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

ال��ي�����������وم يف

بغداد/ املدى
اثمرت زيارة رئي����س اجلمهورية جالل طالباين 
اىل باري����س و�س���اطة فرن�س���ية ملعاجل���ة االزم���ة 
ال�سيا�س���ية ب���ن بغ���داد ودم�س���ق، عززه���ا بعق���د 
ذل���ك  تزام���ن  وع�س���كرية،  �سيا�س���ية  اتفاقيت���ن 
م���ع جه���ود االمم املتح���دة الرامية الع���داد خطة 

م�ساحلة بن العراق والكويت.    
وقال م�س���در مقرب من الوفد الرئا�س���ي بح�س���ب 
وكال���ة  )اآكي( االيطالية: ان احلكومة الفرن�س���ية 
تبنت و�س���اطة بن بغداد ودم�س���ق بغية معاجلة 
االأزم���ة الراهنة يف العالق���ات بن الدولتن، على 
خلفي���ة و�س���ول الرئي����س طالب���اين اإىل باري����س 
يف زيارة ر�س���مية. وا�س���اف امل�س���در اإن "هناك 
اإ�س���ارات اإيجابي���ة لنج���اح فرن�س���ا يف التو�س���ط 
ب���ن العراق ودم�س���ق"، خ�سو�س���ا واأن الرئي�س 
ال�سوري ب�سار االأ�سد قد زار باري�س موؤخرا ومت 
بحث هذا املو�سوع هناك، وبالنظر "للدوراملهم" 
ال���ذي لعبت���ه فرن�س���ا يف اإقناع القيادة ال�س���ورية 
بتفعيل ت�س���كيل احلكومة اللبنانية، فمن املتوقع 

اأن تنج���ح باري�س يف دورها كو�س���يط بن بغداد 
ودم�سق.

فيم���ا اأكد رئي����س اجلمهورية ج���الل طالباين اأن 
الع���راق يتطل���ع اإىل "عالق���ات �س���راتيجية" مع 
فرن�س���ا، معلنا عن توقي���ع اتفاقيتن بن وزيري 
دفاع وخارجية البلدين يف ق�س���ر االإليزيه. وقال 
طالب���اين يف ت�س���ريح مقت�س���ب عق���ب حمادثات 
نيك���وال  الفرن�س���ي  نظ���ره  م���ع  �س���اعة  دام���ت 
�س���اركوزي اإن املحادث���ات ب���ن وف���دي البلدي���ن 
كان���ت "مهمة جدًا وترم���ي اإىل تعزي���ز العالقات 
بن البلدين يف ال�سيا�س���ة واالقت�ساد والثقافة"، 
واأ�س���اف "مت توقي���ع اتفاقيتن م���ن قبل وزيري 
خارجي���ة البلدي���ن هو�س���يار زيب���اري و برن���ارد 
كو�س���نر والدفاع عبد الق���ادر العبيدي وهرفيه 
موران، وناأمل اأن يت���م توقيع اتفاقيات اأخرى"، 
كم���ا مل يو�س���ح رئي����س اجلمهوري���ة ماهية هذه 

االتفاقيات. 
نيك���وال  الفرن�س���ي  الرئي����س  اأك���د  جهت���ه،  م���ن 
�س���اركوزي خالل لقائه رئي�س اجلمهورية جالل 

طالب���اين التزام بالده كلي���ا باجلهود التي تبذلها 
االأ�س���رة الدولي���ة ك���ي ي�س���تعيد العراق �س���يادته 
ويعمل على اإعادة االإعمار. وقال �س���اركوزي اإنه 
يتطلع بتفاوؤل اإىل امل�ستقبل، واأ�ساف اأن العراق 
ي�س���ر على الطريق ال�س���حيح، ويج���د مكانه يف 
االأ�س���رة الدولية. واأ�س���اف اأن ال�س���عب العراقي 
ي�س���تعيد تقري���ر م�س���ره، واإن فرن�س���ا �س���عيدة 
وفخورة باإمكانية امل�س���اهمة يف ه���ذا النهو�س. 
وقال �س���اركوزي: "�س���وف نذه���ب اإىل بغداد كي 
نظهر للعامل اأجمع اإن بغداد ت�س���تحق اأن نعطيها 
فر�سة للتجدد". و�سدد �ساركوزي على العالقات 
القدمي���ة ب���ن البلدين مب���ا فيها خ���الل فرة حكم 
ال�س���عب  بق���وة و�س���جاعة  اأ�س���اد  كم���ا   ، �س���دام 

العراقي.
ويف ذات ال�س���ياق، ت�س���عى االمم املتحدة لرميم 
عالق���ات الع���راق م���ع الكوي���ت وخف����س �س���قف 
الديون التي ت�سبب بها النظام ال�سابق من جراء 

غزوه.
وقال���ت االمم املتحدة يف بيان �س���ادر عنها ام�س 

الثالثاء ان العراق يريد من جمل�س االمن خف�س 
حجم التعوي�س���ات غر العادلة التي اأمرت بغداد 
بدفعه���ا للكوي���ت بع���د اأن اأنه���ت احت���الل �س���دام 
لدول���ة الكوي���ت الذي ا�س���تمر بن عام���ي 1990 
و1991. كم���ا طالب بالغاء قرارات جمل�س االمن 
الت���ي اأم���رت بدفع التعوي�س���ات مبوج���ب الباب 
ال�س���ابع من ميثاق االمم املتح���دة. وقررت االمم 
املتح���دة يف اجتم���اع ملجل����س االم���ن املكون من 
15 دول���ة بخ�س���و�س الع���راق اعتم���اده من بن 
اأه���م "االولويات"، وتطبيع العالق���ات االقليمية 
العراقي���ة وباالخ����س م���ع الكوي���ت وم���ا يتعلق 
بذل���ك م���ن اخل���روج م���ن حت���ت طائلة ن�س���و�س 
الباب ال�س���ابع من امليث���اق". وا�س���ار البيان اىل 
�ست�س���ع  الع���راق  يف  املتح���دة  االمم  بعث���ة  اأن 
اخلط���وط الرئي�س���ة خلط���ة م���ن �س���اأنها تطبي���ع 
العالقات بن الع���راق والكويت. وافاد البيان ان 
االتفاق �سي�سمل مو�سوع حتديد احلدود الربية 

والبحرية بن العراق والكويت. 
تفا�شيل �س3

اربيل/ املدى
ه����دد رئي�س اقليم كرد�س����تان م�س����عود ب����ارزاين مبقاطعة 
االنتخاب����ات الت�س����ريعية يف ح����ال ع����دم اإع����ادة النظر يف 

توزيع املقاعد النيابية على املحافظات الكردية.
ونقل فوؤاد ح�س����ن رئي�س ديوان الرئا�س����ة يف االقليم عن 
ب����ارزاين قول����ه "اإذا مل تت����م اع����ادة النظر يف ع����دد مقاعد 
املحافظات فاإن "�س����عب كرد�س����تان �س����يكون م�س����طرا اىل 
ع����دم امل�س����اركة يف االنتخاب����ات" املتوق����ع اجراوؤه����ا يف 
كان����ون الثاين 2010. واأ�س����اف ان ب����ارزاين يوؤكد اأنه ال 
ميك����ن القبول باآلي����ة توزيع املقاعد اعتم����ادا على البطاقة 
التمويني����ة الت����ي اعدتها وزارة التج����ارة الأنها "تتعار�س 
م����ع املنط����ق والواق����ع فاعتم����اد ه����ذا اال�س����لوب، ت�س����ويه 
للحقائق وظلم واجحاف بحقوق �سعب كرد�ستان". وقال 
اإن "رئا�س����ة االإقلي����م ترى اأن الهدف من اتب����اع هذه االلية 
ه����و تقليل ع����دد ممثلي �س����عب كرد�س����تان والق�س����اء على 

مكا�سبه".
م����ن جانب اخر، ح����ذر ممثل االأمم املتح����دة يف العراق اآد 
ملك����رت من اأن جن����اح االنتخاب����ات العراقية الت�س����ريعية 

املقبل����ة لي�����س م�س����مونا. وق����ال ملك����رت اث����ر م�س����اورات 
اأجراه����ا جمل�س االأم����ن اإن جناح االنتخابات الت�س����ريعية 
يف الع����راق "لي�����س م�س����مونا الأن هن����اك ق����وى يف داخل 
وخ����ارج الب����الد توا�س����ل ب����ذل جهوده����ا لفر�����س برنامج 

للتق�سيم والتدمر". 
ال�س����عب يف  اإرادة  ذل����ك، هن����اك  "لك����ن مقاب����ل  واأ�س����اف 
امل�س����اركة بتقرير م�س����ره واإعط����اء والي����ة دميوقراطية 
لقادته"، وفقا لوكالة ال�س����حافة الفرن�س����ية. غر اأن ممثل 
االأمم املتحدة و�سف االنتخابات املقبلة بالتاريخية الأنها 
"�س����توؤكد نهاي����ة املرحلة االأوىل الكامل����ة لربملان انتخب 
بحري����ة يف تاري����خ البالد".ودع����ا جمل�����س االأم����ن الدويل 
القادة العراقين اإىل التحلي بروح الوحدة خالل احلملة 
لالنتخاب����ات الت�س����ريعية، وق����ال �س����فر النم�س����ا توما�س 
ماير-هارتين����غ ال����ذي يراأ�����س جمل�س االأمن لهذا ال�س����هر 
اأن املجل�����س "كرر الدع����وة التي وجهها االأم����ن العام بان 
كي م����ون اإىل االأحزاب ال�سيا�س����ية العراقي����ة واىل قادتها 
من اج����ل التحلي بح�س الدولة خ����الل احلملة االنتخابية 

وامل�ساركة فيها بروح الوحدة الوطنية".

بغداد/ املدى 
�س���جلت وزارة ال�س���حة حالة وفاة عا�سرة 
مبر����س االنفلون���زا الوبائي���ة، فيما بغلت 
عدد اال�س���ابات باملر����س واملثبة خمتربيا 
ب�س���منها   )1851( الب���الد  عم���وم  يف 
اال�سابات امل�سخ�س���ة يف القوات املتعددة 

اجلن�سية.
وقال م�سدر �س���حي يف ت�سريح ل�)املدى( 

ام�س الثالثاء ان عدد اال�س���ابات احلا�سلة 
يف الب���الد طبيعي���ة ج���دا، اذا م���ا قورن���ت 
بالف���ارق الكبر م���ن اال�س���ابات يف بلدان 
العامل وتباين م�ستوى التوعية واخلدمات 
ال�س���حية. وتوق���ع امل�س���در ارتف���اع اعداد 

اال�سابات خالل الفرة املقبلة.
واكدت م�سادر موثوقة يف وا�سط اأن اعداد 
اال�س���ابات امل�س���جلة مبر����س االنفلون���زا 

ق���د بلغ���ت حت���ى  الوبائي���ة يف املحافظ���ة 
االن 212 ا�س���ابة ف���ى ح���ن يبل���غ اجمايل 
اال�س���ابات املوجود يف امل�ست�سفيات 158 
ا�س���ابة. اىل ذل���ك، اعلن���ت وزارة الربية 
ع���ن خطة لتلقيح جميع طلب���ة املدار�س يف 
البالد بامل�س���ل )تام – فلو( امل�س���اد  ملر�س 
االنفلون���زا الوبائي���ة ح���ال ا�س���تالمه م���ن 

وزارة ال�سحة.

بغداد/ حيدر مدلول 
هدد االحتاد ال���دويل لكرة القدم )فيفا( احلكومة بايقاف 
الع���راق ع���ن امل�س���اركة يف البطوالت الر�س���مية وجتميد 
ن�س���اطاته يف ح���ال مل تراج���ع عن قرار ح���ل احتاد كرة 

القدم الذي ا�سدرته اللجنة االوملبية ام�س االول.
وج���اء يف بيان ر�س���مي ا�س���دره االم���ن الع���ام لالحتاد 
ال���دويل لك���رة الق���دم ج���روم فالك���ي ت�س���لمت ) امل���دى( 
ن�سخة منه ام�س الثالثاء: لقد علمنا بان اللجنة االوملبية 

العراقي���ة حلت جمل�س ادارة احتاد ك���رة القدم العراقي، 
م�س���يفا ان���ه، اذا مل يت���م الراج���ع عن هذا الق���رار خالل 
ال�س���اعات القليل���ة املقبلة واذا مل ي�س���لم مق���ر احتاد كرة 
الق���دم اىل االحتاد، فان ال خيار امام فيفا �س���وى اللجوء 
اىل جلن���ة الطوارىء التخ���اذ الق���رار بامكانية االيقاف. 
واعت���رب فيف���ا ان ق���رار اللجن���ة االوملبي���ة العراقية مثر 
للده�س���ة كون���ه ي�س���در يف وقت حتق���ق الك���رة العراقية 
اجن���ازات عدة مثل الر�س���ح ل���الدوار النهائية لبطوالت 

ا�س���يا )حتت 16 عاما، وحتت 19 عاما، وكرة ال�ساالت( 
وغ���ر مفه���وم لتعار�س���ه مع انظم���ة االحتادي���ن الدويل 
والعراقي.وكان االحتاد الدويل وافق يف ايلول املا�سي 
عل���ى متديد والية االحت���اد العراقي للم���رة الثالثة وذلك 
حت���ى 30 ني�س���ان 2010، بع���د ان كان���ت ف���رة التمدي���د 
الثاين تنتهي يف ت�س���رين االول املا�سي اثر تعذر اجراء 

االنتخابات.
تفا�شيل �س15

عمان/ ا ف ب
اكد رئي�س ال���وزراء االردين نادر الذهبي 
اىل  بحاج���ة  ب���الده  ان  الثالث���اء  ام����س 
املزي���د من امل�س���اعدات اخلارجي���ة نتيجة 
للع���بء الذي ي�س���ببه وجود اع���داد كبرة 
من العراقين فوق ارا�س���ي اململكة.وقال 
الذهبي خ���الل ا�س���تقباله م�س���اعد وزيرة 
اخلارجي���ة االمركي���ة ل�س���وؤون ال�س���كان 
والالجئ���ن والهج���رة ايريك �س���وارتز ان 
امل�ساعدات  "االردن بحاجة اىل مزيد من 

نظرا للع���بء الكبر على البني���ة التحتية 
نتيج���ة ال�ست�س���افة  االردين  واالقت�س���اد 
االردن الع���داد كبرة من العراقين". لكن 
الذهبي اكد يف الوقت ذاته "موقف االردن 
العراقي���ن ومعاملته���م ك�س���يوف  جت���اه 
وا�ستمرار تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة 
لهم حل���ن حت�س���ن الظ���روف الت���ي تكفل 
اك���د  جهت���ه،  العراق".م���ن  اىل  عودته���م 
�س���وارتز ان "الواليات املتحدة �ست�ستمر 

يف دعم جهود االردن بهذا املجال".

برلني/ وكاالت
ت�سدر العراق وعدد من الدول الفقرة مثل افغان�ستان وال�سومال 
وال�س���ودان قائمة الرتيب ال�س���نوي للف�س���اد الذي اعدته  منظمة 

ال�سفافية الدولية.
ودع���ت منظمة ال�س���فافية الدولية الت���ي تتخذ من برل���ن مقرا لها 
ام�س الثالثاء الدول املتطورة اىل حتمل م�سوؤولياتها امام الف�ساد 
ال���ذي قد تت�س���بب فيه خطط االنعا�س االقت�س���ادي الت���ي قد تفتح 
ابواب التهافت على الر�س���اوى و�س���رية امل�سارف املتكتمة ب�سدة. 
ويف املقابل تعترب نيوزيلندا والدمنارك و�سنغافورة "اقل الدول 
ف�س���ادا" ح�سب موؤ�س���ر "تباين الف�س���اد" الذي يح�سي 180 دولة 
على ا�س���ا�س 13 ا�ستطالعا اجرتها ع�س���ر منظمات م�ستقلة. ومنذ 
1995، تن�س���ر املنظمة �سنويا هذا الرتيب ومتنح نقاطا تراوح 

بن 10 للدول التي تعترب "نظيفة" اىل �س���فر لتلك "االكرث تورطا 
يف الف�س���اد". ومن بن الدول ال� 180 التي �سملتها اال�ستطالعات 
ح�س���لت 49 دول���ة فق���ط عل���ى "املع���دل" اي نقط���ة ت�س���اوي 5 او 
تتجاوزه���ا. ووزع���ت املنظم���ة النقاط ال�س���يئة وامل�س���جعة. وما 
زالت الدول الفقرة والتي تهزها احلروب االكرث عر�س���ة للف�ساد 
وق���ررت املنظمة الدولي���ة عدم جمامل���ة ال���دول املتطورة.وكتبت 
رئي�ستها الدولية هوغيت البيل يف تقرير ان "اموال الف�ساد يجب 

اال جتد مناطق تلجا اليها. حان الوقت لو�سع حد للذرائع".
ومن ا�س���باب الف�ساد االوىل �س���رية امل�سارف التي "تطال اجلهود 
الرامية اىل مكافحة الف�س���اد وا�س���تعادة االموال امل�س���روقة". اال 
انها اكدت ان هذه امل�س���كلة تخ�س "العديد من الدول التي تت�سدر 

الالئحة".

فرن�سا واالمم املتحدة تتو�سطان 
حلل خالفات بغ��داد مع دم�سق والكويت

الكرة احتاد  حل  قرار  عن  للعدول  �ساعة   72 العراق  "فيفا" مينح 

ملكرت: جناح االنتخابات غري م�شمون

بارزاين يه��دد مبقاطعة االنتخابات 
اإذا مل ُيع�د النظر مبقاعد االإقليم   

االأردن يطالب مب�ساعدات ال�ستقبال 
املزيد من الالجئني العراقيني

بدء حملة تلقيح م�شرتكة يف املدار�س

االنفلونزا الوبائية.. ت�س���جيل وف����اة عا�س��رة
 و 1851 اإ�سابة

العراق يت�سدر قائمة الرتتيب الدويل للف�ساد


