
�أم�س  �لزيدي،  كامل  �لوطني  �لتحالف  عن  �لنائب  �أعلن 
للتحالف  �لعامة  �لهيئة  �جتماع  حم��اور  �ب��رز  �الثنني، 
�أن  �إىل  م�شري�  �لعبادي،  حيدر  �ل���وزر�ء  رئي�س  بح�شور 
�شت�شهد  �ملقبلة  �لقليلة  �اليام  باأن  �ملجتمعني  �بلغ  �الأخري 
�لزيدي يف ت�رصيح �شحفي،  �لنهائي. وقال  �لن�رص  �إعالن 
�م�س،  م�شاء  عقدت،  �لوطني  للتحالف  �لعامة  “�لهيئة  �إن 
�جتماعها �العتيادي بح�شور رئي�س جمل�س �لوزر�ء حيدر 
�لعبادي، حيث متت مناق�شة �مللفات �ملدرجة على جدول 
“�لعبادي ��شتعر�س تطور�ت  �أن  �أعمال �لهيئة”. و�أ�شاف، 
�لعمليات �لع�شكرية يف مدينة �ملو�شل و�النت�شار�ت �لتي 
�أن  يحققها �بطال �لقو�ت �الأمنية و�حل�شد �ل�شعبي”، مبينا 
�أن �يامًا قليلة تف�شلنا عن  �أكد خالل �الجتماع  “�لعبادي 
�إعالن �لن�رص �لنهائي على �الإرهاب”. و�و�شح �لزيدي، �أن 
�النتخابات  مفو�شية  عمل  متديد  رف�شه  جدد  “�الجتماع 
للمفو�شية  جدد  �أع�شاء  �ختيار  يف  �الإ���رص�ع  �أهمية  و�أكد 
�لزمني  �ل�شقف  �شمن  و�خلربة  �لكفاءة  �أ�شا�س  على  مبني 
�إىل و�شع  �ملحدد”. من جانب �خر دعا �لتحالف �لوطني، 
�لبالد، يف  “�خلطف �ملنظم” �لتي جتري يف  حد لعمليات 
وذكر  �النتخابات.  مفو�شية  رف�شه متديد عمل  حني جدد 
�أن   ، �حلكيم  عمار  �ل�شيد  �لتحالف  رئي�س  ملكتب  بيان 
�أعمال  جدول  على  �ملدرجة  �مللفات  ناق�شو�  “�ملجتمعني 
�لهيئة ، حيث مت ��شتعر��س �النت�شار�ت �لتي حتققها قو�تنا 
�الأمنية �لبطلة يف �ملو�شل �حلدباء ، وكذلك �لو�شع �الأمني 
بها  تقوم  �لتي  �ملنظم  �خلطف  وعمليات  �لبالد  عموم  يف 
�لع�شابات �الإجر�مية م�شددة على �رصورة و�شع حد لهذه 

�لعمليات و�ن ي�شعر �ملو�طن �لعر�قي باالأمن و�ال�شتقر�ر.

جاء ذلك خالل تروؤ�شه �جتماًعا ت�شاورًيا للجنة 
روؤ���ش��اء  م��ع  �لربملانية  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�ل�شعودية  �جل��و�ر  ل��دول  �لدبلوما�شية  �لبعثات 
حول  و�إير�ن  و�لكويت  و�شوريا  و�الردن  وتركيا 
ومعطيات  �ملنطقة  ل���دول  �لر�شمي  �خل��ط��اب 

�ملرحلة �حلالية.
�أن �ملنطقة متر مبرحلة من ��شد مر�حل  و�أو�شح 
د�خلية  وحتديات  خطورة  وحا�رصها  تاريخها 
�جليو�شيا�شية  �خلارطة  بن�شف  تهدد  وخارجية 
خارطة  حافات  على  �شعوبها  وو�شع  �حلالية 
جيو�شيا�شية �أخرى قد حتمل يف د�خلها عنا�رص 
عو�قبه  حتمد  ال  و�ذى  �أ�شمل  وفناء  �أخطر  دمار 
�مل�شوؤولية  و�أن  �جمع،  و�الن�شانية  �ل�شعوب  على 
�لتاريخية حتتم عدم �الجنر�ر �إىل معارك ثانوية 
�الرهاب  �نهاء  وهي  �الهم  �ملعركة  عن  تلهينا 
وعنو�نه  ��شمه  ع��ن  �لنظر  ب�رصف  و�لتطرف 

وتوجهاته و�أدو�ته.
�لفكرية  �خلالفات  تاأجيل  ���رصورة  على  و�شدد 
�لق�شايا  م��ع  �لتعاطي  ومنهج  و�ل�شيا�شية 
و�ن  �ملنطقة،  ل��دول  �مل�شرتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت 
�الرهاب  ملو�جهة  و�ح��ًد�  جماعًيا  موقًفا  تتدبر 
قد  مكان  �أي  يف  �رصوره  من  �شعوبها  وتخلي�س 
فايرو�شاته  لنمو  مثالية  حا�شنات  فيه  تتو�فر 

�لتدمريية.
�ل�رص�عات  جلم  نحو  �جلميع  �شعي  �أهمية  و�أكد 
باحلكمة  �ملنطقة  بلد�ن  من  �أي  يف  �لد�خلية 
�الآخر قبل حتوله  �لنف�س و�حتو�ء  و�لتدبر وطول 
"�خماد  على  �لعمل  وكذلك  م�شاد..  �شالح  �إىل 
ذلك  �إىل  ��شتطعنا  ما  �لد�خلية  �لنار  فوهات 
�شبياًل عرب �مل�شاحلات �ملجتمعية وغلق �شنابري 
�لفتنة و�حلقد و�لرتب�س و�لرتب�س �مل�شاد ومنع 
�ن  من  و�ل�رص  �ل�شوء  بنا  تريد  �لتي  �ال�شابع 
متتد �لينا"، كما نقل عنه بيان �شحايف ملكتبه 

�العالمي.
�إىل ذلك، و�شل �أكرث من 20 �ألف �شخ�س �إىل خميم 
حمام �لعليل للنازحني يوم �خلمي�س �ملا�شي، �أي 
وحيث  �ل�شابق،  �ليوم  عن  �أ�شعاف  �شتة  بزيادة 
دفع �ل�رص�ع �الآن �لعدد �الإجمايل للنازحني من 

�ملو�شل �إىل نحو ن�شف مليون �شخ�س.
�لعر�ق  يف  لالجئني  �لرنويجي  �ملجل�س  وق��ال 
�لعليل  حمام  يف  �فتتح  �لذي  �لطو�رئ  مركز  �إن 

قرب �ملو�شل قبل �شتة �أ�شابيع، ��شتقبل �إ�شابات 
ناجتة عن �ل�شدمة باالأم�س �أكرث من �أي يوم �آخر 
منذ �فتتاحه، يف حني مت �إيو�ء �آالف �الأ�شخا�س 
�أن  �إال  �لعليل  حمام  يف  عبور  موقع  يف  موؤقتًا 
�إىل  �الأ�شخا�س  معظم  تنقل  �لعر�قية  �ل�شلطات 

خميمات �لنازحني يف �رصق �ملو�شل.

يف  لالجئني  �لرنويجي  �ملجل�س  مدير  وق��ال 
" نحن ن�شاعد  �لعر�ق هايدي ديدري�س يف بيان 

كل من ي�شل �إىل حمام �لعليل".
�ألف   13 نحو  على  و�ملاء  �لغذ�ء  �ملجل�س  ووزع 
�ل�شهر  من  �لعا�رص  �الأرب��ع��اء  ي��وم  منذ  �شخ�س 
�حلايل، بينما يقوم حاليا بتوزيع �حل�شري على 

�الأ�شخا�س �لذين يقيمون موقتًا يف حمام �لعليل.
�ملو�شل  عن  �لنائبة  دعت  نف�شه،  �ل�شعيد  وعلى 
خمتلف  م��ن  �ل��ع��ر�ق  ع�شائر  �لعبيدي  جميلة 
�الطياف ومرجعية �لنجف �إىل �إر�شال م�شاعد�ت 
�إىل �لنازحني من �جلانب �الأمين  غذ�ئية وعينية 
بالتحديد،  �لعقرب  نقطة  يف  �لقاطنني  للمدينة 

�ملزيد  خ��روج  بعد  �أع��د�ده��م  �زد�دت  و�ل��ذي��ن 
يف  �لعبيدي  و�شددت  �ملعارك.  و�شط  من  منهم 
بيان على �رصورة �لوقوف مع �لعو�ئل �لنازحة 
�خلارجني  �ع��د�د  �رتفعت  �ن  بعد  وم�شاعدتها 
�حلكومية  �مل�شاعد�ت  ت�شعفهم  ومل  �ملدينة  من 
�الع���د�د  كثافة  نتيجة  �مل��ح��دودة  و�ملحلية 
�لنازحة. و��شادت مبوقف قو�ت مكافحة �اٍلرهاب 
�لتي  �ل�رصيع و�جلي�س  و�ل�رصطة �الحتادية و�لرد 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  ومتوينهما  معوناتها  قدمت 
وتقا�شمتها مع �لنازحني يف موقف �ن�شاين فريد.
�شليم  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  دعا  �خر  جانب  من 
�جلبوري، �ىل ت�شكيل جلنة عليا تنفيذية خا�شة 
و�لتاريخية  �الأث��ري��ة  �ملناطق  �إع��م��ار  ب��اإع��ادة 
و�لدينية، م�شري� �إىل �أن �الآثار يف �لعر�ق تعر�شت 
�إىل عمليات تخريب ممنهجة وهو ما ينذر بخطر 

كبري  باإمكانية خر�بها.
�ملوؤمتر  خالل  �لقاها  كلمة  يف  �جلبوري  وقال 
�ل�شياحي  �لو�قع  ومعاجلات  بتحديات  �خلا�س 
و�الآثاري يف �لبلد، �إن “�الأثار يف �لعر�ق تعر�شت 
�الإرهاب  قبل  من  ممنهجة  تخريب  عمليات  �إىل 
يف  �ملهمة  و�لتاريخية  �لدينية  �الماكن   طالت 
�ملناطق �لتي �حتلها د�ع�س ، وهو ما ينذر بخطر 
�إذ� مل  كبري  باإمكانية خر�ب هذه �ملو�قع �ملهمة 
يتم تد�رك هذه �مل�شكلة من خالل �عادة ترميمها 
متخ�ش�شة  جهات  خالل  ومن  �حرت�فية  بطرق 
ذ�ت  �لدولية  و�جل��ه��ات  �ملنظمات  من  وبدعم 

�لعالقة”.
و�أ�شاف �أنه “نتج عن عمليات �لتخريب �ملنظمة 
للكثري  تهريب  �الإرهابية  �جلهات  مار�شتها  �لتي 
�ل�رصية  �الأ�شو�ق  يف  وبيعها  �لعر�قية  �الآثار  من 
لالآثار وهو ما يتطلب مزيد� من �لبحث و�لتق�شي 
�لدولية  �لتي  �الأمنية  �جلهات  مع  بالتو��شل 
تر�قب حركة �الثار و�ملمتلكات �لعائدة للعر�ق”.
�ل�����رصوري  “��شبح م��ن  ب��اأن��ه  ون��وه �جل��ب��وري 
ت�شكيل جلنة عليا تنفيذية خا�شة باإعادة �إعمار 
�لتي  و�لدينية  و�لتاريخية  �الأث��ري��ة  �ملناطق 
�خلا�شة  �ملو�زنات  تر�شد  و�أن  �الإرهاب  دمرها 
عاجل  دع��م  �ىل  حتتاج  لكونها  �مل��و�ق��ع  بهذه 
ونوعي”، الفتًا �لنظر �إىل �أن “�لعر�ق ي�شم عدد�ً 
و�لتي  �لفريدة  �ل�شياحية  �ملو�قع  من  قليل  غري 
هي م�شب  �هتمام �ملاليني من �ل�شياح من جميع 
�أنحاء �لعامل على �ختالف �هتماماتهم و�ديانهم 

وطو�ئفهم”.
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نواب: مبادرة »عفا الله عما سلف« حصان طروادة إلعادة متورطين بالدماء إلى الحياة السياسية

رئيس كتلة نيابية يقترح تعديل قانون االنتخابات 
وفق آلية األعلى أصواتًا

نائب يطالب بتشكيل حكومة طوارئ إلدارة 
محافظة نينوى

محافظ كركوك: ال توجد حتى اآلن خطة واضحة 
لتحرير الحويجة

لتعديل  �الثنني، مقرتحا  �أم�س  �لف�شيلة عمار طعمة،  رئي�س كتلة  : قدم  بغد�د_متابعة 
للقائمة  �النتماء  عن  �لنظر  ب�رصف  ��شو�تا  �العلى  �آلية  وفق  �النتخابات  قانون 
�ل�شيا�شية. وقال طعمة يف بيان ، �إن "و�حدة من �هم ��شباب �الخفاق �ل�شيا�شي و�لف�شل 
يف �د�رة �ل�شلطة هي قانون �النتخابات غري �ملن�شف �لذي ينتج خريطة �شيا�شية متثل 

�الحز�ب �ل�شيا�شية �كرث من متثيلها جلمهور �لناخبني".
�العلى  �آلية  وفق  �ملقاعد  توزيع  نظام  و  �النتخابات  قانون  ب�"تعديل  طعمة،  وطالب 

��شو�تا من بني �ملر�شحني ب�رصف �لنظر عن �النتماء للقائمة �ل�شيا�شية".
ب�شكل  �القرت�ع  ��شرتط  �لذي  �لد�شتوري  �ملبد�أ  مع  ين�شجم  �ملقرتح  "هذ�  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�نتقال  خالل  من  �ملبا�رص  غري  �النتخاب  جت�شد  �ل�شابقة  �لقو�نني  كانت  بينما  مبا�رص 
�ر�دتها �لتي �ختارت مر�شحا باأ�شو�ت عالية �ىل مر�شح باأ�شو�ت قليلة مل تتجه وتتعلق 

�ر�دة �لناخب باختياره".

�ىل  �الثنني،  �لربيفكاين،  فار�س  نينوى  حمافظة  عن  �لنائب  دعا   : بغد�د_متابعة 
�ال�رص�ع بتحرير �ملناطق �لتي التز�ل حتت �شيطرة تنظيم د�ع�س يف �ملحافظة وت�شكيل 
حكومة طو�رئ تقوم باإد�رة �ملحافظة، مطالبا بعقد �حدى جل�شات جمل�س �لوزر�ء يف 

�ملناطق �ملحررة منها.
بتحرير  �ال�رص�ع  "يجب  �إنه   ، �لربملان  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  �لربيفكاين  وقال 
�ملناطق �لتي حتت �شيطرة تنظيم د�ع�س و�ن يتم حترير �ملو�طن �ملو�شلي"، مطالبا 
�ملناطق  يف  نينوى  حمافظة  يف  �ملقبلة  جل�شاته  �حدى  يعقد  باأن  �لوزر�ء  "جمل�س 

�ملحررة الإعادة �لثقة �ىل �أهايل �ملحافظة".
و�شدد،على "�رصورة ت�شكيل حكومة طو�رئ تقوم باإد�رة حمافظة نينوى، لتقدمي �لدعم 
و�لدو�ء  �لغذ�ء  يف  �لفادح  �لنق�س  ل�شد  �ملخيمات  يف  و�ملقيمني  للمحررين  �الغاثي 
بناء  بخطة  و�لبدء  و�ال�شتقر�ر  �المن  ولفر�س  كرمية  حلياة  �خلدمات  وبقية  و�ل�شكن 

�شاملة كاملة لبناء �ملحافظة �ملنكوبة".

لروؤ�شاء  �جتماعا  �الثنني،  �أم�س   ، �لدين كرمي  ر�أ�س حمافظ كركوك جنم   : بغد�د_متابعة 
�لدو�ئر �خلدمية يف �ملحافظة.

وذكر بيان ملكتبه �ن " حمافظ كركوك قدم عر�شا للتطور�ت �الأمنية يف �شوء �لعمليات 
�لع�شكرية �جلارية لتحرير �أمين �ملو�شل وغربها وتركيز �جلهود �لع�شكرية �مل�شرتكة على 
�حلدود �لعر�قية �ل�شورية �الأردنية..موؤكد� عدم وجود خطة و��شحة لتحرير �حلويجة حتى 
�الآن". و��شاف " وعر�س حمافظ كركوك �جلهود �الأمنية �مل�شرتكة يف مو�جهة �ملظاهر 
�ل�شلبية وغري �حل�شارية  ، باال�شافة �ىل جهود كركوك ودو�ئرها �الأمنية و�خلدمية يف 
��شتقبال و�إغاثة و�إيو�ء �لنازحني، �ىل جانب ��شتعد�د�ت �لدو�ئر �خلدمية ملو�شم �ل�شيف".

من  �لكهرباء  �ج��ور  ��شتيفاء  مو�شوع  باإ�شهاب  �ملجتمعون  وبحث   " �لبيان  وتابع 
ي�شمن  مبا  �خلا�س،  �لقطاع  على  �العتماد  يف  �حلكومي  �لتوجه  �شوء  يف  �مل�شرتكني 

�إن�شاف �ملو�طنني وعدم �إحلاق �ل�رصر بهم".

العراق يدعو دول الجوار إلى اتخاذ موقف جماعي موحد لمواجهة اإلرهاب

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

دعا �لعر�ق دول �جلو�ر �إىل 
موقف جماعي ملو�جهة �الرهاب 

وتاأجيل �خلالفات �لفكرية 
و�ل�سيا�سية، حمذًر� من حماوالت 

ن�سف �خلارطة �جليو�سيا�سية 
�حلالية لها.

وقال رئي�س جمل�س �لنو�ب 
�سليم �جلبوري �إن �لعر�ق يتطلع 

�إىل مزيد من �لنمو و�لتطور 
و�لر�سوخ لعالقته �اليجابية مع 
دول �جلو�ر على ��سا�س �حرت�م 
�ل�سيادة �لوطنية وعدم �لتدخل 

يف �ل�سوؤون �لد�خلية وتبادل 
�مل�سالح �مل�سرتكة و�خلرب�ت 

يف كل جماالت �حلياة مبا يعود 
بالنفع �لعام على �جلميع.

بغداد_متابعة

وقال ع�ش��و يف �الحت��اد �لنائب ،�ش��امان فتاح 
ح�ش��ن ، ل�"�جلورن��ال " �إن "�ملته��م ب��رئ حت��ى 
تثبت �إد�نته فلي�س من حق �ي �ش��خ�س حتى و�ن 
كان��ت �ل�ش��لطة �لت�رصيعية يف �لبل��د �ن تربئ �ي 
�شخ�ش��ية �شيا�ش��ية متورطة يف ق�شايا �رهابية 
�أو حمر�ش��ة عل��ى �الره��اب �أو متورط��ة ب�ش��فك 
دم��اء مو�طنيني �برياء من �ل�ش��عب �لعر�قي، من 
�الج��در برئي���س �لربمل��ان حتديد �جله��ات �لتي 
�ش��وف ي�ش��ملها �لعفو ك��ي ال يكون عف��و�ً مطلقًا 
وكي ال يت�ش��اوى �لربيء مع �ملجرم �مام �ل�شعب 

�لعر�قي".
وي��رى مق��رر جمل���س �لن��و�ب �ل�ش��ابق ،حمم��د 

2003 �ىل  "�لع��ر�ق ومن��ذ ع��ام  �أن  �خلال��دي، 
يومن��ا هذ� �ش��هد كثري�ً من �الح��د�ث و�لتحديات 
�لت��ي ال حت��ل بال��كالم  ب��ل بحاجة �ىل ت�ش��وية 
كامل��ة وحقيقي��ة ورغب��ة يف عي���س موح��د بكل 
�ملذ�ه��ب و�الطي��اف حتت ل��و�ء حكوم��ة قوية".
و�أ�ش��اف، �أن "�ملجتمع �لعر�قي �الن منق�شم �ىل 
عدة فئ��ات فيجب مللمة هذ� �ل�ش��تات �ملجتمعي 

و�ملذهبي ل�شمان م�شاحلة حقيقية".
و�و�ش��ح �أن "هناك جتارب يجب �ن نقتدي بها، 
فال�ش��عب �لر�وندي �لذي كان منق�شمًا �ىل فئتني 
تتحارب فيما بينها ��شبح فيما بعد �شعبا فعاال 
ومنتج��ا وترك �خلالف��ات جانبا وترك �ل�ش��الح 
وب��د�أ يهت��م بالزر�ع��ة و�ل�ش��ناعة الن �لبطال��ة 
�ي�ش��ا تخل��ق �لكر�هية و�الحق��اد فالدولة لديها 

م�ش��وؤولية جتاه �ش��عبها يف �الخذ بيده كي ي�شل 
�ىل بر �المان ".

و��ش��ار �ىل �أن "�لو�ش��ول �ىل مرحلة �مل�ش��احلة 
�ملجتمعي��ة بحاجة �ىل عم��ل فالكثري من �لدول 
�لتي م��رت كما مر �لع��ر�ق من مر�ح��ل �نتقالية 
كما هو �حل��ال يف �جلز�ئر وماليزيا عملت كثري� 
م��ن �جل تخط��ي �ملر�حل �ل�ش��عبة و�ي�ش��ا البد 
م��ن ح��ل �لكث��ري م��ن �مل�ش��اكل �لعالق��ة وهناك 
�تهامات فيما يخ���س من تلطخت �يديهم بدماء 
�لعر�قي��ني هل هم من طرف و�حد �م عدة �طر�ف 
وهن��اك �تهام��ات متبادلة بني ع��دة �طر�ف من 
�ل�ش��عب �لعر�قي فال بد م��ن تو�فر �لنية �حلقيقية 

لال�شالح و�لعمل �لفعلي على �ر�س �لو�قع ".
وكان��ت مب��ادرة �جلب��وري ق��د حمل��ت عب��ارة 

مركزي��ة ج��اء فيه��ا »�آن �الأو�ن لالإمي��ان مبب��د�أ 
»عف��ا �هلل عم��ا �ش��لف«، وفت��ح �ش��فحة جدي��دة 
ملرحلة ما بعد د�ع�س �لتي نريد فيها �ال�ش��تقر�ر 
و�لتعاي�س بعيد� عن �مل�شاحنات �ل�شخ�شية �لتي 
حت��اول �إقح��ام �ملجتمع �لعر�قي �ملت�ش��الح يف 
�رص�ع �لطبقة  �ل�شيا�ش��ية«. و�ش��دد على �أنه »البد 
م��ن معاجل��ة �أو�ش��اع �ش��حايا �لعد�ل��ة و�إيجاد 
�لت�رصيعات و�لقر�ر�ت �لالزمة ل�شمان حقوقهم، 
 و�لوقوف ب�ش��دة �ش��د �عتماد معلوم��ات �ملخرب 
�ل�رصي  كم�ش��در الته��ام �ملو�طن��ني، �لتي �أودت 
باالآالف من �لنا�س �إىل �ل�شجون«. وعّدت م�شادر 
يف �لتحال��ف �أن هذه �ملبادرة ال قيمة لها و�أنها 
�ش��تمر كغريها م��ن �ملبادر�ت م��ن دون �لتوقف 

عندها.
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