
اأ�ضاف��ت هيئ��ة النزاه��ة العراقية املكلف��ة مبتابعة 
الف�ض��اد جميع روؤ�ضاء الأح��زاب ال�ضيا�ضيَّة واأع�ضاء 
�ض��ة لها بواج��ب الك�ضف عن ذممهم  الهيئ��ات امُلوؤ�ضِّ
��ة فيما اعترب رئي�ضه��ا اليا�رسي املحا�ض�ضة  املاليَّ

تاأ�ضي�ضا للف�ضاد. 
روؤ�ض��اء  م��ن  كلٍّ  �ضم��ول  النزاه��ة  هيئ��ة  وق��رَّرت 
�ضة لها  ��ة واأع�ضاء الهيئات امُلوؤ�ضِّ الأحزاب ال�ضيا�ضيَّ
بواجب الإف�ضاح عن ذممه��م املاليَّة عماًل باأحكام 
ة )17 / البند الثاين ع���رس( من قانونها رقم  امل��ادَّ
ت "على �ضمول كلِّ من  30 ل�ضن��ة 2011 التي ن�ضَّ
ت��رى الهيئة �رسورة بالك�ضف ع��ن ذممهم املالية" 
. واأ�ض��ارت يف بي��ان �ضحايف اجلمع��ة اطلعت على 
ن�ضه "اإي��الف" اإىل اأنها خاطب��ت املفو�ضية العليا 
ة هيئة النزاهة من خالل  لالنتخابات لت�ضهيل مهمَّ
تزويدها باأ�ضماء روؤ�ضاء الأحزاب واأع�ضاء الهيئات 
�ض��ة  امُل�ضجل��ة حالي��ًا يف امُلفوَّ�ضي��ة بغي��ة  امُلوؤ�ضِّ
�ضموله��م بواجب الإف�ضاح عن ذممه��م املاليَّة  هم 

ومن ب�ضفتهم .
و�ض��دَّدت الهيئ��ة عل��ى ���رسورة تزوي��د امل�ضمولني 
بواج��ب الإف�ض��اح عن ذممه��م املاليَّة م��ن روؤ�ضاء 
�ضة ومن هم ب�ضفتهم  اأحزاب واأع�ضاء هيئ��ات ُموؤ�ضِّ
با�ضتمارات ك�ضف الذمة املالية ُم�نوِّهًة باأهمية عدِّ 
ه��ذا الإجراء �ضي��اق عمٍل ثابٍت بالن�ضب��ة اإىل جميع 
الأحزاب التي �ضيتمُّ ت�ضجيلها يف املفو�ضيَّة لحقًا.

��ت امل��ادة )11/ اأوًل( م��ن قان��ون الأح��زاب  ون�ضَّ
ه "ي�ضرتط  ال�ضيا�ضي��ة رقم 36 ل�ضن��ة 2015 على اأنَّ
مراع��اة  �ضيا�ض��ي  تنظي��م  اأو  ح��زب  اأي  لتاأ�ضي���س 
م��ا ياأت��ي: اأوًل- يق��دم طل��ب التاأ�ضي���س حتريري��ًا 
بتوقي��ع ممثل احلزب او التنظيم ال�ضيا�ضي لأغرا�س 
الت�ضجي��ل اإىل دائرة الح��زاب اأو تنظيمات �ضيا�ضية 
مرفق��ًا ب��ه قائمة باأ�ضم��اء الهيئ��ة املوؤ�ض�ض��ة التي 
�ضني  ل يق��ل ع��دد اأع�ضائها عن �ضبعة اع�ض��اء موؤ�ضِّ
ومرفق��ًا ب��ه قائم��ة باأ�ضماء ع��دد ل يقل ع��ن األفي 
ع�ض��و من خمتلف املحافظات، على اأن يتم مراعاة 
التمثي��ل الن�ض��وي".. فيما ن�ضت امل��ادة)19/اأوًل( 
من��ه عل��ى اأنَّ " رئي�س احلزب او التنظي��م ال�ضيا�ضي 
ومن ب�ضفته وح�ضب النظام الداخلي هو الذي ميثله 
يف كل م��ا يتعل��ق ب�ضوؤونه اأمام الق�ض��اء واجلهات 

الأخرى".
وكان��ت مفو�ضي��ة النتخابات قد اعلن��ت قبل ايام 
ع��ن ارتف��اع ع��دد الح��زاب الت��ي �ضجل��ت خلو�س 
للم�ضارك��ة  �ضيا�ضي��ا  كيان��ا   99 اىل  النتخاب��ات 
املحافظ��ات  ملجال���س  املحلي��ة  النتخاب��ات  يف 
املق��ررة يف ابريل ع��ام 2017 والربملانية العامة 
املنتظ��رة يف ابريل ع��ام 2018. واو�ضحت ان من 
ب��ني هذه الح��زاب 56 م��ن القدمية الت��ي �ضاركت 
يف ال�ضتحقاق��ات النتخابي��ة املا�ضي��ة و43 من 

الحزاب اجلديدة التي �ضجلت حديثا. 
وم��ن جهت��ه اأرج��ع رئي���س هيئ��ة النزاه��ة ح�ض��ن 
اليا���رسيُّ العقب��ات الت��ي تع��رتي طري��ق حماربة 

نًا احللول التي ُتثل  الف�ضاد اإىل جمموعة عوامل ُمبيٍّ
ج��زءاً من متطلبات معاجلة تلك العقبات داعيًا اإىل 
تبنِّي جمموعة �ضب��ل واآلياٍت ملعاجلتها اأو احلدِّ من 
�ضات  ��ة وامُلوؤ�ضَّ تاأثريه��ا يف عمل الأجه��زة الرقابيَّ
��ة التي تاأخُذ عل��ى عاتقها الت�ضدِّي ملخاطر  الوطنيَّ

�يه. الف�ضاد وتف�ضِّ
واأ�ض��ار اليا�رسيُّ خالل حما���رسة مبنا�ضبة اأ�ضبوع 
ال�ضاب��ع واطلع��ت عل��ى ن�ضه��ا  الوطن��ي  النزاه��ة 
اأنَّ الف�ضاد بات ظاهرًة ت�رسُب  اإىل  "اإيالف" اليوم 
���ة يف اأنح��اء الع��امل  مفا�ض��ل املجتمع��ات الب�رسيَّ

ولي���س املجتم��ع العراق��ي فح�ض��ب. وق��ال ان مبداأ 
��ة عل��ى معاي��ري الكف��اءة  املحا�ض�ض��ة غ��ري املبنيَّ
والنزاه��ة والق��درة ُيَعدُّ تاأ�ضي�ض��ًا للف�ض��اد واأنَّ عدم 
وؤ من الفا�ض��د ف�ضاًل عن الدف��اع عنه من قبل  الت��ربُّ
ك بالفا�ضل رغم  ��ة اأو التم�ضُّ حزب��ه اأو كتلته ال�ضيا�ضيَّ

عدم كفاءته هو الف�ضاد بعينه.
وع��رب اليا���رسي ع��ن ا�ضتغراب��ه من اإ���رسار بع�س 
��ك ببع�س مر�ضحيها  اجله��ات ال�ضيا�ضيَّة على التم�ضُّ
ة رغم ثبوت ف�ضلهم يف  يف بع�س املفا�ضل التنفيذيَّ
داً اأنَّ الوازع الوطنيَّ  اإدارة املنا�ضب احلكوميَّة ُموؤكِّ
يجب اأْن يدفع احلزب اأو الكتلة اإىل املبادرة لتنحية 

ح قبل اأْن يطالب الآخرين بذلك. ذلك املر�ضَّ
وطال��ب ب���رسورة التميي��ز ب��ني الف�ض��اد ال�ضيا�ضيِّ 
والف�ض��اد الإداريِّ وامل��ايلِّ ك��ون امل��زج بني هذين 
النوع��ني اأو عدم التفريق بينهم��ا ُيَعدُّ اإجحافًا بحقِّ 
��ة و�ضياع��ًا جلهوده��ا  ��ة الوطنيَّ الأجه��زة الرقابيَّ
املتوا�ضل��ة يف حمارب��ة الف�ض��اد الإداريِّ وامل��ايلِّ 
ت عليه  الذي ه��و اخت�ضا�ضه��ا احلقيقيُّ ال��ذي ن�ضَّ
القوان��ني يف وق��ٍت اأنَّ الت�ض��دِّي للف�ض��اد ال�ضيا�ضيِّ 
لي�س م��ن اخت�ضا�س الأجه��زة الرقابيَّة بل هو من 
اب والفعاليات  ���وَّ اخت�ضا���س احلكومة وجمل�س النُّ

ال�ضيا�ضيَّة.
��ة على  واأ�ض��ار اإىل ع��دم ق��درة الن�ضو���س القانونيَّ
ر  مواءمة وتلبي��ة ُمتطلَّبات املرحلة الراهنة والتطوُّ
الهائ��ل احلا�ض��ل .. ُمو�ضح��ًا اأنَّ قان��ون العقوبات 
��َع يف �ضتينيات الق��رن املا�ضي  الناف��ذ ال��ذي ُو�ضِ

ملعاجل��ة جرائم الف�ضاد بحاجة ما�ض��ة اإىل التعديل 
يف الوقت الراهن، م�ض��ددا على اأنَّ القوانني احلالية 
حتت��اج يف بع�س بنوده��ا اإىل التحدي��ث والتعديل 
ول �ضيم��ا تل��ك الت��ي تت�ض��دَّى اإىل جرائ��م الف�ض��اد 
ُموؤك��دا حاجته��ا اإىل ت�ضديد العقوب��ات املن�ضو�ضة 
عل��ى مرتكب تلك اجلرائم وجعلها تتالءم مع اجلرم 

املرتكب والو�ضع الراهن الذي ميرُّ به البلد.
و�ض��دَّد عل��ى ���رسورة ع��دم الت�ضاه��ل م��ع ���رُسَّاق 
يات  امل��ال الع��امِّ واحليلولة دون هدره حت��ت ُم�ضمَّ
داً اأنَّ البع�س بات يتفنَّ بهدر  وعناوين �ضتى .. ُموؤكِّ
امل��ال العامِّ دون اأيِّ وازٍع وطنيٍّ اأو دينيٍّ "بل بات 

البع�س يتعامل مع املال العام كغنيمة" 
تعن��ى  الت��ي  الدولي��ة  ال�ضفافي��ة  وكان��ت منظم��ة 
مبكافح��ة الف�ضاد يف الع��امل انتق��دت موؤخرا "عدم 
ح�ض��ول اأي تق��دم" يف توفري اخلدم��ات الأ�ضا�ضية 
للمواطن العراقي على الرغم من مرور ع�رس �ضنوات 
عل��ى الغ��زو الأمريكي للب��الد واأك��دت اأن هذه هي 
"احلقيق��ة املاأ�ضوية لدولة ه�ضة مبوؤ�ض�ضات عرجاء 
ل تتمك��ن م��ن توف��ري اأب�ض��ط اخلدم��ات الأ�ضا���س 

ملواطنيها ف�ضاًل ا�ضت�رساء الف�ضاد يف مفا�ضلها".
وتع��د ظاه��رة الف�ض��اد التح��دي الأك��رب اإىل جانب 
الأمن الذي تواجهه احلكومات العراقية منذ احلرب 
الأمريكي��ة عل��ى الع��راق ع��ام 2003 حي��ث بلغت 
م�ضتوي��ات الف�ض��اد يف الع��راق ح��داً اأدى مبنظمات 
دولية متخ�ض�ضة اإىل و�ضعه من بني البلدان الأكرث 

ف�ضاداً يف العامل اإذ حل العراق .

نيجيرفان: تحرير الموصل مسألة سياسية

ق��ال الباح��ث يف ال�ض��اأن ال�ضيا�ض��ي العراقي عبد 
الرتك��ي  الرئي���س  ان  ال�ضمري،اأم���س،  الرحي��م 
اردوغ��ان يعيد اىل الذهان اطماع تركيا ال�ضابقة 
بولي��ة املو�ض��ل خ��الل ت�رسيحات��ه امل�ضتف��زة 

لل�ضيادة العراقية.
املتوا�ضل��ة  "الت�رسيح��ات  ان  الباح��ث  وي��رى 
للق��ادة الأت��راك ، والتدخ��الت الرتكي��ة ب�ض��وؤون 
الع��راق خا�ضة الرئي�س اوردغ��ان ورئي�س وزراءه 
ب��ن عل��ي ي��درم ، وكاأن ل عم��ل اخر لديه��ا �ضوى 
اطالق ت�رسيح وعقد موؤت��رات �ضحفية ولقاءات 
والتطرق مل�ضائ��ل ح�ضا�ضة مازالت مبكرة ، وت�س 
�ضي��ادة الع��راق وتنته��ك القانون ال��دويل وتعترب 

تدخل يف ال�ضوؤون الداخلية لدولة ذات �ضيادة".

وتاب��ع ال�ضم��ري ان "احلديث عن حماول��ة تق�ضيم 
نينوى و�ضم املو�ضل اىل تركيا تعيد لنا اطماعهم 
ال�ضابقه بولي��ه املو�ضل ، واإثارة امل�ضاكل وكالم 
ع��ن تق�ضي��م حمافظ��ة او منطقة غ��ري مقبول على 

الإطالق".
وا�ض��ار ال�ضمري "اذا مل تك��ف تركيا عن التدخالت 
املتوا�ضل��ة واملتك��ررة بال�ض��اأن العراق��ي ، ف��ان 
القادم �ضيكون موؤ�ضف خا�ضة ان القوات امل�ضرتكة 
العراقي��ة تتق��دم لتحري��ر كاف��ة ت��راب الوطن من 
اٍلره��اب ، واي تدخ��ل وتواجد لق��وات اجنبية لن 
يتم تركه��ا تعم��ل وتطلق ت�رسيح��ات وتت�رسف 
يف بالدن��ا ، والع��راق متج��ه لالحت��كام ال��دويل 
والط��رق الدبلوما�ضية ، وم��ا بعد ذلك حديث اخر ، 
ول��ن ي�ضمح ال�ضعب العراقي واحلكومة والربملان ، 
وحتى اقليم كرد�ضتان ال��دي طالب معظم اع�ضاء 

برملانه بان�ضحاب القوات الرتكية".
وحتت��ل تركيا ج��زءا من ارا�ضي نين��وى منذ اكرث 
من عام، المر الذي دعا جمل�س النواب اىل توجيه 
ق��رارا �ض��د النظ��ام الرتك��ي يطالب��ه بالن�ضحاب 
م��ن الرا�ضي العراقي واحرتام �ضي��ادة البلد وفقا 
للقوان��ني واملعاهدات الدولي��ة اخلا�ضة بعالقات 

ح�ضن اجلوار.
م��ن ناحيت��ه اك��د ع�ض��و التحال��ف الكرد�ضت��اين 
ماج��د �ضنكايل،ان الت�رسيح��ات الرتكية متخبطة 
ومتناق�ض��ة فت��ارة يقول��ون ان قواته��م ج��اءت 
حلماية حدودها وتارة اخرى يقولون انهم جاءوا 
بطلب م��ن احلكومة املحلية يف املو�ضل او رئي�س 

كرد�ضتان . 
�ضن��كايل ويف حدي��ث �ضحفي له ق��ال ان اجلميع 
راف���س تواجد القوات الرتكية يف �ضهل نينوى ول 

ميك��ن لهم ان ت�ضارك يف معركة التحرير املرتقبة 
يف املو�ضل . 

واو�ض��ح �ضن��كايل ان عل��ى احلكوم��ة الرتكي��ة ان 
حترتم ارادة و�ضيادة العراق وان تخرج قواتها من 

الرا�ضي العراقية كونها غري مرحب بها . 
وا�ض��اف �ضن��كايل ان اجلهد الدبلوما�ض��ي م�ضتمر 
وفعال ومت الطلب ر�ضميا من جمل�س المن الدويل 

التدخل لخراج القوات . 
م�ضرياً اىل موقف اجلامع��ة العربية اليجبي الذي 
طال��ب تركي��ا باح��رتام املواثيق ال��دويل و�ضحب 

قواتها املتواجدة يف نينوى.
يذك��ر ان الكت��ل الكرد�ضتانية اخلم���س يف برملان 

الإقليم طالبت ،
، ق��وات تركي��ا بالن�ضح��اب م��ن القلي��م، فيم��ا 

و�ضفت التوغل الرتكي بانتهاك ال�ضيادة.
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مراقبون : اردوغان يعيد الى االذهان اطماع تركيا السابقة بوالية الموصل وتصريحاتهم متناقضة ياور: كافة القوات العراقية ستشارك 
في تحرير الموصل

االديب: االنتخابات المقبلة ستشهد 
تحالفات وكيانات جديدة

بدر: هناك تأييد برلماني لمرشحنا 

اأك��د رئي���س حكوم��ة اقلي��م كرد�ضت��ان، نيجريف��ان 
ب��ارزاين، اأم���س، اأن ل�ضتع��ادة مدين��ة املو�ضل من 
�ضيط��رة ع�ضاب��ات داع���س الرهابي��ة ، انعكا�ض��ات 
املج��ال  يف  وخا�ض��ة  القلي��م  عل��ى  ايجابي��ة 

القت�ضادي”.
نيجريف��ان ب��ارزاين يف كلم��ة القاه��ا يف موؤت��ر 
)تعزي��ز اقت�ضاد اقلي��م كرد�ضتان( ق��ال  :”ميكن اأن 
يكون للقطاع اخلا�س دوراً مهمًا يف تطوير اقت�ضاد 
لال�ضتثم��ارات  كب��رية  ت�ضهي��الت  ونق��دم  القلي��م، 
الجنبي��ة اخلا�ض��ة يف القلي��م لتوف��ري املزي��د من 

فر�س العمل”.
واأ�ضاف اأن “اقليم كرد�ضتان منوذج حي للدور الذي 
يلعب��ه القطاع اخلا���س يف القت�ضاد م��ع الظروف 
القت�ضادي��ة احلالي��ة”، مو�ضح��ًا “عل��ى الرغم من 
قط��ع موازن��ة القليم واحل��رب �ضد داع���س ودخول 
اع��داد كبرية من النازح��ني وانخفا�س ا�ضعار النفط 
ل ي��زال القطاع اخلا���س ي�ضاهم يف توف��ري معي�ضة 

الف العائالت”.
و�ض��دد رئي�س حكومة اقليم كرد�ضت��ان، على اأنه “ل 
ننك��ر وجود اخط��اء لكن ه��ذه الزم��ة القت�ضادية 
اأنن��ا  فر�ض��ة جي��دة لج��راء ال�ضالح��ات ونوؤك��د 
�ضنتج��اوز هذه الأزم��ة واأن هن��اك م�ضتقب��اًل زاهراً 
يف انتظ��ار اقليم كرد�ضتان”، م�ض��ريا اىل اأنه “ندعو 
الزراع��ة  التوج��ه ملج��الت  اىل  اخلا���س  القط��اع 

وال�ضناعة وال�ضياحة”.

كرد�ضتان،  اإقليم  حكومة  يف  البي�ضمركة  لوزارة  العام  الأمني  اأعلن  بغداد_متابعة: 
يف  املركز  حكومة  مع  بالتن�ضيق  املو�ضل  ملعركة  جاهزة  “قواته  بان  ياور،  جبار 
بغداد. ياور يف ت�رسيح قال “اتفقنا مع احلكومة الحتادية على كل تفا�ضيل معركة 
الإعالن  حول  حتى  واأهدافها  وكيفيتها  موعدها  خالل  من  املقبلة  املو�ضل  حترير 

امل�ضرتك مع احلكومة املركزية يف بغداد”.
القوية يف  البي�ضمركة مت تدريبها ب�ضكل جيد لغر�س امل�ضاركة  وا�ضاف، ان” قوات 

عمليات حترير املو�ضل من دن�س ع�ضابات داع�س الإرهابية”.
ملعهد  مناظرة  يف  م�ضاركته  خالل  �ضابق  وقت  يف  �رسح  قد  ياور  ان  اىل  ي�ضار 
وناق�ضنا  عامة،  اتفاقية  :هناك  اإن  املو�ضل،  م�ضتقبل  )مريي( حول  الأو�ضط،  ال�رسق 
دور جميع القوات، مبينا اأن القوات التي �ضت�ضارك يف احلملة، هي القوات العراقية، 
وقوات البي�ضمركة، والتحالف الدويل، وال�رسطة الفيدرالية، وال�رسطة املحلية، وقوات 

مكافحة الإرهاب، واحل�ضد ال�ضعبي.

ان  الديب،اأم�س،  علي  النواب  جمل�س  يف  القانون  دولة  كتلة  رئي�س  اكد  بغداد_متابعة: 
املرحلة املقبلة للعملية ال�ضيا�ضية �ضت�ضهد حتالفات وكيانات جديدة تخو�س النتخابات 
 " ،ان  قال  له  الديب يف ت�رسيح �ضحفي  والربملان.  املحافظات  م�ضتوى جمال�س  على 
الظروف واملعطيات الخرية  العراق بتغري م�ضتمر خا�ضة يف ظل  ال�ضيا�ضية يف  العملية 
حتالفات  دائما  �ضن�ضهد  فاننا  دميقراطي  برملاين  العراق  يف  احلكم  نظام  ولكون 
جديدة"،مبينا ان "احلديث عن ت�ضمية تلك التحالفات مبكر جداَ". وا�ضاف،ان "النتخابات 
املقبلة �ضيكون فيها ت�ضجيل لكيانات خمتلفة وجديدة وت�ضهد حراكا �ضيا�ضيا جديدا على 
يخو�س  ان  املمكن  "من  الديب،بانه  وك�ضف  املحافظات".  وحتى  بل  الربملان  �ضعيد 
النتخابات املقبلة ويدخلها يف قائمة او قائمتني"،خاتا حديثه،باأن "العملية ال�ضيا�ضية 
والنتخابية ربح وخ�ضارة". اجلدير بالذكر ان نوابا من كتل �ضيا�ضية خمتلفة ا�ضاروا يف 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  تاأجيل  مع  ال�ضيا�ضية  الكتل  اغلب  بان  لهم  ت�رسيحات 

املقرر اجراوؤها يف العام املقبل ودجمها مع انتخابات الربملان عام 2018

اأكد ع�ضو هيئه رئا�ضة الربملان اآرام ال�ضيخ حممد، 
بني  اخلالفات  حل  يف  الف�ضيل  هو  الربملان  اأن 
بغداد واأربيل، داعيا رئي�س الوزراء حيدر العبادي 

اىل ملء الفراغات يف حكومته باأ�رسع وقت.
اىل  بارزاين  م�ضعود  "زيارة  اإن  قال  ال�ضيخ حممد 
بغداد تثل زيارة حزبية فقط، ب�ضبب عدم اإ�رساك 
الأطراف الكردية فيها"، مبينا اأن "العبادي كان 
الكردي  الوفد  رئي�س  ت�ضمية  اأطلق  عندما  �ضائبا 

على بارزاين، كون الأخري قد ا�ضتنفذ ال�ضالحيات 
"ما  اأن  واأ�ضاف،  الإقليم".  رئا�ضة  يف  الد�ضتورية 
ال�ضليمانية من احتجاجات ومظاهرات  جرى يف 
باقي  يف  موجودة  لي�ضت  املعار�ضة  اأن  ينفي  ل 
مناطق الإقليم، بل اإنها توؤكد اأن حجم املعار�ضة 
يف ازدياد ب�ضبب �ضوء الإدارة ونق�س اخلدمات"، 
اإنهاء  يف  الف�ضيل  هو  النواب  "جمل�س  اأن  موؤكدا 
واربيل".  بغداد  بني  العالقة  اخلالفات  جميع 
"جمل�س  اأن  الربملان،  رئا�ضة  هيئه  ع�ضو  وتابع 
النظام الحتادي �ضالحية يف حل  النواب ح�ضب 

اأن  مو�ضحا  املتاأخرة"،  الإقليم  رواتب  م�ضكلة 
"اللجنة الربملانية امل�ضكلة �ضوف تعمل على ح�ضم 
"التفاق  اأن  ال�ضيخ حممد، اىل  هذا امللف". ولفت 
ال�ضابقة  املوازنة  قانون  يف  واربيل  بغداد  بني 
يف  اأمله  عن  معربا  الطرفني"،  قبل  من  ينفذ  مل 
"ي�ضل الطرفان يف الوقت احلا�رس اىل اتفاق  اأن 

يطبق من اجل ح�ضم  هذه امل�ضكلة".
وبني، اأن "حزم الإ�ضالحات التي اأطلقها العبادي 
�ضي  عليها  ي�ضف  ومل  النواب  جمل�س  ناق�ضها 

و�ضوت عليها كما جاءت من قبل احلكومة".

الدنبو�س،  عدنان  الوطنية  ائتالف  عن  النائب  راى 
اأم�س، ان اخلطوة الوىل لت�ضحيح م�ضار النتخابات 
ال�ضارع  من  املن�ضود  وال�ضالح  التغيري  وحتقيق 
النتخابات  قانون  تعديل  من خالل  يكون  العراقي 

وا�ضتبدال اع�ضاء مفو�ضيتها.
"اخلطوة  ان  قال،  له  �ضحفي  ت�رسيح  يف  الدنبو�س 
تطلعات  وفق  التغيري  لجراء  ال�ضحيحة  الوىل 
تغيري  من  تبداأ  ال�ضالحي  واملنهج  العراقي  ال�ضعب 

امل�ضتقلة  املفو�ضية  واع�ضاء  النتخابات  قانون 
النتخابات  "مفو�ضية  ان  وا�ضاف  لالنتخابات". 
�ضخو�ضها  يكون  ان  املفرت�س  من  م�ضتقلة  با�ضمها 
�ضيا�ضية  لرادات  يغ�ضعون  او  لحزاب  منتمني  غري 

حزبية، لكن واقع احلال يتحدث عن غري ذلك".
كانت  ال�ضابقة  "النتخابات  ان  الدنبو�س  واو�ضح 
ان  ونعتقد   ، منها  كثرية  اجزاء  يف  م�ضاكل  ت�ضوبها 
جتاوز تلك ال�ضكاليات والخفاقات و�ضمان نزاهة 
و�ضفافية النتخابات يكون من خالل تعديل قانون 

النتخابات وتغري اع�ضاء مفو�ضيتها".

بغداد_متابعة: اأكدت كتلة بدر النيابية، ان تاأخر اإختيار مر�ضحها لوزارة الداخلية، 
ل عالقة مبطالب زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر، التي تخ�س تر�ضيح وزراء غري 
منتمني لحزاب وكتل �ضيا�ضية، لفتة اىل ان الوزراء الذين مت اختيارهم على ا�ضا�س 

التكنوقراط، تقف وراءهم �ضخ�ضيات �ضيا�ضية وجهات حزبية.
�ضغلوا  الذين  "الوزراء  ان  قالت،  لها  ت�رسيح  يف  عطية  اأمل  النائب  الكتلة  ع�ضو 
ُر�ضحوا  بل  م�ضتقلني،  ُي�ضاع  كما  لي�ضوا  هم  التكنوقراط،  بداعي  ال�ضاغرة  الوزارات 
وُن�ضبوا مبباركة واإ�ضناد من كتل و�ضخ�ضيات �ضيا�ضية"، م�ضتغربة من "تاأخر اإختيار 
قا�ضم الأعرجي، املر�ضح الأوحد لوزارة الداخلية عن كتلة بدر، دون تو�ضيح ال�ضبب".
واأ�ضافت عطية ان "هناك تاأييد برملاين ملر�ضحنا كونه الأن�ضب وذو خربة ع�ضكرية، 
�ضيما وهو الأقرب اىل العمليات الع�ضكرية التي يخو�ضها اجلي�س واحل�ضد ال�ضعبي، من 
خالل تواجده الدائم"، لفتة اىل انه "ل عالقة لزعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر 

وجمهوره يف تاأخر املوافقة على مر�ضحنا".

بغداد_متابعة

قيادات األحزاب في العراق تحت طائلة كشف الذمم المالية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

إئتالف عالوي: التغيير يبدأ بتعديل قانون االنتخابات واستبدال المفوضيةآرام الشيخ يؤكد ان البرلمان هو الفيصل لحل الخالفات بين بغداد وأربيل 


