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جمل�س الرئا�س��ة ّ
يعدل
قانون جمل�س النواب املالكي ي�ؤكد حر�ص احلكومة على تطوير العالقات مع فرن�سا يف جميع املجاالت
ج��������دد ال�������دع�������وة ل����ل����م���������ش����ارك����ة يف ع���م���ل���ي���ة ال�����ب�����ن�����اء والإع�������م�������ار

بغداد  /املدى

بغداد  /املدى

ا�ص ��در جمل�س الرئا�سة ،ام�س االثنني  ،القانون رقم ( ) 23ل�سنة  ،2009اخلا�ص
بتعديل قانون جمل�س النواب رقم ( )50ل�سنة .2007
وذك ��ر بي ��ان لرئا�سة اجلمهوري ��ة  ":ان القانون ت�ضمن تعديل امل ��ادة رقم ( )1من
قانون جمل�س النواب رقم ( )50ل�سنة  2007لتقر�أ كالأتي :ت�سري �أحكام قانوين
اجلمعي ��ة الوطني ��ة رق ��م ( )3و ( )13ل�سن ��ة  2005على اع�ضاء جمل� ��س النواب
اعتب ��ار ًا من تاري ��خ �أداء اليمني الد�ستورية الع�ضائه.وتعدي ��ل املادة رقم ( )5من
القان ��ون لتقر�أ كالآت ��ي مُ
:تنح هيئة الرئا�س ��ة و�أع�ضاء جمل� ��س النواب جوازات
�سف ��ر دبلوما�سي ��ة له ��م ولأزواجهم و�أوالده ��م �أثناء ال ��دورة الت�شريعي ��ة ،و()8
�سنوات بعد انتهاء الدورة الت�شريعية".
وج ��اء يف اال�سباب املوجبة ال�صدار القانون انه � ":ش ��رع نظر ًا للدور املهم الذي
ميار�س ��ه �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب وم�ساواتهم م ��ع الوزراء يف جمي ��ع املجاالت
مبوج ��ب القانون رق ��م ( )50ولتاليف اال�شكاالت االداري ��ة واملحا�سبية احلا�صلة
� ،شرع هذا القانون".

جمل���س ال��وزراء ي�ص��ادق على
�إ�صالح نظام البطاقة التموينية
بغداد  /املدى

�ص ��ادق جمل�س الوزراء عل ��ى تو�صيات
اللجن ��ة العلي ��ا لإ�ص�ل�اح نظ ��ام البطاقة
التمويني ��ة م ��ن حي ��ث اال�سته ��داف
ومكونات البطاقة.
ق ��ال م�ص ��در يف الأمانة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء بح�س ��ب (املرك ��ز الوطن ��ي
للإع�ل�ام)� :إنه تقرر اعتم ��اد الالمركزية
يف �إدارة نظ ��ام احل�ص ��ة التمويني ��ة،
حيث �سيناط اعتماد اال�سترياد واخلزن
والنق ��ل والتوزيع باحلكوم ��ات املحلية
يف املحافظ ��ات الت ��ي تتواف ��ر فيه ��ا

الق ��درات اخلزني ��ة والنق ��ل والتوزي ��ع
والق ��درات االداري ��ة  ،م�ضيف� � ًا � ":أن
وزارة التج ��ارة �ستبا�شر بتنفيذ النظام
اجلديد بالتن�سيق م ��ع وزارة التخطيط
والتع ��اون الإمنائ ��ي ووزارة الع ��دل
وال�ش� ��ؤون االجتماعية ،م�ش�ي�را �إىل �أن
جمل� ��س ال ��وزراء خ ��ول وزارة التجارة
اتخ ��اذ �إج ��راءات �أخ ��رى تن�سج ��م م ��ع
�أه ��داف اخلطة ،من �أجل دع ��م ال�شرائح
الفق�ي�رة وا�ستمرارية رفده ��ا باملفردات
التموينية الالزمة حلني تغطيتها ب�شبكة
احلماية االجتماعية بال�شكل املنا�سب.

�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالكي
حر� ��ص احلكوم ��ة عل ��ى تطوي ��ر
العالق ��ات م ��ع فرن�س ��ا يف املج ��االت
الإقت�صادي ��ة والتجاري ��ة والنق ��ل
والنف ��ط والطاقة  ،وزي ��ادة التعاون
يف جميع املجاالت.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله وزيرة الدولة
ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية الفرن�سية
�آن م ��اري �أوراك �أم�س االثنني  ،التي
نقلت اليه ر�سال ��ة من رئي�س الوزراء
الفرن�سي فران�س ��وا فيلون � ،أكد فيها
الوق ��وف �إىل جانب الع ��راق وادانته
لالعتداءي ��ن االرهابي�ي�ن يف يوم ��ي
الأربعاء والأحد الداميني.
وج ��دد املالك ��ي الدع ��وة لل�ش ��ركات
الفرن�سية للم�شاركة يف عملية البناء
والإعم ��ار داعي� � ًا الوزي ��رة الفرن�سية
لتنظي ��م لق ��اء م ��ع الهيئ ��ة الوطني ��ة
لال�ستثمار لالطالع عل ��ى التعديالت
الت ��ي �أجريت على قان ��ون الإ�ستثمار
،ال ��ذي يقدم �ضمانات لعمل ال�شركات
ورج ��ال الأعمال ،م�ؤك ��دا �إن الفر�صة
�أ�صبح ��ت منا�سبة للعم ��ل يف العراق
بعد حتقيق املنجزات الأمنية الكبرية
الت ��ي جعلت العراقي�ي�ن يتنقلون بني
املحافظ ��ات بكل حرية  ،مو�ضحا :ان
التحديات االمني ��ة املتمثلة ب�إالعمال
الإرهابي ��ة الت ��ي ح�صل ��ت يف يومي
الأربع ��اء والأح ��د الدامي�ي�ن  ،ي ��راد
منها الت�أثري عل ��ى �إجراء االنتخابات
وا�سته ��داف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
والتجرب ��ة الدميقراطي ��ة يف البالد ،
م�ضيف ًا  ":انن ��ا حري�صون على �إقامة
عالق ��ات مبنية على �أ�سا� ��س امل�صالح

امل�شرتك ��ة وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية  ،وقد عملنا دائما على اقامة
�شبك ��ة من العالقات م ��ع دول اجلوار
 ،ولكنه ��ا جنح ��ت م ��ع البع� ��ض ومل
تنج ��ح م ��ع البع� ��ض الآخ ��ر ، ،ولذلك
طلبن ��ا من الأمم املتحدة التحقيق يف
هذه التفج�ي�رات  ،ونا�شدن ��ا الأ�سرة
الدولي ��ة الوق ��وف �إىل جانب ال�شعب
العراق ��ي  ،كم ��ا ندع ��و فرن�س ��ا اىل
م�ساندتن ��ا يف هذا االجت ��اه انت�صارا
لأرواح الأبري ��اء .م ��ن جهتها ،اكدت
�أوراك رغب ��ة بالده ��ا يف �أن يك ��ون
لل�ش ��ركات الفرن�سي ��ة ح�ض ��ور كب�ي�ر

رئي�س الوزراء نوري املالكي ووزيرة الدولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية الفرن�سية �آن ماري �أوراك
االتف ��اق علي ��ه خ�ل�ال زي ��ارة رئي� ��س
ال ��وزراء الأخ�ي�رة �إىل فرن�س ��ا  ،وقد
مث ��ل اجلان ��ب العراق ��ي وزي ��ر النقل
عامر عبد اجلبار واجلانب الفرن�سي
�آن م ��اري �أوراك.كم ��ا بح ��ث وزي ��ر
التجارة وكال ��ة �صفاء الدين ال�صايف
م ��ع وزي ��ر الدول ��ة ل�ش� ��ؤون التجارة
اخلارجي ��ة الفرن�سي ��ة �آن م ��اري
�أدريك والوفد املراف ��ق �آفاق التعاون
الأقت�ص ��ادي والتج ��اري وم�ستقب ��ل
العالق ��ات الثنائي ��ة امل�شرتك ��ة ب�ي�ن
البلدي ��ن ال�صديق�ي�ن �إ�ضاف ��ة اىل
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.

يف الع ��راق  ،وقال ��ت� :إن الرئي� ��س
�سارك ��وزي ي�ؤكد �ض ��رورة �أن تكون
فرن�س ��ا �شري ��كا �أ�سا�سي ��ا يف العراق،
م�ش�ي�رة اىل م�شارك ��ة ال�ش ��ركات
الفرن�سية يف الدورة احلالية ملعر�ض
بغداد ال ��دويل ،اىل جانب م�شاركتها
بدع ��م الع ��راق يف جم ��االت النق ��ل
والكهرب ��اء والطاقة والنفط وغريها
م ��ن املج ��االت.ويف خت ��ام اللق ��اء ،
وقعت املن�ش�أة العامة للطريان املدين
العراقي و�شركة  ADPIالفرن�سية
 ،عل ��ى الإعالن عن ت�صامي ��م و�إن�شاء
مط ��ار الف ��رات االو�س ��ط  ،والذي مت

واك ��د ال�ص ��ايف حاج ��ة الع ��راق اىل
اخل�ب�رات الفرن�سي ��ة يف جم ��االت
امل�شاريع اال�ستثماري ��ة يف ال�صناعة
والإ�سكان والزراعة والطاقة والنقل
والكهرباء ويف عموم مناطق العراق
اجلنوبي ��ة والو�سط ��ى وال�شمالي ��ة
م�ش�ي�ر ًا اىل وج ��ود رغب ��ات �أكي ��دة
ل�ش ��ركات بريطانية لتنفي ��ذ م�شاريع
عمراني ��ة وا�ستثماري ��ة يف الع ��راق،
والتي مل�سناها �أثناء زيارتنا يف وقت
�ساب ��ق للعا�صم ��ة الربيطانية  ،ف�ض ًال
ع ��ن ت�أكدنا م ��ن وجود نف� ��س الرغبة
لدى اجلانب الأملاين حيث من املقرر

�أن نزور �أملانيا قريب ًا.
م�ش ��دد ًا عل ��ى ان فر� ��ص الإ�ستثم ��ار
مفتوحة ويف كل القطاعات �إذ ب�إمكان
الع ��راق وم ��ن خ�ل�ال وزارة التجارة
فت ��ح الكث�ي�ر م ��ن الأب ��واب واملناف ��ذ
التجاري ��ة واالقت�صادي ��ة لت�سوي ��ق
املنتج ��ات الفرن�سي ��ة ع�ب�ر �ش ��ركات
جتارة املواد االن�شائي ��ة وال�سيارات
واملكائ ��ن والأ�س ��واق املركزي ��ة كون
ال�ش ��ركات الفرن�سي ��ة ق ��ادرة عل ��ى
االنت�ش ��ار مل ��ا حتظ ��ى ب ��ه املنتج ��ات
الفرن�سية من �سمعة طيبة ورغبة على
اقتناءه ��ا من قبل املواط ��ن العراقي.
هذا وقدمت الوزيرة الفرن�سية �شرح ًا
وافي� � ًا ع ��ن ال�ش ��ركات امل�شارك ��ة يف
املعر�ض للدورة  36واالخت�صا�صات
واملجاالت التي متار�سها  ،و�أكدت ان
حجم امل�شاركة الفرن�سية ت�شكل ن�سبة
 %10من جمم ��ل م�شاركات الدول يف
دورة املعر� ��ض ه ��ذه والت ��ي ت�أت ��ي
م ��ن خ�ل�ال الدع ��م الفرن�س ��ي للعراق
عل ��ى امل�ستويني احلكوم ��ي والقطاع
اخلا�ص اال�ستثم ��اري وامل�شاركة يف
واال�ستثمار يف
م�شروع ��ات الإعم ��ار
ٍ
كل املجاالت يف العراق.
ه ��ذا وزارت الوزي ��رة الفرن�سي ��ة
اجلناح الفرن�س ��ي يف معر�ض بغداد
الدويل وجتولت يف �أجنحة املعر�ض
وع�ب�رت ع ��ن �سروره ��ا وارتياحه ��ا
مل ��دى التنظي ��م الذي ت�شه ��ده الدورة
اجلدي ��دة والت�سهيالت الت ��ي يقدمها
اجلان ��ب العراقي لل ��دول وال�شركات
امل�شاركة ما ي�شكل ظاهرة لنجاح هذه
ال ��دورة االقت�صادية العلمية الثقافية
والتجارية.

ال��ه��ا���ش��م��ي :م�����س��ودة م�����ش��روع ق��ان��ون اخل��دم��ة وال��ت��ق��اع��د ال��ع�����س��ك��ري ب��ح��اج��ة �إىل مراجعة
بغداد  /املدى
�أك ��د نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ط ��ارق الها�شم ��ي �إن "م�س ��ودة
م�ش ��روع قانون اخلدم ��ة والتقاعد
الع�سك ��ري بحاج ��ة �إىل مراجع ��ة
�أخ ��رى يف بع�ض بنوده ��ا الهامة،
وخ�صو�ص� � ًا م ��ا يتعل ��ق بالرات ��ب
م ��ن جه ��ة ،و�ض ��رورة اق�ت�ران
من ��ح الرتب ��ة وتغيريه ��ا ونزعه ��ا
مبر�س ��وم جمه ��وري م ��ن جه ��ة
�أخ ��رى ،نظ ��ر ًا الرتب ��اط امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بال�سيادة وهي من املهام
الد�ستوري ��ة احل�صري ��ة ملجل� ��س
طارق الها�شمي الرئا�سة".

ذلك احل�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية
تع ��اين الفو�ض ��ى يف جم ��ال من ��ح
الرتب ��ة ونزعه ��ا وتغيريه ��ا م ��ا
ت�سب ��ب يف زعزع ��ة ا�ستق ��رار
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة والإ�ض ��رار
مبهنيته ��ا املتمي ��زة ،حي ��ث يتطلب
معاجل ��ة �سريعة ومراجعة للأوامر
الديواني ��ة الت ��ي �ص ��درت منذ ذلك
الت�أريخ".
وبخ�صو� ��ص ج ��دول الروات ��ب
املق�ت�رح ،لل�ضب ��اط ال�سيم ��ا
املتقاعدين ،الذي ت�ضمنته م�سودة
القان ��ون� ،أك ��د الها�شم ��ي �أن "ه ��ذا
اجل ��دول غ�ي�ر من�ص ��ف باعتم ��اده

و�أو�ض ��ح الها�شم ��ي �أم� ��س الإثنني
�أن "النظ ��ام ال ��ذي د�أب ��ت علي ��ه
احلكومات املتعاقبة من ��ذ ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقية ي�شري �إىل �أن منح
الرتبة ونزعها �أو الرتقية والتقاعد
تقت�ض ��ي �ص ��دور �إرادة ملكي ��ة ث ��م
حتول ��ت �إىل مر�س ��وم جمه ��وري،
وبق ��ي الأمر هكذا حت ��ى حرب عام
 ،2003حيث مت تعطيل ذلك بهدف
تخري ��ب امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة من
خ�ل�ال زج الآالف من غري امل�ؤهلني
للخدم ��ة الع�سكري ��ة وم ��ن غ�ي�ر
خريج ��ي الكلي ��ة الع�سكري ��ة يف
الق ��وات امل�سلح ��ة"  ،م�ضيف� � ًا "منذ

عل ��ى قانون رواتب موظفي الدولة
والقط ��اع الع ��ام رق ��م ( )22ل�سن ��ة
 ،"2008م�ش ��ددا على �ضرورة "�أن
يكون لل�ضباط جدول رواتب �أعلى
م ��ن �أقرانه ��م يف الوظيف ��ة املدنية
وه ��و م ��ا متع ��ارف علي ��ه يف كافة
دول العامل ،كون �أن على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية مهم ��ة عظيمة وت�ضحية
كبرية تختلف قيمتها عن الوظائف
املدنية االعتيادية".
من جهته اكد ع�ضو جمل�س النواب
ع ��ن التحال ��ف الكرد�ست ��اين عادل
توفي ��ق ال�ب�رواري �":أن قان ��ون
اخلدم ��ة والتقاع ��د امل ��دين �أق ��ر

وكذل ��ك مت �إق ��رار قان ��ون التقاع ��د
الع�سك ��ري با�ستثن ��اء فقرة واحدة
مت االعرتا�ض عليها من قبل بع�ض
النواب.
و�أو�ضح ب ��رواري بح�سب( :وكالة
�أنباء الإعالم العراقي)� :أن "قانون
اخلدم ��ة املدنية ال يخ�صنا نحن يف
جلنة الإمن والدف ��اع و�أمنا تخ�ص
اللجن ��ة املالية يف جمل� ��س النواب
الت ��ي تعم ��ل بالتن�سيق م ��ع وزارة
املالية ح�س ��ب امليزاني ��ة وواردات
الع ��راق يف الوقت احل ��ايل ،مبين ًا
�أن ميزانية العراق التتحمل ونحن
نتمن ��ى �أن يك ��ون رات ��ب املتقاع ��د

مالي�ي�ن الدنان�ي�ر  ،منوه� � ًا� :أن
الرات ��ب التقاع ��دي لع�ض ��و جمل�س
الن ��واب يبلغ �أكرث من ( )11مليون
دينار".
وعن الفرق ب�ي�ن الراتب التقاعدي
للموظف امل ��دين ( )200الف دينار
وبني اك�ث�ر من ( )11مليون دينار.
�أج ��اب � :أن "ع�ضو جمل�س النواب
يف النظ ��ام العامل ��ي بدرج ��ة وزير
و�شخ� ��ص �سيا�سي وح�سب مهماته
يع ��اين خماط ��ر كبرية ويج ��ب �أن
تكون له حماي ��ة وم�صاريف وهذه
خم�ص�صات وقتية".
م ��ن جان � ٍ�ب �آخر ق ��ال النائ ��ب عمر

ا�����س����م����اء وم����دن

برواري :قرار املحكمة االحتادية هو الفي�صل بني مطالب العرب والرتكمان
بغداد  /املدى

ق ��ال ع�ض ��و يف التحال ��ف الكرد�ست ��اين النائب
ع ��ادل برواري � ،أن موقف التحالف وا�ضح ولن
يتغ�ي�ر جت ��اه انتخاب ��ات حمافظة كرك ��وك و�أن
االجتماع ��ات ال�سابقة لن تخ ��رج ب�أية نتائج من
�ش�أنها حلحلة اخلالفات.
وق ��ال ب ��رواري بح�س ��ب (�آكاني ��وز) �أن" كتل ��ة
التحال ��ف الكرد�ست ��اين ل ��ن تبدي �أي ��ة تنازالت
مطلق� � ًا ب�ش� ��أن انتخابات حمافظ ��ة كركوك ،و�أن
الد�ست ��ور وقرار املحكمة االحتادية هو الفي�صل
بني مطالب الع ��رب والرتكمان من جهة ومطلب
التحالف الكرد�ستاين من جهة اخرى".
و�أو�ض ��ح ب ��رواري� ":أنن ��ا يف التحال ��ف
الكرد�ست ��اين ن�صر على �إج ��راء االنتخابات يف
حمافظ ��ة كرك ��وك يف موعدها املح ��دد د�ستور ًا،

�ش�أنه ��ا �ش� ��أن املحافظ ��ات الأخ ��رى ،و�أن اي
مفاو�ضات حتمل يف طياتها ت�أجيل االنتخابات
لن تقبل من التحالف الكرد�ستاين".
وتاب ��ع ع�ض ��و التحال ��ف الكرد�ست ��اين� :أن"
الأك ��راد رف�ضوا مق�ت�رح الأمم املتحدة اجلديد،
كونه خمالف� � ًا للد�ست ��ور العراق ��ي ،وهو يعطي
للمكون ��ات العربية والرتكمانية مقاعد ا�ضافية،
ويثب ��ت احل ��دود االدارية الت ��ي اقتتطعها نظام
�صدام ح�سني من املحافظة �إبان حكمه".
يف املقاب ��ل ق ��ال النائ ��ب عمر اجلب ��وري ع�ضو
املك ��ون العرب ��ي " �أن مق�ت�رح االمم املتح ��دة
اجلدي ��د يت�ضم ��ن اج ��راء االنتخاب ��ات يف
موعده ��ا املح ��دد قانون� � ًا وفق �سج ��ل الناخبني
لع ��ام  ،2009م ��ع اعطاء مقعد ل ��كل من املكونني
العربي والرتكماين ،مع اعتبار االنتخابات يف

حمافظ ��ة كركوك غ�ي�ر دائمة بل ملدة ع ��ام فقط،
عل ��ى �أن جتري يف الع ��ام الذي يلي ��ه انتخابات
بع ��د اج ��راء تدقي ��ق ل�سج ��ل الناخب�ي�ن ،ا�ضافة
اىل ع ��دم تثبي ��ت اي اث ��ار د�ستوري ��ة وقانونية
على نتائج االنتخابات م ��ن �ش�أنها ان ت�ؤثر على
الواق ��ع ال�سيا�س ��ي واالداري يف املحافظ ��ة".
بح�سب قوله.
يذكر �أن جمل�س النواب مل يتو�صل منذ اكرث من
�شهرين من املفاو�ضات واالجتماعات اىل اقرار
قان ��ون االنتخاب ��ات نظ ��ر ًا للخالف ب�ش� ��أن الية
اجراء االنتخابات يف حمافظة كركوك.
من جهته ذكر ع�ضو اللجنة القانونية يف جمل�س
الن ��واب مظه ��ر ح�سني احلكي ��م ام� ��س االثنني،
�أن ق�ضي ��ة كرك ��وك هي احد �أه ��م الأ�سباب وراء
تعطي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات وع ��دم الت�صويت

عليه خالل الفرتة املا�ضية ،داعيا املواطنني اىل
عدم حتميل الكتل ال�سيا�سية م�س�ؤولية الت�أخري
كونها تعمل وفق �آليات د�ستورية.
وق ��ال احلكي ��م بح�س ��ب (�آكاني ��وز)� :أن "قانون
االنتخاب ��ات معطل داخل جمل�س النواب ب�سبب
ق�ضية كركوك ،و�إ�صرار جميع الكتل ال�سيا�سية
عل ��ى موقفه ��ا يف �إيج ��اد ح ��ل للق�ضي ��ة ير�ضي
جميع الأطراف".
و�أ�ض ��اف" :جمل� ��س الن ��واب من�شغ ��ل حالي ��ا
مبناق�ش ��ة مق�ت�رح جدي ��د قدمت ��ه الأمم املتح ��دة
ويتعلق ب�إج ��راء االنتخاب ��ات يف موعدها وفقا
ل�سج ��ل الناخب�ي�ن اجلدي ��د ،عل ��ى �أن يخ�ص� ��ص
مقع ��د واحد للمك ��ون الرتكم ��اين و�آخر للمكون
العربي من املقاعد التعوي�ضية".
و�أو�ض ��ح احلكيم ان "املقرتح يعن ��ي �أن ت�شارك

كرك ��وك يف االنتخاب ��ات الت�شريعية املقبلة على
�أن ميار� ��س الأع�ض ��اء مهام عملهم م ��دة عام ،ثم
جت ��ري بعد ذلك انتخاب ��ات جديدة وفق �إح�صاء
عام .″1957
وتاب ��ع "املناق�ش ��ات جاري ��ة ح ��ول املق�ت�رح
ورمب ��ا �ستف�ضي �إىل ت�شكيل جلن ��ة من املجل�س
واملفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة لالنتخابات� ،إ�ضافة
اىل الأمم املتح ��دة لبلورت ��ه يف ح ��ال موافق ��ة
جميع الكتل ال�سيا�سية عليه".
يف �سياق مت�صل دعا احلكيم املواطنني اىل عدم
حتمي ��ل الربملان م�س�ؤولية ت�أخ�ي�ر �إقرار قانون
االنتخاب ��ات وع ��دم الت�صويت علي ��ه حتى الآن،
م�ؤك ��دا �أن جميع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ت�سري وفق
الآلي ��ات الد�ستوري ��ة يف مواقفها وهو ما ي�ؤدي
�إىل �إرباك العمل ح�سب تعبريه.

االعالن ع��ن متديد الداخلية ترتيث بنقل �ألف منت�سب من �شرطة ذي قار �إىل �شرطة احلدود
النا�صرية  /ح�سني العامل
� ":إن وزي ��ر الداخلي ��ة ا�ص ��در �أمر ًا الداخلي ��ة امكاني ��ة اال�ستف ��ادة م ��ن �ساب ��ق دع ��وة لتغطي ��ة تظاه ��رة
عم��ل �س��يارات البث
اك ��د رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة ذي بالرتي ��ث بتنفيذ قرار نق ��ل �ألف من عنا�صر �شرط ��ة املحافظات التي لها �سلمي ��ة لأك�ث�ر م ��ن  2000رج ��ل
ق ��ار ق�ص ��ي العب ��ادي موافق ��ة وزير منت�سب ��ي �شرط ��ة حمافظ ��ة ذي قار ح ��دود م�شرتك ��ة م ��ع دول اجل ��وار �شرط ��ة ام ��ام جمل� ��س حمافظ ��ة ذي
الف�ض��ائي لغاية  20الداخلي ��ة عل ��ى الرتي ��ث يف نق ��ل �إىل �شرطة احل ��دود .م�شري ًا اىل انه مث ��ل الب�ص ��رة ومي�س ��ان والكوت و قار احتجاج ًا على �صدور امر نقلهم
ال�شرط ��ة املذكورين يف الوقت الذي ات�صل هاتفيا بوزير الداخلية جواد دي ��اىل .الفتا اىل ان البوالين �أبدى خارج املحافظ ��ة �ضمن قيادة قوات
دعا فيه عدد من منت�سبي �شرطة ذي الب ��والين  ،حي ��ث �أب ��دى اعرتا�ضه موافقته بالرت ّيث بتنفيذ هذا القرار حر�س احلدود وال�شرطة االحتادية
من ال�شهر اجلاري
قار اىل تظاهرة �سلمية للتعبري عن عل ��ى نق ��ل قراب ��ة �أل ��ف منت�سب من حل�ي�ن عودت ��ه م ��ن ال�سف ��ر  ،حي ��ث واملطالب ��ة بالغ ��اء االم ��ر املذكور اال
بغداد /ه�شام الركابي

اعلنت اللجنة القانونية يف جمل�س النواب عن متديد
عمل �سيارات الـ  SNGللبث الف�ضائي لغاية  20من
ال�شهر اجلاري.
وقال رئي�س اللجنة بهاء االعرجي يف م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك مع مدير هيئة البث واالت�صاالت برهان
ال�شاوي ام�س :على جميع و�سائل االعالم التي
ت�ستخدم البث الف�ضائي واالذاعي االلتزام ب�إكمال
االجراءات والر�سوم القانونية.
وا�ضاف :ان قيادة عمليات بغداد ا�ستغلت املوقف
ورمت امل�س�ؤولية على الهيئة  ،وعلى قيادة عمليات
بغداد ان ت�أخذ القرار من اجلهة املخت�صة.
وتابع :ال يجوز للقيادة ان متنع الكامريات العادية
وكل من يفعل هذا فانه �سيعر�ض نف�سه للمحا�سبة
القانونية.
من جهته قال برهان ال�شاوي :ان هذه االجراءات
لي�ست تكميما لالفواه امنا اجراءات تنظيمية قانونية
 ،فر�سوم الـ( )SNGيف لبنان على �سبيل املثال
ت�صل اىل  80الف دوالر لل�سنة الواحدة يف حني ان
ر�سومنا رمزية ال تتجاوز الـ 5االف دوالر �سنويا ،
وان رخ�صة الف�ضائية مليونا ون�صف املليون دينار.

رف�ضه ��م لقرار نقل ال ��ف �شرطي من
النا�صرية اىل �شرطة احلدود.
وقال العبادي يف ت�صريح للـ(مدى)

�شرط ��ة حمافظ ��ة ذي ق ��ار للعمل يف
�شرطة احلدود.
واك ��د العب ��ادي ان ��ه �أو�ض ��ح لوزير

�سي�ص ��ار �إىل درا�س ��ة �أعمق وا�شمل
لالمر املذكور.
وكان ��ت امل ��دى ق ��د تلق ��ت يف وق ��ت

ان التظاه ��رة ارجئ ��ت يف نهاي ��ة
االم ��ر وذلك بعد ورود تطمينات من
امل�س�ؤولني املحليني بهذا ال�ش�أن.

االئتالف الوطني يعقد اجتماعا برئا�سة �إيقاف �سحب الأ�سلحة
همام حمودي
ال�شخ�صية من �ضباط ومراتب
بغداد  /املدى
ِالتطورات ال�سيا�سيةِ الداخلية
ُ
لبحث اخ ��ر
االئتالف
عق� � َد
ِ
الوطني اجتماع� � ًا برئا�سةِ همام حمودي ِ
ُ
جمل�س
االنتخابات الذي ارج�أ
�ون
وت�صدرت
واالمني ��ة يف الب�ل�اد ،
ِ
ِ
ِ
ُ
املباحثات مناق�ش ُة قان � ِ
�
ظ
لن
َهم
د
تايي
ء
االع�ضا
د
جد
،كما
مرات
�
ع
ل
الن ��واب الت�صويتَ
َ
ٍ
ُ
�دةِ
�ام القائمةِ املفتوحةِ
عليهِ
ِ
�ات ب�شان ِق�ضي ��ةِ كركوك مع
�ات املقبل ��ة م�ؤكدي ��نَ �ض ��رور َة
ا�ستمرار املباحث � ِ
يف االنتخاب � ِ
ِ
النواب اىل اتخا ِذ
�راف للو�صول ِاىل ح � ٍ�ل يُر�ضي جميع َاالطراف،داعني َجمل� � َ�س
كلِ االط � ِ
ِ
ُ
ِال�سفر
االئتالف اع�ض ��ا َء ُه بعدم
�دوام املجل�س،كما او�صى
ق ��رار ٍيُلز ُم اع�ضا َء ُه
ِ
بااللتزام ب � ِ
ِ
ُ
االئتالف على
جمل�س الن ��واب  ،و�شدد
ِجل�سات
ه ��ذا الع ��ام اىل احلج حفاظ ًا على ح�ض ��ور
ِ
ِ
�ور الو�ضع ِاالمني مع
اهمي ��ةِ تفعي ��لِ الدور ِالرقابي
ِ
ملجل�س الن ��واب ابتداء ًمبناق�شةِ تده � ِ
ؤمتر االعالمي
وزي ��ري
ِ
الدفاع والداخلية وقيادةِ
نتائج امل� ِ
عمليات بغداد كما متت مناق�شة ُ ِ
ِ
�شعار جديدٍ له.
لالئتالف الوطني العراقي الذي عُق َد م�ؤخر ًا
ِ
ِ
واختيار ٍ

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

فخري كرمي

بغداد /املدى

ام ��ر القائ ��د العام للقوات امل�سلح ��ة رئي�س الوزراء ن ��وري املالكي بعدم
�سح ��ب اال�سلح ��ة ال�شخ�صية من �ضباط ومرات ��ب الداخلية.وقال م�صدر
يف مكت ��ب القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة لـ(امل ��دى) :ان رئي�س الوزراء
ق ��رر ع ��دم �سح ��ب اال�سلح ��ة ال�شخ�صية م ��ن �ضب ��اط ومرات ��ب ال�شرطة
وذل ��ك لل�ض ��رورات االمنية .وكان ��ت وزارة الداخلية ا�ص ��درت قبل ايام
قرارا يق�ض ��ي ب�سحب اال�سلحة ال�شخ�صية من جمي ��ع منت�سبي االجهزة
االمنية ماعدا ال�ضباط وع ��دد قليل من املنت�سبني املكلفني بحماية بع�ض
ال�شخ�صيات املهمة.

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366

الهيج ��ل�" :إن الت�صوي ��ت عل ��ى
قانون اخلدمة والتقاعد الع�سكري
م�ض ��ى ب�ص ��ورة جي ��دة و�سل�س ��ة
باعتب ��ار �أن ه ��ذا القان ��ون در� ��س
ب�ص ��ورة جي ��دة م ��ن قب ��ل كل م ��ن
جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع املمثلة لكل
الكتل الربملانية املوج ��ودة درا�سة
م�ستفي�ضة ومل ي� ��أت للت�صويت �إال
بعد �أن كان هناك توافق كبري عليه
داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب وجمل� ��س
الوزراء �إ�ضافة لهيئة الرئا�سة".
وذكر الهيجل �":أن القانون �صوت
على  %99من فقراته ومل تبق لدينا
�إال فقرة واحدة".

املفو�ضية تدعو
لتزويدها بتفا�صيل
نظام القائمة وعدد
املقاعد
بغداد  /املدى
دعا ع�ضو جمل�س املفو�ضني
يف املفو�ضية قا�سم العبودي
جمل�س النواب �إىل تزويد
املفو�ضية ببع�ض التفا�صيل
املهمة املتعلقة بنظام القائمة
وعدد املقاعد كي تتمكن
من �إجراء االنتخابات
يف موعدها املقرر م�شري ًا
بح�سب "راديو �سوا" اىل
� ":أن هناك �صعوبات عديدة
تعرت�ض عمل املفو�ضية
ب�سبب الت�أخر يف �إقرار
قانون االنتخابات  ،معرب ًا
عن تفا�ؤله ب�أن تتمخ�ض
جل�سة الربملان اليوم عن
نتيجة طيبة  ،ورف�ض
العبودي االتهامات املوجهة
للمفو�ضية باخل�ضوع
ل�ضغوط من قبل التحالف
الكرد�ستاين حول �سجل
الناخبني

هاتف2322276 - 232275 :
فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
توزيع وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق /بريوت /القاهرة /قرب�ص

الربزجني
بح ��ث ال�سف�ي�ر العراقي ل ��دى لبن ��ان عم ��ر الربزجني مع
االمن اللبن ��اين �سبل ت�سهيل اجراءات من ��ح اقامة الطلبة
العراقيني الدار�سني يف لبنان.
وق ��ال الربزجن ��ي بح�س ��ب الق�س ��م ال�صحف ��ي يف املرك ��ز
الوطن ��ي لالع�ل�ام :ان ��ه زار مديرية االمن الع ��ام اللبناين
والتق ��ى مديره ��ا الل ��واء وفي ��ق جزين ��ي ال ��ذي ع�ب�ر عن
ا�ستعداده لب ��ذل اجلهود والتع ��اون لال�ستمرار يف تذليل
العقب ��ات الت ��ي تع�ت�ري الطلب ��ة واملواطن�ي�ن العراقي�ي�ن
الداخل�ي�ن اىل لبن ��ان ،مل ��ا له ��ا م ��ن انعكا�سات طيب ��ة على
االقت�صاد اللبناين والعالقات بني البلدين ال�شقيقني.
بغداد
�سلم ��ت وزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون ال�سياح ��ة والآث ��ار قوائم
ب�أ�سم ��اء �ش ��ركات نقل عراقي ��ة �إىل الدائ ��رة القن�صلية يف
وزارة اخلارجي ��ة ،بهدف اعتمادها م ��ن قبل منظمة احلج
والزي ��ارة االيراني ��ة لتفوي ��ج الزائري ��ن الوافدي ��ن �إىل
العتبات املقد�سة.
وق ��ال م�ص ��در م�س� ��ؤول يف ال ��وزارة بح�س ��ب الق�س ��م
ال�صحف ��ي يف املركز الوطني للإع�ل�ام :ان الوزارة �سلمت
�إىل اخلارجي ��ة قوائم ت�ض ��م � 515شركة لل�سياحة وال�سفر
م�سجل ��ة وجم ��ازة م ��ن قب ��ل هيئ ��ة ال�سياح ��ة ،م�ضيفا ان
القوائم �شمل ��ت � 321شركة لل�سف ��ر وال�سياحة من بغداد،
و 194من املحافظات.
يذك ��ر ان ال ��وزارة وجه ��ت �أق�سامه ��ا اخلا�ص ��ة بالتفتي�ش
واملتابعة يف املحافظات بتكثيف جهودها ملراقبة الفنادق
واملطاعم ال�سياحية.
�إبراهيم
�ش ��ددت ع�ضوة التحال ��ف الكرد�ست ��اين كاميلي ��ا �إبراهيم
عل ��ى �ضرورة تطبي ��ق وتنفيذ امل ��واد الد�ستورية املتعلقة
باملناطق املتنازع عليها ومن �ضمنها حمافظة كركوك.
و�أ�شارت �إبراهيم بح�سب "راديو �سوا" �إىل �أن "املخاوف
ت ��راود جمي ��ع الأط ��راف" ،م�ضيف ��ة �أن م�شكل ��ة "املناطق
املتنازع عليها ميكن حلها باعتماد الد�ستور".
م ��ن جهته و�ص ��ف النائب ع ��ن كتلة االئتالف عب ��د الهادي
احل�س ��اين م�شكل ��ة املناط ��ق املتن ��ازع عليها ب�أنه ��ا "تركة
ثقيل ��ة"  ،داعي ��ا �إىل معاجلته ��ا باعتماد احل ��وار والطرق
ال�سلمية.
املو�صل
ذك ��رت مديري ��ة �شرطة نين ��وى �أن حمامي� � ًا ا�ست�شهد يف
مكتبه على يد م�سلحني �أم�س الأول يف املو�صل  ،و �أردفت
املديري ��ة بح�سب (رويرتز) ان �سيارة ملغومة انفجرت ما
�أ�سفر عن مقت ��ل اثنني من امل�سلحني كانا بداخلها وا�صابة
اثن�ي�ن من املدني�ي�ن كان ��ا بالقرب منه ��ا �أم� ��س الأول  ،من
جان ��ب �آخر ذك ��رت ال�شرطة ان مدنيا �أ�صي ��ب لدى انفجار
قنبلة على الطريق ا�ستهدف ��ت احدى دورياتها يف جنوب
املدينة.
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