
�أفاد نائب عن حمافظة كركوك باأن حتويل حمافظة كركوك 
�ىل �قليم م�ستقل هو �حلل �القرب للقبول بني جميع �الطر�ف 
�ملحلية و�القليمية و�لدولية و�ن �حلكومة �الحتادية �هملت 

عرب كركوك وق�سية حترير ق�ساء �حلويجة. 
وقال �لنائب عن حمافظة كركوك خالد �ملفرجي يف حديث 
�لتي  �الخييرة  �الحييد�ث  وبعد  " �إنه  " �جلورنال  لي  ح�رصي 
�الطر�ف  لز�ما على جميع  ��سبح  �سهدتها حمافظة كركوك 
�لبحث  �حل  من  �حلييو�ر  �ىل  �لركون  �لق�سية  بهذه  �ملعنية 
وو�قعية  حقيقية  حلول  و�يجاد  �ملحافظة  هذه  م�سر  يف 
على  حاد  �نق�سام  فهناك  �ملدينة  تعانيها  �لتي  للم�ساكل 
�ل�سلمي  جميع �مل�ستويات له تد�عيات خطرة على �لتعاي�ش 

البناء �ملحافظة .
لهذه  حلول  وجييود  عييدم  �ن  قناعتنا   " �ملفرجي  و��ساف 
�مل�ساكل يزيد يف تعقيدها و�بتعاد عّما ميكن ��ستثماره يف 
هذه �ملرحلة، وما نريده هو تقرير م�سر �ملحافظة �ن يكون 
�لعرب  �ملكونات  �حرت�م  وعلى  �لعد�لة  ��سا�ش  على  حا�رص�ً 
�إذ�  و�لرتكمان و�لكرد. و�و�سح �ملفرجي " نحن نعتقد باأنه 
ما حتولت حمافظة كركوك �ىل �قليم م�ستقل رمبا يكون حاًل 
و�سطًا ير�سي جميع �الطر�ف �ملعنية يف ظل �لتز�م كل طرف 
بر�أيه ونعتقد يف �لوقت نف�سه �ن ذلك قد يحظى بقبول دويل 
وقبول �قليمي. وحول جمريات �المور يف حمافظة كركوك 
وق�سية  �لعربي  �ملكون  يخ�ش  ما  يف  �خر�ً  �ليه  �آلت  وما 
�حلويجة  ق�ساء  "�إن  �ملفرجي  قال  �حلويجة  ق�ساء  حترير 
مز�يد�ت  �ىل  وتعّر�ش  �الحتادية  �حلكومة  قبل  من  �أُهمل 
وعلى  �لق�ساء  �بناء  ح�ساب  على  �المر  هذ�  وكان  �سيا�سية 
�لكل  �لعربي يف حمافظة كركوك الن  �ملكون  �بناء  ح�ساب 

يعلم �ن عمق �ملكون �لعربي هو يف هذ� �لق�ساء �لعربي".

ونقل بيان ملكتبه ، عن �لعبادي قوله خالل كلمته 
�لكبر  �لن�رص  العالن  نتهياأ  "ونحن  �ملهرجان  يف 
فان من �كرب �ولوياتنا بناء �ل�سالم و�حلياة �لكرمية 
مبختلف  �لعر�قيني  جلميع  �لوطن  فهذ�  ملو�طنينا 

�نتماء�تهم وتوجهاتهم".
�ملعارك ويحققون  �بطالنا يخو�سون   ، �ن  و��ساف 
�لبع�ش  ولكن  �سهلة  لي�ست  حرب  وهي  �نت�سار�ت 
تبنيه  خالل  من  مقاتلينا  معنويات  �حباط  يحاول 
�كاذيب �لعدو الن لديهم خالفات مع �حلكومة و�دعو 
هوؤالء �إىل ترك �بطالنا �ل�سجعان ومو�جهة �حلكومة.

يف  �بطالنا  يخو�سها  �لتي  �ملييعييارك  �ن   ، وتابع 
�لعامل  لها  ينظر  درو�سا  ��سبحت  �مل�سلحة  �لقو�ت 

باعجاب ويتم تدوينها يف �لكتب لدر��ستها.
وبنّي �لعبادي �ن �لتنوع يف بلدنا قوة ولي�ش �سعفا،  
م�سر� �ىل �أهمية �لبدء ب�سفحة من �لوحدة �لعر�قية 

من �جل بلدنا ومو�طنينا.
و�أ�سار رئي�ش �لوزر�ء يف كلمته، �ىل وجود من يحاول 
و�ملعلومات  �الأ�ساليب  و��ستخد�م  �ملعلومات  تثبيط 
د�ع�ش  �ن  �ىل  �لنظر  الفتا  ذلييك،  �جل  من  �مل�سللة 
�الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  يف  �أكاذيبه  ين�رص 

وبع�ش �ل�سا�سة يتبنون �لدفاع عنها.
ودعا �أبناء �ملو�سل �ىل �أن ، ال ي�ست�سلمو� لالأ�ساعات 

و�أوؤكد لهم �ن يوم �لتحرير بات قريبًا.
�لعرب  بني  �اليقاع  حتاول  حملة  هناك  �أن   ، وبني 
�لكرد و�قول للكرد �نتم عر�قيون من �لدرجة �الوىل 

كبقية �ملو�طنني.
�ننا  لهم  و�قول  �ل�سيعة  �أخوتي  �أخاطب   ، و�أ�ساف  
يكّفر  و�الرهيييياب  �لييبييالد،  نحكم  �ن  يجب  جميعا 
جميع  �ن  لهم  و�أقييول  �ل�سنة  �أهل  و�أخاطب  �جلميع، 
من  �الر�ش  حترير  �جل  من  معكم  قاتلو�  �لعر�قيني 
دن�ش د�ع�ش لكن هناك ��سو�تا ن�ساز�ً ماز�لت حتاول 
�ننا  �لنعر�ت، و�قول لل�سابئة وبقية �القليات  �إثارة 

جميعا �بناء هذ� �لوطن.
يرف�سون  �ملحررة  �ملناطق  �أهييايل   ، �ن  �ىل  و�أ�سار 
مناطقهم،  �ىل  �الرهابيني  مع  تعاون  من  عييودة 
�ل�سيا�سي  و�لعمل  �لدولة  موؤ�س�سات  لتطهر  ون�سعى 

من �ملمار�سات �خلاطئة.
�سليم  �لنو�ب  جمل�ش  رئي�ش  �كد  مت�سل  �سياق  ويف 
�جلبوري �ن �لعدو �لد�ع�سي يقوم بت�رصفات �رهابية 
حتقيق  دون  للحيلولة  �ملو�سل  يف  �ملدنيني  �سد 
�لذي  �لكرنفال  يف  له  كلمة  خييالل  وقييال  �لن�رص. 

�لعر�قية وحتت �سعار / �لقوى  �قامته كتلة حتالف 
… عادت ب�سو�عد �البطال..  �م �لربيعني .. ح�سارة 
”تو�جهنا �للحظة �الخرة من معركة �ملو�سل حني 
عمليات  خييالل  من  هزميته  باقرت�ب  �لعدو  ي�سعر 
�الإعد�م �لتي ميار�سها على �لعزل و�لتجويع �ملمنهج 
�ملدنيني  من  �ل�سحايا  يوميا  ع�رص�ت  يوقع  �لييذي 

للحيلولة دون ن�رصنا”.
�الن�سان  حياة  تغليب  من  البد   ، �حلبوري  و��ساف 
�حلفاظ  وتعترب  �العييتييبييار�ت  كييل  على  ووجييييوده 
م�سك  مقايي�ش  بعيد� عن  �حلقيقي  �لن�رص  هو  عليها 
وقو�تنا  �هلنا  �رو�ح  نحفظ  �ن  ��ستطعنا  �ن  �الر�ش 
يجري  ما  خماطر  من  �خذ  والبد  �ملو�سل  �مين  يف 
للمحا�رصين من �ملدنيني يف �ملو�سل بنظر �العتبار 
�لتنفيذية  �جلييهييات  قبل  ميين  جيياد  ب�سكل  و�لعمل 

�الأطعمة  �إي�سال  �الأمنية على �ملبا�رصة يف  و�لقو�ت 
جو� وبالكميات �لكافية على �ملناطق �ملحا�رصة يف 
وقوعها  من  �ملخاوف  فكرة  وجتاوز  �ملو�سل  �أمين 
�سيكفي  لالأهايل  �سي�سل منها  ما  فاإن  �الرهاب  بيد 
�لهالك  من  �ملدنيني  �لرهائن  من  �جلوعى  الإنقاذ 
وما �ست�سع د�ع�ش يدها عليه من هذه �الطعمة فاإن 
�ملوت  تذيقهم  �ن  �هلل  وبعون  قادرة  �لبطلة  قو�تنا 

قبل �ن يذوقو� لقمة منها.
تتحمل  �لتنفيدية  �جلهات   ، �ن  �ىل  �جلبوري  و��سار 
يف  �جليييوع  ميين  �ملدنيني  حييييياة  �إنييقيياذ  م�سوؤولية 
حتمل  يف  �ملييبييادرة  �ىل  وندعوها  �ملعركة  �ر�ييش 

م�سوؤولياتها �لوطنية و�الإن�سانية.
�أنها قادرة على �سناعة  �أثبتت �ملو�سل  لقد  وبني،  
�لكثر من  �عادة  �أهلها يف  �الأمل من خالل مبادرة 

�ملر�فق و�الأحياء يف �أي�رص �ملو�سل �ملحرر.
و�سدد �جلبوري �نه، يجب �النتهاء من �سفحة �لظلم 
�لتي فر�ستها د�ع�ش ومن قبلها �ل�سيا�سات �خلاطئة 
�لتي ت�سببت يف دخول د�ع�ش وتهجر �ملاليني من 

�ملو�طنني �لعر�قيني يف عدة حمافظات عر�قية.
دولة  �أييية  به  تقوم  جتيياوز  الي  �لرف�ش  عن  وعييرب 
حدودنا،  حرمة  وينتهك  �لعر�قية  بال�سيادة  مي�ش 
�حلركات  وجود  مظاهر  من  مظهر  كل  نرف�ش  كما 
نطاق  خيييارج  �مل�سلحة  و�جلييميياعييات  �الإرهييابييييية 
عن  خطورة  يقل  ال  �ل�سيادة  �نتهاك  �لقانون.و�ن 
من  دعم  �أي  نتقبل  �أننا  �سابقا  وقد  قلنا  �الإرهيياب 
�الأطر  �الإرهاب  وفق  �أية دولة مل�ساندتنا يف معركة 

�لقانونية وعرب  �لتن�سيق مع �حلكومة �لعر�قية.
حتقق  �ن  �لبطلة  قو�تنا  ��ستطاعت  لقد   ، وتييابييع 

و�ن  �الرهاب  �سد  معاركها  يف  مهمًا  نوعيًا  تقدما 
قدرته  يفقد  �الرهييياب  جعل  ما  بيياحييرت�ف  تنت�رص 
�المن  قو�ت  د�عيا   ، �مكانياته  على  �ملحافظة  على 
جهد  بذل  �ىل  و�ملخابر�ت  و�ال�ستخبار�ت  �لد�خلي 
نوعي يف ر�سد خمططات �لعدو و�إحباطها ��ستباقيا 

وحماية �ملدنيني �الآمنني من �إجر�مه.
من  وهناك  هنا  يتخبط  ر�ح  �الرهيياب   ، بان  ونييوه 
جر�ئمه  خالل  من  وهمية  �نت�سار�ت  حتقيق  �جل 
�جلبانة و�آخرها تفجر �لكر�دة ليلة �جلمعة �ملا�سية  
، ما يجعل  �ملدنيني  �لعديد من  �أودى بحياة  و�لذي 
من  مرّكبة  �ملجرم  �لعدو  لهذ�  �لت�سدي  يف  مهمتنا 
خالل مو�جهته يف �ر�ش �ملعركة و�لت�سدي خلططه 

�النتقامية د�خل �ملدن.
�آر�م  من جانب �خر دعا نائب رئي�ش جمل�ش �لنو�ب 
�ملناطق  “خارطة طريق” الإد�رة  �إىل   ، �سيخ حممد، 
�لنازحني، حاثا  �ملحررة من �سيطرة د�ع�ش و�إعادة 
على بذل �ملزيد من �جلهود و�لتعاون �مل�سرتك بني 

�ملكونات كافة.
وقال �سيخ حممد ، “�إننا مقبلون على مرحلة جديدة 
و��سحة  روؤيييية  �ىل  معها  نحتاج  د�عيي�ييش،  بعد  مييا 
و�إعييادة  �ملحررة  �ملناطق  الإد�رة  طريق  وخارطة 
�لنازحني وبذل �ملزيد من �جلهود و�لتعاون �مل�سرتك 
الإعييادة  جديدة  �سفحة  وفتح  كافة  �ملكونات  بني 
�حلياة وتقدمي �خلدمات ومتكني �لد�وئر و�ملوؤ�س�سات 
�حلكومية للقيام بدورها ب�سكل طبيعي يف �ملناطق 

�ملحررة”.
وهتافات،  �سعار�ت  نييردد  �أن  اليكفينا  و�أ�ييسيياف، 
�لوطنية  �الأمانة  �أهمية  مبدى  نتمعن  �أن  يجب  بل 
�ليوم  جندد  لذلك  عاتقنا،  على  �مللقاة  و�الأخالقية 
من  الأبنائنا  كربملان  �لكامل  ودعمنا  م�ساندتنا 
�لقو�ت �مل�سلحة و�حل�سد �ل�سعبي و�لبي�سمركة، ونحن 
�لظهر  باأننا  �أخرى  مرة  نعلن  �ل�سعب  عن  كممثلني 
�لقوي للجي�ش و�ل�سنوف �لع�سكرية كافة ، وما تبقى 
رو�تبهم  و�ييرصف  حقوقهم  �أن�ساف  �حلكومة  على 
بالكامل كما �رصع لهم �لربملان يف �لقانون �ملو�زنة 

�الأحتادية.
هذه  يخو�ش  �لعر�ق   ، �أن  �إىل  حممد  �سيخ  و��سار 
�لتطرف  قوى  �سد  ومت�سلة  حا�سمة  معارك  �الأيام 
�ل�سعب  م�سرة  لعرقلة  ي�سعى  �ليييذي  و�الأرهيييياب 
و�لتنمية، موؤكد� �أن �لوقوف بوجه �الأرهاب و�لق�ساء 
عليه �سيوفر حتما �حلياة �لكرمية للمو�طنني، وميهد 
�لطريق �ىل تذليل �ل�سعاب و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة 

للم�ساكل و�الأزمات.
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كركوك- فراس الحمداني

القوى والكرد يشترطون: إقالة المفوضية مقابل »رقبة« وزيرين وبقاء 7 من أعضائها في المجلس الجديد!!

المواطن تطالب بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام

واسط ترفض استقبال السفير التركي

األمن النيابية: على الحكومة تحييد رئيس إقليم 
كردستان من منصبه 

�ل�سبت،  �أم�ش  �للكا�ش،  �لنيابية حممد  �ملو�طن  �لنائب عن كتلة  : طالب  بغد�د_متابعة 
��ستهدف  �لذي  �الإجر�مي  �لتفجر  على  رد�  وذلك  �لعام،  �لعفو  قانون  تنفيذ  بايقاف 

منطقة �لكر�دة و�سط بغد�د م�ساء �جلمعة �ملا�سي.
�لقانون  هذ�  �قيير�ر  من  �سابقا  حذرنا  �لذي  �لوقت  “يف  �إنه   ، بيان  يف  �للكا�ش  وقال 
�رصعية  م�سوؤولية  تتحمل  �حلكومة  و�ليوم  �لعر�ق،  يف  �المن  يتحقق  مل  ما  وتنفيذه 

وقانونية ود�ستورية باحلفاظ على حياة �ملو�طن �لعر�قي”.
على  م�سدد�  �لكر�دة،  منطقة  حماية  عن  �مل�سوؤولية  �المنية  �الجهزة   ، �للكا�ش  وحمل 

�رصورة �أن ي�سود مبد�أ �لعقاب و�لثو�ب مع هذه �الجهزة.
حتى  و�حدة  �منية  بجهة  منوطًا  �لعا�سمة  �من  يكون   ، �أن  �رصورة  �إىل  �للكا�ش  ودعا 

ن�ستطيع �ن نحّملها �مل�سوؤولية ال �ن يناط بجهات متعددة.

�أم�ش  �لغنيماوي،  تركي  و��سط  حمافظة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �علن   : بغد�د_متابعة 
�ل�سبت، رف�ش �حلكومة �ملحلية ��ستقبال �ل�سفر �لرتكي.

مو�قف  تركيا �ساحبة  �ن  باعتبار  �ملوقف جاء  "هذ�  ،�ن  بيان  �لغنيماوي يف  وقال 
عد�ئية جتاه �لعر�ق، وكذلك �لت�رصيحات �الخرة لرئي�سها �رودغان �لذي تطاول على 
�لق�ساء  يف  كبر  وب�سكل  �ساهم  �لذي  وهو  �رهابية  منظمة  و�عتباره  �ل�سعبي  �حل�سد 
�أبنائه  بدماء  و�ملقد�سات  �لوطن  هذ�  تر�ب  و�سيانة  د�ع�ش  من  �الرهابيني  زمر  على 
�لطاهرة". و��ساف �أن تركيا، لها مو�قف عد�ئية كثرة مع �لعر�ق منها �أي�سا دخول 
لالإرهابيني  و�مل�ساعد�ت  �لدعم  تقدمي  عن  ناهيك  �لبالد،  �ىل  �ر��سيها  عرب  �الإرهاب 
وكذلك تطاولهم �مل�ستمر على �الأر��سي �لعر�قية وخ�سو�سا يف �سمال �لبالد و�خرها 

ق�سف ق�ساء �سنجار.
�ر�ش  بدخول  ت�سمح  لن  و�لتنفيذي  �لت�رصيعي  ب�سقيها  �ملحلية  �حلكومة   ، �أن  وبني 

�ملحافظة من هم متلطخون بدماء �الأبرياء.

بغد�د_متابعة : دعت جلنة �الأمن و�لدفاع �لنيابية، �ل�سبت، �حلكومة �إىل “حتييد” رئي�ش 
�إقليم كرد�ستان م�سعود �لبارز�ين من من�سبه و�إعادة �لدميقر�طية �إىل �الإقليم بعد “تاآمره” 
يف  �لرتكي”  �الحتالل  “�ساند  �لبارز�ين  �أن  �إىل  م�سرة  تركيا،  مع  �لعر�ق  وحدة  على 

�ملو�سل وي�ساهم يف �نق�سام �لعر�ق و”يدعم �الإرهاب” بكل و�سائله �ملتاحة.
وقال ع�سو �للجنة ��سكندر وتوت يف ت�رصيح ، �إن “على �حلكومة �لعمل على حتييد رئي�ش 
�إقليم كرد�ستان من من�سبه و�إعادة �لدميقر�طية �إىل �الإقليم بعد تاآمره على وحدة �لعر�ق 

و�سعبه مع �جلانب �لرتكي”.
و�أ�ساف وتوت �أن ، عقد م�سعود �لبارز�ين لقاء�ت �رصية مع �الأتر�ك و�الأمركيني بعيد� عن 
�الإعالم و�حلكومة دليل قطعي على تاآمره وعمله على م�رصوع تق�سيمي �إقليمي بالتعاون 
يف  �لرتكي  �الحتالل  �ساند  �لبارز�ين   ، �أن  �إىل  و�أ�سار  و�أمركا.  وتركيا  �خلليج  دول  مع 

�ملو�سل وي�ساهم يف �نق�سام �لعر�ق ويدعم �الإرهاب بكل و�سائله �ملتاحة.
وبني وتوت �أن ، �ل�سكوت عن تلك �ملخططات ي�سع �حلكومة يف موقف حمرج �أمام �ل�سعب 
وال�سيما بعد �حتالله �أجز�ء�ً و��سعة من كركوك و�ملو�سل ودياىل و�إعالنه �سمها �إىل �إقليم 

كرد�ستان من جانب و�حد.

العبادي: التنوع في بلدنا قوة وليس ضعفًا.. والكرد عراقيون من الدرجة األولى 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حتت �صعار" انت�صارنا 
العظيم طريقنا نحو 

ال�صالم" اقيم مهرجان 
الوحدة الوطنية الذي األقى 

فيه العبادي كلمته واكد 
فيها اأن العراق على اأعتاب 

مرحلة جديدة على الرغم 
من التحديات الكبرية 

وامل�صتمرة.

بغداد_خاص

�ال�سييتاذ يف �لعلييوم �ل�سيا�سييية م�سييطفى خليل توقع 
�قالة مفو�سية �النتخابات م�ست�سهد� بعملها �ملتفاوت 
ومييا نتج ميين �نتخابات �سييكك �لبع�ش مب�سييد�قيتها.
وقييال خليييل لي"�جلورنييال" �ن " جمل�ش �لنييو�ب وما 
يجري حتت قبته من �تفاقات �سيا�سييية قد ينتج عنها 
�لتو�سييل �ىل �تفاقات ت�سييب يف م�سييلحة �ملفو�سية 
"،مبينا " يف كل ��سييتجو�ب تتم �سييفقات بني �لكتل 
"ن�سييتنتج من �ملرحلة �الوىل لال�ستجو�ب  ".و��ساف 
�ن جمل�ش �لنو�ب �سييد �ملفو�سييية ومو�سييوع �قالتها 

يتم على �لرغم من �التفاقات".
و�سييوت جمل�ش �لنو�ب، �لثالثاء �ملا�سي )25 ني�سان 
2017(، علييى عييدم �لقناعة باأجوبيية رئي�ش جمل�ش 

�ملفو�سييية �لعليييا لالنتخابييات �رصب�سييت م�سييطفى، 
حيث �سييوت 119 نائبييا بعدم �لقناعيية باأجوبته يف 
حييني �سييوت 118 نائبا بالقناعيية باأجوبتييه، وذلك 
بعد �ال�ستجو�ب �لذي �أجر�ه �لربملان �الثنني �ملا�سي، 

بح�سور 170 نائبا.
بدورهييا ك�سييفت �لنائبيية عن جبهيية �الإ�سييالح عالية 
”حتييركات مريبيية“ �سييهدتها جل�سيية  ن�سيييف٬ عيين 
�لت�سييويت علييى �جوبيية �ملفو�سييية �لعليييا �مل�سييتقلة 
لالنتخابات٬ يف حني ��سييارت �إىل وجود توجه نيابي 
جلمع 80 توقيعا ل�سييحب �لثقة عن �ملفو�سية. وقالت 
ن�سيييف٬ �إن "�ل�سييفقات �ل�سيا�سية بق�سييية ��ستجو�ب 
�ملفو�سييية متييت بوجود عيير�ب �ل�سييفقات٬ وهو �حد 
�لنو�ب �ل�سييابقني"٬ مبينة �أن "�لتوجه نحو �ل�سفقات 
هييو موؤ�رص خطيير لال�سييتجو�ب٬ وكان البييد من وجود 

م�سيياحة للت�سييويت بالقناعيية �أو عدمهييا ولي�ييش عقد 
�سييفقات". و�أ�سييافت٬" الحظنييا حتييركات مريبة يف 
جل�سيية ��ستجو�ب �ملفو�سييية"٬ م�سييرة �إىل �أن "�للغط 
�حلا�سييل علييى �آلية �لت�سييويت هو ما يتعلييق باملادة 
61 ميين �لنظييام �لد�خلي٬ �لتي تن�ييش على �أن تكون 
�جلل�سيية حا�سييلة على 127 حا�رص� ميين �لعدد �لكلي 
للنو�ب٬ �أي ن�سييف �حلا�رصين +٬1 وهذ� مل يح�سل". 
ولفتت ن�سيييف �النتباه �إىل �أن "هنيياك توجهًا لتقدمي 
طلييب من قبل 50 نائبا ل�سييحب �لثقة عن �ملفو�سييية 
وهييذه �خلطييوة �الأخييرة �إذ� مييا ذهييب رئي�ييش جمل�ش 
�لنييو�ب �ىل �ملحكميية �الحتادييية لتف�سيير �ملييادة 59 
من �لد�سييتور و61 من �لنظام �لد�خلي حل�سم مو�سوع 
�لقناعة". و�سييّوت جمل�ييش �لنو�ب �لعر�قييي٬ �لثالثاء 
�ملا�سييي٬ على عدم قناعته باأجوبة رئي�ش �ملفو�سية 

�لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات �رصب�ست م�سطفى بفارق 
�سوت و�حد.  ويف �سييياق مت�سل، قال ع�سو �لربملان 
�لعر�قييي، حممد كييون، �إن "كتلة �الأحيير�ر" متكنت من 
جمع تو�قيع 80 نائبا لتحديد موعد �سييحب �لثقة عن 
مفو�سييية �النتخابات، موؤكد�، يف ت�رصيح �سييحايف، 

ت�سليم �لتو�قيع �إىل رئا�سة �لربملان.
و�أ�سييار �إىل �أن "كتلة �الأحر�ر" �سلمت �لتو�قيع، وطلبت 

حتديد موعد للت�سويت على �إقالة �ملفو�سية.
�ملا�سييي،  �لثالثيياء  �لعر�قييي،  �لربملييان  و�سييّوت 
بعييدم �قتناعييه باأجوبيية �ملفو�سييية �لعليا �مل�سييتقلة 
لالنتخابات عن �أ�سييئلة �ال�سييتجو�ب �لتييي تقدمت بها 
�لنائبيية ماجييدة �لتميمييي، و�تهمييت فيييه �ملفو�سييية 
يف  باال�سييرت�ك  الأجانييب  و�ل�سييماح  بي"�لف�سيياد 

�النتخابات �لعر�قية".
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