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جريدة �سيا�سية يومية

�صفحة

دينار

�إق��رار قان��وين زي��ادة روات��ب املتقاعدين
واخلدمة الع�سكرية

بغداد /املدى
اقر جمل�س النواب ام�س يف جل�سته باالجماع قانون زيادة رواتب املتقاعدين  70الف
دين ��ار .وت�شمل هذه الزيادة ا�صحاب الدرج ��ات الوظيفية ( )1فما دون من امل�شمولني
بالقان ��ون  27ل�سن ��ة  ، 2006لتكون احلدود الدنيا للروات ��ب  220الف دينار للمتقاعد
 ،و 200ال ��ف دين ��ار اذا كان املتقاعد متوفيا ولديه م�ستفي ��د واحد  ،و 210االف دينار
اذا كان للمتقاعد املتوفى م�ستفيدان اثنان  ،و 220الف دينار اذا كان للمتقاعد املتويف
ثالث ��ة م�ستفيدين فما فوق .وقال النائب ع ��ن التحالف الكرد�ستاين �سامي االترو�شي
يف م�ؤمتر �صحفي ام�س ان هيئة رئا�سة جمل�س النواب �صادقت على هذا القانون.
وكان ��ت جل�س ��ة ام� ��س قد ت�ضمن ��ت الت�صوي ��ت على م�شروع ��ي قانوين زي ��ادة رواتب
املتقاعدين واخلدمة والتقاعد الع�سكري.
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�أكدا �أن اعتماد �إح�صاء  57يقتطع �أربعة �أق�ضية من كركوك

الكرد�ستاين واالحتاد اال�سالمي يحذران من ت�أجيل االنتخابات
بغداد  /املدى
مات ��زال ق�ضية كركوك تعت�ب�ر العقبة االبرز يف
اقرار قانون االنتخابات  ،فبعد ان ف�شل الربملان
يف التو�صل اىل حل توافقي  ،ماتزال القيادات
ال�سيا�سي ��ة ت�سع ��ى حل ��ل املعوق ��ات التي متنع
التو�ص ��ل اىل اتف ��اق ينهي االزم ��ة فيما حذرت
املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ام�س
من عواقب ت�أخري تزويدها بالنظام االنتخابي
ال ��ذي يتيح له ��ا اتخ ��اذ االجراءات الت ��ي تكفل
اجراء االنتخابات الت�شريعية املقبلة .
رئي�س جمل� ��س النواب اي ��اد ال�سامرائي بحث
مع رئي�س الوزراء نوري املالكي �سبل حل ازمة
كركوك يف قانون االنتخابات.
وقال م�صدر يف مكتب ال�سامرائي لـ(املدى) :ان
رئي�س جمل�س النواب بحث مع رئي�س الوزراء

ن ��وري املالكي اخ ��ر امل�ستجدات عل ��ى ال�ساحة
ال�سيا�سية والعقب ��ات التي تواجه اقرار قانون
االنتخابات و�سبل حل ازمة كركوك.
وا�ض ��اف ان ال�سامرائ ��ي واملالك ��ي بحث ��ا
التحالف ��ات ال�سيا�سية للمرحل ��ة املقبلة وتبادال
وجهات النظر ب�ش� ��أن العملية ال�سيا�سية وافاق
تطورها مبا يحقق طموحات ال�شعب العراقي.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ح ��ذرت كتلت ��ا التحال ��ف
الكرد�ست ��اين واالحتاد اال�سالم ��ي الكرد�ساتي
من ما ا�سمي ��اه املحاوالت لت�أجيل االنتخابات
يف كرك ��وك ل�سن ��ة او �ستة ا�شه ��ر واجرائها يف
باقي املحافظات.
وقال النائب عن التحالف الكرد�ستاين �سرتيب
كاكائ ��ي يف م�ؤمتر �صحفي عق ��ده ام�س ان هذا
االم ��ر ه ��و خمالف ��ة د�ستوري ��ة ويح ��رم اهايل

كرك ��وك من امل�شارك ��ة يف االنتخابات التي هي
ح ��ق طبيعي لهم .وحملت الكتلت ��ان امل�س�ؤولية
مل ��ن يذهب لل�سعي لتحقيق ه ��ذا االمر النه حتد
لل�شعب العراقي.
وج ��دد التحال ��ف الكرد�ست ��اين واالحت ��اد
اال�سالم ��ي الكرد�ست ��اين التم�س ��ك بالد�ست ��ور
واملحكم ��ة االحتادي ��ة  ،الن هذا االم ��ر ال يخدم
اال من يلعبون مبقدرات ال�شعب العراقي .ودعا
اىل الك ��ف عن هذه املحاوالت وحل الق�ضية من
خالل املادة . 140
م ��ن جانب ��ه ق ��ال نائ ��ب رئي� ��س كتل ��ة التحالف
الكرد�ستاين �سعدي الربزجني ان مقرتح االمم
املتح ��دة يقتطع اربع ��ة اق�ضية م ��ن كركوك من
خالل دعوت ��ه العتماد اح�ص ��اء  1957وح�سب
احل ��دود االداري ��ة احلالي ��ة .وا�ش ��ار اىل ان

ا�ستقطاع  %10من رواتب وزراء كرد�ستان

اربيل /املدى
ق ��ررت "الكابين ��ة ال�ساد�سة" حلكومة �إقلي ��م كرد�ستان التي
ير�أ�سه ��ا بره ��م �أحمد �صال ��ح يف اول جل�سة له ��ا ،ا�ستقطاع
 %10من رواتب ال ��وزراء وذوي الدرجات اخلا�صة و�إحالة
ه ��ذه الن�سب ��ة اىل �صندوق دع ��م ذوي ال�شه ��داء ،كما قررت
احلكومة �إعداد ميزانية الإقليم خالل �شهر واحد.
اىل ذل ��ك عق ��د جمل� ��س وزراء اقليم كرد�ست ��ان ام�س الأحد،
�أول �إجتم ��اع له برئا�سة برهم �صالح رئي�س حكومة االقليم
وح�ضور نائب رئي�س الوزراء �آزاد برواري والوزراء.
و�أك ��د �صال ��ح بح�س ��ب � PUKmediaض ��رورة �صياغة
و�إع ��داد برنام ��ج حكومي خلدم ��ة �شعب كرد�ست ��ان وتنفيذ
الوع ��ود التي قطع ��ت �سابق ًا .و�شدد عل ��ى ان العمل الرئي�س
لهذه احلكومة هو موا�صلة املكت�سبات ومعاجلة امل�شاكل.
م ��ن جانبه �أ�شار نائب رئي�س احلكومة �آزاد برواري اىل ان
حكوم ��ة االقليم ه ��ي حكومة �شعب كرد�ست ��ان ،لذا يتوجب
عل ��ى اجلميع ان ينظر بالت�س ��اوي اىل املواطنني ،وان تقدم
م�شاري ��ع خدمي ��ة يف االقلي ��م .ه ��ذا وبح ��ث يف االجتم ��اع
مو�ض ��وع دم ��ج ال ��وزارات الت ��ي تق ��رر �سابق� � ًا توحيده ��ا،
وبه ��ذا ال�صدد تقرر ت�شكيل جلن ��ة قانونية ومتخ�ص�صة يف

الوزارات لو�ضع قانون و�آلية دمج الوزارات الـ. 6
ودعا �صال ��ح ،الوزراء املعنيني بال�ش�أن ب ��ان ال تتعدى فرتة
الدم ��ج � 6أ�شه ��ر ،واال ت�ؤث ��ر �سلب� � ًا على معام�ل�ات و�ش�ؤون
املواطن�ي�ن ،وان يك ��ون دم ��ج هذه ال ��وزارات عل ��ى ا�سا�س
تقلي�ص النفقات وزيادة الإنتاج .م�شددا ويف حال دمج هذه
ال ��وزارات اال يكون هناك اي �شاغ ��ر وظيفي لدى املوظفني
واملنت�سب�ي�ن �إليه ��ا .ويف حم ��ور �آخ ��ر من االجتم ��اع ،متت
مناق�ش ��ة تو�صي ��ات الوزارات لتق ��دمي ميزانية ع ��ام 2010
خالل �شهر واحد ،وتقدميها اىل برملان كرد�ستان للم�صادقة
عليه ��ا ،كما وطالبت رئا�سة املجل�س من وزير العدل بتقدمي
تقرير دقيق ومف�صل ب�ش�أن ميزانية ونفقات الوزارات ،كما
ق ��رر ا�ستقط ��اع  %10م ��ن امليزاني ��ة املعمول به ��ا للوزارات
والدوائر احلكومية ونقلها اىل �صرف اال�ستثمار ،و�صرفها
لتقدمي اخلدمات وتطوير االقليم.
هذا وتقرر �أي�ض ًا ا�ستقطاع  %10من ميزانية ذوي الدرجات
اخلا�ص ��ة ،و�إحالتها اىل �صندق دعم ذوي ال�شهداء ،وطالب
�صال ��ح ب ��ان تق ��وم اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س الوزراء
بتق ��دمي م�ش ��روع قانون ب�ش� ��أن ه ��ذا املو�ض ��وع اىل برملان
كرد�ستان.

االق�ضي ��ة الت ��ي يقتطعه ��ا املق�ت�رح ه ��ي كفري
وجمجمال وكالر وطوزخورماتو.
وكان مق�ت�رح االمم املتح ��دة ال ��ذي ق ��دم حل ��ل
االزم ��ة يت�ضم ��ن ت�شكي ��ل جلن ��ة م ��ن جمل� ��س
الن ��واب للعم ��ل م ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
واالمم املتح ��دة لو�ضع معايري �سجل الناخبني
امل�ستقبلي ��ة والت ��ي �ستج ��ري بع ��د مراجع ��ة
وتدقيق للزيادة احلا�صلة ا�ستنادا اىل امل�صادر
املتاح ��ة مب ��ا فيه ��ا اح�ص ��اء ع ��ام � 1957ضمن
احل ��دود االدارية لكرك ��وك .ويف ذات ال�سياق
ح ��ذرت املفو�ضية العلي ��ا لالنتخابات ام�س من
عواق ��ب ت�أخ�ي�ر تزويده ��ا بالنظ ��ام االنتخابي
ال ��ذي يتيح له ��ا اتخ ��اذ االجراءات الت ��ي تكفل
اج ��راء االنتخابات الت�شريعي ��ة املقررة يف 16
كان ��ون الثاين املقبل .ع�ض ��و جمل�س املفو�ضية

القا�ض ��ي قا�س ��م العب ��ودي ق ��ال :لدين ��ا جدول
زمني ونحن ملتزم ��ون بتوقيتات ودخلنا االن
يف مرحلة احلرج.
وا�ضاف يف ت�صريح ��ات �صحفية ام�س :قدمنا
للربمل ��ان طلبن ��ا بتزوي ��د املفو�ضي ��ة بالنظ ��ام
االنتخابي وعدد املقاعد خالل وقت قريب جدا .
النه اذا جتاوز الوقت املحدد له �سي�صبح موعد
االنتخابات يف خطر.
وذك ��ر العب ��ودي ان ��ه مت ��ت مفاحت ��ة جمل� ��س
النواب ر�سميا قبل مدة لنف�س الغر�ض ليت�سنى
ملفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات اجن ��از بع� ��ض امله ��ام
احليوي ��ة املو�ضوع ��ة �ضم ��ن اجل ��دول الزمني
العمليات ��ي للتمكن من �ضب ��ط جداولها الزمنية
الت ��ي و�ضعتها تبعا للتوقيتات التي ت�ضعها يف
كل ا�ستحقاق انتخابي.

العثور على �أج�سام م�شعة ت�سبب
ال�سرطان يف مدينة ال�صدر

معارك بني اجلي�ش
الباك�ستاين وطالبان

بغداد  /املدى
ق ��ال نائ ��ب رئي�س املجل�س البل ��دي يف مدينة ال�صدر كامل خنجر ":ان ��ه مت اخراج ج�سم
م�ش ��ع �صغ�ي�ر احلجم م ��زروع حت ��ت �أ�سفلت �ش ��ارع الأورفل ��ي مبدينة ال�ص ��در بتاريخ
 2009/10/13م ��ن قب ��ل الفرق التفتي�شي ��ة التابعة اىل (الهيئة العراقي ��ة لل�سيطرة على
امل�صادر امل�شعة)" مبدي ًا تخ ّوفه من وجود "�أج�سام �أخرى خ�صو�ص ًا وان املنطقة مكتظة
بال�سكان وان منطقة االورفلي لوحدها ت�ضم � 10آالف ن�سمة " .و�أردف خنجر" :ات�صلنا
ب ��وزارة البيئ ��ة ولكن مل نتلق ال ��رد منذ �شهر تقريب ًا ،كما قمن ��ا مبفاحتة جمل�س حمافظة
بغداد التخاذ الإجراءات الالزمة بخ�صو�ص مدى اخلطورة التي ي�سببها وجود مثل تلك
الأج�س ��ام امل�شعة" .من جانبه �أو�ضح رئي�س اللجن ��ة ال�صحية يف املجل�س البلدي لقاطع
مدين ��ة ال�صدر علي كاط ��ع قائ ًال�":أعلمنا جمل�س املحافظة باكت�ش ��اف ذلك اجل�سم امل�شع،
وهن ��اك فرق تفتي�شي ��ة �أخرى تابعة ل ��وزارة العل ��وم والتكنولوجيا تق ��وم هي الأخرى
بعمليات م�سح ميدانية يف مدينة ال�صدر للبحث والتق�صي عن وجود �أج�سام م�شعة .
مو�سعة �ص9
تفا�صيل ّ
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ا�سالم اباد  /ا ف ب
اكد اجلي�ش الباك�ستاين ام�س االحد
انه يخو�ض معارك عنيفة يف �شوارع
مدينة كانيغورام ،احدى املدن الرئي�سة
يف والية وزير�ستان اجلنوبية حيث
بد�أ قبل ا�سبوعني حملة القتالع طالبان
الباك�ستانية.
وقال اجلي�ش يف بيان له :انه بد�أ
التقدم يف مدينة كانيغورام ومتكن من
تطهري ن�صف املدينة .ويتقدم اجلنود
�شارعا بعد �شارع يف املدينة التي تعترب
مركزا تن�شط فيه حركة طالبان وقاعدة
للمقاتلني اال�سالميني االوزبك ،وحيث
يواجه الع�سكريون ر�صا�ص القنا�صة .

م�ساعد الأمني العام للأمم
املتحدة ي�صل بغداد

بغداد /املدى
و�ص ��ل اىل بغ ��داد ام�س م�ساع ��د االمني العام ل�ل�امم املتحدة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سية
�أو�سكارفرناندز تارانكو  ،املكلف بالت�شاور مع احلكومة العراقية ب�ش�أن تفجريي
االربعاء واالحد الداميني اللذين �شهدتهما بغداد.
وق ��ال الناطق با�سم بعثة االمم املتحدة يف العراق �سعيد عريقات بح�سب (وكالة
انب ��اء االعالم العراق ��ي  /واع) �إن "تارانكو" �سيلتقي وزي ��ر اخلارجية هو�شيار
زيباري وم�س�ؤولني �آخرين خالل مهمته االولية.
وكان الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة بان كي مون �أعلن االربعاء املا�ضي �أنه �سري�سل
نائب ��ه لل�ش�ؤون ال�سيا�سية مبعوث ًا اىل العراق الجراء م�شاورات مع احلكومة بعد
 4هجم ��ات �ضخمة ا�ستهدف ��ت وزارتي العدل والبلديات واال�شغ ��ال العامة ف�ضال
ع ��ن مبنى حمافظة بغداد يف االحد الدامي ،ووزارت ��ي اخلارجية واملالية يف �آب
املا�ضي.

املالكي يحذر من ت�سلل
البعث �إىل جمل�س النواب

بغداد  /املدى
ح ��ذر رئي�س ال ��وزراء نوري املالكي من ت�سلل عنا�صر من حزب البعث املنحل اىل
جمل�س النواب  ،ودعا اع�ضاءه ا ّال ي�سمحون لهم او ملن يتعامل معهم بالعمل حتت
قبته.
ودع ��ا املالك ��ي يف كلمة خالل مهرج ��ان العدال ��ة االنتقالية ملناه�ض ��ة البعث �أم�س
الأح ��د "ال�شعب العراقي وعوائل ال�شهداء وال�سجناء اىل ان يقولوا كلمتهم حتى
ال يت�سلل البعث اىل جمل�س النواب".
وا�ض ��اف بح�س ��ب (�أ ف ب) :ان "عل ��ى اع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ان ال ي�سمح ��وا
للبعثي�ي�ن او م ��ن يتعام ��ل معه ��م بالعمل حتت قبت ��ه" متابع ًا " :نق ��ول للجميع ان
العراق لن تتحقق فيه ال�سعادة واال�ستقرار مع بقاء هذه اجلرثومة ،ودليلنا على
ذل ��ك ان احدا منهم مل يقدم اعتذارا لل�شعب العراقي عن جرائم �صدام ومل يعقدوا
م�ؤمت ��را لتق ��دمي اعتذار لل�شع ��ب" م�ضيف ًا " :عل ��ى ايديهم �سالت دم ��اء العراقيني
ودخل ��ت الق ��وات الأجنبية و�سقطت �سي ��ادة العراق ،وبايديه ��م اقيمت املعتقالت
وال�سجون واملقابر اجلماعية ،وما زالوا ي�سلكون نف�س الطريق منذ العام 1969
الت ��ي زعموا انها ث ��ورة بي�ضاء يف حماولة خلداع ال�شع ��ب ،لكن حقيقتهم ظهرت
فه ��م ال يعرفون اال امل�ؤامرات ،وما زال بع�ضهم يتغطى با�سماء وحركات �سيا�سية
بعثية يف عمقها ،ويريدون برملانا بعثيا".
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