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جريدة سياسية يومية

� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

الن�ص قبل ن�شره يف اجلريدة الر�سم ّية رغم م�صادقة مع�صوم
ي�سعى لتعديل
ّ

�أخطاء يف فقرة الكوتا حُترج جمل�س الن ّواب
بعد �إقرار قانون االنتخابات

 بغداد /وائل نعمة
دف ��ع اخل�ل�اف الطوي ��ل عل ��ى
قانون االنتخاب ��ات الربملانية
واال�س ��تعجال يف �إق ��راره
بجل�س ��ة واح ��دة ،جمل� ��س الن ��واب اىل
الوقوع يف خط�أ قانوين ي�سعى لت�صحيحه
قبل ن�شر الت�شريع يف اجلريدة الر�سمية.
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ص ��وت ،قب ��ل
يوم�ي�ن ،عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات وثب ��ت

موع ��د �إج ��راء االقرتاع الع ��ام يف � 12أيار
املقبل.
و�صادق رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم،
�أم� ��س ،عل ��ى القانون الذي مل تطل جل�س ��ة
�إقراره �أكرث من �س ��اعة ،بعد رف�ض املحكمة
االحتادية متديد موعد االقرتاع.
وجرى اخلط�أ حني قرر الربملان يف جل�سة
الت�ص ��ويت على تعديل قانون االنتخابات،
زي ��ادة ع ��دد "الكوتا" للأقلي ��ات اىل  9بد ًال
من  ،8من دون �أن يغري الن�ص الأ�صلي.

و�أعلن ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة� ،أم� ��س ،يف
بي ��ان ح�ص ��لت (امل ��دى) عل ��ى ن�س ��خه منه
"م�صادقة رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم
االربعاء على قانون التعديل الأول لقانون
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي رقم
( )45ل�س ��نة  ."2013و�أو�ض ��ح املكت ��ب
�أن "القان ��ون �أر�س ��ل للن�ش ��ر يف اجلري ��دة
الر�سمية".
وانتق ��دت نائب ��ة ع ��ن املحافظ ��ة ،تقلي� ��ص
ع ��دد مقاع ��د الن ��واب الع ��رب يف وا�س ��ط

عل ��ى ح�س ��اب "الكوت ��ا" اجلدي ��دة ،الت ��ي
كان يفرت� ��ض ان ت�ض ��اف اىل �أعداد املقاعد
الأ�صلية لت�صبح  12مقعدا.
وقال ��ت النائب ��ة ،الت ��ي ف�ض ��لت ع ��دم ذك ��ر
ا�سمها ب�س ��بب ح�سا�سية املو�ضوع املتعلق
بحق �أحد مكونات املحافظة ،يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) ام�س� ،إنها "غري معرت�ض ��ة على
حق الك ��رد الفيلية ،لك ��ن كان من املفرت�ض
مراعاة حجم ال�سكان يف وا�سط".
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رفع التداخل مع الت�شريع اخلا�ص بانتخابات املجال�س املحليّة

تعديل قانون  21مينح املحافظني
�صالح ّيات حتريك القطعات الع�سكر ّية
 بغداد  /حممد �صباح
مين ��ح تعدي ��ل �أق ��ره
جمل�س النواب قبل �أيام
عل ��ى قان ��ون املحافظات
غ�ي�ر املنتظم ��ة يف �إقلي ��م رق ��م ،21
املحافظ�ي�ن �صالحي ��ات وا�سع ��ة
تت�ضمن حتري ��ك القطعات الع�سكرية
م ��ن دون احل�ص ��ول عل ��ى موافق ��ات
احلكوم ��ة االحتادي ��ة يف ح ��ال
حدوث �أي ��ة ا�ضطراب ��ات �أمنية تهدد
حمافظاتهم.
و�أزال ��ت ه ��ذه التعدي�ل�ات التداخ ��ل
احلا�صل ب�ي�ن هذا القان ��ون وقانون
انتخابات جمال�س املحافظات بعدما
�ألغ ��ت جمال� ��س النواح ��ي وقلل ��ت

�أع ��داد �أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظات
�إىل الن�ص ��ف تقريبا ومنحت جمل�س
ال ��وزراء حتدي ��د مواعي ��د اق�ت�راع
احلكومات املحلية.
ويق ��ول رئي� ��س جلن ��ة الأقالي ��م
واملحافظ ��ات الربملاني ��ة �س�ي�روان
�إ�سماعي ��ل يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى)،
�أم� ��س� ،إن "التعدي�ل�ات الت ��ي طر�أت
عل ��ى قانون رق ��م ( )21والتي �صوت
عليها جمل�س النواب يف الرابع ع�شر
م ��ن ال�ش ��هر اجل ��اري �ألغ ��ت جمال�س
النواح ��ي ومنح ��ت احل ��ق للق�ض ��اء
بانتخ ��اب �أو �إقال ��ة قائممق ��ام ومدير
الناحي ��ة" .وي�ض ��يف �إ�س ��ماعيل �إن
"التعدي�ل�ات ت�ض ��منت تقلي ��ل ع ��دد
�أع�ضاء جمال�س املحافظات واحت�ساب

ملحــق
اليـوم
العبادي يلتقي مريكل ونظريه
الإيطايل يف دافو�س
 بغداد /املدى

ب�سطة لبيع اخل�ضراوات يف منطقة الكرادة داخل و�سط بغداد ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

م�ست�شار حكومي :ر�صدنا  8ترليونات
دينار ملواجهة الديون
 بغداد /زهراء اجلا�سم
�أك ��د امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س ال ��وزراء مظهرحممد �ص ��الح �أن
م�ش ��روع موازن ��ة عام  ٢٠١٨ر�ص ��د �أكرث م ��ن  ٨ترليونات دينار
ملواجه ��ة خدمة الديون الداخلي ��ة واخلارجية ،و�إن تلك اخلدمات تتفاوت بني
ال�س ��نوات بح�س ��ب درجات اال�س ��تحقاق .وتابع "بع�ض الديون ي�سدّد الأ�صل
ب�شكل �أق�ساط ،م�ضاف ًا �إليها الفائدة مثل ديون دول نادي باري�س ال�سيادية يف
الوقت احلا�ضر ،وبع�ض الديون ت�سدّد الفوائد ال�سنوية فقط ،ولكن يف موعد
اال�س ��تحقاق ي�سدد �أ�صل الدين مرة واحدة مثل الديون التجارية القائمة الآن
بح�س ��ب اتفاقية نادي باري�س التي �سدّدت لقاء �س ��ندات خ�صمت بن�سبة ٪٨٠
والتي عليها �سندات العراق ."٢٨ -٢٠
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تتخوف من �إعدام  3فرن�س ّيات
باري�س
ّ
َ
قاتلن مع داع�ش يف العراق

اجلبوريّ � :أ�س�سنا جتربة متقدّ مة يف مواجهة التحدّ يات

وف��د كردي رفي��ع ميث��ل ب��ارزاين يف م�ؤمتر ّ
نظم��ه جمل���س الن ّواب

 بغداد /املدى
�ش ��ارك وف ��د كردي ميث ��ل رئي�س
حكوم ��ة الإقلي ��م نيجريف ��ان
ب ��ارزاين يف م�ؤمت ��ر نظم ��ه جمل� ��س النواب
برعاي ��ة احلكومة الكندية يعن ��ى بـ"احلوكمة
الإلكرتوني ��ة والالمركزي ��ة" .وكان رئي� ��س
الربملان �س ��ليم اجلبوري ق ��د بعث بدعوة اىل

افتتاح �أول م�شروع لتحلية املياه يف ريف بعقوبة
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الق�ضاء ي�ستعني بجهاز احلم�ض النووي ّ
للبت
بق�ضايا "نفي الن�سب"
 بغداد /املدى
�أك ��د جمل� ��س الق�ض ��اء
الأعلى� ،أم� ��س الأربعاء،
ان جه ��از احلم� ��ض الن ��ووي �س ��اهم
بح�سم الكثري من ق�ضايا نفي الن�سب.
وقال القا�ض ��ي مرت�ض ��ى الغريباوي،
يف بي ��ان ملجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى �إن
"جهاز احلم�ض النووي �ساهم بح�سم
الكثري من ق�ضايا نفي الن�سب" ،مبينا
ان "دعاوى نفي الن�س ��ب من الق�ضايا
الت ��ي تتمت ��ع بخ�صو�ص ��ية وخطورة

يف الواق ��ع العمل ��ي وله ��ا �آثاره ��ا
االجتماعي ��ة والدينية" .و�أ�ض ��اف ان
"هذه الدعاوى لها �أ�شكال عدة منها ما
يرفعه �أقارب الزوج بعد وفاته لغر�ض
نف ��ي ن�س ��ب �ش ��خ�ص من�س ��وب �إلي ��ه
وغالبا م ��ا تكون الغاية هنا املرياث".
وتاب ��ع الغريب ��اوي "ق ��د حت ��دث يف
حاالت �إهداء الأخ �أو الأخت �أطفالهما
لإخوانهم ��ا ممن ال ينجب ��ون الأطفال
وبعد مدة م ��ن الزمن يرفعون دعاوى
نفي الن�س ��ب ويطلبون �إحلاق الأوالد
بالأب احلقيقي" .وي�شري الغريباوي
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التقى رئي�س الوزراء حيدر العبادي� ،أم�س ،خالل م�شاركته يف انعقاد
�أعم ��ال منت ��دى دافو�س االقت�ص ��ادي يف �سوي�س ��را ،عدد ًا من ر�ؤ�س ��اء
الدول وامل�س�ؤولني ،بينهم امل�ست�شارة االملانية والعاهل الأردين .وقال
املكت ��ب الإعالمي لرئي� ��س الوزراء يف بيان تلقت (املدى) ،ن�س ��خة من ��ه� ،إن االخري
"التقى على هام�ش �أعمال منتدى االقت�صاد العاملي يف دافو�س امل�ست�شارة االملانية
�أجنيال مريكل" .و�أ�ضاف البيان �إن "العبادي التقى �أي�ضا على هام�ش املنتدى رئي�س
الوزراء الإيطايل باولو جنتليوين" .وتناولت تلك اللقاءات الثنائية االنت�ص ��ارات
التي حققها العراق �ض ��د تنظيم داع�ش و�أ�س ���س تعزيز العالقات و�ضرورة ا�ستمرار
الدع ��م ال ��دويل للع ��راق لإعادة ت�أهي ��ل املناطق املح ��ررة .كما التق ��ى رئي�س جمل�س
الوزراء حيدر العبادي على هام�ش املنتدى ،عبدالله بن احل�سني ملك االردن.
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�إىل "�ض ��رورة �إحل ��اق ال�ش ��خ�ص
امل ��راد نفي ن�س ��به ب�ش ��خ�ص �آخر و�إال
فالدع ��وى مرفو�ض ��ة" ،مو�ض ��ح ًا �أن
"حمكم ��ة التميي ��ز ا�س ��تقرت على �أن
دعوى نفي الن�س ��ب واجبة الرد �إذا مل
يطلب �إحلاق املن�سوب �إىل �أب �آخر".
وتاب ��ع الغريب ��اوي �أن "دع ��وى نفي
الن�س ��ب قد ترفع �أي�ض ًا من قبل الزوج
لنف ��ي �أح ��د �أبنائه ،لأ�س ��باب خا�ص ��ة
تتعلق بزن ��ى الزوجية� ،إذ يدعي �أمام
املحكمة �أن �أبناءه �أو �أحدهم لي�س من
�صلبه".

رئي�س حكومة الإقليم للم�ش ��اركة يف امل�ؤمتر،
�إال �أن ان�ش ��غال االخ�ي�ر مبنت ��دى دافو� ��س
االقت�صادي دفعه لإر�سال وفد رفيع.
و�ض ��م الوفد ك ًال م ��ن وزير الإعم ��ار يف �إقليم
كرد�س ��تان درب ��از كو�س ��رت ر�س ��ول ،ووزي ��ر
ال�صحة ريكوت حمة ر�شيد ،ووزيرة البلديات
نوروز مولود ،مع حمافظي حمافظات الإقليم
الأربع.وقال ريكوت حمة ر�شيد ،وزير ال�صحة

يف �إقليم كرد�ستان ،خالل كلمة له يف امل�ؤمتر،
تابعته (امل ��دى)� ،إن "احلوكم ��ة والالمركزية
الطريق للم�صاحلة الوطنية والتنمية".
وتاب ��ع ر�ش ��يد" ،نح ��ن العراقي�ي�ن ،يف الع ��ام
� ،2003س ��اهمنا جميع ًا يف �إعادة بناء دولتنا
الع ��راق على �أ�س ���س الدميقراطي ��ة والتوازن
والتواف ��ق وامل�ش ��اركة الوطني ��ة �ض ��من دولة
احتادي ��ة يتمت ��ع جمي ��ع مكوناته ��ا بحقوقهم

ع�ش ��رة �أع�ض ��اء لكل حمافظة ي�ضاف
�إليه ��ا مقعد واحد ل ��كل � 200ألف مما
زاد على املليون ن�سمه� ،أما ما يخ�ص
الأق�ض ��ية فح ��ددت ب�س ��بعة �أع�ض ��اء
لكل ق�ض ��اء ي�ض ��اف �إليها مقعد واحد
ل ��كل � 100ألف ن�س ��مه مل ��ا زاد على الـ
� 500أل ��ف" .وي�ؤك ��د �أن "التعديالت
اجلديدة فكت التداخل احلا�ص ��ل بني
قانوين نقل ال�صالحيات وانتخابات
جمال� ��س املحافظات مب ��ا يخ�ص عدد
�أع�ض ��اء جمال�س املحافظ ��ات و�إلغاء
جمال� ��س النواح ��ي والإبق ��اء عل ��ى
مدير الناحية وكذلك حتديد ال�شهادة
بالبكالوريو� ��س لأع�ض ��اء جمال� ��س
املحافظات".
 التفا�صيل �ص2
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�سليم �سوزه
يكتب:
التحالفات
االنتخابية يف
العراق ..تفا�ؤل
بطعم الي�أ�س
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ال�سي�سي يقدم
�أوراق تر�شحه
لالنتخابات
الرئا�سية
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النظام الأ�سا�س
الحتاد الكرة..
لوائح م�ستورة
وحقائق
مبتورة!!

ال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة واالقت�ص ��ادية ،وق ��د
كان دور �إقليم كرد�س ��تان �أ�سا�س ��ي ًا ورائد ًا يف
حتقي ��ق ذل ��ك" .ب ��دوره ،ق ��ال رئي� ��س جمل�س
الن ��واب �س ��ليم اجلب ��وري ،خ�ل�ال امل�ؤمتر ان
"العراق وبالرغم من التحديات الكربى التي
مر بها منذ العام  ،2003ا�س ��تطاع �أن ي�ؤ�س�س
جتربة متقدمة وطموحة".
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الف�ساد ُيهدِّ د بتقوي�ض احلملة الدول ّية لإعادة الإعمار

بغداد مطالبة بطم�أنة الدول امل�شاركة يف م�ؤمتر املانحني ل�ضمان الدعم
 ترجمة /حامد �أحمد
ي�أمل العراق احل�صول على
ملي ��ارات ال ��دوالرات خالل
م�ؤمتر املانحني الذي �سيعقد ال�شهر القادم
لتموي ��ل حمل ��ة �إع ��ادة الإعمار بع ��د حربه
املكلفة �ض ��د تنظي ��م داع�ش ،ولك � ّ�ن الكثري
يتخوفون من الف�س ��اد املتف�ش ��ي يف البالد
الذي من �ش�أنه �أن يقو�ض هذه املنا�شدة.
و�أعل ��ن الع ��راق الن�ص ��ر عل ��ى داع� ��ش يف
كان ��ون االول بع ��د ط ��رد املتطرفني من كل
االرا�ض ��ي الت ��ي كان يحتله ��ا يف الب�ل�اد،
ولك ��ن ثالث �س ��نوات من املع ��ارك العنيفة

�ش ��باط يهدف اىل حت�ش ��يد الدع ��م جلهود
�إع ��ادة الإعم ��ار يف الع ��راق ،ودع ��م كل
م ��ن االمم املتح ��دة والوالي ��ات املتح ��دة
وال�سعودية هذه املبادرة ،ومل يتم االعالن
بعد عن تفا�صيلها.
وتقول ال�س ��فارة االمريكي ��ة يف بغداد ان
"ه ��ذا اللقاء يجب ان يوفر فر�ص ��ة مهمة
للحكومة العراقية لتعر�ض فر�ص ا�ستثمار
م�ش ��جعة للم�س ��تثمرين االجان ��ب ،الت ��ي
تت�ض ��من كث ً
ريا م ��ن ال�ش ��ركات االمريكية،
وان تقنعهم ب�أن العراق مفتوح للم�شاريع
خلف ��ت دم ��ارا �ض ��خما مت�س ��ببة بتحوي ��ل دول ��ة الكوي ��ت املج ��اورة �ست�ست�ض ��يف التجارية".
�أحياء ومدن ب�أكملها اىل �أطالل وخرائب .م�ؤمت ��را عاملي ��ا للمانح�ي�ن يف منت�ص ��ف
 التفا�صيل �ص2

