
 وق��ال �حلكيم يف ت�رصيح �إن “قانون جمل�س 
�لنو�ب �ملق��رح خمالف لعملي��ة �لإ�صالح”، 
�لقان��ون  �لت��ي يقره��ا  و��صف��ا �لمتي��از�ت 
يف  بال�“تر�ج��ع  �لرئا�ص��ة  وهيئ��ة  للن��و�ب 
م�ص��رة جمل���س �لن��و�ب”. و�أ�ص��اف �حلكي��م 
�ن “�لقان��ون ل يرق��ى لآم��ال �ل�صع��ب �ل��ذي 
ياأم��ل تطبيق �لإ�صالحات عل��ى كل م�صوؤويل 
�لدول��ة”، معرب��ًا ع��ن �أ�صف��ه ورف�ص��ه ب�صكل 
قاط��ع ت�رصي��ع �ي قانون يك��ون �لتفافا على 
م�ص��رة �لإ�ص��الح"، كم��ا تعه��د باللجوء �ىل 
�ل�صب��ل �لقانونية و�لد�صتوري��ة للحيلولة دون 
�لربمل��ان  يناق���س  �أن  �ملق��رر  متريره.وم��ن 
�لعر�ق��ي يف هذه �لفرة م�رصوع قانون جديد 
مين��ح �متي��از�ت مادي��ة �صخم��ة لأع�صائه، 
ومو�زن��ة ن�ص��ت عل��ى خم�ص�ص��ات باهظ��ة 
للن��و�ب دون مر�عاة لالأزم��ة �ملالية �خلانقة 
�لت��ي يعي���س عل��ى وقعها �لع��ر�ق من��ذ مدة.
ويت�صمن ه��ذ� �لقانون من��ح رئي�س �لربملان 
ونائبيه م��ا يتقا�صاه رئي���س جمل�س �لوزر�ء 
ونائب��اه م��ن ر�ت��ب وخم�ص�ص��ات تفوق يف 

جممله��ا �لمتي��از�ت �لت��ي قرره��ا �لنظ��ام 
�ل�صابق رقم 50 ل�صنة 2007 ح�صب تقدير�ت 
�لقان��ون لأع�ص��اء  خل��رب�ء عر�قيني.ومين��ح 
جمل���س �لن��و�ب �لبال��غ عدده��م 328 نائبا 
�متي��از�ت وخم�ص�صات مادي��ة �صخمة على 

غ��ر�ر �أن يتقا�صى �لنائب ما يتقا�صاه �لوزير 
م��ن رو�ت��ب وخم�ص�صات، كما مين��ح �لنائب 
و�أف��ر�د عائلت��ه ج��و�ز �صف��ر دبلوما�صيا ملدة 
ثم��اين �صنو�ت، بعد �نته��اء �لدورة �لت�رصيعية 
�أرب��ع �صنو�ت.كم��ا يح��ق  �لبالغ��ة  للمجل���س 

لرئي�س �لربملان ونائبيه ح�صب ن�س �لقانون 
نيل مكافاآت و�متياز�ت يحددونها باأنف�صهم.
فيم��ا �نتق��دت كتل��ة �لدع��وة �لنيابي��ة ب�صدة، 
قان��ون جمل�س �لنو�ب، عازي��ة �ل�صبب �ىل �أنه 
ميهد خللق فجوة جدي��دة بني فئات �ملجتمع 
ويعط��ي �متي��از�ت "خيالي��ة" للن��و�ب، فيما 
لفتت �ىل �أن رئا�ص��ة �لربملان ت�رصفت ب�صكل 
�لقانوني��ة  �للجن��ة  ر�أي  �خ��ذ  �نف��ر�دي دون 
عن��د و�ص��ع �لقان��ون عل��ى ج��دول �لأعمال. 
وق��ال رئي�س كتلة �لدع��وة �لنيابية خلف عبد 
�ل�صمد خلف، "يف خمالف��ة �رصيحة لند�ء�ت 
�لإ�ص��الح �لتي ن��ادت بها �ملرجعي��ة �لدينية 
�لر�صي��دة و�لت��ي تفاعل معه��ا �أبن��اء �ل�صعب، 
فوجئنا بفق��ر�ت مو�د قان��ون جمل�س �لنو�ب 
�لعر�ق��ي �لذي �أر�ص��ل من رئا�ص��ة �جلمهورية 
و�أكم��ل �ملجل���س قر�ءت��ه �لأوىل"، مبين��ا �أن 
"ه��ذ� �لقان��ون ميه��د خلل��ق فج��وة جدي��دة 
ب��ني فئ��ات �ملجتم��ع مل��ا ت�صمنه م��ن بنود 
وفق��ر�ت تعط��ي �متي��از�ت خيالي��ة لرئا�ص��ة 
�ملجل�س، ف�صال عن �لن��و�ب". و�أ�صاف خلف، 
رئا�ص��ة  عل��ى  �لو��ص��ح  �عر��صن��ا  "ن�صج��ل 
جمل���س �لنو�ب �لتي ت�رصف��ت ب�صكل �نفر�دي 

دون �خ��ذ ر�أي �للجن��ة �لقانوني��ة عن��د و�صع 
�لقانون على جدول �لأعم��ال، بالإ�صافة �ىل 
عدم مر�عاة �جلنب��ة �ملالية �لتي ي�صببها هذ� 
�لقان��ون دون �لرج��وع �ىل �حلكومة"، م�صر� 
�ىل �أن "ه��ذ� �لإجر�ء ي�ص��كل خمالفة �رصيحة 
للد�صت��ور و�لنظام �لد�خلي ملجل���س �لنو�ب". 
وتاب��ع خل��ف "كان �لأج��در برئا�صة �ملجل�س 
�للتز�م بالأحكام �لقانونية �لتي ن�س عليها 
�لنظ��ام �لد�خل��ي للمجل���س"، م�ص��دد� على �أن 
"كتلة �لدعوة �لنيابية �صتبذل كل �جلهود من 
�ج��ل تعديل فقر�ت م�رصوع ه��ذ� �لقانون مبا 
يحق��ق �لتو�زن ب��ني طبقات �ملجتم��ع و�لتي 
�أكدن��ا عليه��ا يف جل�ص��ة جمل�س �لن��و�ب بعد 
�لنته��اء من قر�ءة م�رصوع �لقانون مبا�رصًة، 
ول ن�صم��ح باإثر�ء فئ��ة يف مقابل حرمان فئة 
كبرة".  وكانت �لد�ئرة �لإعالمية يف جمل�س 
�لنو�ب �أ�صدرت، يوم �لثنني، تو�صيحًا ب�صاأن 
م���رصوع قان��ون جمل�س �لن��و�ب �ل��ذي �أنهى 
�لربمل��ان قر�ءت��ه �لوىل �لثن��ني �ملا�ص��ي، 
مبين��ًة �أن �لق��ر�ءة �لأوىل للقان��ون ل تعن��ي 
ت�رصيع��ه، فيم��ا �أك��دت �أن م���رصوع �لقان��ون 

�صيخ�صع ل�"مناق�صات علنية".

العراق يدعو القمة العربية لسحب القوات التركية من أراضيه واحترام سيادته

 دون �دن��ى �ص��ك وم��ن ثو�ب��ت �ملوؤ�ص�صات �لت��ي تدير 
�صوؤون �لبالد كال�صلطة �لت�رصيعية، �ن يكون لها قانون 
ينظم عملها، و�صوؤونها �لد�رية و�ملالية، و�رتباطاتها 
بال�صلط��ات �لتنفذي��ة و�لق�صائي��ة، دون �لعتماد على 
�لنظ��ام �لد�خل��ي، ل�صب��اب غاي��ة يف �ملو�صوعية، �ن 
يك��ون للموؤ�ص�ص��ة �لوىل يف �ن حتك��م مب��و�د قانونية 
تل��زم عمله��ا وفق �صو�ب��ط م�رصعة و��صاني��د معتمدة.
م�رصوع �لقانون كتبت بن��وده يف �لعام 2005 وبقي 
معلقا حلني قر�ءت��ه �لوىل يف �جلل�صة �ملا�صية. حيث 
�أث��ر ح��ول طرح��ه كث��ر م��ن �لعر��صات �ص��و�ء من 
�ل�ص��ارع �و من �لعالم و�ملو�قع ب��ل من �غلب �لنو�ب. 
فهل يا ترى �لعر��س على �لتوقيت �م على بنود هذ� 
�لقانون؟�لتوقيت من �حل�صا�صية مبكان �ن �ل�صعب كما 
يب��دو، وهذه حقيقة، ق��د فقد �لثق��ة بالغلب �لعم من 
�ل�صيا�صي��ني، و�ن �لج��و�ء م��ن �لتوت��ر و�ل�صتياء وما 
يحدث عل��ى �لر�س، �صو�ء �ملعركة �لد�مية مع د�ع�س، 
وم��ا ت�صتن��زف م��ن م��ال وع��دة وعت��اد، وت�صحي��ات 
ب��الرو�ح و�لج�صاد... �نت�ص��ار�ت تالزمها نكبات يف 
ميادي��ن �ملدن من �نفج��ار�ت �و�صلت نزيف �لنفعال 
�ىل �لنفج��ار لحقت��ه �نفج��ار�ت ع��دة وبالتتابع يف 
كث��ر من �ملدن قبل �لكر�دة با�ص��و�ط ورمبا مل تنقطع 

تل��ك �ل�ص��و�ط. هن��ا تفر���س �ل���رصورة و�مل�صوؤولي��ة 
�ل�صيا�صي��ة و�لخالقي��ة �لتالح��م �ملعن��وي و�حلرك��ي 
عل��ى م�صتوى �لد�ء و�ل�صلوك ب��ني �ملوؤ�ص�صة �لتي متثل 
ن��و�ب �ل�صعب وناخبيهم. ويف خ�ص��م هذه �لجو�ء يف 
�ن ينه���س �لنائ��ب مع��رب� ع��ن �صالحيات��ه �ملنوط��ة 
ب��ه، و�لت�صدي��د يف �لرقاب��ة و�ملحا�صب��ة عل��ى �لق��ادة 
�لمني��ني، و�جله��ات �لتنفيذي��ة، وتزوي��ده فر�صا بكل 
ما ي�صتل��زم من بيان��ات وحما�صب��ة �ملق�رصين، حيث 
ترتقي �صالحياته �لت�رصيعي��ة �ىل م�صتوى �ل�صالحية 
�لرقابي��ة .كان هذ� مطلب �ل�ص��ارع يف ظل دولة معلنة 
�لتق�ص��ف، بل ح��د �لفال�س على ل�ص��ان رئي�س وز�رئها 
ووزي��ر ماليت��ه يف كثر م��ن م�صتلزمات �حلي��اة، من 
�لكهرباء يف هذ� �جلو �لالهب �ىل �غلب م�صاريع �لبنى 
�لتحي��ة �ملعطل��ة متاما .�أم��ا �لبنود... �مل��ادة �حلادية 
ع���رص من م���رصوع �لقان��ون تن�س: يتمت��ع �لنائب مبا 
للوزير م��ن �حلقوق و�لمتي��از�ت يف جميع �ملجالت 
�ملادية و�ملعنوية..... وت�صاف لها فقرة كتبت باحلرب 
وكاأنه��ا �متياز م�صاف )وباحلق��وق �لتقاعدية( �ألي�س 
بالم�س �لقريب �صمع وقر�أ �لنا�س �ن ل رو�تب تقاعدية 
للن��و�ب كم��ا �قرها �ملجل���س ذ�ته؟ �در�ج ه��ذه �لفقره 
�صيفت��ح �لباب و��صعا للنقد ولرمب��ا �ل�صو�أ لدى �ل�صعب 
يف مثل هذه �لظروف.�مل��ادة 12 من �مل�رصوع )مينح 
�لنائ��ب و�ف��ر�د عائلته جو�ز �صف��ر دبلوما�صي، يحتفظ 

به ملدة ثمان �صنو�ت بعد �نتهاء �لدورة �لت�رصيعية �ي 
12 عام��ا( . دون �صك �ن مينح �لنائب �لفاعل �ملمثل 
لدولت��ه جو�ز� دبلوما�صيا وبه��ذه �ل�صفة �ثناء وجوده 
كنائ��ب، ولك��ن بعد خروجه م��ن هذ� �لتمثي��ل ي�صحي 
ف��رد� من �لعام��ة، ويخ�ص��ع ملقت�صيات م��ا يقع على 
�ف��ر�د �ل�صعب م��ن حق��وق وو�جبات و�صف��ة. �ن قيمة 
�لتمثي��ل �لربمل��اين مرتبطة بزم��ان �ل�صف��ة، وينتهي 
مفعولها بانته��اء �لتمثيل .�ملادة15 ... تخ�س رجوع 
�لنائب فيم��ا �ر�د �لرجوع �ىل د�ئرته، فتح�صب خدمته 
و�لرفي��ع  و�لع��الوة  �لتعي��ني  لغر����س  �لربملاني��ة 
و�لتقاع��د و�ن تتوف��ر له درج��ة.. و�ل�ص��وؤ�ل �ن �لنائب 
يتقاع��د بدرجة وزير وهي ثاين �عل��ى درجة تقاعدية 
من حيث �لر�تب يف �ملادة 11. و�ل�صوؤ�ل ماهي طبيعة 
�لوظائف �ل��ذي �صي�صغلها هذ� �لنائ��ب �ذ� كان معاون 
مالح��ظ قبل وجوده كنائب و��صيف��ت له �ربع �صنو�ت 
خدم��ة حتى لو �صوعف��ت لن �لر�ت��ب �لوظيفي ح�صب 
�لدرجات؟�ن �لوقت كما يبدو لي�س وقت هكذ� م�صاريع، 
فف��ي �لوقت �لذي يوؤيد ه��ذ� �مل�رصوع �صادة من �لنو�ب 
يف مقدمة �مل�صوؤولي��ة يف �ملجل�س، جند روؤ�صاء كتلهم 
يعلن��ون جه��ار� رف�ص��ا قاطعا له��ذ� �مل���رصوع، بينما 
�لع�صاء يتم�صك��ون بها، وهذه بع�س �ل��ردود �لولية 
م��ن �لكت��ل �ل�صيا�صي��ة ذ�ته��ا :"و�أكد �ئت��الف �ملو�طن 
بزعام��ة عمار �حلكيم، �ن �غلب �ع�ص��اء �لربملان �صد 

�لمتياز�ت يف قانون جمل�س �لنو�ب �جلديد، فيما بني 
�ن بع���س فق��ر�ت �لقان��ون خمالف��ة للد�صتور".وقالت 
�لنائ��ب ع��ن �لئت��الف عب��ر �حل�صين��ي �ن "�لتحالف 
�لوطن��ي رف���س ق��ر�ءة قان��ون جمل���س �لن��و�ب قر�ءة 
�أوىل لوج��ود بع���س �لتعدي��الت علي��ه"، مو�صح��ا �ن 
"�لقان��ون فيه خمالفات د�صتورية وقانونية منها �ن 
مدي��ر مكتب رئي�س �لربملان يعامل معاملة �لوزير ول 
ميك��ن �لقبول بهذ� �لأمر".وبينت �حل�صيني �ن "�ئتالف 
�ملو�ط��ن �صد �لمتياز�ت يف قان��ون �لربملان وهناك 
�جم��اع من �غلب �لن��و�ب لتلك �لمتي��از�ت" ، م�صيفة 
�ن "ه��ذه �لمتي��از�ت تت�صب��ب باز�لة ثق��ة �ل�صعب عن 
ممثلي��ه خ�صو�ص��ا م��ع �حل��ر�ك �جلماه��ري �ملطالب 
بالإ�صالح��ات". فيم��ا �أعل��ن رئي���س كتل��ة �لف�صيل��ة 
�لنيابية عم��ار طعمة،�لأ�صبوع �ملا�صي، رف�صه بع�س 
فقر�ت قانون جمل�س �لنو�ب، و��صفا �ياها ب�"�ملنافية 
ملعاير �لعد�ل��ة �لجتماعية".كذلك طالب رئي�س كتلة 
دول��ة �لقانون �لدكت��ور علي �لديب ب�صح��ب �لقانون. 
و�غل��ب كتل��ة �ل�صالحي��ني رف�ص��وه .تق��ول �لنائب��ة 
�ملو�ص��وي: "ه��ذ� �لعر�س ل يحرم �لنا���س و��صو�تهم 
و�ن��ه ت�صقيط للموؤ�ص�صة �لت�رصيعي��ة" .نافلة �لقول ل بد 
من ت�رصيع قانون ولكن �لزمان �لذي يجعل قبوله �مر� 
له �هميته، وقبول��ه كحق م�رصوع، وفق ما جرت عليه 

�لعادة يف كل برملانات �لعامل.
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مسار مجلس النواب المنحرف

العبادي يدعو الصليب األحمر لمضاعفة 
الدعم خالل تحرير الموصل

 دع��ا وزي��ر �خلارجية �إبر�هي��م �جلعفري، �لقم��ة �لعربية 
�إىل دع��م �لع��ر�ق يف حرب��ه �ص��د د�ع�س و�صح��ب �لقو�ت 
�لركي��ة م��ن �أر��صيه و�ح��ر�م �صيادته.وق��ال �جلعفري 
خ��الل �فتت��اح �لقم��ة �لعربية �ل���27، يف نو�ك�ص��وط �إن 
"�لق��و�ت �لأمني��ة �لعر�قي��ة تعمل ب�ص��كل متو��صل على 
حتري��ر �ر��صيه من د�ع�س و�إنقاذ �أرو�ح ع�رص�ت �ملدنيني 
وه��ا ه��ي حمافظة �لنب��ار تع��ود �إىل و�صعه��ا �لطبيعي 
وهن��اك �أكرث م��ن 50 �لف عائلة ع��ادت �إىل منازلها يف 
�لنبار و�لعمل جار لإعادة جميع �لنازحني �إىل مدنهم".
و��ص��اف �ن "د�ع���س خل��ف �لدم��ار وخ��الل ه��ذ� �لعام 
�صيتم �إعالن �لع��ر�ق خاليا من د�ع�س"، مبينا �أن "عملية 
�لتحري��ر حتت��اج �إىل مزي��د م��ن �لدع��م �ل��دويل و�لعربي 
وندعو �إىل تفعيل بر�مج �إعادة �لنازحني و�إعادة �لإعمار 
يف �ملناط��ق �لتي دمره��ا د�ع�س".وبني �ن��ه "يف �لوقت 
�ل��ذي �أد�ن �لع��ر�ق �لهجمات �لإرهابي��ة يف بع�س �لدول 
ولب��د من وجود جه��د م�صرك وفق برنام��ج متفق عليه 
لنهاء د�ع�س من �لوجود".ولفت �ىل �ن "د�ع�س ��صتهدف 
�لعدي��د من �ملناطق يف �لعر�ق ور�ح �صحيتها �لعديد من 
�ملو�طن��ني"، مبين��ا �ن "عالقتن��ا مع بع�س �ل��دول مثل 
تركي��ا ل تعني دخول �لقو�ت �لركية �إىل �لعر�ق وتنتهك 
�ل�صي��ادة �لعر�قي��ة وندع��و �لأ�صق��اء �لع��رب �إىل �لتدخ��ل 
و�ح��ر�م �صي��ادة �لعر�ق".وم�ص��ى قائ��ال �إن "�ن�صم��ام 
�له��و�ر �لعر�قي��ة �إىل لئحة �لر�ث �لعامل��ي يعد �جناز� 

كبر� ون�صكر جميع �لدول �لتي وقفت معنا".
وتاب��ع قول��ه "�أما بخ�صو���س �لأزمة �ل�صوري��ة و�ليمنية 
ف��ان �لع��ر�ق يدعم �جله��ود �لوطنية للو�ص��ول �إىل حلول 

تنهي جميع �حلروب يف �ملنطقة".

 زودت فرن�صا �لعر�ق با�صلحة ع�صكرية متطورة ملحاربة ع�صابات د�ع�س �لرهابية. 
وذكر بيان لوز�رة �خلارجية �م�س: �ن "وكيل وز�رة �خلارجية لل�صوؤون �لقانونية 
و�لعالقات متعددة �لطر�ف عمر �لربزجني ��صتقبل �ليوم �لثنني �صفر فرن�صا لدى 
�لتن�صيق  مناق�صة  �للقاء  وتناول  ببغد�د،  �لوز�رة  مبنى  بارتيني يف  مارك  �لعر�ق 
�مل�صرك بني �لعر�ق وفرن�صا يف حماربة �لإرهاب، ل�صيما مع قرب موعد �طالق 
�لقو�ت  حتققها  �لتي  "�لنت�صار�ت  �لوكيل  و��صتعر�س  �ملو�صل".   حترير  عملية 
�لمنية بت�صكيالتها كافة على ع�صابات د�ع�س �لرهابية وحتريرها للمناطق �لتي 
كانت حتت �صيطرة تلك �جلماعات �لجر�مية". من جانبه �كد �ل�صفر �لفرن�صي دعم 
حكومته ومبتابعة �صخ�صية من قبل �لرئي�س �لفرن�صي جلهود �لعر�ق، موؤكد�ً تزويد 

�لعر�ق با�صلحة ع�صكرية متطورة ملحاربة ع�صابات د�ع�س �لرهابية.

 �ك��د ع�صو جمل���س �لنو�ب �لدكت��ور علي �ل�صك��ري �ن جبهة �ل�ص��الح عازمة على 
��ص��الح م�ص��ار جمل���س �لن��و�ب �ملنحرف خ��الل �لف��رة �لقريب��ة �ملقبلة.وقال يف 
ت�رصي��ح �صحف��ي له: �نه "رمب��ا �صتكون كلمت��ي قا�صية �ذ� قل��ت �ن جمل�س �لنو�ب 
خمتطف من قبل قادة �لكتل �ل�صيا�صية ول قيمة �و �عتبار لكل �لع�صاء يف جمل�س 
�لنو�ب �لبالغ عددهم 328 نائبا قبال �لتوجيهات �لتي يتفق عليها قادة �لكتل قبل 
�لدخول �ىل �لقاعة، فاملجل�س من �ملوؤكد مل يوؤد عمله على �لوجه �لمثل ل يف هذه 
�لدورة ول يف �لدور�ت �ل�صابقة".و��صاف “��صن جازما �ن جبهة �ل�صالح �مل�صكلة 
م��ن �لنو�ب �ملعت�صمني �صوف ت�صحح �مل�صار خالل فرة ب�صيطة، �ذ ��صطرت هيئة 
رئا�ص��ة جمل�س �لنو�ب حتت �صغ��ط جبهة �ل�صالح �ن تطرح �لعديد من �لت�رصيعات 
�لهام��ة و�لتي كانت متاأخرة منذ ثالث دور�ت“.و�و�صح �لنائب �ل�صكري �ن “هيئة 
�لرئا�ص��ة بد�أت حت�صب ح�صاب��ا للنو�ب �لذين ��صبحت له��م كلمة يف جدول �لعمال 
خ��الل �ل�صابيع �ملا�صية، �ن هناك عدد� من �مل�صاريع �ملهمة طرحت يف �ل�صبوع 
�ملن���رصم حيث ��صطرت هيئة �لرئا�صة لت�صكيل جلن��ة مر�جعة �لد�صتور و�ملتاأخرة 
من��ذ ثالث دور�ت وقانون �لتعليم �لهلي وقانون جمل�س �لنو�ب، و�ن�صاء �هلل �صوف 

يعمل �لنو�ب على ت�صحيح �مل�صار �ملنحرف”.    
و��صار �ل�صكري �ىل �ن “جميع �لنو�ب متهمون لدى �ل�صارع �لعر�قي بانهم ل�صو�س 
وفا�ص��دون وبالت��ايل �نتف�س ه��وؤلء لكر�متهم ومل نعد ن�صمح مل��ن �ختطف جمل�س 

�لنو�ب �ن ي�صتمر بهذ� �لختطاف”.

دع��ا رئي���س �لوزر�ء �لعر�ق��ي حيدر �لعبادي، منظم��ة �ل�صليب �لإحم��ر �لدولية �إىل 
م�صاعف��ة دعمها للعر�ق خالل �حلملة �ملرتقب��ة لنتز�ع مدينة �ملو�صل من قب�صة 
د�ع�س.ج��اء ذلك خالل ��صتقباله �ملدير �لقليم��ي لعمليات �للجنة �لدولية لل�صليب 

�لحمر روبرت مارديني و�لوفد �ملر�فق له، بح�صب بيان ملكتب �لعبادي. 
و�أك��د �لعب��ادي، “�أهمي��ة تظافر جهود منظم��ة �ل�صليب �لحمر �ل��دويل مع �جلهود 
�لوطني��ة و�لدولي��ة �لخ��رى يف �غاث��ة �لنازح��ني وتاأم��ني �حلاج��ات �لأ�صا�صي��ة 
و�لإن�صانية”.و�أ�ص��ار �إىل “�أهمي��ة م�صاعف��ة �لدع��م �ملق��دم للعر�ق خ��الل �ملرحلة 
�ملقبل��ة، �لتي �صت�صهد حتري��ر �ملو�صل و�ملناطق �لأخ��رى، و�حتمالت نزوح �أعد�د 

كبرة من �صكانها”.
ووج��ه رئي���س �لوزر�ء “بتاأم��ني ظروف عمل �صفاف��ة ملنظمة �ل�صلي��ب �لحمر يف 

بغد�د ويف مناطق تقدمي �خلدمات يف �ملحافظات”.
وقال �إن “�حلاجات �لإن�صانية �لتي تعمل �ملنظمة على تاأمينها ت�صكل هاج�صًا مهمًا 

نحر�س على تنفيذه من خالل �لرب�مج �لالزمة خلدمة �لنازحني ب�صكل خا�س”.
م��ن جانبه، �أك��د مارديني، “حر�س �ملنظم��ة على تقدمي خدماته��ا �ىل �لنازحني، 
و�ىل مناط��ق �إيو�ئهم”، م�صيد�ً “بالتعامل �لن�صاين �لالفت و�حلر�س على �ملدنيني 

خالل عمليات حترير مناطق حمافظة �لنبار”.

بغداد- فاطمة عدنان

بغداد -خاصبغداد -خاص

الحكيم ينتقد امتيازات مقترحة للنواب ويتعهد بعدم تمرير القانون

 �أم��ر زعيم �لتي��ار �ل�ص��دري مقتدى �ل�ص��در، باإغالق 
مكاتب “�ل�صي��د �ل�صهيد” وتخ�صي�صه��ا ل�صكن �لفقر�ء 
يف �أوىل خط��و�ت �لإ�ص��الح �لد�خلي.وقال �ل�صدر يف 
بي��ان له، �إن “عل��ى مدير مكتبنا �خلا���س مع �للجنة 

�ملخت�ص��ة �خ��الء مكات��ب �ل�صي��د �ل�صهي��د )قد�س( يف 
�ملحافظ��ات م��ا ع��د� �لنجف �ل���رصف و�لعم��ل على 
�يجاد م�صتحقني ل�صكناها على ح�صب م�صاحة �لعقار، 
و�خالء عم��ارة �ملوؤ�ص�صات يف �لنجف �لأ�رصف مقابل 
�لبلدي��ة.. وجتهيزها لل�صكن”.و��ص��رط �ل�صدر يف من 
ي�صتحق �ل�صكن �أن “ل ميلك �أي د�ر، و�أن ل ميلك ر�تبًا، 

و�أن يك��ون عاط��اًل ع��ن �لعمل”، م�ص��دد�ً عل��ى �أن “ل 
يك��ون �ل�صكان وفق��ًا للمح�صوبي��ة و�لنتماء”.ووجه 
�ل�ص��در، “باخالء مقر �لهيئة �ل�صيا�صية يف بغد�د فور�ً 
وجتهيزه��ا ل�صكن بع�س �لعو�ئل �لنازحة من �ملناطق 
�ملعت�صب��ة”، موع��ز�ً بتنفيذ “ذلك كله مب��دة �أق�صاها 

�صهر من تاريخ �لعالن”.

 �أك��دت �إد�رة �أربي��ل عا�صم��ة �إقلي��م كرد�صت��ان، عدم 
�ص��دور �أي ق��ر�ر باإجب��ار �لنازح��ني عل��ى مغ��ادرة 
�لإقلي��م، م�ص��رة �ىل �إن �لنازحني هم �لذي��ن �ختارو� 
�ملناط��ق  بع���س  يف  و�لأو�ص��اع  كرد�صت��ان،  �إقلي��م 

غ��ر م�صتقرة.وق��ال حماف��ظ �أربي��ل ن��وز�د هادي يف 
ت�رصي��ح �صحف��ي، �ن “�لنازحني هم �لذي��ن �ختارو� 
�إقلي��م كرد�صت��ان، ولي���س هن��اك �أي ق��ر�ر ب��اأن يت��م 
�إجباره��م عل��ى مغ��ادرة �لإقليم”.وتاب��ع �ن “معظم 
�لنازح��ني جاوؤو� من �ملناطق �لغربي��ة، ونحن نتفهم 
�أن �لأو�ص��اع يف حمافظ��ة �لأنب��ار غ��ر م�صتقرة �إىل 

�لآن”.وبني هادي، �ن “�لنازحني، و�حلكومة �ملحلية 
يف �لأنب��ار، هم �لذين يقررون موع��د عودة �لنازحني 
�إىل مناطقهم، و�صنتعاون معهم على �لدو�م”.وبح�صب 
�إح�صائيات �لأمم �ملتحدة ف��ان �إقليم كرد�صتان ي�صم 
يف �لوقت �حلايل �أكرث من 3 ماليني نازح من خمتلف 

حمافظات ومناطق �لعر�ق.

أربيل: لم يصدر أي قرار بإجبار النازحين على مغادرة اإلقليمالصدر يغلق مكاتبه بأرجاء العراق في أولى خطوات اإلصالح الداخلي

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 انتقد عمار احلكيم رئي�س 
املجل�س الأعلى الإ�سالمي 

العراقي المتيازات يف 
م�سروع قانون جمل�س 

النواب، متعهدا يف الوقت 
نف�سه بالعمل للحيلولة 
دون مترير القانون يف 

الربملان.

تحليل سياسي..


