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 روما ـ يو.بي.آي: قال 
الوزراء اإليطالي  رئيس 
سيلفيو برلسكوني امس 
ان اليســــار ومن أسماهم 
بـ «اخلونــــة» من اليمني 
التخلص منه  يريــــدون 
ألنه عقبة أمام استيالئهم 
على السلطة. ونقلت وكالة 
األنباء اإليطالية (آكي) عن 
رئيس احلكومة اإليطالية 
قوله في رســــالة نشرها 
امس موقع شباب حزب 
شعب احلرية احلاكم ان 
«اليساريني واخلونة من 
التخلص  اليمني يريدون 
من سيلفيو برلسكوني 
ألنه يشكل عقبة أمامهم ال 

ميكن التغلب عليها من أجل االستيالء على السلطة». يذكر ان برلسكوني 
علــــى موعد الثالثاء املقبل للتصويت علــــى الثقة بحكومته تقدمت به 
أحزاب يسارية باإلضافة إلى حزب املســــتقبل واحلرية بقيادة رئيس 
مجلس النواب جان فرانكو فيني من ميني الوســــط املنشق حديثا عن 
االئتالف احلاكم. وأعرب عن اعتقاده بأنه «ليس الكثير من البرملانيني 
سيصوتون ضدنا» وأضاف «ننوي إكمال الدورة التشريعية محافظني 
على حســــاباتنا كمــــا فعلنا حتى اآلن حاصلني علــــى تصفيق اجلميع 
واملؤسســــات الدولية مثل صندوق النقد الدولي دون وضع أيدينا في 
جيوب اإليطاليني» أي بدون ضرائب إضافية. وكانت النيابة العامة في 
روما قررت أمس األول فتح حتقيق في األنباء التي ترددت حول «شراء 

ذمم» عدد من النواب قبل جلسة التصويت. 

 جوباـ  أ.ف.پ: اكدت احلركة الشعبية لتحرير السودان التي 
حتكم جنوب السودان امس علنا للمرة االولى انها ستدعو سكان 
اجلنوب للتصويت خليار االنفصال خالل استفتاء تقرير املصير 
في يناير ٢٠١١. وقالت آن ايتو نائب امني عام احلركة الشعبية 
في جنوب الســـودان «النه لم يتم العمـــل على جعل (خيار) 
وحدة البالد جذابا، فاننا ندعم خيار الشعب الننا نتبع (ارادة) 
الشعب»، وردا على سؤال عن افضل اخليارات بالنسبة الهالي 

جنوب السودان قالت آن: «االنفصال». واضافت: «ان كانت لديكم 
آذان تصغي فانكم تعرفون ان اكثر من ٩٠ ٪ من االهالي اعلنوا 
خيارهم»، واكدت املســـؤولة التي كانت تقف الى جانب اكياس 
حتوي وســـائط دعاية تروج لالنفصال، خالل مؤمتر صحافي 
في جوبا ان الوحدة «ليست قابلة للتحقيق خصوصا مع ادراك 
احلركة الشعبية انه لم يتم العمل على جعلها جذابة» من قبل 

احلكومة السودانية. 

  الحركة الشعبية تعلن دعمها انفصال جنوب السودان للمرة األولى

 كلينتون: االستيطان يهدد مستقبل إسرائيل.. وباراك: لنقّسم القدس سلميًا
 عواصم ـ أحمد عبداهللا ووكاالت:

  فيما دعـــت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون اجلمعة 
الى بداية جديدة لعملية السالم، 
مطالبة اجلانبني مبعاجلة القضايا 
االساسية «دون تأخير»، حتدث 
وزير الدفاع االســـرائيلي ايهود 
باراك مجددا عن امكانية تقسيم 
القدس في اطار حل ســـلمي في 
الشرق االوسط، معبرا بذلك عن 
وجهة نظر مخالفة ملوقف رئيس 

الوزراء بنيامني نتنياهو.
  وقال باراك ان «القدس ستناقش 
في النهاية القدس الغربية واليهود 
(االحياء اليهودية) لنا واالحياء 
العربية التي يســـكنها الجئون 
لهـــم وحـــل تفاوضـــي لالماكن 

املقدسة».
  وكان رئيس الوزراء العمالي 
االسبق يتحدث في واشنطن في 
اجتماع ملنتدى سابان، وهو لقاء 
يضم خبراء وقـــادة من املنطقة 
بحضور وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون ورئيس الوزراء 

الفلسطيني سالم فياض.
أكـــدت وزيرة    مـــن جانبها، 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتون ان أميركا ستكون دائما 
إلى جانب إسرائيل عند أي تهديد 
لها لكنها رأت ان االستيطان يهدد 
مستقبل إســـرائيل ذاتها مجددة 
تصميم بالدها على منع إيران من 
تطوير أسلحة نووية واالستمرار 
في تعزيز اجلهـــود ملنع متويل 
املجموعات «اإلرهابية» مثل حزب 

اهللا وحماس.
  وقالت كلينتون في كلمة أمام 
«منتدى سابان» مبعهد بروكنغز 
األميركي شارك فيه مسؤولون 
إسرائيليون وفلسطينيون أبرزهم 
زعيمة املعارضة اإلســـرائيلية 

الوزراء  تسيبي ليڤني ورئيس 
الفلســـطيني ســـالم فياض ان 
«الواليات املتحدة ستكون موجودة 
دائما عندما تكون إسرائيل مهددة 
ونحن نقول ذلك دائما إال ان األمر 

يستحق التكرار».
  وأضافت» إن التزام أميركا بأمن 
إسرائيل ومستقبلها هو صخرة 
صلبة ال يتزعزع ولن يتغير ومنذ 
اليوم األول جددت إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما هذا االلتزام 
وبالنسبة لي وللرئيس أوباما هذا 

ليس موقفا سياسيا وحسب بل 
قناعة شخصية عميقة».

  وأضافت كلينتون ان الواليات 
املتحدة «وسعت مجال تعاونها مع 
إسرائيل وركزت على مساعدتها 
علـــى مواجهة أكثـــر التهديدات 
ملســـتقبلها كدولة يهودية آمنة 
ودميوقراطية» مشـــددة على ان 
العالقة األمنية توسعت وتعمقت 
وأصبحت أكثر قوة من أي وقت 

مضى.
  وبعـــد اإلشـــادة بالرئيـــس 

الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء اللذين زادا من قوة السلطة 
الفلسطينية لفتت إلى انهما دفعا 
بحل الدولتني قدما من خالل إحداث 
تغيير حقيقي في حياة الشعب 

الفلسطيني.
  ورأت انه بالنسبة إلى إسرائيل 
واملنطقة «ما من تهديد استراتيجي 
أكبـــر مـــن احتمال قيـــام إيران 
مسلحة نوويا» لكنها أوضحت 
ان «الواليـــات املتحدة مصممة 
على منع إيران من تطوير أسلحة 

نووية وقد فرضنا مع شركائنا 
الدوليني عقوبات صارمة جديدة 
على طهران وبات قادتها أمام خيار 
الوفاء مبسؤولياتهم  إما  واضح 
الدولية أو مواجهة مزيد من العزلة 

وعواقبها».
  وأشارت كلينتون إلى تعزيز 
«اجلهـــود ملنـــع نقل األســـلحة 
اخلطيرة ومتويل منظمات إرهابية 
مثل حـــزب اهللا وحماس»لكنها 
اعترفت بأن «إيـــران ووكالءها 
ليسوا التهديد الوحيد الستقرار 

املنطقة أو ألمن إسرائيل على املدى 
الطويل بل ان النزاع بني إسرائيل 
والفلسطينيني وإسرائيل وجيرانها 
العرب هو مصدر للتوتر وعائق 
أمـــام ازدهار املنطقـــة والفرص 

املتاحة أمامها».
  وشددت على ان استمرار النزاع 
يعزز قبضة املتطرفني في املنطقة 
فيما يضعف دعم املنفتحني على 
التعايش والتعاون الفتة إلى ان 
«أصولية شبان املنطقة وتنامي 
دعـــم اإليديولوجيـــات العنيفة 

يقوض استقرار وازدهار الشرق 
األوســـط». الى ذلك، تعقد جلنة 
العربية اجتماعا  مبادرة السالم 
يوم اخلميس القادم للنظر باتخاذ 
موقف عربي بشـــأن املفاوضات 
ـ االسرائيلية على  الفلسطينية 
ايقاف  ضوء رفـــض اســـرائيل 
نشاطها االستيطاني في االراضي 

الفلسطينية.
  وقال ديبلوماسي عربي امس ان 
وزراء اخلارجية العرب االعضاء 
الى  اللجنـــة سيســـتمعون  في 

الفلسطيني  الرئيس  عرض من 
محمود عباس بشأن االتصاالت 
التي اجرتها السلطة مع الواليات 
املتحـــدة وباقي االطراف املعنية 
قبل اتخاذ اي موقف عربي بشأن 

العودة الى طاولة املفاوضات.
الديبلوماســـي ان    واضـــاف 
اتصـــاالت مكثفة جتـــرى حاليا 
اللجنة وبينها وبني  بني اعضاء 
االطراف الدولية املعنية بشـــأن 
بلورة املوقف العربي قبيل انعقاد 

االجتماع. 

 لجنة المبادرة العربية تنعقد الخميس التخاذ قرار بشأن المفاوضات

" "

 (ا.ف.پ)  صورة العام ٢٠١٠ في فلسطني.. فتى فلسطيني مطروح ارضا لدى اعتقاله من قبل جنود اسرائيليني لقذفه اياهم باحلجارة في اكتوبر املاضي بالضفة 

 (ا.ف.پ)  نسوة عراقيات يطالنب مبزيد من احلريات في يوم حقوق االنسان العاملي 

 (ا.پ)  برلسكوني محييا اجلماهير في ميالنو امس 

 «حماس»: ما يصدر عن اإلدارة األميركية
  شكل من أشكال النفاق واللغة الهابطة

 غزة ـ يو.بـــي.آي: طالـــب القيادي في 
حركة حماس صالح البردويل امس السلطة 
الفلسطينية بوقف االتصاالت مع واشنطن 
ووقف التنســـيق األمني مع إسرائيل كرد 
على ما وصفه بـ «التنكر» األميركي للحقوق 

الفلسطينية.
  وقال البردويل في تصريح تلقت «يونايتد 
برس انترناشونال» نسخة منه إن «حديث 
اخلارجية األميركية الذي قالت فيه إنه من 
السابق ألوانه االعتراف بدولة فلسطينية» 
يأتي في إطار اخلداع الذي متارسه الواليات 
املتحدة على منظمة التحرير الفلسطينية.
  وأضاف ان «ذلك ليس مستغربا فنحن 
شهدنا تراجعا أميركيا وتنكرا ألبسط احلقوق 
الفلسطينية»، ورأى أن «هذا التنكر من قبل 
اخلارجية األميركية للحقوق الفلسطينية 
طبيعي خاصة أن الواليات املتحدة ال تعترف 
بقرارات األمم املتحدة وتفسرها بالطريقة 
التي تراها وهي ال تعترف بحدود ١٩٦٧ وهي 

فقط تؤمن بالنظرة اإلسرائيلية».

  ووصف ما يصدر عن اإلدارة األميركية 
بأنه «شكل من أشكال النفاق واللغة الهابطة 
في كثير من األحيان» وقال «عندما يصبح 
األمر جديا فإن الواليات املتحدة تكشر عن 
أنيابها وتقرر الوقوف بال تفكير مع الرؤية 
اإلســـرائيلية» مؤكدا أن هذا التنكر اجلديد 

«يأتي في هذا اإلطار».
  وأضـــاف «كان من املقرر بعد أوســـلو 
واعتراف منظمة التحرير بالكيان الصهيوني 
على ٨٠٪ من ارض فلسطني أن تقوم الواليات 
املتحدة باالعتراف بدوله فلســـطينية على 
حدود ٦٧ ولكن ذلـــك لم ولن يحدث حتى 
لو مـــن باب املجاملة ملن اعتـــرف بالكيان 

الصهيوني».
  ورأى أن «حركة فتح هي املستهدفة من 
وراء كل ذلـــك وهي التي دمرت املفاوضات 
تاريخها وهي التـــي وصلت بفعل اخلداع 
األميركي ـ اإلسرائيلي وطريق املفاوضات 
إلى حالة التخلي عن الثوابت الوطنية وحتى 

العالقات الوطنية الفلسطينية». 

 واشنطن تخطط لفرض مزيد من العقوبات على إيران

  ساحل العاج: غباغبو المعزول دوليًا يقترح التحاور الكوسوڤيون ينتخبون اليوم للمرة األولى منذ االستقالل

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: اتهم املســــؤول عن منع 
االنتشــــار النووي في البيت األبيض غاري سامور 
ان إيران حتــــاول على األرجح التالعب بالغرب من 
خالل الســــير ببطء في املفاوضات، مشيرا إلى ان 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تخطط لفرض 
عقوبات إضافية ضد طهران. ونقلت صحيفة «لوس 
أجنيليس تاميز» عن سامور قوله في كلمة ألقاها في 
لقاء نظمته «مؤسسة الدفاع عن الدميوقراطيات» في 
واشنطن ان الواليات املتحدة وحلفاءها يخططون 
لزيادة الضغط على إيران إلى أن توافق على املفاوضات 
بشأن برنامجها النووي املثير للجدل. في سياق آخر، 
كشف وزير الداخلية اإليراني مصطفى محمد جنار 
أمــــس ان عناصر اعتقلت بعد االعتداء على العاملني 
النوويني االيرانيني قبل ايــــام، اعترفت بارتباطها 
باالستخبارات األميركية واإلسرائيلية والبريطانية. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية (إيسنا) عن جنار 
قوله للصحافيني «اعترفــــت العناصر التي أوقفت 
بأن املوســــاد والسي آي إيه واإلم آي ٦ متورطة في 
تدريبهم ومتويلهم لتنفيذ التفجيرات األخيرة في 
إيران». مشــــيرا الى تفجيريــــن متزامنني وقعا في 
طهران قبل حوالي ١٢ يوما واستهدفا عاملني نوويني 
إيرانيني قتل أحدهما ويدعى مجيد شهرياري فيما 

أصيب اآلخر واسمه فريدوم عباسي.
  وقال وزير الداخلية اإليراني «نحن نتابع مسألة 

اعتقال املتورطني اآلخرين في االعتداءين أيضا».
  الى ذلك أعلنت مؤسسة اإلشراف والرقابة على 
البنوك أن ودائع اإليرانيــــني في املصارف التركية 
وصلت إلى ٤٫٣ مليارات ليرة تركية «الدوالر يساوي 

١٫٥ ليرة تركية».
  وذكرت إحصائيات للمؤسســــة نشرت أمس أن 
قيمة الودائع اإلجمالية في املصارف التركية حتى 
نهاية شــــهر سبتمبر املاضي بلغت ٥٧٣ مليار ليرة 
تركية، ووصلت قيمة الودائع اإلجمالية الواردة من 
اخلارج للمصارف التركية ١٩٫٨ مليار ليرة، غالبيتها 
ودائع االتراك العاملني باخلارج. وأضافت املؤسسة أن 
ودائع اإليرانيني وحدهم باملصارف التركية وصلت 
إلى ٤٫٣ مليارات ليرة، تــــزداد يوما بعد اآلخر، مع 
وقوف تركيــــا بجانب ايران في العديد من القضايا 
الدولية ومنها أزمة امللف النووي اإليراني، والدرع 
الصاروخية ورفض مبدأ تنفيذ العقوبات اإلضافية 
من جانب مجلس األمن الدولي والتصويت ضدها. 
من جانبها، ذكرت صحيفــــة «ميلليت» التركية أن 
إيران بــــدأت حتول ثقتها بتركيــــا إلى عملة نقدية 
بعد مواقفها من رفض العقوبات اإلضافية، ورفض 
تسميتها كمصدر تهديد في منظومة الدرع الصاروخية 
حللف شمال األطلنطي «ناتو». في الوقت نفسه أكدت 
املعلومات أن قيمة ودائع القبارصة األتراك بالبنوك 

التركية وصلت الى ٢ مليار ليرة تركية. 

 بريشــــتينا ـ أ.ف.پ: يتوجه 
الكوســــوڤيون اليوم الى مكاتب 
االقتراع في انتخابات تشريعية 
مبكرة تشكل اول اقتراع من نوعه 
منذ االستقالل واختبارا للنضج 
السياســــي للبالد قبل بدء حوار 

مهم مرتقب مع صربيا.
  ودعي نحو ١٫٦ مليون ناخب 
النتخــــاب ١٢٠ نائبا فــــي برملان 
كوسوڤو من بني مرشحني عن ٢٩ 
حزبا سياسيا يخوضون املنافسة 
توزعوا على سبع قائمات ألبانية 

وثماني قائمات صربية.
  ودعت صحيفة زيري اليومية 
املستقلة امس الناخبني الى احلذر 
من الوعود االنتخابية غير القابلة 
للتحقيق التي اطلقها السياسيون 
اثنــــاء احلملــــة االنتخابية التي 
اختتمــــت منتصــــف ليــــل امس 

األول.
  وفي مقال لها بعنوان «ختموها 
(احلملة) بالوعود» قالت الصحيفة 
ان املرشحني ضاعفوا من وعودهم 
بشأن زيادة املرتبات واالنضمام 
السريع لالحتاد األوروبي واألمم 

املتحدة.
  ودعت الصحيفة الناخبني الى 
اإلقبال بكثافة على االقتراع «الن 
التصويت سيؤدي  االمتناع عن 
الى تشــــكيل حكومــــة ال حتظى 

بثقتهم».
األيام األخيرة من    وشــــهدت 
احلملة االنتخابية اغتيال ناشط 
الــــى األقلية  كوســــوڤي ينتمي 
الســــالفية املسلمة غير االلبانية 

على أيدي مجهولني االربعاء.
  وهو اول حــــادث خطير في 
احلملة وأعلنت بريشــــتينا انها 
على ثقة ان احلادث لن يؤثر على 

سير انتخابات اليوم.
  وتشــــكل هــــذه االنتخابــــات 
التشريعية خامتة أزمة سياسية 
بدأت مع استقالة رئيس كوسوڤو 
فامتير ســــيديو في سبتمبر وما 
تبعــــه من انفــــراط عقد حكومة 

التحالف.
  وكان التحالف مكونا من احلزب 
الدميوقراطي الكوسوڤي بزعامة 
رئيس الــــوزراء املنتهية واليته 
هاشم تاجي والرابطة الدميوقراطية 
في كوسوڤو التي أصبح يقودها 
منذ فترة قليلة عيسى مصطفى 
رئيس بلدية بريشتينا الذي يحظى 

بشعبية واسعة.
  وتولى مصطفــــى في اآلونة 
األخيرة وبعد فوزه االنتخابي في 
االنتخابــــات البلدية في نوفمبر 
٢٠٠٩، قيــــادة الرابطة التي كان 
يتزعمها الراحل ابراهيم ريغوفا 

الذي توفي في ٢٠٠٦.

  ومنذ انطالق احلملة االنتخابية 
قــــال مصطفى انــــه ال يرغب في 
إقامة حتالــــف جديد مع احلزب 

الدميوقراطي.
  وبحســــب آخر اســــتطالعات 
نوايا التصويــــت لدى الناخبني 
فان املنافسة محتدمة بني احلزب 

الدميوقراطي والرابطة.
  ويأتي اقتراع اليوم في فترة 
دقيقة بالنسبة لكوسوڤو حيث 
يأمل املجتمع الدولي وخصوصا 
األوروبيني في انطالق حوار بني 
كوســــوڤو وصربيا بأسرع وقت 

حتت رعاية االحتاد األوروبي.
  ويطمح هذا احلوار الى التركيز 
على القضايا امللموسة للكوسوڤيني 
واأللبان والصرب لتحسني أوضاع 
املجموعتــــني دون التطــــرق الى 
مسألة اســــتقالل كوسوڤو الذي 
أعلن في فبراير ٢٠٠٨ ولم تعترف 

به بلغراد.
  وأعلنت صربيا عن استعدادها 
للمشاركة في مثل هذا احلوار ما 
يتيح حلحلة الوضع بني بريشتينا 
وبلغراد. وأعلنت بريشتينا رسميا 
انها ترغب في احلــــوار غير انه 
من غير املرجــــح ان تنطلق هذه 
احملادثات قبل تشــــكيل حكومة 
جديدة في كوسوڤو على األرجح 

في يناير ٢٠١١. 

  أبيدجانـ  أ.ف.پ: أبدى لوران 
غباغبو احد الرئيسني املعلنني في 
ساحل العاج، لكن املعزول دوليا، 
انفتاحا بدعوتــــه الى «التحاور» 
وان كانت ســــاعة التســــوية لم 
حتن بعــــد مع خصمه احلســــن 
وتارا الذي يبحث من جانبه عن 
دعم اجليش. ويبحث غباغبو عن 
مخرج وهــــو الذي يواجه تقريبا 
اجماع االسرة الدولية على ادانته 
لتشبثه بالسلطة رغم هزميته في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت في 
٢٨ نوفمبر، واعترافها مبنافســــه 

رئيسا لساحل العاج.
  ولدى اســــتقباله ممثلني عن 
منطقة عطشان «منطقة ابيدجان» 
أمس األول في القصر الرئاسي دعا 
غباغبو الى احلوار وقال «فلنجلس 
ونتناقش» كما نقلت عنه اجلمعة 
صحيفة فراترنيتي متان الرسمية 

وصحف اخرى.
  وقال «لن تندلع حرب في ساحل 
العاج»، اال ان التوتر السائد حاليا 
ينذر مبواجهة مســــلحة في ذلك 
البلد الذي كاد يشهد حربا أهلية 
بعد انقالب سبتمبر ٢٠٠٢ الفاشل 
الذي أدى الى تقسيمه بني جنوب 
موال للرئيس وشمال تسيطر عليه 
املتمردة  القوى اجلديــــدة  حركة 

السابقة. 

 أموال إيران تتدفق على البنوك التركية هربًا من العقوبات

 برلسكوني: اليسار و«خونة» اليمين
  يريدون التخلص مني 

 بارزاني يطالب بحق تقرير المصير ألكراد العراق
 بغــــداد ـ وكاالت: دعا رئيــــس الوزراء 
العراقي املكلف نــــوري املالكي امس الكتل 
السياسية إلى اإلســــراع بتقدمي مرشحيها 
لشغل احلقائب الوزارية مؤكدا أن احلكومة 
املكلف بتشكيلها ســــتولد قبل انتهاء املدة 
الدستورية وامدها ٣٠ يوما من تاريخ تكليفه 

قبل نحو اسبوعني.
  وقــــال املالكــــي فــــي كلمــــة ألقاها في 
افتتاح املؤمتر العام الثالث عشــــر للحزب 
أربيل  الكردســــتاني مبدينة  الدميوقراطي 
مركز اقليم كردستان العراق «أدعو الكتل 
السياسية إلى اإلسراع بتقدمي أسماء املرشحني 
لشغل املناصب الوزارية للمضي في تشكيل 
حكومة الشراكة الوطنية» مؤكدا أن احلكومة 
ستشــــكل قبل انتهاء املدة الدستورية التي 

حددها الدستور.
  وكان املؤمتــــر ١٣ للحزب الدميوقراطي 
الكردستاني الذي عقد بحضور جميع قادة 
الكتل السياسية العراقية وقد استهل بكلمة 
طويلة ألقاها باللغة الكردية مسعود بارزاني 
رئيــــس االقليم رئيس احلزب تلتها كلمات 
للرئيس العراقي جالل الطالباني ورئيس 

مجلس النواب اســــامة النجيفي وعدد من 
القــــادة العراقيني بينهم اياد عالوي رئيس 

القائمة العراقية.
  وطالب رئيس اقليم كردســــتان العراق 

مسعود بارزاني خالل املؤمتر، بحق تقرير 
املصير الكراد العراق مؤكــــدا ان «املرحلة 

املقبلة تنسجم» مع ذلك.
  وقال بارزاني  «ظلت املؤمترات السابقة 

للحزب تؤكد ان الشعب الكردي ميلك حق 
تقرير املصير. اليوم يرى احلزب ان املطالبة 
بحق تقرير املصير والكفاح العاصي والسلمي 
لبلوغ الهدف تنسجم مع املرحلة املقبلة».

  من جانبه دعا رئيــــس مجلس النواب 
العراقي أســــامة النجيفي الى إطالق حملة 
وطنية تشريعية وتنفيذية وشعبية وإعالمية 

وقانونية حملاربة الفساد واملفسدين.
  وكان التقرير السنوي ملنظمة الشفافية 
الدوليــــة اوضح أن العــــراق يحتل املرتبة 
الثالثة في حجم الفســــاد فــــي العالم فيما 
احتلــــت الصومال املرتبــــة األولى تبعتها 
أفغانســــتان. كما دعا النجيفي  إلى العمل 
لتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات قادرة 
على النهوض بواجباتها وأن ينتج البرملان 
الوحدة الوطنية. وقال «سنسعى إلى أن يكون 
مجلس النواب منتجا لوحدة وطنية حقيقية 
راسخة ورصينة وليس مستهلكا لعناوين 
الفرقة العرقية والطائفية والفئوية والكتلوية 
واجلهوية وأن يكون منتجا لسلطة شعب 
قوية ولرقابة دقيقة على أداء املؤسســــات 

التنفيذية». 

 المالكي يدعو الكتل السياسية لإلسراع بترشيح ممثليها للحكومة.. والنجيفي يدعو إلى إطالق حملة كبرى لمحاربة الفساد 


