
ع��ّد ع�ض��و جلن��ة اخل��راء النيابي��ة املكلف��ة باختيار 
اأع�ض��اء مفو�ضي��ة االنتخاب��ات “حبيب الط��ريف” اأن 
“الوقت املحدد من قبل جمل�س املفو�ضني لبدء الكتل 
ال�ضيا�ضي��ة بعملي��ات الرت�ضي��ح اخلا�ض��ة بانتخاب��ات 
جمال���س املحافظ��ات املقبل��ة ، منا�ضب ج��دا بالن�ضبة 

لعمل جلنة اخلراء”.
وق��ال الط��ريف ل�”اجلورن��ال ني��وز” اأم���س االربع��اء، 
اإن “اللجن��ة قام��ت بو�ض��ع ه��ذا ال�ضق��ف الزمني حتى 
تك�ض��ب �ضيئ��ا م��ن الوق��ت ليت�ضن��ى للمر�ضح��ني الب��دء 
بت�ضل��م اال�ضتمارات اخلا�ضة بهم وم��ن ثم التقدمي وما 
ت�ضحبه��ا بع��د ذلك م��ن عملية فرز اال�ض��وات ومن ثم 
عملي��ات املقابلة واالعالن فهنال��ك عمل جاد و�رسيع 
ومتوا�ض��ل م��ن قبل اللجن��ة كي تت��م االنتخابات بكل 

ان�ضيابية”.
واأ�ض��اف ، م��ن غري املمك��ن اته��ام املفو�ضي��ة باأنها 
تتباط��ا يف عملها ومن غري املمك��ن اي�ضا احلكم على 
العملي��ة االنتخابي��ة م�ضبقا وه��ذا االمر يح��دده مدى 
�ضعوب��ة وجتاوب اجلهات االخ��رى مثل االمم املتحدة 
ومنظم��ات املجتمع املدين م��ع جهة وحيدة هي  جلنة 

اخلراء.
وا�ض��اف ان ، اأي تغيري يف قانون االنتخابات لي�س له 
عالقة بعمل املفو�ضية لكون اأن قانون االنتخابات هو 
قانون اجرائي ال عالق��ة له بوقت حدوث االنتخابات، 
ام��ا االمور املتعلقة بكيفية اقامة االنتخابات واالمور 
اللوج�ضتي��ة املتعلق��ة به��ا فه��ذا االم��ر ين��اط مبجل�س 

املفو�ضني الذي �ضوف يتم انتخابه.
من جانبه اعتر ع�ضو اللجنة القانونية النيابية ح�ضن 
ت��وران، ان حتدي��د �ضه��ر ايل��ول املقبل موع��دا الجراء 
انتخابات جمال�س املحافظ��ات "لي�س مثاليا"، م�ضريا 
اىل ان الق��رار بيد جمل���س النواب والتوجه العام الغلب 
الكتل ي�ضري باجتاه دجمها مع االنتخابات الرملانية.

وقال توران ، ان "الو�ضع القانوين للمفو�ضية امل�ضتقلة 
لالنتخاب��ات ينته��ي يف الع�رسي��ن من ايل��ول املقبل، 
حيث �ض��وت جمل�س الن��واب على ت�ضكي��ل جلنة خراء 

ال�ضتالم ا�ضماء املر�ضحني للمفو�ضية اجلديدة".

وقال اأب��و الغيط خالل موؤمت��ر �ضحفي م�ضرتك مع 
وزي��ر اخلارجي��ة العراق��ي اإبراهي��م اجلعف��ري يف 
بغ��داد، ، “اإنن��ا نعي جميعا اأن الع��راق مر بظروف 
بالغ��ة ال�ضعوب��ة ملا يق��رب من 30 عام��ا”، الفتا 
النظ��ر اإىل اأن “مكافحة االإرهاب والت�ضدي لداع�س 
وهزميته وا�ضتعادة كام��ل ال�ضيطرة على االأرا�ضي 

العراقي مدعاة لل�رسور ال�ضديد”.
واأ�ض��اف اأب��و الغيط ، "نع��ر عن التاأيي��د والتهنئة 
للنجاحات الع�ضكرية املتحققة يف العراق، وناأ�ضف 
ل�ضي��اع اأرواح املدنيني والق��وات امل�ضلحة، موؤكدا 
اأنن��ا ننا�رسكم يف هذه املعركة بالكامل، و�ضنعود 
م��رة اأخ��رى اإىل الع��راق لالحتف��ال بالق�ضاء على 

داع�س".
مل���رسوع  الكب��ري  دعم��ه  ع��ن  الغي��ط  اب��و  وع��ر 
“مار�ض��ال” العراقي الذي اقرتحه وزير اخلارجية 
اإبراهيم اجلعفري، داعيا اإىل طرحه يف موؤمتر القمة 

العربية يف عّمان اواخر ال�ضهر اجلاري.
وق��ال “اإنن��ي ارى يف امل���رسوع )مار�ض��ال( فكرة 
براق��ة”، مقرتح��ا “طرح امل���رسوع يف اجتماعات 

القمة العربية يف عمان”.
وا�ض��ار اىل، ان “اجلامع��ة العربي��ة �ضت�ضع��ى م��ع 

املجتمع الدويل لتحقيق امل�رسوع”.
وم��ن جانب اخ��ر اأكد االأمني العام وج��ود ا�ضتعداد 
املناط��ق  اعم��ار  اإع��ادة  يف  للم�ضاهم��ة  عرب��ي 
املح��ررة، يف حني ا�ض��ار اإىل “دع��م عربي كامل” 

للعراق يف حربه �ضد االإرهاب.
وق��ال امل�ضت�ض��ار االإعالم��ي لرئي���س اجلمهوري��ة 
“رئي���س  اإن  ل��ه،  ت�رسي��ح  يف  الهن��داوي  ح�ض��ني 
اجلمهوري��ة ف��وؤاد مع�ض��وم ا�ضتقبل، االأم��ني العام 
جلامعة الدول العربي��ة اأحمد اأبو الغيط الذي و�ضل 
اإىل البالد يف زيارة ر�ضمية يف وقت �ضابق”، مبينا 
اأن “اأب��و الغيط هناأ يف بداية اللق��اء باالنت�ضارات 

التي حتققها القوات العراقية”.
واأ�ض��اف الهن��داوي، اأن اأبو الغيط اأك��د وجود دعم 

كام��ل م��ن ال��دول العربية للع��راق يف حرب��ه �ضد 
االإره��اب، م�ضريا اإىل اأن اأب��و الغيط اأكد اي�ضا وجود 
ا�ضتع��داد عربي للم�ضاهمة باإع��ادة اعمار املناطق 

املحررة.
و�ضدد اأبو الغيط، بح�ضب الهنداوي، على �رسورة اأن 
يع��ود العراق بقوة اإىل حميطه العربي ويوؤدي دورا 

قويا يف الق�ضايا العربية كما كان يف ال�ضابق.
واو�ض��ح الهنداوي، اأن مع�ضوم رك��ز خالل حديثه 
م��ع اأبو الغيط عل��ى �رسورة تفعيل عم��ل اجلامعة 
العربي��ة ب�ض��كل جديد، الفتا النظ��ر اإىل اأن مع�ضوم 
جدد دعم��ه الكامل الجن��اح موؤمتر القم��ة العربية 

الذي �ضيعقد اواخر ال�ضهر اجلاري يف عمان.
من ناحية اخرى و�ضفت جلنة العالقات اخلارجية 
زيارة االم��ني الع��ام للجامعة العربي��ة "احمد ابو 
الغي��ط" اىل العا�ضمة بغداد ب���� " املهمة " ، مبينة 
ان " اب��رز امللف��ات التي نوق�ضت يف ه��ذه الزيارة ، 
ه��ي عودة الع��راق كبلد ق��وي اىل اجلامعة العربية 
لياأخ��ذ دوره الفع��ال والري��ادي ملعاجل��ة ق�ضايا 
االم��ة ،باال�ضافة اىل االنت�ض��ارات املتحققة على 

يد ابطال القوات االمنية على داع�س االرهابي .
وق��ال ع�ض��و اللجن��ة حممد عب��د رب��ه يف ت�رسيح 
ل��ه  ان ،اجلامع��ة العربي��ة بداأت حت��اول يف االونة 
االخ��رية اعادة الع��راق اىل ح�ضن اجلامعة ،بعد ما 

كانت هناك فجوة كبرية بني العراق وبينها .
وا�ض��اف ان ، كث��رياً من ال��دول توجهت اىل العراق 
من خالل زي��ارات دبلوما�ضية وحتركات جادة ك�� 
زيارة وزي��ر خارجية ال�ضعودي ع��ادل اجلبري قبل 
اي��ام، مبين��ا ان" كل تل��ك التط��ورات والتداعي��ات 
تدل��ل عل��ى ان ال��دول العربي��ة ب��دت تهت��م كث��ريا 
بالع��راق بع��د اجنازات��ه الكب��رية عل��ى االره��اب 
العامل��ي". وا�ض��ار اىل ان ، االره��اب ال��ذي �رسب 
العراق �ضيتحول بال �ضك اىل الدول العربية االخرى 
، الن��ه ارهاب همج��ي ال ي�ضتند اىل دين او قانون ، 

ويحاول العبث بامن البالد والعباد .
وكان حمم��ود عفيفي املتحدث با�ضم االأمني العام 
جلامع��ة ال��دول العربي��ة ق��ال اأخ��رياً "اإن الو�ض��ع 

يف الع��راق �ضع��ب للغاي��ة منذ ع��ام 2003 وعدم 
اال�ضتقرار فيه اأدى اىل تنامي اجلماعات املتطرفة 
وعل��ى راأ�ضها تنظيم داع�س"، م�ضرًيا اإىل اأن "الدولة 
العراقي��ة تخو�س حرًبا مبعن��ى الكلمة �ضد داع�س، 
واجلامع��ة العربي��ة تدع��م الع��راق يف حرب��ه �ضد 

التنظيم يف املو�ضل بقوة".
واأ�ض��اف عفيف��ي اأن م��ا يح��دث يف املو�ض��ل من 
عملي��ات ع�ضكري��ة البد اأن تك��ون يف اإطار احلفاظ 
عل��ى اأرواح املدني��ني، م�ضدًدا على ���رسورة توافق 

االأطراف العراقية للو�ضول ببلدها اىل بر االأمان.
ويف وق��ت �ضاب��ق طالب وزي��ر اخلارجي��ة اإبراهيم 
اجلعف��ري ، بع��ودة �ضوري��ا اىل �ضغ��ل مقعده��ا يف 
اجلامع��ة العربية، كما دعا اإىل مراجعة قرار تعليق 
م�ضارك��ة الوف��ود ال�ضوري��ة يف اجتماع��ات جمل�س 
اجلامع��ة. حيث اأك��د اجلعفري ���رسورة اأن "تتمثل 
كل �ضعوب الدول العربي��ة ومنها �ضعب �ضوريا بكل 
تاريخ��ه وبطوالت��ه يف اجلامع��ة العربية، ب�رسف 
النظر ع��ن اخلالفات املوجودة"، م�ضريا اإىل اأنه "ال 
ميك��ن اأن نقول اأم��ة عربية ما مل يكن كل واحد منا 

ميثل �ضعوبها جميعا"، على حد تعبريه.
ودع��ا ال��دول االأع�ض��اء يف اجلامع��ة العربي��ة اإىل 
اإع��ادة النظ��ر بتعلي��ق ح�ض��ور �ضوري��ا ال�ضابق يف 
اجلامع��ة العربي��ة ،لتك��ون �ضوري��ا ب��ني اأ�ضقائها، 
مو�ضح��ا ان��ه  "ال ب��د اأن نتجاوز ه��ذه االأزمة واأن 
تت�ض��ع القاعة الت��ي نحن فيها ل��كل الفرقاء العرب 

وُن�ضمعهم �ضوتنا وي�ضمعوننا �ضوتهم".
اجلدي��ر بالذك��ر اأن جامع��ة ال��دول العربي��ة علقت 
ع�ضوي��ة �ضوريا ع��ام 2011، على خلفي��ة االأزمة 
ال�ضوري��ة واالتهام��ات الت��ي ن�ضبتها بع���س الدول 
الت��ي  االأح��داث  �ضي��اق  يف  دم�ض��ق  اىل  العربي��ة 
�ضهدته��ا البالد وبق��ي مقعد دم�ض��ق �ضاغرا يف كل 

االجتماعات العربية.
يف ح��ني اأك��د االأمني العام جلامعة ال��دول العربية 
اأحم��د اأبو الغي��ط يف وقت �ضاب��ق، اأن اإعادة �ضوريا 
اىل اجلامع��ة العربي��ة م�رسوط��ة بانه��اء االأزم��ة 

ال�ضورية والو�ضول اىل ت�ضوية �ضيا�ضية.
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بغداد_الجورنال نيوز

انتهاء شهر العسل بين الحكومة والبرلمان.. نواب: استجواب العبادي مرهون بأجوبته عن الموازنة

القانونية النيابية: وكيل وزارة الهجرة تم تعيينه 
خارج األطر القانونية

الحكيم: نرفض دعوات الوصاية الدولية على العراق

الوطني الكردستاني يحذر من صراع كردي إقليمي 
بعد أزمة سنجار

بغداد_متابعة : ك�ضفت ع�ضو اللجنة القانونية النيابية عالية ن�ضيف، االربعاء، عن 
القانونية من بينهم وكيل  االأطر  الدرجات اخلا�ضة خارج  اأ�ضحاب  تعيني بع�س 

وزارة الهجرة احلايل.
تعيينه يف  العطية مت  الهجرة جا�ضم  وزارة  “وكيل  اإن   ، بيان  ن�ضيف يف  وقالت 
من�ضبه خارج االأطر القانونية ومن دون االأخذ بنظر االعتبار اأنه الميتلك املوؤهالت 
موظف  من  حتويله  مت  اأنه  ال�ضيما  ال��وزارة،  لهذه  وكيال  ي�ضبح  اأن  له  تتيح  التي 
بدرجة �ضابعة اىل وكيل للوزارة”. واأ�ضافت ن�ضيف، اأن اختيار االأ�ضخا�س ب�ضكل 
وجميع  ال��وزارات  اأداء  على  �ضلبًا  �ضينعك�س  اخلا�ضة  الدرجات  لي�ضغلوا  اعتباطي 
ال�ضخ�س  املطلوبة يف  ال�رسوط  توافر  مراعاة  ثم البد من  الدولة، ومن  موؤ�ض�ضات 
املراد تعيينه كوكيل اأو مدير عام اأو اأية درجة خا�ضة.  وتابعت اأنه ، من املوؤ�ضف 
اأن اجلهات الرقابية مل تنتبه لل�رسقات التي حت�ضل يف وزارة الهجرة واملهجرين، 
اإذ اأن االأموال املخ�ض�ضة للنازحني ي�ضرتي بها بع�س الفا�ضدين عقارات يف عمان 
التي حت�ضل يف  ال�ضخمة  ال�رسقات  عن  الك�ضف  اىل  النزاهة  هيئة  داعية  واأربيل، 

و�ضح النهار وحما�ضبة حيتان الف�ضاد التي نهبت املال العام.

رف�ضه  احلكيم،االربعاء،  عمار  ال�ضيد  الوطني  التحالف  رئي�س  اأعلن   : بغداد_متابعة 
دعوات الو�ضاية الدولية على العراق.

وذكر بيان ملكتبه ،ان "احلكيم دعا خالل لقائه عددا من �ضيوخ الع�ضائر العراقية يف 
مكتبه ببغداد ، اىل اإبعاد املوؤ�ض�ضة الع�ضائرية عن ال�رساعات ال�ضيا�ضية".

اىل  الع�ضائرية  الزعامة  تنحاز  ان  اخلطاأ  من  البيان،انه  بح�ضب  احلكيم  وا�ضاف 
جميع  باحت�ضانها  حا�رسة  الع�ضائر  تبقى  ان  ال�ضواب  وامنا  معينة  �ضيا�ضية  جهة 
العراقيني بن�ضيجهم  الع�ضائر اهم م�ضاديق مت�ضك  ال�ضيا�ضية، عاداً  االراء والتوجهات 

االجتماعي واحلفاظ على وحدة العراق.
االنتباه  اىل  داعيا  االرهابي،   داع�س  بعد  متعددة  خيارات  امام  العراق   ، ان  وبني 
لهذه املرحلة والذهاب اىل ت�ضوية وطنية �ضاملة لكل مفا�ضل احلياة وتكون مطمئنة 

للجميع وب�ضناعة عراقية.
واأكد احلكيم ، رف�ضه لكل دعوات الو�ضاية الدولية على العراق ك�رسط لقبول الت�ضوية 
للح�ضول على �ضمانات، مثمنا دور الع�ضائر يف مواجهة التطرف والتوا�ضل الذي مل 

ينقطع بني الع�ضائر والذي �ضاهم يف واأد الطائفية.

بغداد_متابعة : حذر االحتاد الوطني الكرد�ضتاين بزعامة رئي�س اجلمهورية ال�ضابق 
الكردية يف ق�ضاء  االأطراف  التوتر بني  االأربعاء، من حتول  اأم�س  الطالباين،  جالل 
الو�ضع  اأن  اإىل  م�ضريا  اإقليمي،  ع�ضكري  �رساع  اإىل  نينوى  ملحافظة  التابع  �ضنجار 

مازال م�ضطربا على الرغم من جهود التهدئة.
وقال القيادي يف االحتاد غياث ال�ضورجي يف ت�رسيح له، اإن “التوتر يف �ضنجار بني 
االأطراف الكردية قد يتحول اإىل �رساع ع�ضكري اإقليمي بني االأحزاب يف حال عدم 

تدارك االأمر ب�ضكل �رسيع وحكيم”.
واأ�ضاف ال�ضورجي اأن ، قوات بي�ضمركة الغرب ال�ضورية تتبع حكومة اإقليم كرد�ضتان 
وهي مقربة من احلزب الدميقراطي بزعامة رئي�س االإقليم م�ضعود البارزاين يف حني 
اأن وحدات حماية �ضنجار تتبع من حيث الفكر حزب العمال الرتكي وحزب االحتاد 
الدميقراطي يف �ضوريا ما يعني �رساعا اإقليميا ي�ضمل تلك االأطراف الكردية جميعها.
التهدئة  جهود  من  الرغم  على  م�ضطربا  مازال  الو�ضع   ، اأن  اإىل  ال�ضورجي  واأ�ضار 
بني االأطراف املتناحرة واأ�ضفرت االأحداث االأخرية عن مقتل �ضخ�س واإ�ضابة �ضبعة 
اآخرين. واأردف قائال اإن ، االحتاد الوطني يخو�س مفاو�ضات بني تلك االأطراف لنزع 

فتيل ال�رساع واإنهاء التوترات يف �ضنجار واإبعادها عن االأزمات.

أبو الغيط يؤكد ضرورة عودة العراق بقوة إلى محيطه العربي 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

هناأ الأمني العام جلامعة 
الدول العربية اأحمد 

اأبو الغيط العراق 
بالنت�صارات املتحققة 
�صد “داع�ش”، موؤكدا 

عزمه زيارة بغداد مرة 
اأخرى لالحتفال بالق�صاء 

على التنظيم الإجرامي 
ب�صكل نهائي.

بغداد_خاص

رئي�س  االأربعاء،  اجلبوري،  �ضليم  النواب  جمل�س  رئي�س  طالب  ذلك  اىل 
الوزراء حيدر العبادي باحل�ضور اإىل مبنى الرملان اليوم ملناق�ضة اأبواب 

�رسف املوازنة يف جل�ضة علنية.
“ت�رسيحات  من  ا�ضتغرابه  عن  يعرب  اإن��ه   ، بيان  يف  اجلبوري  وق��ال 
رئي�س الوزراء  املبهمة حول وجود ف�ضاد مايل واإداري يف �رسف االأموال 
املخ�ض�ضة يف اأبواب املوازنة بعد مرور ثالثة اأ�ضهر على الت�ضديق عليها 
و التي ناق�ضتها اللجنة املالية معه والأكرث من مرة وح�ضل فيها نقا�س 
وتوقيت  مغزى  حول  اال�ضتفهام  وعالمات  اال�ضتغراب  يثري  ما  وقبول 

اإطالق هذه الت�رسيحات”.
الرملان  ال�ضعب يف  اأمام ممثلي  احل�ضور  اإىل  العبادي  اجلبوري،  ودعا 
تقدمي  خالل  من  مايل  ف�ضاد  اأو  ت�رسف  �ضوء  خلل  اأو  لبيان  اأي  اليوم 
الأغرا�س  االتهامات  جمرد  توزيع  ولي�س  العام  ال��راأي  اأم��ام  الوثائق 

بالت�رسيحات  االكتفاء  عدم  اأهمية،  الرملان  رئي�س  واأك��د  جمهولة. 
الف�ضاد  مبحاربة  لها  عالقة  وال  املواطن  على  ت�ضو�س  التي  ال�ضحفية 
حق  من  اأن  االربعاء،  بينت،  جانبها  من  النيابية  املالية  واملف�ضدين. 
بقرار  االل��ت��زام  ،م��وؤك��دة  الد�ضتور  �ضمن  باملوازنة  التناقل  الرملان 
النيابية  املالية  اللجنة  ع�ضو  .وق��ال  ال�ضاأن  بهذا  االحتادية  املحكمة 
،�رسحان �ضليماين،للجورنال انه بعد ترحيل املوازنة من الرملان وجد 
جمل�س الوزراء بع�س التغيريات واال�ضافات على فقرات املوازنة فقدم  
جمل�س  اجراها  التي  بالتغيريات  للبت  االحتادية  املحكمة  لدى  طعنًا 
النواب . وا�ضاف ، �ضليماين ،ان ” اللجنة املالية ب�ضدد تقدمي لوائح اىل 
الفقرات  فيما يخ�س  املحكمة  ت�ضاوؤالت  االجابة عن  اجل  املحكمة من 
املالية  ان  اىل  .وا�ضار  الطرفني”  من  املحكمة  بقرار  االلتزام  موؤكدا 
ويعد  املوازنة  ف�ضول  بني  قانونية  مناق�ضة  باإجراءات  قامت  النيابية 

حقًا م�رسوعًا للجنة  ا�ضتنادا اىل الن�ضو�س الد�ضتورية.
يف  اال�ضالح"  "جبهة  با�ضم  واملتحدث  القانونية٬  اللجنة  ع�ضو  وكان 

الرملان٬ النائب هيثم اجلبوري٬ قال يف وقت �ضابق ٬ اإن "طعن احلكومة 
لل�ضعب  �رسبة  ميثل   ٬2017 املالية  لل�ضنة  االحتادية  املوازنة  مبواد 
العراقي وكارثة كرى ت�ضوبها عالمات ا�ضتفهام كثرية"٬ داعيًا ال�ضعب 
ان  ل�ضحب طعنها". ويرى مراقبون  ال�ضغط على احلكومة  "اىل  العراقي 
مثل هذه الت�رسيحات ينم عن الفائدة العائدة من عدم الطعن باملوازنة٬ 
لكون ت�رسيعها ميثل "ربحا وافرا" الع�ضاء الرملان على ح�ضاب ال�ضعب 

العراقي.
الدرجات  اأ�ضحاب  بع�س  ان  ن�ضيف،  عالية  النائبة  قالت  جانبها  من 
من  ان  اىل  النظر  ولفتت  القانونية،  االأطر  خارج  تعيينهم  مت  اخلا�ضة 
جا�ضم  الهجرة  وزارة  "وكيل  وقالت  الهجرة"  وزارة  "وكيل  بينهم 
االأخذ  دون  ومن  القانونية  االأطر  خارج  من�ضبه  يف  تعيينه  مت  العطية 
وكيال  ي�ضبح  اأن  له  تتيح  التي  املوؤهالت  ميتلك  ال  اأنه  االعتبار  بنظر 
لهذه الوزارة، ال�ضيما اأنه مت حتويله من موظف بدرجة �ضابعة اىل وكيل 

للوزارة".
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