
طال��ب اخلب��ر القان��وين، ط��ارق حرب، االح��د، من 
اجله��ات ذات ال�ش��اأن بتعدي��ل قان��ون املحافظ��ات 
ب�ش��كل يت�شمن من��ح رئي�س ال��وزراء �شالحية اقالة 
املحافظ��ن دومنا الرجوع اىل الربمل��ان، مبينا ان 
حمافظ��ة كركوك هي من املحافظات غر املنتظمة 
باإقلي��م وم��ن ث��م م��ن غ��ر املمك��ن له��ا االرتباط 
بكرد�شت��ان وامن��ا االرتب��اط مبا���رة باحلكوم��ة 
االحتادي��ة يف بغداد، م�شيف��ا ان بع�س املحافظن 

جتاوزا على القانون والد�شتور.
وق��ال ح��رب يف ت�ريح له ان "بع���س املحافظن 
ابتعدوا ع��ن الد�شت��ور والقانون وه��ذا االمر يتطلب 
التدخل املبا�ر من رئي�س الوزراء القالتهم وقانون 
املحافظ��ات احل��ايل ال ي�شم��ح بذل��ك وامن��ا يجي��ز 
لرئي���س الوزراء اق��راح االقالة عل��ى جمل�س النواب 
وهو من يقرر املوافقة من عدمها" مطالبا "اجلهات 
ذات ال�ش��اأن واملعنية بان تعم��ل على تعديل قانون 
املحافظات احلايل ب�شكل يعطي ال�شالحية املطلقة 

لرئي�س جمل�س الوزراء يف اقالة املحافظن".
وتاب��ع، ان حمافظ��ة كرك��وك م��ن املحافظات غر 
باحلكوم��ة  ترتب��ط  اأنه��ا  اي  اقلي��م  يف  املنتظم��ة 
باالقلي��م  ترتب��ط  وال  بغ��داد  يف  االحتادي��ة 
كاملحافظ��ات الت��ي ترتب��ط باالقلي��م مث��ل، اربيل 
وال�شليمانية ودهوك وحلبجة ومن ثم فان حمافظة 
كرك��وك ال ب��د ان تلت��زم بالقوان��ن االحتادية التي 
تق��رر رفع العلم االحتادي دون م�شاركة علم االقليم 
وان الد�شت��ور يوؤك��د يف امل��واد) 122 (اىل )125 ( 
حتدي��د اح��كام املحافظات غر املنتظم��ة يف اقليم 
ومنه��ا حمافظة كرك��وك وعلى ا�شا���س الالمركزية 

االدارية واملالية".
وا�ش��اف، ان كرك��وك ال ميك��ن ان ترتب��ط باقلي��م 
كرد�شت��ان اال بعد اجناز ث��الث مراحل، هي التطبيع 
واالح�ش��اء واال�شتفت��اء طبق��ا للم��ادة )140 ( من 
وه��ي  االوىل  املرحل��ة  اكم��ال  يت��م  ومل  الد�شت��ور 
التطبي��ع حتى االن يف كركوك لكي يكون باالمكان 

بعد اجناز هذه املراحل رفع علم االقليم.

وق��ال قائ��د ال�رط��ة االحتادي��ة، الفريق رائ��د �شاكر 
ج��ودت، يف بي��ان �شحايف، اإّن قوات��ه "اأ�شبحت قاب 
قو�ش��ن من حترير منارة احلدب��اء، ثاين اأهم االأهداف 
اال�شراتيجية يف اجلان��ب االأمين للمو�شل بعد حترير 
املب��اين احلكومية"، موؤكدا مقت��ل الع�رات من داع�س 

االرهابي، وتدمر 23 اآلية ملغمة. 
واأو�شح القيادي يف ال�رطة االحتادية، العميد الركن 
عب��د الوه��اب قحط��ان اله��اليل، اأن "ق��وات ال�رط��ة 
االحتادي��ة وال��رد ال�ريع تخو���س، منذ فج��ر ال�شبت 
املا�ش��ي، مع��ارك �ر�شة �ش��د داع�س ال��ذي ا�شتخدم 
خمتل��ف اأن��واع االأ�شلح��ة، ودفع بعجلت��ن مفخختن 
الإعاقة تقدمها يف منطقة باب الطوب، و�شط املدينة. 
واأ�ش��ار اإىل اأن ، الق��وات العراقي��ة متكن��ت، م��ن اإرغام 
ااالرهابي��ن عل��ى الراج��ع وال�شيط��رة عل��ى م�شج��د 
)الن��وري( يف �ش��وق االأربعاء والتوغ��ل ب�رعة كبرة 
ج��داً يف �شارع��ي غ��ازي والعدال��ة واأخ��ذ موطئ قدم 

فيهما. 
وتاب��ع اأن ، الق��وات العراقي��ة ت�شيط��ر االآن علي��ه وقد 
اأ�شقط��ت راي��ة داع���س عنه. ويف م��ا يتعل��ق بح�شيلة 
اخل�شائ��ر الت��ي تكبدها داع�س االرهاب��ي قال اإنه مت " 
قت��ل 21 ارهابيًا من تنظيم داع�س وتدمر اأكرث من 5 

دّراجات نارية وعجلة مفخخة". 
واأ�ش��ار اإىل اأن الق��وات االعراقي��ة متكن��ت م��ن تطويق 
منطق��ة ب��اب ال���راي م��ن اأج��ل ال���روع بتحريرها 
لتتوجه بعد ذلك اإىل داخل منطقة امليدان وتعمل على 
حتريره��ا من �شيطرة التنظيم االرهابي، وهي مناطق 

يف املدينة القدمية ذات االأزقة ال�شيقة.
وانتق��د الهاليل ،  ب�ش��دة دور التحالف الدويل وغطاءه 
اجل��وي يف املعارك االأخ��رة، وو�شفه بال�شعيف جداً 
وال يرتقي اىل امل�شتوى املطلوب، وفق تعبره. واأ�شار 
اإىل اأن��ه ومن��ذ اأك��رث م��ن 24 �شاعة مل ينف��ذ التحالف 
اأي �رب��ة �شد داع�س االرهابي بحج��ة �شوء االأحوال 

اجلوية.
ياأت��ي هذا التقدم بعد اأي��ام من دخول القوات العراقية 

املدين��ة القدمي��ة الت��ي متت��از باأزقتها ال�شيق��ة التي 
جتعل من ال�شعوبة دخ��ول العربات الع�شكرية، ف�شاًل 
ع��ن اكتظاظها بال�شكان، وهو م��ا اأوقف تقدم القوات 
وو�ش��ع قيوداً عل��ى الق�شف اجلوي وذل��ك خوفا على 

ارواح املدنين. 
بالغي��وم  املتلب��دة  اجلوي��ة  االأج��واء  �شاهم��ت  كم��ا 
وت�شاق��ط االأمط��ار يف ع��دم القدرة عل��ى تاأمن غطاء 
جوي للقوات العراقية، وه��و ما اأ�شعف قدرة االأخرة 

على موا�شلة التقدم. 
واأعل��ن املتح��دث با�ش��م قي��ادة العملي��ات امل�شركة، 
العمي��د يحي��ى الزبي��دي، اأن معرك��ة املو�ش��ل بات��ت 
جم��رد م�شاأل��ة وق��ت، مبين��ًا اأن العملي��ات م�شتم��رة، 

وبا�شتمراره��ا هن��اك مزيد من التقدم داخ��ل االأحياء 
التي ي�شيطر عليها تنظيم داع�س االرهابي  . 

وذك��رت م�شادر ع�شكرية عراقي��ة اأن املعارك اأ�شفرت 
عن حتري��ر �شارعي العدال��ة وغ��ازي وتطويق منطقة 
ب��اب ال���راي بالكامل. وتق��در امل�ش��ادر ذاتها مقتل 
م��ا ال يقل عن األف مقاتل من تنظيم داع�س  االرهابي  
خ��الل االأ�شابيع املا�شية، موؤكدة وجود ما بن 700 
اإىل 800 مقات��ل، معظمه��م م��ن جن�شي��ات اأجنبي��ة 
وعربي��ة.  يف غ�ش��ون ذل��ك، ا�شتاأنف��ت ق��وات "جهاز 
مكافح��ة االإره��اب" يف اجلي���س العراق��ي، عملياته��ا 
الع�شكري��ة �ش��د تنظي��م داع���س يف املح��ور اجلنوبي 
ملدين��ة املو�شل بع��د اأقل من 24 �شاع��ة على توقفها 

ب�شبب �شوء االأحوال اجلوية.  وقال القيادي يف اجلهاز، 
العميد غامن احلم��داين، اإن قوات النخبة ا�شتعادت بعد 
اأق��ل من �شاع��ة على ا�شتئناف عملياته��ا �شد التنظيم 
االرهاب��ي ، املرك��ز ال�شحي يف ح��ي نابل�س، جنوبي 
التوغ��ل باجت��اه  املو�ش��ل، كا�شف��ًا ع��ن حماولته��ا 
االأه��داف الت��ي ال تزال غر حم��ررة يف �شقق الرموك 
وحي الر�شالة من اأجل االنتهاء من حتريرها بالكامل.
 وتاب��ع اأن ، الق��وات العراقية قتل��ت 3 م�شلحن كانوا 
يتح�شنون باملرك��ز ال�شحي يف حي نابل�س واعتقلت 
2 اآخري��ن، اأحدهم��ا يحم��ل ج��واز �شفر كن��دي، وفق 

تاأكيده.
متكن��ت  الغربي��ة،  اجلنوبي��ة  املدين��ة  اأط��راف  ويف 

الق��وات العراقي��ة، بح�شب وزارة الدف��اع العراقية، من 
ال�شيط��رة بالكامل عل��ى 40 حيًا �شكني��ًا ومنطقة من 
جمموع 63 حيًا، باالإ�شافة اإىل 15 قرية من �شمنها 
ال�شيطرة على مطار املو�شل الدويل ومن�شاآت ع�شكرية 
الق��وات  �شيط��رة  اإىل  باالإ�شاف��ة  اأخ��رى،  وحكومي��ة 
االأمني��ة عل��ى ثالث��ة ج�شور م��ن اأ�شل خم�ش��ة ج�شور 
ترب��ط ق�شم مدين��ة املو�شل ال�رق��ي بق�شمها الغربي. 
وق��د �شن��ت ه��ذه القوات هجومه��ا عل��ى مناطق غرب 
املو�ش��ل عرب البوابة اجلنوبي��ة ملدينة املو�شل حيث 
مل تلج��اأ اإىل مد ج�ش��ور عائمة عرب نهر دجلة كما كان 

متوقعًا.
وانطلق��ت ق��وات مكافح��ة االإره��اب وق��وات ال�رطة 
االحتادي��ة  وق��وات التدخ��ل ال�ري��ع وق��وات اجلي�س 
العراق��ي، ي�شانده��م احل�شد ال�شعبي م��ن ثالثة حماور 

حتت غطاء جوي عراقي. 
وق��د اأعاقت تق��دم القوات العراقية نح��و مناطق غرب 
املو�شل اأ�شاليب العبوات النا�شفة واملفخخات، ف�شاًل 
ع��ن االنتحارين والقنا�شن واالأنفاق التي جلاأ اإليها 
عنا���ر داع���س االرهاب��ي يف حماول��ة منه��م لوقف 

واإعاقة تقدم القوات العراقية.
يف املقاب��ل، �شدد داع�س االرهابي م��ن اإجراءاته على 
�ش��كان مدين��ة املو�ش��ل حيث من��ع عنا���ر التنظيم 
اآالف االأ���ر م��ن مغ��ادرة املدين��ة باجت��اه مناط��ق 

�شيطرة القوات العراقية، واتخذ منهم دروعًا ب�رية. 
كم��ا ق��ام عنا���ر التنظي��م االرهاب��ي  با�شتغ��الل 
من��ازل ال�ش��كان وحفروا ب��ن جدرانها مم��رات �رية 
ال�شتخدامها يف التنقل من منطقة اإىل اأخرى والتخفي 
من طران العراقي خالل حماوالتهم �شد تقدم القوات 
العراقي��ة. ويف ه��ذا ال�ش��دد، ق��ال القي��ادي يف غرفة 
عمليات نينوى، العقيد الرك��ن ماجد حامد ال�شاعدي، 
، اإن النتائ��ج املتحقق��ة يف املعرك��ة من��ذ انطالقته��ا 

اأف�شل بكثر من املتوقع. 
واأ�شاف اأنه ، على الرغم من احل�شابات امل�شبقة ب�شاأن 
معركة ال�شاحل االأمين باأنها �شتكون اأطول من معركة 
ال�شاح��ل االأي���ر، اإال اأن النتائج جي��دة االآن، على حد 

و�شفه. 
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بغداد_متابعة

ورقة التسوية السنية.. التحالف الوطني: ولدت ميتة.. والكردستاني: الدستور خير منها

مجلس بغداد: عودة عقود تنمية األقاليم 
مرهونة بلقاء العبادي

حزب الدعوة يلمح إلى وجود تقارب واتصاالت 
بينه وبين وكتلة عالوي

البرلمان  يعتزم استجواب كل مسؤول يرفض عمدًا 
التعاقد مع المنتج الوطني 

بغداد_اجلورنال نيوز : راأى جمل�س حمافظة بغداد، االأحد، اأن عودة عقود تنمية 
االأقاليم، مرهونة بلقاء رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، وذلك لتحديد م�شر 

تلك العقود املتوقفة منذ اأكرث من �شنة يف املحافظة.
وقال ع�شو جمل�س حمافظة بغداد، �شعد املطلبي، يف ت�ريح ل�”اجلورنال نيوز”، 
اإن “جمل�س حمافظة بغداد يعمل على ت�شفية بع�س العقود الف�شائية ودرا�شتها 
دوائر  خدموا  لكونهم  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  من  اإ�شتثناء  على  للح�شول 

الدولة ل�شنوات”.
واأ�شاف املطلبي، اأن “حمافظ بغداد عطوان العطواين قدم طلبًا ر�شميًا اىل مكتب 
التي  االقاليم  تنمية  عقود  ومنها  املالية،  الق�شايا  بع�س  لبحث  الوزراء  رئي�س 

توقفت ب�شبب توقف امل�شاريع يف املحافظة”.
اأ�شحاب عقود تنمية االأقاليم، تظاهروا ملرات عديدة، يف  اأن الع�رات من  يذكر 

بغداد، للمطالبة مب�شتحقاتهم وتثبيتهم على املالك الدائم.

بغداد_متابعة: ك�شف حزب الدعوة اال�شالمي  ، اأم�س االحد ، عن  ات�شاالت قائمة 
بن الدعوة والقوى ال�شيا�شية مبا فيها القائمة التي يتزعمها اياد عالوي.

العديد  تلقى  الدعوة  ” حزب  ،ان  االأ�شدي  خالد   ، الدعوة  حزب  عن  النائب  وقال 
من االت�شاالت من جميع القوى ال�شيا�شية  ب�شكل عام لفهم طبيعة تعامل القوى 
ال�شيا�شية لبناء  ،  �رورية للقوى  اإياها  البلد  عاداً  واملتغرات التي حتدث يف 

حتالفاتها امل�شتقبلية يف االنتخابات املقبلة .
العملية  قبل  وا�شح  ب�شكل  التحالفات  ل�شكل  حمددة  خارطة  توجد  ال   ، وا�شاف 
بل  حتالفات  تعني  وال  ال�شيا�شية  القوى  بن  ات�شاالت  هنالك  لكن  االنتخابية 

حت�شرات  ملرحلة ما بعد االنتخابات .
وا�شح  ب�شكل  معاملها  و�شتحدد  متعددة  ا�شكااًل  تاأخذ  التحالفات  ان،  اىل  وا�شار 
بن  وات�شاالت  تقارب  وجود  اىل  اال�شدي  .ومّلح  املقبلة  االنتخابات  اجراء  قبل 

الدعوة وكتلة عالوي.

ال�شيخ د. همام حمودي  النواب  اكد ع�شو هيئة رئا�شة جمل�س  بغداد - خا�س: 
التعاقد  عزمه م�شاءلة وا�شتجواب اجلهات امل�شوؤولة والتنفيذية التي متتنع عن 
مع املنتجات الوطنية وتتجه اىل ا�شتراد الب�شائع التي لها مثيل داخل البلد ، 

جاء ذلك خالل ا�شتقباله وفد احتاد ال�شناعات العراقية يف مكتبه اليوم  .
اجلوار و�رورة متتينها  دول  بجميع  العراق  بعالقة  اعتزازه  د.حمودي  وابدى 
نحو االأف�شل على جميع امل�شتويات ، م�شتدركًا بالقول " يجب ان ال تكون العالقة 
 " " م�شكورة  على ح�شاب �شناعتنا وال�شيما بعد ان جنحنا مع بع�س الوزارات 
ا�راك  �رورة  اىل  م�شرا   ، " اخلا�س  والقطاع  ال�شناعة  دعم  مبادرة  بتفعيل 
النواب  جمل�س  جلان  اجتماعات  يف  القطاع  بهذا  واخل��رباء  ال�شناعات  احتاد 
الندوات  ، ف�شال عن  الوزراء  الراأي واللجنة االقت�شادية مبجل�س  املعنية وهيئة 

والور�س التي تعقد برعايته بن مدة واخرى . 
ال�شيخ حمودي على مطالب االحتاد باإدارييها وم�شت�شاريها والتي �شبق  واطلع 
وان قدموها يوم ام�س ملمثل ال�شيخ حمودي خالل االعت�شام واخلا�شة برف�س 
مع  االإتفاقية  �شخ�شيًا  �شيتابع  " انه  مبينًا   ، االأردن  اجلارة  مع  احلرة  التجارة 
العالقة مبا يكفل عدم تعار�شها مع قوانن وقرارات حماية  االأطراف ذات  كل 
املنتج الوطني " ، م�شدداً على اهمية العمل باالعفاءات ال�ريبية للمواد االولية 

واملعدات التي تدخل يف ت�شنيع وجتهيز ال�شناعة الوطنية .

بعد 31 يومًا من المعارك العنيفة ...

 القوات العراقية مستمرة بالقتال وتقترب من السيطرة على منارة الحدباء

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأنهت حرب ال�ساحل 
الأمين ملدينة املو�سل، 

اأم�س الأحد، �سهرًا كاماًل 
من املعارك العنيفة، 
م�سجلة تقدمًا كبريًا 

للقوات العراقية . ولعل 
التطور الأبرز متّثل، 

ال�سبت املا�سي، بتحقيق 
القوات العراقية انت�سارًا 
رمزيًا على تنظيم داع�س 

الرهابي، با�ستعادة جامع 
املعروف  "النوري"، 
بجامع "البغدادي".

بغداد_متابعة

وتاب��ع، اأن "اخلدم��ة االإلزامي��ة مو�شوع قاب��ل للنقا���س والتفاو�س داخل 
قب��ة الربملان، اأم��ا اإلغاء احل�شد ال�شعب��ي هذه القوة العقائدي��ة التي حمت 
العراقي��ن اعتق��د اأن هك��ذا طلب��ات ه��ي لي�ش��ت للوط��ن واإمنا م��ن خارج 
احلدود"، موؤكداً "نحن ال نرغب ب�ريك تكون لديه اإمالءات من خارج البلد 
وال ينق���س ت�شويتهم �شوى عودة البعث املحظ��ور اىل ال�شلطة وانها ولدت 

ميتة".
اىل ذل��ك ع��دت النائبة عن احلزب الدميقراط��ي الكرد�شتاين اأ�شواق اجلاف، 
اأن طرح الت�شوي��ة اأو املبادرات هو تهرب من امل�شوؤولية وتطبيق الد�شتور، 
م�شرًة اإىل اأن الد�شتور يت�شمن احللول الأغلب امل�شاكل املوجودة حاليًا يف 
البالد.وقال��ت اجل��اف، اإن اأوراق الت�شوية التي تطرح من اأي طرف �شيا�شي 

ه��ي حمط احرام وتقدير لدين��ا ولل�شخو�س التي تبنته��ا، لكننا نعتقد اأن 
اأي طروح��ات يت��م تقدميه��ا ومبختل��ف امل�شميات �شواء كان��ت امل�شاحلة 
اأو وثيق��ة ال���رف اأو الت�شوية ه��ي تهرب من الد�شت��ور وتطبيقه .واأ�شافت 
اجل��اف، اأن الع��راق لدي��ه د�شتور �ش��وت علي��ه ال�شعب العراق��ي ويت�شمن 
اأغل��ب احللول للم�شاكل املوج��ودة حاليًا التي لو طبق��ت فعليا كما وردت 
بالد�شتور ملا وجدنا اأنف�شنا اليوم نعي�س يف دوامة من امل�شاكل، مو�شحًة 
اأن العملية ال�شيا�شية وال�شع��ب العراقي لي�شا بحاجة ملبادرات اأو ت�شويات 

بقدر حاجتنا اإىل توافر الرغبة بتحقيق ال�راكة ومنح احلقوق للجميع.
ولفت��ت اجل��اف النظ��ر اإىل اأن تطبي��ق الد�شتور ه��و الباب االأ�شم��ل واالأكرث 
فائ��دة حلل جميع امل�شاكل يف العراق مبا مين��ح احلقوق جلميع املكونات 
ويفر���س عليهم الواجب��ات نف�شها، عادة اأن ط��رح الت�شويات او املبادرات 

هو تهرب من امل�شوؤولية ومن تطبيق الد�شتور.

اىل ذل��ك اعل��ن حتالف القوى، االحد، اجناز %90 من الت�شوية التي يعتزم 
طرحها، يف حن ابدى رف�شه لت�شوية التحالف الوطني.

وق��ال رئي���س كتل��ة التحال��ف يف الربمل��ان النائ��ب “احم��د امل�ش��اري” 
ل�”اجلورنال نيوز”، ان “الت�شوية )ال�شنية( االن موؤجلة حلن تو�شل جميع 
املكون��ات ال�شني��ة اىل اتف��اق ب�شاأنها، وهي االن بط��ور االعداد ومت اجناز 

%90 منها”.
وا�ش��اف ان “حتال��ف الق��وى مل ي�شتل��م ت�شوية التحال��ف الوطني وكل ما 
ط��رح منها كان يف داخ��ل التحالف الوطني، ورغم ذلك فانها غر مقبولة 

لدينا، النها عبارة عن اتفاق �شكلي”.
وا�ش��ار امل�ش��اري اىل ان��ه “يف ح��ال مت رف���س الت�شوي��ة ال�شني��ة من قبل 
التحال��ف الوطني فانه �شيلغ��ي جميع الت�شويات التي ب��ادر بها التحالف 

ذاته”.
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