
ك�ش��ف النائ��ب عن التحال��ف الوطني حبي��ب الطريف 
,االربع��اء, ان الت�ش��وية الوطني��ة ترع��ى يف الوق��ت 
احلا�رض �رضورة ملحة واجلميع معني بيها وبالتايل 
هدفه��ا اال�شا�ش��ي ان تط��رح عل��ى الكت��ل ال�شيا�شي��ة 
كاف��ة حتى تت��م فع��ا مناق�شته��ا واالط��اع عليها. 
وق��ال الط��ريف يف ت�رضي��ح خا���ص ل��� )اجلورنال (: 
"بالتاأكيد اجلميع لديه اراء حمرتمة ومن غري املمكن 
ان يقب��ل به��ا اجلمي��ع او يرف�شه��ا" , م�شيف��ا "نحن 
الي��وم بحاج��ة اىل ت�شوي��ة حقيقية تبنى عل��ى الثقة 
بني مكون��ات ال�شعب العراقي كافة خا�شة يف الوقت 
احلا���رض ال��ذي مير به الع��راق". ولفت حبي��ب, النظر 
اىل انه البدي��ل للت�شوية , م�شريا اىل انه بعد التخل�ص 
من داع�ص �شيك��ون الن�رض مقرون��ًا بت�شوية تاريخية 
ووطني��ة وجمتمعية بني جمي��ع ابناء ال�شعب العراقي 
.  وبني الطريف , ان اجلميع االن م�شتعد لهذه الق�شية 
الت��ي ترتافق م��ع و�شع نف�شي لي���ص �شها الن جميع 
العراقي��ني االن يف خن��دق واح��د ملحارب��ة داع���ص, 
م�شيف��ا ان الت�شوي��ة ُطرحت الجاب��ة وا�شحة عن ان 
هل العراق بعد داع�ص هو العراق قبل داع�ص! هذا واكد 
الطريف, ���رضورة ان تتعامل دول اجل��وار مع العراق 
وف��ق الت�شوي��ة التاريخية اجلديدة, مبين��ا اأن احلديث 
عن �شمول �شخ�شيات ارهابية ومطلوبة للق�شاء بعيد 
عن احلقيقة. وب��ني الطريف اإنه يف الوقت الذي نتابع 
في��ه االخب��ار الت��ي يتم تداوله��ا يف و�شائ��ل االعام 
حول م�رضوع الت�شوية ال�شيا�شية, يتم ادراج وت�رضيب 
ا�شم��اء ُيّدعى انها �شيتم �شمولها يف امل�رضوع, منوهًا 
اىل اأن الت�شوية مل تظهر ب�شكل ر�شمي حتى االن وهي 
متزامنة مع االنت�ش��ارات يف معركة مدينة املو�شل. 
واأ�ش��اف اأن م��ا ي�ش��در هن��ا وهناك ب��ان ال�شخ�شية 
الفانية املطلوبة للق�شاء والتي تلطخت يداها بدماء 
االبرياء �شتكون جزءاً من هذه الت�شوية, بعيد كل البعد 
ع��ن احلقيقة, م�شرياً اىل اأن الت�شوي��ة فيها ا�شتثناءات 
وه��ذه اال�شتثن��اءات مبني��ة عل��ى ا�ش���ص, ف��كل م��ن 
تلطخ��ت يداه بدماء العراقي��ني, واملطلوبون للق�شاء, 

واالرهابي��ون, بعي��دون عن امل�رضوع. واأ�ش��ار اىل اأن 
الت�شوي��ة لاأ�شوياء الذين يوؤمنون بالعملية ال�شيا�شية 
والذي��ن يعنيهم م�شتقبل الع��راق, ويجب فك االرتباط 
ب��ني م��ن ت�شمل��ه الت�شوي��ة وب��ني ارتباط��ه باملحيط 
االإقليم��ي, داعيًا دول اجل��وار االقليمي اىل اال�شتعداد 
للتعام��ل مع الع��راق وفق ه��ذه الت�شوي��ة. من جانب 
اخ��ر و�شحت النائبة عن االحت��اد الكرد�شاتي ا�شواق 
اجل��اف  راأيه��ا اخلا�ص , باأن هن��اك ا�شتهاك للوقت 
فق��ط مببادرات م��ن قبل بع�ص الكت��ل حتت م�شميات 
تو�شع على الطاولة ب��ني احلني واالخر لكن جميعها 
ال تو�شل اىل نتيجة النها المتتلك ارادة �شيا�شية حلل 
امل�ش��اكل.  وا�شارت اجل��اف اىل, ان الد�شت��ور وا�شح 
و�رضي��ح وبالت��ايل م��ن املفرت���ص ان تك��ون هناك 
قناع��ة بالتم�شك بتطبي��ق الد�شتور قب��ل اخلو�ص يف 

اي مو�شوع اخر واالح��داث االخرية والت�شويت على 
املوازن��ة باقتط��اع حق��وق البع���ص وتهمي�ص حقوق 
االخ��ر ه��ذا موؤ���رض كب��ري بان��ه ال توجد هن��اك ارادة 
�شيا�شي��ة حلل ه��ذه امل�شاكل.  يف حني عق��دت الهياأة 
ال�شيا�شي��ة للتحال��ف الوطني اجتماعه��ا االعتيادي, 
ملناق�ش��ة املح��اور املهم��ة املطروح��ة عل��ى ج��دول 
االعم��ال والتي ابرزها ما يخ���ص الت�شوية ال�شيا�شية 
و�ش��ري عملي��ات املو�ش��ل واو�شاع النازح��ني. وذكر 
بيان للتحالف , ان االجتماع ناق�ص عمليات قادمون 
يا نين��وى و�شري العمليات وتق��دم قواتنا االمنية من 
اجلي�ص وال�رضطة االحتادي��ة واحل�شد ال�شعبي واحل�شد 
الع�شائ��ري والبي�شمرك��ة , وكذل��ك مراع��اة الو�ش��ع 
االن�ش��اين لاه��ايل والنازحني من مناط��ق العمليات 
ميثل املح��ور االمني يف االجتم��اع. وا�شاف البيان 

, كم��ا ناق�ص املجتمع��ون نتائج الزي��ارات االقليمية 
الت��ي ق��ام به��ا وف��د التحال��ف الوطن��ي اىل اململكة 
االردني��ة الها�شمي��ة واجلمهورية اال�شامي��ة , ودعم 
دول اجلوار مل���رضوع الت�شوية الوطني��ة التي طرحها 
التحال��ف الوطن��ي على م�ش��وؤويل تلك ال��دول وك�شف 
التحال��ف ع��ن ان ه��ذه الزي��ارة �شتتبعه��ا زي��ارات 
ل��دول اقليمي��ة اخ��رى. ولف��ت البي��ان النظ��ر اىل ان 
الهيئ��ة ال�شيا�شي��ة وجه��ت ب���رضورة التوا�ش��ل م��ع 
ال�شيا�شي��ة الوطني��ة امل�شارك��ة يف العملي��ة  الق��وى 
ال�شيا�شي��ة والق��وى الوطني��ة الفعال��ة عل��ى ال�شاح��ة 
املحلي��ة. وتاب��ع,ان التحال��ف الوطني ناق���ص اي�شا 
االحداث املوؤ�شفة التي �شهدتها املحافظات اجلنوبية 
واالعتداءات على التجمعات العامة والرموز الوطنية 
وحم��اوالت ب��ث الفرق��ة وتهدي��د االم��ن واال�شتق��رار 

يف املحافظ��ات امل�شتق��رة, يف ح��ني اك��د التحال��ف 
مطالبات��ه ال�شابقة للق��وى االمنية باخ��ذ دورها يف 
احلف��اظ عل��ى ارواح املواطنيني واملمتل��كات العامة 
واخلا�ش��ة. وب��ني , ان الهي��اأة ال�شيا�شي��ة دع��ت اىل 
���رضورة اال�رضاع برت�شي��ح اع�ش��اء مفو�شية حقوق 
االن�ش��ان والت�شوي��ت عليهم يف جمل�ص الن��واب , هذا 
و�شان��د التحال��ف الوطن��ي احلق��وق امل�رضوع��ة التي 
تقدم بها ال�شب��ك والكرد الفيليون ودعا اىل متابعتها 
يف جمل���ص الوزراء وجمل�ص النواب , على ان يح�شلوا 
على حقوقه��م الد�شتورية والقانونية. يف هذا الوقت 
اأعل��ن ع�ش��و جمل���ص الن��واب ع��ن كتل��ة املواط��ن 
النيابي��ة, �شليم �شوقي, ان رئي���ص التحالف الوطني 
العراقي عم��ار احلكيم �شيقوم قريب��ا بزيارة مل�رض 
للتعري��ف مباهية الت�شوي��ة ال�شيا�شية. وقال �شوقي, 
يف ت�رضيح �شحفي, ان" الت�شوية ال�شيا�شية �شتكون 
له��ا �شمان��ات حملية ودولي��ة واقليمي��ة والبد من 
ان تك��ون هناك جولة للمت�شدي��ن للعملية لتو�شيح 
ال�ش��ورة للداخ��ل واالقلي��م للتعري��ف مباهيته��ا ". 
وا�شاف �شوقي ان رئي�ص التحالف الوطني كانت له 
جول��ة اىل االردن وايران وقد تك��ون اجلولة املقبلة 
اىل م���رض حول الت�شوية ال�شيا�شية. واو�شح �شيكون 
ل��امم املتح��دة دور بعملي��ة الت�شوي��ة ال�شيا�شي��ة 
م��ع بع�ص ال��دول اخلليجية او رمبا ال���رضكاء الذين 
يحتفظ��ون بعاقات طيبة مع دول اجلوار اخلليجية 
و�شتك��ون لهم زي��ارات متبادل��ة الن اجلميع معني 
به��ا. يذك��ر ان ق��وى التحال��ف الوطن��ي اقرتح��ت 
"م���رضوع الت�شوي��ة الوطنية" وه��ي  ورقة اأجمعت 
عليه��ا اغل��ب االط��راف ال�شيا�شي��ة, و�شتعتم��د على 
مب��داأ "ال غالب وال مغلوب" وانها لي�شت ب�شدد ك�رض 
ارادة االخر, وامنا جمع ارادة كل املكونات من اجل 
بناء عراق موح��د م�شتقر اآمن راف�ص للعنف, وداعم 
لا�شتق��رار والتقدم مب�شاركة جميع االطياف. و�شلم 
ممث��ل االأم��ني العام ل��اأمم املتحدة ي��ان كوبيت�ص, 
الهي��اأة ال�شيا�شي��ة الإحت��اد الق��وى العراقي��ة ن�شخة 
من وثيقة الت�شوي��ة ال�شيا�شية التي تقدم بها رئي�ص 

التحالف الوطني عمار احلكيم.

م��ن جهت��ه ق��ال النائب حمم��د جعف��ر ل�)اجلورنال 
وادارة  ال�شعب��ي  احل�ش��د  م�شوؤولي��ة  ان  ني��وز(, 
ت�شكياته��ا تقع على عاتق القائ��د للقوات امل�شلحة 
حي��در العب��ادي ,  وهو ال��ذي يحدد بنيت��ه الداخلية 
الف��رق  يف  الكب��ار  الق��ادة  ان  مبين��ا  اال�شا�شي��ة, 

الرئي�شي��ة �شتك��ون م��ن ن�شي��ب �شب��اط مهني��ني 
تخرج��وا يف الكلي��ة الع�شكري��ة , ويف الوق��ت ذات��ه 
�شيتم ال�شماح لافراد الذين �شاركوا بعمليات قتالية 
بالدخ��ول يف دورات تدريبية خا�شة لافادة منهم 
نظ��را خلربتهم الوا�شع��ة يف �شوح القت��ال. وا�شاف 
جعف��ر ان احل�ش��د ال�شعب��ي ا�شب��ح موؤ�ش�ش��ة وطنية 
م�شتقل��ة تتبع القائد العام للق��وات امل�شلحة وتلتزم 

بقوانني احلكوم��ة العراقية , واحلديث عن خروجها 
للقت��ال يف �شوري��ا ام��ر م�شتبعد يف الوق��ت الراهن  
لك��ون ذل��ك يتطلب ت�شويت��ًا يف الربمل��ان وموافقة 
احلكوم��ة وهذا ام��ر م�شتبعد. وي��رى املحلل االمني 
حممود الر�شتم��ي ان رئي�ص الوزراء يهدف اىل جعل 
ه��ذه القوات مهني��ة تابعة اإىل القائ��د العام للقوات 
امل�شلح��ة ولي�شت جمرد تابع �شكلي ل��ه, واأن تتلقى 

عنا���رض الف�شائل التعليمات منه ولي�ص من قادتها 
اال�شلي��ني.  وا�شاف املحلل الر�شتمي ان ذلك يعني 
اأنه��م ي�شبح��ون ج��زءاً اأ�شيًا من الق��وات امل�شلحة 
العراقية الت��ي مبوجب القانون يحظر عليها مزاولة 
العمل ال�شيا�شي, وهذا ما ال يرت�شيه قادة الف�شائل 
يف احل�ش��د ال�شعب��ي اإذ يع��ول عليه��م يف انتخابات 

جمال�ص املحافظات والنيابية املقبلة يف العراق.

اعل��ن ع�شو جمل���ص حمافظ��ة االنبار فه��د الرا�شد, 
االربع��اء, ان 180 ج���رضاً حيوي��ًا ومع��رباً ُدم��رت 
بالكام��ل يف اق�شي��ة االنب��ار ونواحيها م��ن جراء 

ان  داع���ص, مبين��ا  لتنظي��م  االرهابي��ة  العملي��ات 
قيمة اإعم��ار الواحد منه��ا تفوق اخلم�ش��ة مليارات 
دين��ار . وقال الرا�شد ملرا�ش��ل )اجلورنال نيوز(, ان 
العملي��ات االرهابي��ة لتنظي��م داع���ص يف املناطق 
الت��ي �شيط��ر عليها يف االنب��ار َدمرت اغل��ب البنى 

التحتي��ة واخلدم��ات وامل�شاري��ع ف�ش��ا عن تدمري 
اه��م مفا�شل احلي��اة يف املحافظ��ة, ومنها تدمري 
180 ج���رضاً ومعرباً حيويًا على نهر الفرات وعلى 
امتداد الطريق الدويل ال�رضي��ع. وا�شاف ان الدوائر 
احلكومي��ة واللجان املتخ�ش�ش��ة يف ح�رض ا�رضار 

اق�شي��ة ونواح��ي االنب��ار وبالتع��اون م��ع دوائ��ر 
الط��رق واجل�ش��ور اكدت ان قيمة اعم��ار ج�رض واحد 
مدم��ر ت�شل اىل خم�ش��ة مليارات دين��ار, ما ت�شبب 
يف تاأخ��ري افتتاح اغلب الطرق الربية الرئي�شية بعد 

تدمريها من قبل التنظيم.
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بغداد_خاص

التعليمات الملحقة بقانون الحشد الشعبي.. خالفات "تتفجر" بشأن التفصيالت والمسؤوليات

مجلس األنبار: العمليات اإلرهابية دمرت 180 جسرًا في المحافظة

الديموقراطي الكردستاني : لم نناقش 
بعد بديل زيباري لوزارة المالية

التشيك تقدم مساعدات إضافية للنازحين في العراق

العبادي: إعادة تقييم القيادات اإلدارية 
الوسطى بداية اإلصالح اإلداري

بغداد_متابعة: قالت نائبة عن كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ا�شواق اجلاف, 
االربعاء , ان كتلتها مل تناق�ص بعد البديل عن وزير املالية املقال هو�شيار زيباري.
الكرد�شتاين مل  الدميقراطي  "يف كتلة  اأننا  ا�شواق اجلاف يف ت�رضيح لها   وبينت 
نناق�ص بعد م�شاألة املر�شح البديل عن زيباري لوزارة املالية وال يوجد اي تبليغ 
ر�شمي لنا ب�شاأن هذا املو�شوع" . ي�شار اىل ان املحكمة االحتادية العليا, ردت يف 
وقت �شابق , الطعن املقدم من قبل زيباري حول عدم د�شتورية �شحب الثقة عنه 
واقالته من من�شبه وزيراً للمالية. وكان جمل�ص النواب �شوت يف جل�شته, يف 21 
ايلول املا�شي, على �شحب الثقة عن زيباري مبوافقة 158 نائبا مقابل رف�ص 77 
رد  اأول  زيباري يف  امُلقال هو�شيار  املالية  وزير  وعلق  نائبا.   14 نائب وحتفظ 
فعل له على رد املحكمة االحتادية العليا قائا "لاأ�شف اليوم خ�رضت الطعن الذي 
اأ�شوات". واأ�شاف   3 اأ�شوات مقابل   6 العراقية ب�  اإىل املحكمة االحتادية  قدمته 

االآن اأنا مواطن عادي بعد 13 عاما من العمل من اأجل العراق اجلديد.

من  املزيد  �شتقدم  اأنها  االربعاء,  الت�شيكية,  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  بغداد_متابعة: 
امل�شاعدات االإن�شانية لدول خمتلفة ومنها العراق و�شوريا خال العام املقبل.

التي  االموال  من  �شتكون  ل�شوريا  �شتقدم  التي  امل�شاعدات  اإن  بيان,  يف  الوزارة  وقالت 
تقدمي  ب�شاأن  املا�شي  حزيران  يف  اتخذ  الذي  احلكومة  قرار  مبوجب  لذلك  ُخ�ش�شت 

امل�شاعدات االن�شانية والتنموية ل�شورية للمدة ما بني 2016 و 2019.
اخلا�ص  البند  من  �شيكون  للعراق  االن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  اأن  البيان,  واأ�شاف 

بامل�شاعدات االن�شانية لدى وزارة اخلارجية الت�شيكية.
واكدت احلكومة الت�شيكية انها �شاعدت �شورية واملهجرين ال�شوريني يف الدول املجاورة 
 100 نحو  2012 و -2014  ما بني عامي  املدة  واأنها قدمت خال  االأزمة  بدء  منذ 
170 مليون  2015 قدمت  اأربعة مايني دوالر وانها يف عام  اأي نحو  مليون كورون 
تزيد  العام احلايل مت تقدمي م�شاعدات بقيمة  8ر6 مايني دوالر ويف  اي نحو  كورون 

على 200 مليون كورون اي نحو 8 مايني دوالر.

اأن قرار جمل�ص الوزراء باإعادة  بغداد_متابعة: اكد رئي�ص الوزراء حيدر العبادي, 
تقييم القيادات الو�شطى هو بداية ال�رضوع يف عملية اال�شاح االداري, م�شريا اىل 
رئي�ص  حتى  عام  مدير  درجة  من  الو�شطى  االدارية  الدرجات  �شي�شمل  التقييم  اأن 
ق�شم.  وقال العبادي يف موؤمتر �شحايف ان " قرار جمل�ص الوزراء االأخري باعادة 
يتعلق  الذي  االداري  لا�شاح  جادة  بداية  الو�شطى  االدارية  القيادات  تقييم 
بالربنامج احلكومي الذي طرحته احلكومة", مبينا ان "القيادات الو�شطى هي اهم 
الدرجات  �شي�شمل  التقييم  اأن  العبادي,  وا�شاف  احلكومي" .  االداء  يف  املفا�شل 
باالهتمام  و�شياأخذ  ق�شم  رئي�ص  حتى  عام  مدير  درجة  من  الو�شطى  االدارية 
التخ�ش�ص واخلربة واالداء االداري و�شيخ�شعون اىل �شوابط حمددة, م�شددا على 
الوزراء �شوت  . وكان جمل�ص  املحا�ش�شة  مبداأ  اىل  لن يخ�شع  �شوف  التقييم  ان 
على ت�شكيل جلنة عليا لتقييم املبدعني يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة 
وتدريب  بتاأهيل  املجل�ص  املبدعني. كما وجه  لتقيم  وزارة  وت�شكيل جلنة يف كل 
املواقع اال�شا�شية يف موؤ�ش�شات الدولة �شمن معايري الكفاءة التي تتنا�شب وطبيعة 

املن�شب واعادة تقييم وتقومي املوؤهلني لهذه املواقع.  

بغداد ــ فاطمة عدنان

هل سيكون حسم معركة الموصل مقرونًا بتسوية عراقية موحدة؟ 
العراق ما بعد داعش ... 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نتيجة اخلالفات االخرية 
احلا�سلة يف ال�ساحة 

ال�سيا�سية, ك�سف التحالف 
الوطني عن حماولة لطرح 

وثيقة الت�سوية ت�سمل 
جميع الكتل ال�سيا�سية 

من دون ا�ستثناء من اجل 
حتقيق امل�ساحلة الوطنية, 

وذلك بو�سفها الطريقة 
الوحيدة النهاء هذه 

اخلالفات, خا�سة بعد تعدد 
وجهات النظر يف الوثيقة 

املطروحة حاليا.

أشهر االغتياالتعلى الهواء وبأماكن عامة 
who is next

7

1960

2

رميا 
بالرصاص

رئيس الحزب 
االشتراكي الياباني 

اسانوما انجيروا 

تفجير 
ارهابي 

1 طعن 
بالسكين

الزعيم الهندي 1948
المهاتما غاندي

الرئيس االميركي1963
جون كينيدي

رئيس وزراء اسرائيل1995
اسحق رابين

رئيس مصر 1981
انور السادات

رئيسة وزراء باكستان 2007
بينظير بوتو

الرئيس الجزائري1992
محمد بوضياف

سفير روسيا في تركيا2016
اندريه كارلوف

رئيس الشيشان 2004
احمد قاديروف 

رئيس وزراء لبنان 2005
رفيق الحريري 


