
اأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا، اأم�س الثالثاء، تف�سرياً 
عدد  عن  ت�سا�ؤالت  �سوء  يف  الد�ستور  من   )49( للمادة 

اع�ساء جمل�س النواب �جمال�س املحافظات.
�قالت املحكمة يف بيان ، اإن "املحكمة االحتادية العليا 
تلقت طلبًا بتف�سري املادة )49( �ن�سها )يتكون جمل�س 
النواب من عدد من االع�ساء بن�سبة مقعد �احد لكل مائة 
العراقي  ال�سعب  �ميثلون  العراق  نفو�س  من  ن�سمة  الف 
باأكمله..(، يف �سوء ثالثة ت�سا�ؤالت تقدمت بها االمانة 
العامة ملجل�س النواب". �اأ�ساف البيان، اأن ال�سوؤال اال�ل 
تعلق مبدى ان�رشاف ارادة امل�رشع اإىل اأن العدد )100( 

الف يخ�س امل�سوتني اأم عدد ال�سكان ب�سكل عام.
الرجوع  خللالل  من  �جللدت  املحكمة   ، اأن  اإىل  �ا�للسللار 
ان�رشاف  الد�ستور،  من  اأ�اًل(   /49( املللادة  ن�س  اإىل 
بن�سبة  النواب  جمل�س  اع�ساء  حتديد  اإىل  امل�رشع  ارادة 
العراقيني  نفو�س  ن�سمة من  الف  مائة  �احد ميثل  نائب 
الناحية  ال�سخ�سية �سواء من  النظر عن حالتهم  ب�رشف 
تن�رشف  �مل  االجتماعية  مراكزهم  مللن  اأ�  العمرية 
يف  الوارد  التعبري   ، اأن  على  ��سدد  امل�سوتني.  عدد  اإىل 
�س بعدد  الن�س الد�ستوري )ن�سمة( جاء مطلقًا �مل يخ�سَّ

امل�سوتني، �املطَلق يجري على اطالقه.
باملانع  تعلق  الثاين  الت�سا�ؤل   ، اأن  البيان  �اأ�للسللاف 
 )328( اإىل  النواب  جمل�س  مقاعد  تقليل  من  الد�ستوري 

مقعداً يف ظل عدم اجراء تعداد �سكاين.
عدد  زيللادة  اأن  �جللدت  املحكمة  اأن  اإىل،  النظر  �لفت 
يتطلب  النواب  جمل�س  يف  ميثلهم  من  عدد  اإىل  ال�سكان 
الد�ستور  اأ�اًل( من  مداخلة ت�رشيعية لن�س املادة )49/ 
�فق ال�سياقات املن�سو�س عليها يف املادة )142( منه 

�بال�سكل الذي يقلل عدد مقاعد املجل�س احلايل.

الداخلية  ال�سيا�سية  الرف�س على اجلهات  فلم يقت�رش 
اأي  رفع  االإيرانية،  اخلارجية  �زارة  عّدت  �امنا  فقط 
عماًل  كركوك  حمافظة  يف  العراقي  العلم  غري  علم 
يتعار�س مع الد�ستور العراقي �مثرياً للتوتر، موؤكدة 
الوطنية  �ال�سيادة  االأرا�للسللي  لوحدة  طهران  دعللم 

العراقية.
يف  قا�سمي  بللهللرام  اللللوزارة  با�سم  املتحدث  �قللال 
حمافظة  يف  االأخللرية  التطورات  ب�ساأن  له  ت�رشيح 
كركوك ، اإن "املوقف املبدئي االإيران يتمثل يف دعم 
�تاأكيد  العراقية  الوطنية  �ال�سيادة  االأرا�سي  �حدة 
التزام كل االأطراف بالد�ستور �معاجلة اخلالفات يف 

هذا البلد عن طريق احلوار �االآليات القانونية".
علم  اأي  رفع  فاإن  املنطلق  هذا  من  قا�سمي،  �اأ�ساف 
للد�ستور  �فقا  التي  كركوك  يف  العراقي  العلم  غري 
نعّده  االحتادية،  احلكومة  ل�سيادة  تخ�سع  العراقي 

عماًل يتعار�س مع الد�ستور �مثرياً للتوتر.
املناطق  �تطهري  االإرهللاب  مكافحة   ، اأن  اإىل  �اأ�سار 
�داع�س  التكفرييني  االإرهابيني  دن�س  من  املتبقية 
العراقي  �ال�سعب  احلكومة  تواجهها  ق�سية  اأهم  هما 

�التي �ساندتهما �التزال ت�ساندهما ايران. 
االأطلللراف  لبع�س  االأخلللرية  االإجللللراءات  اأن  �تللابللع، 
العراقية يف كركوك تثري القلق الأنها ميكن اأن حترف 
جزءا من طاقات احلكومة �ال�سعب العراقي عن م�سار 
ال�سيا�سية  للق�سايا  تهدرها  �اأن  االإرهللاب  مكافحة 

الداخلية.
علي  بن  الرتكي  الللوزراء  رئي�س  عّد  اخر  جانب  من 
يلدرمي اأن ت�رشيحات م�سوؤ�يل اإقليم كرد�ستان ب�ساأن 
اإجراء اال�ستفتاء حول ا�ستقالل االإقليم “غري مقبولة”، 
يف  جلدتها”  “اأبناء  دعم  �ستوا�سل  تركيا  اأن  موؤكداً 

املنطقة.
اأن  الرتكية،  الللوزراء  رئا�سة  عن  �سادر  بيان  �ذكللر 
ا�ستقبل  يلدرمي  علي  بن  الرتكي  اللللوزراء  “رئي�س 
ال�ساحلي  اأر�سد  العراقية  الرتكمانية  اجلبهة  رئي�س 
اآخر  “تنا�ال  اأن الطرفني  اأنقرة”، مبينًا  يف العا�سمة 
امل�ستجدات يف عموم العراق، �حمافظة كركوك على 

�جه اخل�سو�س”.
�قال يلدرمي، بح�سب البيان، اإن ت�رشيحات م�سوؤ�يل 
ا�ستفتاء  اإجراء  بخ�سو�س  العراق  الكردي يف  االإقليم 

حول ا�ستقالل االإقليم غري مقبولة.
يف  جلدتها  اأبللنللاء  دعللم  �ستوا�سل  تركيا  اأن  �اأكلللد، 
�سفًا  الوقوف  اإىل  العراق  تركمان  داعيًا  املنطقة، 

�نبذ  تواجههم  الللتللي  التحديات  �جلله  يف  �احلللداً 
الطائفية �االختالفات املذهبية فيما بينهم.

يف حني بني ع�سو جمل�س النواب العراقي عادل نوري 
"نواب  اإن  نيوز"   لل"اجلورنال  خا�س  ت�رشيح  يف 
العراقي  �الربملان  الكرد�ستاين  اال�سالمي  االحتللاد 
كركوك  حمافظ  لزيارة  كركوك  اىل  توجهوا  الفدرايل 
اال�سبوع  كركوك  حمافظة  جمل�س  قرار  خلفية  على 

املا�سي �كذلك قرار الربملان العراقي". 
الد�ستورية  القرارات  لدعم  اتينا   " النوري،  �ا�ساف 
للتعاي�س  بالن�سبة  اهمية  من  لها  ملا  املحافظة  يف 
ال�سلمي بني املكونات يف املحافظة ، الفتا النظر اىل 
تاأييده قرار جمل�س املحافظة، �عادا ان قرار جمل�س 
حمافظة كركوك قرار د�ستوري ي�ستند اىل املادة 58 
��سع  لديه  كركوك  حمافظة  �جمل�س  الد�ستور،  من 

خا�س �ادارة خا�سة".
القانون  عن  نتحرى  نوابًا  بو�سفنا  نحن  �اأ�للسللار، 

االعالمي  �التهريج  املزايدات  عن  بعيداً  �الد�ستور 
الربملان  فعله  ما  �اأن  امل�سبقة  االنتخابية  �الدعاية 
قرار  اتخاذ  ��سيتم  مت�رشعة  خطوة  كان  االحتللادي 
باالجماع من قبل جميع املكونات ال�سيا�سة اإذ النريد 
هكذا قرارات ان تكون مفرقا بني املكونات ال�سيا�سية 

�من ثم بني ابناء ال�سعب العراقي.
باإقالة  الللنللواب  من  عللدد  طالب  مت�سل  �سياق  �يف 
اقليم  علم  رفع  تداعيات  خلفية  على  كركوك  حمافظ 
احلكومية  �املللوؤ�للسلل�للسللات  املللبللاين  فللوق  كرد�ستان 

ملحافظة كركوك.
القائمة  عن  ال�سابق  الللنللواب  جمل�س  ع�سو  �قالت 
حمافظ  “اقالة  اإن  بيان  يف  الللد�ري  عتاب  العراقية 
الدخاله  �للرش�ريللًا،  بللات  كللرمي،  الدين  جنم  كركوك 
،مبينة  عقباها  الحتمد  خطرة  ازمللة  يف  املحافظة 
اأن” مامتر به املحافظة من احداث �سلبية مت�سارعة 
حتركا  تتطلب  منها  الكبري  اجلزء  حمافظها  يتحمل 

باقالة املحافظ �منع فتيل  حكوميا �نيابيا �رشيعا 
االزمة قبل ��سولها اىل نقطة الميكن القبول بها”.

متعاي�سون  املحافظة  مكونات  ان  الد�ري،  �ا�سافت 
�ادخالهم  م�ساكل،  د�ن  مللن  طويلة  فلللرتات  منذ 
�خلق  فْرقتهم  منها  الغاية  جديدة  ازمللة  اتللون  يف 

�رشاعاتفي  العراق ��سعبه يف غنى عنها.
حرب  على  الللرتكلليللز  اجلميع  على  ان  �ا��للسللحللت، 
االرهاب �الق�ساء عليه �حترير مدننا العزيزة �اعادة 
اهلنا النازحني اليها بدال عن حما�الت البع�س خلق 

ازمات جديدة �ت�ستيت اجلهد الوطني المور اخرى.
الربملانية  م�ستقلون  كتلة  رئي�س  طالب  جهته،  من 
العبادي باقالة  الوزراء حيدر  ، رئي�س  اللبان  �سادق 
حمافظ كركوك ، �انزال علم اقليم كرد�ستان من د�ائر 
العراقي  العلم  ، �االبقاء على  املحافظة �موؤ�س�ساتها 

فقط.
�جمل�س  حمافظ  “قرار  اإن  بيان  يف  اللبان،  �قللال 

اقليم  علم  برفع  الد�ستور  يخرق  كركوك  حمافظة 
كرد�ستان اىل جانب العلم العراقي يف املحافظة”.

�ا�ساف، ان هذا القرار قد يوؤدي اىل خالفات حقيقية 
بني  ال�سلمي  �التعاي�س  الوطني  الن�سيج  ت�رشب 
العملية  يف  �سلبي  ب�سكل  �يوؤثر   ، كركوك  مكونات 
االلتزام  اىل  احللوج  الللعللراق  ان  �قللت  يف  ال�سيا�سية 
بالهد�ء �حفظ االمن العام ، �التما�سك ، �لي�س خلق 

م�ساكل �اثارة الفنت داخل املجتمع.
�ا��سح اللبان  ان القرار برفع علم االقليم يف كركوك 
 ، االقليم  يف  ال�سيا�سية  امل�ساكل  على  للتغطية  هو 
�احراجهم  التما�سك  على  جميعا  االكللراد  �الجبار 
للوقوف مع هذا القرار  ، الفتا النظر اىل  ان قرار رفع 
العلم الكردي يف كركوك ، يعد ازمة ُت�سدرها االحزاب 
الوحدة  ح�ساب  على  ال�سيا�سية  العملية  اىل  الكردية 

الوطنية �امل�سلحة العامة للبلد .
اما رئي�س كتلة املواطن النيابية حامد اخل�رشي  فقد 
اإدخال  �عدم  التهدئة  اىل  كركوك  يف  االأطللراف  دعا 

املحافظة يف اأزمة �سيا�سية.
ال�سيا�سية  “القوى  اإن   ، بيان  يف  اخل�رشي  �قللال 
اإدخللال  �عللدم  العقل،  لغة  تغليب  عليها  كركوك  يف 
�اأزمات ميكن تالفيها  اأجواء مت�سنجة  املحافظة يف 
حاليًا، من د�ن اللجوء اىل قرارات بعيدة عن التوافق 
الذي بنيت عليه العملية ال�سيا�سية يف العراق اأجمع”.

حل  يف  الد�ستور  اىل  االحتكام  �رش�رة   ، اإىل  �اأ�سار 
اال�سكاليات �عدم التعامل بحزبية �فئوية �االبتعاد 
عن الت�رشيحات التي توتر االجواء �ترك لغة التنابز، 
�اجللو�س حول طا�لة �احدة �ترحيل املواد اخلالفية 
اإنتهاء املعارك يف االرا�سي املغت�سبة من  اىل حني 

قبل ع�سابات داع�س االإجرامية.
معركة  على  مقبلة  املحافظة  اأن  اخل�رشي،  �اأ��سح 
من  املللوؤمللل  �كلللان  )احلللويللجللة(  لتحرير  م�سريية 
االجواء  تهيئة  املحلية  �احلكومة  املحافظة  جمل�س 
ال�سعبي  القوات االمنية �احل�سد  املنا�سبة لذلك �دعم 

�البي�سمركة لتخلي�س املحافظة من زمر داع�س.
يذكر ان حمافظة كركوك تعي�س ازمة مت�ساعدة على 
خلفية رف�س حمافظها �االع�ساء الكرد يف جمل�سها 
الكردي  العلم  بانزال  النواب  جمل�س  لقرار  االمتثال 
العراقي مرفوعا على موؤ�س�ساتها  العلم  �االبقاء على 
قائمة  ع�سو  باعالن  اكللر  االمللر  ليتطور  الر�سمية 
احمد  كركوك  حمافظة  جمل�س  يف  املتاآخية  كركوك 
الع�سكري بان املجل�س �سيطالب يف االجتماع بتنفيذ 
احد بنود املادة 140 من الد�ستور العراقي �الذي هو 

اجراء ا�ستفتاء يف كركوك.
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بغداد_متابعة

المالكي والعبادي يرأسان قائمتي الدعوة.. والصدريون خارج التحالف الوطني انتخابيًا

الجنائية المركزية: السجن 10 سنوات لمنتحل 
صفة لواء في الجيش

العالق يبحث مع السفير الكويتي إطفاء آبار النفط 
في حقول القيارة من قبل الشركات الكويتية

حمودي يطالب بتوسيع النطاق المعلوماتي 
لمحاربة اإلرهاب

بغداد_متابعة : اعلن جمل�س الق�ساء االعلى، الثالثاء، ان املحكمة اجلنائية املركزية 
ا�سدرت حكمًا بال�سجن على مدان انتحل �سفة لواء يف اجلي�س العراقي.

يف  الثانية  "الهيئة  اإن  بيان  يف  بريقدار  ال�ستار  عبد  املجل�س  با�سم  املتحدث  �قال 
املحكمة اجلنائية املركزية نظرت يف دعوى متهم بانتحال �سفة �سابط برتبة لواء 
التوا�سل  مواقع  على  �همية  �سفحة  اأن�ساأ  "املتهم  اأن  بريقدار  �تابع  اجلي�س".  يف 
االجتماعي لغر�س االحتيال على مواطنني �اخذ مبالغ مالية منهم على اأمل تعيينهم 

اأ� نقلهم ا� اعادتهم اإىل اخلدمة".
"احد املواطنني تولدت لديه �سكوك باأنه �سوف يقع �سحية هذا املتهم  ان  م�سريا اىل 

بعد اأن طلب منه 700 د�الر لغر�س اعادته اإىل اخلدمة �قام باالإخبار عن احلادثة".
�تابع بريقدار اأن "عملية القب�س على املتهم ح�سلت بعد ن�سب كمني له"، الفتا النظر 
اىل اأن "جميع االدلة كانت كافية الإدانته �احلكم عليه بال�سجن ملدة ع�رش �سنوات �فق 

احكام القرار 160 ل�سنة 1983".

بغداد_متابعة: بحث االأمني العام ملجل�س الوزراء، مهدي العالق ، مع ال�سفري الكويتي 
يف العراق �سمال الزمانان عملية اإعادة اعمار املناطق املحررة من ع�سابات داع�س 
االرهابية. �ذكر بيان لالأمانة ، اأن "ال�سفري الكويتي �سلم االأمني العام ملجل�س الوزراء 
ن�سخة ك�سف باملدار�س الكرفانية يف خميمات النازحني، �ن�سخة ك�سف باملدار�س التي 
ع�رشية،  مدار�س  �هي  العراق،  مناطق  من  عدد  يف  الكويتية  التنمية  �سند�ق  مولها 

�جمهزة باملختربات �املكيفات �امل�ستلزمات االأ�سا�سية".
�اأ�ساف البيان ان اجلانبني بحثا عملية اإعادة اعمار املناطق املحررة، اذ اأكد االأمني 
العام ملجل�س الوزراء ان املوؤمتر االأخري الإعمار املناطق املحررة الذي �سارك فيه جميع 
�كالء الوزارات �املحافظني، قام بتحديد اأ�لويات م�ساريع املحافظات، �كل حمافظة 

ح�سب احتياجاتها. 
حقول  يف  النفط  اآبللار  الإطفاء  املبذ�لة  اجلهود  اىل  تطرق  االجتماع   ، ان  اىل  �اأ�سار 

القيارة، من قبل ال�رشكات الكويتية املتخ�س�سة.

بتو�سيع  الثالثاء،  حمودي،  همام  النواب  جمل�س  رئي�س  نائب  طالب  بغداد_متابعة: 
اإجراءات عاملية فورية لدحر  النطاق املعلوماتي ملحاربة االإرهاب، داعيًا اإىل اتخاذ 

تنظيم “داع�س” االإجرامي.
�قال مكتب حمودي يف بيان ، اإن “ع�سو هيئة رئا�سة جمل�س النواب همام حمودي 
التقى الوفد الكندي، يف اإطار جمريات اأعمال موؤمتر االحتاد الربملاين الد�يل املنعقد 
تو�سيع  بل”�رش�رة  الللد�يل  املجتمع  للبيان،  �فقًا  حمودي،  طالب  بنغالد�س”.  يف 

النطاق املعلوماتي ملحاربة االرهاب”.
��سدد حمودي على اأن ، حتقيق اأمن ��سالمة �سعوب العامل مهم للغاية �ال يحتمل املزيد 

من االنتظار، موؤكدا �جوب اتخاذ اإجراءات عاملية فورية لدحر داع�س.

بين مطالبات بإقالة محافظ كركوك إلدخاله المحافظة بأزمة سياسية... أنقرة وطهران تعارضان رفع العلم الكردستاني 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�ضط ال�ضجة التي اثريت 
ازاء رفع علم كرد�ضتان 

يف كركوك عربت جهات 
�ضيا�ضية عراقية عديدة 
عن رف�ضها القاطع لهذا 

االمر الذي و�ضفه البع�ض  
باأنه امر " غري قانوين " 
و�ضوف يخلف رفع العلم 

الكرد�ضتاين يف مباين 
كركوك نتائج �ضلبية يعود 

اولها واخرها على املواطن 
العراقي.

بغداد_فاطمة عدنان

امللا املحلللل ال�سيا�سي جا�سم املو�سوي فريى غري ذلللك بالقول ان "خطابات 
رئي�للس التحالللف الوطني عمار احلكيللم ال ميكن تطبيقها علللى ار�س الواقع  

لكونه ي�سعى اىل جتا�ز االخطاء  من خالل دعم التحالف بالدماء اجلديدة.
�قال املو�سوي يف ت�رشيح لل اجلورنال ، هنالك �سباق �تناف�س على ا�سوات 
الناخبني من خالل طرح بع�س االفكار التي جتذب املواطن �ا�ساف ال ميكن 
للتحالللف الوطني ان يت�سللكل على ا�سا�س كتلة �احللدة ال�سيما �ان املناف�سة 
�رش�سللة مللا بني العبللادي �املالكللي على تزعللم القائمللة.  �تابللع املو�سوي 
قوللله ان " �سخ�سيللات يف التحالللف غللري را�سيللة عن اخطاء بع�للس الوزراء 
�ُتعللّد حجر عرة امام خطوات احلكيم ا�سافللة اىل املناف�سة ال�رش�سة ما بني 
العبادي �املالكي" منوها بان "املالكي ا�فر حظا من العبادي �احلكيم يف 
جمل�للس النواب" .  ع�سو كتلة املواطن النيابية حممد امل�سعودي كان له راأي 

خمالللف ملا قاللله املطلبي اذ قال لل "اجلورنال" ان "جميللع الكتل ال�سيا�سية 
املكوِّنة للربملان ادركت اأخرياً انها ال ت�ستطيع العمل ب�سكل فردي، �يجب ان 
تتجا�ز ما ح�سل من اخطاء يف ال�سابق �منها العمل على الطائفية �احلزبية 
�الفئويللة"، مبينا ان "الكتل �جدت نف�سها جمربة على ان َتعرب هذه الق�سايا 
بغيللة ترك انطباع جيد لدى ال�سعللب العراقي، من خالل تكوين اغلبية �طنية 
ال اغلبيللة �سيا�سيللة". �ا�سار امل�سعللودي اىل ان "كل الكتللل الربملانية ت�سعى 
لت�سكيللل كتلللة �طنية عابللرة للطائفية، �ان هللذا اخليار مطللر�ح لكل الكتل 
ال�سيا�سيللة"، مبينا ان "التحالف الوطني �سي�سرتك يف الكتلة الوطنية العابرة 
للطائفيللة". �ا��سللح امل�سعودي ان "التحالف الوطني �سللواء دخل يف قائمة 
�احللدة ا� قائمتللني، �ستكون هنللاك كتلة �طنية عابللرة للطائفية �معار�سة 
�طنيللة اي�سللا، �هذا هللو العمل احلقيقللي للق�ساء علللى الطائفيللة �احلزبية 
�الفئويللة، لبنللاء العراق اجلديللد". �بني امل�سعللودي ان "العمل علللى ت�سكيل 
قائمة �طنية بداأ العمل عليها قبل ما يقارب ال�سنة، للخال�س من املحنة يف 

العللراق، �قد مت تقدمي الت�سويللة ال�سيا�سية متهيداً لذلك، �بالتايل خيار الكتلة 
العابللرة للطائفيللة مرهون بنجاح الت�سوية ال�سيا�سيللة"، مو�سحا انه "مل تتم 
ت�سميللة الكتلة اجلديدة العبارة للطائفية، �احلديث عن تفا�سيلها االن �سابق 
ال�انه". يف املقابل ُيجري التيار ال�سدري حواراته ال�ستقطاب رئي�س الوزراء 
�بع�س القوى العلمانية �ممثلي االأقليات٬ لت�سكيل قائمة "عابرة للطائفية". 
لكللن نوابًا كللرداً ��سّنة عّد�ا احلديث عن "حكومة اغلبيللة" اأمر �سابق الأ�انه٬ 
م�سدديللن على �رش�رة الرتكيللز على حترير املدن املحتلة٬ �تعزيز الثقة بني 
املكونللات٬ �ذلللك علللى خلفية دعوة رئي�للس التحالف الوطنللي عمار احلكيم 
اأخللريا٬ً اىل ت�سكيللل حكومة "اأغلبية �طنيللة"٬ داعيا اإىل تغيللري املنهج الذي 
ُيدار به النظام ال�سيا�سي من ال�رشاكة الوطنية اىل االأغلبية �االأقلية الوطنية. 
قيادي بارز يف حزب الدعوة االإ�سالمية٬ اأكد اأن "الكتل ال�سيعية متوا�سلة يف 
اجتماعاتها بعدما حققت تقاربا كبريا خالل املدة االأخرية٬ �ح�سمت الكثري 

من خالفاتها �هي ت�ستعد لالإعالن عن حتالفها االنتخابي اجلديد". 
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