
���رح الناط��ق الر�شم��ي با�ش��م هيئ��ة احل�ش��د 
ال�شعب��ي النائب اأحمد الأ�شدي، اأم�س، باأن رئي�س 
ال��وزاء، القائد الع��ام للقوات امل�شلح��ة العراقية 
حي��در العب��ادي كل��ف ق��وات احل�ش��د ال�شعب��ي 
بتحري��ر مناطق غرب املو�ش��ل، وخا�شة ق�شاء 

تلعفر.
الأ�ش��دي يف ت�ري��ح �شحف��ي ل��ه ق��ال “كلفنا 
من قب��ل القائد العام للق��وات امل�شلحة العراقية 
لتحري��ر مناطق اجلانب الغرب��ي، ومنها منطقة 

تلعفر، و�شنحرر كل املناطق �شمن حمورنا”.
واأو�ش��ح الأ�شدي “لن نوف��ر ممرات اآمنة خلروج 
عنا�ر داع�س من املو�شل، اأعطينا ممرات فقط 
للنازح��ن املدني��ن. �شنق�ش��ي عل��ى ع�شابات 

داع�س”.
واأ�ش��اف الأ�ش��دي: “التحالف ال��دويل مل يعالج 
املناط��ق التي يتنقل من خاللها عنا�ر داع�س 
بن العراق و�شوريا، وع�شابات التنظيم ل تزال 
ت�شيطر على مركز قيادتها يف املو�شل العراقية 

والرقة ال�شورية”.
وتاب��ع الأ�ش��دي يق��ول “نح��ن الي��وم مقبل��ون 
لتحري��ر املحور الغربي من املو�شل و�شول اإىل 
منطق��ة تلعفر التي �شيت��وىل حتريرها اأهلها من 

الرتكمان ال�شيعة ”.
واأ�شاف اأن “اأهمي��ة املحور الغربي لدى داع�س 
التنظي��م  تنق��الت عنا���ر  م��ن حري��ة  تاأت��ي 
عربه��ا”. واأو�ش��ح اأن “حديث تركي��ا عن تلعفر 
اإم��ا ع��ن جه��ل اأو لال�شتف��زاز اأو التدخ��ل، واإن 
احتمال التدخل وارد و�شنتعامل معه”، على حد 

تعبريه.

بغداد ـ رسول محمد

املعارك  توقف  ال���دويل  التحالف  اعلن  فيما 
لع��الن  ال�شعبي  احل�شد  ���ش��ارع  امل��و���ش��ل،  يف 
موعدانطالق عملياته يف املحور الغربي للمدينة 
يف م�شعى منه لقطع الطريق امام وا�شنطن مبنح 
توازنهم  ل�شتعادة  لالرهابن  الوقت  بع�س 

وهروب قادتهم اىل �شوريا.
احل�شد  ان  نيوز(  )اجلورنال  ابلغ  امني  م�شدر 
ال�شعبي �رعان ما اعلن التحالف الدويل توقف 
انطالق  عن  اعلن   ، املو�شل  ا�شتعادة  معارك 
الذي  ال�شرتاتيجي  الغربي  املحور  يف  عملياته 

�شيقطع امداد الرهابين القادمن من �شوريا.
اعالنها  خالل  من  ت�شعى  وا�شنطن  ان  وي�شيف 
للجماعات  اكرث  وقت  لك�شب  العمليات  توقف 
ان  بعد  املدينة  يف  متركزها  لعادة  الرهابية 

خ�رت مناطق عدة منذ انطالق العمليات.
خيارات  و�شعت  امريكا  ان  اىل  امل�شدر  واملح 
عدة حال ف�شلها مبنع تقدم القوات العراقية نحو 
للدواع�س  مركز املو�شل منها فتح طرق جديدة 

للهروب من مركز املدينة باجتاه �شوريا.
�شفقة  وج��ود  ع��ن   ، �رية  معلومات  ك�شفت 
داع�س  عنا�ر  بع�س  لخراج  امريكية  �شعودية 
من املو�شل حتت رعاية كردية وبذريعة ايقاف 
امليدان. يف  الو�شع  لتقييم  العملياتىالع�شكرية 
اكدت م�شادر يف قيادة احل�شد بدا عملية تلعفر 
قبل موعدها خوفا من خمطط لتهريب الدواع�س 

من املو�شل.
�شعودية  �شفقة  هناك  املعلومات،ان"  ونقلت 
داع�س  عنا�ر  م��ن  بع�س  لخ���راج  امريكية 
ب�شبب  املو�شل  خ��ارج  اىل  ك��ردي��ة  مب�شاعدة 
توقف املعارك التي جتري يف نينوى".وا�شافت 
تفاجاأت  العراقية  احلكومة  ان"   ، املعلومات 

بتوقف املعارك يف املو�شل ليومن ".
من  ك��ان  ال�شعبي  احل�شد  ان  امل�����ش��در  وب��ن 
يف  الع�شكرية  عملياته  تنطلق  ان  املفرت�س 
ق��رار  لكن  املقبل  ال���ش��ب��وع  ال��غ��رب��ي  امل��ح��ور 
لقطع  جاء  املقرر  املوعد  �شبق  الذي  النطالق 
التنظيم  اوراق  برتتيب  وا�شنطن  على  الطريق 

الرهابي يف املو�شل.
عملياته  انطالق  ال�شبت  ال�شعبي  احل�شد  واأعلن 
مدينة  غ��رب  تلعفر  ق�شاء  لتحرير  الع�شكرية 

املو�شل من قب�شة تنظيم داع�س الإرهابي.
وقال املتحدث با�شم احل�شد النائب احمد ال�شدي 
“انطلقت  انه  نيوز(،  )اجلورنال  ورد  بيان  يف 
على  الكربى  العمليات  من  الثانية  ال�شفحة 
تكفل  حيث  املو�شل،  ملدينة  الغربي  املحور 
ا�شتعادة  ال�شعبي  احل�شد  يف  واخوانكم  ابناوؤكم 
كل املناطق املغت�شبة واملحتلة بعد �شنتن من 

اذلل الحتالل”.

ذقونهم  بحلق  ب��داأوا  داع�س  عنا�ر  ان  يذكر 
اخلطوط  انهيار  بعد  الأفغاين”،  ال��زي  وخلعوا 
الإرهابية يف حمور  داع�س  لع�شابات  الدفاعية 
انطالق عمليات حترير نينوى. �شد املو�شل مع 
الإره��اب  مكافحة  جهاز  قائد  اأكد  ناحيته  من 
اقتحام  اأن   ، ال�شدي  الغني  عبد  الركن  الفريق 
مركز مدينة املو�شل �شيكون مطلع ال�شهر املقبل  
م�شريا اإىل اأن العمليات الع�شكرية مل تتوقف وفق 

ما طالبت به قيادة التحالف الدويل .
قيادة   " اإن   ) ل���)اجل��ورن��ال  الغني  عبد  وق��ال 
مكافحة الإرهاب مل ت�شتلم اأي كتابا ر�شميا من 
القائد العام للقوات امل�شلحة اأو قيادة امل�شرتكة 
على اإيقاف العلميات الع�شكرية ملدينة املو�شل 
التحالف  قيادة  اأن  اإىل  لفتا   ، مقبلن  ليومن 
القوات  اأن  اإل  العمليات  باإيقاف  طالبت  الدويل 
عدم  ب�شبب  عملياتها  يف  م�شتمرة  الأم��ن��ي��ة 
مدينة  عمليات  باإيقاف  ر�شمي  كتاب  اأي  ورود 

مدية  مركز  اقتحام   " اأن  اإىل  واأ�شار  املو�شل" 
ل  اأن  اإل  املقبل  ال�شهر  مطلع  �شيكون  املو�شل 
ميكن حتديد يوم القتحام ل�شباب اأمنية ، لفتا 
حماور   4 من  �شتكون  القتحام  اآليات  اأن  اإىل 
ع�شكرية وهي من قبل قوات البي�شمركة واجلي�س 
الإره���اب  ومكافحة  ال�ريع  وال���رد  ال��ع��راق��ي 

واحل�شد ال�شعبي .
امل�شرتكة  العمليات  قيادة  نفت  جانبها  من 
“قادمون  الع�شكرية  العمليات  توقف  العراقية 
يانينوى” لتحرير مدينة املو�شل مركز حمافظة 
نينوى �شمايل العراق من قب�شة تنظيم “داع�س” 

الإرهابي.
الأمري  عبد  الفريق  نينوى  عمليات  قائد  وقال 
احلربي  الإع���الم  خللية  بيان  يف   – اهلل  ج��ار 
اإن   – اجلمعة  يوم  امل�شرتكة  العمليات  بقيادة 
اإل  تتوقف  ولن  م�شتمرة  الع�شكرية  العمليات 
بتحرير كامل حمافظة نينوى.. موؤكدا اأن القوات 

العراقية تتقدم على حماور العمليات وفق اخلطة 
املو�شوعة وح�شب التوقيتات املحددة لها.

العمليات  ق��ي��ادة  با�شم  امل��ت��ح��دث  واأو���ش��ح 
ت�ريح  يف   – ر�شول  يحيى  العميد  امل�شرتكة 
يعاد  واإمن��ا  تتوقف  مل  العمليات  اأن   – �شحفي 
حترير  بعد  الع�شكرية  القطعات  وانت�شار  تنظيم 
ع�رات القرى والنواحي بالإ�شافة اإىل عمليات 
وبعدها  الأر���س  وم�شك  وتطهري  لها  التفتي�س 
مكافحة  ق��وات  “اإن  وق��ال:  املعركة..  تنطلق 
اأ�شبحت  للمو�شل  ال�رقي  املحور  يف  الإرهاب 

قريبة جدا من م�شارف املدينة”.
املو�شل من  تقتحم مدينة  قد  القوات  اأن   ، واأكد 
املحور ال�رقي خالل اليومن املقبلن.. وا�شار 
وامنا  تتوقف  مل  الع�شكرية  “العمليات  ان  اىل 
جتري على مراحل، والرتل ال�رقي لقواتنا اأكمل 
مهمته وخالل اليومن املقبلن ي�شتعد للمرحلة 

الثانية والأخرية وهي الدخول اإىل املو�شل

تكليف الحشد باستالم مسؤولية المحور الغربي لتحرير مدينة الموصل

النخب املثقفة خطة  اطلق جمموعة مو�شلين من 
الح��زاب  جلباب  خ��ارج  املحافظة  لدارة  جديدة 
اإعالن  منها  رئي�شية  خطوات  تت�شمن  ال�شيا�شية 
وت�شكيل  ع�شكري  حاكم  وتعين  ط���وارئ  حالة 
حمددة  مدة  خالل  املحافظة  �شوؤون  لت�شيري  جلان 
لختيار  عامة  انتخابات  بعدها  جتري  ومرحلية 
ممثلن بعيداً عن الأحزاب النافذة حاليًا خ�شو�شًا 

الإ�شالمية منها والعن�رية.
ويعول ا�شحاب امل�روع على الدر�س البليغ الذي 
وتبني  املا�شية  املرحلة  يف  نينوى  اأه��ايل  تلقاه 
احلكومة  على  وال�شغط  مل�روعهم  اجلماهري 

املركزية من اجل تنفيذه.
ا�شم  يحمل  ول  �شفحة   )14( من  مكون  امل�روع 
وهم  ووا���ش��ع��وه  ل��ه،  ك�شاحب  جهة  اأو  �شخ�س 
يف  ومتخ�ش�شون  جامعيون  وط���الب  اأ���ش��ات��ذة 
الأعمار برروا كتابته  القانون وموظفون مبختلف 
لإحداث تغيري ملا و�شفوه ب� "اخلراب" الذي ت�شببت 

به الأحزاب ال�شيا�شية يف نينوى والعراق.
من  ع��دد  م��ع  هاتفيا  حت��دث  "نقا�س"  م��را���ش��ل 
املتواجدين  النزوح  مناطق  يف  امل�روع  وا�شعي 
)اأربيل  الثالث  كرد�شتان  اإقليم  مبحافظات  فيها 
عن  الإف�شاح  عدم  وطلبوا  وال�شليمانية(  وده��وك 
لأهايل  ملكًا  امل�روع  يعتربون  لأنهم  اأ�شمائهم 
نينوى  ان  امل�روع  ا�شحاب  يوؤكد  نينوى جميعًا. 
اإىل  بحاجة  اح��داث  من  فيها  ج��رى  ما  كل  وبعد 
جناحه  حال  يف  يكون  اأن  ي�شلح  م�روع  ميالد 
عن  بعيدا  املعتدلة  الأفكار  لطرح  عراقيا  اأمنوذجا 
املذهبية  التفرقة  اأو  التطرف  اأو  ال�شيا�شي  الإ�شالم 
فكر  واإحالل  والع�شائرية  واملناطقية  والعن�رية 

الو�شطية املعتدل.
وعملية  علمية  م��راح��ل  تنفيذه  يف  ويعتمدون 
اأول بخطوات  الأمن  يوؤطرها حتقيق  لبداية جديدة 
نحو  النطالق  ثم  ومن  حم��دودة  ملدة  ا�شتثنائية 
بعد  والثقايف  والقت�شادي  الجتماعي  البناء 
التخلف  واأثار  الفو�شى  ونتائج  م�شببات  اجتثاث 

الداع�شي وما تركه يف نفو�س النا�س.

كل  بن  اأهلي  �شلمي  تعاي�س  حتقيق  اىل  وي�شعون 
ويتبنى  القانون  ي�شودها  اأج���واء  يف  املكونات 
اإدارة املحافظة النخبة الواعية والكفوءة والنزيهة 
اأ�شا�س  على  متييز  بال  جميعا  املحافظة  اأبناء  من 
تنفيذ  ياأملون  وهم  مناطقي  اأو  طائفي  اأو  قومي 
طرد  بعد  املو�شل  اىل  عودتهم  عقب  امل�����روع 
امل�روع  ا�شحاب  ويعتقد  منها.  املت�شدد  التنظيم 
الذي اعلنوا عنه على �شفحات التوا�شل الجتماعي 
باأنه  الأخرى  امل�شاريع  على  يتميز  م�روعهم   ان 
اأكادميية  نخب  اأعدتها  وا�شحة  طريق  خارطة 
حمرتفة كفوءة من جميع الأطياف بعيدا عن خندق 
الطائفية والدين والعرقية وانه ابتعد عن الأ�شلوب 
الإن�شائي املتداول وال�شامل باأ�شلوب علمي واقعي 
يحدد الأهداف واملراحل والواجبات والأهميات يف 
عملية تغيري الواقع واجتثاث اآثار الإرهاب وداع�س 
اإجمايل  على  ال�شابق  احلكومي  والظلم  والقهر 

املحافظة.
ويرون ان جناحهم يعتمد على اقتناع �شناع القرار 
احلالين باأهمية جتربة منوذج جديد بعدما عجزت 

عملية  وان  اهدافها  حتقيق  عن  ال�شابقة  النماذج 
القناع تلك هي ال�شعب يف الق�شية.

فمن  املتطوعن  على  يعتمد  امل�����روع  ان  ومب��ا 
فيه  للعمل  يتطوعون  كرث  داعمن  ايجاد  ال�شعب 
لكن ا�شحاب الفكرة يعتقدون ان اأ�شلوب التطوع يف 
العمل هو نقطة جذب للكوادر املثقفة التي تعينهم 
هامة  نقطة  ولإث��ب��ات  امل�روع  ه��ذا  اإن�شاج  يف 
م�شالح  اىل  ي�شعون  ل  امل�روع  اأ�شحاب  ان  هي 
اأع�شاء  �شخ�شية ومكا�شب، ف�شال عن ان تو�شيف 
اللجان و�روط الع�شوية يف جلان الهيئة �شتو�شح 

من خالل )70-55( ع�شوا �شيقودون املحافظة.
ق�شية  مع   بها  �شيتعاملون  التي  الطريقة  وعن 
امل�شالح اأو العفو عن الأ�شخا�س الذين دعموا داع�س 
يوؤكد القائمون على امل�روع انهم �شيعتمدون مبداأ 
الت�شامح مع الميان بتطبيق القانون على اجلميع 
وهو ال�شبيل الكفيل لتحقيق العدالة بن النا�س على 
الق�شائية  القرارات  تنفيذ  و�رعة  دقة  يراعي  اأن 
من  كان  اأيا  وتدخل  والت�شويف  الر�شوة  عن  بعيدا 

النا�س.
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موصليون يطلقون مشروعًا إلدارة نينوى خارج جلباب األحزاب السياسية العبادي وريد يبحثان اخر التطورات 
السياسية واالمنية في البالد

المجلس االعلى يدعو الى االصالح 
والتسوية الوطنية

االسدي: اقتحام الموصل االسبوع الحالي

ال�شيناتور  مع  مبكتبه  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  بحث  بغداد_متابعة: 
الدميقراطي جاك ريد الع�شو القدم يف جلنة القوات امل�شلحة يف جمل�س ال�شيوخ 
المريكي والوفد املرافق له احلرب �شد الرهاب والنت�شارات املتحققة من قبل 

القوات امل�شلحة العراقية على ع�شابات داع�س و�شري عملية حترير املو�شل.
وت�شليح  “تدريب  اي�شا  بحثا  اجلانبن  ان  اأم�س  الوزراء  رئي�س  بيان ملكتب  ذكر 

القوات العراقية والدعم الدويل للعراق”.
ع�شابات  على  املتحققة  “النت�شارات  البيان  بح�شب  ريد  ال�شيناتور  وبارك 
الرهاب  �شد  احلرب  يف  وللعبادي  العراقية  للحكومة  دعمهم  جمددين  داع�س، 

ولتدريب وت�شليح اجلي�س والبناء املوؤ�ش�شاتي للدولة والدعم اللوج�شتي”.
“دعم بالده ل�شيادة العراق ووحدة ارا�شيه” مبديا  ال�شيناتور ريد على  كما اكد 

“اعجابه بالتطور الكبري يف قدرات القوات امل�شلحة العراقية”.
امل�شلحة  القوات  جلنة  يف  القلية  م�شوؤولة  كينك  اليزابيث  من  كل  الوفد  و�شم   
يف جمل�س ال�شيوخ المريكي ومايكل نوبلت ع�شو يف جلنة القوات امل�شلحة يف 
امل�شلحة يف جمل�س  القوات  المريكي مايكل كوبكن ع�شو جلنة  ال�شيوخ  جمل�س 

ال�شيوخ المريكي.

بغداد_متابعة: بحثت الهيئة العامة للمجل�س العلى ال�شالمي العراقي اجتماعها 
واع�شاء  احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  املجل�س  رئي�س  بح�شور  الدوري 
الهيئة العامة واملكتب ال�شيا�شي واملكتب التنفيذي الو�شاع المنية وال�شيا�شية 
ببغداد  احلكيم  مبكتب  عقد  الذي  الجتماع  بيان  خرج  للعراق.  والقت�شادية 
القوات  حتققها  التي  والنت�شارات  احلرام  حمرم  �شهر  اجواء  �شمن  “مت  انه 
مع  ومتا�شيا  املقاومة  العراقية  والع�شائر  والبي�شمركة  ال�شعبي  واحل�شد  المنية 
التحولت التي ت�شهدها املنطقة امنيا و�شيا�شيا واقت�شاديا، وتاكيدا على وحدة 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  تو�شيات  بعدة  خرج  وم�شتقبال  و�شعبا  ار�شا  العراق 
ا�شاد  ال�شيا�شي  امل�شتوى  “وعلى  انه  واأ�شاف  والعالمي”.  والقت�شادي 
مكت�شباته  ورعاية  ال�شعب  حماية  يف  العليا  الدينية  املرجعية  بدور  املوؤمترون 
الوطنية والدميقراطية ف�شال عن دور التحالف الوطني املوؤ�ش�شة املحورية ودور 
رئا�شته اجلديدة يف تر�شن دورها ورفدها بالقدرات والطاقات النوعية، مهنئية 
ال�شعب العراقي بالنت�شارات على داع�س و�رورة حترير كامل الر�س من دن�س 

الرهاب واعادة النازحن اىل ديارهم واعمار مدنهم”.

بغداد_متابعة: قال قائد قوات جهاز مكافحة الرهاب الفريق الركن عبد الغني 
ال�شدي، اأن قواته “قد تقتحم مركز مدينة املو�شل من املحور ال�رقي يف اليومن 
املقبلن”. ذكر الأ�شدي يف ت�ريح �شحفي له اأم�س تتوقف العمليات الع�شكرية 
وامنا جتري مبراحل، والرتل ال�رقي لقواتنا اأكمل مهمته وخالل اليومن املقبلن 

ي�شتعد للمرحلة الثانية والخرية وهي الدخول مبركز املو�شل”.
“عدم توقف عملية التحرير وامنا هناك اعادة تنظيم للقطعات والتح�شري  واأكد 

والتهياأ للمرحلة الخرية التي لن تطول و�شت�شتاأنف كل املحاور عملياتها”.
وبن الأ�شدي، اأن “التوقف يف بع�س املحاور لأغرا�س التن�شيق والعملية م�شتمرة 
مبواجهة  �شعوبة  “وجود  وا�شتبعد  وقت”.  اأقرب  يف  �شيكون  للمدينة  والدخول 
داع�س يف مركز املو�شل ولدينا جتربة بهذا املجال مثل الرمادي و�شالح الدين 
وكذلك للقرى اجلنوبية يف جنوب املو�شل ومنها ناحية القيارة واأ�شبح اأ�شلوب 
اأعلنه  العمليات امل�شرتكة، نفت ما  داع�س معروف ول تغيري به”. وكانت قيادة 

التحالف الدويل، بتوقف عمليات التحرير يف حماور العمليات ملدينة املو�شل.

ك�شفت ا�شتاذة القانون الدويل ب�رى العبيدي، 
اأم�س ، عن قيام جمل�س النواب بت�ريع الكثري 
من القوانن التي تتعار�س مع الد�شتور 

العراقي وبالتايل تعترب باطلة.
ان  العبيدي يف ت�ريح لها قالت 
قوانن  ���رع  ال��ن��واب  "جمل�س 
الد�شتور  مع  تتعار�س  كثرية 
تعترب  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��راق��ي 
املادة  ا�شتنادا اىل  باطلة، 

ن�س  )اي  على  ن�شت  والتي  الد�شتور  من   13
قانوين او ت�ريع فيه تناق�س مع الد�شتور يعد 

باطال(."
لقوانن  م�شاريع  "هناك  ان  العبيدي  وا�شافت 
دائما تطرح جند فيها ا�شكالت د�شتورية تتعلق 
يف حقوق الن�شان او ازدواجية عمل املوؤ�ش�شات 
م�شت�شاري  "اين  مت�شائلة  واحد"،  قانون  يف 
اللجان القانونية وم�شت�شاري هيئة الرئا�شة يف 

جمال طرح القوانن للت�ريع؟".
من  ك��ب��رياً  ك��م��ًا  "هناك  ان  العبيدي  وبينت 
كل  ويف  ال��ن��واب  جمل�س  يف  امل�شت�شارين 

"اللجنة  ان  اىل  منوهة  الخت�شا�شات"، 
عبور  لها  ميكن  كيف  الربملانية  القانونية 

هفوات قانونية".
"ت�شخي�س  ب��ال��ق��ول،ان  العبيدي  وا�شرت�شلت 
امل�شت�شارين،لكن  مهمة  من  القانونية  الهفوات 
النواب  جمل�س  لع�شاء  يعود  النهائي  الم��ر 
تكن  ومل  �شيا�شية  ل��ك��ت��ل  ي��ن��ت��م��ون  وان��ه��م 
�شيكونون  ب��ال��ت��ايل  معينة،  مل���ادة  راف�����ش��ة 
ال�شيا�شية  الكتل  تريده  ما  لو�شع  م�شطرين 
ال��ن��واب  جمل�س  اع�����ش��اء  وقادتها"،مطالبة 
بان"يلتزموا بامل�شت�شارين لنهم خمت�شن يف 

، وذلك  ا�شا�شها  التي مت تعيينهم على  اجلوانب 
اف�شل من ان ي�شدر قانون يحمل هفوات كثرية 
تعك�س اثار �شلبية على روؤية ال�شارع والربملان 
مبا ينتجه من قوانن من خالل مقارنة بينها 

وبن قوانن �شابقة".
جمل�س  يف  جلنة  ايجاد  "يجب  انه  اىل  ولفتت 
وهوؤلء  انتخابهم  يتم  من  اىل  ا�شافة  النواب 
وه��وؤلء  املهنية  اخل��ربة   ا�شا�س  على  يعينون 
ان  القوانن"، م�شرية اىل  ايديهم  تنتج من بن 
خمت�شن  جميعهم  لي�س  الن  "امل�شت�شارين 

وذات كفاءة بل اتوا وفق املحا�ش�شة".

مع  تتعار�س  كثرية  قوانن  "هناك  ان  واكدت 
التي هي  الدولية  الد�شتور والقوانن واملواثيق 
جزء من الت�ريع الوطني طاملا العراق �شادق 
مع  تتعار�س  قوانن  ت�ريع  يتم  عليها،فكيف 
الد�شتور وهذه كارثة كبرية وعلى حد تعبريها".
 ويرى مراقبون وخمت�شون يف جمال الت�ريع 
التي  القوانن  م�شاريع  ان  والقوانن  والد�شتور 
تطرح ينظر اليها النواب بنظرة انية، بينما هي 
متتد لجيال، م�شريين ان القوانن التي و�شعها 
النظام ال�شباق ل زال املواطن يعاين منها وهي 

نافذة.

بغداد تتفاجأ دون علمها بتوقف المعارك 

الحشد يبدد مساعي واشنطن لتهريب داعش بتقديم موعد عملية تلعفر اسبوعا!

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

العبيدي : البرلمان يشرع قوانين تتعارض مع الدستور


