
خالف��ات �سيا�سية عميقة ومع��ارك �رش�سة وماليني 
النازحني، كلها عقب��ات تواجه االنتخابات املحلية 
املقبلة يف العراق، ت�س��اف اليها دعوات اىل تاأجيل 
االقرتاع وتغي��ر اأع�ساء مفو�سية االنتخابات، فهل 

�ستجري االنتخابات يف موعدها؟.
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االنتخابات )ال�س��ورة: موقع مفو�سية االنتخابات(
الت�سويت يف االنتخابات )ال�سورة: موقع مفو�سية 
االنتخاب��ات(  مبوجب الد�ست��ور العراقي فان موعد 
اإج��راء االنتخابات املحلية املقبلة يكون يف ني�سان 
)ابري��ل( من الع��ام املقبل، و�ستك��ون اول انتخابات 
جت��ري بعد هج��وم تنظيم "داع�ش" عل��ى العراق يف 

حزيران )يونيو( عام 2014.
 مفو�سي��ة االنتخاب��ات وه��ي اجلهاز امل�س��وؤول عن 
اإجراء االق��رتاع بداأت فعال يف اال�ستع��دادات الجراء 
االنتخاب��ات من��ذ �سهري��ن، وفتح��ت مئ��ات املراكز 
االنتخابي��ة لتحديث �سجالت الناخب��ني الذين يحق 
له��م االقرتاع مبوجب تقني��ة الكرتونية جديدة ملنع 
عملي��ات تزوي��ر ت�سك��و منه��ا اأح��زاب �سيا�سية منذ 

�سنوات.
ولك��ن كت��ال واأحزاب��ا �سيا�سي��ة يرجح��ون تاأجي��ل 

االنتخابات، ويوؤكدون اإن معوقات �سيا�سية واأخرى 
فنية حتول دون اإجرائها يف موعدها املقرر.

الدائ��رة �س��د  اأوىل ه��ذه امل�س��كالت ه��ي احل��رب   
"داع���ش"، فاملتطرف��ون م��ا زالوا ي�سيط��رون على 
االأنب��ار،  يف  والقائ��م  وراوة  عان��ة  عدي��دة،  م��دن 
وال�رشق��اط يف �س��الح الدي��ن، واملو�س��ل وتلعف��ر 
وال�سورة واحل�رش وحمام العليل يف نينوى، وما زال 
ماليني العراقيني يعي�سون يف هذه املدن حتت حكم 

"داع�ش" و�سيحرمون من امل�ساركة يف االقرتاع.
اأم��ا امل��دن التي جنح��ت ق��وات االم��ن العراقية من 
ا�ستعادته��ا م��ن �سط��وة املتطرف��ني، م��ا زال��ت غر 
جاه��زة الإج��راء االنتخاب��ات، الن غالبي��ة �سكانها 
يعي�س��ون يف خميمات النازحني يف اقليم كرد�ستان 
وباقي املدن، بينما تواجه احلكومة �سعوبات مالية 

يف اعادة اعمار هذه املدن اثر العمليات الع�سكرية.
 ووفق��ا الآخر اح�سائية ا�سدرتها االمم املتحدة فان 
ع��دد النازح��ني يف العراق يزيد عل��ى ثالثة ماليني 
ن��ازح يعي�س��ون يف اأو�س��اع اإن�ساني��ة �سعبة خارج 
مدنه��م، وق��درت مفو�سي��ة االنتخابات ع��دد الذين 
يحق لهم امل�ساركة يف االنتخابات باأكرث من مليون 

ون�سف نازح.
 النائ��ب عن حمافظ��ة نينوى عبد الرحم��ن اللويزي 
يق��ول ان "من ال�سعوبة اج��راء االنتخابات املحلية 

يف ظل �سيطرة داع�ش على مدن مهمة مثل املو�سل، 
ويجب ايجاد مقرتح حلل ه��ذه امل�سكلة، من املمكن 
تاأجيل االنتخابات اىل حني الق�ساء على املتطرفني 

واعادة النازحني اىل منازلهم".
 اإ�ساف��ة اىل �سعوب��ة اإج��راء االنتخاب��ات يف املدن 
الت��ي يحتله��ا "داع���ش"، ف��ان االنتخاب��ات املقبلة 
ل��ن جت��ري اأي�س��ًا يف حمافظ��ات اقلي��م كرد�ست��ان 
االربعة ال�سليمانية واربيل وحلبجة ودهوك، واي�سا 
حمافظ��ة كركوك املتن��ازع عليها من��ذ �سنوات بني 

العرب والكرد الأ�سباب قانونية.
 اتفاق �سيا�سي جرى عام 2010 يق�سي بان حتديد 
موعد االنتخاب��ات يف اقليم كرد�ستان من �سالحية 
اقلي��م كرد�ست��ان فقط ومل يت��م حتديده حت��ى االآن، 
ام��ا كرك��وك فاإنه��ا تتطل��ب قانونا خا�س��ا بها من 

الربملان وحتى االآن مل يتم اإقراره من النواب.
 وم��ن املقرتحات التي جت��ري مفاو�سات �رشية يف 
�ساأنه��ا بني االأح��زاب العراقي��ة الكبرة ه��و تاأجيل 
االنتخاب��ات املحلي��ة، ودجمه��ا م��ع االنتخاب��ات 
الت�رشيعي��ة االحتادية املق��رر اإجراوؤها عام 2018 
وه��ذا املقرتح �سيحقق هدفني، كما تقول النائب عن 

كتلة "دولة القانون" نهلة الهبابي.
الهباب��ي تق��ول ان دم��ج االنتخاب��ات املحلي��ة مع 
االنتخاب��ات الت�رشيعي��ة �سيقل���ش النفق��ات املالية 

الباهظة اىل الن�س��ف خ�سو�سا وان احلكومة تعاين 
اأزم��ة مالية ب�سبب انخفا�ش اأ�سعار النفط يف ال�سوق 
العاملي��ة، كم��ا ان تاأجي��ل االنتخابات �سن��ة واحدة 
�سيمن��ح فر�سة لقوات االأم��ن ال�ستعادة ما تبقى من 

املدن املحتلة من قبل "داع�ش".
اإي��اد عالوي وه��و اأول رئي�ش وزراء حكم العراق بعد 
2003 م��ن اب��رز املطالبني بتاأجي��ل االنتخابات، 
وقال حزب "الوفاق الوطني" الذي يتزعمه يف بيان 
ر�سم��ي ان "تاأجي��ل االنتخابات تفر�س��ه االو�ساع 
الراهنة يف البالد من اجل �سمان م�ساركة اكرب قدر 

من العراقيني يف االنتخابات".
 وق��ال عالوي االأ�سب��وع املا�س��ي اإن غالبية القوى 
تاأجي��ل  عل��ى  مبدئ��ي  ب�س��كل  وافق��ت  ال�سيا�سي��ة 
االنتخاب��ات  م��ع  ودجمه��ا  املحلي��ة  االنتخاب��ات 

الت�رشيعية عام 2018. 
يف االأ�سب��وع املا�س��ي طالبت كت��ل �سيا�سية بتغير 
قان��ون االنتخابات املحلي��ة الذي طبق عام 2013 
"�سان��ت ليغ��و" يف توزي��ع  وي�ستن��د عل��ى طريق��ة 
املقاع��د والذي افرز انق�سامات كبرة داخل جمال�ش 
املحافظ��ات عمل��ت عل��ى عرقل��ة تنفي��ذ اخلدم��ات 
العام��ة. هذا القان��ون اأنتج فوز العدي��د من االأحزاب 
داخ��ل كل حمافظ��ة وتقا�سم��ت ه��ذه االأح��زاب يف 
م��ا بينه��ا املنا�س��ب العلي��ا يف املحافظ��ة، وللمرة 

االوىل ا�سبح��ت منا�سب املحافظ��ة، رئي�ش جمل�ش 
املحافظ��ة، روؤ�س��اء اللج��ان املحلي��ة م��ن اح��زاب 
خمتلف��ة بعد اأن كان حزبان او ثالثة يديرون �سوؤون 
املحافظات، وب�سبب اخلالفات والتناف�ش بني اعداد 
كب��رة من االأح��زاب ف�سل��ت املحافظ��ات يف توفر 

اخلدمات.
ولكن امل�سكلة االكرب هي مطالبات القوى ال�سيا�سية 
يف تغي��ر اع�س��اء مفو�سي��ة االنتخاب��ات احلالي��ة 
الأنهم ينتمون اىل االحزاب بينما من املقرر ان تكون 
املفو�سية م�ستقلة وفقا للمادة )102( من الد�ستور 
التي تعترب املفو�سية هيئ��ة م�ستقلة تخ�سع لرقابة 
الربمل��ان، ولك��ن اأع�ساءه��ا ينتم��ون اىل االأح��زاب 

الكبرة ال�سيعية وال�سنية والكردية بالت�ساوي.
يف مت��وز )يولي��و( املا�س��ي وق��ع )100( نائب يف 
الربملان على ورقة ت�سمنت املطالبة بتغير اع�ساء 
ب�سخ�سي��ات  وا�ستبداله��م  االنتخاب��ات،  مفو�سي��ة 
م�ستقل��ة قب��ل اإج��راء االنتخاب��ات املحلي��ة املقبلة 
�سمن اإجراءات االإ�سالح��ات ال�سيا�سية التي يطالب 
ح�س��ول  م��ن  اخل��وف  ب�سب��ب  املتظاه��رون،  به��ا 
عمليات تزوير. ولكن مفو�سية االنتخابات ما زالت 
توا�سل عمله��ا الجراء االنتخابات املحلية من دون 
االكرتاث به��ذه املالحظات والعراقي��ل وامل�سكالت، 
وهناك اكرث م��ن )600( مركز انتخابي مفتوح منذ 

اأ�سابي��ع يف جمي��ع انح��اء البالد لتحدي��ث �سجالت 
الناخبني العراقيني على الرغم من االإقبال ال�سعيف 

من ال�سكان ورف�سهم امل�ساركة يف االنتخابات.
التح�سر الإج��راء االنتخابات مير مبراحل عدة وفق 
قانون املفو�سية حي��ث يتم حتديث �سجل الناخبني 
واختيار املراك��ز االنتخابية وتوفر املبالغ املالية 
ل���رشاء م�ستلزم��ات االنتخاب��ات واأج��ور العامل��ني 
يف املراك��ز، وب��دء احلم��الت االنتخابي��ة وحتدي��د 

�سوابطها حتى يوم االقرتاع.
�سف��اء املو�سوي وهو رئي���ش االإدارة االنتخابية يف 
املفو�سية يقول "نحن جهاز تنفيذي نطبق القوانني 
دون التاأث��ر باخلالف��ات ال�سيا�سي��ة واملفاو�س��ات 
اجلاري��ة لتاأجيل االنتخاب��ات، ومل نت�سلم حتى االآن 
اأي طل��ب ر�سم��ي من الربمل��ان واحلكوم��ة للتاأجيل 
وبالت��ايل فانن��ا نوا�سل العمل الج��راء االنتخابات 

يف ني�سان )ابريل( املقبل".
ويق��ول املو�سوي اأي�سًا اإن "الربملان مل ي�سوت على 
قان��ون انتخاب��ات جديد وله��ذا فاإنن��ا �سنعمل على 
قان��ون االنتخابات املوجود، كم��ا ان تغير اأع�ساء 
املفو�سي��ة �سياأخذ �سه��ورا طويلة م��ن املفاو�سات 
ب��ني الكت��ل ال�سيا�سية، وم��ن االأف�س��ل االنتظار اىل 
ح��ني انتهاء ال��دورة احلالية التي تنته��ي يف ايلول 

)�سبتمرب( 2017".
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بح��ث رئي�ش اقليم كرد�ست��ان م�سعود بارزاين مع 
املبع��وث اخلا�ش لل�سكرت��ر العام لالأمم املتحدة 
يف الع��راق ي��ان كوبي���ش اال�ستع��دادات اجلارية 
للبدء بعملية حترير مدينة املو�سل من ع�سابات 

داع�ش االرهابية.
ذك��ر بي��ان لرئا�س��ة االقلي��م ان ب��ارزاين تط��رق 
م��ع امل�س��وؤول االمم��ي اىل جمل��ة م��ن الق�ساي��ا 
واملو�سوع��ات ال�سيا�سي��ة يف الع��راق واملنطق��ة 

وال�سيما مرحلة ما بعد الق�ساء على داع�ش”.
وا�ساف البيان، ان املبعوث االممي اطلع بارزاين 
يف  اجلاري��ة  املحادث��ات  “عل��ى  اللق��اء  خ��الل 
االأمم املتح��دة املتعلق��ة باحل��رب �س��د االرهاب 
الوف��د  م�سارك��ة  ال�سيم��ا  والع��راق  �سوري��ا  يف 

العراق��ي االخرة يف اجتماع��ات اجلمعية العامة 
ل��المم املتح��دة يف نيويورك”. واع��رب املبعوث 
االممي ي��ان كوبي�ش بح�سب البي��ان عن “حر�ش 
املنظم��ة الدولية على االخذ بعني االعتبار جميع 
املالحظ��ات واملقرتح��ات التي تتق��دم بها كافة 
االطياف والف�سائل العراقية ال�سيما االكراد منها 

حيال مرحلة ما بعد داع�ش.
كم��ا اعرب املبعوث االممي عن ارتياحه للتن�سيق 
والتع��اون القائ��م بني ب��ارزاين ورئي���ش الوزراء 
حيدر العبادي ازاء �سبل مواجهة االإرهاب واحلرب 
عل��ى داع���ش. يذك��ر ان م�س��وؤويل اقلي��م كر�ستان 
يتطلع��ون اىل وج��ود “اتف��اق دقي��ق ووا�س��ح” 
ب�س��اأن مرحلة ما بعد داع���ش يف املو�سل ي�سمن 
ا�رشاك كل مكونات حمافظة نينوى يف بناء حياة 
جدي��دة لتجن��ب اي عمليات انتقامي��ة وت�سفيات 

عرقي��ة او مذهبية او طائفي��ة. وكان العبادي قد 
بح��ث اخرا يف نيوي��ورك مع الرئي���ش االأمركي 
اجلاري��ة ملعرك��ة  اال�ستع��دادات  اأوبام��ا  ب��اراك 
حترير املو�سل من داع�ش الذي ي�سيطر عليها منذ 
حزيران عام 2014 وزي��ادة امل�ساعدات الدولية 
اعم��ار  واع��ادة  العراقي��ني  للنازح��ني  املقدم��ة 
مناطقهم ا�ساف��ة اىل دعم اال�ستقرار االقت�سادي 
وال�سيا�سي يف العراق. فيما نفى ال�سفر االمريكي 
ل��دى الع��راق، دوغال���ش األ��ن �سيليم��ان، تاأيي��د 
وا�سنط��ن لتق�سيم اأجزاء م��ن العراق يف ا�سارة اىل 
دع��وات تق�سيم حمافظة نينوى.  ال�سفر �سيليمان 
يف بي��ان له اأم�ش قال “التقارير التي اأملحت باأن 
الوالي��ات املتحدة توؤيد تق�سيم اأج��زاء من العراق 

هي عارية عن ال�سحة متامًا”.
واأ�س��اف “دعوين اأكون وا�سح��ا، تدعم الواليات 

املتحدة عراقَا موح��داأ ودميقراطياأ ومزدهراأ وذو 
�سيادة ويلبي تطلعات جمي��ع العراقيني”. واأ�سار 
ال�سف��ر االمريكي “وفق��ا لد�ستور الع��راق، �سوف 
يقوم العراقيون باتخاذ قراراتهم باأنف�سهم ب�ساأن 
هيكل��ة حكومتهم”. واأك��د، اإن “الواليات املتحدة 
هزمي��ة  احل��اق  يف  الع��راق  مب�ساع��دة  ملتزم��ة 
بداع���ش ومب�ساع��دة ال�سع��ب العراق��ي يف اإع��ادة 
بن��اء جمتمعاتهم والع��ودة اإىل دياره��م”. وكان 
جمل���ش النواب قد �سوت على قرار يرف�ش تق�سيم 

حمافظة نينوى.
واأكد ن�ش الق��رار بان “نينوى بحدودها االدارية 
بالد�ست��ور  حممي��ة  عراقي��ة  حمافظ��ة  احلالي��ة 
العراق��ي والقوان��ني العراقية الناف��ذة واي تغير 
بو�سعه��ا القان��وين واالداري خمال��ف للد�ست��ور 

ويعد باطال”.
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البرزاني :  تحرير الموصل واستقرارها من مسؤولية الجميع والواليات المتحدة ضد تقسيم العراق وزيرا الخارجية والكهرباء امام البرلمان 
العراقي بتهمة الفساد

العبادي ومعصوم يؤكدان على حماية 
المواطن من التهديدات االرهابية

حمودي يدعو التربية إلعادة تاهيل 
النطاق التدريسي بالمناطق المحررة

انتقد رئي�ش جلنة حقوق االن�سان النيابية عبد 
الرحيم ال�سمري، اأم�ش،االجراءات االمنية التي 
تتخذه��ا قيادة عملي��ات بغ��داد يف العا�سمة 
من��ذ اي��ام، والت��ي �ساهم��ت بالت�سيي��ق على 

املواطنني.
ال�سم��ري يف بيان له قال، اننا "ال نعرف ملاذا 
تبق��ى نق��اط التفتي���ش يف �س��وارع العا�سمة 
دون ان تق��وم باأي دور اإيجابي، وملاذا تنت�رش 
ال�سيط��رات امل�سرتك��ة واملرابط��ات يف بغ��داد 
دون وج��ود اية اج��راءات امني��ة، فقط لتاأخر 

املواطنني وخلق الزحام املروي".
بغ��داد  عملي��ات  قي��ادة  "عل��ى  اإن  وا�س��اف 
اي�س��اح االج��راءات املتخ��ذة يف العا�سم��ة، 
وع��دم الت�سييق على املواطنني الذين يعانون 
باال�سا�ش من وجود نقاط التفتي�ش املنت�رشة".
واو�س��ح، ان "الت�سيي��ق عل��ى حري��ة التنق��ل 
للمواطن��ني، انته��اك وا�س��ح حلق��وق االن�سان 
وللد�ست��ور العراق��ي ال��ذي يتيح حري��ة التنقل 

للمواطنني".
بغ��داد  عملي��ات  قي��ادة  ال�سم��ري  وطال��ب 
الر�سم��ي باإ�سمها  "بالتو�سي��ح عرب املتحدث 
م��ا يح��دث يف العا�سمة منذ اي��ام، وان تبني 
ثقة م��ع املواطن��ني الذين ال يعرف��ون عن كل 
ما يح�س��ل، وت�رشروا من االج��راءات االمنية 

امل�سددة غر املربرة".

ابراهيم  اخلارجية  وزير  الإ�ستجواب  تواقيع  جمع  نائبان،  اأعلن   : بغداد_متابعة 
اجلعفري، ووزير الكهرباء الكهرباء قا�سم الفهداوي.

”ال�ستكمال عملية  قال  اأم�ش  له  بيان  نوري يف  النيابية عادل  النزاهة  ع�سو جلنة 
لنواب  نائبًا   70 تواقيع  بجمع  قمت  اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  وزير  ا�ستجواب 
و�سلمتها اىل رئي�ش الربملان” مبينا ان “العدد املطلوب لال�ستجواب هو تواقيع 25 

نائبًا فقط و�سيتم االعالن عنها يف هذه اجلل�سة ب�سكل ر�سمي”.
ال�سمري،”عن جمع تواقيع  الوطنية كاظم  النيابية الئتالف  الكتلة  اأعلن رئي�ش  كما 
قا�سم  الكهرباء  وزير  ا�ستجواب  بغية  النواب  رئا�سة جمل�ش  اىل  لتقدميها  نائبا   72

الفهداوي حول ملفات ف�ساد وتلكوؤ بعمل الوزارة”.
وكان الربملان قد �سهدت يف ال�سهرين املا�سيني ا�ستجواب و�سحب الثقة عن وزيري 
الدفاع خالد العبيدي واملالية هو�سيار زيباري بتهم ف�ساد، وكانا ي�سغالن وزارتني 

�سياديتني كاجلعفري يف وزارة اخلارجية.

حيدر  الوزراء  رئي�ش  و  مع�سوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ش  �سدد   : بغداد_متابعة 
العبادي، على عدم عرقلة جهود احلكومة بتحرير االرا�سي ومواجهة االزمة املالية.
“ويف  مع�سوم  مبكتبه  ا�ستقبل  العبادي  ان  اأم�ش  الوزراء  رئي�ش  ملكتب  بيان  ذكر 
حترير  يف  البطلة  قواتنا  حققتها  التي  االنت�سارات  الرئي�سان  بارك  اللقاء  م�ستهل 
رئي�ش  زيارة  وا�ستعر�سا  والرمادي،  هيت  وجزيرتي  والزوية  والقيارة  ال�رشقاط 
الوزراء والوفد املرافق له اىل نيويورك حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية لالمم 
قادة  وتاكيدات  للبلد  االيجابية  ونتائجها  وال�سبعني  احلادية  دورتها  يف  املتحدة 
احلكومة  وبجهود  االرهاب  �سد  حربه  يف  العراق  بدعم  واملنظمات  الدول  وزعماء 

يف جمال اال�سالح”.

رجح م�سادر مطلعة اأن يقدم رئي�ش الوزراء حيدر 
“الداخلية،  ال�ساغرة  الوزارات  مر�سحي  العبادي 

الدفاع، واملالية” اإىل الربملان االأ�سبوع القادم. 
ملزما  لي�ش  العبادي  اأن  امل�سادر  اأو�سحت 
برت�سيحات االأحزاب والربملان الإ�سغال احلقائب 

الوزارية. 
وك�سفت اأن القائمة التي �ستقدم حتمل اأ�سماء غر 

مر�سحة من اأي جهة.
مللء  ال�سيا�سية  “املحادثات  اأن  م�سدر:  وقال 
واأنه  العبادي،  مهمة  من  ال�ساغرة  الوزارات 
و�ساحب  مهنيا  يكون  اأن  يجب  لل�سياقات  وفقا 

رئي�ش  لكن  جهة  تر�سحه  اأن  وميكن  اخت�سا�ش 
الوزراء غر ملزم بهذا الرت�سيح”.

�سيقدم  العبادي  اأن  القانون  ائتالف دولة  واأعلن 
يف  ال�ساغرة  الوزارات  مر�سحي  النواب  ملجل�ش 
اأ�سماء املر�سحني ال تبتعد  اأن  �سلة واحدة، مبينا 

كثرا عن املحا�س�سة والتوافقات ال�سيا�سية.
ك�سف  الوزراء  لرئي�ش  االإعالمي  املكتب  اأن  يذكر 
الوزاري  التغير  حل�سم  مكثفة  ات�ساالت  وجود 
وتقدمي اأ�سماء املر�سحني ل�سغل احلقائب الوزارية 
بدرا�سة  يقوم  العبادي  اأن  قريبا، موؤكدا  ال�ساغرة 
خ�سو�سا  بدقة  للوزارات  املقرتحة  االأ�سماء 

وزارتي الدفاع واملالية.

ا�ستدعاء  عن  النيابية،  والدفاع  االمن  جلنة  اأعلنت 
اعالن  الرتكي فاروق قاميقجي على خلفية  ال�سفر 
انطالق  اردوغان موعد  الرتكي رجب طيب  الرئي�ش 

معركة حترير املو�سل.
اإنه  قال   له  بيان  يف  الزاملي  حاكم  اللجنة  رئي�ش 
عندما  الرتكي  ال�سفر  ا�ستدعاء  مت  ال�سابق  “يف 
وباألتاكيد  املو�سل،  اىل  الرتكية  القوات  دخلت 
ت�رشيحات  خلفية  على  املرة  هذه  ا�ستدعاوؤه  �سيتم 

اردوغان”.
طالبت  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة  وكانت 
اعالن  على  بالرد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش   ،

موعد  عن  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش 
معركة حترير مدينة املو�سل.

وكان الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان، قال اإن 
“داع�ش”  تنظيم  من  املو�سل  مدينة  حترير  معركة 
االول/  ت�رشين  من   19 ال�  يف  �ستبداأ  االإجرامي 
املقبل، داعيا اإىل اأهمية اأن “تتعاون البي�سمركة مع 

العرب يف هذه العملية”.
طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ش  اع��الن  خلفية  وعلى 
موعدا  املقبل  ال�سهر  منت�سف  حتديد  اردوغ���ان 
لتحرير املو�سل،  قلل املتحدث الر�سمي با�سم القوات 
امل�سرتكة العميد يحيى ر�سول من اهمية ت�رشيحات 
امل�سوؤولني االتراك، موؤكدا  التن�سيق مع حكومة اقليم 

كرد�ستان ا�ستعدادا لتنفيذ عملية حترير املو�سل. 

بغداد_متابعة : طالب النائب االول لرئي�ش جمل�ش النواب همام حمودي، اأم�ش، وزير 
لزيارة املدار�ش يف  النطاق  ، وا�سعة  ،رقابية جوالة  الرتبية بت�سكيل فرق تفتي�سية 
بغداد وبقية املحافظات ملتابعة ق�سايا الطلبة واالأداء التدري�سي فيها ا�سافة اىل 

لقاء املالكات التعليمية املوجودة.
اكد حمودي يف بيان له ،على "�رشورة اإعادة تاأهيل املدار�ش املوجودة باملناطق 
املحررة واملت�رشرة من االإرهاب واإ�ستيعاب الطلبة �سمن نطاقها وتوفر املناهج 

وامل�ستلزمات االأ�سا�سية اإليهم ".
"وجوب تفعيل جمال�ش االأباء واالأمهات لتعزيز التعاون والتكامل بني  و�سدد على 
اجلهتني واالإهتمام بالقيم االأخالقية للطلبة واملتمثلة بال�سجاعة واالإيثار وتن�سيط 

الروح الوطنية واحلر�ش على املال العام".
فيما  الرقابي  دورها  "لتفعيل  النيابية  الرتبية  جلنة  البيان  بح�سب  حمودي  ودعا 
يخ�ش املتابعة امليدانية حول تنفيذ هذه االإجراءات وفق ال�سياق القانوين الذي كفله 

الد�ستور جلميع طلبة العراق".

بغداد- الجورنال

بغداد_متابعةبغداد_متابعة

االنتخابات العراقية.. بين المطالبات بالتأجيل وتغيير القوانين االنتخابية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

االمن النيابية: اليحق ألردوغان إعالن انطالق معركة العبادي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة في سلة واحدة


