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امل�ك�ت�ب�ات

بغداد / املدى
زي���ارات  تكثف���ت  ال�سن���ة  مطل���ع  من���ذ 
والفرن�سي���ن  العراقي���ن  امل�س�ؤول���ن 
املتبادل���ة للدولت���ن ، فق���د زار نيك����ال 
�سارك����زي بغ���داد يف �سب���اط املا�سي 
فيم���ا زاره���ا رئي�س وزرائ���ه يف مت�ز 

فران�س�ا في�ن.
وفيم���ا تقدر كلفة اع���ادة اعمار العراق 
بح����ايل 600 ملي���ار دوالر مت ت�قيع 
ع���دة عق����د ب���ن الع���راق وفرن�سا يف 
والع�سك���ري  الداخل���ي  االم���ن  جم���ال 

ب�سمنها بيع 24 مروحية.
 اىل ذل���ك ت�ج���ه رئي����س اجلمه�ري���ة  
ج���ال طالب���اين ام����س اىل العا�سم���ة 
الفرن�سية باري�س، على راأ�س وفد رفيع 
امل�ست����ى، تلبي���ة لدع����ة ر�سمي���ة من 

الرئي�س الفرن�سي نيك�ال �سارك�زي.
وقال الرئي�س طالب���اين قبيل مغادرته 
مطار ال�سليمانية  الدويل، يف ت�سريح 
�سحف���ي، ان اله���دف م���ن زيارت���ه ه���� 
بروت�ك����الت وتعزي���ز  ع���دة  ت�قي���ع 
البلدي���ن  ب���ن  العاق���ات  وتط�ي���ر 
ال�سديقن، مبا يخدم امل�سالح ال�طنية 

لل�سعبن الفرن�سي والعراقي. 
و اأ�سار طالباين اىل انه �سيزور ب�لندا 
اأي�سا ويعقد اإجتماعات مع امل�س�ؤولن 

هناك.
 : فرن�س���ا  زيارت���ه  ب�س���دد  م�سيف���ا   
انه���ا زي���ارة ر�سمي���ة و بينن���ا بع����س 
االتفاقي���ات والتفاهمات ناأم���ل اأن تتم 
يف هذه الزيارة، وهي ت�سمل اجل�انب 
االقت�سادي���ة والع�سكري���ة والتجاري���ة 
وامل�سائل التي تتعلق بتعزيز العاقات 
الثنائية بن البلدي���ن، وما نرج�ه من 
فرن�سا اأن ت�ساعد العراق على اخلروج 

من طائلة البند ال�سابع.
واأ�س���اف ويف ب�لن���دا لدين���ا م�سكل���ة 
الت���ي  الدع���اوى  وم�سكل���ة  الدي����ن 
اأقمناه���ا عل���ى ب�لندا، نتمن���ى اأن نحل 

هذه امل�ساكل هناك.
وفيم���ا يخ����س امل�سادق���ة عل���ى قان�ن 
االنتخاب���ات، اأ�س���ار  طالب���اين اىل اأنه 
نقا�س���ات و�سج���االت مط�ل���ة  حدث���ت 
قان����ن  ح����ل  الن����اب  جمل����س  يف 
االنتخابات، وكانت امل�ساألة االأ�سا�سية 
�سجل الناخب���ن يف كرك�ك، مبينا انه 
و بجه����د كتلة التحال���ف الكرد�ستاين 

وحلفائه���م حل���ت ه���ذه امل�ساأل���ة، حيث 
مت القب����ل ب�سج���ات الناخب���ن لع���ام 
التحال���ف  اأن  اىل  م�س���را   ،2009
الكرد�ست���اين اق���رح اأن تك����ن ن�سب���ة 
ان  اال   ،%15 التع�ي�سي���ة  املقاع���د 
املق���رح مل ين���ل القب�ل واأق���رت ن�سبة 

.%5
واأ�ساف طالباين  بع���د ورود القان�ن 
اأن���ه  راأين���ا  اجلمه�ري���ة  رئا�س���ة  اىل 

اإذا نق�سن���ا القان����ن ف���اإن االنتخابات 
�ست�ؤج���ل اىل �سه���ر اآذار، ل���ذا ارتاأين���ا 
اأن ن�سادق عل���ى القان�ن، ويف ال�قت 
جمل����س  اىل  بر�سال���ة  نبع���ث  نف�س���ه 
الن����اب لتعدي���ل ه���ذه الفق���رة وجعل 

ن�سبة املقاعد التع�ي�سية %15.
ه���ذا ويراف���ق رئي����س اجلمه�رية يف 
زيارت���ه فرن�س���ا وف���د حك�م���ي كب���ر 
يتاأل���ف م���ن كل م���ن: وزي���ر اخلارجية 

ووزي���ر الدف���اع ووزير املالي���ة ووزير 
العل����م والتكن�ل�جي���ا ورئي�س هيئة 
االإ�ستثمارالعراقي باالإ�سافة اىل نائب 
رئي�س حك�مة اإقليم كرد�ستان ورئي�س 
هيئ���ة االإ�ستثم���ار يف حك�م���ة االإقليم، 
حيث �سيبح���ث ال�فد جمم���ل الق�سايا 
الت���ي تخ���دم العاق���ات بن الع���راق و 
فرن�س���ا وعلى جميع ال�سعد، باالإ�سافة 

اإىل امل�سائل الدولية واالإقليمية.
االربع���اء  غ���دا  طالب���اين  و�سيج���ري   
حمادثات يف مقر منظمة ارباب العمل 
الفرن�سي���ن ، وق���ال دوين ب��س���ار من 
املعه���د الفرن�سي للعاق���ات الدولية ان 
فرن�س���ا م�ؤهلة جدا للع����دة بق�ة على 

ال�سعيد االقت�سادي اىل العراق.
باري����س  مط���ارات  �سرك���ة  ان  يذك���ر 
االخ���رة  االون���ة  يف  ف���ازت  الدولي���ة 
بعقد بقيم���ة 28 ملي�ن ي����رو الجراء 
درا�س���ات م���ن اجل بناء مط���ار بالقرب 
من مدينتي النجف وكرباء املقد�ستن 
، فيم���ا �ستت�ىل �سرك���ة ثالي�س برجمة 
معل�مات االح�ال ال�سخ�سية العراقية 

بعقد قيمته 4 . 12   ملي�ن دوالر.
   من جهت���ه اعلن ال�سفر الفرن�سي يف 
بغداد ب�ري�س ب�ي�ن ان عدة اتفاقات 
خ���ال  العراق���ي  الرئي����س  �سي�قعه���ا 
زيارة الدولة الت���ي يبداأها االثنن اىل 

باري�س، وهي االوىل لرئي�س عراقي.
وردا عل���ى ا�سئل���ة اذاع���ة اوروب���ا-1 
ملعرفة ما اذا �سيتم ت�قيع عق�د جديدة 
خ���ال ه���ذه الزي���ارة الت���ي ت�ستغ���رق 
ق���ال ال�سف���ر الفرن�س���ي  اي���ام  اربع���ة 
�سنت��س���ل اىل �سل�سل���ة اتفاقات جتدد 
متام���ا العاق���ة الثنائي���ة يف جم���االت 
الدف���اع واالم���ن الداخل���ي والتع���اون 
واتفاقات يف جم���ال الطران والثقافة 

واالقت�ساد".
وا�س���اف الدبل�ما�س���ي ان االتفاق���ات 
"ل�كال���ة التنمية  االقت�سادي���ة �ستتيح 
الع���راق"  اىل  املج���يء  الفرن�سي���ة 
و�ست�سمل اي�س���ا "امل�ؤ�س�سة الفرن�سية 

للتجارة اخلارجية".
وتابع "نق����م بتط�ير تع���اون حديث 
ا�سا����س �سراك���ة  متام���ا ي�ستن���د عل���ى 
عامة-خا�س���ة تتي���ح م�ساعف���ة ق�تن���ا 
ونف�ذن���ا ب���دون ان يكل���ف ذل���ك كثرا 

دافعي ال�سرائب الفرن�سين".

م��ع �شم��ان دعمه��ا للخ��روج م��ن البن��د ال�شاب��ع

طالباين يف باري�س لتوقيع اتفاقيات 
اقت�سادية وجتارية وع�سكرية 

اللجنة الأوملبية العراقية 
حتل احتاد كرة القدم 

بغداد /  املدى
 قررت اللجنة االوملبي���ة العراقية  ام�س االثنن حل احتاد 

كرة القدم نتيجة اخلاف احلا�سل ح�ل انتخاباته.
وق���ال  االم���ن امل���ايل للجن���ة االوملبي���ة العراقي���ة  �سم���ر 
امل��س����ي  ان اللجن���ة االوملبي���ة عق���دت م�ؤمت���را �سحفيا  
ك�سف���ت في���ه عن اال�سب���اب الت���ي ا�ستدعت اتخ���اذ مثل هذا 
الق���رار وت�سكيل هيئة م�ؤقتة الدارة �س�ؤون الكرة العراقية 
حل���ن اج���راء انتخاب���ات الختي���ار جمل����س جدي���د الحتاد 

الكرة.

 تفا�شيل مو�شعة �س15

بغداد/ ه�شام الركابي 
قال وزي���ر الدولة ل�س����ؤون االم���ن ال�طني �س���روان ال�ائلي ان 
التحقيق���ات يف تفجري وزارة الع���دل وحمافظة بغداد و�سلت 

اىل مراحل متقدمة و�سيعلن عنها قريبا. 
وا�ساف يف ت�سريحات �سحفية  ام�س ان وزارة الدولة ل�س�ؤون 
االمن ال�طني عن�سر رئي�س وا�سا�س يف التحقيقات مع العنا�سر 
املت�رطة بهذه التفجرات ، وهناك تفا�سيل ح�سا�سة جدا ظهرت 

خال حتقيقاتنا و�سياأتي ال�قت املنا�سب لاعان عنها . 
وا�س���ار اىل  ان هن���اك ملف���ات متكاملة عن احل���ادث واملت�رطن 
في���ه وقد عر�ست عل���ى مبع�ث االمم املتحدة او�س���كار فرنانديز 
اخلا�س بتقييم االو�ساع والتدخات. وتابع ال�ائلي ان امللفات 

االن بيد الق�ساء و�سيعلن عنها بعد انتهاء التحقيقات.   
م���ن جانب اخ���ر  اعلنت قي���ادة عملي���ات بغداد تفكي���ك مفع�ل 3 
عب����ات نا�سف���ة وال�سق���ة و�سب���ط خمب���اأ لا�سلح���ة يف مناطق 

متفرقة من بغداد ام�س. 
وق���ال الناطق با�س���م خطة فر����س القان�ن قا�سم عط���ا بت�سريح 
ل�)امل���دى(  ان كتيب���ة هند�سة الفرقة ال�ساد�س���ة متكنت من اإبطال 
مفع�ل عب�تن نا�سفتن يف منطقتي الدورة وال�سيدية، وتفكيك 

عب�ة ال�سقة و�سعت ا�سفل عجلة يف منطقة العاوي . 
وا�س���اف ان ق����ة من الل����اء )24( الفرق���ة ال�ساد�سة متكنت من 
�سبط خمب���اأ لاأ�سلحة واالعتدة والعب����ات الا�سقة يف منطقة 

الزيدان غربي بغداد. 

نتائج حتقيقات التفجريات 
الأخرية  �ستعلن قريبًا

طالباين يف فرن�سا لبحث ملفات متعددة


