
طالب النائب امل�ستقل عبدالهادي احلكيم ، باعتبار اليوم 
من  العراقية  االرا�سي  من  �سرب  اخر  فيه  ي�ستعاد  ال��ذي 

تنظيم داع�ش االرهابي يوما للعيد الوطني العراقي .
رئي�ش  اىل  قرار  م�رشوع  حكيم  عبدالهادي  النائب  وقدم 
للموافقة على طرح  النواب  رئا�سة جمل�ش  اع�ساء  وهيئة 
امل�رشوع يف احدى جل�سات جمل�ش النواب للت�سويت عليه 
ويوؤكد م�رشوع القرار على اعتبار يوم ا�ستعادة اخر �سرب 
االعالن  ح�سب  داع�ش  تنظيم  من  العراقية  االرا�سي  من 
كما  العراقي  الوطني  للعيد  يوما  احلكومي  الر�سمي 
الناحية  من  به  بااللتزام  املعنية  النيابية  اللجان  طالب 

الت�رشيعية.
 من جانب اخر عرب النائب عن كتلة املواطن عامر الفايز 
تاأييده العتبار هذا اليوم يوما وطنيا من خالل االحتفال 
بالن�رش الذي حققته القوات العراقية بكل �سنوفها ، مبينا 
ان تكون هذه املنا�سبة لالحتفال ولي�ش عطلة ر�سمية كما 

يت�سور البع�ش.
العمليات  با�سم  املتحدث  اأع��ل��ن  منف�سل  �سياق  ويف 
امل�سرتكة ، ال�سيطرة على ال�ساحل االي�رش ملدينة املو�سل 

بن�سبة %100 وال�ساحل االمين بن�سبة 89.5 % .
ح�رشته  �سحفي  موؤمتر  يف  ر�سول  يحيى  العميد  وق��ال 
” القوات االمنية فر�ست �سيطرتها  “اجلورنال نيوز” ان 
بن�سبة  املو�سل  ملدينة  االي�رش  ال�ساحل  م�ساحة  على 

.”%  89.5 %100 وال�ساحل االمين بن�سبة 
جون  ال��دويل  التحالف  با�سم  الناطق  اي�سا  واعلن  هذا 
دوريان ، اأم�ش الثالثاء، تدمري اكرث من الف موقع لتنظيم 

داع�ش االرهابي يف العراق .

املو�سوي  منا�سل  الوطني  التحالف  عن  النائب 
قال يف هذا ال�سدد، اعتقد انه مل يتم طرح مو�سوع 
الف�سل  يف  وحتى  القريب  امل�ستقبل  يف  املفو�سية 
اتفاقات خفية بني  ب�سبب وجود  الت�رشيعي املقبل 
الكتل ال�سيا�سية مع هيئة الرئا�سة على عدم التغيري 

حتى ينتهي عمل املفو�سية ب�سكل ر�سمي .
واو�سح املو�سوي ، هناك جهات �سيا�سية م�ستفيدة 
ان  حت��اول  احل��ايل  الوقت  يف  املفو�سية  عمل  من 
ت�سلل الراأي العام من اجل االبقاء على املفو�سية 
وملفات  عليها  حما�س�سة  هناك  ان  اىل  م�سريا    ،
فاإن  لذلك  الناخبني  بارادة  وتزوير  وتالعب  ف�ساد 
هذه الكتل امل�ستفيدة تريد ان تربر لل�سارع العراقي 

وجود تبعات يف حال اقيلت املفو�سية.
ان   ، التميمي  علي  القانوين  اخلبري  يو�سح  بينما 
اىل  يعود  املرحلة  ه��ذه  يف  املفو�سية  ا�ستبدال 
عدم  لديه  و�سكل   ا�ستجوبها  الذي  النواب  جمل�ش 
النائبة  للم�ستجِوبة  ان  مبينا   ، باجوبتها  القناعة 
من  الثقة  �سحب  بطلب  احل��ق  التميمي  م��اج��دة 
مدفوع  الربملان  لرئا�سة  طلب  بتقدمي  املفو�سية 

بتوقيع 50 نائبًا.
وا�سار التميمي اىل، انه يف حال �سحبت الثقة  من 
من  بالوكالة  العمل  امام  �سنكون  فاننا  املفو�سية 
وعمل  الثقة  �سحب  ان  مو�سحا   ، املفو�سية  قبل 
قانوين  افراغ  امام  ينفعنا  ال  بالوكالة  املفو�سية  
او د�ستوري بالعك�ش فاإن عمل املفو�سية �سي�ستمر 

حلني انتخاب جمل�ش مفو�سية جديد.
من جانب اخر اأكد ع�سو جمل�ش النواب عبود وحيد 
الثقة من عدمه من  �سحب  اأن مو�سوع  العي�ساوي، 
جمل�ش  الأع�ساء  م��رتوك  االنتخابات  مفو�سية 
متعددة  اراًء  هنالك  اأن  اإىل  اأ�سار  حني  يف  النواب، 
وكل نائب له حرية الراأي بالت�سويت بالقناعة من 

عدمها.
وقال العي�ساوي،اإن مو�سوع �سحب الثقة من عدمه 
الأع�ساء  مرتوكًا  اأ�سبح  االنتخابات  مفو�سية  من 
جمل�ش النواب وقناعاتهم وخ�سو�سًا بعد الت�سويت 
كل  اأن  موؤكداً  واح��د،  �سوت  بفارق  القناعة  بعدم 
من  القناعة  على  بالت�سويت  الراأي  حرية  له  نائب 

عدمها.
مرتوكة  االإنتخابات  تاأجيل  م�ساألة  اأن  واأ�ساف، 
للظرف االمني يف البلد وقد جترى االنتخابات يف 
ال�سهر الرابع 2018 ومن املمكن اأن تكون ملجل�ش 

مو�سوع  اأن  مبينًا  املحافظات،  وجمال�ش  النواب 
مينع  لن  تاأجيله  اأو  االنتخابات  مفو�سية  اقالة 
التا�سع ب�رشف  ال�سهر  ت�سكيل مفو�سية جديدة يف 

النظر عن نتائج اال�ستجواب.
يف حني اعربت اللجنة القانونية النيابية ، عن اأملها 
االنتخابات  مفو�سية  عن  الثقة  �سحب  يكون  بان 

ح�سب االليات الد�ستورية والقانونية.
املدة  ان"  احل�سيني  حمدية  اللجنة  ع�سو  وقالت 
بحدود  ال��ت��واق��ي��ع  جمع  خاللها  �سيتم  املقبلة 
املفو�سية  ا�ستجواب  مت  ان  بعد  توقيعًا  اخلم�سني 
جمل�ش  ليتخذ  باإجابتها  القناعة  بعدم  والت�سويت 

النواب قراراه ب�سحب الثقة من عدمها ".

طريق  ع��ن  االم��ر  ُيح�سم  ان  الب��د   ، ان��ه  وا�سافت 
ان ح�سم  ، عادة  االأغلبية  والت�سويت عرب  الربملان 
باالأمر  ال�سيا�سية  التفاهمات  امور عن طريق  هكذا 

غري ال�سحيح .
ترف�ش  انها   ، ع��ن  النيابية  ب��در  كتلة  وك�سفت 
جملة  احلالية  االنتخابات  مفو�سية  عمل  متديد 

ان  اىل  النظر  الفتة   ،) و�سفها  حد  )على  وتف�سياًل 
امر مرتوك  االتتخابات من عدمها  اقالة مفو�سية 

للربملان.
بدر  كتلة  ان  يف  املر�سدي  علي  الكتلة  ع�سو  وقال 
هذه  قبل  من  املقبلة  االنتخابات  اقامة  ترف�ش 
التي  ال�سيا�سية  الكتل  بع�ش  متهمًا   ، املفو�سية 
حتاول متديد عمل املفو�سية والدفاع باال�ستفادة 

منها يف االنتخابات املقبلة.
االحرار  كتلة  عن  النائبة  قامت  �سابق  وقت  ويف 
فريق  رئي�ش  اىل  �سكوى  برفع  التميمي،  ماجدة 
يف  املتحدة  االمم  ملكتب  االنتخابية  امل�ساعدة 
مفو�سية  عمل  يف  احلا�سل  اخللل  لتاأ�سري  العراق 

االنتخابات.
التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  يف  التميمي  وقالت 
بجميع  �سكوى  تقدمي  "مت  "في�سبوك"  االجتماعي 
عمل  يف  ف�ساد  ملفات  وجود  تو�رش  التي  الوثائق 
"اأمري  اىل  االثنني  ال�سكوى  هذه  وقدمت  املفو�سية 
ملكتب  االنتخابية  امل�ساعدة  فريق  رئي�ش  اراأين" 

االمم املتحدة يف العراق".
"ما  ان  املقدمة  ال�سكوى  يف  التميمي  وذك���رت 
توافرت لدينا من اأدلة واأ�سانيد اثبتت عدم حيادية 
لالنتخابات  وتزويرها  وا�ستقاللها  املفو�سية 
ف�سال عن ف�سادها املايل واالداري وعدم تطبيقها 
ملعايري االمم املتحدة يف الكثري من اجراءتها، عليه 

اطالبكم بدور اكرب يف مراقبة اأدائها".
املفو�سية  ه��ذه  "بقاء  ان  اىل  التميمي  واأ���س��ارت 
من  مزيداً  يعني  املحا�س�سة  اأ�سا�ش  على  املبنية 
واأمنيًا  اقت�ساديًا  ال�سعد  جميع  على  ال��رتاج��ع 
ن�سبة  بو�سول  ي�سمحان  وقانونها  النها  وخدميًا 
اىل  وال��ن��زاه��ة  ال��ك��ف��اءة  ميتلكون  ال  مم��ن  ك��ب��رية 
اإ�سغال  ثم  وم��ن  املحافظات  وجمال�ش  الربملان 
املنا�سب احلكومية لينعك�ش �سلبًا على اأداء الدولة 
برمتها". ولفتت التميمي النظر اإىل اأن هنالك مبالغ 
واأي�سا  امل��وازن��ات،  يف  وت�سخم  ت�رشف  كبرية 
ت�سخم يف العقود املربمة، اأي اأن الكلف التخمينية 
اأن  مبينة  العقد،  مبو�سوع  قيا�سا  مرتفعة  مبالغها 
اأي  ا�ستجواب  عن  خمتلف  املفو�سية  ا�ستجواب 
 9 وه��م   ، االأح���زاب  متثل  املفو�سية  لكون  وزي��ر، 
فعندما  معني،  حزب  من  مفو�ش  وكل  مفو�سني 
اأ�سخ�ش خلال فهذا مي�ش االأحزاب جميعها، فهنالك 
من يتقبل هذا وهنالك من اليتقبل، ويوجد مفو�ش 
من التيار ال�سدري وتطرقت اإىل ا�سمه مثلما تطرقت 

اإىل االآخرين .
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بغداد_ خاص

أزمة كركوك تثير مطلبًا شيعيًا لتمثيل تركماني في مفاوضات االستفتاء

الحشد يؤكد وجود تنسيق واتصاالت مع الجيش 
السوري لتأمين الحدود

التحالف الوطني يدعو اتحاد القوى إلى عقد مؤتمراته 
داخل العراق

الجيش العراقي يشارك في ندوة تناقش مستقبل 
تنظيم داعش اإلرهابي

ان  الثالثاء،  اأم�ش  الطليباوي،  جواد  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  اأكد   : بغداد_متابعة 
العربي  اجلي�ش  مع  وتن�سيق  ات�سال  على  كافة  بت�سكيالتها  العراقية  االأمنية  القوات 
ال�سوري لل�سيطرة على اخلط احلدودي، مبينا اأن كل قوة تريد حترير مناطقها من دون 
على  ال�سورية  الع�سكرية  “القيادة  اإن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  الطليباوي  وقال  تداخل. 
اإىل هدف م�سرتك، لتحرير املناطق  الو�سول  اأجل  العراق، من  توا�سل مع نظريتها يف 
امل�سيطر عليها من قبل الع�سابات االإرهابية يف مناطق احلدود”، مو�سحا اأن “التن�سيق 
جيد بني القوات العراقية وال�سورية، يف �رشب اأوكار داع�ش من خالل الطريان احلربي 
احلدودي  اخلط  على  مناطقها  حترير  تريد  ال�سورية  القوات   ، اأن  وا�ساف  واملدفعية”. 
العراقية فهي تريد االأمر ذاته فيما يتعلق مبناطقها، وتاأمني  القوات  مع العراق، وكذا 

مناطقها من ت�سلل االإرهابيني، اأو حتى هروبهم.

اأم�ش الثالثاء، احتاد  بغداد_متابعة : دعا النائب عن التحالف الوطني اأحمد البدري، 
القوى اإىل اعادة النظر مب�ساريعه املقبلة وعقد املوؤمترات ال�سيا�سية داخل العراق بداًل 
عن الدول املجاورة، م�سريا اىل ان املوؤمترات اخلارجية هي من مهدت لتاأ�سي�ش داع�ش 

االجرامي وجلبت اخلراب والدمار للعراق.
 وقال البدري يف ت�رشيح �سحفي، اإن “على احتاد القوى العراقية اإعادة النظر خالل 
داخل  ال�سيا�سية  واالجتماعات  املوؤمترات  وعقد  ال�سيا�سية  مب�ساريعه  املقبلة  املدة 

العراق بداًل عن دول اجلوار”.

القادة  الغامني يف ) ندوة كبار  الركن عثمان  االأول  الفريق  اأركان اجلي�ش  �سارك رئي�ش 
الها�سمية والتي نظمتها هيئة االأركان امل�سرتكة للقوات  ( املقامة يف اململكة االأردنية 
ال�سقيقة  ال��دول  من  دولة   22 فيها  �ساركت  والتي  العربي  _اجلي�ش  االأردنية  امل�سلحة 
املعد  برناجمها  موا�سيع مقرتحة �سمن  عدة  مناق�سة  الندوة  وال�سديقة.   ومتت خالل 
�سلفا واخلا�ش مب�ستقبل داع�ش ومتدده واملقاتلني الفارين من �ساحات القتال يف �سوريا 
والعراق وكيفية تعامل بلدانهم معهم وكذلك العمليات الع�سكرية وت�سميمها وتطويرها 
لتعزيز التعاون امل�سرتك بني الدول ودعم التحالفات وتطوير القدرات القتالية جليو�سها 
يف  واال�ستقرار  االأمن  حتقيق  على  والعمل  واالأزمات  التقليدية  غري  التهديدات  ملواجهة 
اجلي�ش  اأرك��ان  رئي�ش  �سم  مهم  م�سرتك  اجتماع  عقد  الثاين  اليوم  و�سهد    . البلدان  تلك 
امل�سلحة  للقوات  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  ورئي�ش  الغامني  عثمان  الركن  االأول  الفريق 
فوتيل  جوزيف  اجلرنال  االأمريكية  املركزية  القيادة  وقائد  فريحات  حممود  االأردنية 
الرابط  الطريق  لفتح منفذ طريبيل وتهيئة  واالأمنية  الفنية  متت خالله مناق�سة اجلوانب 
اىل  التطرق  جرى  وكذلك  مرحلتني،  وعلى  جاهزا  يكون  �سوف  الذي  وعمان  بغداد  بني 
العراقية وتقدمها يف مدينة املو�سل  القوات االأمنية  التي تقوم بها  الع�سكرية  العمليات 
التحالف الدويل برئا�سة الواليات  �سد ع�سابات داع�ش االإجرامية وبالتن�سيق مع قوات 
االرهاب  ملواجهة  امل�سرتك  العمل  ا�ستمرار  �رشورة  اجلميع  واأكد  االأمريكية،  املتحدة 

الدويل وحتقيق اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة.

بين توقعات بإقالتها من عدمها.. هل سيتأثر الشارع العراقي بسحب الثقة من مفوضية االنتخابات ؟ 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ت�سهد ال�ساحة ال�سيا�سية حاليًا 
خالفات عديدة ابرزها انق�سام 

اع�ساء الربملان بني م�ؤيد 
ومعار�ض القالة مف��سية 

االنتخابات,خا�سة وان عمل 
املف��سية  ينتهي بعد نح� 

اأربعة اأ�سهر, وهذا يعني 
يف حال متت اإقالتها يف هذا 

ال�قت فاإن انتخابات جمال�ض 
املحافظات �ست�ؤجل.

بغداد_فاطمة عدنان

اكد احلزب الدميقراطي الكورد�ستاين بزعامة رئي�ش 
اقلي��م كورد�ست��ان م�سعود ب��ارزاين ،  اأن اال�ستقالل 
ق��رار اتخذت��ه القي��ادة ال�سيا�سي��ة الكوردي��ة ، ومن 
املق��رر اجراوؤه يف  اأكتوبر/ت�رشين االأول او نوفمرب 

/ ت�رشين الثاين العام احلايل .
�سدي��ق  ط��ارق  احل��زب  يف  القي��ادي  وا�س��اف 
كورد�ست��ان  ” ا�ستق��الل  ني��وز” اأن  ل�”اجلورن��ال 
يفر���ش مفاو�س��ات، ومناق�س��ات ب��ني حكومت��ي 
املرك��ز واالقلي��م ح��ول الي��ة االنف�س��ال، او البقاء 
كدول��ة كونفدرالي��ة م��ع حكوم��ة بغ��داد وبالت��ايل 

طاولة املفاو�سات م�ستمرة” .
واك��د ان “خط��وة االنف�سال جاءت بع��د مباحثات 

يف االقلي��م  لكونه��ا نتيج��ة ل�سيا�س��ات احلكومات 
املتعاقب��ة ، يف بغ��داد �س��د االك��راد كخالفاته��م 
على االلي��ات التجاري��ة وتاخري روات��ب املوظفني 
، واملمار�س��ات العن�رشي��ة يف االنتخاب��ات وغ��ن 
الف��رد الكردي “. لكن النائب ع��ن التحالف الوطني 
،عل��ي الع��الق،  ق��ال اإن “بغ��داد ال جت��ري ح��وارا 
م��ع اقلي��م كرد�ستان ح��ول الي��ة اج��راء اال�ستفتاء 
وخط��وة اال�ستق��الل ، ب��ل كان طلب��ًا م��ن الك��ورد 
ب�س��اأن مفاو�سات حلل امل�س��اكل العالقة بني اربيل 
وبغ��داد ملعاجلتها وفق الد�ست��ور . وا�ساف العالق 
لي���ش ح��ال  “اال�ستق��الل  ني��وز” ان  ل�”اجلورن��ال 
للم�ساكل العالقة بني اي حمافظة وحكومة املركز، 
وال ميك��ن جت��اوز كرك��وك لكونها منطق��ة متنازع 
عليه��ا وحتى االن مل يتم االتفاق على الية التعامل 

م��ع املحافظة او اال�ستفت��اء ملواطنيها” . موؤكدا ان 
“املادة 140 مادة د�ستورية مازالت معطلة والبد 
من اعتماد الد�ست��ور يف اي مفاو�سات بني االقليم 
واملرك��ز حول كركوك”. وتابع : ان حكومة بغداد ال 
تتفق م��ع انف�سال كرد�ستان ب��ل تطلب مفاو�سات 
حل��ل امل�س��اكل العالق��ة عل��ى ان يح���رش طاول��ة 
املناق�س��ات واملفاو�س��ات �سيا�سيون من الرتكمان 
من كركوك”.  وب�ساأن اال�ستفتاء املزمع اجراوؤه  يف 
املحافظة ق��ال “الميكن اجراء اال�ستفتاء بال اليات 
للتطبي��ع ، والتحال��ف الوطن��ي ينتظ��ر تر�سيح��ات 

لتمثيل الرتكمان واالكراد” .
واكد حمافظ كركوك جنم الدين كرمي، ان اال�ستفتاء 
�سيج��رى وان اخلطوة التالية �ستك��ون االجتاه نحو 

ا�ستقالل االقليم .

بغداد – الجورنال نيوز


