
تدقيقية  ميدانية  فرقا  تاأليفها   ، النزاهة،  هيئة  اأعلنت 
وعقود  ملفات  يف  والتحقيق  للتدقيق  جديدة  وحتقيقية 

وزارات الرتبية ، والنقل ، وال�صناعة.
الهيئة ذكرت يف بيان تلقت )اجلورنال نيوز( ن�صخة منه، 
عمل  منهاج  �صمن  ذلك  ياأتي  الفرق  هذه  ت�صكيل   " ان 
الهيئة يف النهو�ض مب�صوؤوليتها القانونية والوطنية يف 
متابعة وتدقيق العقود واملعامالت املالية، والك�صف عن 
حاالت اخللل والف�صاد التي قد تعرتي التعامل املايل يف 

هذه الوزارات ".
فرق  تاأليف  اإىل  الرامي  بنهجها  " م�صتمرة  انها  واكدت 
ميدانية تدقيقية حتقيقية تعمل على فتح ملفات وعقود 
الوزارات وموؤ�ص�صات الدولة، وال �صيما بعد جناح جتربة 
الهيئة ال�صابقة يف وزارات التجارة ، والكهرباء، والعدل، 
للتجارة،  العراقي  وامل�رصف  بغداد،  واأمانة  والزراعة، 

ومت�صكا بامل�صوؤولية القانونية ".
يف  العاملة  امليدانية  فرقها  األزمت   " انها  وا�صافت 
العالية  باملهنية  التحلي  ب�رصورة  الثالث  ال���وزارات 
العقود  باإبرام  اخلا�صة  القانونية  الن�صو�ض  تطبيق  يف 
واإجراءات املعامالت، والتقيد مببداأ ال�صفافية يف خطوات 
عمل هذه الفرق " ، م�صرية اإىل ت�صخي�ض م�صالك الف�صاد 
ويف  والت�صقيط،  الت�صهري  عن  بعيدا  املف�صدين،  وك�صف 
وتقديرها  احرتامها  اإبداء  على  الهياأة  تركز  ذاته  الوقت 
للموظفني النزيهني، ودعوتها اإىل زيادة حجم فاعليتهم 

الوظيفية.
تقارير  بتقدمي  فرقها  البيان  بح�صب  الهيئة  واو�صت 
والتحقيقي  التدقيقي  عملها  نتائج  اأ�صبوعية عن جممل 
به  اأنيطت  الهيئة  مقر  يف  مركزي  تدقيقي  فريق  اإىل 

م�صوؤولية متابعة اأعمال تلك الفرق.

�صيا�صي،  واإرهاب و�رصاع  ف�صاد  الفو�صى من  اإنها   
والبناء،  االإعمار  جهود  اغلب  تعطيل  يف  ت�صبب  مما 
نقطة  عند  بقينا  بل  التغيري،  ثمار  ك�صب  وتعطل 

البداية من دون اأي خطوة اىل االأمام.
والتخريب،  العنف  الإ�صاعة  البعث  حيث عمدت فلول 
ودخلت �صمن التنظيمات االإرهابية، و�صكلت جيو�صا 
خفية بقيادات ع�صكرية موالية ل�صدام؛ لغر�ض القتل 
التجربة  جناح  اإعاقة  واالهم  والتخريب،  واخلطف 
اجلديدة، وكان هذا الهدف االأكرب عندهم وعملوا بكل 
جد على حتقيقه، وقد تو�صلوا باأربع قواعد عمل؛ كي 

ينجحوا وهذه القواعد هي:  
قاعدة حتييد �ُسّنة العراق عن التجربة اجلديدة

عمد الطاغية �صدام على تهمي�ض االأغلبية )ال�صيعة( 
�صنة  من  برجال  قربه  واخت�ض  ل�صحقهم،  وال�صعي   ،
العراق خا�صة، اأي رفع االأقلية؛ لتتمتع معه مبكا�صب 
وحتى  واالأمنية  الع�صكرية  املنا�صب  فكانت  احلكم، 
املوؤ�ص�صاتية حكرا الأبناء املحافظات الثالث )االنبار 
لنظام  والءه��م  جعل  مما  ونينوى(،  الدين  و�صالح 
ويظلم  طاغوتي  نظام  انه  مع  حم��دود،  غري  احلكم 
االأغلبية، لكن كانت املكا�صب اأهم من املبادئ، فكان 
احد اأ�صباب جناح �صدام هو الوالء الكبري من رجال 

هذه املحافظات الثالث.
الوتر؛  ه��ذا  على  للرتكيز  البع�ض  قيادات  فعمدت 
ّنة باعتبار اأن ُملكهم اأُخذ منهم، وان  لك�صب اأهل ال�ُصّ
حكم العراق ا�صتحقاقهم االأبدي، وان النظام اجلديد 
بعودة  ال�صعي  اإال  اأمامهم  حل  وال  ليهم�صهم،  جاء 
االأمور كما كانت، وهذا االأمر يتم عرب عدم االندماج 
مع االآخرين يف احلياة اجلديدة، بل عرب �صق املجتمع 
العراق  �ُصّنة  اإبعاد  االأكرب على  العراقي، فكان اجلهد 

من االندماج مع االآخرين.
املحافظات  حتييد  يف  البعث  حزب  فلول  وجنحت 
الثالث )نينوى و�صالح الدين واالنبار( ذات االأغلبية 
ّنية عن االندماج مع التغيري، فت�صكلت فيها ثقافة  ال�صُّ

فكرة  وتقبلت  �صدام،  الأيام  واحلنني  التغيري  رف�ض 
باقي  بخالف  القاعدة،  لتنظيم  حوا�صن  تكون  اأن 
انقالب  اأي  التنظيم،  هذا  حتارب  التي  املحافظات 
�صيادة  وب�صبب  العراقيون،  يريده  ما  �صد  ج��ذري 
الطاغية  البداوة  الوعي ب�صبب طبيعة  اجلهل وغياب 
واأمنت  الثالث، فاإنها �صدقت  على هذه املحافظات 
باأطروحات البعث والقاعدة، وجعلت منها يقينيات 
ّنف خائنا يف مناطقهم من ال  ال تقبل النقا�ض واإال �صُ

يقبل باآرائهم املتطرفة وال�رصيرة.   
قاعدة املعار�سة الدموية

ن�صطت  الثالث،  املحافظات  �ُصّنة  حتييد  عملية  بعد 
�رصية  اإرهابية  جيو�ض  ت�صكيل  يف  البعث  قيادات 
املحافظات  اأبناء  وا�صتقطبت  اإ�صالمية،  بعناوين 
الثالث مع تواجد املقاتلني العرب الذين احت�صنتهم 
بعنوان  التخريب  عمليات  لتبداأ  املحافظات  ه��ذه 
ال�صجون،  مهاجمة  النفط،  اأنابيب  �رصب  معار�صة، 
العراقي،  اجلي�ض  جنود  قتل  املفخخة،  ال�صيارات 

عمليات خطف وقطع الطرق اخلارجية، و�صبغت هذه 
االأعمال االإجرامية تارة باأنها مقاومة، وتارة باأنها 
هذه  من  وا�صعة  جماهري  تتقبل  اأن  والعجيب  جهاد، 
املحافظات الثالث ما يح�صل وتبارك هذه اجلرائم. 

التي جترم  العراق اخلم�ض ع�رصة  بخالف حمافظات 
اإجرام، وت�صنف من  وت�صجب وترف�ض ما يجري من 

يكون مع تنظيم القاعدة والبعث خائنًا.
ّنة  ال�ُصّ حتييد  يف  البعث  فلول  اأهداف  حتققت  وهكذا 
عن االإجماع العراقي، ومن �صمن خطوة التحييد هو 
ال�صيا�صية  والقوى  االأحزاب  به  ات�صمت  الذي  ال�صلوك 
الدموية  املعار�صة  م��ع  تعاطفت  التي  ّنية،  ال�ُصّ
اإن  بل  االإرهابيني،  و�صكتت عن حوا�صن  التخريبية، 
بع�ض �صا�صتهم كانوا قلبا وقالبا مع تنظيم القاعدة 
لالآمال،  خميبة  علنية  بت�رصيحات  البعث  وح��زب 
وكانت هي املظلة حلمايتهم، هنا يت�صح كيف جنحت 
ّنة واأحزابها يف خندق  فلول البعث يف اإدخال اأهل ال�صُّ

املعار�صة الدموية، وكان هذا اخلطاأ الكبري.  

 قاعدة ُخذ وخّرب
عمدت قيادات البعث يف املحافظات الثالث على 
دعم االعت�صامات والتظاهرات يف م�صعى الإرباك 
الو�صع، وحتقيق مكا�صب مادية و�صيا�صية مقابل 
اأرجلهم،،  حت��ت  ه��و  ُي��ربم  ات��ف��اق  فكل  ���ص��يء،  ال 
ودور  ينتهي،  ال  والع�صيان  م�صتمر،  فالتخريب 
هذه  م��ن  تنطلق  والع�صابات  دائ���م،  االإره����اب 
وكانت  االآم��ن��ة،  املناطق  ب��اجت��اه  املحافظات 
اإجرام  �صنوات حمنة خ�صو�صا الأهل بغداد؛ ب�صبب 
ّنية والبعثية، التي جعلت  التنظيمات املتطرفة ال�صُّ
البلد  وكاد  احلكم،  اىل  للعودة  اجلرمية طريقًا  من 
لوال  �صامراء  تفجريات  بعد  طائفية  حرب  يف  يقع 
اال�رصف،  النجف  يف  ال�صاحلة  الدينية  املرجعية 
نحو  والغا�صبة  الناقمة  اجلماهري  دفعت  التي 
كل  يف  البعثيني  لكل  التوجيه  وك��ان  التهدئة. 
من  االأخ��ذ  لهم يف  االأك��رب  الهم  يكون  باأن  العراق 
لهم  تتاح  اأن  والغريب  التخريب،  مقابل  الدولة 
تعطيل  بعد  القرار  اأماكن  الأخذ  الفر�صة من جديد 
فاأ�صبحت  اال�صتثناءات،  باآالف  االجتثاث  قانون 
ب�صبب  املهمة؛  ال���وزارات  يف  كبرية  �صطوة  لهم 
�صعود الع�رصات منهم ملنا�صب مدير عام ووكيل 
وم�صت�صار، فاإنهم بنوا الدولة العميقة، حيث حتول 
لكن  اجلديدة،  االأح��زاب  اأقنعة  حتت  بيدهم  القرار 
موجود،  واالرت��ب��اط  ت��زول،  ال  البعثية  خلفيتهم 
وقد عمدوا اىل ن�رص الف�صاد حتى �صاعت مليارات 

الدوالرات.
وخربوا  اخ���ذوا  بنجاح،  ال�رصيرة  اخلطة  فتمت 
كال�رصطان  فكانوا  النهو�ض،  م�رصوع  وعطلوا 
الفو�صى،  اأيام  تدوم  اأن  ع�صى  ويخربون  ياأخذون 
اأو تعود لهم االأمور من جديد، باعتبار احلكم ارث 

ّنية يف العراق.  االأقلية ال�صُّ
 قاعدة �سارك و�ساك�س

بالقاعدة  وارتباطهم  البعث  حزب  فلول  �صطوة 
بها  ي�صتهان  ال  خفية  ق��وة  منهم  جعل  وداع�����ض 
االأح���زاب  فاأ�صبحت  ال��ث��الث،  املحافظات  يف 

البعث  فلول  رحمة  حتت  املحافظات  وجمال�ض 
يتجه  االأكرب  اجلهد  فكان  االإرهابية،  اذرعها  عرب 
العراق؛  ي�صتقر  ال  كي  والتمرد؛  الفو�صى  الإ�صاعة 
البعث  ح��زب  م��وت  يعني  ال��ع��راق  ا�صتقرار  الأن 
نهائيا، فربط حزب البعث حلم املحافظات الثالث 
بالعودة للحكم وال�صطوة عرب امل�صاك�صة واإعاقة اأي 
جهد ال�صتقرار البلد، وجعل من االأحزاب وجمال�ض 

املحافظات تابعًا له ومنفذاً الأجندته.
حل  ال  ل�رصاع  ال�صيا�صية  ال�صاحة  حتولت  عندها 
له، وفقدنا االأمل باأي تقدم يف العراق، فقط اأموال 
تنهب، وف�صاد يتو�صع، وتخريب ال ينتهي، واإرهاب 
يتمدد ويتطور باأ�صكال جديدة من القاعدة لداع�ض، 
اأرادته  �ُصّنية. فكان ما  وبرعاية بعثية، وحوا�صن 
فلول البعث من اإدامة زمن الفو�صى، وجناحها يف 

امل�صاك�صة املعطلة وامل�صتمرة.
النتيجة.. ح�سول التعطيل 

كبري  جهد  من  البعث  فلول  به  قامت  ما  وبح�صب 
منع  يف  جنحت  فاإنها  واأمريكي،  اإقليمي  وبدعم 
العراق من ك�صب ثمار التغيري، نتيجة الكوارث التي 
جلبتها هذه الفلول البعثية للعراق، وهي اىل االآن 
الفو�صى  الفو�صى؛ الأن ما بعد  اإطالة زمن  هدفها 

ال يخدمها.
 لكن الأهم

ما يخ�ض �صا�صة املحافظات الثالث، فيجب عليهم 
اأن يفهموا اأن اال�صتمرار يف احلنني ل�صنوات �صدام 
التمكني فقط لالأقلية على  ومن قبله، عندما كان 
ي�صبب  احلنني  هذا  البلد،  يف  االآخرين  حق  ح�صاب 
لهم انعزااًل اكرب، ولن تعود اأيام حكم االأقلية، فما 
ح�صل من تغيري كان كبريا، وعليهم اأن يتعاي�صوا 
الزده��ار  االأمثل  احل��ل  فهو  اجل��دي��دة،  احلالة  مع 
حمافظاتهم بدل احلرب، والعناد، ومتابعة البعث، 
واحت�صان التنظيمات االإرهابية الذي جلب الدمار 
اأبواب احلوار مع  اأن يفتحوا  لهم وللعراق، واالهم 
بانطالقة  وال�رصوع  املا�صي،  ون�صيان  االآخرين، 

جديدة على اأ�صا�ض احرتام االآخر.
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و�صف القيادي يف كتلة التغيري النيابية هو�صيار 
زعيم  باعتقال  الرتكية  ال�صلطات  قيام  اهلل  عبد 
النائب يف الربملان الرتكي �صالح  ال�صعوب  حزب 
باأنه  الكرد  ال��ن��واب  من  وع��دد  دمريتا�ض  الدين 
حمذراً   ، االن�صان  حقوق  معايري  الأب�صط  انتهاك 
جراء  تركيا  وخارج  داخل  خطرية  انعكا�صات  من 
اأردوغان يف  الرئي�ض رجب طيب  ا�صتمرار حكومة 

�صيا�صاتها اخلاطئة.
عبد اهلل يف بيان ملكتبه االإعالمي  قال اإنه " �صمن 
اعتقال  مت  اأردوغان  حلكومة  اخلاطئة  ال�صيا�صات 
الدين  �صالح  الدميقراطي  ال�صعوب  حزب  رئي�ض 
الربملان  يف  الكرد  النواب  من  وع��دد  دمريتا�ض 
حزب  واأع�صاء  الرتكية  ال�صلطات  قبل  من  الرتكي 
غري  االعتقاالت  حملة  ندين  اإذ  واإننا  اأردوغ���ان، 
االن�صان،  حقوق  معايري  تنتهك  والتي  االإن�صانية 
نرى ان ا�صتمرار اردوغان يف هذا النهج الت�صعيدي 
املجتمع  داخ��ل  االأزم���ات  من  بالكثري  �صيت�صبب 

اأن  يجب   " عبداهلل  واأ���ص��اف  وخارجه".  الرتكي 
و�صارم  وا�صح  موقف  ال��دويل  للمجتمع  يكون 
التي  واملمار�صات  ال�صلوكيات  لهذه  حد  لو�صع 
لها  �صخ�صية  اأية  �صد  اأردوغان  حكومة  بها  تقوم 
�صعبية وثقل كبري يف ال�صارع الرتكي، وخ�صو�صًا 
من  خ�صية  هناك   " ان  مبينا  الكرد،  املنا�صلني 
ب�صبب  تركيا  داخ���ل  ال��و���ص��ع  ت��اأج��ي��ج  اح��ت��م��ال 
على  عبداهلل  و�صدد   . امل�صتمرة"  االعتقاالت  حملة 
�رصورة اأن تتدخل االأمم املتحدة ب�صكل عاجل من 
عن  لالإفراج  الرتكية  ال�صلطات  على  ال�صغط  خالل 
املعتقلني،  الكرد  املنا�صلني  وحترير  دمريتا�ض، 
واأن تعلن موقفها اإزاء الرتاجع اخلطري للدميقراطية 

يف تركيا.
قلقها  عن  كرد�صتان  اإقليم  رئا�صة  ع��ربت  فيما 
الدميقراطي  ال�صعوب  ح��زب  ن��واب  اعتقال  م��ن 
اأ�رصع  يف  �رصاحهم  اإط��الق  اىل  داعيًة  تركيا،  يف 
 " ان  االإقليم،  لرئا�صة  بيان  وذك��ر  ممكن.  وق��ت 
داغ،  يوك�صك  وفيغان  دمريتا�ض،  �صالح  اعتقال 
الدميقراطي،  ال�صعوب  حلزب  امل�صرتكني  الرئي�صني 

احلكومة  قبل  من  للحزب،  ينتمون  اآخرين  ونواب 
قد  االأعمال  هذه  فمثل  للقلق،  مثري  هو  الرتكية، 
توؤدي يف النتيجة اىل الت�صبب يف تعميق اخلالفات 
هذه  حتل  ان  نتمنى   " البيان،  واأ�صار  واالأزمات". 
اطالق  يتم  وان  ممكن،  وق��ت  اأق��رب  يف  امل�صائل 
�رصاح الرئي�صني امل�صرتكني واأع�صاء حزب ال�صعوب 
الدميقراطي؛ الأن ذلك لن يكون يف �صالح االإ�صتقرار 
ال�صلطات  وكانت  اي�صًا".  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
ال�صعوب  حزب  نواب  من  عدداً  اعتقلت  قد  الرتكية 
دمريتا�ض،  �صالح  واأبرزهم  الرتكي،  الدميقراطي 
امل�صرتكان حلزب  الرئي�صان  داغ،  يوك�صك  وفيغان 
املنتمني  النواب  وت�صعة من  الدميقراطي،  ال�صعوب 

اىل احلزب.
االيراين  الداخلية  وزير  فيه  اعلن  الذي  الوقت  يف 
عبد الر�صا ف�صلي عن ت�صكيل جلنة لتطوير وتقوية 

التعاون بني بالده واقليم كرد�صتان العراق.
حمافظة  اىل  زي��ارت��ه  هام�ض  على  ف�صلي  واأك��د 
اجلمهورية  �صيا�صة   " ان  اي���ران،  يف  كرد�صتان 
على  مبنية  ال��ع��راق  يف  االي��ران��ي��ة  اال���ص��الم��ي��ة 

احلفاظ على وحدة و�صالمة العراق، ومنع التدخل 
 " وا�صاف،  �صوؤونه".  يف  التدخل  وعدم  اخلارجي، 
كانت ومازالت عالقاتنا مع العراق اخوية وودية، 
اال�صالمية  اجلمهورية  م�صاعدة  يتطلب  ظرف  واأي 
االيرانية فلن تدخر جهدا، وهذه ال�صيا�صة م�صتمرة".
مال  م��ع  لقائه  نتائج  اىل  الداخلية  وزي��ر  ون��وه 
ال�صيا�صي  للمكتب  التنفيذي  )الرئي�ض  بختيار 
الثالثاء  الكرد�صتاين(  الوطني  االحت��اد  حزب  يف 
املا�صي يف طهران ، مبينا انه مّت التاأكيد من قبل 
اقليم  مع  احلدودي  التعاون  زيادة  على  اجلانبني 
كرد�صتان العراق، ومت التاأكيد على متابعة �صوؤون 
احلدود من اأجل تعزيز وتطوير التعاون يف جميع 

القطاعات يف اطار ايجاد جلنة م�صرتكة.
العالقات  تقوية  على  اأكدا  اجلانبني   " ان  وتابع، 
كرد�صتان  بينها  ومن  احلدودية،  املحافظات  بني 
وان  العراق،  كرد�صتان  مع  الغربية  واذربيجان 
التجاري  التعاون  وتقوية  امل��رور  حركة  زي��ادة 
�صوف يعزز تقوية وزيادة احلالة االأمنية امل�صتدامة 

يف املنطقة. "
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التغيير: اعتقال النواب الكرد في تركيا له انعكاسات خطيرة  المحمداوي :جمع تواقيع لتثبيت موظفي 
العقود واألجور اليومية في وزارة الكهرباء

الحكيم يدعو الى تشكيل “جيش حسيني” 
عابر للطوائف والقوميات واالديان

بغداد_متابعة:  اعلن ع�صو جلنة النفط والطاقة الربملانية النائب جمال املحمداوي، ، 
عن جمع عدد من التواقيع يف جمل�ض النواب؛ لتثبيت موظفي العقود و االجور اليومية، 

واحت�صاب اخلدمة للعاملني يف وزارة الكهرباء.
املحمداوي يف ت�رصيح له قال اإنه " من منطلق م�صوؤوليتنا يف الدفاع عن حقوق ابناء 
 ، النواب  ملجل�ض  والرقابي  الت�رصيعي  الدور  من  وانطالقا   ، همومهم  وحمل   ، �صعبنا 
والذي ن�ض عليه الد�صتور يف املادة ) 61 - اوال وثانيا ( ، جمعنا عدداً من التواقيع 
 ، الكهرباء  وزاة  يف  للعاملني  اليومية  واالجور  العقود  موظفي  تثبيت  مقرتح  الإدراج 
واحت�صاب اخلدمة الأغرا�ض الرتفيع والعالوة والتقاعد �صمن قانون املوازنة االحتادية 
العامة لعام 2017 ". وا�صاف ان " وزارة الكهرباء من الوزارات اخلدمية ، والتي مل 
تدرج مالكاتها �صمن املادة )12 - ثانيا ( من قانون املوازنة االحتادية لعام 2016 

مع بقية الوزارات اخلدمية التي ن�صت عليها املادة املذكورة اآنفا ".
 ، ا�صتحقاقا د�صتوريا لهم  اليومية ميثل  العقود واالجور  " تثبيت موظفي  ان   ، وتابع 
بعد  بالعمل  والتفاين   ، لديهم  واالندفاع   ، احلافز  زيادة  يف  �صي�صهم  كونه  عن  ف�صال 
االطمئنان على م�صتقبل عوائلهم يف حال تعر�صهم ملخاطر اال�صابات ، اأو الوفاة جراء 

اخلدمة يف قطاع الوزارة ، �صيما واإّن الكثري منهم عمل ل�صنوات طويلة ".

بغداد_متابعة: دعا زعيم التحالف الوطني عمار احلكي، ، اىل ت�صكيل جي�ض “ح�صيني” 
عابر للطوائف والقوميات واالديان، فيما ا�صاد بدور املواكب احل�صينية والقوات االمنية 
تلقت  بيان  يف  للحكيم،  االعالمي  املكتب  وتاأمينها.  االربعني  زيارة  على  احلفاظ  يف 
�صارك  احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  زعيم   " ان  قال  منه  ن�صخة  نيوز(  )اجلورنال 
مرا�صم  الأداء  املقد�صة  كربالء  �صوب  الب�رصة  حمافظة  من  املتوجهة  املوؤمنني  جموع 
خالل  اأكد  احلكيم   " ان  وا�صاف،  ال�صالم(".  )عليه  احل�صني  االإمام  اأربعينية  زيارة 
م�صريته  اجلمعة ان االإمام احل�صني )ع( حطم طاغوت االنحراف واحلاكم با�صم ال�رصعية 
" هناك حاجة اىل جي�ض ح�صيني ثائر عابر للطوائف واالديان  ان  املغت�صبة"، مبينا 
والتع�صب  االنحراف  مع  معركتنا   " ان  البيان،  بح�صب  احلكيم  وبني  والقوميات". 
االإمام  عا�صوراء  جعل  اىل  داعيا   ، واملعنى"  املنهج  ح�صينية  معركة  هي  والطائفية 
جميع  من  م�صريهم  للزائرين  وبارك  والتحاور.  املواقف  ملراجعة  حمطة  )ع(  احل�صني 
الفئات  كل  اأن  حيث   ، االأحرار  قبلة  نحو  واالجنبية  العربية  والدول  العراق  حمافظات 

والطبقات اأ�صبحت ت�صارك يف هذه امل�صرية املليونية وبكل اخال�ض

فلول البعث والقواعد األربع للعودة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ت�ستت جمع البعث مع دخول 
القوات الأمريكية للعراق، 

فال مكان لهم بعد زوال 
حكمهم امل�ستبد، فال�سعب لن 

ي�ساحمهم على جرائمهم، 
وحتى كبريهم وىل هاربا 
اىل احلفر كاجلرذ، كانت 

الأيام الأوىل مثل ليلة 
طويلة ممطرة، ننتظر 

بعدها اخلروج للتعرف 
ما ينتظرنا من نهار جديد 

خمتلف بجملة من املتغريات 
الكبرية، فاإذا بو�سع غريب 
يحيل الأحالم اىل كوابي�س

مفوضية االنتخابات: صعوبة إجراء انتخابات 
مجالس المحافظات

"و�صع  يف  اأنها  لالإنتخابات،  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  اأعلنت  بغداد_متابعة:  
حرج" من قلة امليزانية املالية الإجراء انتخابات جمال�ض املحافظات.

يف  ال�رصيفي  مقداد  املفو�صية  با�صم  الر�صمي  والناطق  املفو�صني  جمل�ض  ع�صو 
ت�رصيح له قال اإن " مفو�صية االنتخابات يف موقف حرج ال ُيح�صد عليه ب�صبب 
الد�صتوري  االنتخابات يف موعدها  تزويدها بامليزانية املخ�ص�صة الإجراء  عدم 
املقرر التي من خالله و�صعت خططها وجدولها الزمني ال�صتكمال ا�صتعداداتها 
غري  املحافظات  جمال�ض  بانتخابات  املتمثل  االنتخابي  اال�صتحقاق  الإجراء 
املنتظمة باإقليم ل�صنة ٢٠١٧ ". وا�صاف ان " املفو�صية و�صعت جدوال حمكوما 
بتوقيتات عملياتية وادارية وغريها ، اال ان عدم ح�صم مو�صوع امليزانية اخلا�صة 
وتزويد  االنتخابات  بقانون  خا�ض  اجراء  اتخاذ  عن  ف�صال   ، باالنتخابات 
رقم  بالقانون  العمل  او  عليه  تعديالت  اجراء  بعد  �صواء  القانون  بهذا  املفو�صية 
جمال�ض  انتخابات  املفو�صية  اإدارة  وان   ، �صبق  الذي  املعدل   ٢٠٠٨ ل�صنة   ٣٦

املحافظات ال�صابقة التي جرت عام ٢٠١٣ �صيجعلها يف موقف �صعب ".


