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جريدة �سيا�سية يومية

فخري كرمي

�صفحة

ا�ست�شهاد ثمانية �أ�شخا�ص بينهم �ستة �أطفال
و�إ�صابة � 41آخرين يف مدينة ال�صدر

ت�سجيل  33حالة وفاة باالنفلونزا الوبائية
فى البالد

بغداد /املدى
قالت م�صادر ال�شرطة ويف ح�صيلة اخ�يرة ان "ثمانية ا�شخا�ص بينهم �ستة اطفال
من التالميذ ،قتلوا وا�صيب � 41آخرون بينهم  25تلميذا وثالثة مدر�سني بجروح".
وقد �أكدت ح�صيلة �سابقة مقتل خم�سة وا�صابة  34اخرين بجروح جراء االنفجار.
وا�ضافت امل�صادر ان "االنفجار وقع عند مدخل مدر�سة (ابا ذر) االبتدائية للبنني يف
مدينة ال�صدر يف بغداد".وادى االنفجار اىل حدوث حفرة قطرها حواىل اربعة امتار،
وفقا ملرا�سل (ا ف ب).من جانبها اعلنت قيادة عمليات بغداد ان "مدير املدر�سة كان
يقوم بحرق النفايات عندما حدث انفجار لعبوات نا�سفة كانت خمب�أة حتت املكان".

بغداد /قي�س عيدان
�أرتفع معدل الوفيات امل�سجلة ر�سميا فى عموم امل�ؤ�س�سات ال�صحية واخلا�صة باالنفلونزا
الوبائية فى البالد اىل  33حالة بعد ان كانت  26حالة لاليام املا�ضية ،وبني م�صدر خمول
ف ��ى وزارة ال�صح ��ة لـ (املدى) �أم�س ان عدد الوفيات قد ارتفع فى حمافظة دياىل بعد ان مت
ت�سجي ��ل حال ��ة الوفاة الثامنة فيما اليزال معدل الوفيات ف ��ى بغداد ع�شر حاالت و�سجلت
الديوانية ودهوك حالتي وفاة اما بقية احلاالت فقد توزعت حالة واحدة يف كل حمافظة
م ��ن املحافظ ��ات االخرى؛ امل�ص ��در ا�شار اىل ان مع ��دل اال�صابات بهذا الوب ��اء مل يتجاوز
الثالثة االف فى عموم البالد مبا فيها اال�صابات يف �صفوف القوات متعددة اجلن�سية.

تفا�صيل اخرى �ص2
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طالباين  :خطونا خطوة مهمة ال�ستكمال البناء الدميقراطي
بغداد  /املدى
يف اول خطاب ل��ه بعد اق��رار تعديالت
ق��ان��ون االنتخابات ويف ب��ادرة لتثبيت
التوافق ال�سيا�سي وت�شجيعا منه للجهود
الرامية اىل ا�ستقرار الو�ضع واملحافظة
على الدميقراطية يف البالد ،وجه رئي�س
اجلمهورية جالل طالباين ،ام�س االثنني
ك�ل�م��ة اىل ال���ش�ع��ب ال �ع��راق��ي مبنا�سبة
�إقرار قانون الإنتخابات هن�أ فيها جميع
ابناء ال�شعب باقرار قانون االنتخابات،
ك�م��ا �شكر جميع االط� ��راف ال�سيا�سية
وامل��رج�ع�ي��ات ال�ت��ي �ساهمت يف و�ضع
حلول مقبولة لدى اجلميع وكل من �ساهم
يف تقريب وجهات النظر و�إ�سداء العون
والن�صيحة وخا�صة بعثة الأمم املتحدة
يف العراق و�سائر الأ�صدقاء واحللفاء.
وق��ال طالباين :ان بالدنا خطت خطوة
مهمة �أخرى على طريق ا�ستكمال البناء

ال��دمي�ق��راط��ي و�إق��ام��ة دول��ة امل�ؤ�س�سات
و�ضمان التعبري احلر عن �إرادة ال�شعب،
ب�إقرار قانون االنتخابات الذي غدا بحق
منجز ًا تاريخي ًا ميهد النتخابات عامة
تكر�س مبادئ التعددية والتداول ال�سلمي
لل�سلطة يف �أجواء التناف�س احلر النزيه.
وا�ضاف :ان هذا القانون و�ضع بالدَنا
على �أعتاب مرحلة جديدة يف م�سريتها
ال�شاقة والطويلة لإزالة خملفات اجلور
واال�ستبداد وكبت احلريات ،واالنتقال
نحو بناء امل�شروع الدميقراطي الطامح
�إىل �ضمان امل�ساواة التامة للمواطنني
بو�صفهم �أن� ��داد ًا متكافئني م��ع احلفاظ
ع �ل��ى اخل���ص��ائ����ص ال �ق��وم �ي��ة واح �ت�رام
االنتماءات والتقاليد الدينية والعرقية
واملذهبية.
وا�شار طالباين يف كلمته اىل ان م�صاعب
وع��راق�ي��ل جمة اكتنفت م�سريتنا نحو

حتقيق هذه الأه��داف .وهددتها �أخطار
فادحة كان يف مقدمتها الإرهاب الهمجي
وحم� ��اوالت �إث� ��ارة الفتنة واالح �ت�راب
بهدف عرقلة وتعطيل العملية ال�سيا�سية
�أو الدفع بها نحو �أزمات خانقة وحرفها
عن امل�سار الدميقراطي.
مبينا ان��ه ورغ��م افتقار غالبية القوى
ال�سيا�سية �إىل خربة العمل الربملاين يف
ظل �أج��واء االنفتاح والدميقراطية ،فان
جتربة �إع��داد و�إق��رار قانون االنتخابات
�أثبتت �إننا قطعنا �شوط ًا مهم ًا ك ّر�س فكرة
االعتماد على التوافق ومواءمة امل�صالح
واحرتام الر�أي الأخر ،وغ ّلب لغة احلوار
والتفاهم على لغة الت�شاحن و�أ�ساليب
العنف ،وهذا التحول النوعي هو دليل
قاطع على �أن �شعبنا وق��واه ال�سيا�سية
مت�ك�ن��وا م��ن �إر���س��اء لبنة �أ��س��ا��س�ي��ة يف
�صرح البنيان الدميقراطي ال��ذي ي�ؤمن

احلريات ويكفل املناخات الالزمة لتوفري
اخلدمات و�ضمان حياة كرمية ومرفهة
تليق مبواطني العراق اجلديد.
واك ��د ط��ال �ب��اين� :إن ال �ق��ان��ون اجلديد
ال��ذي يعتمد مبد�أ القائمة املفتوحة� ،إذ
يوفر للناخب حرية اكرب يف اختيار من
ميثله يف ال�سلطة الت�شريعية ،ف�أنه يف
الوقت ذات��ه يلقي على عاتقه م�س�ؤولية
خ�ط�يرة يف اخ�ت�ي��ار امل��ر��ش�ح�ين الأكف�أ
والأف �� �ض��ل وال �ق��ادري��ن ع�ل��ى النهو�ض
بالأعباء الكبرية عند ممار�سة مهماتهم
الت�شريعية والرقابية يف �إط��ار املجل�س
النيابي .وهذا ما يعزز دور املواطن يف
�صنع القرار ودفع امل�سرية الدميقراطية
ومراقبة م�ؤ�س�سات الدولة.
وينبغي للحملة االنتخابية التي �ستبد�أ
عما قريب �أن تكر�س �أج ��واء التناف�س
ال �ن��زي��ه احل ��ر وت �ك��اف ��ؤ ال �ف��ر���ص �أم ��ام

ت�شكيل فرق ملراقبة ا�ستخدام املال العام
يف احلمـــالت االنتخابية

بغداد /املدى
ت�ستع ��د هيئة النزاه ��ة لت�شكيل فرق ملراقب ��ة ا�ستخدام
امل ��ال الع ��ام يف احلم�ل�ات االنتخابي ��ة للمر�شح�ي�ن
وفعالي ��ات الكيان ��ات ال�سيا�سية املر�شح ��ة لالنتخابات
الربملانية .2010
جاء ذلك بح�سب بيان الهيئة الذي ح�صلت (املدى) على
ن�سخ ��ة منه ام�س االثنني ،وا�ض ��اف البيان ان ت�شكيل
الهيئ ��ة �سبعة ع�شر فريقا ي�أتي لك�شف ا�ستخدام اموال
وم ��وارد الدول ��ة يف احلم�ل�ات االعالمي ��ة للمر�شحني.
وتاب ��ع البيان ان هذه الف ��رق �ستبا�شر عملها منذ اليوم

االول النط�ل�اق احلم�ل�ات االنتخابية املزم ��ع اجرا�ؤها
يف اال�شه ��ر االوىل م ��ن الع ��ام املقب ��ل ،م�ش�ي�را اىل ان
ذلك ي�أتي لغر�ض �ضم ��ان نزاهة وقانونية االنتخابات،
كم ��ا �ستت ��وزع ه ��ذه الف ��رق بواق ��ع فري ��ق رقاب ��ي يف
كل حمافظ ��ة يعم ��ل بالتن�سي ��ق م ��ع مكت ��ب املفو�ضي ��ة
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات يف املحافظ ��ة املعني ��ة ،ا�ضاف ��ة
اىل تخوي ��ل مكتب ��ي كرك ��وك ونينوى لت�شكي ��ل فريقي
عم ��ل ا�ضافيني ملراقب ��ة احلمالت االنتخابي ��ة يف اقليم
كرد�ست ��ان وبالتن�سيق م ��ع ممثيلة الهيئ ��ة يف االقليم.
واك ��د البي ��ان ان مهم ��ة ه ��ذه الف ��رق مراقب ��ة احلمالت

الدعائية واالنتخابية ور�ص ��د املخالفات من املر�شحني
والفعاليات ال�سيا�سية للكيانات املر�شحة ،التي تنطوي
عل ��ى ا�ستغ�ل�ال امل ��ال الع ��ام يف حمالته ��ا االنتخابية.
يذكران الهيئة قد �شكلت يف �شهر ت�شرين االول املا�ضي
ثماني ��ة ع�شر فريق ��ا تعمل لتدقيق �شه ��ادات املر�شحني،
وذل ��ك م ��ن خالل ت�سل ��م ن�سخ م ��ن �شه ��ادات املر�شحني
املقدم ��ة اىل مفو�ضية االنتخابات وتدقيقها والت�أكد من
�صحة �صدورها ميداني ��ا ،واحالة املزورين اىل مكاتب
التحقيق ��ات لفتح ق�ضايا جزائية بحق من يثبت تقدميه
�شهادة مزورة.

املر�شحني لعر�ض براجمهم و�أفكارهم
ع�ل��ى ال�ن��اخ�ب�ين ،وا�ستمالتهم ب��ال��ر�أي
ال��راج��ح والربنامج امل��درو���س وال�سعي
املخل�ص خلدمة الوطن وامل��واط��ن .وال
ب��د م��ن ت��وف�ير ال�ضمانات الكاملة لكي
ي�ستفاد م��ن م ��وارد ال��دول��ة و�أجهزتها
املعنية باالنتخابات وب�شكل خا�ص على
ال�صعيدين الإعالمي والدعائي من قبل
اجلميع و�أن تتاح �أي �إمكانية لها على
ق��در امل�ساواة للمر�شحني على اختالف
انتماءاتهم ومواقفهم ،يف ظ��ل حر�ص
كامل على البقاء �ضمن الأطر والأ�ساليب
القانونية والأجواء الدميقراطية.
و�شكر رئي�س اجلمهورية جميع الأطراف
ال�سيا�سية واملرجعيات التي �ساهمت يف
و�ضع حلول مقبولة لدى اجلميع وكفلت
دميومة العملية ال�سيا�سية .وجلميع من
�ساهم يف تقريب وجهات النظر و�إ�سداء

ال �ع��ون وال�ن���ص�ي�ح��ة م���ش�يرا ب�صورة
خا�صة �إىل دور بعثة الأمم املتحدة يف
العراق و�سائر الأ�صدقاء واحللفاء.
�إن هذا القانون لبنة �أخ��رى ت�ضاف �إىل
البنيان ال��دمي�ق��راط��ي ال ��ذي ينبغي �أن
نحر�ص على �صونه و�إعتباره ال�ضمانة
الأك �ي��دة لل�سري ببالدنا نحو ا�ستكمال
ال�سيادة وا�ستتباب الأم��ن واال�ستقرار
وت��وف�ير اخل��دم��ات وت��أم�ين الرفاهية
واخلري لأبناء �شعبنا كافة.
وك� ��ان ط��ال �ب��اين ق��د ب ��ذل ج �ه��ود ًا
حثيثة للخروج من �أزم��ة قانون
االن�ت�خ��اب��ات تكللت بالنجاح
بعد ان ت��اب��ع ب�شكل د�ؤوب
توافقات االط��راف والكتل
ال�سيا�سية وع �م��ل على
ان���ض��اج�ه��ا ل �ت �خ��رج يف
ح� �ل ��ة ج� ��دي� ��دة ت��زخ��ر

ب ��ال� �ت� �ف ��ا�ؤل واخل� �ي��ر جلميع
العراقيني.
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"ال�سبع ق�صور" مدينة الربك الآ�سنة واملوت املفاجئ
ه���ادي اح��م��د  :م��ا���ض��ون يف اق��ام��ة ال����دوري للمو�سم اجلديد

بغداد /املدى
منطق ��ة ال�سبع ق�ص ��ور ا�سمها على غري
م�سم ��ى ،تع ��اين م ��ن نق� ��ص كب�ي�ر يف
اخلدم ��ات كالتي ��ار الكهربائ ��ي وامل ��اء
وغياب امل�ؤ�س�سات الرتبوية ا�ضافة اىل
ال�صحية ما اثر ب�شكل مبا�شر على حياة

�ساكنيها ،كما خل ��ف اهمال هذه املنطقة
بركا من املياه الآ�سنة وزعت املوت على
اطفاله ��ا بالت�ساوي وه ��م يف "اح�ضان
امهاتهم".
وحر�صت (املدى) يف جولتها ب�أزقة هذه
املنطق ��ة املن�سية عل ��ى ان تنق ��ل معاناة

امل ��ر�أة ال�شريح ��ة االك�ث�ر ت�ض ��رر ًا م ��ن
تن�صل اجلهات احلكومي ��ة �سواء كانت
اخلدمية او ال�صحية من اداء مهامها يف
�صيانة وت�أهيل م�شاريع البنى التحتية
ذات التما� ��س املبا�شر بحياة املواطنني،
اذ تع ��اين رب ��ات البي ��وت يف منطق ��ة

البنتاغون يرتك معدات ع�سكرية
بقيمة  30مليون دوالر يف العراق
بغداد /وكاالت
وافق ��ت وزارة الدف ��اع الأمريكي ��ة (البنتاغ ��ون)
على قواعد جديدة منظمة حلجم وقيمة املعدات
الت ��ي ميك ��ن جلي�شه ��ا يف الع ��راق الت�ب�رع به ��ا
للحكوم ��ة العراقي ��ة مت مبقت�ضاها زي ��ادة �سقف
التربع ��ات بواقع � 15ضعفا �إىل  30مليون دوالر
بدال من مليوين دوالر يف ال�سابق.
واكد م�صدر �صحفي بح�سب (�سوا) انه مبقت�ضى
ال�سلط ��ة اجلدي ��دة الت ��ي منحته ��ا (البنتاغ ��ون)
للق ��ادة الأمريكيني يف العراق ،ف�إنهم قد يقومون
بالتربع مبع ��دات تبلغ قيمته ��ا  30مليون دوالر
من كل من�ش�أة �ستغادرها القوات الأمريكية وذلك
بزي ��ادة � 15ضعفا عن ال�سقف ال ��ذي مت حتديده
يف عام  2005والذي بلغ مليوين دوالر .م�شري ًا
اىل �أن ال�سق ��ف اجلدي ��د للمع ��دات الت ��ي ميك ��ن
الت�ب�رع به ��ا �سينطب ��ق عل ��ى العديد م ��ن املواقع
الت ��ي م ��ن املق ��رر �أن يخليه ��ا اجلي� ��ش الأمريكي
بنهاي ��ة ال�صيف املقب ��ل والتي يبل ��غ عددها نحو
 280من�ش� ��أة بخ�ل�اف �س ��ت قواعد كب�ي�رة وعدد
�آخر من القواعد ال�صغرية.م�ضيفا �أن هذا القرار
�أث ��ار جدال وا�سع ��ا يف البنتاغ ��ون ،ال�سيما حول
�إمكاني ��ة �أن ي�ؤث ��ر ترك ه ��ذه املع ��دات للعراقيني
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ال�سبع ق�صور من ظاهرة طفح املجاري
الدائ ��م عل ��ى م ��دار ال�سنة والت ��ي تنقل
االمرا� ��ض وتنتق ��ل اىل داخ ��ل املن ��ازل
خملف ��ة ا�صابات مر�ضي ��ة خطرية تفتك
باالطفال خالل �ساعات معدودة.
تفا�صيل �ص9

الأردنيون غري مقتنعني ب�أداء
وزراء حكومتهم احلالية

عل ��ى خط ��ة زي ��ادة ع ��دد الق ��وات االمريكي ��ة يف
�أفغان�ستان.
فيم ��ا نقل امل�صدر ع ��ن م�س�ؤول ع�سكري امريكي
�إن القواع ��د الت ��ي مت حتديده ��ا لتنظي ��م حج ��م
املع ��دات الت ��ي ميكن تركه ��ا تفتقر لرقاب ��ة كافية
وتخف ��ق يف التعامل مع احلاجة العاجلة للقوات
الأمريكي ��ة يف �أفغان�ست ��ان ،والت ��ي حتت ��اج �إىل
ذات الأن ��واع م ��ن املع ��دات التي ترتكه ��ا القوات
الأمريكية يف العراق.
من جهته ا�صدر الرئي�س االمريكي باراك �أوباما
اال�سب ��وع املا�ضي قرارا بار�س ��ال � 30ألف جندي
يف غ�ض ��ون �ست ��ة �أ�شه ��ر �إىل �أفغان�ست ��ان الت ��ي
يتواجد بها نحو � 68ألف جندي �أمريكي.
فيما قال نائب وكيل وزارة الدفاع �أالن اي�ستيفيز
�إن ت ��رك قواع ��د ق ��ادرة عل ��ى العمل ب�ش ��كل كامل
للحكوم ��ة العراقي ��ة يظ ��ل هدف ��ا هام ��ا وحيوي ��ا
لتمك�ي�ن العراق من امتالك قدرات مدنية .م�شري ًا
اىل طل ��ب الق ��ادة الأمريكي�ي�ن يف الع ��راق م ��ن
البنتاغ ��ون يف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن الع ��ام احلايل
بع ��دم و�ضع قيود عل ��ى حجم التربع ��ات املقدمة
للحكومة العراقية على �أنواع حمددة من املعدات
يف القواعد التي �سيتم �إغالقها.

عمان /وكاالت
�أظهرا�ستط�ل�اع للر�أي ن�شرت نتائجه ام�س االثنني �أن االردنيني
قيموا "�سلبي ��ا" �أداء الفريق الوزاري حلكوم ��ة رئي�س الوزراء
نادر الذهبي الذي و�صفوه بـ".غري مقنع".
ووف ��ق نتائج ا�ستطالع اج ��راه مركز الدرا�س ��ات ال�سرتاتيجية
يف اجلامعة االردنية مبنا�سبة مرور عامني على ت�شكيل حكومة
الذهب ��ي ف� ��أن "تقيي ��م اداء الفريق ال ��وزاري هو تقيي ��م �سلبي،
املواطن ��ون وق ��ادة ال ��ر�أي يعتق ��دون �أن الفريق ال ��وزاري غري
مقن ��ع" .وبح�سب اال�ستطالع الذي اج ��ري مطلع ال�شهر احلايل
عل ��ى عينة من � 1180شخ�ص ًا فق ��د "توافقت �أكرثية الر�أي العام
على �أن الفريق الوزاري غري قادر على حتمل م�س�ؤولياته وغري
ق ��ادر عل ��ى القيام ب�أعمال ��ه" .ور�أى  %31فقط م ��ن املواطنني �أن
احلكوم ��ة جنح ��ت يف احلد م ��ن البطالة و %34فق ��ط قالوا انها
جنح ��ت يف احلد م ��ن الفقر فيم ��ا ر�أى  %28انه ��ا جنحت بربط
الرواتب مبعدالت الت�ضخم.
ووج ��د اال�ستط�ل�اع ان تقيي ��م �أداء احلكوم ��ة يف الق�ضاي ��ا
االقت�صادي ��ة مثل حماي ��ة ذوي الدخل املح ��دود ،وتوفري فر�ص
عمل وربط الدخل مبعدالت الت�ضخم "كان �سلبيا جدا".وخل�ص
اىل �أن "الظ ��روف االقت�صادي ��ة للمواطنني ه ��ي �أ�سو�أ مما كانت
علي ��ه قب ��ل �ست ��ة �أ�شه ��ر وتوقعاته ��م لظروفه ��م االقت�صادية هي
توقع ��ات ال يحبوها الأمل ،حيث يتوقع ��ون �أال يطر�أ اي حت�سن
عليها بل �ستكون �أ�سو�أ خالل ال�ستة �أ�شهر املقبلة".

ترحيب �سيا�سي باقرار التعديالت وموعد االنتخابات اليزال جمهو ًال

ليلة طويلة يف بغداد ق�صرت بعد �إقرار قانون االنتخابات
ترجمة/املدى
�سحب امل�شرعون القانونيون العراق
من حافة ازمة د�ستورية ليل االثنني
 ،متو�صلني اىل تواف ��ق يف الدقائق
االخرية ،ت�سمح باجراء االنتخابات
الوطني ��ة االوىل بع ��د ع ��ام .2005
وكم كان ذلك الي ��وم طويال بالن�سبة
لل�سيا�س ��ة العراقي ��ة! اذ ان االتف ��اق
االول ح ��ول قان ��ون االنتخاب ��ات قد
تداع ��ى ب�سب ��ب االنق�س ��ام الطائفي،
عل ��ى الرغم م ��ن هب ��وط يف حوادث
العن ��ف .واخلالفات ح ��ول القانون
ته ��دد اي�ض ��ا بتعقي ��د االن�سح ��اب
االمريكي من العراق.
فبعد ا�شهر من اجلدل ،اجتمع جمل�س
الن ��واب العراقي قب ��ل منت�صف ليل
االثن�ي�ن للموافق ��ة عل ��ى اتف ��اق مت
التو�صل اليه خل ��ف االبواب املغلقة
بعد مداوالت ا�ستمرت عدة �ساعات،
وبع ��د موافق ��ة االط ��راف املتع ��ددة
علي ��ه ،االم ��ر الذي ال يه ��دد بانهياره
م�ستقب�ل�ا .وقد ب ��ذل الدبلوما�سيون
الأمريكي ��ون وامل�س�ؤولون يف االمم
املتح ��دة جه ��دا كب�ي�را يف االي ��ام
الأخ�ي�رة م ��ن اج ��ل التو�ص ��ل اىل
ت�سوي ��ة ح ��ول املو�ض ��وع  ،ولكنه ��م
كانوا غري واثقني من النجاح بعد ان
ا�ستمرت امل ��داوالت بني ال�سيا�سيني
العراقيني �ساعات طويلة.
ويف ي ��وم ام�س االول االحد  ،جتمع

عدد م ��ن الدبلوما�سيني االجانب يف
(كافتريي ��ا) جمل�س الن ��واب ،والذي
تعر� ��ض حلادث انفج ��ار يف ،2007
ملوازنة ومقارنة املالحظات املتجمعة
لديهم من اج ��ل الو�صول اىل نتيجة
ما حتقق يف تلك ال�ساعات.
ان االتف ��اق االخ�ي�ر مل يك ��ن خمتلفا
كث�ي�را ع ��ن القان ��ون اال�سا�س ��ي
لالنتخاب ��ات ،وال ��ذي مت نق�ض ��ه من
قبل نائب رئي�س اجلمهورية ،طارق
الها�شم ��ي ،ب�سب ��ب اعرتا�ض ��ه عل ��ى
احل�ص� ��ص املخ�ص�ص ��ة للمهاجري ��ن
العراقيني يف اخلارج.
واخل�ل�اف ا�سا�سا ارتكز على حتديد
اع ��داد املقاع ��د يف جمل� ��س النواب،
التي �ستكون من ن�صيب املجموعات
العرقي ��ة والطائفية ،والتي كانت كل
واح ��دة منها حت ��اول احل�صول على
اك�ب�ر ع ��دد م ��ن املقاع ��د يف املناطق
التي له ��ا قوة فيه ��ا .وب�سبب ت�أجيل
االح�ص ��اء ال�س ��كاين للب�ل�اد وال ��ذي
كان مقررا �إجرا�ؤه م�سبقا خالل هذا
الع ��ام ،ف ��ان الع ��راق ال ميتلك �سجال
دقيقا عن عدد �سكانه.
وق ��د تعر�ض ��ت مناق�ش ��ة قان ��ون
االنتخاب ��ات اىل الت�أجي ��ل  11م ��رة
وعندم ��ا تو�صل الربمل ��ان اىل اتفاق
يف الثامن من ت�شرين الثاين ،اعترب
االم ��ر حدثا مهما وخطوة كبرية اىل
االمام.

وقد خ�ش ��ي امل�س�ؤولون االمريكيون
م ��ن اع ��ادة نق� ��ض ذل ��ك االتف ��اق
ونا�ش ��دوا امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن
وامل�شرعني القانونيني لتجاوز حافة
الهاوية.
واعل ��ن البي ��ت االبي� ��ض يف بي ��ان
ي ��وم االح ��د ،ان الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكي ��ة ترح ��ب باملوافق ��ة عل ��ى
قانون االنتخابات يف العراق.
وم ��ع ذلك فان اللي ��ل كاد ان ينت�صف
دون الو�ص ��ول اىل اتف ��اق م ��ا ،م ��ع
خماوف من اعادة نق�ضه.
ويف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة لي�ل�ا  ،ب ��دا
للجمي ��ع ان اخلط ��وط اخلارجي ��ة
لالتفاق ق ��د ا�صبح ��ت وا�ضحة:وان
عدد املقاع ��د �سيزداد اىل  325مقعدا
بع ��د ان كان  275مقع ��دا ،وخ�ص�ص
التعدي ��ل  310مقاع ��د للمحافظ ��ات
العراقي ��ة الـ  18ويخ�ص� ��ص الباقي
للعراقي�ي�ن يف خ ��ارج الب�ل�اد وم ��ع
ذل ��ك فان امل�شرعني كان ��وا ما يزالون
ي�ساوم ��ون عل ��ى كيفي ��ة متثي ��ل
امل�سيحيني.
وكان رئي�س ال ��وزراء نوري املالكي
قد حذر م ��ن ت�أجي ��ل الت�صويت على
القان ��ون ،وكان ��ت هن ��اك خم ��اوف
الع ��ادة قان ��ون انتخاب ��ات 2005
والتي قوطعت من جهات خمتلفة.
وق ��د �شه ��د الع ��راق خ�ل�ال اال�سبوع
ع ��ددا م ��ن اح ��داث العن ��ف .ومع ان

معظ ��م التفج�ي�رات ق ��د ح�صل ��ت يف
مناط ��ق حم ��ددة ،فان االهتم ��ام كان
مرك ��زا عل ��ى ع ��دم �سح ��ب االطراف
االخرى اىل العنف.
والآن وبع ��د �ص ��دور قان ��ون
االنتخابات ف ��ان الراحة �ستكون من
ن�صيب القادة الع�سكريني االمريكني
والذي ��ن و�ضعوا ج ��دول االن�سحاب
من العراق بناء عليه.
وق ��د تقل� ��ص يف الع ��راق ال ��دور
الع�سكري االمريكي ب�شكل كبري ،مع
ان الر�أي اىل جان ��ب تواجد معقول
له ��م يف مرحلة االنتخاب ��ات وت�سلم
احلكومة زمام ال�سلطة الحقا.
ويف ه ��ذا ال�صدد اعل ��ن امل�س�ؤولون
ع ��ن االنتخاب ��ات انه ��م بحاج ��ة اىل
 60يوم ��ا م ��ن اج ��ل اع ��داد اوراق
االقرتاع وت�أم�ي�ن املراكز االنتخابية
والتح�ض�ي�ر ب�شكل ع ��ام للت�صويت،
�أي ان عملي ��ة االنتخ ��اب �ستج ��ري
تقريبا نهاية �شهر �شباط.
وكان اجل�ن�رال راي اوديرن ��و ،قائد
الق ��وات االمريكي ��ة يف العراق اعلن
ان اجلي� ��ش ق ��د و�ض ��ع ج ��دوال مرنا
لالن�سح ��اب ،يت�ضمن خط� � ًة ،لتقدمي
االن�سح ��اب يف الربي ��ع ،م ��ن اج ��ل
التواف ��ق مع خط ��ة الرئي� ��س اوباما
خلروج كاف ��ة القوات من العراق مع
حلول �شهر �آب عام .2010
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