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بابل/ رويرتز
تخو����ض الن�ساء بعد ان اأفل���ن من اإراقة الدماء ومن 
التم���رد امل�سل���ح يف منطق���ة كان���ت من اأ�س���د املناطق 
دموي���ة يف الع���راق معركة جديدة لإطع���ام عائالتهن 
التي ُقتل معيلوها اأو �سجنوا اأو اأ�سبحوا بال عمل.

وتراجع العنف خالل ال�سهور الثمانية ع�سر الخرية 
يف منطقة »مثلث املوت« معقل ن�ساطات التمرد قرب 
بغ���داد لكن الهجمات اليومي���ة على مدى �سنوات يف 
بل���دات ريفية مث���ل اللطيفي���ة اأدت اىل مقتل ع�سرات 
الرج���ال وو�سعت البقية يف ال�سجون او تركتهم بال 
عمل. واأ�سبح الرجال الذين كانوا ي�سغلون وظائف 
رواتبه���ا كبرية ك�سباط اأو عمالء للدكتاتور ال�سابق 
�سدام ح�سني ياأ�سفون على م�سريهم وهم يحت�سون 
ال�س���اي اأو يدخن���ون الرنجيلة تارك���ني ن�ساءهم يف 
عباي���ات تغطيهن بالكامل ي�سعني على رزق العائالت 
بالعم���ل يف احلق���ول. وقال���ت ليلى عل���ي )50 عاما( 
التي ت���زرع اخل�سراوات يف حق���ل مب�ساعدة ابنتها 
وزوج���ات اأبنائه���ا ان الن�ساء يقم���ن بالعمل يف هذه 
امل���زارع وه���ن ي�سعرن باحل���زن والظل���م. وقالت: ل 
توج���د وظائف للرجال ولديها اأربعة اأبناء مل يلتحق 
اأي منهم بعم���ل ول ميلكون �سيئا ل وظيفة ول حتى 

فر�سة لاللتحاق باجلي�ض.
ووعدت احلكومة بالعف���و العام عن امل�سلحني الذين 
ت���زال  ل  لكنه���ا  القاع���دة  لتنظي���م  اأداروا ظهوره���م 
ت�سع���ر بارتي���اب �سديد جتاهه���م. ويح���ذر املحللون 
م���ن ان بع�سه���م �سيع���ود اىل دائ���رة العن���ف اذا مل 
ي�ستطيع���وا العثور عل���ى عمل او �سع���روا باخلوف 

على �سالمتهم.
وتعمل الن�س���اء منذ زمن طويل يف احلقول املحيطة 
باللطيفي���ة. وكان���ت جهودهن يوما ما جم���رد تكملة 
للدخ���ل ال���ذي يح�س���ل عليه الرج���ال الذي���ن متتعوا 
مبنا�سب مميزة يف ظل �سدام واأ�سبحت املحا�سيل 
الت���ي يزرعنها الن هي امل�س���در الوحيد للدخل. ول 
ي�ستطي���ع الرجال العث���ور على عمل ب�سب���ب املفهوم 
املنت�س���ر باأنهم جميع���ا كانوا �سالع���ني يف الهجمات 
�س���د الق���وات المريكي���ة واحلكوم���ة يف الفرتة بني 
عام���ي 2005 و 2007 عندم���ا كان القت���ل واخلطف 
اأم���را �سائعا بينما ت�سطف ال�سي���ارات املحرتقة على 

جوانب الطرق.
ويقول رئي�ض بلدية اللطيفية احمد �سليم ان حوايل 
35 يف املئ���ة من الرج���ال املحليني كانوا �سالعني يف 
التم���رد. ويقول م�سوؤولو الأمن ان الن�سبة ت�سل اىل 
97 يف املئ���ة. والأعراف ال�سائدة ل ت�سمح ال للقليل 
من رجال البلدة ومعظمهم اأميون مب�ساعدة ن�سائهم 
يف احلق���ول. وقال���ت اأم �سج���د )35 عام���ا( التي تنم 
راحتاها املتورمتان عن �ساعات طويلة من العمل يف 

احلق���ل انه ل توج���د طريقة لتغي���ري اأ�سلوب حياتهن 
وهذا هو م�سريه���ن. وياأ�ض زوجها من العثور على 

اأي عمل.
حتالف���ت  من���ذ  ب�س���دة  العن���ف  اعم���ال  وانخف�س���ت 
اجلماع���ات امل�سلحة م���ع القوات المريكي���ة واأغرى 
ال�س���الم اله����ض الن�س���اء املجهدات من احل���رب -مثل 
ليل���ى عل���ي- الالت���ي جنون م���ن العن���ف با�ستجماع 
�سجاعتهن والقيام بالعمل. وقال احد رجال ال�سرطة 
رف����ض ذك���ر ا�سم���ه ان بع�سه���ن ا�سرتي���ن م�سد�سات 
اأو بن���ادق حلماي���ة اأنف�سه���ن بع���د وف���اة اأقاربهن من 

الرجال.
وقال رئي�ض البلدي���ة ان احلياة الريفية يف اللطيفية 
تعتمد بالكامل على الن�ساء خا�سة يف جمال الزراعة. 

وتقع اللطيفية وه���ي بلدة �سغرية تتاألف من اكواخ 
طيني���ة وطرق ترابية على بعد 40 كيلومرتا جنوبي 
بغ���داد وكانت بها مزارع مملوك���ة ل�ساجدة خري الله 

زوجة �سدام وم�سوؤول كبري يف حزب البعث.
والآن ل تقع العني ال على القليل من الرجال. واملنظر 
الكرث �سيوعا هو لن�ساء يف اثوابهن ال�سوداء يعملن 
يف احلق���ول مب�ساعدة فتيات رمبا يف �سن العا�سرة. 
وبع�سهن ا�ست�سلمن اىل م�سريهن مثل رواء جا�سم 
الت���ي ترك���ت املدر�س���ة منذ ثالث���ة اع���وام عندما كان 
القتل منت�س���را. وقالت جا�سم )18 عام���ا( انها كانت 
ت���ود ان ت�سبح معلمة لكن ل توج���د و�سيلة لتحقيق 
ه���ذا احللم ومن ال�سع���ب جدا الع���ودة اىل الدرا�سة 

بعد ان بلغت هذه ال�سن.

بغداد/ املدى والوكاالت
يف الوقت الذي اكدت في����ه املفو�سية العليا 
اج����راء  موع����د  ان  لالنتخاب����ات  امل�ستقل����ة 
النتخاب����ات �سيتغ����ري، ب�سب����ب امل����دة الت����ي 
ا�ستغرقه����ا القانون ال����ذي ينظم ال�ستحقاق 

الوطن����ي، ق����ال الرئي�����ض اوبام����ا ان اق����رار 
القانون خطوة جت����اه الن�سحاب المريكي 

من العراق.
وف����ور الإعالن ع����ن تبني القان����ون اجلديد، 
رحب الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما بهذه 
اخلطوة، واعتربه����ا خطوة كبرية توؤكد اأن 
»اأعداء الع����راق قد ف�سل����وا«، ومتهد ال�سبيل 
ل�سح����ب الق����وات الأمريكية م����ن العراق يف 
نهاية املطاف. وقال م�ساء الحد: اإن موافقة 
الربمل����ان العراقي عل����ى قان����ون النتخابات 
ال����ذي تاأخ����ر طوي����ال �ست�سم����ح لالنتخابات 
بامل�س����ي قدم����ا اوائل العام الق����ادم و�ستمهد 
الطريق لن�سحاب القوات المريكية. وقال 
اوبام����ا يف البي����ت البي�����ض بع����د قلي����ل من 
موافق����ة الربملان على القانون »هذه املوافقة 
تدفع التقدم ال�سيا�سي الذي ميكن ان يجلب 
ال�س����الم الدائم والوح����دة للع����راق وت�سمح 
بانتقال منظم وم�س����وؤول للقوات المريكية 

خارج العراق بحلول ايلول القادم.«
ويف ظ����ل تركي����ز ادارة اأوبام����ا عل����ى و�سع 
حد للو�سع المني املتدهور يف اأفغان�ستان 
فانها تتطلع اىل اكمال �سحب القوات املقاتلة 
طبقا للجدول الزمني املحدد. ومن املقرر اأن 
تن�سح����ب القوات المريكية بالكامل بحلول 
نهاي����ة عام 2011. ويف ا�س����ارة اىل �سل�سلة 
التفجريات التي وقع����ت يف العراق واأودت 
بحي����اة الع�س����رات، ق����ال اأوبام����ا ان العراق 
�سيواج����ه »اأيام����ا �سعب����ة« قادم����ة. وا�ساف 
»اأود اأن اأهن����ئ ق����ادة العراق عل����ى التو�سل 
له����ذا التفاق. لق����د ار�سل حتليه����م باملرونة 
واللتزام جت����اه بلدهم ا�س����ارة مهمة للعامل 
ع����ن دميقراطي����ة العراق ووحدت����ه الوطنية 
ملجل�����ض  ال�سريع����ة  املوافق����ة  اىل  واأتطل����ع 

الرئا�سة العراقي على هذا القانون«.
واق����ر جمل�����ض النواب ي����وم الأح����د، قانون 
النتخ����اب اجلديد الذي يّعد تعدياًل للقانون 
ال�س����ادر ع����ام 2005 وذلك بع����د �سل�سلة من 

عملي����ات التاأجي����ل عل����ى الت�سوي����ت علي����ه، 
حي����ث مت التف����اق على �سيغ����ة توافقية بني 
الكتل الربملانية انتهت باملوافقة على اإجراء 
النتخابات يف كركوك يف موعدها واعتماد 

القائمة املفتوحة.
م����ن جهتها ذكرت املفو�سي����ة العليا امل�ستقلة 
لالنتخاب����ات ان موع����د النتخاب����ات املق����رر 
 2010 الث����اين  كان����ون   16 يف  اجراوؤه����ا 
�سوف يتقدم ع����دة ايام ب�سبب تاأخري قانون 
النتخاب����ات ال����ذي اق����ره جمل�����ض الن����واب 
م�س����اء الح����د. وق����ال املتح����دث للمفو�سي����ة 
قا�س����م العب����ودي يف ت�سريح����ات �سحفي����ة 
ان »املوع����د اجلدي����د �س����وف يق����رره جمل�ض 

الرئا�س����ة املك����ون م����ن رئي�����ض اجلمهوري����ة 
ج����الل طالب����اين ونائبي����ه ط����ارق الها�سم����ي 
وعادل عب����د املهدي بالت�س����اور مع مفو�سية 
النتخاب����ات خ����الل امل�سادقة عل����ى القانون 
اجلدي����د«. واك����د ان »املوع����د اجلديد �سوف 
ل����ن يتج����اوز ال�سقف الد�ست����وري وهو يوم 
31 كان����ون الثاين من الع����ام 2010، م�سددا 
عل����ى ان مفو�سية النتخاب����ات م�ستعدة كل 
ال�ستع����داد لج����راء النتخاب����ات يف املوعد 
ال����ذي يقره جمل�����ض الرئا�س����ة«. وي�سار اىل 
ان ع����ددًا من النواب �س����ددوا على ان جتري 
النتخابات يف موعده����ا املقرر، لكن رئي�ض 
جمل�����ض املفو�س����ني ويف ت�سري����ح �سحف����ي 

ق����ال ان اج����راء النتخاب����ات يف 16 كان����ون 
الثاين غري ممكن »ب�سمان انتخابات �سفافة 

ونزيهة«.
واع����رب ع����دد م����ن املواطنني ع����ن ارتياحهم 
لق����رار قان����ون النتخاب����ات، واعت����ربوا اأن 
اإقرار القانون قد �سم����ن اإجراء النتخابات 
املح����دد  موعده����ا  يف  املقبل����ة  الت�سريعي����ة 
خالف����ا ل����كل التوقع����ات الت����ي اأث����ريت حول 
تاأجي����ل النتخاب����ات وبالت����ايل يك����ون ذل����ك 
مبنزل����ة �سرب����ة قوية للعملي����ة الدميقراطية 
وخروج����ا فا�سح����ا عن م�ساره����ا ال�سحيح. 
ويقول النا�سط املجتمعي علي عبد احل�سني 
اإن  )اآكاني����وز(  وكال����ة  بح�س����ب  القري�س����ي 

»تو�س����ل الكت����ل النيابية اىل اتف����اق مقبول 
حول قانون النتخابات ومن ثم اإقراره كان 
انت�س����ارا وا�سحا لإرادة الناخ����ب العراقي 
ال����ذي انتظ����ر طويال اإق����رار ه����ذا القانون«. 
وتذكر رئي�س����ة اللجنة الإعالمية يف جمل�ض 
وا�سط �سند�ض في�سل عودة اأن »اأهم ما جاء 
يف القانون اأن����ه اعتمد القائمة املفتوحة يف 
النتخاب����ات الت�سريعي����ة املقبل����ة وهذا كان 
مطلبا �سعبيا«. واأ�ساف����ت اأن اإقرار القانون 
مث����ل اجنازا تاريخيا للعملي����ة الدميقراطية 
يف العراق اجلديد كون النتخابات �ستجرى 
يف موعده����ا املح����دد ووف����ق رغب����ة املواطن 
العراق����ي بخ�سو�ض �س����كل القائمة. ويقول 

اأح����د اأبن����اء طائف����ة ال�سابئ����ة يف حمافظ����ة 
وا�س����ط اأن اقرار القان����ون �سيء مفرح، لكن 
متثيل الأقلي����ات العراقية الأخرى كان قليال 
وبحاجة اىل اإعادة نظ����ر. وت�سمن القانون 
اجلدي����د اإعط����اء خم�سة مقاع����د للم�سيحيني 
وده����وك،  ونين����وى،  بغ����داد،  عل����ى  ت����وزع 
واأربي����ل، وكرك����وك، واإعط����اء مقع����د واحد 
لالإيزيديني يف نينوى، ومقعد لل�سابئة يف 
بغ����داد، ومثل����ه لل�سبك يف نين����وى.  ويعتقد 
رحي����م زاير، موظف حكوم����ي، اأن »القانون 
ل����و مل يق����ر ب�سيغت����ه احلالية وه����ي �سيغة 
عل����ى ما يبدو كان����ت توافقية ب����ني املكونات 
ال�سيا�سي����ة لكانت هناك انتكا�سة كبرية وقد 

ت�سر نتائجه����ا بالعملية ال�سيا�سية برمتها«. 
واأ�ساف: م����ع اأن هناك تف�سيالت كثرية يف 
القان����ون ل يعرفه����ا املواط����ن الب�سيط، لكن 
الرتياح ب����دا وا�سحا على جميع العراقيني 
باإق����رار قانون النتخاب����ات التي تعترب حقا 

د�ستوريا ل ميكن التغا�سي عنه. 
من جهته اأكد ال�سف����ري الأمريكي يف العراق 
اأن ب����الده »�ست�ساعد العراقي����ني على �سمان 
يف  ونزيه����ة«  �سفاف����ة  نيابي����ة  انتخاب����ات 
كانون الث����اين املقبل، وقال كري�ستوفر هيل 
بح�سب وكالة )اآكي( اليطالية ام�ض الثنني 
»كن����ا نهت����م بق�سي����ة اإق����رار م�س����روع قانون 
النتخابات العراق����ي، لكن مايثري اأهتمامنا 
اأك����رث يف املرحل����ة املقبلة هو تق����دمي العون 
ملفو�سي����ة النتخاب����ات العراقي����ة م����ن اأج����ل 
تنظي����م عملي����ة انتخابية ناجح����ة من خالل 
�سم����ان معي����اري ال�سفافية والنزاه����ة فيها، 
وك����ي تعرب ع����ن تطلع����ات ال�سع����ب العراقي 
بجمي����ع مكوناته وت�سهم يف تر�سيخ النظام 
الدميقراط����ي يف الب����الد« على ح����د تعبريه. 
واأ�س����اف الدبلوما�سي الأمريكي »مل نتدخل 
يف ال�س����اأن ال�سيا�سي العراق����ي ودورنا كان 
فيم����ا يخ�ض قان����ون النتخاب����ات وامل�ساكل 
الت����ي اأعرت�سته ه����و دور ا�ست�ساري وعامل 
الن�س����ح  تق����دمي  اط����ار  يف  ياأت����ي  م�ساع����د 
وامل�س����ورة فق����ط، ومل منار�ض اأي����ة �سغوط 
من اأج����ل ت�سريع �ّسن القانون« ح�سب قوله. 
وينظر اإىل النتخاب����ات الربملانية العراقية 
املقبل����ة على اأنها اختبار حا�سم للعراق وهو 
يخ����رج م����ن �سن����وات العنف الطائف����ي الذي 

اأعقب حرب العراق يف العام 2003. 
و�سهدت جل�س����ة جمل�ض النواب اأم�ض الول 
ج����دًل وا�سع����ًا بني ممثل����ي الكت����ل الربملانية 
ب�س����اأن بع�ض بنود القان����ون الذي خرج اإىل 
النور بعد تبني حل و�سط يتفادى ا�سطرار 
البالد لتخاذ ح����ل حا�سم يف الوقت احلايل 
القان����ون  ون�����ض  كرك����وك.  ق�سي����ة  ب�س����اأن 
اجلدي����د عل����ى اأن يك����ون الرت�سي����ح بطريقة 
القائمة املفتوحة ويحق للناخب الت�سويت 
على القائمة برمته����ا اأو على اأحد املر�سحني 
فيه����ا، كما ين�ض القان����ون على حق الرت�سح 
الف����ردي. ون�ض القانون اأي�س����ا على اعتماد 
�سج����ل الناخب����ني لع����ام 2009 يف كرك����وك 
على اأن ت�س����كل جلنة لتق�سي احلقائق حول 
املخالفات التي قد تك����ون ح�سلت يف �سجل 
الناخب����ني بجمي����ع املحافظ����ات الت����ي ي�س����ك 
ب�سجالته����ا ومنه����ا كرك����وك. وكان الربملان 
اأخفق 10 مرات خالل الأ�سبوعني املا�سيني 
اإىل �سيغ����ة توافقي����ة ب�س����اأن  التو�س����ل  يف 
ق�سي����ة كرك����وك التي كانت العقب����ة الرئي�سة 
اأم����ام متري����ر القان����ون. وقال خال����د العطية 
النائ����ب الأول لرئي�ض الربمل����ان الذي تراأ�ض 
اجلل�س����ة ح�س����ل القانون عل����ى 141 �سوتًا 
كان����وا حا�سري����ن.  نائب����ًا  اأ�س����ل 195  م����ن 
وي�سم الربملان العراق����ي 275 مقعدًا. وقال 
العطي����ة بع����د افتت����اح اجلل�س����ة بع����د جهود 
م�سني����ة متكن����ا م����ن التو�س����ل اإىل �سيغ����ة 
مقبول����ة من جميع الكت����ل ال�سيا�سية لقانون 
النتخاب����ات. واأ�ساف وبه����ذا يكون جمل�ض 
الن����واب قد �سج����ل اإجن����ازًا مهم����ًا، و�سمانًا 
للت����داول ال�سلم����ي لل�سلطة. و�س����دد على اأن 
هذا الإجناز �سدد �سربة قا�سمة لالإرهابيني 

والظاملني.

املفو�شية توؤكد تغيري موعد االنتخابات 

اأوبام��ا: اإق��رار القان��ون خط��وة جت��اه االن�سح��اب االمريك��ي

بغداد/ املدى
�سوت جمل�ض الن���واب يوم الحد املا�سي على قانون 
النتخاب���ات، بواق���ع 141 نائبا من ا�س���ل 195 كانوا 
حا�سري���ن يف اجلل�سة. وج���اء يف الأ�سب���اب املوجبة 
للقان���ون، ان���ه ياأت���ي لغر�ض اإج���راء انتخاب���ات حرة 
ودميقراطي���ة ونزيه���ة يف الع���راق وبغي���ة الرتق���اء 
به���ذه النتخابات اإىل امل�ستوى املطلوب وفق املعايري 

الدولية املعتمدة واملطالب ال�سعبية.
وفيما يلي ن�ض القانون:

»بن���اًء عل���ى م���ا اأقره جمل����ض الن���واب و�س���ادق عليه 
جمل����ض الرئا�سة وا�ستنادًا اإىل اأحكام البند )اأوًل( من 
املادة 61 والبند )اأوًل وثانيًا وثالثًا ورابعًا( من املادة 
) 49 ( والفق���رة ) اأ ( م���ن البن���د خام�سًا من املادة 138 

من الد�ستور.
 �سدر القانون الآتي:

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 ل�سنة 2005
امل���ادة اأوًل: تلغى املادة 15 من القانون ويحل حملها: 
يتاألف جمل�ض النواب من عدد من املقاعد بن�سبة مقعد 
واحد لكل مائة األف ن�سمة  وفقًا لآخر اإح�سائية تقدمها 
وزارة التجارة عل���ى اأن تكون املقاعد التعوي�سية من 
�سمنه���ا بواقع  )5%(  وعلى اأن متنح املكونات التالية 
كوت���ا م���ن املقاعد التعوي�سي���ة �س���رط اأن ل توؤثر على 

ن�سبته���ا يف حالة م�ساركتها يف القوائم الوطنية وكما 
يلي: 

عل���ى  ت���وزع  مقاع���د  خم�س���ة  امل�سيح���ي  املك���ون   -1
حمافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واأربيل.

حمافظ���ة  يف  واح���د  مقع���د  الأيزي���دي  املك���ون    -2
نينوى.

3- املك���ون ال�سابئي املندائي مقعد واحد يف حمافظة 
بغداد.

4- املكون ال�سبكي مقعد واحد يف حمافظة نينوى.
املادة ثانيًا: تك���ون كل حمافظة وفق للحدود الإدارية 
الر�سمية دائ���رة انتخابية واحدة تخت�ض بعدة مقاعد 
متنا�سب���ة بع���دد ال�س���كان يف املحافظ���ة ح�س���ب اآخ���ر 

الإح�سائيات املعتمدة  للبطاقة التموينية.
امل���ادة ثالث���ًا: تلغى امل���واد   9 و 10 و11 و 16 ويحل 

حملها ما يلي: 
اأوًل: ]يك���ون الرت�سيح بطريق���ة القائمة املفتوحة ول 
يقل عدد املر�سحني فيها عن ثالثة ول يزيد على �سعف 
املقاعد املخ�س�س���ة للدائرة النتخابية ويحق للناخب 
الت�سويت عل���ى القائمة اأو اأحد املر�سحني الوارد فيها 

ويجوز الرت�سيح الفردي[.
ثاني���ًا: جتم���ع الأ�س���وات ال�سحيح���ة الت���ي ح�سل���ت 
عليه���ا القائم���ة يف الدائ���رة النتخابي���ة وتق�س���م على 
القا�سم النتخابي لتحديد عدد املقاعد املخ�س�سة لتلك 

القائمة.                 
ثالثًا: توزع املقاع���د باإعادة ترتيب ت�سل�سل املر�سحني 
ا�ستنادًا اإىل عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل منهم 
ويكون الفائز الأول م���ن يح�سل على اأعلى الأ�سوات 
وهك���ذا بالن�سبة لبقية املر�سح���ني على اأن ل تقل ن�سبة 
الن�س���اء عن رب���ع الفائزين ويف حالة تع���ادل اأ�سوات 
اإىل  اللج���وء  يت���م  الواح���دة  القائم���ة  املر�سح���ني يف 

القرعة.
رابعًا: متن���ح املقاعد ال�ساغ���رة للقوائ���م الفائزة التي 
ح�سلت عل���ى عدد من املقاعد بح�سب ن�سبة ما ح�سلت 

عليه من الأ�سوات.
املادة رابعًاً:الت�سويت اخلا�ض وي�سمل:

اأوًل: الع�سكريني من منت�سبي وزارة الدفاع والداخلية 
وكاف���ة املوؤ�س�س���ات الأمني���ة الأخ���رى وتك���ون طريقة 
ت�سويتهم وفق���ًا لإجراءات خا�س���ة ت�سعها املفو�سية 
العلي���ا امل�ستقل���ة لالنتخابات وتعتمد فيه���ا على قوائم 
ر�سمي���ة تت�سم���ن الأ�سم���اء واملواقع وتلت���زم اجلهات 
اأعاله بتقدميها قبل مدة ل تقل عن  60 يومًا من موعد 
اإج���راء النتخاب���ات، وبن���اًء علي���ه ت�سط���ب اأ�سماوؤهم 

م���ن �سجل الناخبني. واإذا مل ُتر�س���ل القوائم املذكورة 
���وْت املنت�سب���ون التابع���ون لل���وزارات والأجهزة  ُي�سَ

اأعاله يف اإطار القرتاع العام وفقًا ل�سجل الناخبني.
ثانيًا: الن���زلء واملعتقلون واملحتج���زون ويعتمد يف 
ت�سويته���م على اإج���راءات ت�سعه���ا املفو�سي���ة العليا 
امل�ستقل���ة لالنتخابات بناًء على قوائ���م تقدمها وزارتا 
الع���دل والداخلية خالل مدة ل تقل ع���ن  30 يومًا قبل 

يوم القرتاع.
ثالثًا: املر�سى الراقدي���ن يف امل�ست�سفيات وامل�سحات 
الأخرى ويكون بناًء عل���ى قوائم تقدمها هذه اجلهات 
قب���ل املبا�س���رة بالق���رتاع ووفق���ًا لإج���راءات ت�سعها 

املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات.
رابعًا: ت�سويت املهجرين:

اأ- الناخ���ب املهج���ر: ه���و العراق���ي ال���ذي مت تهجريه 
ق�س���رًا م���ن م���كان اإقامته الدائ���م اإىل م���كان اآخر داخل 

العراق بعد 2003/4/9 لأي �سبب كان.
ب- تك���ون طريق���ة ت�سوي���ت املهجري���ن وف���ق اأحدث 
اإح�سائية ر�سمية ُتَزَوْد به���ا املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخابات من وزارتي الهجرة واملهجرين والتجارة 
ومبوجبها يحق للُمَهَجْر الت�سويت للدائرة التي ُهِجَر 
منها ما مل يكن قد نقل بطاقته التموينية اإىل املحافظة 

التي ُهِجَر اإليها.  
لالنتخاب���ات  امل�ستقل���ة  العلي���ا  للمفو�سي���ة  خام�س���ًا: 
بت�سوي���ت  اخلا�س���ة  التعليم���ات  و�س���ع  �سالحي���ة 

اخلارج.
املادة خام�سًا: اأوًل- ت�س���ري اأحكام املواد الواردة يف 
الف�سل ال�ساد�ض والف�سل ال�سابع الواردة يف القانون 
رق���م 36 ل�سن���ة 2008 على انتخاب���ات اأع�ساء جمل�ض 

النواب.
ثاني���ًا- يح���ق للمر�س���ح الطل���ب م���ن مرك���ز املفو�سية 
للمحافظ���ة بتزوي���ده بع���دد الأ�س���وات الت���ي ح�س���ل 

عليها.
ثالث���ًا-  لع�سو جمل�ض النواب الإطالع على املعلومات 
التي تتعل���ق بالعملية النتخابية ومناذج العد والفرز 

يف الدوائر النتخابية املختلفة.
امل���ادة �ساد�س���ًا: اأوًل- جتري النتخاب���ات يف كركوك 
واملحافظات امل�سكوك يف �سجالتها يف موعدها املقرر 

ا�ستثناًء.
ثاني���ًا- املحافظ���ات امل�سك���وك يف �سجالته���ا ه���ي من 
جت���اوز معدل النم���و ال�سكاين اأكرث من       5 % �سنويًا 
عل���ى اأن يق���دم طلب الت�سكي���ك من خم�س���ني نائبًا على 
الأق���ل ويحظ���ى مبوافق���ة جمل����ض الن���واب بالأغلبية 

الب�سيطة.
ثالثًا- ُي�َسِكْل جمل�ض النواب جلنة من اأع�سائه ملحافظة 
كركوك ولكل حمافظة م�سكوك يف �سجالتها تتكون من 
ممثلي مكونات تل���ك املحافظة وع�سوية ممثل عن كل 
من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة واملفو�سية 
العلي���ا امل�ستقل���ة لالنتخابات ومبعون���ة الأمم املتحدة 
ملراجع���ة وتدقي���ق اخلط���اأ والزي���ادة احلا�سل���ة عل���ى 
�سجالت الناخب���ني وفقًا للبيان���ات الر�سمية واملعايري 
ال���واردة يف الأح���كام اخلتامية واملادة ثاني���ًا من هذا 
القان���ون لت�سحي���ح �سج���ل الناخب���ني عل���ى اأن تنج���ز 

اللجنة عملها خالل �سنة من تاريخ عملها. 
رابعًا: ل ُتْعَترَبْ نتائج النتخابات يف حمافظة كركوك 
اأو اأي���ة حمافظ���ة م�سك���وك يف �سجالتها قب���ل النتهاء 
م���ن عملي���ة تدقيق �سج���الت الناخب���ني فيه���ا كاأ�سا�ض 
لأي عملي���ة انتخابي���ة م�ستقبلي���ة اأو �سابقة لأي و�سع 

�سيا�سي اأو اإداري.
الأحكام اخلتامية

امل���ادة �سابع���ًا: تعتم���د املعايري الآتي���ة اأ�سا�س���ًا لتنفيذ 
الأحكام الواردة يف املادة �ساد�سًا.

اأوًل- يحدد الفارق بني عدد امل�سجلني يف �سجل 2004 
قبل التحديث وعدد امل�سجلني يف انتخابات 2010.

ثانيًا- جت���ري عملي���ة التدقيق للف���ارق يف اأوًل اأعاله 
ويف الإ�ساف���ات لالأع���وام  2009،2008،2007،200

6،2005،2004بالرتكيز على الآتي:
1- الإ�ساف���ات ال�سكاني���ة )ال���ولدات، الوفي���ات، نقل 

القيد من املحافظة( للفرتة من 2009-2004.
2- املرحلني العائدين وفق ال�سجالت الر�سمية.

3- اأية تغيريات �سكانية اأخرى خالل هذه الفرتة.
ثالث���ًا- تعتم���د عملي���ة التدقي���ق ملعرفة �سح���ة القيود 
وقانونيته���ا واحل���الت غري القانوني���ة وحت�سب عدد 

الفروقات وما ميثله من مقاعد.
رابع���ًا- يعت���رب عدد م���الك جمل�ض الن���واب ممن ميثل 
كرك���وك اأو املحافظة امل�سكوك فيها ه���و الذي �سيحدد 
من خ���الل الن�سب ال�سكانية الت���ي �سيعتمدها املجل�ض 

بعد طرح عدد املقاعد الناجتة عن اخلروقات.
خام�سًا- يعترب على مالك املحافظة الأعداد ال�سحيحة 
وت�سجل الأعداد اخلارجة ع���ن املحافظة على احل�سة 

الوطنية.
املادة ثامن���ًا: اأوًل- ُيلغى اأي ن�ض يتعار�ض مع اأحكام 

هذا القانون.
ثاني���ًا- ُيَنَفْذ ه���ذا القانون م���ن تاري���خ امل�سادقة عليه 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

ن���ص قانون تعدي��ل قانون االنتخابات رق��م 16 ل�سنة 2005

بغداد/ وكاالت
ح���ذر معه���د بروكينغ���ز الأمريك���ي 
لالأبحاث م���ن ان م�سكلة المن تهدد 
فر�ض رئي�ض الوزراء نوري املالكي 
النتخابي���ة وتهدد بدورها الرئي�ض 
المريكي ب���اراك اوباما، وت�سعهما 
وح���ول  �سعب���ة.   خي���ارات  ام���ام 
التفج���ريات الدموي���ة الت���ي وقعت 
يف بغداد يف اأواخر ت�سرين الول/ 
املا�سي، اعترب معهد بروكينغز يف 
تقري���ر كتبه الباح���ث كينيث بولك 
ان ه���ذه التفجريات »مل ت�سبب فقط 
الرتوي���ع للعراقي���ني، لكنه���ا خلقت 
اأي�س���ا م�سكل���ة بالن�سب���ة للمالك���ي، 
م�سكل���ة  اىل  اأي�س���ًا،  تتح���ول،  ق���د 
التقري���ر  ذك���ر  وبعدم���ا  لوبام���ا«. 
اىل  �سيتوجه���ون  »العراقي���ني  ان 
النتخابات يف مطلع العام 2010، 

لنتخ���اب الربملان اجلديد، ورئي�ض 
جدي���د للحكومة، وباأن املالكي يقدم 
نف�س���ه كمر�سح وطن���ي ي�سمو فوق 
الن���زاع الطائفي، وكالرجل الوحيد 
الذي حق���ق الأمن ووف���ر اخلدمات 
ان���ه  »ال  وي�سي���ف  ال�سروري���ة«. 
ا�س���ار اىل ان العراقي���ني حمبطون 
من اح���وال اخلدمات الأ�سا�سية يف 
بالده���م، فيم���ا ا�ستن���د اأداء املالكي 
النتخاب���ي عل���ى ورقة الأم���ن التي 
هددته���ا تفجريات ت�سري���ن الول/

وقبلها تفجريات اآب املا�سيني«.
واعت���رب املعه���د ان »برنامج املالكي 
ي�ستند اي�سا عل���ى م�ساألة ان�سحاب 
امل���دن  م���ن   الأمريكي���ة  الق���وات 
العراقي���ة ال���ذي مت يف الثالثني من 
�سه���ر حزي���ران املا�س���ي حيث وجه 
املالك���ي، م���ن خ���الل ه���ذا الجراء، 

ر�سال���ة �سيا�سي���ة قوي���ة باأن���ه ه���و 
الأم���ن،  توف���ري  ي�ستطي���ع  وح���ده 
الأمريك���ي،  الحت���الل  وانه���اء 
واحلفاظ على عالق���ة ا�سرتاتيجية 
م���ع الولي���ات املتح���دة عل���ى املدى 
وراأى  واح���د«.  وق���ت  يف  البعي���د، 
املعه���د ان ه���ذه الثالثي���ة العراقي���ة 
�سكل���ت »رهان���ًا انتخابي���ًا رابح���ًا«، 
لأنه���ا خاطب���ت امل�ساع���ر العراقي���ة 
املختلط���ة حيال الوج���ود الأمريكي 
حيث يريد معظم العراقيني مغادرة 
الولي���ات املتحدة، لكنه���م خائفون 
م���ن ح���دوث ذل���ك فع���اًل.  وخل����ض 
الق���ول ان التفج���ريات  املعه���د اىل 
�سعبي���ة  ح���ول  الت�س���اوؤلت  تث���ري 
رئي����ض ال���وزراء، وا�سع���ة اإياه يف 
مواجه���ة مع�سلة، مو�سح���ا انه اذا 
اخت���ار املالك���ي اأن ل يطل���ب اع���ادة 

العراقي���ة،  امل���دن  اىل  الأمريكي���ني 
وكان���ت هن���اك هجم���ات متزاي���دة، 
فان���ه يخاطر باإزاحت���ه يف �سناديق 
القرتاع لأنه ق���ام بدفع الأمريكيني 
خارج ب���الده قب���ل الأوان. واكد ان 
ذلك ل ي�س���كل خربا جي���دا بالن�سبة 
اىل اأوباما، اذ انه ل ي�ستطيع �سحب 
اجلن���ود الأمريكي���ني م���ن الع���راق، 
لتقع الب���الد جمددًا يف حرب اأهلية، 
وق���د �س���رح باأنه لن يفع���ل ذلك، ول 
ي�ستطي���ع، لهذا ال�سبب، رف�ض طلب 
املالك���ي لإعادة اجلن���ود الأمريكيني 
اىل بغداد، مو�سحا ان اعادتهم اىل 
املدن �ستجعل اللتزام بخطة �سحب 
�سعب���ا،  �سه���را،   19 بع���د  الق���وات 
وه���و ان�سح���اب �سيك���ون �سروريا 
اجلن���ود  اع���داد  رف���ع  اخت���ار  اذا 

الأمريكيني يف اأفغان�ستان.

معهد بروكينغز: تفجريات العراق م�سكلة 
للمالكي واأوباما

ن�ساء اللطيفية يخ�سن معارك ال�سعي 
اإىل اإعالة عوائلهن

الربملان ي�صوت على قانون االنتخابات

�صحايا التفجريات االرهابية

امراة تعمل يف ا�صاعة احلب والطماأنينة


