
الفضيلة ترفض الدعوات المطالبة بتشكيل األقاليم

اأو�ص��ح رئي���س جبهة احل��وار الوطني �ص��الح 
املطلك، ال�صبت، اال�صباب التي دفعته اإىل عدم 
ت�صلم ورقة الت�ص��وية ال�صيا�صية، حمذرا من اي 
حماولة ت�صتهدف تفريغ م�رشوع الت�صوية من 

حمتواه واختزاله بتفاهمات �صخ�صية.
وق��ال املطل��ك يف بي��ان ان��ه "طامل��ا اأكدن��ا 
اأهمية امل�ص��احلة الوطنية ال�صاملة من خالل 
تبن��ي حزم��ة اإج��راءات تنفيذي��ة وت�رشيعي��ة 
حتق��ق الوئ��ام واال�ص��تقرار املجتمعي وتنهي 
حقبة االق�ص��اء وت�ص��ع حجر االأ�ص��ا�س لبناء 
دول��ة، حيث كنا من ال�ص��باقني يف ت�ص��خي�س 
خط��ورة مرحل��ة م��ا بع��د داع���س و���رشورة 
حتقيق االأمن ال�صيا�ص��ي واالجتماعي كرديف 
م��واٍز لالم��ن الع�ص��كري م��ن خ��الل م���رشوع 

وا�ص��ح املع��امل لع��ودة النازح��ني اىل مدنهم 
واإع��ادة اإعم��ار امل��دن واإعادة جت�ص��ر عالقة 
باحلكوم��ة  املنكوب��ة  املحافظ��ات  �ص��كان 
ان  املركزي��ة يف بغ��داد". وا�ص��اف املطل��ك 
تبن��ي م�رشوع ت�ص��وية وطنية يج��ب اأن يكون 
ق��ادرا على انت�ص��ال العراق م��ن واقعه املرير 
واالنتق��ال  واجتماعي��ا  واقت�ص��اديا  اأمني��ا 
ب��ه اىل مرب��ع الدول��ة الوا�ص��حة يف هويته��ا 
الوطني��ة واأ�ص���س ال�رشاك��ة ودائ��رة عالقاتها 
االإقليمي��ة والدولي��ة، م�ص��را اىل ان��ه بع��د ان 
ا�ص��تجاب التحالف الوطني مل�رشوع الت�صوية، 
وتدخل��ت اإرادة االأمم املتح��دة كجه��ة منظمة 
و�ص��امنة للم�رشوع اأو�ص��حنا ب�ص��كل وا�ص��ح 
ملبع��وث االمم املتح��دة يف الع��راق حر�ص��نا 
على جناح الت�ص��وية وخ�صيتنا من اَي حماولة 
م�ص��امينها  عل��ى  االنق��الب  اأو  لت�ص��ويفها 

وحتويلها اىل م���رشوع اإعالمي واإعادة انتاج 
امل�ص��اكل واالزمات ذاته��ا. وتابع املطلك انه 
اأثناء النقا�ص��ات حول مو�صوع الت�صوية بادر 
التحال��ف الوطن��ي اىل خط��وة اإق��رار قان��ون 
احل�ص��د ال�ص��عبي بارادة واحدة �صاربا عر�س 
احلائ��ط التوافق الوطني ما دق ناقو�س اخلطر 
لدين��ا يف ان اإرادة حتقي��ق الت�ص��وية مازال��ت 
�ص��عيفة وغ��ر قادرة عل��ى القيام بالت�ص��وية 
املن�ص��ودة، الفت��ا النظ��ر اىل ان ذلك ح��دا بنا 
وباالتفاق مع قيادات حتالف القوى العراقية 
اىل رف�س ت�صلم ورقة التحالف الوطني وروؤيته 
مل�رشوع الت�ص��وية. واكد انن��ا قدمنا روؤية اىل 
االمم املتحدة نعتقد باأهميتها كي نكون امام 
ت�صوية وم�صاحلة حقيقية ولي�س بروتوكولية 
ك�صابقتها من املومترات والوثائق التي وقعت 
خالل ال�ص��نوات املا�ص��ية والتي كانت عبارة 

عن ح��ر على ورق، م�ص��ددا على ���رشورة ان 
ت�صبق الت�ص��وية ال�صاملة مرحلة بناء الثقة من 
خ��الل املقدم��ات االإيجابية الكفيل��ة باثبات 
ق��درة التحال��ف الوطني جمتِمع��ًا على تغير 
املنه��ج وتواف��ر االإرادة نحو حتقيق الت�ص��وية 
ال�ص��املة. وعّد املطلك ان مرحلة جت�صر الثقة 
واملقدم��ات االإيجابية حتت��اج منا جتميد كل 
وترحيله��ا  اخلالفي��ة  واالج��راءات  القوان��ني 
اىل طاول��ة املفاو�ص��ات النهائية كي نتوافق 
عليه��ا وطني��ا وننهي اخل��الف الدائ��ر عليها 
على مدار ال�ص��نوات املا�ص��ية، حم��ذرا من اي 
حماول��ة ت�ص��تهدف تفري��غ م�رشوع الت�ص��وية 
م��ن حمت��واه واختزال��ه بتفاهمات �صخ�ص��ية 
اأو فئوي��ة حتقيقا ملكا�ص��ب ذاتي��ة او مرحلية 
تقاي�س اال�صتقرار واالأمن املجتمعي باملواقع 

واملنا�صب.
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جبهة الحوار تحذر من تفريغ مشروع التسوية من محتواه واختزاله بتفاهمات شخصية افتتاح أربع مؤسسات رسمية في نينوى 
ألول مرة منذ سيطرة داعش 

قانون "من اين لك هذا"..سالح العبادي 
في مواجهة خصوم يتربصون لالطاحة به

30  قانونًا على طاولة البرلمان معدة للتصويت

اعل��ن رئي�س كتل��ة الف�ص��يلة الرملاني��ة النائب عمار 
طعم��ة ،ال�ص��بت، رف���س الدع��وات املطالب��ة بت�ص��كيل 
االقالي��م ، عاداً انها خطوات غر م�ص��وؤولة وتنطلق من 
م�ص��الح و طموحات طبقة �صيا�ص��ية معزولة وال متثل 
رغب��ة جماهري��ة. واو�ص��ح طعمة يف بيان �ص��حايف 
ان جمموع��ة حقائ��ق ومعطي��ات مو�ص��وعية تدعون��ا 
اىل التعب��ر ع��ن الرف���س و االعرتا���س عل��ى االقاليم 
اهمه��ا ،ان ا�ص��تمرار اخلالفات وال�رشاع��ات احلاكمة 
لعالق��ة الفرق��اء ال�صيا�ص��يني توجب خم��اوف حقيقية 
م��ن ن�ص��وب �رشاعات م�ص��لحة عل��ى النفوذ وال�ص��لطة 
والرثوة، ف�ص��ال عن تنامي ال�صعور بالتق�صيم والتفكيك 
وه��ي مقدم��ة لنتائ��ج وخيم��ة عل��ى وج��ود الع��راق 
وا�ص��تقراره. وا�ص��ار اىل ان، من �ص��من ا�ص��باب رف�س 
االقالي��م ه��و ، توزي��ع والءات وارتب��اط تل��ك االقاليم 
مب�ص��الح اقليمية ودولية وي�ص��عف ال�صعور واحلر�س 
عل��ى امل�ص��لحة العراقي��ة اجلامعة. وتاب��ع طعمة ، ان 
االقالي��م �ص��توفر اج��واًء و بيئ��ة لنفوذ م�ص��اريع اعداء 
ال�صعب باثارة الفنت الطائفية والقومية ومتزيق وحدة 
ال�ص��عب وانهاكه ب�رشاعات ا�صتنزاف ملوارده الب�رشية 
والطبيعي��ة الجن��از اه��داف وغاي��ات دول وخمابرات 
اجنبي��ة. واك��د ، ان االقالي��م تزيد عزلة الع��راق عربيا 
و دوليا ومتهد لفر�س و�ص��ايات دول تتقا�ص��م النفوذ 
فيه وت�ص��تخدمه �صاحة لت�صفية خ�صوماتها ال�صيا�صية 
وميدانا لل�رشاعات والتقاطعات الدولية. وبني طعمة ، 
ان االقاليم متثل موردا جديدا ال�صتنزاف وهدر املوارد 
املالي��ة يف ت�ص��كيالت وموؤ�ص�ص��ات ا�ص��افية ت�ص��تهلك 
من االمتي��ازات والتخ�صي�ص��ات املالية ما ي�ص��اعف 
االعب��اء على املوازنة العامة من دون ان تنعك�س على 

احتياجات ومتطلبات املواطنني.

اأربع  افتتاح  اإعادة  العراق،  �صمايل  نينوى  م�صوؤول حملي يف حمافظة  اكد  بغداد_متابعة: 
موؤ�ص�صات اأمنية وخدمية ، �رشقي املو�صل، الأول مرة منذ �صيطرة تنظيم داع�س على املدنية 
�صيف 2014.وقال م�صت�صار حمافظ نينوى، ع�صام ال�صليفاوي، يف ت�رشيح ، اإن "حمافظ 
دوائر  ملجمع  البديل  واملوقع  االإجرام،  مكافحة  مديرية  افتتح  ال�صلطاين،  نوفل  نينوى، 
الكرامة يف منطقة كوكجلي، ومديرية  التجارة يف منطقة بازوايا، ومديرية �رشطة  وزارة 
على  يجري  العمل  اأن  ال�صليفاوي  واأ�صاف  املو�صل".   الزهور، �رشقي  نينوى يف حي  ماء 
نقل جميع الدوائر اخلدمية من مواقعها البديلة خارج املو�صل اإىل داخلها لتقدمي اخلدمات 
الأهايل املناطق املحررة.  ومن اجلدير بالذكر ان عمل املوؤ�ص�صات الر�صمية يف نينوى كان 
اإقليم كورد�صتان، وتدار �صوؤون �صكان املحافظة من  اأربيل ودهوك يف  يتم من حمافظتي 
املحافظة،  جمل�س  قرر  نينوى"،  "مركز  املو�صل  مناطق  بع�س  حترير  بعد  اأنه  هناك،غر 
اأربيل  يف  املوجودة  املحلية  احلكومية  والدوائر  املكاتب  جميع  اإغالق  املا�صي،  االأحد 

ودهوك، واالنتقال اإىل املناطق املحررة يف ال�صاحل ال�رشقي من املو�صل. 

تتمة �صفحة 1
وا�صاف اخلبر القانوين ،ان "على هيئة النزاهة طبقا لهذا احلكم الوارد يف القانون ان ترفع 
امر املوظف الذي ظهرت زيادة يف امواله او اموال اقاربه املذكورين اىل قا�صي حمكمة 
حتقيق النزاهة الذي يطالب هذا املوظف باإثبات امل�صادر امل�رشوعة للزيادة التي ظهرت يف 
هذه االموال واذا عجز املوظف عن اثبات امل�صادر امل�رشوعة للزيادة يف هذه االموال مبا 
ال يتنا�صب مع املوارد املالية فاإنه يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على خم�س �صنوات وبغرامة 
م�صاوية لقيمة الك�صب غر امل�رشوع او باإحدى هاتني العقوبتني مع م�صادرة االموال التي 
القاعدة  كانت  اذا  انه  "مالحظة  اىل   القانوين  اخلبر  ".وا�صار  م�رشوع  غر  ك�صبا  اعترت 
املوظفني  على  تطبق  ال  القاعدة  هذه  فاإن  ادانته  تثبت  بريء حتى  املتهم  ان  العامة هي 
يف الك�صب غر امل�رشوع حيث يعتر املوظف متهما حتى تثبت براءته حيث طاملا كانت 
هنالك زيادة يف االموال فيبقى بتحت هذه ال�صفة حتى انتهاءح�صم الدعوى ل�صاحله.وكان  
االأموال  ت�صخم  حاالت  يف  ك�صف  باإعداد  وجه  قد  العبادي،  حيدر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
الق�صاء،  اىل  واملرفوعة  العامة  النزاهة  هيئة  قبل  من  امل�صخ�صة  الدولة  منت�صبي  لبع�س 
فيما دعا اىل االهتمام ببناء قدرات العاملني يف االأجهزة الرقابية ملوؤ�ص�صات الدولة كافة. 
وذكر بيان ملكتبه االعالمي،  ان “العبادي وّجه باإيالء بناء قدرات العاملني يف االأجهزة 
الرقابية ملوؤ�ص�صات الدولة كافة اإهتمامًا كبراً بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات العالقة، 
القرن املا�صي بهدف  اأين لك هذا( امل�رّشع يف خم�صينات  كما وجه مبراجعة قانون )من 
منت�صبي  لبع�س  االأموال  ت�صخم  بحاالت  ك�صف  “اإعداد  اىل  الوزراء،  رئي�س  ودعا  تفعيله”. 
امام  وتقدميها  الق�صاء،  اىل  واملرفوعة  العامة  النزاهة  هيئة  قبل  من  امل�صخ�صة  الدولة 

املجل�س االعلى ملكافحة الف�صاد يف اإجتماعه املقبل”.

هناك  ان  ال�صبت،  اوغلو،  معمار  نيازي  النواب  جمل�س  مقرر  اعلن  نيوز:  بغداد_اجلورنال 
اوغلو  وقال  اجلديد.  الت�رشيعي  الف�صل  جل�صات  يف  للت�صويت  معدة  قانونا،   30 من  اكرث 
املعنية  النيابية  اللجان  جميع  لدى  موزعة  للت�صويت  اجلاهزة  القوانني  ان  له،  بيان  يف 
من  اكرث  هناك  ان  وا�صاف  فقط.  النيابية  القانونية  اللجنة  لدى  ولي�صت  الرئا�صة  وهياأة 
30 قانونا ا�صتكملت القراءتني االوىل والثانية، وهي جاهزة متاما للت�صويت يف جل�صات 
الف�صل الت�رشيعي املقبل . وا�صار اوغلو اىل ان جل�صات الف�صل الت�رشيعي اجلديد �صت�صهد طرح 
مبينا  االولوية،  وبح�صب  تباعا  للت�صويت  االعمال  جدول  على  الت�رشيعات  من  مهمة  �صلة 
ال�صحي  وال�صمان  املدنية  اخلدمة  وجمل�س  واالنتخابات  االحتادية  املحكمة  قوانني  ان 
جل�صات  ا�صتئناف  لدى  للت�صويت  املعدة  الت�رشيعات  تلك  مقدمة  يف  والعدالة،  وامل�صاءلة 
الرملان يف ال�صابع من ال�صهر املقبل. وانهى جمل�س النواب جل�صات ف�صله الت�رشيعي مطلع 
ال�صهر احلايل بعد الت�صويت باالغلبية على بنود قانون املوازنة العامة االحتادية بجميع 

تعديالتها.

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