإعمار ،ومن الم�ؤمل �أن ت�ستمر هذه االتفاقية �إلى
�سنين عديدة.
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ا�ستفتاء �شعبي ًا وت�شريعه �سينهي الأزمة ال�سيا�سية
يتطلب
ً

قانون يحظر والية ثالثة للمالكي ..ورئا�سة الوزراء تهدد
باللجوء للمحكمة االحتادية
خطا معار�ضو التجديد لرئي�س الوزراء نوري المالكي خطوة متقدمة على
طريق تحديد واليته باثنتين وذلك بالدفع بم�شروع قرار بهذا ال�صدد
�إلى مجل�س النواب لمناق�شته بعد م�صادقة اللجنة البرلمانية القانونية
عليه ب�أغلبية �أع�ضائها بالرغم من معار�ضة نواب ائتالف دولة القانون
الذي يتر�أ�سه المالكي والذي يتطلع لوالية ثالثة و�سط توقعات بخالفات
جديدة بين الكتل ال�سيا�سية حول الم�شروع حيث هددت الحكومة باللجوء
للمحكمة االتحادية لنق�ضه.

بغداد /المدى
�صادقت اللجنة القانونية ف��ي مجل�س
النواب ب�أغلبية الأ�صوات على م�شروع
قانون تحديد والي��ة الرئا�سات الثالث
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة وال �ب��رل �م��ان والحكومة
باثنتين وب�أثر رجعي .ويحدد الد�ستور
ال �ع��راق��ي ال�ج��دي��د ال�م���ص��ادق عليه في
ا��س�ت�ف�ت��اء ��ش�ع�ب��ي �أواخ � ��ر ع ��ام 2005
والي��ة رئي�س الجمهورية باثنتين لكنه
ل��م يحددها بالن�سبة لرئي�سي ال��وزراء
ومجل�س النواب.
وت�ضم اللجنة  16ع�ضوا ،وافق ع�شرة
منهم على م�شروع القانون فيما عار�ضه
�ستة بينهم خم�سة �أع�ضاء يمثلون ائتالف
دولة القانون الذي يعتبر القانون مخالفا
ل �م��واد ال��د� �س �ت��ور وق � ��رارات المحكمة
االتحادية .و�سيحال م�شروع القانون
�إلى رئا�سة مجل�س النواب لإدراجه �ضمن
ج��دول �أع �م��ال جل�ساته للبدء بالآليات
الخا�صة بت�شريعه.
لكن م�شروع القانون يواجه معار�ضة
ائتالف المالكي وبع�ض مكونات التحالف
الوطني ال�شيعي غير ان القائمة العراقية
والتحالف الكرد�ستاني والتيار ال�صدري
اح� ��دى ت���ش�ك�ي�لات ال �ت �ح��ال��ف ال�شيعي
ي��ؤي��دون الم�شروع ويقفون ال��ى جانب
تحديد واليات الرئا�سات الثالثة .وتقول
القوى الم�ؤيدة للم�شروع ان��ه �سيوجد
قاعدة تحافظ على النظام الديمقراطي
في البالد وعلى المكت�سبات المتحققة
في العراق الجديد .يذكر �أن  133نائبا
ق��د وق �ع��وا على طلب ت�شريع القانون
من بين  325نائبا هم مجموع �أع�ضاء
مجل�س النواب.
وي �ت��وق��ع �أن ت�شهد ن�ق��ا��ش��ات م�شروع
القانون جدال وخالفات وا�سعة في بلد
يعاني �أ�صال من �أزم��ات �سيا�سية حادة
وفي حال الم�صادقة عليه يتوجب الأمر
تعديل الد�ستور وه��ذا يتطلب بدوره
�إجراء ا�ستفتاء �شعبي على التعديل كما
ين�ص على ذلك الد�ستور نف�سه وهو �أمر

�سي�ستغرق وقتا طويال قد يالم�س موعد
االنتخابات النيابية العامة المنتظرة
مطلع عام .2014
وقد اعتبر الم�ست�شار القانوني لرئي�س
الحكومة نوري المالكي� ،أم�س ،م�شروع
ال �ق��ان��ون غ�ي��ر م �ل��زم ل �ه��ا ،مو�ضحا انه
ب�إمكان الحكومة �إل�غ��اء مقترح مجل�س
النواب فيما لو �شرعه .وقال فا�ضل محمد
جواد �إن "ر�سالة رئي�س الجمهورية جالل
طالباني ال��ى مجل�س ال�ن��واب قبل ايام
كانت وا�ضحة حين بينت ان م�شاريع
القوانين يجب ان ت��أت��ي م��ن الحكومة
ورئي�س الجمهورية وال يحق لمجل�س
النواب ت�شريع القوانين قبل و�صولها
�إليه منهما" ،مبينا �أن "مجل�س النواب
ووفقا للد�ستور يحق له تقديم مقترح
قانون و�إر��س��ال��ه ال��ى الحكومة على �أن
ي�أخذ طريقه نحو الت�شريع".
و�أ�ضاف في ت�صريح نقله المركز الخبري
ل�شبكة االعالم العراقية الر�سمية �أن "اي
�سند د�ستوري لمقترح تحديد واليتي
رئي�سي ال��وزراء ومجل�س النواب غير
موجود وفيما لو �شرعه البرلمان �سنلج�أ
ال ��ى ال�م�ح�ك�م��ة االت��ح��ادي��ة لإبطاله".
وا��ش��ار ال��ى ان "الحكومة كانت لج�أت
ال��ى المحكمة االتحادية حينما ا�ضاف
م�ج�ل����س ال� �ن ��واب ب�ع����ض ال �ف �ق��رات في
موازنة عام  2012و�صدر م�ؤخرا قرار
المحكمة ببطالن الفقرات الم�ضافة من
البرلمان كما �أن مقترحات القوانين التي
�شرعها مجل�س النواب دون علم الحكومة
تم الطعن بها في المحكمة االتحادية وتم
�إل �غ��ا�ؤه��ا مثل ق��ان��ون وزارة البلديات
وقانون وزارة العمل".
ي��ذك��ر ان ال� �م���ادة  72م ��ن الد�ستور
العراقي تن�ص على تحديد والية رئي�س
الجمهورية ب�أربع �سنوات ويجوز �إعادة
انتخابه لوالية ثانية فقط �إال �أن الد�ستور
ل��م يحدد ع��دد والي��ات رئي�سي ال��وزراء
والبرلمان.
وك ��ان زع �ي��م ال �ت �ي��ار ال �� �ص��دري مقتدى
ال�صدر قد دعا في تموز (يوليو) الما�ضي

مجل�س النواب �إلى الت�صويت على قانون
يحدد واليات الرئا�سات الثالث بدورتين
"لتجنب الدكتاتوريات" .كما قدم النائب
الم�ستقل �صباح ال�ساعدي ف��ي �أيلول
(�سبتمبر) عام � 2011إلى مجل�س النواب
م�سودة ق��ان��ون ت�ضم �ست ن�ق��اط يحدد
والية رئي�س الوزراء بواليتين �أي ثماني
�سنوات فقط �سواء كانت الواليتين قبل
�أو بعد القانون.
يذكر �أن رئي�س ال��وزراء نوري المالكي
ت���س�ل��م م�ن���ص��ب رئ��ا� �س��ة ال � � ��وزراء في
والي �ت��ه الأول� ��ى ع��ام  2006عندما حل
خلفا لرئي�س التحالف الوطني �إبراهيم
الجعفري بعد �أن فاز االئتالف الوطني
الموحد حينها باالنتخابات البرلمانية
ف�ي�م��ا ��ش�ك��ل ال�م��ال�ك��ي ق�ب�ي��ل انتخابات
�آذار (م��ار���س) ع��ام  2010ائتالف دولة
القانون ال��ذي حل ثانيا بح�صوله على
 89مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية
التي فح�صلت على  91مقعدا ،ور�شحت
رئي�سها �إي ��اد ع�ل�اوي للمن�صب �إال �أن
م�س�ألة الأغلبية ال�سيا�سية بعد �أن تحالف
ائ�ت�لاف المالكي م��ع التحالف الوطني
ال��ذي ح�صل على  70مقعدا ه��ي التي
ح�سمت الموقف ل�صالح المالكي ليتقلد
والي �ت��ه الثانية ر�سميا ف��ي  21كانون
الأول (دي�سمير) عام  2010بعد �أن منحه
البرلمان الثقة.
م�شروع قانون تحديد والية
الرئا�سات الثالث
وين�ص م�شروع القانون على انتهاء مدة
والية رئي�س الجمهورية بانتهاء الدورة
االنتخابية لمجل�س النواب التي انتخب
فيها رئي�سا من قبل المجل�س وال يجوز
ت��ول��ي من�صب رئي�س الجمهورية من
قبل ال�شخ�ص نف�سه لأكثر من واليتين
متتاليين �أو غير متتاليين ..كما يحدد
انتهاء مدة والية رئي�س الوزراء بانتهاء
الدورة االنتخابية لمجل�س النواب الذي
منحه فيها الثقة وال يجوز تولي هذا
المن�صب من قبل ال�شخ�ص نف�سه لأكثر

من واليتين متتاليين او غير متتاليين .النواب ورئي�س مجل�س الوزراء:
وي���ش�ي��ر ك��ذل��ك �إل ��ى ان �ت �ه��اء م ��دة والي��ة
رئي�س مجل�س ال�ن��واب بانتهاء الدورة المادة (:)1
االنتخابية للمجل�س التي انتخب فيها �أو ًال :تنتهي مدة والية رئي�س الجمهورية
رئي�سا من قبل النواب وال يجوز تولي ب��ان�ت�ه��اء ال� ��دورة االن�ت�خ��اب�ي��ة لمجل�س
المن�صب من قبل ال�شخ�ص نف�سه لأكثر النواب التي انتخب فيها رئي�سا من قبل
من واليتين متتاليين �أو غير متتاليين المجل�س.
�سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او ث��ان�ي��ا :ال ي�ج��وز ت��ول��ي من�صب رئي�س
الجمهورية من قبل نف�س ال�شخ�ص لأكثر
بعده.
وج��اء ف��ي ن�ص م�شروع القانون الذي من واليتين متتاليين �أو غير متتاليين
و�سواء ك��ان ذل��ك قبل نفاذ ه��ذا القانون
اطلعت عليه "�إيالف":
ا� �س �ت �ن��ادا لأح��ك��ام ال��د� �س �ت��ور والنظام �أو بعده.
الداخلي لمجل�س النواب الموقر نحن
الموقعين ف��ي �أدن ��اه نتقدم ل�سيادتكم المادة (:)2
بمقترح قانون تحديد الواليات للرئا�سات �أو ًال :تنتهي م��دة والي��ة رئي�س مجل�س
الثالث (الجمهورية والنواب والوزراء ) ال��ن��واب ب��ان�ت�ه��اء ال � ��دورة االنتخابية
راجين �إحالته �إلى اللجنة القانونية بغية لمجل�س النواب التي انتخب فيها رئي�سا
من قبل المجل�س.
ال�سير في خطوطه الت�شريعية.
ث��ان�ي��ا :ال ي�ج��وز ت��ول��ي من�صب رئي�س
مجل�س النواب من قبل نف�س ال�شخ�ص
رئا�سة الجمهورية
ب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ��ش��رع��ه مجل�س النواب لأك �ث��ر م��ن والي�ت�ي��ن متتاليين �أو غير
و�صادق عليه رئي�س المجل�س ا�ستنادا متتاليين و�سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا
للبند (اوال) م��ن ال �م��ادة ( )61والبند القانون �أو بعده.
(ثالثا) من المادة ( )73من قانون رقم
ل�سنة  ..2012مقترح قانون تحديد مدة المادة (:)3
والية رئي�س الجمهورية ورئي�س مجل�س �أو ًال :تنتهي مدة والية رئي�س مجل�س

النزاهة الربملانية :على احلكومة اعتقال ال�سوداين
ومكافحة الف�ساد يف �صفقات ال�سالح
بغداد  /المدى

ط ��ال ��ب ع �� �ض��و ل �ج �ن��ة ال��ن��زاه��ة
البرلمانية جواد ال�شهيلي� ،أم�س
الخمي�س ،رئي�س الحكومة نوري
المالكي باعتقال وزي��ر التجارة
الأ� �س �ب��ق "الهارب" ع�ب��د الفالح
ال �� �س��ودان��ي وم �ك��اف �ح��ة الف�ساد
ب�صفقات ت�سليح الجي�ش الأخيرة
قبل �إلغاء البطاقة التموينية ،فيما
اتهم الحكومة بال�سعي �إل��ى دعم
الطبقات العليا ومحاربة الفقراء.
وق � � ��ال ال �� �ش �ه �ي �ل��ي ف� ��ي ح��دي��ث
لـ"ال�سومرية نيوز"� :إن "المواطن
العراقي يعاني ارتفاع الأ�سعار،
حيث ال توجد م�ؤ�س�سة اقت�صادية
حقيقية ف��ي ال���ش��ارع العراقي"،
مطالبا رئ�ي����س ال�ح�ك��وم��ة نوري
المالكي بـ"اعتقال وزير التجارة
ال �ه��ارب ع�ب��د ال �ف�لاح ال�سوداني
وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �� �س��اد ال �م��وج��ود
ب�صفقات ت�سليح الجي�ش الأخيرة
قبل �إل�غ��اء البطاقة التموينية"،
بح�سب تعبيره.
و�أ�� �ض ��اف ال���ش�ه�ي�ل��ي �أن "�إلغاء
ال �ب �ط��اق��ة ه��و دل �ي��ل ع �ل��ى �ضعف
الحكومة ف��ي محاربة الف�ساد"،
متهما الحكومة بـ"ال�سعي �إلى دعم
الطبقات العليا ،و�إع�ل�ان الحرب
عن الفقراء".
واعتبر ال�شهيلي �أن "هذه الخطوة
غ�ي��ر منطقية وغ �ي��ر �صحيحة"،
داع �ي��ا ال�ح�ك��وم��ة �إل ��ى "التراجع
عنها".
و�أك� ��د ال���ش�ه�ي�ل��ي �أن "المواطن
العراقي �سوف يدفع ثمن ذلك"،

الفتا �إل��ى �أن "ال�شعب لم ي�صمت
في حالة محاربته بلقمة عي�شه".
وك ��ان مجل�س ال � ��وزراء ق��رر في
ج �ل �� �س �ت��ه ال �ث��ام �ن��ة والأرب� �ع� �ي ��ن
التي ع�ق��دت ،االثنين ( 6ت�شرين
الثاني  ،)2012ا�ستبدال البطاقة
التموينية المطبقة حالي ًا بمبالغ
ن�ق��دي��ة ت���وزع ع�ل��ى الم�شمولين
ب��ال�ن�ظ��ام ال �م��ذك��ور ب��واق��ع ()15
�أل��ف دي�ن��ار لكل ف��رد ،فيما اعتبر
رئي�س الحكومة ن��وري المالكي،
�أم� �����س ال �خ �م �ي ����س ( 8ت�شرين
الثاني � ،)2012أن نظام البطاقة
التموينية بحاجة �إل��ى الإ�صالح،
م ��ؤك��دا �أن مجل�س ال� ��وزراء قرر
توفير المواد الغذائية في الأ�سواق
بالإ�ضافة �إلى المبلغ المقرر.
واعتبر المتحدث با�سم الحكومة
علي الدباغ� ،أم�س الأول الأربعاء
 7ت�شرين الثاني� ،أن هذا القرار
ج��اء للق�ضاء على ح��االت الف�ساد
المرافقة لتوزيعها ،م�شير ًا �إلى
�أن الحكومة �أ�ضافت مبلغ � 3آالف

دينار لكل ف��رد على �سعر المواد
التموينية والمقدر بنحو � 12ألف
دينار.
و�أعلنت لجنة النزاهة في مجل�س
النواب �أعلنت ،في ح��زي��ران� ،أن
ال�سلطات الق�ضائية �أ�صدرت حكم ًا
غيابيا على وزير التجارة ال�سابق
عبد ال�ف�لاح ال�سوداني بال�سجن
��س�ب��ع � �س �ن��وات لإدان� �ت ��ه بق�ضايا
ف�ساد .و�أ�صدرت محكمة جنايات
ال��ر� �ص��اف��ة ،ف��ي � 28آب  ،حكما
ببراءة وزير التجارة ال�سابق عبد
الفالح ال�سوداني من تهم الف�ساد
التي وجهت �إليه من قبل رئي�س
لجنة ال �ن��زاه��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة �صباح
ال�ساعدي ،وهيئة النزاهة ،ب�سبب
عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة
�ضده.
فيما �أعلنت وزارة التجارة ،في
� 2أي� �ل ��ول� ،أن م�ح�ك�م��ة التمييز

االت��ح��ادي��ة � �ص��ادق��ت ع �ل��ى ق��رار
محكمة جنايات الر�صافة القا�ضي
بتبرئة وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ال�سباق
عبد ال�ف�لاح ال�سوداني م��ن التهم
ال�م��وج�ه��ة �إل �ي��ه ،ف�ي�م��ا �أك� ��دت �أن
المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت
به هيئة النزاهة .و�أعلنت هيئة
النزاهة ،في الثاني من �أيار� ،أنها
�ستطعن ب�ق��رار محكمة جنايات
الر�صافة الذي بر�أ وزير التجارة
ال�سابق عبد الفالح ال�سوداني من
جميع التهم الموجهة �إليه بق�ضايا
ف�ساد ،نافية وج��ود �أدل��ة جديدة
تدين الوزير.
وك �� �ش��ف رئ �ي ����س ل�ج�ن��ة النزاهة
ال �ب��رل �م��ان �ي��ة ال �� �س��اب �ق��ة �صباح
ال �� �س��اع��دي ،م�ط�ل��ع �أي� �ل���ول ،عن
وج� ��ود �أدل� ��ة و�إث��ب��ات��ات جديدة
تدين وزير التجارة ال�سابق عبد
الفالح ال�سوداني �سيتم تقديمها

�إل��ى محكمة الر�صافة بالتن�سيق
م��ع هيئة ال �ن��زاه��ة ،ب�ع��د قرارها
القا�ضي ب�إ�سقاط التهم بالف�ساد
ال �م��وج �ه��ة � �ض��د ال ��وزي ��ر ،متهما
�أح��زاب��ا بالحكومة بالت�ستر على
ال�شخ�صيات المف�سدة فيها.
وك ��ان ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة في
م�ح�ك�م��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي محافظة
المثنى �أ� �ص��درت ف��ي ال�سابع من
ح��زي��ران م��ن ع��ام  ،2009ق��رارا
ب��الإف��راج عن وزي��ر التجارة عبد
الفالح ال�سوداني بكفالة تبلغ 50
مليون دينار عراقي مع التو�صية
بمنعه من ال�سفر لحين محاكمته
مجدد ًا.
وت���س�ل��م ع�ب��د ال �ف�لاح ال�سوداني
من�صبه ف��ي ح��زي��ران  2006مع
ت�شكيل حكومة ج��دي��دة برئا�سة
نوري المالكي ،ومثل ال�سوداني
ال ��ذي ينتمي �إل ��ى ح��زب الدعوة
تنظيم العراق �أم��ام البرلمان في
�أي ��ار � 2009إث��ر ات�ه��ام��ه م��ن قبل
لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط
في ق�ضايا ف�ساد �إداري ،وا�ستقال
ال��وزي��ر ف��ي ح��زي��ران م��ن العام
نف�سه بعد اعتقاله في مطار بغداد
�أثناء محاولته الخروج من البالد،
كما اعتقل �شقيقا ال�سوداني ب�سبب
اتهامات ت�شير �إلى �ضلوعهما في
الق�ضايا ال�ت��ي ات�ه��م بها الوزير
ال�سوداني.
وا�ستمرت وزارة التجارة تدار
بالوكالة منذ ا�ستقالة عبد الفالح
ال�سوداني ،من قبل وزي��ر الدولة
ل���ش��ؤون ال�ب��رل�م��ان �صفاء الدين
ال�صافي.

ال� ��وزراء بانتهاء ال ��دورة االنتخابية
لمجل�س ال�ن��واب التي منح فيها الثقة
ل��رئ��ا� �س��ة م�ج�ل����س ال � � ��وزراء م ��ن قبل
المجل�س.
ث��ان�ي� ًا :ال يجوز تولي من�صب رئي�س
مجل�س الوزراء من قبل نف�س ال�شخ�ص
لأك �ث��ر م��ن والي�ت�ي��ن متتاليين �أو غير
متتاليين و�سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا
القانون �أو بعده.
المادة (:)4
تعتبر �إحدى الواليتين المذكورتين في
المواد (� )3( )2( )1أعاله التي تنتهي
بالإعفاء �أو اال�ستقالة �أو حل مجل�س
ال �ن��واب �أو �سحب ال �ن��واب الثقة قبل
انتهاء الدورة االنتخابية.
المادة (:)5
يعد مجل�س ال��وزراء م�ستقي ًال �إذا �شغر
�أكثر من ن�صف منا�صب �أع�ضائه �سواء
باال�ستقالة �أو الإقالة �أو �سحب الثقة.
المادة (:)6
�أو ًال :يعتبر مجل�س ال ��وزراء حكومة
ت�صريف �أعمال في الحاالت الآتية:
�أ -انتهاء ال��دورة االنتخابية لمجل�س
النواب.
ب -حل مجل�س النواب نف�سه قبل انتهاء

دورته االنتخابية.
ت -ا� �س �ت �ق��ال��ة م�ج�ل����س ال � � ��وزراء او
رئي�سه.
ث� -سحب ال�ث�ق��ة م��ن رئ�ي����س مجل�س
الوزراء.
ثانيا :تقت�صر مهمة حكومة ت�صريف
الأعمال على ت�صريف الأم��ور اليومية
واالعتيادية فقط.
المادة (:)7
ال يكلف رئي�س مجل�س ال�ن��واب الذي
ت�سحب الثقة منه على اثر ا�ستجواب
بمن�صب رئي�س مجل�س ال ��وزراء مرة
�أخ��رى ول��و كانت والي�ت��ه التي �سحب
الثقة منه هي الوالية الأولى.
المادة (:)8
ينفذ ه��ذا ال�ق��ان��ون م��ن ت��اري��خ ن�شره
بالجريدة الر�سمية.
الأ�سباب الموجبة:
ل �غ��ر���ض ت �ن �ظ �ي��م م� ��دة والي � ��ة رئي�س
الجمهورية ورئي�س مجل�س النواب
ورئ�ي����س مجل�س ال� ��وزراء والأح �ك��ام
المتعلقة بها ولأهمية ذل��ك ف��ي البناء
الديمقراطي للدولة و�إدام ��ة التداول
ال�سلمي لل�سلطة �شرع هذا القانون.

م�صدر �أمني :خطف الأطفال ينت�شر
يف بغداد لتمويل "القاعدة"
بغداد  /المدى

ق��ال م�صدر عن م�صدر امني رفيع� ،إن عمليات
خطف الأطفال يف العا�صمة بغداد ت�شهد ارتفاع ًا
غري م�سبوق من قبل تنظيم القاعدة بهدف متويل
نف�سه ،فيما �أف��ادت حمامية نا�شطة يف املجتمع
امل��دين بالعثور على مقربة جماعية �شرق بغداد
ت�ضم �أكرث من  25طف ًال مت خطفهم وقتلهم لالجتار
ب�أع�ضائهم.
ونقلت ال�صحيفة احل�ي��اة اللندنية ع��ن امل�صدر
الأمني الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه �أن "يوم
الثالثاء املا�ضي ( 6ت�شرين الثاين � )2012شهد
خطف �أك�ثر من  21طف ًال يف مناطق خمتلفة من
العا�صمة" ،الفتا �إىل "ارتفاع عمليات اخلطف
ب�شكل غري م�سبوق يف جميع مناطق بغداد من
دون ا�ستثناء".
ولفت امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه اىل
�أنه "ال ميلك �إح�صاءات دقيقة ،لكن احلاالت التي
ر��ص��دت خ�لال ه��ذا الأ��س�ب��وع وح��ده تتجاوز 30
عملية خطف" ،م�ضيفا ان "غالبية عمليات اخلطف
ت�ن��درج �ضمن اجل��رمي��ة املنظمة ،و�سببها جلوء
املجموعات امل�سلحة ال �سيما تنظيم القاعدة �إىل
خطف االطفال لتمويل نف�سها ،بعد متكن القوات
الأمنية من جتفيف معظم منابع التمويل القادمة
من اخلارج".
وك�شف امل���ص��در الأم �ن��ي لـ"احلياة" �أن "جهاز
مكافحة الإره��اب متكن قبل �أيام قليلة من حترير
طفل خطفه تنظيم "القاعدة" ،وطلب التنظيم مبلغ
� 600أل��ف دوالر مقابل �إط�لاق �سراحه حي ًا ،لكن
اجل�ه��از ك�شف املخب�أ ال�سري للخاطفني و�أع��اده
�سامل ًا �إىل �أهله".
و�أ� �ض��اف �أن "عمليات اخل�ط��ف ال تقت�صر على
�أطفال الأ�سر الغنية ،بل �إن �أكرث العمليات حتدث
يف �أط� ��راف العا�صمة والأح��ي��اء ال�ف�ق�يرة ،مثل
منطقة العبيدي ومدينة ال�صدر وبغداد اجلديدة
يف جانب الر�صافة من بغداد ،ويف مناطق �أبو

د�شري والدورة والبياع وحي الفرات والر�ضوانية
و�أبو غريب والتاجي وال�شعلة واحلرية يف جانب
الكرخ".وعزا امل�صدر ال�سبب �إىل �أن "املجموعات
امل�سلحة وامليلي�شيات تلج�أ �إىل خطف �أعداد كبرية
من الأطفال �أثناء توجههم �إىل املدار�س �أو �أثناء
لعبهم داخ��ل الأزقة" ،مبين ًا �أن "هذا النوع من
اخلطف �سهل و�سريع".
و�أو�ضح امل�صدر الأمني �أن "اخلاطفني يطلبون
الفدية بح�سب امل�ستوى املعي�شي للأ�سرة ،حيث
ت�صل يف الأح�ي��اء الفقرية �إىل  10ماليني دينار
عراقي (نحو � 8آالف دوالر)� ،أما �أبناء امل�س�ؤولني
والتجار والأغنياء ،فرتتفع الفدية املطلوبة عنهم
لت�صل �إىل مليون دوالر".
بدورها ،ك�شفت املحامية والنا�شطة �سعاد الالمي،
رئي�سة �إحدى اجلمعيات التي تعنى بحماية املر�أة
والطفولة� ،أن "بع�ض ح��االت اخلطف تقوم بها
ع�صابات االجت��ار بالأع�ضاء الب�شرية" ،ونقلت
ال�صحيفة عنها قولها �إن "تلك الع�صابات تركز
ن�شاطها يف الأحياء الفقرية والبعيدة من مركز
العا�صمة ،وتقوم بخطف الأطفال الذين ترتاوح
�أع �م��اره��م ب�ين  12و 16ع��ام � ًا ،لقتلهم وتهريب
�أع�ضائهم وبيعها خارج العراق".
و�أ��ض��اف��ت ال�لام��ي ان��ه "يف خ�لال ال�شهر املا�ضي
اكت�شفت ال�شرطة مقربة جماعية ت�ضم �أك�ثر من
 25طف ًال يف منزل يقع يف �أحد الأحياء الع�شوائية
�شرق بغداد ،تديره عائلة مكونة من � 7أ�شخا�ص
( 4رجال و 3ن�ساء) ،ميتهنون املتاجرة بالأع�ضاء
الب�شرية".
يذكر �أن تقارير دول�ي��ة ع��دة �أ� �ش��ارت �إىل ازدي��اد
حاالت خطف الأطفال يف العراق و�صلت �إىل نحو
 900حالة بح�سب بيان ل�صندوق رعاية الطفولة
التابع للأمم املتحدة (اليوني�سيف) ،فيما �أكد تقرير
�صدر �أخري ًا عن جلنة حقوق الإن�سان العراقية �أن
�أك�ثر من � 6آالف حالة اختطاف للأطفال ح�صلت
يف ال�ب�لاد منذ ع��ام  ،2003تعر�ض فيها ن�صف
املخطوفني للقتل.

شؤون الوطن

محليات

العدد ( )2643ال�سنة العا�شرة  -اجلمعة ( )9ت�شرين الثاين 2012

5

امل����ال����ك����ي  :م���ب���ل���غ ال������ـ (�)15أل��������������ف دي�����ن�����ار ق�����د ي���������زداد �إىل ()25

�سيا�سيون� :إلغاء البطاقة دليل على �ضعف احلكومة يف حماربة الف�ساد
مواطنون:ا�ستبداله��ا نق��داً
�سيف��رغ جي��وب الفق��راء ومي�ل�أ قا�ص��ات الأغني��اء
ّ
دافع رئي�س الوزراء نوري المالكي �أم�س الخمي�س عن قرار حكومته القا�ضي با�ستبدال البطاقة
التموينية بمبالغ نقدية ،م�ؤكدا في بيان �صدر عقب كلمته على هام�ش ح�ضوره و�ضع حجر
الأ�سا�س لم�شروع �إن�شاء م�ست�شفى �شمال بغداد تلقت المدى ن�سخة منه �أن نظام البطاقة
التموينية بحاجة �إلى الإ�صالح ،مبينا �أن مجل�س الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأ�سواق
بالإ�ضافة �إلى المبلغ المقرر.
وعزا ذلك القرار بقوله " ،نحن اليوم �أمام عراق يحتاج �إلى �إ�صالحات وتطوير وا�ستحداث لكل
الأنظمة التي ورثناها في مجاالت ال�صحة والزراعة وال�صناعة والتعليم والإ�سكان وغيرها".
و�شدد المالكي بقوله "نحن ما�ضون ب�إ�صالح �أنظمة جميع القطاعات وبالأخ�ص في المجال
ال�صحي والم�ست�شفيات التخ�ص�صية و�إن�شاء مراكز �صحية وم�ست�شفيات لعالج الحاالت ال�صعبة".
 بغداد /املدى
ويف �سياق مت�صل نقلت قناة العراقية عن
املالكي الق ��ول"�إن مبلغ الـ(�)15ألف دينار
قد يزداد �إىل(�)25ألف دينار.
وو�ص ��ف املتح ��دث با�س ��م احلكوم ��ة علي
الدب ��اغ �أول من �أم�س الأربع ��اء � ،أن قرار
�إلغاء البطاقة التموينية جاء للق�ضاء على
حاالت الف�س ��اد املرافقة لتوزيعها ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �إن احلكوم ��ة �أ�ض ��افت مبل ��غ � 3آالف
دينار لكل فرد على �س ��عر املواد التموينية
واملقدر بنحو � 12ألف دينار.
و كان جمل�س الوزراء قد قرر يف جل�سته
الثامن ��ة والأربع�ي�ن التي عق ��دت الثالثاء
ال�س ��اد�س من ال�ش ��هر اجلاري ،ا�س ��تبدال
البطاق ��ة التموينية املطبق ��ة حالي ًا مببالغ
نقدي ��ة ت ��وزع عل ��ى امل�ش ��مولني بالنظ ��ام
املذكور بواقع (� )15ألف دينار لكل فرد.
وق ��د �أث ��ار الق ��رار ردود �أفع ��ال �ش ��اجبة
وم�س ��تنكرة للق ��رار م ��ن قب ��ل العدي ��د
م ��ن الأو�س ��اط الديني ��ة وال�سيا�س ��ية
وال�ش ��عبية�،أكدت جميعه ��ا على �ض ��رورة
توف�ي�ر البدائ ��ل احلقيقي ��ة وال�ص ��حيحة
والعملية ،التي ت�ض ��من ح�ص ��ول املواطن
عل ��ى ح�ص ��ته م ��ن الغذاء،وع ��دت بع� ��ض
اجله ��ات �أن الق ��رار �س ��يوفر الكث�ي�ر م ��ن
الأم ��وال امله ��دورة عل ��ى �ش ��راء امل ��واد
الغذائية الفا�سدة.
املرجع الديني ب�شري النجفي وعلى ل�سان
جنل ��ه ال�ش ��يخ عل ��ي �أك ��د �أول م ��ن �أم� ��س
الأربع ��اء ،رف�ض ��ه ق ��رار جمل�س ال ��وزراء
اخلا�ص ب�إلغاء البطاقة التموينية ،حمذر ًا
يف الوقت نف�س ��ه من نتائج �س ��لبية كبرية
من تطبيق القرار.
و�ش ��اركته كتلة الأحرار ذات الر�أي وعدت
الأم ��ر باخلط�ي�ر يف حال ��ة ع ��دم توف�ي�ر
البدائل وو�صول املواد الغذائية للمواطن
الذي يعي�ش و�سط حزمة من الأزمات.
كما �أك ��د التحال ��ف الكرد�س ��تاين�،أول من
�أم� ��س الأربع ��اء� ،أن �إدارة احلكوم ��ة ملف
البطاق ��ة التموينية مل تك ��ن موفقة ،داعيا
�إياها �إىل و�ضع �ضوابط على �أ�سعار ال�سلع
الغذائي ��ة وزي ��ادة مبلغ تعوي� ��ض البطاقة
التموينية حماية مل�صالح املواطنني.
�إلغاء البطاقة ال عالقة له ب�شروط �صندوق
النقد الدويل
ويق ��ول امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي لرئي� ��س

ال ��وزراء عل ��ي املو�س ��وي يف حدي ��ث
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن "القرار ال عالقة
له ب�شروط �صندوق النقد الدويل" ،مبين ًا
�إن ��ه "ج ��اء بعد درا�س ��ة م�ستفي�ض ��ة لواقع
البطاقة التموينية".
ويو�ض ��ح املو�س ��وي �أن "الق ��رار جاء بعد
تفاقم امل�ش ��اكل يف عملية توزيع املفردات،
والتي ال ت�ص ��ل �أحيانا �إىل م�س ��تحقيها �أو
ت�ص ��ل ب�ش ��كل ناق� ��ص �أو مت�أخ ��ر" ،الفت� � ًا
�إىل �أن" الإلغاء اخت�ص ��ار لطريق حماربة
الف�س ��اد من خالل عدم التالعب باملفردات
وتوزيع املبالغ مل�س ��تحقيها" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "املبال ��غ التعوي�ض ��ية البالغ ��ة � 15ألف
دينار للفرد الواحد قيمت ب�ش ��كل دقيق عن
طريق وزارة التجارة" ،مبين ًا �إن "ح�ص ��ة
الف ��رد الواح ��د م ��ن البطاق ��ة التمويني ��ة،
يف ح ��ال و�ص ��لت ب�ش ��كل كام ��ل وبنف� ��س
اجلودة ،تبلغ � 12ألف دينار �ش ��هري ًا للفرد
الواحد"،م�ؤكدا �إن "جمل�س الوزراء �شكل
جلنة لدرا�سة �أ�ساليب التطبيق".
فيما يرى ع�ض ��و اللجنة املالية يف جمل�س
النواب ح�س ��ن �أوزمن �أن "توزيع مفردات
البطاق ��ة غري مفي ��د للحكوم ��ة وللمواطن
عل ��ى ح ��د �س ��واء ،لوج ��ود عمليات ف�س ��اد
فيها� ،إ�ضافة �إىل عدم توزيع هذه املفردات
ب�شكل منتظم" ،داعي ًا �إىل "توزيع املفردات
على امل�ستحقني وفق معايري حمددة ،ويتم
ا�س ��تثمار املتبقي من الأموال يف م�شاريع
التنمية".
ويبني �أوزمن �إن "م�شاريع التنمية �سوف
ت�ش ��جع القطاع اخلا� ��ص العراق ��ي للعمل
ب�ش ��كل وا�س ��ع يف الب�ل�اد" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"اللجنة املالية �ستجتمع لو�ضع مقرتحات
لرفع مبل ��غ التعوي� ��ض �إىل � 50ألف دينار
للفرد الواحد".
م ��ن جانب ��ه ،طال ��ب ع�ض ��و اللجن ��ة
االقت�ص ��ادية يف جمل� ��س الن ��واب ح�س�ي�ن
املرعبي احلكومة بال�سيطرة على الأ�سعار
وال�س ��وق للحيلول ��ة دون الوق ��وع يف فخ
االحتكار وج�شع ذوي النفو�س ال�ضعيفة.
ودع ��ا املرعب ��ي احلكوم ��ة �إىل "توف�ي�ر
الدعم للزراعة وخ�صو�صا مادتي احلنطة
وال�ش ��لب" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �ض ��رورة "رف ��ع
الب ��دل النقدي �إىل � 25أل ��ف دينار بدال من
� 15ألف دينار".
فيما طالب ع�ض ��و جلنة النزاهة الربملانية
جواد ال�شهيلي اخلمي�س ،رئي�س احلكومة

ن ��وري املالك ��ي باعتق ��ال وزي ��ر التج ��ارة
الأ�س ��بق "الهارب" عبد الفالح ال�س ��وداين
ومكافحة الف�ساد ب�صفقات ت�سليح اجلي�ش
الأخ�ي�رة قب ��ل �إلغ ��اء البطاق ��ة التموينية،
فيما اتهم احلكومة بال�سعي لدعم الطبقات
العليا وحماربة الفقراء.
وق ��ال ال�ش ��هيلي يف حديث لـ"ال�س ��ومرية
ني ��وز"� ،إن "املواط ��ن العراق ��ي يع ��اين
م ��ن ارتف ��اع الأ�س ��عار ،حي ��ث ال توج ��د
م�ؤ�س�س ��ة اقت�ص ��ادية حقيقية يف ال�ش ��ارع
العراق ��ي" ،مطالب ��ا رئي� ��س احلكوم ��ة
ن ��وري املالك ��ي بـ"اعتقال وزي ��ر التجارة
الهارب عب ��د الفالح ال�س ��وداين ومكافحة
الف�س ��اد املوجود ب�صفقات ت�سليح اجلي�ش
الأخرية قب ��ل �إلغاء البطاق ��ة التموينية"،
بح�سب تعبريه.
م�ض ��يفا �أن "�إلغ ��اء البطاقة ه ��و دليل على
�ض ��عف احلكوم ��ة يف حمارب ��ة الف�س ��اد"،
متهم ��ا احلكوم ��ة بـ"ال�س ��عي �إىل دع ��م
الطبق ��ات العلي ��ا ،و�إع�ل�ان احل ��رب عل ��ى
الفقراء".
معت�ب�را �أن "ه ��ذه اخلط ��وة غ�ي�ر منطقية
وغ�ي�ر �ص ��حيحة" ،داعي ��ا احلكوم ��ة �إىل
"الرتاجع عنها".
و�أكد ال�شهيلي �أن "املواطن العراقي �سوف
يدف ��ع ثمن ذل ��ك" ،الفت ��ا �إىل �أن "ال�ش ��عب
العراق ��ي مل ي�ص ��مت يف حال ��ة حماربت ��ه
بلقمة عي�شه".
وو�ص ��ف رئي� ��س جلن ��ة التخطي ��ط يف
جمل� ��س حمافظة بغداد حممد الربيعي يف
حدي ��ث لـ"ال�س ��ومرية نيوز" ،ق ��رار �إلغاء
بـ"املت�سرع وغري ال�ص ��حيح" ،م�شريا �إىل
�إن "البلد يف الوقت احلايل ال يتحمل مثل
ه ��ذه القرارات ،خا�ص ��ة مع �أزم ��ة البطالة
التي ت�صل �إىل  23باملئة ،ما يعني �إن ربع
ال�س ��كان تقريب� � ًا يعاين من الفق ��ر" ،داعيا
"احلكومة العراقية �إىل �أن تطلق م�شاريع
�ض ��خمة لتطوير البنى التحتية ،وحتقيق
نه�ض ��ة عمرانية جتذب �ش ��ركات عاملية من
�ش�أنها توفري حركة اقت�صادية وفر�ص عمل
للمواطنني ،الذين �سيح�صلون على بدائل
عي�ش منا�س ��بة وت�س ��د حاجته ��م ومتكنهم
من اال�س ��تغناء ع ��ن البطاق ��ة التموينية"،
معتق ��دا �أن "احلكومة العراقية �س ��تواجه
�ص ��عوبات بالت�أكي ��د �إذا مت بالفع ��ل �إلغ ��اء
البطاقة ،خا�ص ��ة و�إنها ال ت�ستطيع حالي ًا،
ال�س ��يطرة عل ��ى التجار مع وجود �ض ��عف

يف الرقاب ��ة" ،مرجح� � ًا �أن "ت�ص ��ل حاج ��ة
املواطن �إىل � 25ألف دينار لتغطية حاجته
من مواد التموينية التي �ستنقطع عنه".
كما اعت�ب�ر نائب عن القائم ��ة العراقية يف
كركوك�،أول من �أم�س الأربعاء قرار �إلغاء
البطاقة التموينية م�ستعجال وغري �صائب
و�أزمة جدي ��دة ت�ض ��اف �إىل �أزمات البالد،
مرجح ًا وجود "لوبي �ضاغط" من التجار
املنتفعني وراء قرار �إلغائها ،فيما اعتربها
"�آخر القالع الآمنة للمواطن".
فيم ��ا ا�س ��تغرب العديد م ��ن املواطنني هذا
الق ��رار الذي عدوه جمحف ��ا بحق املواطن
العراقي.
املواط ��ن عب ��د الر�ض ��ا يرف� ��ض �إىل الآن
ت�صديق خرب �إلغاء "احل�صة" كما ي�سميها
�أي التمويني ��ة ،وي�ص ��رخ قائ�ل�ا بلهجت ��ه
احل�ص ��ة ،هذا ال�شيء
"عمّي كل �ش ��ي وال ّ
الوحي ��د الل ��ي �س ��اتر علين ��ا" ،و�س ��رعان
م ��ا يلتف ��ت موجه ��ا حديث ��ه للمحيطني به
م�ؤك ��دا بلهجة واثق ��ة "ال  ..ال ..م ��ا �أعتقد

مع ارتفاع الأ�سعار ..احلكومة تعتزم الغاء التموينية�( ..أر�شيف)
ي�س ��ووها ..هاي �شغلة مات�ص�ي�ر وال راح بقيمت ��ه وكرامت ��ه كما هو احل ��ال يف دول
ت�ص�ي�ر"،ويتابع حمم ��د عبد الر�ض ��ا ( 31العامل النفطية" ،م�ؤكد ًا �أن "القرار �سيزيد
عام ًا) موجها حديثه لـ"ال�سومرية نيوز" ،م ��ن ن�س ��ب الفق ��ر ،ول ��ن مي�ل��أ �إال بط ��ون
"�إلغاء البطاقة التموينية نتائجه �س ��لبية التج ��ار ،وق ��د يدف ��ع املت�ض ��ررين الذي ��ن
وي�ضر مب�صالح النا�س" ،قبل �أن ي�ستدرك يعت�ب�رون التموينية �ش ��ريانهم الأبهر �إىل
وي�ؤك ��د "ولو هي ح�ص ��ة قليل ��ة ونوعيتها التظاهر" ،ح�سب تعبريه ،وي�ضيف مازحا
رديئة ،لكن هي وباعرتاف اجلميع م�صدر "بالن�سبة يل ،ال �أعترب �أن حياتنا �ستكون
عي� ��ش للمالي�ي�ن" ،ث ��م يوجه عبد الر�ض ��ا طبيعية ،بدون وجود احل�صة التموينية"،
حديثه للحكومة قائال �إن "عليها �أن تلتفت على حد قوله.
�إىل ال�ش ��عب العراقي و�أن حت�سن مفردات ويف وق ��ت يرج ��ح خ�ب�راء اقت�ص ��اديون
البطاق ��ة ب ��د ًال م ��ن �إلغائه ��ا الذي �س ��يفرغ �أن يكون ق ��رار احلكومة العراقي ��ة ب�إلغاء
جي ��وب الفقراء وميلأ قا�ص ��ات الأغنياء" ،البطاق ��ة التموينية من�س ��جم ًا مع �ش ��روط
�ص ��ندوق النقد الدويل ،ف�إنه �ش ��كل �صدم ًة
ح�سب قوله.
ب ��دوره يق ��ول املواط ��ن يو�س ��ف ناي ��ف كب�ي�رة للمواطنني ،بخا�ص ��ة للعاطلني عن
( 48عام� � ًا) �إن "ق ��رار الإلغاء م ��ن عدمه ال العمل و�أ�صحاب الدخل املحدود.
ي�ؤث ��ر على املواط ��ن العراق ��ي" ،الفتا �إىل وبينم ��ا ت ��رى احلكوم ��ة ،م ��ن جانبه ��ا �أن
�أن "البطاق ��ة ملغية �أ�ص�ل ً�ا وه ��ي ال توزع القرار جاء للم�ص ��لحة العامة ،والخت�صار
بال�ش ��كل ال�ص ��حيح" ،ويو�ض ��ح ناي ��ف ،الطري ��ق والتخل� ��ص م ��ن م�ش ��اكل توزيع
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز" قائ�ل�ا "الع ��راق بلد مف ��ردات التموينية والف�س ��اد املرافق لها،
نفطي وبالت ��ايل يجب �أن ي�ش ��عر املواطن �إال �أن ه ��ذا ال ��ر�أي ال يبدو مُقنع ًا ل�ش ��رائح

وا�س ��عة من املواطنني ،الذين هدد بع�ضهم
بالتظاه ��ر يف حال مل تع ��دل احلكومة عن
قرارها.
من جهته يقول اخلبري االقت�ص ��ادي ماجد
ال�ص ��وري �إن "الق ��رار مل يك ��ن مدرو�س� � ًا
ومعمقا ،وال ين�سجم مع متطلبات ال�شعب
العراق ��ي" ،الفت ًا �إىل �إن "اال�س ��تفتاء الذي
�أُج ��ري يف عه ��د نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
ال�س ��ابق برهم �ص ��الح ب�ّي نّ �إن ن�س ��بة 95
باملئ ��ة من ال�س ��كان ترف�ض �إلغ ��اء البطاقة
التموينية والتعوي�ض ببدل نقدي".
وي�ض ��يف ال�صوري لـ"ال�س ��ومرية نيوز"،
�أن "احلل ��ول املطروح ��ة ه ��ي نف� ��س
اخليارات ال�س ��ابقة ،وتتمثل بتخ�ص ��ي�ص
خم�س ��ة مليارات دوالر �س ��نوي ًا" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل "غي ��اب الآلي ��ات الوا�ض ��حة لتوزي ��ع
مبالغ التعوي�ض مما �س ��ي�ؤدي �إىل حدوث
ف�س ��اد مايل" ،م�ؤكدا �أن" �شروط �صندوق
النق ��د ال ��دويل تن� ��ص عل ��ى �أن امل�س ��اعدة
يف تخفي ��ف م�س ��تويات الفق ��ر وتخفي�ض
البطال ��ة ل ��ن تت ��م قب ��ل �أن ترف ��ع احلكومة
الدعم ع ��ن البطاقة التموينية وامل�ش ��تقات
النفطية".
وكان الع ��راق قد �أبرم اتفاق ًا مع �ص ��ندوق
النقد الدويل يف �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين من
ع ��ام  2004يق�ض ��ي مبوجب ��ه �إلغ ��اء %80
م ��ن الديون املرتتبة بذمة الع ��راق البالغة
 120ملي ��ار دوالر م ��ن قب ��ل دول ن ��ادي
باري�س مقابل التزام العراق بالإ�صالحات
االقت�صادية ومنها رفع الدعم على امل�شتقات
النفطي ��ة والبطاق ��ة التموينية وحت�س�ي�ن
نوعية �إح�صاءاته املالية وت�أمني ال�شفافية
يف توفري املوارد للبنك املركزي.
وقل�ص ��ت ال ��وزارة يف  ،2010مف ��ردات
البطاق ��ة �إىل خم� ��س م ��واد �أ�سا�س ��ية ه ��ي
م ��ادة الطحني ،والرز ،وال�س ��كر ،والزيت،
وحليب الأطفال ،و�أكدت �أن باقي مفردات
البطاق ��ة التمويني ��ة التي ميكن �ش ��را�ؤها
من الأ�س ��واق املحلية كالبقوليات وال�شاي
وم�س ��حوق الغ�س ��يل وحليب الكبار �سيتم
�إلغا�ؤها.
يذكر �أن غالبية العراقيني يعتمدون على ما
تزوده به ��م البطاقة التموينية يف حياتهم
اليومي ��ة من ��ذ بدء احل�ص ��ار ال ��دويل على
العراق يف العام  1991بعد حرب الكويت،
وت�شمل مفردات احل�ص ��ة التموينية للفرد
الواحد الرز ،والطحني ،والزيت النباتي،
وال�س ��كر ،وال�ش ��اي ،وم�س ��حوق الغ�سيل،
وال�ص ��ابون ،واحللي ��ب املجفف(للكبار)،
واحلليب املجفف (لل�صغار) ،والبقوليات
كالعد�س و الفا�ص ��وليا و احلم�ص ،وتقدر
قيمة هذه املواد بالن�سبة للفرد الواحد يف
ال�س ��وق املحلية بنحو ع�شرة دوالرات من
دون احت�س ��اب حلي ��ب الأطف ��ال ،يف حني
يت ��م احل�ص ��ول عليه ��ا عن طري ��ق البطاقة
التموينية مببلغ  500دينار فقط.
وكانت وزارة التجارة العراقية �أكدت ،يف
(� 29أي ��ار � )2011أن البطاق ��ة التمويني ��ة
�س ��يتم �إلغا�ؤها ع ��ام  2014وتركيزها بني
الأ�سر الفقرية فقط.

ن���������ي���������ن���������وى ت��������ف��������ت��������ح م���������ل���������ف اخل�����������دم�����������ات

مقرتح��ات لو�ض��ع خط��ة �سنوي��ة للخدم��ات وا�ستح��داث جمل���س خا���ص باخلدم��ة

 املو�صل /نوزت �شمدين
�ش ��هدت مدين ��ة املو�ص ��ل خ�ل�ال الأي ��ام الفائت ��ة
تبادل عدد من امل�س� ��ؤولني االتهامات ب�ش� ��أن �سوء
اخلدمات املقدمة ،و�أفردت و�سائل الإعالم املرئية
م�س ��احات وا�س ��عة لذل ��ك ،و�أظه ��رت ب ��ادئ الأمر
قائممقام ق�ض ��اء املو�ص ��ل ح�س�ي�ن علي حاجم يف
�إح ��دى �ض ��واحي املدينة املت�س ��خة ،وه ��و يحمل
مدير بلدية املو�ص ��ل ومعاونيه م�س� ��ؤولية تردي
اخلدم ��ات ،واتهمه ��م بالإخف ��اق والإهمال ،وجال
حاجم يف عدد من مناطق مدينة املو�صل من بينها
ح ��ي العرب ��ي يف اجلانب الأي�س ��ر ،قب ��ل �أن يهدد
بتوجيه العقوبات يف حال ا�ستمرت جهات معنية
باخلدمات يف �سباتها ،على حد تعبريه.
ورد ًا عل ��ى ذل ��ك ،ظه ��ر يف الي ��وم الت ��ايل وع�ب�ر
و�س ��ائل الإعالم ذاتها عماد عبد م�س�ؤول العالقات
يف مديرية بلدية املو�ص ��ل ،و�أكد �أن الأماكن التي
ذكرها القائممقام هي خارج حدود بلدية املو�صل،
و�أنه ��ا تتبع مديرية بلدية تلكيف ،وا�س ��تغرب من
�أن يك ��ون قائممق ��ام مدين ��ة املو�ص ��ل ،غ�ي�ر مل ��م
بحدود مدينته البلدية.
مل ي�س ��تغرق الأمر طوي�ل ً�ا ،قبل �أن ينتقل اجلدال
ب�ش� ��أن تردي الواقع اخلدمي يف نينوى ب�أ�س ��رها
�إىل جمل�س املحافظة ،الذي قرر تخ�صي�ص جل�سة
خا�ص ��ة كل ي ��وم �إثنني ال�ست�ض ��افة م ��دراء دوائر
حكومية ،وتوجيه الأ�س ��ئلة �إليهم ب�ش�أن اخلدمات
وامل�شاريع.
اجلل�سة الأوىل التي ح�ضرتها املدى ،حملت الرقم
 156وعق ��دت يوم االثنني املن�ص ��رم ،ا�ست�ض ��يف
فيها مدير بلدية املو�ص ��ل ،وممثل ��ون عن دائرتي
امل ��اء واملجاري ،وا�س ��تمر �أع�ض ��اء املجل�س لنحو
�ساعتني بتقدمي االقرتاحات ،وتوجيه االنتقادات

والأ�سئلة ب�ش�أن عمل الدوائر املذكورة.
واقرتح ع�ضو املجل�س درمات خدر ختاري� ،أن
يتم ا�س ��تحداث مديريات �أخرى ت�ساند عمل بلدية
املو�ص ��ل ،لتخفيف ع ��بء تقدمي اخلدم ��ات لنحو
 1،750000مواط ��ن ه ��م �س ��كان املو�ص ��ل ،ودعا
�إىل �أن تك ��ون هنال ��ك مديرية لل�ص ��يانة ،و�أخرى
للتنظيف ��ات ،كما دعا �إىل �إيجاد �ص ��يغة للتن�س ��يق
بني الدوائر اخلدمية قبل تنفيذ امل�ش ��اريع ،ولي�س
كما يح ��دث الآن بتعار�ض امل�ش ��اريع التي تقدمها
عدد من الدوائر اخلدمية ومن بينها البلدية واملاء

واملجاري.
كم ��ا �أقرتح ع�ض ��و املجل�س جمدل �أم�ي�ن� ،أن تقوم
البلدي ��ة بط ��رق جدي ��دة ومبتك ��رة للتنظيف ،من
خالل تزوي ��د املواطنني ب�أكيا� ��س النفايات ،ومن
ثم ا�س ��تالمها منهم وهي ممتلئة ،مع �أجور رمزية
ت�ش ��جيعية تق ��دم له ��م ،وق ��ال ب�أن ��ه عل ��ى ثقة من
التجاوب ال�شعبي مع مقرتحه.
بعده ��ا تن ��اوب �أع�ض ��اء املجل� ��س يف توجي ��ه
االنتقادات �إىل عمل الدوائ ��ر اخلدمية ،وطرحوا
�أمثل ��ة عل ��ى ال�ت�ردي يف الواقع اخلدم ��ي ملناطق

متفرق ��ة من حمافظة نين ��وى ،و�أجاب مدير بلدية
املو�ص ��ل املهند� ��س عبد ال�س ��تار احلبو ع ��ن ذلك،
وقال بان مدينة املو�ص ��ل تعاين من م�شكلة كبرية
تتعلق ب�إدارتها ،وهي تعاين من التجاوزات ،ومن
انت�ش ��ار احليوانات ال�سائبة� ،إ�ض ��افة �إىل قطعان
املا�ش ��ية ،التي تعبث ب�أماك ��ن جتميع النفايات يف
الأحي ��اء واملناط ��ق ال�س ��كنية والتجارية على حد
�سواء.
وطال ��ب بتعاون القائممقامية وال�ش ��رطة ودائرة
ال�ص ��حة م ��ع مديري ��ة البلدية حلل هذه امل�ش ��اكل

املو�صل�( ..أر�شيف)

الث�ل�اث الت ��ي قال ب�أنه ��ا من �أك�ب�ر املعوقات التي
تقف �أمام مديريته.
وك�ش ��ف مدير بلدية املو�صل ،عن وجود 16000
�أل ��ف جت ��اوز عل ��ى عق ��ارات الدولة من �أرا�ض ��ي
و�أبنية يف مدينة املو�ص ��ل ،وبني �أن هنالك جلنة
خا�ص ��ة برف ��ع التج ��اوزات ،برئا�س ��ة القائممقام
وع�ض ��وية مدراء البلدية وعق ��ارات الدولة ،وان
الواج ��ب الرئي�س ��ي للبلدي ��ة هو ر�ص ��د التجاوز
و�إعالم اللجنة بها ،ثم ي�أتي واجب اللجنة ب�إزالة
التجاوز وفق مدد زمنية حتددها ,و�أ�شار �إىل انه
تلقى كتاب ًا من جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ،يت�ض ��من
�إب�ل�اغ البلدي ��ة وباقي الدوائ ��ر ،ب�إحالة �أع�ض ��اء
جلنة التجاوزات �إىل الق�ض ��اء يف حال تلك�أت يف
رفع التجاوزات مبوجب القانون.
كما دعا مدير بلدية املو�صل ،جمل�س املحافظة �إىل
تفعيل القوانني اخلا�ص ��ة املتعلق ��ة بالنظافة ،من
خالل فر�ض غرامات مالية بحق �أ�ص ��حاب املحال
التجاري ��ة الذي ��ن يرم ��ون النفاي ��ات والأنقا� ��ض
يف الأماك ��ن غري املخ�ص�ص ��ة لها ،وق ��ال ب�أن عمل
كوادر التنظيف يك ��ون غري جمد ،يف حال رميت
النفايات على نحو ع�شوائي ،ويف �أوقات متفرقة
من النهار.
وذكر املهند�س ح�سن الرزو معاون حمافظ نينوى
ل�ش�ؤون الطاقة واخلدمات� ،أن امل�أزق الذي وقعت
فيه حمافظة نينوى خالل املدة املا�ضية هو بخلط
الإعمار مع اخلدم ��ات ،يف حني �أن الإعمار خدمة
تق ��دم من خالل تنفيذ امل�ش ��اريع ،وبعد �إجنازها،
ت�سلم �إىل اجلهة التي تقدم اخلدمات.
وق ��ال ال ��رزو �إن جمل� ��س املحافظة كان حري�ص� � ًا
على �إدراج �أكرب قدر ممكن من امل�شاريع يف خطة
تنمية الأقاليم ،لكنه مل ي�ض ��ع يف ح�ساباته كيفية
ت�شغيل هذه امل�شاريع بعد تنفيذها.

وط ��رح ال ��رزو مث ��ا ًال عل ��ى ذل ��ك ،كامل�ش ��اكل التي
تعانيه ��ا مديري ��ة بلدي ��ة املو�ص ��ل يف عملي ��ة
التنظيفات ،وبني �أن ال�سبب يف ذلك� ،أن امليزانية
الت�ش ��غيلية ال تتواف ��ق م ��ع احلاج ��ة املتزاي ��دة
للتنظي ��ف داخ ��ل مدين ��ة املو�ص ��ل ،و�أن املدين ��ة
يف عام  ،2003هي لي�س ��ت املو�ص ��ل عام ،2012
فهنالك ت�ضخم �سكاين ،وباملقابل تو�سع كبري يف
احلاجة للخدمات.
و�أ�ش ��ار مع ��اون الطاق ��ة واخلدم ��ات� ،إىل �أن
امليزانية الت�ش ��غيلية لوزارة البلديات والأ�شغال
يف تناق� ��ص �س ��نوي م�س ��تمر ،وباملح�ص ��لة ،فان
م ��ا يخ�ص ���ص للخدمات فق ��ط  ،%30وه ��ذا الأمر
يحت ��م عل ��ى املحافظة وجمل�س املحافظة ،و�ض ��ع
خطة �سنوية خا�صة باخلدمات يف نينوى ،مثلما
تو�ض ��ع خطة خا�ص ��ة بامل�شاريع �ض ��من ميزانية
تنمية الأقاليم ،وا�ش�ت�رط �أن ت�ص ��اغ هذه اخلطة
من قب ��ل الدوائر اخلدمية ،وان ينح�ص ��ر واجب
جمل� ��س املحافظ ��ة بتحدي ��د املوازن ��ة اخلا�ص ��ة
باخلدمات ،دون �أن تتدخل يف و�ضعها.
وراح الرزو يت�س ��اءل ،م�ش ��روع املاء الذي يدرج
�ض ��من خط ��ة تنمي ��ة الأقالي ��م على �س ��بيل املثال،
ينج ��ز يف نهاي ��ة الأم ��ر ،لك ��ن دون �أن تو�ض ��ع له
ميزانية ت�شغيلية� ،أو تخ�ص�ص له كوادر عاملة.
واق�ت�رح ح�س ��ن الرزو كذل ��ك ا�س ��تحداث جمل�س
خا�ص باخلدمة يف نينوى� ،أ�سوة مبا هو معمول
يف دول �أخرى ،مهمته درا�سة اخلدمات ،وتقدمي
تو�ص ��يات �إىل جمل�س املحافظة لإقرارها ،لأن ما
ي�ص ��ار �إليه يف جمل�س املحافظة حالي ًا ،هو طرح
جمموع م ��ن اخليارات م ��ن قبل �أع�ض ��اء جمل�س
املحافظة ،يجري االتفاق ب�ش�أنها مع املحافظة ،ثم
يطلق عليه ��ا يف نهاية الأمر خطة تنمية الأقاليم،
وهي يف حقيقة الأمر لي�ست كذلك.
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اف��ت��ت��اح م ��ؤمت��ر احل���زب ال�شيوعي احل��اك��م يف ال�صني
افتتح الرئي�س ال�صيني هو جينتاو �أم�س الخمي�س م�ؤتمر الحزب ال�شيوعي الحاكم الذي �سيد�شن تغييرا في القيادة
يحدث مرة كل ع�شر �سنوات.
وحذر الرئي�س من �أن الف�ساد يهدد الحزب ال�شيوعي الحاكم والدولة ،واعدا ب�إ�صالح �سيا�سي اثناء خطاب االفتتاح،
م�ضيفا �أن عدم معالجة الف�ساد "يمكن �أن يكون بمنزلة كارثة تحيق بالحزب".
 بكنيBBC /
وقال ه ��و يف الكلمة االفتتاحية
للم�ؤمت ��ر "�إذا ف�ش ��لنا يف ان
نتعام ��ل ب�ش ��كل جي ��د م ��ع ه ��ذه
امل�س�ألة (الف�ساد) فانها قد توجه
�ض ��ربة قاتلة �إىل احلزب ورمبا
تت�س ��بب يف انهي ��ار احل ��زب
و�سقوط الدولة.
وق ��ال جينت ��او "كل م ��ن يخرق
القان ��ون ،ينبغ ��ي �أن يق ��دم
للعدالة ...كائن ��ا من كان ومهما
كانت املنا�صب التي يتولونها".
وم�ض ��ى يف القول� :إن ال�ص�ي�ن
تواج ��ه فر�ص ��ا وحتدي ��ات غري
م�س ��بوقة و�إن الأم ��ة ال�ص ��ينية
ينبغ ��ي �أن "يك ��ون طموحه ��ا
عالي ��ا و�أن تكد م ��ن �أجل حتقيق
�أهدافها".
وتابع قائ�ل�ا �إن ال�ص�ي�ن ينبغي
عليها �أن "تتكيف مع التغيريات
احلا�ص ��لة يف بيئته ��ا املحلي ��ة

والعاملية املحيطة بها".
وق ��ال "ينبغ ��ي على ال�ص�ي�ن �أن
توا�صل حتقيق التنمية بطريقة
علمي ��ة وت�ش ��جيع االن�س ��جام
االجتماع ��ي وحت�س�ي�ن حي ��اة
النا�س".
و�أ�ض ��اف الرئي� ��س ال�ص ��يني
"ينبغ ��ي عل ��ى ال�ص�ي�ن �أن
حتق ��ق التنمي ��ة بطريق ��ة �أك�ث�ر
توازن ��ا وا�س ��تدامة ،و�أن تعالج
التحدي اخلط�ي�ر الذي تواجهه
(الف�ساد)".
النمو القت�صادي
وب ��د�أ الرئي� ��س ال�ص ��يني قراءة
ح�ص ��يلة حكم ��ه للب�ل�اد خ�ل�ال
ال�س ��نوات الع�ش ��ر لرئا�سته يف
باحة ق�ص ��ر ال�ش ��عب عند �ساحة
تياننمن.
ودع ��ا الرئي� ��س ال�ص ��يني كاف ��ة
اع�ض ��اء احل ��زب ال�ش ��يوعي
ال�ص ��يني وال�ش ��عب ال�ص ��يني

الديلي تلغراف ت�ؤكد ف�شل
م�ؤمتر الدوحة يف ت�شكيل
معار�ضة �سورية موحدة
 دم�شق� /أ.ف.ب
ذكرت �ص ��حيفة الديلي تلغ ��راف� ،أن املبادرة املدعومة من الغرب لت�ش ��كيل
معار�ض ��ة �س ��ورية موحدة تب ��دو �أنها انه ��ارت ،يف ظل ان�س ��حاب حركات
معار�ضة رئي�سية بالداخل ،م�ساء ام�س االول الأربعاء.
وكان من املقرر �أن تلتقي جماعات املعار�ضة ال�سورية يف العا�صمة القطرية
الدوح ��ة ،ام�س اخلمي�س ،لتعيني قيادة جدي ��دة تكون �أكرث متثي ًال ،غري �أن
ال�صحيفة الربيطانية نقلت عن دبلوما�سيني و�شخ�صيات من املعار�ضة �أنه
ع�شية امل�ؤمتر رف�ضت ثالث من الهيئات املن�شقة احل�ضور.
وقال م�ص ��در دبلوما�س ��ي يف الدوحة" ،هناك الكثريون الذين يقفون �ض ��د
عمل هذه املبادرة يف الوقت احلايل".
وت�ش�ي�ر التلغراف �إىل �أن ف�ش ��ل املبادرة ،التي حتظى بدعم �أمريكي ،ميثل
�ض ��ربة لوزير اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون ،التي �أعلنتها ب�ش ��كل
غري متوقع قبل �أ�سبوع ،وكذلك لربيطانيا التي �أيدتها بقوة.
وت�ضيف �أن هذه النك�سة ت�أتي يف الوقت الذي �أعلنت فيه تركيا �أنها جترى
حمادثات لن�ش ��ر �ص ��واريخ باتريوت ،تابعة حللف �ش ��مال الأطل�س ��ي ،على
حدودها مع �سوريا لدرء تهديد النظام ال�سوري حلدودها.
وقال وزي ��ر اخلارجية الرتكي� ،أحمد داود �أوغلو� ،إن الناتو م�س� ��ؤول عن
حماية كل الدول الأع�ضاء من الهجوم اخلارجي.
وتو�ض ��ح ال�ص ��حيفة �أنه ج ��اء يف اقرتاح القي ��ادة اجلدي ��دة ،ممثلون عن
جماع ��ات املعار�ض ��ة خ ��ارج املجل� ��س الوطني ال�س ��وري ،الذي ينظ ��ر �إليه
ب�ص ��فته الأكرث احتما ًال لت�شكيل حكومة م�ؤقتة� ،إال �أنه فقد تدريجي ًا الت�أييد
الذي يحظى به لدى الغرب وقوات التمرد الداخلية.

اىل التق ��دم "بح ��زم وثب ��ات
عل ��ى طول طري ��ق اال�ش�ت�راكية
ذات اخل�ص ��ائ�ص ال�ص ��ينية "،
والكفاح "يف �س ��بيل اجناز بناء
جمتمع رغيد احلي ��اة على نحو
�شامل".
و�أ�ض ��اف جينت ��او �أن ال�ص�ي�ن
حتت ��اج �إىل "من ��وذج جدي ��د
لتحقي ��ق النم ��و االقت�ص ��ادي
املن�ش ��ود به ��دف اال�س ��تجابة
للتحديات املحلية والعاملية".
و�أث ��ارت ح ��االت الف�س ��اد خالل
ال�شهور الأخرية غ�ضبا عاما يف
ال�صني كما �أدت �إىل احتجاجات
على اال�س ��تيالء على الأرا�ض ��ي
وق�ضايا بيئية �أخرى.
تعليقات
و�س ��محت ال�سلطات بن�شر �آالف
م ��ن تعليقات الق ��راء يف مواقع
ر�س ��مية دع ��ت يف جممله ��ا �إىل
تبن ��ي �إج ��راءات �أف�ض ��ل بهدف

مكافحة الف�ساد.
وبعد انتهاء �أعمال امل�ؤمتر الذي
م ��ن املتوق ��ع �أن ي�س ��تمر حت ��ى
الأربع ��اء املقب ��ل ،من املق ��رر �أن
ي�س ��لم هو من�صبه بو�صفه �أمينا
عاما للحزب ال�شيوعي ال�صيني
اىل نائبه (نائب الرئي�س) "�شي
جني بينغ".
و�سيتعني على القيادة اجلديدة
العمل على �إبقاء ال�ص�ي�ن كثاين
قوة عاملية.
وي�شارك �أكرث من  2000مندوب
يف قاع ��ة ال�ش ��عب الك�ب�رى يف
بكني لبدء امل�ؤمتر الثامن ع�ش ��ر
للحزب الذي ي�ستمر ا�سبوع ًا.
وفر�ض ��ت ال�س ��لطات ال�ص ��ينية
�إجراءات �أمنية م�شددة يف بكني
�إذ احتجز عدة نا�شطني من�شقني
�أو و�ض ��عوا حت ��ت الإقام ��ة
اجلربي ،ح�سب منظمات حقوق
الإن�سان.
وفر�ض ��ت ال�س ��لطات قيودا على

حرك ��ة النقل يف بكني كما منعت
حتلي ��ق الطائ ��رات الورقية يف
بكني.
وتباط� ��أ النم ��و خ�ل�ال ال�ش ��هور
الأخ�ي�رة كم ��ا �أن التف ��اوت
ال�ص ��ارخ يف م�س ��تويات الرثاء
بال�ص�ي�ن يت�س ��بب يف قل ��ق بالغ
بني ال�صينيني.
وم ��ن املنتظ ��ر خ�ل�ال انعق ��اد
م�ؤمت ��ر احل ��زب اختي ��ار جلن ��ة
مركزي ��ة جدي ��دة �س ��تتوىل
بدورها اختي ��ار اللجنة الدائمة
للمكتب ال�سيا�س ��ي وه ��ي �أعلى
هيئة ت�ص ��نع الق ��رار يف احلزب
الذي يدير الدولة ال�صينية.
وتتك ��ون اللجن ��ة الدائم ��ة م ��ن
ت�س ��عة �أع�ض ��اء ،م ��ن �ض ��منهم
�سبعة �س ��يتنحون ومنهم رئي�س
الدولة ورئي�س الوزراء.
وي�ش ��ارك �أكرث م ��ن  1.4مليون
متط ��وع يف ت�أم�ي�ن م�ؤمت ��ر
احلزب.

م�ؤمتر احلزب ال�شيوعي ال�صيني

نفي ت�سليم �أ�سماء �آالف من عنا�صر القاعدة �إىل مر�سي
 القاهرةCNN /
نف ��ت وزارة الداخلي ��ة امل�ص ��رية �أن تك ��ون قد �س ��لمت
الرئي�س حممد مر�س ��ي قوائم ب�أ�س ��ماء �آالف العنا�صر
الت ��ي تو�ص ��ف ب�أنه ��ا "جهادية" وتنتمي �إىل �ص ��فوف
تنظي ��م القاع ��دة يف �ش ��به جزيرة �س ��يناء ،الت ��ي تنفذ
القوات امل�س ��لحة امل�ص ��رية من ��ذ �أ�س ��ابيع عمليات فيها
�ضد جمموعات م�سلحة.
وق ��ال املتح ��دث الر�س ��مي ل ��وزارة الداخلي ��ة ب�أنه "ال
�صحة على الإطالق ملا ن�شرته �إحدى ال�صحف اليومية
ال�ص ��ادرة� ،ص ��باح ام�س اخلمي�س ،ب�ش�أن ت�سليم وزير

الداخلية للرئي�س حممد مر�س ��ي قائمة ب�أ�سماء � 7آالف
عن�ص ��ر جهادي ينتمون لتنظي ��م القاعدة ويتواجدون
مبنطقة �سيناء".
و�أكد املتحدث ،يف بيان ر�سمي لوزارة الداخلية ،نقله
التلفزيون امل�ص ��ري عن وكالة �أنباء ال�ش ��رق الأو�س ��ط
الر�س ��مية� ،أن كل م ��ا ن�ش ��ر يف ه ��ذا ال�ش� ��أن "ع ��ار عن
احلقيق ��ة جمل ��ة وتف�ص ��يال "،م�ش�ي�را �إىل �أن الوزارة
"�سبق و�أن �أ�صدرت بيانا �إعالميا ب�ش�أن �ضرورة قيام
و�س ��ائل الإعالم ب�إي�ض ��اح �صفة امل�ص ��ادر الأمنية التي
تن�سب الأخبار ال�صحفية �إليها".
وكان ��ت �ص ��حيفة "الد�س ��تور" ق ��د ن�ش ��رت يف عدده ��ا

ال�ص ��ادر ام� ��س اخلمي� ��س �أن وزي ��ر الداخلي ��ة ،اللواء
�أحم ��د جمال الدين� ،س ��لم تقريرا �إىل الرئي�س مر�س ��ي
بقائم ��ة حتت ��وى عل ��ى � 7آالف عن�ص ��ر �إجرام ��ي م ��ن
العنا�ص ��ر اجلهادية يف �س ��يناء ،جميعهم ينتمون �إىل
تنظيم القاعدة.
وكان اجلي�ش امل�ص ��ري ق ��د نفى قبل �أي ��ام وجود قرار
ب�إعالن �سيناء منطقة ع�سكرية �أو فر�ض حظر للتجوال
فيها ،بعد التوتر الذي �س ��اد املنطق ��ة على خلفية مقتل
رج ��ال �ش ��رطة يف مدين ��ة العري� ��ش و�إقالة �أح ��د كبار
امل�س�ؤولني الأمنيني فيها.
ويذك ��ر �أن وزي ��ر الداخلي ��ة امل�ص ��ري ،الل ��واء �أحم ��د

رومن��ي كان واثق�� ًا م��ن الف��وز وحفلة ال�ش��اي تنتقده

 تل ابيب  /وكاالت
خوف ًا من تده ��ور العالقات الفاترة
�أ�ص�ل ً�ا ب�ي�ن الرئي� ��س الأمريك ��ي
ب ��اراك �أوبام ��ا ورئي� ��س ال ��وزراء
الإ�س ��رائيلي بنيام�ي�ن نتانياه ��و،
�أ�ص ��در تعليم ��ات حازم ��ة جلمي ��ع
وزرائه ،وم�ست�ش ��اريهم ،و�أع�ض ��اء
الليك ��ود يف الكني�س ��ت ،بع ��دم
التح ��دث ع ��ن ف ��وز �أوبام ��ا بوالية
ثانية دون تن�سيق م�سبق مع مكتب
رئي�س احلكومة.
وقال ��ت �ص ��حيفة "يديع ��وت
�أحرون ��وت" الإ�س ��رائيلية� ،إن
تعليمات نتانياهو جاءت يف �أعقاب
ردود الفعل ال�سلبية التي عرب عنها
�أع�ض ��اء حزب ��ه "الليك ��ود" ،ف ��ور

رئي�س جلنة التحقيق يف وفاة
عرفات ي�ؤكد وجود خالفات مع
املحققني الفرن�سيني
 القد�س�( /أ ف ب)

وزراء �إ�سرائيل ممنوعون من
احلديث عن فوز �أوباما
الإعالن عن فوز الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما بوالية ثانية لرئا�س ��ة
الواليات املتحدة الأمريكية.
وكان ق ��د �أب ��دى ع�ض ��و احل ��زب
بالليك ��ود دان ��ى دان ��ون ع ��ن خيبة
�أمل ��ه قائال "ال ميك ��ن االعتماد على
�أوباما" ،م�ض ��يفا�" ،أن �إ�سرائيل لن
ترتاج ��ع عن مواقفها �أم ��ام �أوباما،
ونح ��ن ال نعتمد على �أح ��د بل على
�أنف�سنا".
وقال ع�ض ��و �آخر بالليك ��ود ،رف�ض
الك�ش ��ف عن ا�سمه "�إن �أوباما لي�س
جي ��د ًا لإ�س ��رائيل ،وتخوفن ��ا ناب ��ع
من تفعيل �ض ��غوط على �إ�س ��رائيل
ودفعه ��ا لتق ��دمي تن ��ازالت ب�س ��بب
العالق ��ات الب ��اردة ب�ي�ن �أوبام ��ا
ونتانياهو".

جم ��ال الدي ��ن ،كان قد �أ�ص ��در ق ��رار ًا ب�إقال ��ة مدير �أمن
�شمال �س ��يناء ،اللواء �أحمد بكر ،وتعيني نائبه ،اللواء
�س ��ميح �أحمد ب�شادي ،بد ًال منه ،وذلك بعد �ساعات على
الهجوم الذي ا�س ��تهدف دورية �أمنية مبدينة العري�ش
ليل ال�سبت.
ودفع اجلي�ش امل�صري م�ؤخر ًا بتعزيزات ع�سكرية �إىل
�ش ��به جزيرة �س ��يناء ،التي ت�ش ��هد ت�ص ��اعد ًا يف �أعمال
العنف ،بهدف فر�ض ال�س ��يطرة الأمني ��ة على املنطقة،
يف �أعقاب هجوم �ش ��نه م�س ��لحون عل ��ى �إحدى النقاط
احلدودي ��ة يف رف ��ح ،مطلع �أغ�س ��ط�س� /آب املا�ض ��ي،
�أ�سفر عن مقتل  17جندي ًا م�صري ًا.

دمى متثل اوباما ورومني
 وا�شنطن (�أ �ش �أ)
ق ��ال م�ست�ش ��ار �س ��ابق يف حمل ��ة املر�ش ��ح
اجلمهوري اخلا�سر يف االنتخابات الرئا�سية،
مي ��ت رومني� ،إن املحيطني بالأخري كانوا على
ثقة من حتقي ��ق الفوز ،يف الوقت الذي وجهت
جمعيات حمافظة و�أن�صار تيار "حفلة ال�شاي"
املت�ش ��دد داخ ��ل احل ��زب انتق ��ادات كب�ي�رة له،
قائلني �إنه "ف�شل بالتعبري عن املحافظني".
وبح�س ��ب م�ست�ش ��ار رومن ��ي ،ف� ��إن جمي ��ع
الذي ��ن �ش ��اركوا يف حملة احل ��زب اجلمهوري
االنتخابي ��ة كان ��وا على ثقة ب�أن ي ��وم االقرتاع
�س ��ينتهي باحتفالهم بالف ��وز ،قائ ًال لـ:CNN
"اعتقدنا �أننا �س�ن�ربح ،ويج ��ب على املرء �أن
يعتق ��د ذلك و�إال ف�إن الأمر ي�ص ��بح جمرد جولة

جميلة حول البالد".
وتتقاطع ت�صريحات امل�ست�شار ،الذي طلب عدم
ذكر ا�سمه ،مع ما نقله الإعالميون الذين رافقوا
رومني يف رحالته يوم االقرتاع ،وخا�صة ليلة
�سفره �إىل مقر حملته يف بو�سطن حيث انتظر
النتائ ��ج� ،إذ نقل ��وا عنه قوله �إنه �سينت�ص ��ر يف
املعركة االنتخابية ،م�شيدا ب�أداء حملته.
ومل يك�شف امل�ست�شار عن التوجهات امل�ستقبلية
لرومن ��ي ،مكتفي ًا بالقول �إن املر�ش ��ح ال�س ��ابق
�س ��يحاول خالل الأي ��ام املقبلة احل�ص ��ول على
ق�س ��ط من الراحة ،ومت�ضية الوقت مع عائلته،
نافي� � ًا حتدي ��د موعد للق ��اء مرتق ��ب بينه وبني
الرئي� ��س �أوباما ،الذي وعد عق ��ب �إعالن فوزه
بوالية جديدة ب�إجراء لقاء مع مناف�سه ال�سابق
ملناق�شة امل�ستقبل.

�أم ��ا على �ص ��عيد تيار "حفلة ال�ش ��اي" اليميني
املت�ش ��دد داخ ��ل احل ��زب اجلمه ��وري ،فق ��د
حتدث ��ت با�س ��مه جين ��ي بي ��ث مارت ��ن� ،إحدى
م�ؤ�س�س ��ات التي ��ار ،وذل ��ك يف مق ��ر "الن ��ادي
الوطن ��ي لل�ص ��حافة" يف وا�ش ��نطن قائل ��ة:
"رغبنا يف احل�ص ��ول على مر�ش ��ح يقاتل من
�أجلنا ،ولكننا ح�ص ��لنا عو�ض ذلك على مر�شح
�ضعيف وو�س ��طي اختري بعناية من قبل جناح
النخبة".
�أم ��ا برن ��ت ب ��وزل ،مدي ��ر معه ��د الأبح ��اث
الإعالمي ��ة املحاف ��ظ ،فو�ص ��ف رومن ��ي ب�أن ��ه
مر�ش ��ح "دميقراط ��ي خمف ��ف" ،معت�ب�را �أن ��ه
ف�ش ��ل يف "االختب ��ار الأيديولوج ��ي" ،وع ��دل
مواقفه ليعتمد خيارات و�س ��طية يف الكثري من
الق�ضايا.

�أكد توفيق الطرياوي ،رئي�س اللجنة الفل�س ��طينية املكلفة بالتحقيق
يف وف ��اة الرئي� ��س يا�س ��ر عرفات ،ام� ��س اخلمي�س ،وج ��ود خالفات
م ��ع جلنة التحقيق الفرن�س ��ية لرف�ض ��ها �إعطاء اجلانب الفل�س ��طيني
نتائج الفحو�ص التي �ستجرى على رفات عرفات �إ�ضافة �إىل رف�ضها
التعاون مع اللجنة ال�سوي�سرية.
ونفى الطرياوي ما تردد ب�ش� ��أن رف�ض �سهى عرفات� ،أرملة الرئي�س
الفل�س ��طيني ،ت�س ��ليم جلنة التحقيق الفل�س ��طينية نتائج الفحو�ص
الت ��ي كان من املقرر �أن جترى �أواخر نوفمرب اجلاري ،م�ش ��ددا على
�أن اخل�ل�اف م ��ع اللجنة الفرن�س ��ية فق ��ط  ،بينما ي�س�ي�ر التعاون مع
اللجنة ال�سوي�سرية ب�شكل كامل وتام.
و�أ�شار رئي�س اللجنة الفل�سطينية املكلفة بالتحقيق يف وفاة الرئي�س
يا�س ��ر عرفات �إىل �أن هناك حماوالت ج ��ادة لتذليل كل هذه العقبات
و�إف�س ��اح املج ��ال �أمام عم ��ل املحقق�ي�ن� ،إال �أنه مل يتح ��دد بعد موعد
جميء جلنة التحقيق الفرن�سية �إىل رام الله بال�ضفة الغربية.
وكانت م�صادر فل�سطينية قد قالت يف وقت �سابق �إن �أرملة الرئي�س
عرف ��ات ترف�ض ت�س ��ليم اللجنة الفل�س ��طينية نتائ ��ج الفحو�ص التي
�س ��تجرى عل ��ى رف ��ات زوجه ��ا ،بينما ق ��ام وفد م ��ن معه ��د الفيزياء
الإ�ش ��عاعي باملركز الطب ��ي اجلامعي يف لوزان ب�سوي�س ��را ،االثنني
املا�ض ��ي ،مبعاين ��ة �ض ��ريح الرئي�س الراحل يا�س ��ر عرف ��ات يف مقر
املقاطعة مبدينة رام الله ،متهيدا لبدء التحقيق يف وفاته.
وق ��ررت نياب ��ة نانتري (غرب ��ي باري�س) يف � 28أغ�س ��ط�س املا�ض ��ي
فت ��ح حتقيق ق�ض ��ائي يف وف ��اة الرئي�س الفل�س ��طيني يا�س ��ر عرفات
الذي تويف يف  11نوفمرب � 2004أثناء تلقيه العالج يف م�ست�ش ��فى
بري�س ��ي الع�سكري الفرن�سي قرب العا�صمة باري�س ،يف �أعقاب قيام
�أرملته �سهى عرفات برفع دعوى ق�ضائية �ضد جمهول بتهمة اغتيال
زوجها لال�ش ��تباه يف �أنه مات م�سموما مبادة البولوتونيوم امل�شعة
ال�سامة.

ً
ت���دخ�ل�ا ع�����س��ك��ري�� ًا �أج��ن��ب��ي�� ًا يف ���س��وري��ا
الأ�����س����د :ال �أت����وق����ع
 دم�شق  /رويرتز
قال الرئي�س ال�س ��وري ب�شار الأ�سد يف حديث
تلفزيوين ُن�شرت مقتطفات منه على الإنرتنت،
ام�س اخلمي�س� ،إن ��ه ال يتوقع �أن يقدم الغرب
على التدخل الع�سكري يف �سوريا ،حمذرا من
�أن تكلف ��ة تلك اخلط ��وة �أكرب م ��ن �أن يتحملها
العامل.
وقال الأ�س ��د يف حديث خا�ص لقناة (رو�س ��يا
اليوم) "�أعتقد �أن كلفة الغزو االجنبي ل�سوريا
لو حدث �س ��تكون اكرب من ان ي�ستطيع العامل
ب�أ�سره حتملها لأنه اذا كانت هناك م�شاكل يف
�س ��وريا ...فان ذلك �س ��يكون له اثر الدومينو
الذي �سي�ؤثر على العامل من املحيط الأطل�سي
اىل املحيط الهادئ".

و�أ�ض ��اف يف احلدي ��ث ال ��ذي �أج ��ري باللغ ��ة
االجنليزية ون�ش ��رت مقتطف ��ات منه بالعربية
على موقع القناة عل ��ى الإنرتنت "ال اعتقد ان
الغرب مي�ض ��ي يف هذا االجتاه لكن ��ه �إذا فعل
فلن يكون بو�س ��ع �أحد �أن يتنب�أ مبا �س ��يحدث
بعد ذلك".
ومل يت�ض ��ح مت ��ى �أجري ��ت املقابلة مع الأ�س ��د
لك ��ن املحطة قال ��ت �إنها �س ��تبثها كامل ��ة اليوم
اجلمعة.
وقال الأ�س ��د الذي يقاتل لإخماد انتفا�ضة �ضد
حكم ��ه من ��ذ � 19ش ��هرا� :إن علي ��ه �أن "يعي� ��ش
وميوت يف �سوريا" فيما بدا انه رف�ض لفكرة
اخل ��روج الآم ��ن الت ��ي ميك ��ن �أن ت�ش ��كل احد
الطرق لإنهاء ال�صراع يف البالد.
وق ��ال "�أنا ل�س ��ت دمي ��ة ومل ي�ص ��نعني الغرب

كي �أذه ��ب اىل الغرب او اىل �أي بلد �آخر  .انا
�س ��وري انا من �صنع �س ��وريا وعلي �أن �أعي�ش
و�أموت يف �سوريا".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر قال ��ت ال�س ��لطات ال�س ��ورية
�إنه ��ا "�س ��تقف بحزم" �ض ��د ما و�ص ��فتها ب�أنها
"حماولة لزج الفل�سطينيني" مبا يجري على
�أرا�ض ��يها ،واتهم ��ت "جمموع ��ات �إرهابي ��ة"
بت�صعيد هجماتها يف خميمات دم�شق ودرعا،
ودع ��ت كاف ��ة الف�ص ��ائل �إىل "االبتع ��اد عن ما
يخطط لها" ،وذلك بعد �أيام على �إغالق مكاتب
حركة حما�س يف �سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء ال�س ��ورية الر�س ��مية عن
م�صدر م�س� ��ؤول مل تك�ش ��ف هويته يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني قوله� ،إن �سوريا "�ستقف
بحزم �ض ��د �أي حماولة لزج الفل�سطينيني مبا

يجري فيها من �أحداث يف �سوريا".
واعت�ب�ر امل�ص ��در �أن م ��ا تعاني ��ه �س ��وريا الآن
"ي�أت ��ي يف جزء كبري من ��ه ملواقفها الداعمة"
للفل�س ��طينيني ،وطال ��ب "كاف ��ة ف�ص ��ائل
ال�ش ��عب الفل�س ��طيني وتنظيمات ��ه وقيادات ��ه
باالبتعاد عما يخط ��ط لها من قبل املجموعات
الإرهابي ��ة امل�س ��لحة الت ��ي �أعلن ��ت ارتباطه ��ا
باملخطط ��ات املعادية لتطلعات الفل�س ��طينيني
وحقوقهم امل�ش ��روعة خدمة مل�صالح �إ�سرائيل
وداعميها".
م ��ن جهت ��ه ،نقل املرك ��ز الفل�س ��طيني للإعالم،
التاب ��ع حلرك ��ة حما� ��س بيان� � ًا للحرك ��ة ي�ؤكد
مداهم ��ة �أجه ��زة الأم ��ن ال�س ��ورية ملقراته ��ا
الأ�سا�س ��ية يف العا�ص ��مة دم�ش ��ق ،بينها منزل
رئي� ��س مكتبها ال�سيا�س ��ي خالد م�ش ��عل ،الذي

�صادرت حمتوياته بالكامل و�أغلقته.
وقال بيان �ص ��حفي مقت�ضب �صادر عن املكتب
الإعالمي باحلرك ��ة� ،إن العملية جرت االثنني
املا�ضي ،وتخللها م�ص ��ادرة ل�سيارات م�شعل،
ويف الي ��وم الت ��ايل (الثالث ��اء) قام ��ت ق ��وات
الأمن مبداهمة واقتح ��ام و�إغالق مكتب عماد
العلم ��ي ،ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للحرك ��ة،
وم�صادرة ال�سيارات التابعة له.
وتوا�ص ��لت عمليات املداهمة الأربعاء لت�شمل
من ��زل ومكتب نائب رئي�س املكتب ال�سيا�س ��ي
للحركة ،مو�سى �أبو مرزوق.
ونق ��ل املرك ��ز الفل�س ��طيني للإع�ل�ام ع ��ن �أبو
مرزوق قوله ،يف تعليق على �ص ��فحته مبوقع
"في�س ��بوك" �إن "جمموع ��ة م ��ن املخاب ��رات
ال�س ��ورية ـ فرع فل�س ��طني ـ �أغلقت ب ��اب منزله

يف �سوريا (وهو م�ؤجر) و�أعلى املنزل يوجد
املكت ��ب ،حي ��ث قام ��وا ب�إح�ص ��اء موج ��ودات
املكتب".
و�أ�ض ��اف�" :إغ�ل�اق املكت ��ب ال يغل ��ق �ص ��فحة
التاريخ ..فقد �سجلت يف هذه املكاتب واملنازل
�أحداث ًا ال تن�سى والتقينا فيها ب�شخ�صيات لها
يف التاريخ مكان" مت�س ��ائال "ما هي الر�س ��الة
ال�سيا�س ��ية التي يحاول ��ون �إر�س ��الها للحركة
وه ��ي مل ت�س ��يء لأحد ،لكنها وقفت مع �ش ��عب
عظي ��م ك ��رمي �أ�ص ��يل ي�ش ��رف من يك ��ون على
ر�أ�سه ويدير �أمره ب�إرادته وخياره".
ي�ش ��ار �إىل �أن  CNNال ميكنه ��ا الت�أك ��د م ��ن
�صحة املعلومات امليدانية الواردة من �سوريا
نظر ًا لرف�ض ال�س ��لطات ال�س ��ورية ال�سماح لها
بالعمل على �أرا�ضيها.

االقتصادي
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خالل مناق�شة مجل�س النواب �سيا�سـة البنـك
المركزي � ،أكد ق�صي ال�سهيل نائب رئي�س المجل�س
رئي�س اللجنة المكلفة بمتابعة �سيا�سة البنك ،انه
على اثر ال�شكاوى حول مزاد بيع العملة الأجنبية
وتعامالت البيع في البنك ،ا�ست�ضافت هيئة رئا�سة
المجل�س المعنيين في البنك �إ�ضافة �إلى وزير
المالية ورئي�س ديوان الرقابة المالية ،ورئي�س
اللجنة المالية النيابية ،ورئي�س لجنة االقت�صاد
واال�ستثمار حيث توفرت قناعة بوجود خروقات
كثيرة و�شبهات في التعامالت وخا�صة ما يتعلق
بمزاد بيع العملة الأجنبية تم على �إثرها ت�شكيل
لجنة للتحقيق في المعطيات المتوفرة لدى هيئة
الرئا�سة .

اجللبي :حتقيق خاطئ النه ناق�ش جانب واحد فقط

جمل�س النواب يك�شف عن �صفقات
وهمية وتهريب للدوالر

 بغداد /املدى

و�أو�ض ��ح ال�س ��هيل �أنه مت ت�ش ��خي�ص ثغ ��رات بوجود
تعليمات متعددة هي �أكرث من  7تعليمات لبيع و�شراء
العملة الأجنبية خالل �س ��نة واحدة ،وعك�ست �سيا�سة
غ�ي�ر وا�ض ��حة ومت تكليف فري ��ق من دي ��وان الرقابة
املالي ��ة مبتابعة اخلروقات لتحليل  200معاملة مالية
مببال ��غ و�ص ��لت �إىل  2ملي ��ار و 200ملي ��ون دوالر
وت�ضمنت مواد غذائية و�أثاثا ومواد مكتبية لإدخالها
�إىل ال�سوق العراقية ،م�ش�ي�را �إىل �أن م�س�ؤويل البنك
يعتق ��دون �أن ما ال يقل ع ��ن  % 85منها دخلت فعال �إىل
ال�سوق العراقية مبينا انه بعد �س�ؤال هيئة ال�ضرائب
ظهر م ��ن جمموع املبلغ الذي يق ��در ب�أكرث من ملياري
دوالر دخ ��ول  21ملي ��ون دوالر فق ��ط �إىل ال�س ��وق
العراقية.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن معظم الب�ض ��ائع الداخل ��ة �إىل العراق
وهمية ،مبينا �أن جلنته تو�ص ��لت �إىل قناعة بان %98
من املعامالت املالية تتم بطريقة وهمية ال وجود لها.
و�أ�ض ��اف ال�س ��هيل ان ��ه وبعد تو�س ��يع العينة ات�ض ��ح
�أن  7م�ص ��ارف خا�ص ��ة متلك �ش ��ركات واجه ��ة لها يف

بغ ��داد ودبي وعم ��ان يتم م ��ن خاللها ا�س ��ترياد مواد
غذائية ومواد خمتلفة ،الفتا �إىل وجود � 8-7ش ��ركات
وهمية يف دبي تخت� ��ص بتحويل الأموال من العراق
و�إر�س ��الها �إىل دب ��ي �أو ابوظب ��ي وعم ��ان ،الفت ��ا �إىل
�أن الكثري من امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة حتول �إىل عن�ص ��ر
م�ضاربة يف �س ��وق العملة بدال من امل�ساهمة بالتنمية
حيث تقوم تلك البن ��وك بتحويل الأموال وبيعها �إىل
و�سطاء .
و�أكد �أن  %98من املعام�ل�ات املالية يف البنك املركزي
العراق ��ي جتري بطريقة وهمية فيما يتم تهريب 150
مليون دوالر يومي ًا من العراق ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �أرباح
الب�ل�اد من بيع العملة بلغ ��ت  900مليون دوالر بينما
�ش ��ركات التعامل املايل ربحت �أربع ��ة مليارات دوالر
يف ثمانية �أ�ش ��هر .و�أو�ضح �أن " 900مليون دوالر مت
�س ��حبها من قبل وزارة اخلزان ��ة الأمريكية يف �إحدى
ال�سنوات من ح�سابات العراق يف اخلارج .
و�ش ��دد عل ��ى �أهمي ��ة �أن يت ��م التدقي ��ق حالي ��ا ب�أموال
العراق يف اخلارج حيث ميلك  140ح�س ��ابا م�صرفيا
يف اخلارج ولكن "المنلك ك�ش ��وفات احلركة ال�شهرية
لها ،كما ات�ض ��ح �أن  900مليون دوالر مت �س ��حبها من

قبل وزارة اخلزانة الأمريكية يف �إحدى ال�سنوات كما
ال يوج ��د تثبيت لكميات الذه ��ب والأحجار الكرمية"
مبين ��ا �أن التقرير �أحيل �إىل هيئة النزاهة ومن ثم �إىل
الق�ض ��اء ،م�ؤكدا �أن مكتب غ�س ��يل الأم ��وال يف البنك
كان ينبه حمافظ البنك املركزي با�س ��تمرار �إىل وجود
عمليات غ�س ��يل �أموال .وتابع �أن اال�ستقرار يف قيمة
العمل ��ة الأجنبية يعك�س حاجة ال�س ��وق التي تبلغ 80
ملي ��ون دوالر وم ��ا يزيد على ه ��ذا املبلغ يت ��م تهريبه
م�ؤكدا دور املجل�س يف حماية اقت�صاد العراق ،منوها
ب�أن البنك املركزي حتول �إىل �أداة لتهريب العملة.
من جانب ��ه� ،أكد النائب حيدر العب ��ادي رئي�س اللجنة
املالية ،وجود خلل يف تعليمات البنك املركزي ب�سبب
زي ��ادة الطلب على الدوالر ،ما �أدى �إىل الإرباك ،مبينا
�أن اللجن ��ة التحقيقي ��ة غري معنية باتهام �أي �ش ��خ�ص
لأن الأمر يتعلق بالق�ض ��اء .بدوره� ،شدد النائب �أحمد
العلواين رئي�س اللجنة االقت�ص ��ادية على �أن الق�ضية
ال حتم ��ل بعدا �سيا�س ��يا حي ��ث و�ص ��لت معلومات عن
خروق ��ات كبرية �أدت �إىل ت�ش ��كيل اللجن ��ة التحقيقية
،الفتا �إىل وجود و�ص ��والت وهمية يف ا�سترياد مواد
غذائية.

االقت�صادية النيابية :موافقة الكويت على ا�ستثمار تعوي�ضاتها
بالعراق له مردودات �إيجابية
 بغداد /املدى
ر�أى ع�ضو اللجنة االقت�صادية واال�ستثمار
النيابي ��ة� ،أن ق ��رار الكوي ��ت القا�ض ��ي
با�ستثمار تعوي�ضاتها يف العراق ،ب�أنه ذو
مردودات ايجابية على البلد.
وذكر النائب يو�س ��ف الطائي يف ت�صريح
لوكال ��ة كل الع ��راق [�أي ��ن] ح�ص ��لت املدى
عل ��ى ن�س ��خة من ��ه �أم� ��س� ،أن "الكوي ��ت
دولة عربي ��ة مثلها مثل �أي م�س ��تثمر �آخر،
وان قان ��ون اال�س ��تثمار يف الع ��راق يحكم
الكويت ويحكم باقي الدول امل�ستثمرة يف
العراق".
و�أ�ضاف النائب عن كتلة الأحرار �أن "قرار
الكويت القا�ض ��ي با�س ��تثمار تعوي�ض ��اتها
يف الع ��راق م ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون مرحبا
ب ��ه �إذا كان هناك ا�س ��تثمار" ،م�ش�ي�را �إىل
�أن "الق ��رار ل ��ه م ��ردودات ايجابي ��ة عل ��ى

االقت�صاد العراقي".
وكان ��ت بعث ��ة الأمم املتحدة ل ��دى العراق
[يونام ��ي] قد �أعلن ��ت موافقة الكويت على
ا�س ��تثمار تعوي�ض ��اتها يف الع ��راق ،وبني
رئي� ��س البعث ��ة مارت ��ن كوبل ��ر يف بي ��ان
�ص ��حفي �أن "الكوي ��ت توافق على حتويل
جزء كبري من التعوي�ضات �إىل ا�ستثمارات
يف الب�صرة وعدد من املحافظات".
و�ش ��هدت العالق ��ات العراقي ��ة – الكويتية
تط ��ور ًا و�ص ��ف بااليجابي خالل الأ�ش ��هر
املا�ض ��ية ،لإنه ��اء امللف ��ات العالق ��ة ب�ي�ن
البلدي ��ن ،و�إخ ��راج العراق م ��ن العقوبات
الدولي ��ة املفرو�ض ��ة علي ��ه يف الف�ص ��ل
ال�سابع ،من قبل جمل�س الأمن الدويل.
و�آخ ��ر تل ��ك التط ��ورات �إع�ل�ان البلدي ��ن
�إنهاء اخلالف والت�س ��وية النهائية لق�ضية
اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقية بع ��د �أن وقع
�أمري الكويت �ص ��باح الأحمد ال�ص ��باح يف

يو�سف الطائي

 23من ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي مر�س ��وما
�أمرييا باملوافقة على الت�س ��وية املالية� ،إثر
توقيع اجلانبني على ت�س ��وية نهائية بقيام
الع ��راق بدف ��ع مبل ��غ  500ملي ��ون دوالر
كتعوي� ��ض نهائ ��ي �إىل اخلط ��وط اجلوية
الكويتية.
ويت�ألف الف�صل ال�سابع من  13مادة ،ويعد
القرار  678ال�صادر يف العام  1990الداعي
لإخ ��راج العراق م ��ن الكوي ��ت بالقوة ،من
بنود هذا الف�ص ��ل ،وال ي ��زال العراق حتت
طائلته ،ب�س ��بب بقاء ق�ض ��ايا ع ��دة معلقة،
مثل رفات املواطنني الكويتيني والأ�س ��رى
يف الع ��راق ،واملمتلكات الكويتية ،مبا يف
ذل ��ك �أر�ش ��يف الديوان الأم�ي�ري ،وديوان
ويل العهد ،وم�س� ��ألة التعوي�ضات البيئية
والنفطي ��ة ،الت ��ي ال تتعل ��ق فق ��ط بدول ��ة
الكويت ،بل بدول عربية �أخرى ،و�شركات
تدعي �أنها ال تزال لها بع�ض احلقوق.

م ��ن جهت ��ه �أو�ض ��ح النائ ��ب احم ��د اجللب ��ي رئي� ��س
امل�ؤمت ��ر الوطن ��ي العراق ��ي �أن اجت ��اه اللجن ��ة يف
التحقي ��ق خاط ��ئ وان جمي ��ع م ��ا تناول ��ه التقري ��ر
يخ�ص م�س� ��ألة التحويل اخلارجي ،حيث �أن التقرير
ناق�ش جانبا واحدا من امل�ش ��كلة ،مت�سائال عن اجلهة
املتورط ��ة بغ�س ��يل الأم ��وال ،مطالبا بت�ش ��كيل جلنة
حتقيقي ��ة ثانية للك�ش ��ف عن جميع جوانب الق�ض ��ية
بع ��د �أن ح ّمل ��ت اللجن ��ة احلالية �أ�شخا�ص ��ا حمددين
م�س� ��ؤولية ماح ��دث .ويف رده عل ��ى املداخ�ل�ات �أكد
ال�س ��هيل �أن حمافظ البنك املركزي �س ��نان ال�ش ��بيبي
يتحم ��ل م�س� ��ؤولية كبرية كونه �س ��حب �ص�ل�احيات
جمي ��ع امل ��دراء العام�ي�ن ونائب ��ه يف البن ��ك املركزي
،مبينا �أن هيئة رئا�سة املجل�س تتابع و�ضع املعتقلني
حاليا خا�صة �أن جلنة املزاد يف البنك املركزي �أخلت
بعملها ب�ش ��كل كامل م�ش ��ددا على دفاع هيئة الرئا�سة
ال�ش ��ديد حلماية ا�س ��تقاللية البنك املرك ��زي من دون
حماية الف�ساد يف هذه امل�ؤ�س�سة.
و�أو�ض ��ح ال�س ��هيل �أن خمتل ��ف الدوائ ��ر مل تتخذ �أي
�إج ��راء لإيقاف عمليات غ�س ��يل الأم ��وال ،منوها ب�أن
الإدارة العليا يف البنك تتحمل امل�ش ��كلة ،خا�ص ��ة �أن

العراق بو�ض ��عه احل ��ايل ال يحتمل التج ��ارب و�إمنا
يحت ��اج لزي ��ادة الأرب ��اح ،مبين ��ا ع ��دم فق ��دان �س ��تة
مليارات دوالر من �صندوق عائدات العراق ،مت�سائال
عن دور اللجان النيابية يف التحقيق بق�ضايا الف�ساد
الكبرية.
لكن حمافظ البنك املركزي �س ��نان ال�شبيبي ال�صادرة
بحق ��ه مذكرة اعتقال ،اعترب اتهام ��ات وجهها رئي�س
احلكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي �إىل البن ��ك بالف�س ��اد ب�أنها
"غري دقيقة" وقال �إن "التفا�صيل التي ذكرها املالكي
ب�ش� ��أن وجود ف�س ��اد يف البنك املرك ��زي غري دقيقة"،
داعي� � ًا �إي ��اه �إىل "ك�ش ��ف ملف ��ات الف�س ��اد و�إثباتها".
و�أ�ض ��اف �أن "البنك املركزي يعد من الدوائر اخلالية
م ��ن ق�ض ��ايا الف�س ��اد" ،م�ؤك ��د ًا �أن "البنك ل ��ه قانونه
و�سيا�سته اخلا�صة".
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ق ��د �أك ��د يف  19من
ال�شهر املا�ض ��ي �ص ��دور مذكرة اعتقال بحق حمافظ
البنك املركزي وعدد من امل�س�ؤولني يف ق�ضايا ف�ساد،
فيم ��ا قرر جمل� ��س ال ��وزراء العراقي تكلي ��ف رئي�س
دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة عب ��د البا�س ��ط ترك ��ي مبهام
حمافظ البنك املركزي وكالة.

املالية الربملانية ّ
تتوقع �إرجاع موازنة
� 2013إىل احلكومة
 بغداد /املدى
توقع ��ت اللجنة املالية يف جمل� ��س النواب ،اخلمي�س،
�إرجاع موازنة � 2013إىل جمل�س الوزراء ،عازية ذلك
لعدم ت�ضمنها ح�سابات ختامية.
وقالت ع�ض ��و اللجنة النائبة جنيبة جنيب يف حديث
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن "اللجن ��ة �س ��تناق�ش موازنة
 2013وم ��ن ث ��م ترفعه ��ا لرئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
للت�ص ��ويت عليه ��ا" ،متوقع ��ة �أن "يرج ��ع املجل� ��س
املوازنة �إىل جمل�س الوزراء لعدم ت�ض ��منها ح�س ��ابات
ختامية معها".
و�أ�ض ��افت جنيب �أن "�أع�ض ��اء جمل� ��س النواب هم من
�سيقررون بالت�صويت على املوازنة من عدمه".
وكانت اللجن ��ة املالية الربملانية �أعلن ��ت ،الأربعاء (8
ت�ش ��رين الث ��اين  ،)2012عن ا�س ��تالمها موازنة العام
 ،2013م�ش�ي�رة �إىل ت�شكيل فريق عمل لو�ضع �أبوابها
ودرا�سة تفا�صيلها.
ي�ش ��ار �إىل �أن اللجنة املالية يف جمل�س النواب �أعلنت،

الثالثاء ( 6ت�شرين الثاين  ،)2012عن و�صول موازنة
ع ��ام � 2013إىل الربمل ��ان ،وفيم ��ا �أك ��دت �أن املجل� ��س
�سيلغي عطلته الت�شريعية حلني �إقرارها ،توقعت عدم
�إقرارها �إال بعد مرور نحو �أربعة �أ�شهر.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء �أعل ��ن يف ( 5ت�ش ��رين الث ��اين
 ،)2012ع ��ن رف ��ع موازن ��ة الع ��راق االحتادي ��ة للعام
املقبل � 2013إىل جمل�س النواب للم�صادقة عليها.
و�ص ��ادق جمل� ��س ال ��وزراء ،يف ( 23ت�ش ��رين الأول
 ،)2012عل ��ى موازنة العام املقب ��ل  2013بقيمة 138
تريلي ��ون دين ��ار عراقي على �أ�س ��ا�س احت�س ��اب �س ��عر
برمي ��ل النف ��ط ب� �ـ 90دوالر ًا للربميل الواح ��د وبكمية
مليونني و� 900ألف برميل يومي ًا.
يذكر �أن املوازنات االحتادية العامة ت�أخذ وقتا طويال
من كل ع ��ام حتى يتم �إقرارها من قبل جمل�س النواب،
الأم ��ر ال ��ذي يت�س ��بب يف تعطي ��ل �أغل ��ب امل�ش ��اريع،
فيم ��ا ي�ؤكد خمت�ص ��ون �أن ذلك يعط ��ي الذريعة الأوىل
لل�ش ��ركات املنفذة للم�ش ��اريع يف التعطي ��ل �أو التلك�ؤ،
الأمر الذي ينعك�س �سلبا على اخلدمات.

��اف للنفط
ال�����س��م��اح ل��ل��م��رة الأوىل ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����ص ب���إن�����ش��اء م�������ص� ٍ

 بغداد /املدى

�أعلن الناطق الر�س ��مي با�سم احلكومة
العراقي ��ة عل ��ي الدب ��اغ� ،أن جمل� ��س
ال ��وزراء واف ��ق عل ��ى م�ش ��روع قانون
اال�س ��تثمار اخلا�ص يف ت�صفية النفط
اخل ��ام املدقق من قبل جمل�س �ش ��ورى
الدول ��ة و�إحالت ��ه �إىل جمل� ��س النواب
ملناق�شته والت�صويت عليه.
و�أ�ش ��ار الدباغ يف ت�ص ��ريح �ص ��حايف
مكتوب تلقته "�إيالف" �إىل �أن املوافقة
عل ��ى م�ش ��روع القان ��ون ت�أتي حر�ص ��ا
م ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ى دع ��م
القط ��اع الإنتاج ��ي النفط ��ي من خالل
زي ��ادة الفر� ��ص اال�س ��تثمارية للقطاع
اخلا�ص الوطني والأجنبي ،وتو�سيع
قاع ��دة امل�ش ��اركة يف عملي ��ة التنمي ��ة
االقت�ص ��ادية والإ�س ��هام ببناء القاعدة
ال�صناعية من خالل الدخول يف ن�شاط

ت�ص ��فية النف ��ط اخل ��ام التي �س ��ت�ؤدي
�إىل زي ��ادة الطاق ��ات الإنتاجية املحلية
م ��ن امل�ش ��تقات النفطي ��ة وحت�س�ي�ن
نوعيته ��ا وحتقي ��ق املرون ��ة املطلوبة
وتقلي ��ل حاالت العج ��ز واالختناق يف
امل�ص ��ايف احلكومية احلالية ان�سجاما
مع التحوالت االقت�صادية اجلديدة يف
العراق.
و�أو�ضح الدباغ �أن م�شروع القانون قد
م�صاف لتكرير النفط
ن�ص على �إن�شاء
ٍ
اخلام من قبل القطاع اخلا�ص وامتالك
من�ش� ��آتها دون الأر� ��ض وت�ش ��غيلها
و�إدارته ��ا وت�س ��ويق منتجاته ��ا ،حيث
�ستكون هذه املن�ش� ��آت مب�ستوى تقني
متقدم وال تزيد ن�س ��بة �إنتاج امل�شتقات
النفطي ��ة الثقيل ��ة فيها عل ��ى( )%20من
الإنت ��اج الكل ��ي .و�ستخ�ض ��ع من�ش� ��آت
القيا�س وال�س ��يطرة يف امل�ش ��روع �إىل
التفتي� ��ش واملعاي ��رة الدوري ��ة من قبل

ط ��رف ثال ��ث م ��ن ذوي االخت�ص ��ا�ص
تقرتحه ال�ش ��ركة امل�س ��تثمرة مبوافقة
الوزارة و�ستلتزم ال�شركات امل�ستثمرة
بتق ��دمي التقاري ��ر الدوري ��ة الفني ��ة
واملالي ��ة �إىل ال ��وزارة وف ��ق النموذج
الذي تعده ال ��وزارة مبوجب تعليمات
ي�صدرها وزير النفط.
و�أ�ض ��اف الدب ��اغ �أن وزارة النف ��ط
�س ��تلتزم بتجهي ��ز امل�ص ��ايف امل�ش ��يدة
مبوجب م�ش ��روع القانون هذا بالنفط
اخل ��ام املنا�س ��ب للطاق ��ة الت�ش ��غيلية
له ��ا مبوج ��ب عقد ي�ب�رم بني ال ��وزارة
وال�شركة امل�ستثمرة وبالأ�سعار العاملية
املق ��ررة لبي ��ع برمي ��ل النف ��ط الواحد،
ب�شرط الت�سليم يف ميناء ال�شحن على
ظهر ال�س ��فينة ( )FOBمطروح ًا منه
( )%5عل ��ى �أن ال يقل اخل�ص ��م عن ()4
دوالرات وال يزي ��د عل ��ى ( )8دوالرات
و�س ��تلتزم ه ��ذه ال�ش ��ركات بت�ش ��غيل

املالكات العراقية مبا ال يقل عن()%75
من جمموع العاملني فيها.
و�أو�ضح الدباغ �أن قطعة �أر�ض منا�سبة
�س ��يتم تخ�صي�صها لل�ش ��ركة امل�ستثمرة
ع ��ن طريق الإيج ��ار من اجله ��ة املالكة
مل ��دة ال تزي ��د عل ��ى (� )50س ��نة قابل ��ة
للتجدي ��د وبب ��دل �إيجار �س ��نوي يتفق
علي ��ه الطرف ��ان ا�س ��تثناء م ��ن قان ��ون
بيع و�إيج ��ار �أموال الدول ��ة رقم ()32
ل�س ��نة 1986املع ��دل وللجه ��ة املالك ��ة
وبالتن�س ��يق م ��ع وزارة النف ��ط �إلغ ��اء
تخ�ص ��ي�ص قطعة الأر�ض �إىل ال�ش ��ركة
امل�س ��تثمرة يف ح ��ال ا�س ��تغاللها لغ�ي�ر
�أغرا�ض امل�ش ��روع �أو عدم ا�س ��تغاللها
خالل املدة املتفق عليها يف العقد.
و�أكد الدباغ �أن امل�ش ��روع امل�ش ��يد وفق
�أح ��كام ه ��ذا القانون �س ��يتمتع بجميع
االمتي ��ازات والإعفاءات وال�ض ��مانات
املن�صو�ص عليها يف قانون اال�ستثمار

م�صفى الدورة�( ..أر�شيف)

رقم ( )13ل�سنة  2006املعدل ولوزارة
النفط احلق يف التعاقد مع ال�ش ��ركات
امل�س ��تثمرة ب� ��أي من ال�ص ��يغ املعروفة
عاملي� � ًا يف جم ��ال اال�س ��تثمار يف
امل�ص ��ايف مبا يف ذلك الدخول ك�شريك
مع امل�ستثمر بن�سبة ال تزيد على()%25
من قيمة اال�ستثمار ،وللوزارة التعاقد
مع امل�س ��تثمرين بعقود تت�ضمن قيامها
بتجهي ��ز امل�س ��تثمر بالنف ��ط اخل ��ام
وا�س ��تالم املنتج ��ات مك ��ررة من ��ه لقاء
دفع عمولة يتف ��ق عليها الطرفان متثل
الأج ��ور الت�ش ��غيلية بعد �إ�ض ��افة ربح
منا�سب ولل�ش ��ركات امل�ستثمرة حتديد
�أ�سعار منتجاتها النفطية وفق ًا للأ�سعار
العاملي ��ة ال�س ��ائدة يف املنطق ��ة وبيعها
داخل العراق من خالل �إن�شاء وت�شغيل
حمط ��ات بي ��ع املنتج ��ات النفطي ��ة �أو
خارجه وللوزارة الأف�ض ��لية يف �شراء
ما حتتاجه من تلك املنتجات.
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العدد ()2643
ال�سنة العا�شرة  -اجلمعة
( )9ت�شرين الثاين 2012
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لندن ّ
تنظم ختامية امل�ضرب حتى عام 2015
 لندن /وكاالت
�أعلنت الرابطة العاملية لالعبي كرة
امل�����ض��رب امل��ح�ترف�ين ع��ن مت��دي��د فرتة
ال��ت��ع��اق��د ل��ت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة اخلتامية
للمو�سم يف العا�صمة الربيطانية لندن
حتى عام .2015

وب���د�أت �إق��ام��ة البطولة اخلتامية يف
���ش��رق ل��ن��دن منذ ع��ام  2009بعد �أن
�ضيفتها �شنغهاي لأربعة �أعوام بنجاح.
وك��ان من املفرت�ض �أن تقام البطولة
يف ل��ن��دن ح��ت��ى ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ولكن
جرى متديد العقد لتوا�صل العا�صمة
الربيطانية ت�ضييف البطولة التي

ي�شارك فيها �أف�ضل ثمانية العبني عاملي ًا
م�صنفني يف ذل��ك العام حتى .2015
ويبدو � ّأن جتربة �إق��ام��ة البطولة يف
لندن �أ�سفرت عن نتائج جيّدة بالن�سبة
جلميع الأطراف ،حيث �شهدت الن�سخ
الثالث الأخ�يرة من البطولة ح�ضور
م�شجع.
�أكرث من � 750ألف ّ
General Political daily
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ت���������راج���������ع ج�������دي�������د مل����ن����ت����خ����ب����ن����ا يف ت���������ص����ن����ي����ف ف���ي���ف���ا

مدرب ال�شباب يطمح خلطف
بطاقة مونديال تركيا

زيكو يختار ً 30
العبا ا�ستعداد ًا لبطولة غرب �آ�سيا يف الكويت

 بغداد  /املدى

قال المتحدث الر�سمي لالتحاد العراقي المركزي لكرة القدم نعيم �صدام �إنه �سيتم �إر�سال اليوم الجمعة القائمة
الأولية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم التي �سيختارها المدرب البرازيلي زيكو المكونة من  30العبا التي �ستخو�ض
مناف�سات بطولة غرب �آ�سيا ال�سابعة التي �ستقام في الكويت للفترة من  20-8كانون الأول المقبل ال�سيما بعد �أن
�أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة �إلى جانب منتخبي الأردن و�سوريا .
وقال المتحدث الر�سمي لالتحاد العراقي المركزي لكرة القدم نعيم �صدام في ت�صريح لـ(لمدى):

 بغداد  /حيدر مدلول

زيكو

و�أ�ضاف �صدام لــ(املدى)� :إن القائمة
الأولية لالعبني منتخبنا الوطني التي
�سيختارها زيكو خلو�ض مناف�سات
البطولة �سيتم تقلي�صها �إىل  20العب ًا

قبل انطالق البطولة ب�أ�سبوع واحد
وذلك ا�ستناد ًا للوائح والتعليمات التي
�أ�صدرتها اللجنة املنظمة للبطولة التي
مت ت�شكيلها من قبل احتاد غرب �آ�سيا .
و�أ�شار �إىل �أن منتخبنا الوطني لكرة
القدم �سيفتتح مبارياته يف البطولة

بايرن يه ّز �شباك ليل ب�سدا�سية
عنيفة يف ليلة �أرينا
 ميونيخ  /وكاالت
�أق�����ص��ى ف��ري��ق ب���اي���رن ميونيخ
الأمل�����اين �ضيفه ل��ي��ل الفرن�سي
ر�سمي ًا من بطولة دوري �أبطال
�أوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم ،وذل���ك بعد
�أن اكت�سحه ب�ستة �أهداف مقابل
ه���دف واح����د ،يف لقائهما على
ملعب �آليانز �أرينا يف ميونيخ،
���ض��م��ن اجل����ول����ة ال���راب���ع���ة من
مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة
للبطولة.
�أح�����رز �أه������داف ب���اي���رن ك���ل من

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم �سبعة ع�شر مركز ًا يف الت�صنيف اجلديد
مبواجهه املنتخب الأردين ي��وم  10نف�سه ع��ل��ى امل��ل��ع��ب ذات���ه يف اختتام
كانون الأول املقبل على ملعب نادي م�شواره �ضمن ال��دور الأول  ،م�ؤكد ًا
الن�صر الكويتي �ضمن اجلولة الأوىل �سعي منتخبنا للمناف�سة على لقب هذه
من ال��دور الأول ملناف�سات املجموعة البطولة برغم م�شاركة  11منتخب ًا قوي ًا
الثالثة على �أن ي��واج��ه يف مباراته لأول مرة منذ انطالقها حيث تعد من
الثانية �شقيقه ال�سوري يوم  13ال�شهر �أهم مراحل الإعداد للم�شاركة يف دورة

ك�أ�س اخلليج العربي  21التي ت�ضيفها
العا�صمة البحرينية املنامة للفرتة من
 18-5كانون الثاين املقبل .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن منتخبنا احتل
املركز الرابع يف الن�سخة الأخرية من
البطولة بعد خ�سارته �أم��ام املنتخب
الأردين ب��ف��ارق ال��رك�لات الرتجيحية
ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف العا�صمة الأردنية
ع ّمان .
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ت���راج���ع منتخبنا
الوطني لكرة القدم �سبعة ع�شر مركز ًا
يف الت�صنيف اجل��دي��د ال��ذي �أ�صدره
االحت����اد ال����دويل للعبة للمنتخبات
العاملية املن�ضوية حتت لوائه ليحتل
املركز  97عاملي ًا بر�صيد  390نقطة.
ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد الدويل
على �شبكة االنرتنيت �أن منتخبنا فقد
 49نقطة قيا�سا باملركز  80الذي كان
احتله يف ت�شرين الأول املا�ضي بر�صيد
 439نقطة بعد خ�سارته يف مباراتني
�أم����ام ن��ظ�يره ال�برازي��ل��ي ( )0-6يف
مباراة ودية و�أمام املنتخب اال�سرتايل
(� )2-1ضمن مناف�سات الدور احلا�سم
من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل
مونديال الربازيل .
واح���ت���ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا امل���رك���ز العا�شر
�آ���س��ي��وي��ا خ��ل��ف م��ن��ت��خ��ب��ات اليابان
وا�سرتاليا وكوريا اجلنوبية و�إيران
و�أوزبك�ستان وكوريا ال�شمالية وعُمان
وال�صني الأردن والثامن عربي ًا خلف
منتخبات اجل��زائ��ر وليبيا وتون�س
وم�صر واملغرب وعُمان والأردن .

�أعرب مدرب منتخب ال�شباب لكرة القدم حكيم �شاكر
عن �سعادته بالت�أهل عن املجموعة الثانية �إىل دور
الثمانية لك�أ�س �أمم �آ�سيا لل�شباب لكرة القدم حتت 19
عام ًا املقامة حالي ًا يف الإمارات ،بعد احتالل منتخبنا
���ص��دارة املجموعة الثانية بر�صيد  7ن��ق��اط بفارق
الأهداف �أمام كوريا اجلنوبية بعد فوزه الكبري على
املنتخب التايالندي يف املباراة الأخرية بثالثة �أهداف
نظيفة .
وق��ال حكيم �شاكر  :لقد حققنا الت�أهل عن جمموعة
�صعبة لأننا اتبعنا نظام املداورة لراحة الالعبني خالل
املباريات الثالث يف ظل �ضغط املباريات الذي تقام
فيه البطولة ،فمث ً
ال دفعت �أمام تايالند بالالعب حممد
�شوكان ،وت�ألق وانتظروا املزيد من املفاج�آت ،منها ما
�سيعو�ض غياب �سيف �سلمان عن دور الثمانية للإيقاف
التي من امل�ؤمل �أن نواجه فيه املنتخب الياباين بعد غد
الأحد يف مباراة ن�سعى فيها �إىل الفوز من اجل حتقيق
حلم الت�أهل �إىل مونديال ال�شباب العام املقبل.
وتكت�سب البطولة �أهميتها بالن�سبة �إىل امل�شاركني،
ك��ون املنتخبات الأرب��ع��ة الأوىل �ستت�أهل �إىل ك�أ�س
العامل لل�شباب دون � 20سنة التي حتت�ضنها تركيا يف
حزيران عام .2013

ماك�س بياجي يرتجّ ل عن
دراجته نهائي ًا
 روما  /وكاالت
�أع����ل����ن ب���ط���ل ال�����دراج�����ات
ال��ن��اري��ة الإي���ط���ايل ماك�س
بياجي ( 41عام ًا) اعتزاله
هذه الريا�ضة نهائي ًا خالل
م���ؤمت��ر �صحايف ع��ق��ده يف
حلبة فاليلونغا (حوايل 20
كلم �شمال روما).
وق���ال بياجي  :لقد قررت

االع��ت��زال  ،م�شري ًا �إىل انه
ي�ستمر يف العمل مع �شركته
�أبريليا الذي كان يدافع عن
�أل��وان��ه��ا على احللبة ،لكن
مبهام جديدة.
وكان بياجي قد توج بط ًال
لفئة � 250س�س من 1994
�إىل  ،1997و�أ���ض��اف لقب
بطل ال��ع��امل لل�سوبر بايك
مرتني �آخرهما عام .2012

املال ال يجلب ال�سعادة ملان�ش�سرت �سيتي يف �أوروبا
 لندن /وكاالت

ب��ا���س��ت��ي��ان ���ش��ف��اي��ن�����ش��ت��اي��غ��ر يف
الدقيقة اخلام�سة ،والبريويف
ك�ل�اودي���و ب��ي��ت��زارو ث�لاث��ي��ة يف
الدقائق  18و 28و ،33وفلوران
باملون العب ليل عن طريق اخلط�أ
يف مرمى فريقه يف الدقيقة ،22
واختتم ال�سدا�سية طوين كرو�س
يف الدقيقة � ،66أم���ا ه��دف ليل
ال��وح��ي��د ف�����أح����رزه الإي����ف����واري
�سالومون كالو يف الدقيقة .57
بهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ
ر�صيده من النقاط �إىل ت�سع يف
�صدارة املجموعة.

روبرتو مان�شيني

اكت�شف روب��رت��و مان�شيني مدرب
مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي �صحة
القول امل�أثور " امل��ال ال ميكنه �شراء
ال�����س��ع��ادة " بعد ت��ع��ادل فريقه 2-2
على �أر���ض��ه �أم��ام اياك�س ام�سرتدام
الهولندي وهو ما ترك �آم��ال الفريق
يف البقاء يف دوري �أب��ط��ال �أوروب��ا
لكرة القدم معلقة بخيط رفيع.
وظ��ل االي��ط��ايل مان�شيني يف حالة
ث����ورة ���ض��د احل��ك��م ال��دمن��رك��ي بيرت
را���س��م��و���س��ن ال���ذي رف�����ض احت�ساب
ه����دف ���س��ج��ل��ه ���س�يرج��ي��و اج���وي���رو
�إ�ضافة لرف�ضه طلب ماريو بالوتيلي
باحل�صول على ركلة جزاء قبل النهاية

رغم انه كان من الأف�ضل له �أن يوجه
غ�ضبه لفريقه ولأخطائه الدفاعية.
وف�شلت ت�شكيلة �سيتي ال��ت��ي ت�ضم
العبني مبئات املاليني من اجلنيهات
يف �إح������داث ال���ت����أث�ي�ر امل��ط��ل��وب يف
�أوروب��ا بعد �أن قدم بع�ض العرو�ض
املهتزة.
وت�أخر بطل الدوري االنكليزي املمتاز
 ال��ذي تعر�ض الن��ت��ق��ادات �صريحةبعد تفوق اياك�س عليه ال�شهر املا�ضي
 بهدفني دون مقابل عقب  17دقيقةع��ل��ى م��ل��ع��ب االحت����اد نتيجة بع�ض
الأخطاء الدفاعية.
وقال جرامي �ساوني�س قائد ليفربول
ال�����س��اب��ق ل�شبكة ���س��ك��اي �سبورت�س
"الأمر ال يتعلق فقط (بالدفاع) يف تلك

البطولة ولكن يف الدوري االنكليزي
وكل ما عداه".
وي��ت��ذي��ل �سيتي امل��ج��م��وع��ة الرابعة
بر�صيد نقطتني م��ن �أرب���ع مباريات
وب���ف���ارق ���س��ت ن��ق��اط ع���ن برو�سيا
دورمتوند الأملاين �صاحب ال�صدارة.
وال يزال �أمام الفريق فر�صة ح�سابية
ول��و ب�سيطة لبلوغ مرحلة خروج
املغلوب لكن يجب �أوال �أن يفوز على
�ضيفه ري��ال مدريد اال�سباين وعلى
م�ضيفه دورمت��ون��د ب�شرط �أن ت�سري
بقية النتائج يف �صاحله.
وي�أتي ريال مدريد يف املركز الثاين
ول���ه �سبع ن��ق��اط م��ق��اب��ل �أرب����ع نقاط
الياك�س �صاحب املركز الثالث.

م���ي�������س���ي ي�����ه�����دي " تياغو" ه������دف������ ًا ب���ط���ع���م ال�����ه�����زمي�����ة !..

���س��ل��ت��ي��ك ي���ح���ت���ف���ل ب�����ش��م��ع��ة م�����ي��ل��اده  125يف م����رم����ى ب��ر���ش��ل��ون��ة
� إدنربة  /وكاالت
�سقط بر�شلونة الإ�سباين �أم��ام م�ضيفه �سلتيك
الإ�سكتلندي بنتيجة (� )2-1ضمن املرحلة الرابعة
من دوري املجموعات لدوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم.
على معقل "�سلتيك بارك" جنح الثنائي الكيني
فيكتور وانياما وزميله ت��وين وات من توقيع
هديف �سلتيك يف الدقيقتني ( )21و( )83توالي ًا،
يف حني و ّق��ع الهدف ال�شريف لرب�شلونة النجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي (.)1+90
ويعد ه��ذا الفوز تاريخي ًا ل�سلتيك حيث �ضرب
�أكرث من ع�صفور بحجر واحد �إذ حقق الفوز على
�أف�ضل �أندية القارة العجوز يف هذه الأيام �إ�ضافة
�إىل تنا�سب ذلك مع عيد ميالده ال��ـ ،125عالوة
على ت�أمني الو�صافة الراهنة للمجموعة.
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ي��ب��ق��ى ب��ر���ش��ل��ون��ة مت�صدر ًا
للمجموعة الرابعة بـ 9نقاط يليه و�صيفه �سلتيك
بـ 7نقاط يف حني ّ
يحل بنفيكا الربتغايل الفائز
على �سبارتاك مو�سكو الرو�سي ( )0-2يف املركز
الثالث مبجموع  4نقاط ،مع اكتفاء ممثل الرو�س
باملركز الأخ�ي�ر و�ضمان اخل���روج النهائي من
البطولة.
ما من �أغلبية تو ّقعت حت ّرك ًا ا�سكتلندي ًا جريئ ًا
نحو عرين فالديز يف الدقائق الع�شرين الأوىل
نظر ًا للمعطيات الراهنة التي كان �أبرزها و�صول
ن�سبة اال���س��ت��ح��واذ على ال��ك��رة �إىل  ،%82حتى
جاءت الدقيقة الـ 21بخرب �صاعق كانت كدلو من

املاء البارد ُ�سكب على كتيبة فيالنوفا التي فاج�أها
الكيني اليافع ( 21ربيع ًا) فيكتور وانياما بر�أ�سية
ّ
ا�ستغل فيها ق�صر القامة الفادح جلوردي
ممتازة
�ألبا ليقفز عالي ًا ويغالط فالدي�س بعد ركنية مميزة
يف القائم الثاين من زميله �شاريل مولغرو.
عقب تكبّده الهدف االفتتاحي كان تر ّقب ردّة فعل
كتالونية قوية �أم��ر ًا منطقي ًا وال �سيما � ّأن تقدّم
�سلتيك كان م�ستفز ًا ل�ضيفه باعتباره جاء معاك�س ًا
ملنطق الأحقية ،فتح ّرك بر�شلونة �سريع ًا و�ضاعف
من جهوده لتدارك النق�ص العددي على م�ستوى
النتيجة وكانت �أوىل املالمح وا�ضحة من ت�سديدة
�ألفي�س القوية التي ا�صطدمت مبدافع �سلتيك
النيجريي �إيف �أمربوز (.(25
فر�صة الربازيلي �ألفي�س مل تكن �سوى ذ ّر رماد
يف العيون حيث جاءت ممهّدة للمحاولة الأ�شد
خطر ًا للبالوغرانا يف هذا ال�شوط الأول وكانت
ّ
ان�سل يف و�سط
من توقيع جنمه مي�سي ال��ذي
منطقة جزاء �سلتيك وا�ستثمر عم ًال جماعي ًا مميز ًا
مع �إنيي�ستا لي�سدّد بعدها كرة رائعة مل ي�شاهدها
فور�سرت �سوى يف العار�ضة لتم ّر ب��رد ًا و�سالم ًا
على املرمى اال�سكتلندي وت���ؤجّ ��ل ه��دف "ليو"
الأول منذ جم��يء م��ول��وده تياغو بعد �إخفاقه
�سابق ًا يف زيارة مرمى �سلتافيغو �ضمن مواجهة
"ال ليغا".
على طغيان حالة �سوء احلظ التي هيمنت على
�أداء بر�شلونة انتهت حكاية هذا ال�شوط الأول
الذي مل يحفل ب�أحداث كثرية عدا هيمنة بر�شلونة
يف مقابل "طعنة" الكيني وانياما.

مل ت��ك��ن ب���داي���ة ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن احل����وار
الإ�سباين -اال�سكتلندي مغايرة ملا انتهت �إليه
يف �شوط املباراة الأول ،حيث ا�ستمر �أ�صحاب
الأر����ض بالتكتل يف مناطقهم اخللفية و�أكمل

ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��م�لات��ه ال�����س��اع��ي��ة �إىل ب��ل��وغ نقطة بواجباته الدفاعية و�إقناعه بقبول اللعب وج ّره
�إىل الن�سق ال���ذي يع�شقه �سليلو "المي�سيا"،
التعادل.
اع��ت��م��د ال�بر���ش��ا يف ه���ذا ال�����ش��وط ع��ل��ى �أ�سلوب ولكن ال ف��ائ��دة جناها �أب��ن��اء كتالونيا م��ن هذه
التمويه وحم��اول��ة "�إطماع" خ�صمه املت�شبث اخلطة بحيث ال ت�سديدة مي�سي اليمينية التي

لقطة من املباراة

كانت ي�سرية على احلار�س فور�سرت ( ،)55وال
م�شاك�سة �سان�شيز وت�سديدته اخلطرية التي ردّها
حار�س �سلتيك مب�ساندة دفاعه ( ،)60جنحت يف
اخرتاق اخلر�سانة امل�سلحة التي �أتقن املدافعون
حبكها.
�شعر مدرب بر�شلونة ب�ضرورة �إجراء تغيريات
تعطي فريقه نف�س ًا جديد ًا يحاول من خالله فك
ال�شفرة الربيطانية املعقدة ،فبادر ب�إقحام كل
من جريارد بيكيه العائد بعد غياب طويل مكان
م���ارك ب��ارت��را و�سي�سك فابريغا�س عو�ض ًا عن
الكامريوين �ألك�س �سونغ ( ،)71يف مقابل زج
مدرب �سلتيك نيل لينون باملهاجم توين وات يف
نف�س الدقيقة.
دخ��ول وات مل يكن ع��ادي�� ًا فبعدما وطئت قدمه
امل��ي��دان بع�شر دق��ائ��ق جن��ح يف و���ض��ع ب�صمته
على املباراة بتوقيعه الهدف الثاين ( )83الذي
ّ
ا�ستغل فيه هفوة فادحة من رجل اخلربة �شايف
ّ
وان�سل بني دف��اع��ات الرب�شا لينفرد
هرينانديز
باحلار�س فالديز وي�ضع الكرة يف املرمى مطلق ًا
ر�صا�صة الرحمة يف �سيناريو م�شابه ملا حدث يف
ج�سد "خيانة الكرة".
ال�شوط الأول الذي ّ
ما تبقى من املباراة مل ي�شهد حدث ًا �أبرز من ذلك
الذي �أعلنته الدقيقة  91التي حملت هدف ًا �شرفي ًا
لرب�شلونة ولكن امل��ه�� ّم فيه ه��و �أ ّن���ه م��ن �إم�ضاء
مي�سي ال���ذي مت�� ّك��ن �أخ��ي�ر ًا م��ن �إه����داء مولوده
اجل��دي��د ال��ه��دف امل���أم��ول برغم �أن الهدية كانت
منقو�صة باعتبارها كانت م�صحوبة بهزمية �أوىل
لرب�شلونة يف هذا املو�سم.

