
ه��ذه �مل�ساع��ي �لت��ي �أبد�ها �لن��ّو�ب �لتابع��ون �إىل 
كتل��ة �ملو�طن، قيل �إّنها رغب��ة �سيا�سّية، لكن مقابل 
ذل��ك القت ترحيبًا من قبل رج��ال دين �سيعة، حيث 
طالب �إمام جمعة �لنجف �سدر �لدين �لقباجني، يف 
12 �آب/�أغ�سط���س 2016، جمل�س �لن��ّو�ب �لعر�قّي 
بدر��س��ة مق��رح تقلي�س ع��دد �أع�ساء �ملجل���س. �إّن 
تقلي���س عدد �أع�ساء جمل�س �لن��ّو�ب �لعر�قّي يو�جه 
عقب��ة د�ستورّية، خ�سو�سًا و�أّن �مل��اّدة 49 �أّواًل من 
�لد�ست��ور �لعر�ق��ّي، تن�ّس عل��ى �أن "يتك��ّون جمل�س 
�لن��ّو�ب �لعر�قّي من عدد من �الأع�س��اء بن�سبة مقعد 
و�حد لكّل مئة �أل��ف ن�سمة من نفو�س �لعر�ق ميّثلون 
�ل�سع��ب �لعر�ق��ّي باأكمل��ه، يت��ّم �نتخابه��م بطري��ق 
�الق��ر�ع �لع��ام �ل���رّي �ملبا���ر، وير�ع��ى متثيل 
�سائ��ر مكّونات �ل�سع��ب فيه". يف �إ�س��ارة �إىل �ملاّدة 
�لد�ستورّي��ة �أعاله، يعن��ي �أّن هناك حاجة �إىل تعديل 
�لد�ستور �لعر�قّي قبل �إعد�د م�روع قانون لتقلي�س 
ع��دد �أع�ساء جمل�س �لنّو�ب، وهذ� يتطّلب �ّتفاقًا بني 
رئي�س��ي �جلمهورّي��ة وجمل�س �ل��وزر�ء جمتمعني، �أو 
خم���س 5/1 �أع�س��اء جمل���س �لنّو�ب، وف��ق ما ن�ّس 
عليه �لد�ستور �لعر�قّي. يف �لدورتني �الأوىل و�لثانية 
ملجل�س �لنّو�ب �لعر�قّي بني عامي 2006 و2014، 
كان ع��دد �أع�س��اء جمل���س �لن��ّو�ب 325 نائ��ب، �إاّل 

�أّن تو�فق��ات �سيا�سّي��ة ح��ول تعزي��ز مقاع��د �لكوتا 
و�لكت��ل �ل�سيا�سّية �الأخرى، كان��ت �سببًا ور�ء زيادة 
ع��دد �أع�س��اء �ملجل���س �إىل 328 ع�سو�ً.ويب��دو �أّن 
هن��اك توّجهًا مل تّت�سح مالحم��ه بعد، د�خل جمل�س 
�لنّو�ب �لعر�قّي يف �ّت��اه تقلي�س �أع�ساء �ملجل�س، 
لك��ّن �ل�سوؤ�ل يبقى مطروحًا: ه��ل �ستجد هذه �لفكرة 
ترحيب��ًا م��ن قب��ل ق��ادة �لكت��ل �ل�سيا�سّي��ة وزعماء 
يف  �الّت��اه  به��ذ�  �سيدفع��ون  �أّنه��م  �أم  �الأح��ز�ب، 
�الإع��الم، ويف �جتماعاتهم غري �ملعلنة ال يوؤّيدونه؟ 
يف 19 �آب/�أغ�سط���س �حل��ايّل، ق��ال ع�س��و �للجن��ة 
�لقانونّي��ة يف جمل�س �لنّو�ب �لعر�ق��ّي �سليم �سوقي، 
يف ت�ريح �سحايّف �إّنه "مّت جمع تو�قيع 78 نائبًا 

يوؤّي��دون �قر�ح تقلي�س عدد �أع�ساء جمل�س �لنّو�ب، 
وط��رح تنظي��م ��ستفتاء �سعبّي ح��ول �ملو�سوع، من 
خ��الل بطاق��ات �نتخاب��ات جمال���س �ملحافظ��ات 
�ملقبل��ة، �أي �أّن �لناخب بع��د �ختياره مر�ّسحه يوؤ�ّر 
يف ذيل بطاقته بقبول �القر�ح �أو رف�سه، ويف حال 
جن��ح �ال�ستفت��اء �سيقّل�س �لع��دد �إىل �أكرث من �لثلث، 
ورّبا ي�سل �إىل �لن�سف، الأّن �لتعديل �سي�سمل زيادة 
ع��دد نفو�س م��ن ميّثله��م �ملر�ّسح".و�أ�س��اف �سوقي 
: "يف �ل�ساب��ق، كان �لنائ��ب ميّث��ل 100 �ألف ن�سمة 
ونق��رح �أن ميّث��ل 250 �أل��ف �سخ���س م��ن مدينته، 
ل��ذ� وجد ه��ذ� �القر�ح ترحيب��ًا وتاأييد�ً م��ن غالبّية 
�الأط��ر�ف �ل�سيا�سّية".وهن��اك م��ن �أع�س��اء جمل���س 

�لن��ّو�ب �لعر�ق��ّي من يرى وجود ���رورة لتو�فقات 
�سيا�سّي��ة ح��ول ت�ريع قان��ون يقّل�س ع��دد �أع�ساء 
جمل���س �لنّو�ب، كونه��ا، بح�سب ر�أيه��م، خطوة نحو 
�الإ�س��الح �حلقيق��ّي �ل��ذي يج��ب �أن يب��د�أ م��ن �أعلى 
�سلطة ت�ريعّية يف �لبالد.ويف جل�سة جمل�س �لنّو�ب 
�لت��ي   ،2016 �آب/�أغ�سط���س   15 �لت��ي عق��دت يف 
�سه��دت نقا�س��ًا ح��ول تقلي�س ع��دد �أع�س��اء جمل�س 
�لن��ّو�ب، قال��ت �لنائ��ب �مل�ستقّل��ة حن��ان �لفتالوي 
�أثن��اء �جلل�سة، �إّن "عدد �أع�ساء جمل�س �لنّو�ب مبالغ 
في��ه، وح�سوره��م جلل�س��ات �ملجل���س لي���س فاعاًل، 
مّم��ا يتطّل��ب تخفي���س ع��دد �لن��ّو�ب �ن�سجام��ًا مع 
نهج �الإ�سالح��ات". �إّن فكرة تخفي���س عدد �أع�ساء 
جمل���س �لن��ّو�ب �لعر�ق��ّي لي�س��ت بجدي��دة، فقبل �أن 
يطال��ب �أع�س��اء �ل�سلط��ة �لت�ريعّي��ة بذل��ك، طالبت 
 2016 25 �سباط/فرب�ي��ر  �لتنفيذّي��ة يف  �ل�سلط��ة 
بذلك، عرب رئي�س �حلكوم��ة �لعر�قّية حيدر �لعبادي، 
�ل��ذي ر�أى وج��ود ���رورة لتخفي���س ع��دد �أع�ساء 
جمل���س �لنّو�ب، كخطوة من خط��و�ت تقليل �لنفقات 
وحتقيق �الإ�سالح �لذي تن�سده حكومته.بالتايل، �إذ� 
ف�سلت �لكتل �ل�سيا�سّية يف �لدورة �حلالّية بتخفي�س 
ع��دد �أع�ساء جمل�س �لن��ّو�ب �لبالغ 328 نائب، فاإّن 
�لدورة �لربملانّي��ة �ملقبلة �ستزيد 32 نائبًا وي�سبح 
عدده��م 360 نائ��ب، وفق��ًا للد�ست��ور �لعر�قّي �لذي 
ين���سّ على �أّن كّل 100 �أل��ف مو�طن عر�قّي ميّثلهم 

ع�س��و يف جمل�س �لنّو�ب، حي��ث �أّن �الإح�ساء �الأخري 
�لت��ي �أعلنت عنه وز�رة �لتخطي��ط �لعر�قّية ي�سري �إىل 
وج��ود زيادة يف �لنمّو �ل�س��ّكايّن �لعر�قّي و�سلت �إىل 
36 مليون��ًا. ورّدت �ملحكم��ة �الحّتادي��ة �لعر�قّي��ة 
تف�س��ري�ً تقّدمت ب��ه كتلة �ملو�طن �لتابع��ة �إىل عّمار 
�حلكي��م. يقول �لتف�س��ري �إّن �لد�ست��ور �لعر�قّي يق�سد 
باأّن كّل نائب ميّثل 100 �ألف عر�قّي من �لذين يحّق 
لهم �النتخاب، �أي با معناه �أّن �لتمثيل �سيكون لكّل 
�لذين �أعمارهم 18 عامًا وما فوق. ال منا�س للكتل 
�ل�سيا�سّي��ة بعدم��ا رّدت �ملحكم��ة �الحّتادية تف�سري 
كتل��ة �ملو�طن للماّدة 49 �أّواًل من �لد�ستور �لعر�قّي، 
م��ن �إقن��اع بع�سه��ا جلمع �أك��رب عدد م��ن �الأ�سو�ت 
لتعدي��ل �لد�ستور �لعر�قّي، قبل �أن تذهب �إىل تقلي�س 
ع��دد �أع�ساء جمل�س �لنّو�ب. والأّن �ملحا�س�سة تفتك 
بالع��ر�ق من��ذ �سن��و�ت و�أ�سبح��ت �أ�سا�س��ًا لنظامها 
�ل�سيا�س��ّي، �ستو�ج��ه عملّي��ة تقلي���س ع��دد �أع�س��اء 
جمل�س �لن��ّو�ب عقبات كثرية، خ�سو�س��ًا و�أّن �لكتل 
�ل�سيا�سّي��ة يف �لعر�ق، تبحث عن �أكرب تو�جد لها يف 
جمل�س �لنّو�ب، وه��ذ� هو �لعائق �الأّول �أمام تقلي�س 

عدد �أع�ساء �لربملان.
وقد ال ينجح جمل�س �لنّو�ب �لعر�قّي يف �الّتفاق على 
تعدي��ل �لد�ست��ور وتقلي�س عدد �أع�سائ��ه يف �لدورة 
�لربملانّي��ة �حلالّي��ة، ل��ذ� من �ملتوّق��ع �أن يرّحل هذ� 

�ملقرح �إىل �لدورة �لربملانّية �ملقبلة.

 

بح��ث وزي��ر �لتخطي��ط �سلم��ان �جلميل��ي، م��ع �ل�سفري 
�المريكي يف �لع��ر�ق �ستيو�رت جونز طبيعة �لعالقات 
�لثنائي��ة ب��ني �لبلدي��ن يف جمي��ع �ملج��االت، ال�سيما 
يف �جلان��ب �القت�سادي و�إع��ادة �ال�ستق��ر�ر و�الأعمار 
للمناط��ق �ملحررة و�الإ�ر�ع يف عودة �لنازحني. بيان 

لل��وز�رة قال �ن "لق��اء�ً جمع وزير �لتخطي��ط و�ل�سفري 
�الأمريك��ي ملنا�سب��ة �نتهاء مه��ام �عمال��ه يف �لعر�ق، 
حيث متت مناق�سة ملف �عمار �ملناطق �ملحررة ودور 
�لواليات �ملتح��دة �المريكية و�ملجتمع �لدويل عموما 
يف دع��م �لعر�ق مل�ساعدت��ه يف �عادة �ال�ستق��ر�ر لتلك 
�ملناط��ق من خ��الل �ملنح �لدولي��ة". و�أ�س��ار �جلميلي 
بح�سب �لبي��ان �ىل �ن "�مل�ساعد�ت �لدولية �لتي ح�سل 

عليها �لعر�ق موؤخر� متثل موقفا دوليا د�عما للحكومة 
�لعر�قي��ة لتمكينه��ا م��ن �ع��ادة �ال�ستق��ر�ر للمناط��ق 
�ملح��ررة"، مو�سح��ا �ن "تلك �مل�ساع��د�ت و�لتي بلغت 
نحو ملي��اري دوالر تبدو جيدة ولكننا ما زلنا بحاجة 
�ىل �ملزيد من �لدعم �لدويل �لذي ميثل جزء� من �لتز�م 
�ال�رة �لدولية �ز�ء �لعر�ق حيث يو�جه �الرهاب نيابة 

عن �لعامل �جمع".

 

باأ�س��د  ف��وؤ�د مع�س��وم  �أد�ن رئي���س �جلمهوري��ة   
�لعب��ار�ت �لهج��وم �الإرهاب��ي �ل��ذي ق��ام به عدة 
�نتحاريني و��سته��دف حفل زفاف يف ق�ساء عني 
�لتمر، غرب كربالء، يف �ساعة متاأخرة، معربا عن 
حزن��ه �لعمي��ق لوقوع �سه��د�ء وجرحى ج��ر�ء هذ� 

�لعم��ل �الإجر�مي �الآثم. مع�س��وم يف بياٍن له قال 
�ن “جرمي��ة مهاجم��ة مو�طن��ني يف حف��ل زفاف 
باملتفج��ر�ت �لنا�سف��ة و�الأ�سلح��ة �لر�سا�س��ة دليل 
�ساط��ع على م��دى �النهي��ار و�لياأ�س �ل��ذي يطبق 
على خن��اق ع�ساب��ات د�ع�س وتاأكي��د جديد على 
�فتق��ار مرتكب��ي هذه �الأعم��ال �الإرهابي��ة الأب�سط 
رئي���س  و�الأخالقية”.و�أع��رب  �الإن�ساني��ة  �لقي��م 

�جلمهوري��ة ع��ن عز�ئ��ه ومو��سات��ه ل��ذوي �سهد�ء 
وجرحى �حلادث، د�عيا �ل�سلطات �الأمنية �ملعنية 
�إىل م�ساعف��ة يقظته��ا للقب���س عل��ى �مل�سوؤولني 
ع��ن ه��ذه �جلرمي��ة �الإرهابي��ة �لنكر�ء م�س��ري�ً �إىل 
لزوم �ملعاجل��ة �لعاجلة الأي خرق يف حماية �أمن 
حمافظ��ة كربالء وحياة �ل�س��كان �ملدنيني يف كل 

مكان. 

الجعفري: العراق يرفض التدخل العسكري في اليمن

 �أك��د رئي���س جمل�س �أم��ن �إقلي��م كرد�ست��ان م�رور 
�لب��ارز�ين، �أن �لوق��ت �لر�هن يعت��رُب منا�سبًا الإجر�ء 
�ال�ستفت��اء و�إع��الن ��ستق��الل �الإقلي��م، فيم��ا �س��دد 
عل��ى �رورة وجود �أتف��اق �سيا�سي الإد�رة حمافظة 
نينوى يف مرحلة ما بعد �لتخل�س من تنظيم د�ع�س 
�الإجر�م��ي.  �ملجل���س يف بي��ان له ق��ال �إن “رئي�س 
جمل���س �أم��ن كرد�ستان م���رور �لب��ارز�ين �أجتمع،، 
مع ع�سو �لربملان �لربيطاين ندمي زهاوي، ملناق�سة 
�الأو�ساع �الأمنية و�ل�سيا�سي��ة يف �ملنطقة و�لعر�ق، 
ف�س��اًل ع��ن مناق�س��ة �مل�س��اكل و�خلالف��ات بغ��د�د 
و �أربي��ل”.  و�أ�س��اف �أن “�ملباحث��ات جاري��ة م��ع 
�حلكوم��ة �الحتادية ب�ساأن عملي��ة حترير �ملو�سل”، 

م�سدد�ً عل��ى “�رورة وجود �أتف��اق �سيا�سي الإد�رة 
نين��وى يف مرحلة ما بعد د�ع���س”. و�أعترب بارز�ين 
بح�سب �لبيان �أن”�لتوقي��ت �لر�هن مالئم و�لفر�سة 
متاح��ة الإجر�ء �الإ�ستفتاء و�إعالن ��ستقالل �الإقليم”. 
وكان رئي���س �ل��وزر�ء حي��در �لعب��ادي �أب��دى ر�أي��ه 
ب�ساأن �نف�س��ال كرد�ستان بالقول “نحن ال نعار�س 
�ل�سع��وب يف تقري��ر م�سريه��ا”. فيما بح��ث رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي،مع وف��د �القليم حل 
"�الإ�سكاالت" بني �لطرفني وفق �لقانون و�لد�ستور، 
فيم��ا �ك��د �الجتم��اع عل��ى �لتع��اون و�لتن�سيق بني 
�حلكوم��ة و�القلي��م يف عملية حتري��ر �ملو�سل. ذكر 
بي��ان، �ن "رئي���س جمل�س �ل��وزر�ء حي��در �لعبادي، 
��ستقب��ل وفد� من حكوم��ة �قليم كرد�ست��ان برئا�سة 
�ل�سي��د نيجرف��ان ب��ارز�ين وجرى خ��الل �الجتماع 

بح��ث �الو�س��اع �ل�سيا�سية و�المني��ة و�القت�سادية 
�الرهابي��ة  د�ع���س  ع�ساب��ات  عل��ى  و�حل��رب 
و�ال�ستع��د�د�ت لتحري��ر �ملو�س��ل وح��ل �ال�سكاالت 
ب��ني �حلكوم��ة �الحتادي��ة و�القلي��م وف��ق �لقان��ون 
و�لد�ستور". ورح��ب �لعبادي، بح�سب �لبيان، ب�"وفد 
حكوم��ة �القليم"، معرب� عن "حر�س��ه على مو��سلة 
�لت�ساور مع حكومة �القليم للتو�سل �ىل حلول ت�سب 
يف م�سلحة �لبلد وللم�سالح �مل�سركة وفق �لقو�نني 
و�لد�ستور با يف ذلك تعزيز �النتاج �لنفطي وت�سليم 
�القليم كميات �لنفط �مل�س��درة للحكومة �الحتادية 
مقابل دف��ع �حلكومة �الحتادية �مل�ستحقات �ملالية 
وف��ق �تف��اق م�س��رك يت�س��م بالو�س��وح و�ل�سفافية 
و�مل�سلح��ة �لعامة". بدوره ق��دم نيجرفان بارز�ين، 
يف  �لكب��رية  ب�"�النت�س��ار�ت  للعب��ادي  �لته��اين 

�خلالدي��ة و�لقي��ارة وبقي��ة �ملناط��ق"، معرب��ا ع��ن 
"�الم��ل يف ��ستم��ر�ر �النت�س��ار�ت وحتري��ر كام��ل 
�الر��س��ي للق�س��اء على د�ع�س". و��س��ار �لبيان، �ىل 
�ن "�الجتم��اع تطرق �ىل �لق�ساي��ا �ملتعلقة بانتاج 
وتوزي��ع �لنفط م��ن خالل حق��ول �القلي��م وكركوك 
ومت �التف��اق على �جر�ء مباحث��ات فنية بني وز�رة 
�لنف��ط �الحتادي��ة و�ل��رثو�ت �ملعدني��ة يف �القليم". 
وتابع، "كما مت �لتاأكيد على �لتعاون و�لتن�سيق بني 
�حلكوم��ة و�القليم يف عملية حترير �ملو�سل و�لتز�م 
حكوم��ة �القلي��م بخط��ة �لتحري��ر النق��اذ �اله��ايل 
و�عادة �لنازحني وطرد �لدو�ع�س، ف�سال عن �لتاكيد 
عل��ى �همية وح��دة �ملوقف �لعر�ق��ي و�لتعاون بني 
�جلميع فالعامل كله ير�قب �لو�سع ومعركة �ملو�سل 

و�ن �لنتيجة �ستكون ل�سالح �لعر�ق و�سعبه".
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بغداد_متابعة

بارزاني: التوقيت الحالي مالئم إلجراء االستفتاء بشأن استقالل كردستان جبهة اإلصالح تكشف عن وجود محاوالت إلعادة 
التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية

تواقيع الستجواب العبادي والجعفري و حمود

التحالف الوطني يدعو لتعزيز العالقات 
العراقـية مع المحيط العربي

�ك��د وزير �خلارجي��ة �إبر�هي��م �جلعفري لوفد م��ن �جلمهورية 
�ليمنية برئا�سة �لنائ��ب يف �لربملان يحيى بدر �لدين �حلوثي 
وع�سوي��ة ممثلي �الأح��ز�ب و�لقوى �ل�سيا�سي��ة �ليمنية، رف�س 
�لع��ر�ق �لتدخ��ل �لع�سك��ري يف �ل�ساح��ة �ليمني��ة.  ذك��ر بيان 
لوز�رة �خلارجي��ة �ن �جلعفري “��ستقبل وف��د� من �جلمهورية 
�ليمني��ة “، مبين��ا �نه “جرى خ��الل �للق��اء ��ستعر��س جممل 
�لتطور�ت �ل�سيا�سية و�الأمنية على �ل�ساحة �ليمنية و�الأو�ساع 
�الإن�ساني��ة �لت��ي يعي�سها �ليمني��ون وجهود �لق��وى �ل�سيا�سية 
لتحقي��ق خارطة طري��ق وطنية تعيد �ال�ستق��ر�ر وفقا للد�ستور 
و�ملعايري �لقانونية ونتائج �ملباحثات �لتي جرت يف �لكويت 
برعاي��ة �الأمم �ملتح��دة و�لت��ي ��ستم��رت لثالثة �أ�سه��ر.  و�سدد 
�جلعفري على “�رورة �إيقاف نزيف �لدم وتبني حو�ر وطني 
ي�ساه��م يف �إنه��اء �حلرب يف �ليمن وعودة �الأم��ن و�ال�ستقر�ر، 
م�س��ري� �إىل �أن “�لعر�ق دوى ب�سوته يف جامعة �لدول �لعربية 
و�الأمم �ملتح��دة وكل �ملحاف��ل و�ملوؤمت��ر�ت �لدولي��ة ورف�س 
رف�س��ا قاطع��ا �لتدخ��ل �لع�سك��ري يف �ل�ساحة �ليمني��ة الأنها 
�ست�ساه��م يف �إر�قة �لدماء وزعزعة �الأم��ن �ملجتمعي”.  وبني 
�ن “�لد�ست��ور �لعر�ق��ي يوؤك��د عل��ى ع��دم �لتدخ��ل يف �ل�سوؤون 
�لد�خلي��ة للدول كما ال ي�سمح بالتدخ��ل يف �سوؤونه �لد�خلية”، 
جمدد� م�ساندة �لعر�ق لليم��ن ودعمه للحو�ر و�حللول �ل�سلمية 
ب��ا يحفظ م�سالح �ل�سع��ب �ليمني �ل�سقي��ق وتاأييد كل خطوة 
د�ستوري��ة وقانونية ت�سمن وحدة �ل�س��ف �ليمني.  من جانبه 
��ستعر���س �لوف��د �ليمني نتائ��ج �جله��ود �ل�سيا�سي��ة �لوطنية 
�ليمني��ة �لتي متخ�ست عن ت�سكي��ل �ملجل�س �ل�سيا�سي، م�سيفا 
�أن “�ملجل���س �ل�سيا�س��ي مت �الع��ر�ف ب��ه من جمل���س �لنو�ب 
�ليمني وله م�روعية يف متثيل �ل�سعب �ليمني”.  و�كد �ع�ساء 
�لوف��د �ليمني �أن “زيارتهم للعر�ق تاأتي �سمن �سل�سلة زيار�ت 
دولي��ة �ستت�سمن دوال عدة و�أن �لعر�ق كان �ملحطة �الأوىل ملا 

يتمتع به من عمق تاريخي وثقل �سيا�سي عربي”. 

�ن مطالبات   ، �للويزي  �لرحمن  �لنائب عن جبهة �ال�سالح عبد  ر�أى  بغد�د_متابعة: 
�لبع�س باعادة �لت�سويت على عدم �لقناعة باأجوبة وزير �ملالية هو�سيار زيباري هو 
�جر�ء غري �سحيح و�سيفتح �لباب و��سعا �مام باقي �لوزر�ء لنف�س �ملطلب.  �للويزي 
يف ت�ريح له قال �ن "مطالبة �لبع�س باعادة �لت�سويت على عدم �لقناعة باأجوبة 
هكذ�  مثل  تكر�ر  على  و��سعا  �لباب  �سيفتح  كونه  �سحيح،  غري  �مر  هو  �ملالية  وزير 
طلبات با�ستجو�بات الحقة".  و��ساف �ن "هنالك �لعديد من �ال�ستجو�بات �لتي م�ست 
وهنالك ��ستجو�بات غريها قادمة ، ونعتقد �ن هكذ� عرف جديد �سيجعلنا �مام دو�مة 
�لنظام  �سمن  موجودة  غري  باال�سل  وهي  جديدة  وتو�فقات  و�ر�عات  وخالفات 
�لت�سويت  �عادة  �قرح  �لعر�قية  �لقوى  �لنو�ب".  فيما كان حتالف  �لد�خلي ملجل�س 
على �لقناعة باأجوبة وزير �ملالية بدعوى �ن �الجو�ء �لتي ت�سمنتها جل�سة �لت�سويت 

مل تكن �سحيحة.

بغد�د_متابعة:ك�سف �لع�سو يف جلنة �لنز�هة �لنيابية عادل نوري، �أنه “تقدم بطلب لهيئة 
رئا�سة جمل�س �لنو�ب ال�ستجو�ب رئي�س �لوزر�ء، حيدر �لعبادي”.  نوري يف ت�ريح �سحفي 
له قال، “نحن يف جلنة �لنز�هة نك�سف ملفات �لف�ساد ونربزها حتت قبة �لربملان، وكل من 
موؤ�س�سات  �أي هرم من  �ل�سخ�س، وعلى  �أيًا كان  ون�ستجوبه،  للربملان  ن�سحبه  لديه عالمة 
نائبًا   36 قبل  من  موقع  �لربملان  لرئا�سة  قدم  طلبًا  “هناك  �أن  و�أ�ساف،  كان”.   �لدولة 
و�إد�رية،  ومالية  قانونية  خمالفات  عليه  “�لعبادي  �أن  مبينا  �لوزر�ء”  رئي�س  ال�ستجو�ب 
وخمالفات يف نظام �حلكم و�إد�رة �لدولة”.  و�أو�سح نوري �أنه “يف �ملرحلة �ملقبلة �سي�سهد 
�لربملان ��ستجو�بات كثرية، يف مقدمتها ��ستجو�ب رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية �بر�هيم 
�جلعفري ووزيرة �ل�سحة عديلة حمود، وبالتاأكيد �سنقيل كل من تثبت عليه ملفات �لف�ساد”. 
�لعبيدي،  خالد  �لدفاع  وزير  ��ستجو�ب  �جلاري  �آب  �سهر  يف  �سهد  قد  �لنو�ب  جمل�س  وكان 
�سليم  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  باتهامه  �إثاره  جدل  بعد  ف�ساد  بتهم  �إقالته  على  و�لت�سويت 

�جلبوري ونو�بًا وم�سوؤولني بالف�ساد وعمليات �بتز�ز. 

�لعر�ق�يَّة مع  �لعالقات  تعزيز  �ىل  �لوطني،  للتحالف  �لقيادية  �لهياأة  بغد�د_متابعة: دعت 
�لتحالف  رئي�س  ملكتب  بيان  �مُل�سَركة.  �مل�سالح  ِّق  ُيحق� با  وتطويرها   ، �لعربيِّ �مُلحيط 
وناق�س  للتحالف،  �لقيادية  للهيئة  �جتماعًا  تر�أ�س  "�جلعفري  �ن  قال  �جلعفري  �بر�هيم 
ر�ت �لتي ي�سهدها �لعر�ق، ويف ُمقّدمتها �نت�سار�ت �أبناء قو�تنا  �مُلجتِمعون ُجملة من �لتطوُّ
�لقّيارة".  وناحية  بالكامل،  ة  �خلالديَّ جزيرة  حترير  يف  �ل�سعبيِّ  �حل�سد  و�أبطال  �مل�سلحة، 
، وُمباَركته  و�كد �لبيان على "�رورة �ال�ستمر�ر يف دعم �لقو�ت �مل�سلحة، و�حل�سد �ل�سعبيِّ
باقي  حترير  باإكمال  �الإ�ر�ع  �رورة  على  و�لتاأكيد  �النت�سار�ت،  هذه  �لعر�قيِّ  لل�سعب 
دياىل"،  يف  �الأمنيَّ  "�لو�قع  �ملجتمعون  وناق�س  نينوى".  حترير  معركة  وح�سم  �ملناطق، 
موؤكدين على "�أهّمية �لتالحم، وحلِّ �لنز�عات بالطرق �ل�سلميَّة، و�لقانونيَّة، وقرَّرت ت�سكيل 
�الرتقاء  "�رورة  على  م�سددين  عليها"،  ترت�ب  ملا  ُحلول  و�إيجاد  �لو�سع،  مُلتاَبعة  جلنة 
بالعالقات �ل�سيا�سيَّة بني �لقوى �ل�سيا�سيَّة با ُيحقق مزيد�ً من �ال�ستقر�ر، وتوفري �أكرب قدر 
 " �لبيان �ىل  ة بروح �مل�سوؤوليَّة". ودعا  مُمِكن من �خلدمات، ومعاجلة �مل�ساكل �القت�ساديَّ
�مل�ساعدة  و�ملناخات  �لظروف،  ِّر  وُيوف� �مُل�سَركة،  �مل�سالح  ِّق  ُيحق� با  تطوير�لعالقات 
ة ��ستبد�ل  بني ب� "طلب وز�رة �خلارجيَّة �لعر�ق�يَّة من نظريتها �ل�سعوديَّ لتحقيق ذلك"، ُمرحِّ
�سفريها يف �لعر�ق باعتباره مظهر�ً من مظاهر �حلر�س على �إجناح م�سار تطوير �لعالقات 
�لثنائيَّة بني �لبلدين". و�و�سح �لبيان "كما مّتت خالل �الجتماع ُمر�َجعة �خلطو�ت �لعمليَّة 
�ل�سيا�سّية،  �لعملّية  �إجناح  يف  م�سوؤوليَّاته  ل  وحتمُّ  ، �لوطنيِّ �لتحالف  دور  وتعزيز  لتفعيل، 

وحتقيق �لربنامج �حلكومّي".

بغداد ــ خاص

معصوم يدين الهجوم غرب كربالء ويؤكد: هذا دليل على انهيار داعشلقاء يجمع بين وزير التخطيط والسفير األمريكي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق

تقليص عدد أعضاء مجلس النواب هل يغير موازين القوى السياسية في االنتخابات القادمة؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ترى كتل �سيا�سّية عراقّية وجود 
�سرورة لتقلي�ص عدد اأع�ساء 
جمل�ص النّواب البالغ عددهم 

328 نائب، وهو ما دفع نائبًا عن 
كتلة املواطن التابعة اإىل رئي�ص 

املجل�ص الأعلى عّمار احلكيم، اإىل 
تقدمي طلب اإىل رئا�سة جمل�ص 
النّواب يف 11 اآب/اأغ�سط�ص 

اأع�ساء  عدد  لتقلي�ص   ،2016
جمل�ص النّواب.
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