
اعل��ن وزير اخلارجي��ة ابراهيم اجلعفري ،االربع��اء ، ان العراق 
�شيدع��و موؤمتر جمل�س حقوق االإن�ش��ان اىل زيادة الدعم لل�شعب 
العراق��ي. وذكر بيان ملكتب��ه االعالمي اأن اجلعف��ري "ا�شتقبل 
اإعم��ار املناط��ق  اإع��ادة  م�شطف��ى الهيت��ّي رئي���س �شن��دوق 
امُلت�رضَّرة من االإرهاب، والوفد امُلراِفق له، وجرى خالل اللقاء 
بح��ث اجُلُه��ود املبذول��ة لدعم للع��راق من خ��الل التن�شيق مع 
الدول ال�شديقة، واملنظمات الدوليَّة لعقد ُموؤمَترات ت�ُ�شاِهم يف 

اإعادة اإعمار املناطق امُلحرَّرة، وعودة النازحني".
واأك��د اجلعف��رّي اأنَّ وزارة اخلارجيَّة ا�شتثمرت ك��لَّ امُلوؤمَترات، 
��ة لتح�شيد امُل�شاندة للع��راق من خالل توفري  واللق��اءات الدوليَّ
، وتاأم��ني الغط��اء اجل��وِّي للقوات  ، واخلدم��يِّ الدع��م االإن�ش��اينِّ
ة، اإ�شافة اإىل دعوتها للُم�شاَهمة يف اإعادة اإعمار البنى  العراق�يَّ
��ة للُم��ُدن العراق�يَّة، ُم�ش��رياً اإىل اأنَّ ال�شف��ارات العراق�يَّة  التحت�يَّ
تاأخ��ذ على عاتقه��ا م�شوؤوليَّة نق��ل االنت�ش��ارات الكبرية التي 
��ون يف حربهم �شدَّ تنظيم داع���س االإرهابيَّة،  يحققه��ا العراق�يُّ
وحج��م الدمار الذي حلق بامُل��ُدن العراق�يَّة من جراء امُلواَجهة 
�ش��دَّ االإرهاب، ُم�شدِّداً على اأنَّ الع��راق اأ�شبح ع�شواً يف جمل�س 
حقوق االإن�شان التابع لالأمم املتحدة وبدعم 173 دولة، وت�شن�ّم 
من�ش��ب نائب رئي���س املجل�س من خالل اجُلُه��ود الدبلوما�شيَّة 
، وُمطالبته بالوقوف  الت��ي ُبِذلت يف ح�شد دعم امُلجتَمع الدويلِّ
و�شًا اأن��ه ُيداِفع عن نف�ش��ه، ونيابة عن العامل  اإىل جانب��ه ُخ�شُ
ته يف املجل�س اإىل زيادة  اأجم��ع، واأنه �شيدعو من خ��الل ع�شويَّ
، ُمبيِّنًا: اأنَّ احل��وارات ُم�شتِمرَّة مع الدول  الدع��م لل�شعب العراقيِّ
ال�شديق��ة لعقد ُموؤمَترات للدول املانحة الإعادة اإعمار املناطق 

امُلحرَّرة، وعودة النازحني اإىل مناطق �شكناهم".
من جانبه اأو�شح م�شطفى الهيتّي رئي�س �شندوق اإعادة اإعمار 
املناط��ق امُلت���رضَّرة م��ن االإره��اب: اأنَّ اجُلُه��ود تب��ذل الإعادة 
��ة للمناط��ق امُلح��رَّرة م��ن خ��الل امِلن�َح  اإعم��ار البن��ى التحتيَّ
��ة التي �شاهمت بها الدول ال�شديقة للع��راق، ُم�شيفًا: اأنَّ  املاليَّ
الكوي��ت من ال��دول التي ت�شع��ى الإقامة ُموؤمَتر لل��دول املانحة 
خالل املدة املقبل��ة تزامنًا مع االنت�شارات املتحققة، وحترير 
��ة من قب�ش��ة االإره��اب، ُمبيِّن��ًا: اأنَّ االأموال  االأرا�ش��ي العراق�يَّ
امُلوَدع��ة يف ال�شن��دوق �شت�ُ�شاِه��م يف اإع��ادة االإعم��ار، واإزالة 
ة، وفتح باب اال�شتثمار،  اآث��ار االإرهاب، وتبني الربامج التنمويَّ
ة بدعم االقت�شاد، وتوفري فر�س عمل  وتوفري امل�شاريع اخلا�شَّ

لل�شباب".

يف ح��ني اأك��دت النائبة ع��ن ائتالف دول��ة القانون 
فردو�س الع��وداي ، االربعاء ، اإن قانون االنتخابات 
كت��ل  تر�شي��ح  م��ن خ��الل  العراق��ي  ال�ش��ف  ي�ش��ق 
�شغ��رية يكون عددها باملئ��ات ، الفتة النظر اإىل اأن 

التجاذبات ال�شيا�شية وراء تاأخري اإقرار القانون .
وقال��ت الع��وادي  يف ت�رضي��ح �شحف��ي له��ا اإن ” 
تعديل قانون االنتخاب��ات يخ�شع لتجاذبات الكتل 
ال�شيا�شية ، م�ش��رية اإىل اأن الكتل ال�شيا�شية ال�شغرية 
ال  م��ن خالل القانون اأن تخدم فقراته الكتل الكبرية 
، الفتة النظر اإىل اأن االأخرية ترى اأنه ال م�شلحة باأن 
يقوم القانون ب�شق ال�شف العراقي من خالل تر�شيح 

مئات الكتل ال�شغرية يف االنتخابات “.
واأو�شح��ت اأن ،  قان��ون االنتخابات يكون جيداً كما 
ه��و يف قوان��ني دول العامل التي تعم��ل على النظام 
الدميقراط��ي ، م�ش��رية اإىل اأن��ه يفرت�س دم��ج الكتل 
ال�شيا�شية ال�شغ��رية مع الكتل الكبرية حتى ال تكون 
هناك كت��ل �شيا�شية �شغرية عددها باملئات لرت�شح 

يف االنتخابات.
وبين��ت اأن ،  هناك اختالفًا من قبل الكتل ال�شيا�شية 
حتى االن ، الفتة النظر اإىل اأنه ال يوجد اتفاق �شيا�شي 

على �شيغة نهائية الإقرار قانون االنتخابات .
م��ن جانبها اك��دت املفو�شي��ة العلي��ا لالنتخابات 
اأنه��ا ا�شتكملت �شج��ل الناخب��ني االويل النتخابات 
جمال�س املحافظات للحكومات املحلية املقررة يف 
17 �شبتمرب املقبل، بعد ا�شتبعاد حمافظتي كركوك 
ب�شب��ب اخلالف��ات ال�شيا�شية حوله��ا ونينوى نتيجة 
العمليات الع�شكرية التي ت�شهدها حالًيا، ما دفع اىل 

عدم �شمولهما باجراء االنتخابات.
كم��ا لن ت�ش��ارك حمافظات اقلي��م كرد�شتان الثالث 
اربي��ل وال�شليماني��ة وده��وك يف ه��ذه االنتخابات 
االنتخاب��ات  ع��ن  منف�شل��ة  جت��ري  النه��ا  ��ا،  اي�شً
العراقي��ة، وبذلك فاإن االنتخابات املحلية املوعودة 
�شتجرى يف 13 حمافظة فقط من جمموع حمافظات 

البالد الثماين ع�رضة.
وا�ش��ار رئي���س االدارة االنتخابية وائ��ل الوائلي يف 
بي��ان �شحايف اىل اأن عدد الناخبني يف املحافظات 
امل�شمول��ة باجراء االنتخابات فيها يبلغ 17 مليونًا 
ع��دد  ان  مو�شًح��ا  ناخب��ًا،  و617  اآالف  و207  
امل�شجل��ني بايومرتي��ًا بل��غ 7 مالي��ني و740 الف��ًا 
و280 ناخب��ًا مبا يعادل %43 م��ن عدد الناخبني 

عدا حمافظات اقليم كرد�شتان ونينوى وكركوك.
مراك��ز  باغ��الق  �شتق��وم  املفو�شي��ة  اأن  واو�ش��ح 
ال�شه��ر  م��ن  الع�رضي��ن  يف  البايوم��رتي  الت�شجي��ل 
احلايل، و�شيتم عر�س �شج��ل الناخبني ملدة ثمانية 
اي��ام بدًءا من اليوم التايل احلادي والع�رضين، حيث 
�شيح��ق للمواطنني جميعًا والناخبني تقدمي الطعون 

ح��ول البيان��ات ال�شخ�شي��ة لهم ف�شاًل ع��ن بيانات 
الغري خالل مدة عر�س ال�شجل.

ودع��ت املفو�شي��ة الناخب��ني اىل مراجع��ة مراك��ز 
الت�شجي��ل البايومرتي خالل امل��دة املتبقية لغر�س 
ت�شجي��ل بياناتهم وا�شتثمار امل��دة املتبقية ليت�شنى 
للمفو�شي��ة اخذ ب�شم��ات اال�شاب��ع للمراجعني مع 
ال�ش��ورة ال�شخ�شي��ة متهيداً ل���رضف بطاقة الناخب 
االلكرتوني��ة الت��ي حتمل �شورة الناخ��ب والبيانات 

الكاملة له.
وعل��ى الرغ��م من ه��ذه اال�شتعدادات، هن��اك  �شكوك 
اج��راء  امكاني��ة  ح��ول  ال�شيا�شي��ة  الكت��ل  ت��راود 
االنتخاب��ات املحلية يف موعدها املقرر يف �شبتمرب 
املقبل وترجح اجراءها يف يوم واحد مع االنتخابات 

الربملانية العامة يف ابريل عام 2018.
وق��ال م�ش��در �شيا�ش��ي اإن حتدي��د احلكوم��ة ال�شه��ر 
التا�شع الج��راء انتخابات جمال�س املحافظات لي�س 
موع��داً نهائيًا عل��ى اعتبار اأنه ميك��ن تغيري املوعد 
واج��راء انتخاب��ات م�شرتك��ة مع انتخاب��ات جمل�س 
النواب بح�شب متغريات االحداث االمنية وال�شيا�شية 
وخلف�س االنفاق على االنتخابات و�شمان م�شاركة 

�شكان املحافظات املحررة وحتقيق االمن هناك.
وُترجع الكتل ال�شيا�شية ا�شباب ذلك اىل وجود قانون 
جدي��د لالنتخاب��ات معرو���س حالًي��ا عل��ى جمل�س 
الن��واب ملناق�شت��ه، ا�شاف��ة اىل وج��ود نح��و اربعة 
مالي��ني ن��ازح، وال�شعوب��ات التي تواج��ه مر�شحي 
املناط��ق ال�شاخنة يف اطالق حمالته��م االنتخابية 

يف م��دن مدمرة نزح اهله��ا اىل املخيمات،  ما اثار 
امكاني��ة تاأجيل االنتخابات يف حمافظة اأو اكرث اذا 

اقت�شى االمر.
ويف ه��ذا ال�شدد، قال �شع��د احلديثي املتحدث با�شم 
املكت��ب االإعالم��ي لرئي�س احلكومة حي��در العبادي 
اإن  م���رضوع قانون االنتخابات املحلية اأعطى احلّق 
للحكومة يف تاأجيل االنتخابات وفقًا ملقرتح قدمته 

مفو�شية االنتخابات.
وكان��ت احلكومة قد اأرجاأت االنتخابات املحلية يف 

حمافظتي نينوى واالأنبار عام 2013 لعدة ا�شهر.
وتو�شل��ت كتل �شيا�شي��ة اأخرياً اإىل �شب��ه اتفاق على 
دم��ج االنتخاب��ات املحلي��ة مع الت�رضيعي��ة يف عام 
ا�شتق��رار  واإع��ادة  النفق��ات  به��دف �شغ��ط   2018

املحافظات التي احتلها داع�س.
وم��ن �ش��اأن دم��ج االنتخاب��ات من��ح  فر�ش��ة اأك��رب 
م��ع  للتوا�ش��ل  ال�شاخن��ة  امل��دن  يف  للمر�شح��ني 

جمهورهم.
ب��دوره يقول النائب حممد امل�شعودي، ع�شو ائتالف 
املواط��ن، اأن "التج��ارب االنتخابي��ة ال�شابقة اكدت 

تراجع اقبال الناخبني خا�شة يف مراكز املدن".
ويوؤك��د امل�شع��ودي، يف ت�رضيح ل��ه، اأن "%15 من 
�شك��ان امل��دن �شارك��وا يف االنتخاب��ات ال�شابق��ة"، 
معربا ع��ن اعتقاده ب��ان الناخب لن يخ��رج لالدالء 
ب�شوته مرتني يف الع��ام الواحد، لذا فانه يوؤيد دمج 

االنتخابات.
ويق��ّدر النائ��ب من كتل��ة احلكيم قيم��ة االنتخابات 
املقبل��ة ب���600 مليار دينار، مردف��ا بالقول "كيف 

ننفق تلك االموال ونحن يف ازمة مالية؟".
ومع ق��رب طرح الق��راءة الثانية لقان��ون انتخابات 
جمال���س املحافظ��ات، يرَج��ح ان يناق���س الربملان 

"دمج االنتخابات".
ويقول النائب خالد املفرج��ي، رئي�س جلنة االقاليم 
يف الربمل��ان، "�شنطرح رمبا خياري��ن، قبول الدمج 
اأو رف�ش��ه، وحينه��ا �شي�ش��ّوت الربمل��ان عل��ى اح��د 

اخليارات".
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بغداد_متابعة

المالكي والبارزاني يبدآن معركة انتخابية حامية والصدر وعالوي يتظاهران في خندق المعارضة األعرجي يأمر بإلقاء شقيقه في السجن لمحاولته 
استغالل قرابته

االتحاد األوربي يجدد لمراجع النجف دعمه 
للنازحين والعمليات العسكرية في الموصل

الجبوري يطالب الحكومة بالحصول على منح 

باإلقاء �شقيقه يف  االأربعاء،  الداخلية قا�شم االعرجي،  اأمر وزير   : بغداد_متابعة 
ال�شجن ملحاولته ا�شتغالل قرابته من الوزير فيما يخ�س التعيينات يف الوزارة 

وغريها من االأمور، بح�شب ما اأعلنته كتلة بدر التي ينتمي اليها الوزير.
اأن  �شدد على �رضورة  "االعرجي  اأن   ، النيابية  بدر  كتلة  بيان �شادر عن  وذكر 
الداخلية  وزارة  يف  التعامل  ا�شا�س  هو  العمل  يف  والتفاين  للوطن  الوالء  يكون 
واالبتعاد عن م�شاألة القرابة واملح�شوبية وغريها من االمور املخالفة للقانون".
العقوبات وفق  تنفيذ  "الوزارة عازمة على  اإن  االعرجي قوله،  البيان عن  ونقل 
له  قريبا  او  بالوزير  عالقة  على  انه  يدعي  من  كل  على  وتطبيقها  القانون 

وي�شتغلها الأمور التعيينات وغريها خالفًا للقانون".

بغداد_اجلورن��ال ني��وز : اأعلن��ت بعثة “االحتاد االورب��ي يف العراق” دعمه��ا للعمليات 
الع�شكري��ة لتحرير املو�شل ،وموا�شلة اجلهود االن�شاني��ة الغاثة النازحني خالل زيارة 
اجراها وفد برئا�شة “باتريك �شيمونيه”وم�شوؤول ملف الديانات وحقوق االن�شان للبعثة 

“يان فيجل” للمرجعني حممد �شعيد احلكيم وب�شري النجفي .
وق��ال فيج��ل عقب لقائه املرجعني وزيارة مرقد االم��ام علي)ع(”جئت اىل العراق واىل 
النج��ف للتحدث ب�شكل مبا�رض م��ع املرجعيات الدينية وت�شليمه��ا ر�شالة تقدير للجهود 
التي تبذلها الر�شاء ال�شالم واال�شتقرار وحماية الكرامة االن�شانية و النا�س من الهجمات 
االرببري��ة لالإرهابيني”.وق��ال اإن “ه��ذا البلد لي�س فقط بحاج��ة اىل العمليات الع�شكرية 
حلمايت��ه بل هو بحاجة اىل دفع احل��رب وتاأمني ال�شالم من خالل ار�شاء مبادئ العدالة 
وتعزي��ز دور و�شلط��ة القان��ون”.  وب�شاأن العملي��ات الع�شكرية يف املو�ش��ل ، قال رئي�س 
البعث��ة باتري��ك �شيموني��ه اإن” االحت��اد االورب��ي ق��دم امل�شاع��دات للعائ��الت الهاربة 
م��ن املو�ش��ل ونحن عل��ى يقني من ان ظ��روف معي�شتهم لي�شت �شهل��ة ونحن نعمل على 
حت�شني هذه الظروف”. وعن ما ين�رض من تقارير ملنظمات دولية واأوربية خمتلفة حول 
االنتهاك��ات يف العملي��ات الع�شكرية، ق��ال “نركز على �رضورة اح��رتام حقوق االن�شان 
يف مناط��ق ال�رضاع ونح��ن �شعداء ان احلكومة تبلغنا بعمله��ا  وباأنها متار�س ال�شغوط 
وت�شديد االجراءات بهذا ال�شاأن”. وحول قرار ترامب منع دخول مواطني 7 دول ا�شالمية 
بينها العراق، قال م�شوؤول ملف الديانات وحقوق االن�شان “يان فيجل”، ان ” قرار املنع 
ه��و قرار امريك��ي وهذه لي�شت الطريق��ة املتبعة يف اوروبا”. راف�ش��ا “ت�شخي�س النا�س 

بهذا ال�شكل”.

بغداد_متابع��ة : دع��ا رئي�س جمل�س الن��واب �شليم اجلبوري، االأربع��اء، اإىل عقد موؤمتر 
دويل خا���س باإعم��ار مدينة املو�شل، واإعداد “خطة عاجلة” من اأجل حتقيق ذلك، يف 

حني طالب احلكومة بالتحرك للح�شول على منح اإ�شافية من املجتمع الدويل.
اجلبوري وخالل موؤمتر “قادمون يا نينوى للبناء واالإعمار”، بح�شب بيان ملكتبه قال 
، “اإنن��ا نلتقي لنتداول برتكيز �رضوري��ات �شناعة احلياة يف نينوى املحررة ونينوى 
الت��ي تنتظر التحري��ر، ولنتفق عمليا على اخلطوات الالزمة وم��ا حتمله امل�شوؤولية اىل 
ك��ل ف��رد منا وموؤ�ش�شة وجه��ة من خالل توزي��ع االأدوار كل ح�ش��ب تخ�ش�شه وقدراته 
و�شالحيات��ه”. واأ�شاف اأن ، اأهلنا املحرري��ن يف املو�شل ينتظرون منا الكثري، فاأننا 
نرى اأن تت�شكل خطة االإعمار والبناء واإعادة احلياة اىل نينوى وفق جدول زمني حمدد 
وعاج��ل وم��ن خالل مراحل وا�شح��ة ومعلنة ت�شع املواطن يف �ش��ورة ما يجري وما 
�شيج��ري حتى يكون هو اي�شا قادًرا على حتدي��د اأولوياته يف احلياة. وتابع اجلبوري 
اأن ، مرحلة االإعمار واإعادة احلياة هي جزء ال يتجزاأ من املعركة بكل تف�شيالتها وان 
ك��ل طرقة حجر على حجر ت�شاوي يف املنظ��ور املنطقي اإطالقة مقاتل فالبناء يواجه 
الهدم والتخريب و�شاقول املهند�س كبندقية املقاتل وعرق االإعمار نزيف من نوع اخر 

ي�شنع احلياة.

 قانون جديد لالنتخابات معروض على مجلس النواب يثير الشكوك في إمكانية إجرائها بموعدها المحدد

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بينما تثار �شكوك يف 
العراق ب�شاأن امكانية اجراء 
انتخابات احلكومات املحلية 

يف موعدها املحدد يف �شبتمرب 
اأيلول املقبل، مت اعالن اكمال 

ت�شجيل 17 مليون ناخب 
للم�شاركة فيها، بعد ا�شتبعاد 

حمافظتي كركوك ونينوى من 
امل�شاركة يف االقرتاع.

بغداد_خاص

جلنة  اىل  وا�شحة  وثائق  ت�شليم  "مت  انه  اىل  وا�شارت 
و�شائل  يف  اعالنها  ومت  املو�شل  ب�شقوط  التحقيق 
االعالم، والتي مت جتاهلها من قبل رئي�س جلنة �شقوط 
املو�شل النائب حاكم الزاملي، والتي تبني بان "�شيده" 
م�شعود البارزاين، الذي اعطى اوامر لقوات البي�شمركة 
بعدم التعر�س ملا ي�شمى ب�"الدولة اال�شالمية"، لكونهم 

جاءوا ملقاتلة جي�س املالكي".
اي  يف  امل�شتفيد  عن  يبحث  "القانون  ان  واو�شحت 
م�شعود  "امل�شتفيد هو  ان  اىل  م�شرية  جرمية حت�شل"، 
البارزاين، لغر�س اال�شتيالء على ار�س هي لي�شت من 
وهدم  االه��ايل  تهجري  خ��الل  من  االقليم،  ا�شتحقاق 

املباين وال�شيطرة على م�شاحات وا�شعة، با�شم مناطق 
من  هو  "بارزاين  ان  ن�شيف  واك��دت  بالدم".  حم��ررة 
من  جزء  وهو  املدينة،  اىل  داع�س  دخول  على  �شاعد 
اثيل  ال�شابق  نينوى  حمافظ  مع  بالتعاون  املوؤامرة 
النجيفي، الذي �شلم املحافظة اىل االتراك"، م�شرية اىل 
ان "التقارير الدولية او�شحت بعد مرور 3 �شنوات على 
بتمويل  �شاهمت  التي  اجلهات  هي  من  داع�س،  دخول 
املناطق،  دخ��ول  على  االره��اب��ي  التنظيم  وم�شاعدة 
على  االتهامات  ويلقي  زيباري  بابكر  اليوم  لياأتي 
املالكي او غريه، ب�شقوط املو�شل، وكاأنه �شحك على 

عقول النا�س الب�شطاء".
موؤامرة  انها  ويعلم  حي،  العراقي  "ال�شعب  ان  وبينت 
دولية، وهو على علم اي�شا اين مت تدريب داع�س، ومن 

هي اجلهات املمولة لهم، ومن الذي قدم الفتاوى لهم، 
اثيل  يقودها  كان  التي  املعت�شمني  خيام  عن  ف�شال 
اجلزء  هي  والتي  ب��ارزاين،  م�شعود  مب�شاندة  النجيفي 

االكرب من ادخال داع�س للمدينة".
"م�شعود  بان  القانون  دول��ة  ائتالف  ع�شو  وتابعت 
ح�شيلة  عن  كاذبة  تقارير  تقدمي  يحاول  ال��ب��ارزاين 
املناطق  حترير  معارك  يف  البي�شمركة  قوات  �شحايا 
مت  واحدة  منطقة  ا�شم  "باعطاء  مطالبة  داع�س"،  من 
قبل  من  اعمارها،  او  اهاليها  اىل  وت�شليمها  حتريرها 

البي�شمركة".
بابكر  ال�شابق  اجلي�س  ارك���ان  رئي�س  ان  اىل  ي�شار 
زيباري، اعلن ، ان رئي�س جمل�س الوزراء ال�شابق نوري 
مدينة  داع�س  تنظيم  يحتل  ان  يف�شل  كان  املالكي 

حني  يف  البي�شمركة،  قوات  تدخلها  اأال  على  املو�شل 
حمل زيباري املالكي م�شوؤولية �شقوط مدينة املو�شل 
م�شعود  كرد�شتان  اإقليم  "رئي�س  ان  قائاًل  داع�س،  بيد 
اىل  البي�شمركة  قوات  الإر�شال  ا�شتعداده  ابدى  بارزاين 
ان  االرهابيني، غري  بيد  ت�شقط  مدينة املو�شل لكي ال 
داع�س  بيد  املدينة  ت�شقط  بان  ذلك  على  رد  املالكي 
اف�شل مما ان تدافع عنها قوات البي�شمركة"، مبينا ان 
"قائد القوات الربية ال�شابق يف اجلي�س العراقي الفريق 
االول الركن علي غيدان قد ابلغه باأن "املالكي يرغب 
مدة  وخالل  "املالكي  ان  مبينا  املو�شل"،  ت�شقط  باأن 
اجلي�س  بني  مواجهات  حتدث  باأن  يرغب  كان  حكمه 
حرب  اثرها  على  وتن�شب  البي�شمركة  وقوات  العراقي 

بني اجلانبني".
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