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اىل  احلوثيني  وفد  زيارة  ان  الثالثاء،  النيابية،  اخلارجية  العالقات  قالت جلنة  ــ خا�ص:  بغداد 
اطار"تو�سيح مواقفهم" اإقليما، فيما ك�سفت م�سادر نيابية اخرى عن و�ساطة  ،ياتي يف  بغداد 
عراقية بني احلوثيني وبني وا�سنطن لتليني املواقف وانهاء ال�رصاع يف اليمن.  وذكرت امل�سادر يف 
حديث لـ)اجلورنال(، ان "زيارة وفد اأن�سار اهلل )احلوثيني( اىل العراق تاأتي يف اإطار احل�سول على الدعم 
املايل وال�سيا�سي من العراق والدول التي ميكن حلكومة بغداد التاأثري عليها ف�سال عن تو�سط بغداد لإنهاء 
الك�سف عن  التي رف�ست  التقريب بني وا�سنطن واحلوثيني".  وا�سارت امل�سادر  اليمن وحماولة  ال�رصاع يف 
نف�سها اىل ان وفد احلوثي طالب بغداد بالعرتاف بحكومته يف �سنعاء عالوة على ال�سغط على الطراف الخرى 
لوقف القتال يف اليمن والتو�سل اىل حل �سيا�سي.  واكدت امل�سادر ان وفد احلوثيني ي�سعى اي�سا من خالل الزيارة 
اىل عقد اجتماعات مع �سخ�سيات مقربة من اجلانب اليراين بهدف التن�سيق امل�سرتك وامكانية ار�سال م�ست�سارين اىل 
اليمن ملواجهة عدوان التحالف العربي الذي تقوده ال�سعودية.  كما ا�سارت امل�سادر اىل امكانية اجراء مفاو�سات �رصية بني 

احلوثيني وحزب اهلل اللبناين يف بغداد يف اإطار احل�سول على دعم ا�ست�ساري ولوج�ستي ع�سكري يف احلرب الدائرة يف اليمن.

اإقليم كرد�ستان عن ثالثة   ك�سفت وثائق �سادرة من حكومة 
قوات  مع  املــداولت  بعد  املو�سل  يف  للحرب  �سيناريوهات 
المريكية.   املتحدة  الوليات  تقوده  الذي  الــدويل  التحالف 
ل�ستعادة  اجلارية  اخلطط  ان  كردية  ع�سكرية  م�سادر  وتوؤكد 
و�سط  ت�سري  مرة،  من  اأكرث  تاأجيلها  مت  التي  املو�سل،  مدينة 
الأ�سبوع  قــال  الــذي  العبادي،  حيدر  حكومة  داخــل  تفاوؤل 
املا�سي اإن املدينة "�ستحرر يف عام 2016"، م�سرية اإىل اأن 
القوات العراقية تتقدم على طول نهر دجلة، فيما تقرتب قوات 
البي�سمركة من ال�رصق، يف حني �سيطرت القوات العراقية على 
بلدة القيارة، التي تبعد 70 كيلومرتا عن املو�سل، واأ�سبحت 
البي�سمركة على م�سافة اأقرب.  ويتوقع ال�سيناريو الأول ح�سب 
الوثائق عملية ع�سكرية �رصيعة لطرد تنظيم داع�ص الرهابي، 
وحرب  طويلة،  ع�سكرية  عملية  الثاين  ال�سيناريو  يرى  فيما 
�سوارع توؤدي اإىل خروج اأكرث من مليون مواطن نازح.    وتتوقع 
حكومة اقليم كرد�ستان العراق خيارا و�سطا با�ستمرار احلرب 
للمدينة،  كامل  ح�سار  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سهر،  اأو  اأ�سابيع  ملدة 
يقطع طرق الإمداد اإليها، ما يوؤدي اإىل نق�ص املواد الغذائية، 
وقتال كثيف، وغارات جوية. وبح�سب التقرير، فاإن احلكومة 
�سي�سل معظم  نازح، حيث  األف   400 اأكرث من  تتوقع خروج 
ا�ستيعاب  والغارات اجلوية، ويحتاج  القتال  هوؤلء مع تكثف 
اأن معظمهم  ال�سهر، خا�سة  275 مليون دولر يف  اإىل  هوؤلء 

�سي�سل اإىل املخيمات ل ميلك اإل املالب�ص التي يرتديها. 
من  الــنــزوح  اأزمــة  مواجهة  اأن  كرد�ستان  وثائق  وت�سيف 

املو�سل بحاجة اإىل م�ساعدة اأكرث من بغداد واملجتمع الدويل، 
وتقول: "نتوقع م�ساعدة اأكرث، وم�ساهمة من احلكومة العراقية 
واملجتمع الدويل، واإل واجهت املنطقة كارثة اإن�سانية خطرية 
حذرت  قد  املتحدة  الأمم  منظمة  وكانت  وقفها".   ميكن  ل 
ونا�سدت  اإن�سانية،  كارثة  خلق  اإىل  املعركة  تــوؤدي  اأن  من 
يف  يح�سل  مل  كرد�ستان  اإقليم  اأن  اإىل  م�سرية  للتربع،  الدول 
الوقت احلايل اإل على ن�سبة %20 من الدعم املطلوب للوفاء 
اأزمــات  كرد�ستان  منطقة  وتواجه  النازحني.   باحتياجات 
الدعم من احلكومة  النفط، وغياب  اأ�سعار  انهيار  ب�سبب  حادة 
قررت  بعدما  الدعم  تخفي�ص  بغداد  قــرار  ظل  يف  املركزية، 
وو�سلت  م�ستقلة،  بطريقة  النفط  ت�سدير  كرد�ستان  حكومة 
رواتبهم  البي�سمركة  تلقي  عدم  لدرجة  مداها  املالية  الأزمة 
اأ�سهر، بالإ�سافة اإىل قطاع اخلدمة املدنية، حيث  ملدة �سبعة 
بقي املوظفون املدنيون دون رواتب لأ�سهر.   وتبني الوثائق 
حتاول  الكردية  املنطقة  اأن  �رصي  ب�سكل  تداولها  مت  والتي 
اآمنة، ومتنع تعر�سها لهجمات،  احلفاظ على و�سعها منطقة 
باإجراءات  فبداأت  والعراق،  و�سوريا  تركيا  �رصبت  التي  كتلك 
العبور؛  نقاط  على  تفتي�ص  حواجز  اإقامة  مثل  جديدة،  اأمنية 
اأن  احلكومة  وثائق  يف  وجــاء  لالإقليم،  الداخلني  لفح�ص 
"الإجراءات جاهزة، و�سيتم تطبيقها على طول اجلبهة ونقاط 
ويحذر  لل�سكان".   جماعي  خروج  حدوث  حالة  يف  الدخول 
حمللون من عدم قدرة اأي خطة على مواجهة موجات جماعية، 
منع  كرد�ستان  حكومة  ا�ستطاعت  لو  حتى  باأنه  م�ستدركني 
دخول احل�سد ال�سعبي، اإل اأن و�سول موجات جديدة قد يوؤدي 

اإىل توترات اإثنية وطائفية.
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الخطاب االعالمي وأثره 
على الوعي الجماهيري

78 حزبا جديدا في االنتخابات ونواب
 يؤكدون أن مصادر تمويلها من أموال الشعب

بعد حادثة عين التمر: كربالء تعتزم طرد 
النازحين وأربيل تضيق عليهم 

القانون: العفو العام 
يبرئ »صدام« 

 يعاين امل�سهد ال�سيا�سي يف العراق من زيادة 
للرت�سيح  كبرية يف عدد الحزاب املتقدمة 
يف النتخابات املقبلة، فاملفو�سية العليا 
 78 الآن  اىل  �سجلت  امل�ستقلة لالنتخابات 
انتخابات  اىل  الرت�سح  يف  يرغب  حزبا 
العام  من  ني�سان  يف  املحافظات  جمال�ص 
الدول  مع  مقارنة  كبري  عدد  وهو  املقبل 

الخرى ورمبا يزداد خالل اليام املقبلة.
من  العديد  الحــزاب  من  العدد  هذا  ويثري   
الت�ساوؤلت عن طبيعتها وم�سادر متويلها، 
ان  العتبار  بنظر  اخذنا  ما  اذا  خا�سة 
عن  بالك�سف  الحــزاب  هذه  يلزم  القانون 
تلقيها  حــال  يف  حتى  متويلها  م�سادر 

رواتب او اعانات مالية من الدولة.
الوطني  الــتــحــالــف  عــن  الــنــائــب  ـــرى  وي  
م�سادر  ان  الآلو�سي  مثال  الدميقراطي 
التي  ـــوال  الم هــي  ـــزاب  الح هــذه  متويل 
�رصقت من العراق خالل ال�سنوات املا�سية، 
خا�سة اذا ما علمنا ان ق�سما منها مرتبط 
ف�سل  على  دليل  وهذا  الرئي�سة،  بالأحزاب 

الحزاب يف ادارة العملية ال�سيا�سية.

 وا�ساف الآلو�سي ان احزاب ال�سلطة جلاأت 
اىل تكوين احزاب كثرية مب�سميات خمتلفة 
ال�ــســوات،  وح�سد  النتخابات  لــدخــول 
الحــزاب  هذه  من  الآخــر  الق�سم  ان  مبينا 
ال�سلطة  احزاب  ف�سل  على  فعل  كرد  ت�سكل 
وحماولة لإبراز وجوه جديدة على ال�ساحة 
عن  النائب  ت�سري  ناحيتها  من  ال�سيا�سية.  
ان  اىل  الدملوجي  مي�سون  الوطنية  ائتالف 
هذا العدد الكبري من الحزاب لن يبقى على 
بع�سها  مع  �ستندمج  الحزاب  فهذه  حاله، 
املناف�سة  على  ــادرة  ق ائتالفات  لتكوين 
كرثة  ان  اىل  م�سرية  املقبلة،  بالنتخابات 
يكون  قد  العراق  يف  ال�سيا�سية  الحــزاب 
الذي  الدميقراطي  للمناخ  �سحيا  دليال 
يكون  ان  يجب  الوقت  بنف�ص  لكن  نعي�سه، 
ب�ساأن  وا�سافت  لعملها.   تنظيم  هناك 
م�سادر متويل هذه الحزاب ان اغلبه ياأتي 
تكوين  بامكانهم  ــار  وجت �سيا�سيني  من 
علمنا  ما  اذا  خا�سة  ب�سهولة،  الحـــزاب 
تقدمي  هو  احلــزب  تاأ�سي�ص  �ــرصوط  من  ان 
وت�سجيل  دينار  مليون  بـ25  مايل  �سمان 
للحزب  مقرات  �ست  يف  �سخ�ص   2000
م�سددة  توفريه،  لتاجر  ميكن  �رصط  وهــذا 

امنا  احلــزب،  بتكوين  لي�ص  العربة  ان  على 
تدريجيا  اختفاءا  �سنجد  لذلك  با�ستمراره، 
يرى  ذلــك  اىل  الحـــزاب.   هــذه  للكثري من 
الــقــانــوين طـــارق حــرب ان هناك  اخلــبــري 
ت�ساهال كبريا يف مو�سوع ت�سجيل الحزاب 
عندما ا�سرتط القانون عدد 2000 �سخ�ص 
عدد  قلة  اأي  احلــزب  لت�سجيل  ك�رصط  فقط 
وقد  حزب،  لتكوين  املطلوبني  ال�سخا�ص 
منح  قــرر  عندما  اأي�سا  القانون  ــادى  مت
بالإعانة  �سماها  ما  امل�سجلة  الحـــزاب 
بدفع  احلكومة  قيام  اأي  ال�سنوية،  املالية 
منها  الــفــائــزة  ــزاب  ــالأح ل �سنوية  رواتـــب 
من  ــذا  وه تفز  مل  والــتــي  النتخابات  يف 
حزبا  ي�سكل  ع�سرية  �سيخ  كل  جعل  �ساأنه 
اأن  وا�ــســاف  ع�سريته.   ابناء  من  منفردا 
الحزاب  ت�سكيل  ان  اعترب  الحزاب  قانون 
احلزب  تاأ�سي�ص  وان  مالية  ارتــزاق  جهة 
فكيف  �سنوي،  راتــب  ا�ستالم  عليه  يرتتب 
ان  مبينا  جديدة؟،  احــزاب  ت�سجيل  يتم  ل 
مو�سوعة  العراق  دخــول  من  �سيجعل  ذلك 
باب  يف  لي�ص  كبري،  ب�سكل  واردا  غيني�ص 
عدد  باب  وامنا يف  والدب  والثقافة  العلم 

الحزاب. 

 دعا جمل�ص حمافظة كربالء رئي�ص الوزراء حيدر 
الأو�سط  الفرات  عمليات  قائد  اإعفاء  اىل  العبادي 
التفجري  خلفية  على  املــحــمــداوي،  قي�ص  الــلــواء 
النتحاري الذي وقع موؤخرا يف ق�ساء عني التمر 
20 مواطنا، فيما طالب  اأكرث من  اإىل مقتل  واأدى 
وتعوي�ص  املحافظة  من  فورا  النازحني  باخراج 
ذوي القتلى واجلرحى.  وقال نائب رئي�ص جمل�ص 
اإن  الثالثاء،  بيان  يف  املالكي،  علي  املحافظة، 
املجل�ص طالب القائد العام للقوات امل�سلحة رئي�ص 
الوزراء، بف�سل عمليات كربالء عن عمليات الفرات 
وال�سحراء  كربالء  بعمليات  وت�سميتها  الأو�سط 
الغربية مع �رصورة و�سع قوة خا�سة من احل�سد 
ال�سعبي حلماية منطقة عني التمر. واأ�سار املالكي 
اإىل اأن املجل�ص اأو�سى رئي�ص اللجنة الأمنية العليا 
املتواجدين  امل�سوؤولني  ملحا�سبة  جلنة  بت�سكيل 
حلني  التوقيف  واإيداعهم  التمر  عني  حــادث  يف 
املجل�ص  اأن  مبينا  التحقيق،  اإجــــراءات  اإكــمــال 
�سوت على "تخ�سي�ص مبلغ ٥ ماليني دينار لكل 
عائلة �سهيد جراء العمل الإرهابي يف ق�ساء عني 
التمر". وهاجم خم�سة انتحاريني ق�ساء عني التمر 

باملحافظة، ليل الأحد ـ الإثنني، م�ستهدفني حفال 
 31 اأكرث من  واإ�سابة  اأ�سفر عن مقتل  ما  للزفاف 
�سخ�سا.    من جانب اآخر حذر تقرير يف �سحيفة 
الإن�سانية ل�ستعادة مدينة  الآثار  "اأوبزيرفر" من 
غراهام  ــا  اإمي وتقول  كرد�ستان.    يف  املو�سل 
احلملة  اإن  ال�سحيفة  يف  التقرير  معدة  هاري�سون 
مليون  اىل  ي�سل  جماعي،  رحيل  اإىل  ــوؤدي  ت قد 
من  يزيد  ما  العراق،  كرد�ستان  مناطق  اإىل  نازح 
من  تعاين  التي  كرد�ستان،  اإقليم  حكومة  اأعباء 
وذلك  املتعددة،  ــات  الأزم ب�سبب  النهيار؛  خطر 
وتك�سف  ال�سحيفة.    عليها  اطلعت  وثائق  بح�سب 
تدفق  ملواجهة  حكومية  خطة  عــن  ال�سحيفة 
املجتمع  من  للم�ساعدة  عاجلة  ودعوة  النازحني، 
م�سكالت  تــواجــه  احلكومة  اأن  خا�سة  ـــدويل،  ال
اإىل  و�سلوا  لجئ  مليون  لـ1.5  امل�ساعدة  لتقدمي 
اأرا�سيهم منذ دخول مقاتلي تنظيم داع�ص �سمايل 
اإنه  الوثائق تقول  اأن  اإىل  التقرير،  العراق.  وي�سري 
فاإن  الالجئني  اأزمة  دون متويل منا�سب ملواجهة 
اأن  اإىل  لفتا  كامال"،  انهيارا  "تواجه  املنطقة 
امل�سوؤولني يقولون اإن اأمن املنطقة عر�سة للخطر، 
جماعات  اخرتاق  التنظيم  مقاتلو  �سيحاول  حيث 

النازحني.  

نوري  بزعامة  القانون  دولــة  ائتالف  انتقد 
ــره  اأق الـــذي  الــعــام  العفو  قــانــون  املــالــكــي، 
اأمن  �سيهدد  ــه  اأن معتربا  مــوؤخــراً،  الــربملــان 
الق�ساء،  مل�سداقية  �رصبة  ويوجه  العراق 
م�سرياً اإىل اأن القانون قد ُيربئ رئي�ص النظام 
يف  القيادي  وقــال  ح�سني.   �سدام  ال�سابق 
اإن  لــه،  بيان  يف  الربيعي  موفق  الئــتــالف 
يف  المن  على  �سيوؤثر  العام  العفو  "قانون 
العراق �سلبا؛ لأنه �سوف ميول داع�ص والبعث 
"�سنعرت�ص  موؤكدا   ،" مدربة  ب�رصية  بعنا�رص 
الحتادية  املحكمة  يف  القانون(  )على  عليه 
ملكافحة  خمــالــف  قــانــون  لأنــــه  الــعــلــيــا؛ 
"اإعادة  اأن  اإىل  الربيعي  وا�سار  الإرهاب".  
حتت  العــرتاف  مزاعم  على  بناء  املحاكمة 
باأن  تعني  معروفني  غري  �سهود  اأو  ــراه  الك
اأعدادا كبرية من املجرمني �سيطلق �رصاحهم"، 
قبل  ارتكبت  قد  اجلرائم  بع�ص  اأن  م�سيفا 
�سنوات وقد ي�سعب اإعادة جمع ال�سهود وهذا 
احتمال  القانونيني  بع�ص  راأي  يف  يعني 

اإعادة حماكمة �سدام ح�سني وتربئته.

بغداد ــ حيدر حسين

بغداد ــ خاصبغداد ــ خاص

تعلن شركة الخطوط الجوية العراقية 
احدى تشكيالت وزارة النقل عن حاجتها 

لوكيل عام لمبيعات المسافرين 
في  )جزر المالديف( وفق الضوابط 
الموجودة في الموقع االلكتروني 

 )ia.gov.iq(
على ان يتم تقديم الطلبات الى شركة 

الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد 
الدولي او عبر االيميل

)outstationiraqiairways@yahoo.com(

ولمدة )30( يوما  من تاريخ النشر.

إعالن 


