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جريدة �شيا�شية يومية 

�شفحة

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

ال��ي�����������وم يف

بغداد /املدى 
يف عودة اىل م�شاألة ال�شد واجلذب يناق�س جمل�س 
النواب اليوم قرار نق�س نائب رئي�س اجلمهورية 
ط���ارق الها�شم���ي قان���ون االنتخاب���ات يف وق���ت 
اعلن���ت فيه املفو�شية العلي���ا امل�شتقلة لالنتخابات 
وق���ف ن�شاطاتها  اخلا�شة باالنتخابات بعد اعالن 

النق�س. 
هذا وقد اعلن الها�شمي ر�شميا نق�س تعديل قانون 
االنتخابات الذي �ش���ادق عليه جمل�س النواب يف 

الثامن من ال�شهر احلايل. 
وذكرالها�شم���ي يف موؤمت���ر �شحف���ي عق���ده ام�س 
االربع���اء: ان النق����س ج���اء اعرتا�شا عل���ى املادة  
اوال م���ن تعدي���ل القان���ون والت���ي تن����س على ان 
يتاأل���ف جمل�س النواب من عدد م���ن املقاعد بن�شبة 
مقع���د واح���د ل���كل مئ���ة األ���ف ن�شم���ة وفق���ًا الآخ���ر 
اإح�شائي���ة تقدمه���ا وزارة التجارة عل���ى اأن تكون 

املقاعد التعوي�شية من �شمنها بواقع )%5( ". 
وتخ����س املقاعد التعوي�شي���ة والتي متثل خم�شة 
باملئة وال تتعدى 16 مقع���دا لالأقليات وهم ال�شبك 
وااليزيديون وال�شابئة الذين ح�شلوا على مقعد 

لكل منهم وامل�شيحيون الذين ح�شلوا على خم�شة 
مقاعد واملهاجرون يف اخلارج الذين �شيح�شلون 
عل���ى ثماني���ة مقاع���د االم���ر ال���ذي يعرت����س عليه 
بع����س الن���واب ويقول���ون ان���ه ال يتنا�ش���ب م���ع 
 /  70 امل���ادة  ف���ان  الد�شت���ور  حجمهم.وبح�ش���ب 
ثالث���ا من الد�شت���ور واملتعلق���ة ب�شالحيات رئي�س 
اجلمهوري���ة تن�س عل���ى ان:"رئي����س اجلمهورية 
ي�ش���ادق وي�ش���در القوان���ن التي ي�شنه���ا جمل�س 
النواب ، وتع���د م�شادقًا عليها بع���د م�شي خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ ت�شلمها. 
م���ن جانب���ه اعل���ن قا�شم العب���ودي ع�ش���و جمل�س 
امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة  يف  املفو�ش���ن 
لالنتخاب���ات وقف ن�شاط���ات املفو�شي���ة اخلا�شة 
باالنتخاب���ات بعد نق����س الها�شم���ي تعديل قانون 

االنتخابات. 
وق���ال يف موؤمتر�شحف���ي ام����س االربع���اء: قررنا 
ايق���اف ن�شاط���ات املفو�شية بالن�شب���ة للمر�شحن 

وطباعة القوائم وغريها بعد نق�س القانون. 
 فيم���ا اأك���دت رئا�شة اإقليم كرد�شت���ان عدم م�شاركة 
االإقلي���م يف االنتخابات اإذا مل تتم اإعادة النظر يف 

اآلية تخ�شي�س مقاعد املحافظات.
 وكان رئي����س ديوان رئا�شة اإقلي���م كرد�شتان فوؤاد 
ح�شن ق���د اأعلن اأم����س االول الثالثاء يف ت�شريح 
نقل���ه موق���ع رئا�ش���ة االإقلي���م اأم����س اإن "الرئي����س 
ب���ارزاين يوؤكد عدم اإمكانية قب���ول توزيع املقاعد 
عل���ى املحافظ���ات ا�شتن���ادا اإىل بيان���ات البطاق���ة 
التمويني���ة ل���دى وزارة التج���ارة العراقية، وذلك 
نظ���را لتعار����س اآلية كه���ذه مع املنط���ق والواقع، 
ناهي���ك عما ينج���م عنها من تزيي���ف للحقائق و ما 
يق���ع من جرائه���ا على حقوق �شع���ب كرد�شتان من 

ظلم وغدر". 
و دعا رئي�س ديوان رئا�شة االإقليم جميع االأطراف 
ال�شيا�شي���ة اىل حتم���ل م�شوؤولياته���ا التاريخي���ة 
الك���رى  التزيي���ف  عملي���ة  يف  الدخ���ول  وع���دم 
الت���ي ت�شته���دف اإقلي���م كرد�شت���ان و كل املكا�ش���ب 

الدميقراطية يف العراق.
اىل ذل���ك ق���ال النائب ع���ن التحال���ف الكرد�شتاين 
حمم���ود عثم���ان: ان كتل���ة التحال���ف الكرد�شتاين 
تتفه���م نق����س نائ���ب رئي����س اجلمهوري���ة لقانون 
االنتخاب���ات. وا�ش���اف يف ت�شريح���ات �شحفية: 

ان النق����س كان متوقع���ا الن 5 % ن�شب���ة التكف���ي 
للم�شوت���ن املهاجرين خارج الع���راق ، مو�شحا: 
ان نق�س القانون و�ش���ل اىل هيئة رئا�شة جمل�س 
النواب ومن املتوقع البدء يف مناق�شة هذا النق�س 
يف جل�ش���ة اليوم بح�ش���ور وزير التج���ارة وكالة 
لبحث توزيع املقاعد الذي اعرت�س عليه التحالف 

الكرد�شتاين .
وع���ر عثم���ان ع���ن امله  ب���ان يكون هن���اك توافق 
لتعدي���ل املادة االوىل وان يح�شم املو�شوع ب�شكل 

�شريع لكي اليوؤثر على موعد االنتخابات.
من جهته دعا رئي�س الوزراء نوري املالكي القوى 
ال�شيا�شي���ة والقوائ���م االنتخابي���ة اىل موا�شل���ة 
عملها واالنتهاء م���ن جميع متطلبات امل�شاركة يف 

االنتخابات. 
اىل ذل���ك ذكر النائب عن ائتالف دولة القانون عبد 
الل���ه اجلبوري  ام����س االأربع���اء، ان نق�س قانون 
االنتخاب���ات رمب���ا يوؤدي اىل الدخ���ول مبناق�شات 
جدي���دة وغري متوقعة، وقد توؤخ���ر اإقرار القانون 
قب���ل  م���ن  ح���دد  ال���ذي  االنتخاب���ات  موع���د  ع���ن 

املفو�شية. 

واأ�ش���اف اجلب���وري  بح�ش���ب وكال���ة كرد�شت���ان 
�شيوؤث���ر  القان���ون  "نق����س  ان  لالأنباء)اآكاني���وز( 
الإج���راء  املفو�شي���ة  ال���ذي حددت���ه  املوع���د  عل���ى 

االنتخابات". 
يذكر اأن املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات يف 
العراق اأعلنت يف احلادي ع�شر من ال�شهر اجلاري 
عن توزي���ع املقاعد االنتخابية ح�ش���ب العدد الذي 

اقره الرملان على حمافظات البالد. 
وق���ال قا�شم العب���ودي رئي�س الدائ���رة االنتخابية 
يف املفو�شية خ���الل موؤمتر �شحفي عقد يف وقت 
�شاب���ق م���ن يوم االإع���الن: ان���ه مت توزي���ع املقاعد 
الرملاني���ة على املحافظات ا�شتنادا اىل عدد �شكان 

كل منها. 
واأ�ش���اف اإن توزي���ع املقاع���د قد اأ�شب���ح يف بغداد 
)68( مقع���دا ونينوى )31( والب�شرة )24 ( وذي 
قار)18( وبابل )16( وال�شليمانية )15( واالنبار 
)14 ( واربي���ل )14( ودياىل )13( وكركوك )12( 
و�ش���الح الدي���ن )12( والنج���ف )12( ووا�ش���ط 
)11( والقاد�شي���ة )11( ومي�ش���ان )10( وده���وك 

)9( وكربالء )10(واملثنى )7( مقاعد فقط.

الها�شمي ينق�ض القانون 
والربملان يناق�شه اليوم واملفو�شي�ة تعلن وقف ن�شاطها

باري�س/ وكاالت
ر�شم خطاب رئي�س اجلمهورية جالل 
طالب���اين خ���الل زيارت���ه اىل فرن�ش���ا 
توجه الع���راق لالنفتاح على املجتمع 
ال���دويل وبن���اء عالق���ات �شرتاتيجية 
�شاملة، موؤ�ش�شا على ا�شتغالل املوارد 
النفطي���ة كع�شى ارت���كاز يف تر�شيخ 
لرف���ع  داعم���ة  �شيا�شي���ة  اتفاقي���ات 
العقوب���ات الدولي���ة واعم���ار الب���الد، 

ومن �شاأنها �شرب منابع االرهاب.
حالي���ا  الع���راق  طالب���اين:ان  واف���اد 
يعم���ل م���ن اج���ل و�شع ح���د لالرهاب 
واحل���اق الهزمية ب���كل ف�شائل القتلة 
وجتفي���ف  وحماته���م،  واالرهابي���ن 
وحتقي���ق  ا�شتمراره���م،  م�ش���ادر 
اال�شتقرار و�شمان االمن للعراقين، 
طاقات���ه  لتوظي���ف  يتوج���ه  وبعده���ا 
بن���اء  يف  قدم���ًا  للم�ش���ي  وم���وارده 
دول���ة قوي���ة االقت�ش���اد، معاف���اة م���ن 
اال�شتبدادي���ة  االنظم���ة  خملف���ات 
املتعاقب���ة، ج���اء ذلك يف كلم���ة األقاها  
دي���وان رئا�ش���ة  طالب���اين يف مبن���ى 
الوزراء يف باري����س اأثناء ح�شوره، 
ماأدب���ة ع�ش���اء اأقامها رئي����س الوزراء 
الفرن�ش���ي فران�شوا فيي���ون وعقيلته 
ال�شي���دة بنيل���وب فييون عل���ى �شرف 
رئي�س اجلمهوري���ة وعقيلته ال�شيدة 
وح�شره���ا  احم���د،  ابراهي���م  ه���ريو 
اع�ش���اء الوفد املراف���ق وعدد اآخر من 

امل�شوؤولن الفرن�شين.
كم���ا اك���د رئي����س اجلمهوري���ة جالل 
طالب���اين حر�س الع���راق على ال�شري 
قدمًا نحو االرتقاء بالتعاون امل�شرتك 
ب���ن العراق و فرن�ش���ا وذلك يف لقائه 
يف ق�ش���ر الرملان الفرن�ش���ي، رئي�س 

اجلمعي���ة الوطنية الفرن�شية برينارد 
ّاكويي���ة الذي رح���ب بالرئي�س  وعر 
ع���ن �شعادته بزيارت���ه لفرن�شا، ونظم 
ا�شتقب���ااًل ر�شمي���ًا كب���ريًا يف �شاح���ة 
جل�ش���ة  ويف  الوطني���ة.  اجلمعي���ة 
املراف���ق  الوف���د  ح�شره���ا  خا�ش���ة 
م���ن  ع���دد  و  اجلمهوري���ة  لرئي����س 
اأع�شاء اجلمعية الوطنية الفرن�شية، 
ا�شتعر�س  رئي�س اجلمهورية جممل 
امل�شهد ال�شيا�ش���ي العراقي ف�شاًل عن 
عالق���ات الع���راق مع جريان���ه و�شائر 
دول الع���امل، موؤك���دًا حر����س العراق 
على خل���ق م�شاحة وا�شع���ة للتن�شيق 
كل  وعل���ى  فرن�ش���ا  م���ع  والتع���اون 
تطلع���ات  يخ���دم  ومب���ا  امل�شتوي���ات 

ال�شعبن ال�شديقن.
من جانب���ه اأكد ّاكويي���ة حر�س بالده 
على التن�شي���ق امل�شرتك ب���ن العراق 
وفرن�ش���ا م���ن اجل تكري����س وتعميق 
التع���اون اال�شرتاتيجي ب���ن البلدين 
حكوم���ة  ان  مو�شح���ًا  ال�شديق���ن، 
باري����س ما�شي���ة يف دعمه���ا الكام���ل 

جلميع الق�شايا العراقية.
اىل ذلك، عر رئي�س اجلمهورية امام 
عدد م���ن رج���ال االعم���ال يف باري�س 
ع���ن رغبته يف ان ي���رى �شركة توتال 
الفرن�شية النفطية العمالقة تعمل يف 
حقول الع���راق النفطي���ة ،م�شيفا"قد 
نف�ش���ل عر�ش���ا فرن�شي���ا مهم���ا كانت 
االرق���ام. ال تخافوا من ه���ذا العطاء، 
واك���د  �ش���يء".  كل  لي�ش���ت  االرق���ام 
م�ش���وؤول كب���ري يف �شرك���ة توتال ان 
ال�شركة تعد لتق���دمي عرو�س للجولة 
الثاني���ة م���ن العط���اءات عل���ى حقلن 

نفطين يف العراق.

طالباين ير�شم خارطة 
عالقات دولية لإعمارالعراق 

والق�شاء على الإرهاب

بغداد /املدى 
 اك����د مديرع����ام الدائرة القانونية يف وزارة الهج����رة واملهاجرين حممد 
�شالح احلم����داين ان الالجئن العراقين يف ال�شويد يواجهون معاملة 
�شيئ����ة م����ن قب����ل ال�شرطة هن����اك،  حي����ث يع����اين العراقيون م����ن االبعاد 
والرتحي����الت ال�شريع����ة والعنف اجل�ش����دي والتخدي����ر وتقييد االيدي 
وت�شف����ري االآالف ا�شاف����ة اىل ار�ش����ال 519 ق�شي����ة ابع����اد خ����الل ال�شنة 

احلالية. 
 وا�ش����اف احلمداين  بح�شب )pukmedia ( ان ماقامت به ال�شرطة 

ال�شويدية اثناء عملية ترحيل الالجئن العراقين يعتر خمالفًا للقانون 
ال����دويل  وان هذه االجراءات تعتر خمالفة ال�شكال العودة املن�شو�س 
عليها يف الفقرة )2( من مذك����رة التفاهم املوقعة بن احلكومة العراقية 
واململكة ال�شويدية وخالفًا للمادة رقم 3 و5 من االعالن العاملي حلقوق 
االن�ش����ان كما وتعتر دلياًل على عدم اعرتاف ال�شويد باحلماية الدولية 
لالجئن والذي ي�شتمل ال�شالمة البدنية،  احلقوق، امل�شاعدة اال�شا�شية، 
حري����ة التفكري، النقل، عدم التعر�س للتعذيب او املعاملة املهينة ا�شافة 

اىل احلقوق االقت�شادية واالجتماعية.

الهجرة: ال�ش�رطة ال�ش���ويدية ت�شّفر
 الالجئني العراقيني

بغداد /املدى 
اأظه���رت االإح�شائي���ات الت���ي ت�شمنها م�شروع 
قانون املوازنة العامة لعام 2010 ، ان العراق 
ق���د دف���ع تعوي�شات للكوي���ت تق���ارب امللياري 
دوالر خ���الل ع���ام 2009.وك�شف م�شدر مطلع  
بح�ش���ب وكالة ال�شحاف���ة امل�شتقل���ة )اإيبا( عن 
ج���زء م���ن تفا�شي���ل م�ش���روع قان���ون املوازنة 
العامة للدولة العراقية لعام 2010 واملعرو�شة 

امام اأع�شاء جمل�س النواب العراقي ، يبن ان 
املبل���غ االجم���ايل الذي  دف���ع لع���ام 2009 كان 
ترليون���ن و)153( مليار دين���ار، اي ما يقارب  
ملي���اري دوالر. وكان جمل�س االمن الدويل قد 
ا�ش���در بعد ح���رب اخللي���ج االوىل �شل�شلة من 
الق���رارات بحق الع���راق، اعترته���ا احلكومة 
العراقي���ة جمحفة ومنها ق���رار دفع تعوي�شات 
للكوي���ت من خالل اقتط���اع جزء م���ن اإيرادات 

النف���ط العراق���ي وامل�ش���در لل���دول الغربي���ة.
ون�شب���ت اأزم���ة �شيا�شي���ة كب���رية ب���ن العراق 
والكوي���ت على اث���ر مطالبة بع�س م���ن اأع�شاء 
اجلان���ب  باإل���زام  العراق���ي  الن���واب  جمل����س 
الكويت���ي بدف���ع تعوي�ش���ات للع���راق مل�شاهمة 
الكوي���ت بغ���زو الع���راق م���ن قب���ل الوالي���ات 
املتحدة وحلفائها ما اأدى اىل احتالله واإحداث 

اأ�شرار ج�شيمة بالبيئة واملجتمع.

العراق يدفع اأكرث من ترليوين دينار كتعوي�شات 
للكويت خالل عام 2009

بغداد/ املدى 
اأك���د النائب عبد مطلك اجلبوري رئي�س الكتل���ة العربية امل�شتقلة داخل الرملان ان معركتنا 
م���ع االره���اب يجب ان تك���ون معركة معلوم���ات ال معركة ت�شتخ���دم بها الق���وة م�شددًا على 
�ش���رورة توفر عنا�شر كف���وءة يف اال�شتخبارات واملخابرات واالم���ن تقوم برفد املنظومة 
الع�شكرية باملعلومة الدقيقة قبل ح�شول احلدث وبن اجلبوري يف حوار �شيف اخلمي�س 

ل�)املدى( باأن م�شاكل العراق بداأت مع ت�شكيل جمل�س احلكم املوؤقت وفق مبداأ املحا�ش�شة
ن�س احلوار �س 3 

�شيف اخلمي�س عبد مطلك اجلبوري

 ل� )املدى( :معركتنا مع الرهاب حت�شمها املعلومة 
ولي�شت القوة


