
يف  �سني  تكتل  �أكببر  ب  �لعر�قية”   �لقوى  “حتالف  جببدد 
�لرملان �لعر�قي ب �أم�س �لأربعاء، مطالبته “باإطالق �رس�ح 
�ملختطفني �ل�سنة “متهما �حل�سد  �ل�سعبي بامتالكه �سجونا 
�رسية لخفاء �ملختطفني ، بينما نفت هيئة �حل�سد �ل�سعبي 

، م�سوؤوليتها عن �ملختطفني �و �متالكها �سجونًا �رسية .
وقال  �لنائب عن حتالف �لقوى رعد �لدهلكي لب »�جلورنال 
نيوز« �ن” �حل�سد �ل�سعبي ميتلك معتقالت وجنهل عمل تلك 

�ملعتقالت وتعاونها مع �لأجهزة �لأمنية “.
�رس�ح  باإطالق  �لعبادي  حيدر  �لببوزر�ء  “رئي�س  وطالب 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  بو�سفه  �ل�سنة  �ملختطفني 

و�مل�رسف �ملبا�رس على عمل �حل�سد �ل�سعبي يف �لعر�ق “.
�أبناء  �سد  متار�س  ماز�لت  �خلطف  حالت  �ن”  و�أ�ساف 
�ملكون �ل�سني، و�ن ما حتدث به �لنائب عن �سالح �لدين 
بدر �لفحل  بخ�سو�س �متالك �حل�سد �سجونًا �رسية �سحيح 
 ” �ن  �ىل  �لنظر  لفتا    .“ �لحببد�ث  تلك  من  قريبًا  لكونه 
�إرهابية  �عماًل  متار�س  و�مليل�سيات  �لع�سائرية  �حل�سود 

عد�ئية �سد �ل�سنة “.
“تفاو�س  �لدهلكي وهو نائب عن حمافظة دياىل  و�نتقد 
�ل�سيادين  �ختطفت  �لتي  �لع�سابات  مع  �لببوزر�ء  رئي�س 

�لقطريني وغريهم من �ملختطفني “.
�حمد  �ل�سعبي  �حل�سد  هيئة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  لكن 
�ل�سدي �كد  لب »�جلورنال نيوز« �ن ” قو�ت �حل�سد �ل�سعبي 
متتلك )موقفًا(  علنيًا  يف �سدر �لقناة �رسقي بغد�د و�غلب 
يف  �ملّدعني  �و  �ل�سعبي  �حل�سد  قو�ت  من  فيه  �ملوقوفني 

�حل�سد ومن يرتكبون �لخطاء ولي�ست �سجونًا “.

وقال �ملتحدث با�سم �جلهاز �سباح نعمان يف ت�رسيح 
لب »�جلورنال نيوز«،  �أم�س �لأربعاء ، " مت فتح حتقيق 
ومل يثبت لل�سلطات �لعر�قية ��ستخد�م �لف�سفور من قبل 
�حلربي  �لعببالم  "خلية  �أن  مو�سحا  �لتحالف،  قو�ت 
�رسبات  �ن  فيه  �أكدت  �سابق  وقت  يف  بيانًا  �أ�سدرت 
�لدخان �ملنفذة من طري�ن �لتحالف هدفها خلق غطاء 
يحجب روؤية قنا�سى "د�ع�س" من ��ستهد�ف �ملدنيني.

و��ساف "�ل�سلطات �لعر�قية مل تتهم �جلي�س �لأمريكي 
على  فقط  يقت�رس  و�نه  خا�سة   ، �لف�سفور  با�ستخد�م 

طري�ن �لتحالف ولي�س على قو�ت �أر�سية" .
لب  ت�رسيح  يف  �مببني  كامل  �ملببدين  �لنا�سط  �أكببد  كما 
كنا�سطني يف جمال حقوق  "نحن   ، نيوز«  »�جلورنال 
�لف�سفور يف �ملو�سل  ��ستخد�م  �لن�سان مل يثبت لدينا 
"، لفتا �لنظر �ىل " وجود �سهاد�ت من قادة ميد�نيني 
و�منا  ف�سفور�ً  لي�ست  �ملادة  هذه  �ن  �و�سحو�  عر�قيني 
نوع جديد من �لقنابل �لدخانية ل تتو�فر لدى �لقو�ت 
�لعر�قية وت�ستخدم خللق حاجز دخاين ل�سمان حركة 

�ملدنيني و�لقو�ت �لأمنية.
وكانت منظمة "هيومن ر�يت�س ووت�س" قالت يف تقرير 
�ل�رسبات  يف  �لأبي�س  �لفو�سفور  ��ستخد�م  �إن   ، لها 
�لوليات  بقيادة  �لببدويل  �لتحالف  قَبل  من  �ملدفعية 
�ملتحدة، �لذي يقاتل تنظيم د�ع�س يف �لعر�ق و�سوريا، 
ولذلك يجب  �ملدنيني،  �أ�سئلة خطرة حول حماية  يثري 
�ل�ستعمالت  �ملتعددة  �لذخرية  هذه  ��ستخد�م  عدم 
ك�سالح حارق ملهاجمة �أ�سخا�س �أو معد�ت يف مناطق 

ماأهولة حتى لو كان �لهجوم �أر�سًيا.
�ملنظمة،  يف  �لأ�سلحة  ق�سم  مدير  غو�س،  �ستيف  و�سدد 
�لأبي�س،  �لفو�سفور  ��ستخد�م  كيفية  يهم  "ل  �أنه  على 
�ملببدن  يف  �لأمبببد  وطببويببل  مرعًبا  خببطببًر�  ي�سكل  فبباإنببه 
�أخرى  منطقة  �أي  �أو  و�ملو�سل،  �لرقة  مثل  �ملاأهولة 
كل  �تخاذ  �لتحالف  قببو�ت  وعلى  بال�سكان.  مكتظة 
عند  �ملدنيني  على  �ل�رسر  لتقليل  �ملمكنة  �لتد�بري 

��ستخد�م �لفو�سفور �لأبي�س يف �لعر�ق و�سوريا".

�لفو�سفور  ��ستخد�م  ميكن  �نببه  �ملنظمة  و�أو�سحت 
�لأبي�س لعدة �أهد�ف يف �ساحة �ملعركة ك�ستار دخاين، 
حارق،  وك�سالح  عالمات،  وو�سع  �إ�ببسببار�ت  لإر�سال 
�لقو�ت �لأمريكية ت�ستخدم �لفو�سفور �لأبي�س يف  لكن 
�لرقة معقل د�ع�س يف �سوريا.  �ملو�سل بالعر�ق، ويف 
�إل �أن �سبب ��ستخد�م قو�ت �لتحالف غري و��سح، بينما 

ل يعلق �لتحالف على حو�دث معينة.
يف  �ملو�سل،  يف  �سّور  فيديو  مقطع  �أّن  �إىل  و�أ�سارت 
��ستخد�م قذ�ئف  ا، يبني  �ي�سً �ل�سهر �حلايل  �لثالث من 
يبدو  كما  �لأبي�س،  �لفو�سفور  على  حتتوي  �أر�سية 

يف  و��سًحا  �لأر�سية  �لنري�ن  من  �ملت�ساعد  �لدخان 
�إن كان �سببه �لفو�سفور  �لفيديو غري �نه لي�س و��سًحا 
�آخر. ومنذ منت�سف فر�ير �ملا�سي،  �سيًئا  �أو  �لأبي�س 
يف  �لتحالف  من  مدعومة  �لعر�قية  �لقو�ت  تنخرط 

هجوم ل�ستعادة غرب �ملو�سل �ملكتظ بال�سكان.
��ستخد�م  �سبب  �أّن  �إىل  ووت�س  ر�يت�س  و�أ�سارت هيومن 
�لأمببن  قببو�ت  لكن  و��ببسببح،  غببري  �لأبي�س  �لفو�سفور 
�لعر�قية �علنت يف �لر�بع من �ل�سهر �حلايل �أنه ��سُتخِدم 

خللق حاجب دخاين.
فاإنه  �لإعبببالم،  لو�سائل  للتحالف  تعليق  وبح�سب 

�مل�ست�سفى  من  �لفاّرين  �ملدنيني  حماية  "لدى  قال 
�جلمهوري، ��ستخدم �لتحالف �لدخان و�لذخائر �لدقيقة 
و�ن  �لفاّرين،  للمدنيني  �لغطاء  وتاأمني  �لأعببد�ء  ل�سّد 
�لتحالف ��ستخدم بال�سرت�ك مع قو�ت �لأمن �لعر�قية 
�لذخائر �ملالئمة ل�سد قنا�سة د�ع�س و�لتعتيم عليهم، 

ليتمكن �ملدنيون من �لو�سول �إىل قو�ت �سديقة".
من  تتمكن  مل  �نها  ووت�س  ر�يت�س  هيومن  و�و�سحت 
�إىل  �لذخائر  ��ستخد�م  �أدى  �إذ�  مما  با�ستقاللية  �لتاأكد 
�لذي  �لرقة  �سكان  �حد  لكن  �ملدنيني،  بني  �إ�سابات 
يف  �لإنرتنت  مقاهي  �أحببد  �إن  قال  بببريوت  يف  يعي�س 

�لرقة ��سُتهِدف �أخري�ً بالفو�سفور �لأبي�س، ما �أدى �إىل 
ا. مقتل 20 �سخ�سً

ت�ستخدم  و�ملو�سل،  �لرقة  يف  �نببه  �ملنظمة  و�أكببدت 
طر�ز  مليمرت   155 مدفعية  قذ�ئف  �لتحالف  قببو�ت 
"�إمM825( "-825( �لأمريكية �ل�سنع حتتوي على 
116 �إ�سفيًنا م�سبعة بالفو�سفور �لأبي�س، �لذي ي�ستعل 
�لطر�ز  هذ�  للهو�ء.  تعر�سه  عند  بالحرت�ق  وي�ستمر 
�لوحيد من قذ�ئف �لفو�سفور �لأبي�س بحوزة �لوليات 
�ملتحدة من عيار 155 مليمرت�ً �لذي ينفجر يف �لهو�ء. 
لي�س من �ملعلوم �أن قو�ت د�ع�س �أو �حلكومة �ل�سورية 

متلك �أو ��ستخدمت هذه �لذخائر �أمريكية �ل�سنع.
وقالت �ملنظمة �إن �لتحالف يعلن �أن �سيا�ساته تق�سي 
يعرتف  لكنه  معينة،  ذخائر  ��ستخد�م  نقا�س  بعدم 
�لعر�ق  يف  عملياته  يف  �لأبي�س  �لفو�سفور  با�ستخد�م 
ديلون،  ريببان  �لأمببريكببي  �لكولونيل  وقببال  و�سوريا. 
لو�سائل  و�سوريا،  �لعر�ق  يف  �لتحالف  با�سم  �لناطق 
�لنز�ع  لقو�نني  "وفًقا  �إنه  يونيو،   9 يف  دولية  �عالم 
و�لتعتيم  للحجب  �لأبي�س  �لفو�سفور  ُي�ستخَدم  �مل�سلح، 
وو�سع عالمات بطريقة تر�عي متاًما �لآثار �لعر�سية 

�ملحتملة على �ملدنيني و�ملن�ساآت �ملدنية".
ت�ستخدم  �لتي  �جلوية  �لهجمات  �أن  �ملنظمة  و�أكببدت 
مبوجب  ممنوعة  مدنية  مناطق  يف  حُمببِرقببة  �أ�سلحة 
�ل�سلحة  حببول  �لتفاقية  مببن  �لثالث  �لببروتببوكببول 
قيوًد�  �لببروتببوكببول  يحتوي  حببني  �لتقليلدية..ويف 
جميع  فاإن  �لأر�سية،  �ملحرقة  �لأ�سلحة  على  �سعيفة 
ينطبق  فظيعة.  �إ�سابات  ت�سبب  �ملحرقة  �لأ�سلحة 
�أ�سا�ًسا"  "�مل�سممة  �لأ�سلحة  على  �لثالث  �لروتوكول 
تعتقد  ثم  ومن  بحروق،  �لت�سبب  �أو  �لنري�ن  لإ�سعال 
�ملتعددة  �لذخائر  بع�س  ي�ستثني  �أنببه  �لببدول  بع�س 
�ل�ستخد�مات ذ�ت �لآثار �ملحرقة، حتديًد� �لتي حتتوي 

على �لفو�سفور �لأبي�س.
وبينت �ملنظمة �أن ذخائر �لفو�سفور �لأبي�س ��ستخدمت 
يف 7 نز�عات يف �لقل ما بني عامي 2000 و2016 
يف �أفغان�ستان، و�أوكر�نيا، و�ل�سومال، و�لعر�ق، وغزة، 

ولبنان و�ليمن.
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بغداد _ الجورنال نيوز 

حكومة الطوارىء.. سيناريو أميركي يرسم مالمح »طائفية« للخارطة السياسية في العراق

الجماعة اإلسالمية ترفض تفعيل برلمان إقليم كردستان

الجبوري يثمن دور تركيا في تقديم الدعم والمساندة 
للعراق وخاصة في ملف النازحين

التحالف الوطني: فترة الحكيم تنتهي بعد ثالثة أشهر 
ولم نختر الرئيس الجديد 

بغد�د _ متابعة : �علن �ملتحدث با�سم حركة �لتغيري �سور�س حاجي، �أم�س �لأربعاء، 
�لوطني  و�لحتاد  �لدميقر�طي،  �لرئي�سيان  �حلزبان  به  تقدم  مقرتحا  �حلركة  رف�س 

�لكرد�ستانيان لتفعيل برملان �لإقليم.
وكانت �حلركة عقدت �جتماعًا ر�سميا هو �لأول منذ وفاة زعيمها نو�سريو�ن م�سطفى 

ملناق�سة �تفاق �حلزبني على تفعيل برملان �لإقليم.
برئا�سته  كرد�ستان  �إقليم  برملان  تفعيل  "يجب  �نه  متلفز  حديث  يف  حاجي  وقال 

�حلالية وعدم تغيريها".
و�أ�ساف �ن "�تباع �أي طريقة �أخرى لتفعيل �لرملان من دون رئا�سته �حلالية فاإنه 
"�ية خطوة من دون تغيري نظام �حلكم و�جر�ء  غري مقبول لدينا". وتابع حاجي �ن 
بان  منوها  كرد�ستان،  يف  �لأو�ساع  �سيفاقم  �ل�سيا�سية  للعملية  �أ�سا�سية  �إ�سالحات 

تفعيل �لرملان من �جل �لتهدئة، و�رسعنة �لزمات �مر مرفو�س".
كرد�ستان من  �قليم  برملان  تفعيل  رف�سه  �ل�سالمية  �جلماعة  �علن حزب  من جهته 

دون �لرجوع �ىل بقية �لحز�ب و�لقوى �ل�سيا�سية �لكردية.بح�سب بيان ر�سمي.

بغد�د _ متابعة : بحث رئي�س �لرملان �سليم �جلبوري مع �ل�سفري �لرتكي لدى �لعر�ق 
فاحت يلدز �أم�س �لأربعاء �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين.

وقال �ملكتب �لإعالمي للجبوري يف بيان ، �إن "رئي�س جمل�س �لنو�ب �سليم �جلبوري 
��ستقبل يف مكتبه، �ل�سفري �لرتكي لدى �لعر�ق فاحت يلدز، و�لوفد �ملر�فق له".

و�أ�ساف �لبيان، �أن "�للقاء جرى فيه بحث جممل �لو�ساع يف �لعر�ق و�ملنطقة، و�سبل 
تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين على �مل�ستوى �لمني و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي".

مدينة  يف  �نت�سار�تها  تو��سل  �لعر�قية  "�لقو�ت  �أن  �لبيان،  بح�سب  �جلبوري،  و�أكد 
د�ع�س مهمة  بعد  و�ن مرحلة ما  �لعر�ق،  �ر�س  �لرهاب على  �ملو�سل لنهاء وجود 
�لنازحني �ىل مناطقهم و�عمار مدنهم  �ل�ستقر�ر و��ستتباب �لمن و�عادة  �عادة  يف 

�ملحررة، وفر�س هيبة �لدولة و�لقانون على جميع �لر�س �لعر�قية".
�لنازحني  ملف  يف  خا�سة  للعر�ق  و�مل�ساندة  �لدعم  تقدمي  يف  تركيا  "جهود  وثمن، 
من خالل ��ست�سافة �عد�د كبرية منهم على �ر��سيها وتقدمي �لرعاية و�لهتمام لهم"، 
"�أهمية تعميق �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين مبا يحقق ��ستقر�ر �ملنطقة  م�سري� �إىل 

ويفعل �جلانب �لقت�سادي و�لتجاري".
دعم  جمببالت  يف  �لعر�ق  مع  بببالده  "تعاون  عن  �لرتكي  �ل�سفري  �أعببرب  جانبه،  من 
�لنازحني ومو�جهة �لرهاب وتفعيل �لعالقات مبا يخدم م�سلحة �ل�سعبني �جلارين".

بغد�د _ متابعة : �أكد �لقيادي يف �لتحالف �لوطني خالد �ل�سدي، �أم�س �لأربعاء، عدم 
�ختيار �لرئي�س �جلديد للتحالف حتى هذه �للحظة، يف حني �أو�سح �ن �آليات �ختيار 
�لرئي�س �جلديد حمددة يف �لنظام �لد�خلي ويف �طار �لهيئة �لقيادية للتحالف �لوطني.
�جلديد  �لرئي�س  يخرت  مل  �لوطني  "�لتحالف  �ن   ، �سحفي  ت�رسيح  يف  �ل�سدي  وقال 
يف  حمددة  �جلديد  �لرئي�س  �ختيار  "�آليات  �ن  مبينا  �للحظة"،  هذه  حتى  للتحالف 

�لنظام �لد�خلي ويف �طار �لهيئة �لقيادية للتحالف �لوطني".
و�أو�سح �لقيادي يف �لتحالف �لوطني، �ن "فرتة رئا�سة رئي�س �لتحالف عمار �حلكيم 

ما يز�ل يتبقى لها نحو 3 �أ�سهر".
وكان �لقيادي يف كتلة �ملو�طن �لنيابية حبيب �لطريف �و�سح، �خلمي�س )13 �أبريل 
2017(، �ن دعوة رئي�س �لتحالف عمار �حلكيم �ىل �ختيار رئا�سة جديدة جاءت ب�سكل 
�أن �حلكيم غري طامع يف  لذلك، ويف حني بني  �للية �ملنا�سبة  �إيجاد  مبكر من �جل 
ب�سكل فعلي،  �لوطني �ىل موؤ�س�سة  �لتحالف  �لذي عليه وحّول  �لو�جب  و�أدى  �لرئا�سة 

�أ�سار �ىل �حتمالية تر�سيح �حلكيم جمدد�ً لرئا�سة �لتحالف من قبل �لأطر�ف �لأخرى.

بشهادات عسكرية ... العراق ينفي استخدام التحالف الدولي الفسفور األبيض في الموصل 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نفى املتحدث با�سم جهاز 
مكافحة الإرهاب الأنباء 
التي تداولت بخ�سو�ص 

ا�ستخدام اجلي�ص الأمريكي 
الف�سفور الأبي�ص يف 

املو�سل , وجاء ذلك 
بالتزامن مع اتهام منظمات 

دولية با�ستخدامه خالل 
العمليات الع�سكرية �سد 

تنظيم “داع�ص” يف العراق.

بغداد _ فاطمة عدنان

مببن جهته يببرى �خلبببري �لقانببوين �رسيببف نعيم �ن 
�لف�سببل �ل�سببابع مببن ميثبباق �لمم �ملتحببدة �ببباح 
للببدول �لتببي تعاين حببدوث �رببباك �و فو�سببى تهدد 
حالببة �ل�سببلم و �لمببن �لقليميببني و�لمببن �لعاملي 
ب�سببكل عام ت�سكيل حكومة �نقاذ وطني �و هي حالة 
مببن �لنقالب �لد�خلي مببن قبل قببوة مناوئة للقوى 
�ل�سيا�سية �لتي �سكلت �و حتاول ت�سكيل حكومة وهذ� 
يعني �لقفز على نتائج �لنتخابات و�لغاء �لد�سببتور 
لكون �ن �لخري جاء بالن�س �ل�رسيح و�لو��سح على 
كيفيببة ت�سببكيل �حلكومة وفق �لنتائببج �لتي �فرزتها 
�سببناديق �لقرت�ع وبعد �ن يتم �لت�سديق عليها من 
قبل �ملحكمببة �لحتادية وذلك ح�سببب �ملادة ) 54( 

من �لد�ستور 
و��سبباف �خلبببري �ن �حلديث �لن عببن حكومة �نقاذ 
وطنببي يعني �رسب �لد�سببتور �لذي �أُقر بعد �ن �جري 
�ل�سببتفتاء �لعام عليه من قبل �ل�سببعب و�لنتخابات 
�لتي �فرزتها �سناديق �لقرت�ع عر�س �حلائط  و�خذ 
زمام �لمور من قبل حكومة �خرى وليدة مبعزل عن 
كليهمببا �أي- �لد�سببتور و�لنتخابببات - تاأخببذ على 

عاتقها �نقاذ �لدولة من �لنهيار �لو�سيك .
يف �ل�سببياق ذ�ته قببال �لنائب عببن �لتحالف �لوطني 
عبا�ببس �لبياتببي  لببب »�جلورنببال نيببوز« �ن" بع�ببس 
�لقببوى �ل�سيا�سببية �لتي تخ�سببى �لف�سببل مببن خو�س 
�لنتخابببات يف تلببك �ملحافظببات حتبباول تعليببق 
تاأجيل �لنتخابات يف �لعر�ق على �سماعة �لنازحني 

و�ملهجرين "
و�أ�سبباف �ن" �لتحالف �لوطني متم�سك بالتوقيتات 
�لد�ستورية و�لقانونية لإجر�ء �لنتخابات يف �لعر�ق 
ل�سببيما �لنتخابات �لرملانية مطلع ني�سان �ملقبل 
لفتا �لنظر �ىل �ن" �لظروف و�ملعطيات ت�سري�ن �ىل 
�إمكانية �جببر�ء تلك �لنتخابات يف تلك �ملحافظات 

"
و�أ�سببار �ىل �ن" حديث نائب رئي�س �جلمهورية نوري 
�ملالكببي عببن �ملخطط و�ملخبباوف من �دخببال �لبلد 
يف فببر�غ د�سببتوري هببو حت�سببني للوعي �ل�سيا�سببي 
لإجببر�ء  للمجتمببع  حافببز  و�إعطبباء  و�لجتماعببي 

�لنتخابات يف وقتها "
 وتابببع �لبياتببي �لذي ينحدر مببن �ملكون �لرتكماين 
�لعببر�ق  يف  �ل�سيا�سببية  �لقببوى  جميببع  �ن"  قولببه 
با�سببتثناء �أ�سببحاب �ملوؤمتر�ت �خلارجية مع �جر�ء 

�لنتخابات يف توقيتاتها �لد�ستورية وعدم زج �لبلد 
يف فر�غ  وفو�سى "

يف حني حذر حتالف �لقببوى �لوطنية �أم�س �لأربعاء 
مببن تغييب �إر�دة مكون رئي�سببي يف �لعببر�ق وفر�س 
�لنتخابببات يف �ملناطق �لتي ماز�لت حتت �سببيطرة 
تنظيببم د�ع�س �لإرهابببي. وقال �لنائببب عن حتالف 
�لقببوى فار�س طعمة لب »�جلورنال نيوز« �ن "حتالف 
�لقببوى مع �جببر�ء �لنتخابات يف وقتها �لد�سببتوري 
�رسيطببة حترير جميع �لأر��سببي �ل�سببنية من قب�سببة 
د�ع�س و��سببتتباب �لمن فيهببا و�إعادة �لنازحني �ىل 

مناطقهم "
و�أ�ساف �ن" �ملحافظات �ل�سنية غري متهيئة لإجر�ء 
�لنتخابببات فيهببا خ�سو�سببا و�ن بع�ببس مناطقها 
ل تببز�ل يف قب�سببة د�ع�ببس �لإرهابببي، م�سببري� �ىل 
�ن" خو�ببس �لنتخابببات يعتمببد على ��سببتقر�ر تلك 
"و�أ�سببار �ىل �ن" �جببر�ء �لنتخابببات  �ملحافظببات 
يف ظببل �لظببروف �حلالية يببوؤدي �ىل حببالت تزوير 
وتغييب �إر�دة �لناخب و�سببياع ��سببو�ته" موؤكد�ً �ن 
حكومببة �لطو�رئ هي �خليار �لأف�سببل يف حال عدم 

��ستقر�ر تلك �ملحافظات".
�ىل ذلببك �أكببد �أئتببالف �لوطنية رف�سببه �يببة حماولة 

لتاأجيببل �لنتخابببات �لنيابيببة �لتببي مببن �ملوؤمببل 
�إجر�وؤها �سنة 2018 لكونها �ستخلق فر�غا د�ستوريا 
يف �لبببالد ، وقببال �لنائب يف �لئتببالف ،عبد �لكرمي 
عبطببان، لب"�جلورنال" �إن فكببرة تاأجيل �لنتخابات 
�لنيابيببة يف عببام 2018 هببي فكببرة غببري �سببائبة 
وهببي خمالفببة د�سببتورية و��سببحة و�رسيحببة جتر 
�لبببالد �ىل ما ل حتمببد عقباه، يف حببني من �ملمكن 
تاأجيل �نتخابات جمال�ببس �ملحافظات ودجمها مع 

�لنتخابات �لعامة يف حال ��ستحالة �لتنفيذ 
و�أ�سبباف، �أن "ق�سية �لق�ساء و�لتهمي�س لي مكون 
�سيا�سببي تعود بالعببر�ق �ىل �ملربببع �لول لن كثري�ً 
من �ملدن عانت �لكثري ما �أدى �ىل خلق و�سع مربك 

خالل �ملدة �ل�سابقة  
و�أكببد �ببرسورة عدم �ق�سبباء �ي طببرف، د�عيًا جميع 
�لكتببل �ل�سيا�سببية �ىل �حببرت�م �ر�دة �ل�سببعب �لعر�قي 
يف حالة �لنتخاب، �ما ق�سببية تهمي�س �ل�سالميني 

و�لعلمانيني و�ملدنيني فهي ق�سية غري �سحيحة 
دميقر�طيببة  عمليببة  �لنتخابببات   " �ن  �ىل  و��سببار 
وهببي من حببق كل عر�قببي �ن ينتخب مببن ميثله يف 
�فكاره وتوجهاته ويفرت�س بالنا�س جميعا �نتخاب 

�لأ�سلح دوما"

تتمة صفحة 1


