
اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون عبا�س البياتي, اأم�س ال�سبت, 
ا�ستقالل  ملف  يطرح  مل  اأخرياً  بغداد  زار  الذي  الكردي  الوفد  اأن 
اإقليم كرد�ستان واإجراء اال�ستفتاء, م�سريا اإىل اأن ما مت طرحه هو 
على  والعمل  االحتادية  املالية  املوازنة  يف  االإقليم  ح�سة  ملف 

التهدئة بعد اأزمة رفع العلم فوق مباين كركوك.
وقال البياتي يف ت�رصيح له , اإن “الوفد الكردي الذي زار بغداد 
اال�ستفتاء يف  واإجراء  اال�ستقالل  اأيام مل يطرح مطلقا ملف  قبل 

اإقليم كرد�ستان كما �رصبته و�سائل االإعالم”.
املوازنة  يف  االإقليم  ح�سة  ملف  هو  طرحه  مت  “ما  اأن  واأ�ساف 
املالية االحتادية والعمل على التهدئة بعد اأزمة رفع العلم فوق 

مباين كركوك”.
وفود  الإر�سال  نية  بوجود  بغداد  ابلغ  “الوفد  اأن  البياتي  وتابع 
اأخرى يف االأيام املقبلة من دون ذكر ما يف جعبة تلك الوفود”, 
مو�سحا اأن “بغداد هي فقط من متتلك حق اإعطاء ال�سوء االأخ�رص 

للدولة الكردية”.
ويف �سياق منف�سل اأعلن ائتالف دولة القانون, ال�سبت, اأن اختيار 
رئي�س جديد للتحالف الوطني �سيكون وفق اآليتني, م�ستبعدا تاأخر 

اختيار بديل للرئي�س احلايل ال�سيد عمار احلكيم.
وقال املتحدث با�سم الكتلة النائب خالد اال�سدي يف ت�رصيح له, 
املبكرة  احلكيم  عمار  ال�سيد  الوطني  التحالف  رئي�س  “دعوة  اإن 
الختيار الرئي�س املقبل جاءت حفاظا على عدم تاأخر االختيار”, 
الداخلي والتفاهم بني  النظام  “االختيار �سيكون وفق  اأن  مبينا 

اطراف التحالف “.
جيد  ب�سكل  ا�سهمت  قد  احلالية  “املرحلة  اأن  اإىل  اال�سدي  وا�سار 
يف ماأ�س�سة التحالف من حيث و�سع نظام داخلي وو�سع م�سار 
العراقي  املجتمع  لقيادة  التحالف  لعمل  وا�سرتاتيجي  �سحيح 

وفق روؤية وطنية متكاملة”.

يف حني عد املجل�س االعلى, ان تعيني ال�سفري حممد 
جدا  واحل�سا�س  املهم  املن�سب  هذا  مثل  يف  احلكيم 
العاملي  دوره  العراق  ت�سلم  اىل  وا�سحة  ا�سارة  يعد 

واالقليمي وعودة اىل هذا الدور ب�سكل جدي وواع. 
االأعلى,  االإ�سالمي  املجل�س  با�سم  املتحدث  وقال 
هذا  " اجلورنال"  ان  لـ  ت�رصيح  يف  املعلة   حميد 
يف  عراقي  �سفري  ي�سغلة  حينما  احل�سا�س  املن�سب 
بلد  العراق  ان  مفادها  ر�سالة  يعطي  املتحدة  االمم 
كبري الذي كان قد اثرى احل�سارة و اثرى املجاالت 
التعيني  بهذا  العراق  ان  مبينا    , بها  يعمل  التي 
ي�ستعيد عافيته مرة اخرى وتعد هذه  بادرة جيدة 

ومهمة.
الثناء  ي�ستحق  احلكيم  حممد  ان  اعتقد   , وا�ساف 
عن  جاء  وقد  املوقع  هذا  على  حل�سوله  والتقدير 

كفاءة وجدارة.
تعيني  العراقية,  اخلارجية  وزارة  من جانبها عّدت 
حممد  ال�سفري  العراق  جلمهورية  الدائم  املندوب 
املتحدة  لــالمم  العام  لالأمني  نائبًا  احلكيم  علي 
االقت�سادية  املتحدة  االأمم  للجنة  تنفيذيًا  ومديراً 
على  دلياًل  االأ�سكوا(   ( اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية 
املنظمات  يف  الــريــادي  لـــدوره  الــعــراق  ا�ستعادة 

الدولية واالقليمية.
اأحمد جمال يف بيان  الوزارة  وقال املتحدث با�سم 
ل�سان  وعلى  اأعلنت  املتحدة  االمم  “منظمة  اإن  له, 
ناطقها الر�سمي ان االأمني العام اأنطونيو غوتريي�س 
ال�سفري  العراق  جلمهورية  الدائم  املندوب  عنّي  قد 
للجنة  تنفيذيًا  ومديراً  له  نائبًا  احلكيم  علي  حممد 
االأمم املتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغرب اآ�سيا 
اعلى وظيفة  ( ومقرها يف بريوت, وهي  االأ�سكوا   (
تاأ�سي�س  منذ  عراقية  �سخ�سية  عليها  حت�سل  اأممية 

االأمم املتحدة”.
لالمم  العام  االمــني  “اأختيار  اأن  جمال,  واأ�ساف 
ملوؤ�س�سة  تنفيذيًا  مديراً  احلكيم  ال�سفري  املتحدة 
على  اآخـــر  دلــيــاًل  ميثل  كــاالأ�ــســكــوا  عريقة  اأممــيــة 
ا�ستعادة العراق دوره الريادي يف املنظمات الدولية 
واالقليمية ونتاجًا مهمًا للعمل الدوؤوب الذي بذلته 
لت�سّنم  �سعيها  خالل  من  العراقية  اخلارجية  وزارة 
دولية  منا�سب  الكفوءة  الدبلوما�سية  �سخ�سياتها 

مهمة”.
ال�سفري حممد علي  باأن  ثقة  على  “اأننا  واأكد جمال 
وقدراته  التفاو�سية  مبهاراته  ُعرف  الذي  احلكيم 

واملتعددة  الثنائية  الدبلوما�سية  اطار  يف  املهنية 
لعراقة  نوعية  وا�سافة  اأ�ستمراراً  �سيمثل   , االطراف 
تلك املوؤ�س�سة التي تعمل يف جمال حتقيق االهداف 
اأهداف  وال�سيما  عليها,  املتفق  الدولية  االمنائية 
التنمية امل�ستدامة اجلديدة 2030 , مع الرتكيز على 
وتبادل  واالجتماعي  االقت�سادي  العربي  التكامل 
التي  للم�ساكل  احللول  وايجاد  دولها  بني  اخلربات 

ال�سابق  احلكيم يف  و�سغل  اآ�سيا”.  تواجه دول غرب 
االأمم  لــدى  الــعــراق  و�سفري  الــدائــم  املمثل  من�سب 
املتحدة يف جنيف )2013-2010( و�سفري ومدير 
وتخطيط  والدولية  واالأوروبية  العربية  املنظمات 
بغداد  يف  العراقية  اخلارجية  ــوزارة  ب ال�سيا�سات 
ووزيــر  و2010   2006 عامي  بني  ما  املــدة  يف 
االت�ساالت يف املدة ما بني عامي 2004 و2005.

كما كان احلكيم يف ال�سابق ع�سوا باللجنة الوطنية 
العراقية للعالقات اخلارجية يف املدة ما بني عامي 
واقت�ساديا  اجتماعيا  وم�ست�سارا  و2006   2005
بني  ما  املــدة  يف  اجلمهورية  رئي�س  لنائب  كبريا 

عامي 2004 و2010
املتحدة  االأمم  بعثة  رحبت  مت�سل  �سياق  ويف 
حممد  ال�سفري  بتعيني  )يونامي(,  العراق  مل�ساعدة 

املتحدة  االأمم  للجنة  تنفيذيًا  اأمينًا  احلكيم  علي 
)االإ�سكوا(  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية 

اعرتافا بدور العراق املهم يف املنطقة.
بتعيني  "ترحب  اإنها  لها,  بيان  يف  البعثة  وقالت 
علي  حممد  ال�سفري  املتحدة  ــالأمم  ل العام  االأمــني 
احلكيم الذي كان ي�سغل من�سب ممثل العراق الدائم 
االأمم  للجنة  تنفيذيًا  اأمينًا  املتحدة,  االأمم  لــدى 
اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية  املتحدة 

)االإ�سكوا(".
واأ�سافت, اأن "هذا التعيني يعد اعرتافًا بالدور املهم 

الذي ي�سطلع به العراق يف املنطقة".
االقــتــ�ــســاديــة  ــحــدة  املــت االأمم  جلــنــة  ــت  ــس ــ� ــس واأ�
اإ�سكوا(  اأو  )يوني�سكوا  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية 
االقت�سادي  املجل�س  اأ�س�سها  وقــد   .1973 عــام 
املتحدة  لالأمم  التابع  املتحدة  لالأمم  واالجتماعي 
املتحدة  االأمم  ملكتب  كبديل   )LV(  1818 بقرار 
)يوني�سوب(.  بريوت  يف  واالجتماعي  االقت�سادي 

وقد تبدل اال�سم عام 1985.
عمليات  حتفيز  املوؤ�س�سة  هــذه  ــداف  اه اكــرب  ومــن 
بلدان  يف  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــ�ــســاديــة  التنمية 
وحتقيق  ؛  بينها  فيما  التعاون  وتعزيز  املنطقة؛ 
التفاعل بني بلدان املنطقة وتبادل املعلومات حول 
املكت�سبة؛  والدرو�س  اجليدة  واملمار�سات  التجارب 
االأع�ساء؛  البلدان  بني  االإقليمي  التكامل  وحتقيق 
و�سائر  اآ�سيا  غربي  منطقة  بني  التفاعل  وحتقيق 
مناطق العامل, واإطالع العامل اخلارجي على ظروف 

بلدان هذه املنطقة واحتياجاتها.
ل�سياغة  اإطــار  توفري  فهي  اال�سا�سية  مهمتها  اما 
ومواءمتها,  االأع�ساء  للبلدان  القطاعية  ال�سيا�سات 
ومنرباً لاللتقاء والتن�سيق, وبيتًا للخربات واملعرفة, 
ومر�سداً للمعلومات. ويتم تنفيذ اأن�سطة االإ�سكوا من 
خالل التن�سيق بني كل االأق�سام واملكاتب الرئي�سية 
املتخ�س�سة  ــوكــاالت  وال املتحدة  االأمم  مقر  يف 
جامعة  �سيما  وال  واالإقليمية,  الدولية  واملنظمات 
التعاون  وجمل�س  ومنظماتها  العربية  ـــدول  ال
قبل  من  اللجنة  متويل  ياأتي  ما  وعــادة  اخلليجي. 
ال�رصف  يتم  حيث  املتحدة,  لالأمم  العام  التمويل 
ما  وعادة  لالإ�سكوا.  التف�سيلية  املوازنة  على  بناًء 
تاأتي هذه االأموال من الدول االأع�ساء لالأمم املتحدة. 
ولبع�س امل�ساريع اخلا�سة و�سمن اتفاقات حمددة 
مع بع�س الدول اأو املنظمات اأو اأطراف ثالثة متول 
هذه امل�ساريع انفراديا من قبل هذه االأطراف ح�سب 

احلالة املخ�س�سة لكل م�رصوع.
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نواب: المالكي قد يتنازل عن رئاسة التحالف الوطني وإمكانية التمديد للحكيم واردة

القانونية النيابية: قدمنا طلبًا لرئاسة البرلمان
إلعادة التصويت على قانون السلطة التنفيذية

عادل نوري: استجواب الجعفري قائم وسيكون 
لي "موقف" في حال تغييبه

خبير قانوني: البرلمان يرتكب مخالفة قانونية 
ودستورية بعد كل استجواب

جلنته  ان  �سوقي,ال�سبت,  �سليم  النيابية,  القانونية  اللجنة  ع�سو  اأكد   : بغداد_متابعة 
قدمت طلبا لرئا�سة جمل�س النواب الإرجاع الت�سويت على قانون ال�سلطة التنفيذية.

قدمت  القانونية  "اللجنة  اإن   , الربملان  مببنى  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  �سوقي  وقال 
ان  مبينا  اوىل",  قــراءة  املا�سي  اخلمي�س  قراءته  مت  الذي  التنفيذية  ال�سطلة  قانون 

"ال�سلطة التنفيذية وردت يف الباب الثالث الف�سل الثاين من املواد66-86".
بت�رصيع  النواب  الت�رصيعية يف جمل�س  ال�سلطة  الزمت  املواد  "هذه  ان  �سوقي,  وا�ساف 
قانون ينظم عمل ال�سلطة التنفيذية", الفتا النظر اىل انه "منذ عام 2003 وحتى اليوم 
ال يوجد قانون ينظم عمل ال�سلطة التنفيذية با�ستثناء قانون رقم 50 ل�سنة 1964 وهو 
ال ين�سجم مع الد�ستور والنظام الدميقراطي اجلديد يف البلد على الرغم من التعديالت 

التي طراأت عليه من قبل �سلطة االئتالف ومن قبل جمل�س احلكم يف حينها".

ملف  ان  ال�سبت,  اأم�س  نــوري,  عادل  التغيري  حركة  عن  النائب  اكد   : بغداد_متابعة 
حال  يف  انه  م�سيفا  قائما,  يــزال  ال  اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  لوزير  ا�ستجوابه 
ل�سغوطات  تعر�س  انه  النظر  الفتا  ذلك,  من  "موقف"  يل  �سيكون  ا�ستجوابي  تغييب 
من اجل هذه امل�ساألة. وقال نوري يف ت�رصيح له , ان "ملف ا�ستجواب وزير اخلارجية 
ابراهيم اجلعفري ما يزال قائمًا وموجوداً لدى هيئة رئا�سة الربملان وبانتظار حتديد 
موعد اجرائه , م�سيفا انه "يف حال تغييب هذا اال�ستجواب �سيكون يل موقف من هذه 
امل�ساألة". وتابع, انني "تعر�ست لعدة �سغوطات خارجية وداخلية ومعنوية من اجل 

هذا اال�ستجواب, لكن امللف م�ستمر وبانتظار حتديد موعده".

ورد  اال�ستجواب  ان  ال�سبت,  التميمي,  علي  القانوين,  اخلبري  او�سح   : بغداد_متابعة 
اقالة  على  النواب  جمل�س  وت�سويت  للربملان  الداخلي  والنظام  العراقي  الد�ستور  يف 
امل�ستجَوب تكون وفق ادلة على عدم قناعته باالأجوبة, م�سيفا ان اال�سباب التي اقيل 
االختال�س  ملواد  �سواء  العراقي  العقوبات  قانون  عليها  يعاقب  امل�ستجَوب  اجلها  من 
, يجب ان حتال ملفات امل�ستَجوب بعد االقالة  انه  العام والف�ساد, مبينا  وهدر املال 
اىل حمكمة النزاهة ومن ثم املحكمة املخت�سة وبعدها اىل االدعاء العام ليطلع عليها.
وللنظام  العراقي  الد�ستور  يف  ورد  "اال�ستجواب  ان  له,  ت�رصيح  يف  التميمي  وقال 
الداخلي للربملان وان الد�ستور العراقي حتدث عنها يف مادة 61 وبني ان هناك �سوؤاال 
وا�ستجوابا و�سحبا للثقة , الفتا النظر اىل ان النظام الداخلي للربملان حتدث عن ذلك 
وبالتاكيد ان اخطر هذه امل�سائل هي م�ساألة �سحب الثقة واالقالة" مو�سحا ان "االقالة 
ال تكون اال وفق االدلة الننا هنا امام حتقيق برملاين وبالنتيجة هو كيف الت�سويت 
واهدار  والف�ساد  االهمال  ادلة  تتوافر  بالطبع عندما  الثقة,  و�سحب  القناعة  عدم  على 
املال العام املتعمد وكل هذه النقاط يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 
ل�سنة 1969". وتابع, ان "جمل�س النواب عندما تتوافر لديه هذه القناعات يقيل وفقها, 
وبعد االقالة يتوجب قانونا على جمل�س النواب احالة هذه امللفات اىل حمكمة النزاهة 
للتحقيق فيها ومن ثم احالتها اىل املحكمة املخت�سة ون�سخة اىل االدعاء العام لكونه 

ميثل م�ستبها به .

المجلس األعلى: تعيين الحكيم نائبًا لألمين العام لألمم المتحدة إشارة واضحة إلى تسلم العراق دوره العالمي واإلقليمي

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ا�ستعاد العراق  دوره العاملي 
حينما اعلنت منظمة االمم 

املتحدة تعيني املندوب الدائم 
للعراق يف املنظمة الدولية 

حممد علي احلكيم نائبا 
لالمني العام للمنظمة انطونيو 

غوتريي�س.
وقالت املنظمة وعلى ل�سان 
ناطقها الر�سمي، ان االأمني 

العام اأنطونيو غوتري�س عنينّ 
املندوب الدائم للعراق يف 

املنظمة حممد علي احلكيم 
نائبًا له ومديرًا تنفيذيًا للجنة 

االأمم املتحدة االأقت�سادية 
واالأجتماعية لغرب اآ�سيا ) 

االأ�سكوا ( ومقرها يف بريوت.

بغداد_فاطمة عدنان

وقــال مراقبون اإن عودة املالكــي اإىل رئا�سة التحالف احلاكم تاأتي 
يف ظــرف �سيا�ســي مهم قد ي�ستفيــد منه يف �سعيــه اإىل والية ثالثة, 
خا�ســة يف ظل املخاوف االإيرانية من العــودة القوية لوا�سنطن اإىل 
العراق. واأ�سار مراقبون �سيا�سيون اإىل اأن اإيران يبدو اأنها لن تتخلى 
عــن املالكــي يف ظل الظــرف احلايل الــذي ت�سعر فيــه باإمكانية اأن 
متثــل الواليات املتحدة دورا حا�سمــا يف حتجيم وجودها ومتددها 

يف العراق”.
واأ�ســاف املراقبــون اأن “احلرب القادمة بــني الطرفني اإذا ما وقعت 
�سيكــون العــراق م�ساحتهــا. لذلــك ت�سعــر اإيــران ب�ــرصورة تكري�س 
املالكــي ظاهرة �سيعيــة بعيدا عن االأ�ســوات ال�سيعيــة التي تنادي 
ـ اأمريكي متوقع مثلما هو  بالنــاأي بالعراق بعيدا عــن �رصاع اإيراينـ 

احلال مع العبادي”.
وعــّدوا اأن “اإيــران حاولــت تعوي�ــس املالكي عن خ�سارتــه لرئا�سة 

الــوزراء من خــالل تن�سيبه عرابــا �سيا�سيا للتحالــف الوطني الذي 
كان عمــار احلكيم يقوده حاليا, االأمر الذي دفعه اإىل ت�سدر امل�سهد 
ال�سيعــي القوي يف الدفاع عن احل�سد ال�سعبي بو�سفه واحدا من اأهم 

ثمار �سنوات حكمه”
ويواجه املالكي, داخليا, اعرتا�س معظم االأطراف ال�سيا�سية ال�سنية 
واجلــزء االأكرب من االأكــراد, ف�سال عن اعرتا�س كبــري ممثل بالتيار 
ال�سدري.ووفقــا للمتحدث فاإن املالكي الــذي يدرك �سعوبة جتاوز  
كل هــذه االعرتا�ســات اخلارجيــة والداخليــة علــى عودتــه, يخطط 
للتحــول اإىل “�سانــع امللــوك”, ولــن يجــد اأهــم مــن موقــع رئي�س 

التحالف ال�سيعي ليوؤدي هذا الدور.
و�سيمكن موقع رئي�س التحالف ال�سيعي املالكي من تاأدية دور كبري 
يف عمليــة ت�سمية رئي�س الــوزراء العراقي, بعــد االنتخابات العامة 

املقررة يف اأبريل 2018.
مــن جانبه و�سف النائب عن كتلة االأحــرار غزوان ال�سباين٬ تر�سيح 
نائــب رئي�ــس اجلمهورية نــوري املالكــي ملن�سب رئي�ــس التحالف 

الوطنــي باأنــه بدايــة لعــودة "الدكتاتوريــة" والقــرارات ال�سيا�سية 
"غــري املدرو�سة"٬ مت�سائال عما اإذا كان التحالف الوطني قد عجز 
عــن اإيجاد �سخ�سيــة اأخرى متثله. وقال ال�سبــاين يف بيان �سحفي٬ 
اإن "تر�سيــح نوري املالكــي ملن�سب رئي�س التحالــف الوطني بداية 
لعــودة الديكتاتوريــة والقــرارات ال�سيا�سيــة غري املدرو�ســة٬ وهذه 
اخلطــوة و�سمــة عــار تالحق جميــع من يحــاول ارجاعــه من اجل 

م�سالح فئوية وحزبية 
اىل ذلــك راأت كتلــة املواطن النيابيــة, اأن رئي�ــس التحالف الوطني 
ال�سيــد عمار احلكيم قد “يجــرب” على جتديد رئا�ستــه للتحالف بعد 
انتهــاء دورتــه, م�ســريا اإىل اأن دعوتــه ام�ــس جــاءت من اجــل ف�سح 
املجــال الكايف الختيــار بديله.وقال املتحدث با�ســم الكتلة النائب 
حبيــب الطــريف اإن “دعوة ال�سيد احلكيم للتحالــف اىل البدء باتخاذ 
اجــراءات اختيــار بديل له لرئا�ســة التحالف الوطني جــاءت اميانا 
بالتــداول ال�سلمي وعدم احتكار املن�سب وف�ســح املجال اأمام قادة 

التحالف الختيار بديل منا�سب”.
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