
رد دي��وان حمافظ��ة الب���رصة على ت�رصيحات ع�ض��و 
جلنة اخلدمات النيابية �ض��باح التميمي والتي ا�ضارت 
فيه��ا اىل ان ظلم��ًا وحيف��ًا كبريين حلق��ا باملقاولني 
دي��وان  قب��ل  م��ن  الب���رصة  حمافظ��ة  يف  العامل��ني 
املحافظة لعدم ت�ض��لمهم م�ض��تحقاتهم املالية، موؤكدا 
ان االوراق املقدم��ة م��ن قب��ل املقاول��ني وال���رصكات 
والت��ي تخ�ص م�ض��اريعهم املنف��ذة يف املحافظة هي 
اوراق مزورة ومت اتخاذ االج��راءات القانونية بحقها، 

يف وقت و�ض��ف رئي�ص احت��اد املقاولني يف حمافظة 
الب�رصة حم�ض��ن احل�ض��اين ، ال�ض��بت، "ان املناق�ض��ات 
الت��ي لدين��ا �ض��حيحة ونفذه��ا اغل��ب املقاولني على 
اأر�ص الواقع ، وا�ضاف احل�ضاين يف ت�رصيح للجورنال 
"نحن ال نعرف ا�ض��ماء املقاولني املزورين واإن كان 
هن��اك تزوي��ر فبن�ض��بة قليل��ة، وحت��ى االن مل نتاأك��د 
م��ن كونه��ا م��زورة" . وق��ال احل�ض��اين يف ت�رصيح  ل� 
»اجلورن��ال ني��وز« "ان االم��ور الت��ي طرحتها ع�ض��و 
جمل�ص النواب �ض��باح التميم��ي هو جمموعة مقاولني 
بلغ��ت ديونه��م تقريب��ا 6 مليارات دينار وهي �ض��من 

ك�ضوفات من �ض��احيات اجلهات امل�ضووؤلة التي تبلغ 
م��ن 100 مليون دين��ار فما دون قيمة العقد ولي�ض��ت 
عق��وداً كبرية ج��دا ". واو�ض��ح "اذا كان هناك خطاأ او 
ا�ض��كال او نق�ص يف بع�ص العقود فهذا ال يعني ان كل 
العق��ود مزورة.وب��ني احل�ض��اين " ان املقاول��ني الذين 
تثبت عليهم ق�ضية التزوير نحن مع الدولة �ضدهم اما 
املقاول الذي �ض��حب مقاوالت فعلي��ة ونفذ على ار�ص 

الواقع ويدافع عن ا�ضتحقاقه فنحن معه".
واك��د احل�ض��اين بالق��ول "ان كل العقود الت��ي تراجعنا 
لديها ا�ض��تحقاق فعلي ون�ضبة التزوير به تكون بن�ضبة 

%5 ونح��ن متابع��ون ملو�ض��وع املقاول��ني من��ذ 3 
�ض��نوات " ،مبين��ا "م�ض��تحقات املقاول��ني �ض��ت�رصف 
منه��ا %40 وهذه مبجرد ان تاأخ��ذ االوراق من البنك 
املرك��زي اىل م�رصف الرافدين �ض��ياأخذون منا ن�ض��بة 
%6 ،%5 الت�ض��هيل و %1 التحويل، وهناك م�ضاكل 
كب��رية ج��دا يف عملي��ة �رصف امل�ض��تحقات منه��ا: اأن 
امل�ض��ارف تطال��ب اولي��ات املقاول��ني، واملقاول��ون 
اليوم متوقفون عن الن�ضاط والعمل منذ ال�ضنني الثاث 
املن�رصمة ومل يجددوا هوياتهم.  بدوره قال املتحدث 
با�ض��م املحافظ عم��اد العيداين اإن ع��دداً من ال�رصكات 

دي��وان  اىل  تظلم��ات  قدم��ت  الب���رصة  يف  العامل��ة 
املحافظة حول تنفيذهم اعمال �ضيانة متفرقة مرفقة 
باأولي��ات م�ض��ورة مطالب��ني ب���رصف ا�ض��تحقاقاتهم 
املالي��ة، م�ض��ريا اىل ان ديوان املحافظة وبع��د التاأكد 
من عدم وجود تلك االوليات يف اروقه ق�ض��م الهند�ض��ة 
التابع للديوان، قام االخري وعلى الفور بت�ض��كيل جلنة 
حتقيقي��ة تبني من خالها ان جمي��ع االوراق املقدمة 
هي اوراق مزورة ومن ثم مت رد التظلمات التي تقدمت 
به��ا ال���رصكات لكونه��ا ال ت�ض��تند اىل ا�ض��ا�ص قانوين. 
واأ�ض��اف العي��داين ان "دي��وان حمافظ��ة الب�رصة قام 

بعد ظهور نتائج التحقيق برفع دعوى ق�ض��ائية �ض��د 
ال���رصكات التي قدمت االوراق املزورة والتي لي�ص لها 
�ض��ادر ر�ض��مي مثبت يف الق�ضم املعني"، م�ضريا اىل ان 
"عل��ى ال�رصكات التي قدمت تظلما ووجدت ان نتائج 
التحقي��ق احلكومي ال تتنا�ض��ب م��ع مطالبه��ا اللجوء 
اىل الق�ض��اء." وتابع املتحدث با�ض��م حمافظ الب�رصة 
ان "جميع االق�ض��ام املعني��ة يف ديوان املحافظة على 
امت اال�ض��تعداد لاإجابة عن اية ت�ضاوؤالت وا�ضتف�ضارات 
تود ع�ض��و جلن��ة اخلدم��ات النيابية �ض��باح التميمي 

توجيهها اإليه وبالكتب الر�ضمية واالأدلة".

بعضها يتعاون مع داعش.. الحشد الشعبي يبدأ خطوات عملية لمالحقة 60 فصيال تدعي االنتماء إليه
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المكياج و المواد الطبيعية

05060910

بغداد - خا�ص: قالت م�ضادر ح�ضدية ان "هناك اكرث من 60 ف�ضيا يف املو�ضل تّدعي 
ونحذر  اأمريكا،  من  مدعوم  وبع�ضهم  دواع�ص  بل هم  براء،  منهم  واحل�ضد  للح�ضد،  االنتماء 
العام  القائد  اأوامر  "ننتظر  اننا  امل�ضادر   واأ�ضافت  املو�ضل.  اأي�رص  يف  جمددا  وجودهم  من 
للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي للتحرك ب�ضكل �رصيع للق�ضاء على هوؤالء الدواع�ص فهم ي�ضكلون 
اىل  وا�ضارت  عليهم".  للتحرك  فقط  االأوامر  وننتظر  االأهداف  حتديد  ومت  املو�ضل،  على  كبري  خطراً 
وجود خطة لك�ضف هذه احل�ضود الوهمية وانهاء وجودها على االر�ص من خال حلها او ابعادها عن 
املناطق املحررة وكما ح�ضل مع قوات حر�ص النجيفي يف املو�ضل. بدوره اأو�ضح املتحدث با�ضم املكتب 
وا�ضحة  ا�ضتخبارية  وبيانات  معلومات  "هناك  اإن  الربيعي،  احلق"،حممود  "اهل  ع�ضائب  حلركة  ال�ضيا�ضي 
توؤكد ان عنا�رص من احل�ضد الع�ضائري تعاونوا مع داع�ص واجلميع يعلم ان الهجوم الذي ح�ضل من قبل داع�ص 
وحماولتهم اإعادة ال�ضيطرة على املنطقة والتي توجهت لها قوات احل�ضد وال�رصطة االحتادية قبل ايام قليلة حيث 

قامت قوات احل�ضد لواء 50 بابليون وال�رصطة االحتادية بتطهري منطقة امام غربي متاما من هذه الزمر االرهابية".

بنّي التحالف الوطني ان اخلافات ال�ضيا�ضية يف الو�ضط واجلنوب األقت 
وقت  املحافظات،يف  تلك  يف  اخلدمي  الواقع  على  ال�ضلبية  بظالها 
املحت فيه جلنة االقاليم واملحافظات غري املنتظمة باقليم يف جمل�ص 
النواب اىل ان املحكمة االدارية �ضتكون حكمًا الإعادة هوؤالء املحافظني 

اىل منا�ضبهم.
)اجلورنال(  ل�  البجاري  نورا  االحتاد  عن  النواب  جمل�ص  ع�ضو  وقالت 
الكبرية  امللفات  تلك  جت��اه  دوره��ا  تفّعل  ان  يجب  النزاهة  هيئة  ان 
التي طرحت، م�ضريًة اىل ان االحكام الق�ضائية التي �ضدرت بحق عدد 
على  ي�ضيطر  "داع�ص"  كان  عندما  �ضابقة  ملفات  هي  املحافظني  من 

املحافظات وُفّعلت يف الوقت احلايل.
يف  عنه  يختلف  والو�ضط  اجلنوب  يف  املحافظني  واق��ع  ان  وا�ضافت 
باملحا�ض�ضة  تت�ضم  االوىل  ان  حيث  وال�ضمالية،  الغربية  املحافظات 
بني الكتل ال�ضيا�ضية �ضواء مبن�ضب املحافظ او رئي�ص جمل�ص املحافظة 
وبقية اللجان لت�ضل حتى اىل دوائر املحافظة، معربة عن ا�ضفها لهذه 
قانون  تعديات  ان  اىل  ا�ضافة  بينهم،  فيما  التق�ضيم  على  االتفاقات 
عن  عبارة  ا�ضبحت  حيث  بها  خا�ضة  ال�ضاحيات  وجعل  املحافظات 
خ�ضو�ضًا  املالية  املبالغ  ا�ضتغال  اىل  بها  حدا  م�ضغرة"ما  "حكومة 
عندما كانت املوازنات انفجارية و�ضخمة، بدليل ان م�ضتوى اخلدمات 

كان �ضعيفًا جداً.
ونبهت البجاري اىل اأن املحافظني يف االنبار و�ضاح الدين واملو�ضل 
ُحركت عليهم ملفات ق�ضائية بعد ان تاعبوا مبلف ال يقل خطورة عن 
باتت  الدولية  املنظمات  ان  "النازحني"،موؤكدًة  اال وهو ملف  االرهاب 
تخ�ضى تقدمي امل�ضاعادت واملنح التي ميكن ان حت�ضن ظروف النازحني 
الف�ضاد يف  ن�ضب  وارتفاع  البع�ص  بعد احلديث عن توجهها اىل جيوب 
النزاهة  هيئة  بدور  م�ضيدة  املطلوب،  امل�ضتوى  دون  جعلها  ما  البلد، 
عامني  مديرين  اي�ضا  �ضتطال  التي  امللفات  تلك  تفعيل  يف  االيجابي 
العراق  يف  الف�ضاد  ن�ضبة  من  ب��دوره  �ضيقلل  احلكومة  يف  وم�ضوؤولني 

الكتل  بني  ال�رصاعات  اأن  البجاري  وعّدت  باملحافظات.  او  بالوزارات 
ال�ضيا�ضية على الرغم من �ضلبيتها اال انها ظهرت حالة ايجابية لتح�ضني 
و�ضع املحافظة وتكون رادعًا  للم�ضوؤول الذي يليه بااللتزام باجلانب 

املهني واالبتعاد عن الف�ضاد الذي دمر املحافظات.
من جانبه قال ع�ضو جمل�ص النواب عن كتلة املواطن حممد امل�ضعودي 
على  بناًء  جاء  املحافظات  جمال�ص  وروؤ�ضاء  املحافظني  انتخاب  ان 
ت�ضكيات او توافقات �ضيا�ضية من دون ان يتم اختيار االكفاأ او االجدر 
بهذه املنا�ضب، بل ان االختيار ياأتي الي كتلة ت�ضكل الن�ضف + 1 من 

دون االنتباه اىل ال�ضخ�ضيات التي ميكن ان تخدم املحافظة.
وا�ضاف ل� )اجلورنال( اىل ان ما ح�ضل بعد ذلك هي تناحرات وخافات 
عام،  ب�ضكل  واملحافظة  املواطنني  اىل  اخلدمة  تقدمي  وعدم  وا�ضكاالت 
ما  الرقابي،  وتركت عملها  امل�ضاكل  بتلك  بينها  فيما  ان�ضغلت  انها  بل 
اأدى اإىل ان تكون احلكومات املحلية �ضعيفة وق�ضم منها ا�ضرتك وتورط 

بعمليات ف�ضاد او ن�ضب من امل�ضاريع.
وتابع ان الكتل بداأت مرحلة ن�رص الغ�ضيل لكل من يكون بال�ضد منها، 
وو�ضلت اىل حد االقاالت وجمع تواقيع لا�ضتجواب والتي قد تف�ضي اىل 
ح�ضول تدهور يف املحافظة،موؤكداً ان عقد هذه التحالفات يتغري بتغيري 
خارطة العملية ال�ضيا�ضية احلالية وتداعياتها على الو�ضع ال�ضيا�ضي يف 
ف�ص  اىل  ي��وؤدي  ان  ميكن  جديد  حتالف  يت�ضكل  فعندما  املحافظات، 
حتالفه ال�ضابق ومن ثم ياأتي  بتحالفات جديدة وهذا بحد ذاته ي�ضكل 
االتفاق معهم يف  الذين مت  بالنا�ص  املنوطة  املنا�ضب  يزيل  قد  تكتًا 

البدء على ان يكونوا حمافظني او روؤ�ضاء جمال�ص حمافظات.
واأملح امل�ضعودي اىل ان مثل هذه اخلافات القت بظالها ال�ضلبية على 
واقع املحافظات لت�ضبح غري م�ضتقرة وخدماتها �ضيئة لكون احلكومات 

املحلية مل تلتفت اليها على االطاق.
من جانبه قال مقرر جلنة االإقاليم واملحافظات غري املنتظمة باإقليم 
يف جمل�ص النواب حممود ر�ضا ان املحكمة االإدارية �ضيكون لها القول 

الف�ضل يف ق�ضية اقالة عدد من املحافظني.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ض��فت وثيقة ع��ن اإحدى ال�ض��فقات التي ابرمتها 
حمافظ��ة بغ��داد بادارته��ا قب��ل ال�ض��ابقة والت��ي 

ت�ضببت بهدر 22 مليون دينار دفعة واحدة. 
وبين��ت الوثيقة التي ن�رصت على �ض��فحات الفي�ص 
بوك، ان  اأحد امللفات عن ال�ضفقات املثرية للجدل 

والتي اأبرمها املحافظ االأ�ضبق �ضاح عبد الرزاق، 
مت مبوجبه��ا ���رصاء )٢٠٠( دراج��ة ناري��ة ب�ض��عر 
)٢٩ ملي��ون و٦٠٠ األف دين��ار للدراجة الواحدة( 
يف حني ان �ض��عرها احلقيق��ي )٢٢( مليون دينار 
عراق��ي للدراج��ة الواحدة،واأ�ض��ار اىل ان��ه "بذل��ك 
يك��ون املبلغ الذي مت هدره م��ا يقرب من ملياري 

دينار " ومل يعرف اين حل م�ضريه .

اتهم��ت النائب��ة عن ائت��اف دولة القان��ون عالية 
ن�ض��يف، ال�ض��بت، جه��ات كردية باجت��زاء مناطق 
م��ن حمافظ��ات دياىل و�ض��اح الدين واملو�ض��ل، 
داعية ابناء تلك املحافظات اىل حتمل امل�ض��وؤولية 

ال�رصعية امام اهلل يف مرحلة ما بعد داع�ص.
وقال��ت ن�ض��يف يف ت�رصيح ل��� »اجلورن��ال نيوز« 
ان “هن��اك مناطق ا�ض��تقطعت من دي��اىل ونينوى 
و�ض��اح الدين حتت م�ض��مى مناطق حمررة بالدم 

او خط حدود داع�ص”.
االو�ض��ط  الف��رات  ممثل��ي  الن��واب  ان  وا�ض��افت 
واجلن��وب ل��ن ي�ض��محوا بالتفريط ب�ض��ر واحد من 
ارا�ض��ينا”، م�ض��ددة بالق��ول “ال يج��وز التفري��ط 
باحلق��وق اال�ض��رتاتيجية لل�ض��عب العراق��ي”. ويف 
الوطن��ي  االحت��اد  ع�ض��و  اك��د  االته��ام  عل��ى  رد 
الكرد�ض��تاين نوزاد ر�ض��ول ان “مو�ضوع اال�ضتفتاء 
واملطالب��ة بدول��ة كردي��ة ح��ق �رصع��ي وقان��وين 

وتاريخي”،م�ضيفا” يجب ان جنري اال�ضتفتاء يف 
وقت مائم ومنا�ض��ب مع وج��ود العاقة الطبيعية 

بني حكومة االقليم وحكومة املركز “.
وا�ض��اف يف ت�رصيح ل��� »اجلورنال ني��وز« “نحن 
االقليمي��ة  وال��دول  العراقي��ة  احلكوم��ة  نطمئ��ن 
وتركي��ا ان “الدول��ة الكردي��ة ال ت�ض��كل خطرا على 

م�ضاحلهم”.
واتفق��ت االأح��زاب الكردي��ة يف اإقلي��م كرد�ض��تان 
العراق، على اإجراء اال�ض��تفتاء ال�ض��عبي على م�ضري 

االإقليم يف اخلام�ص والع�رصين من ايلول املقبل.
م��ن جان��ب اخر اأعلن��ت النائبة عن حرك��ة التغيري 
�ض��ريين ر�ضا، ال�ضبت، اختيار روؤوف عثمان رئي�ضا 
ملجل���ص احلركة العام. وقالت ر�ض��ا يف ت�رصيح ل� 
»اجلورنال نيوز« ان “اع�ضاء وقياديني يف احلركة 
�ضوتوا على اختيار روؤوف عثمان رئي�ضًا ملجل�ضها 
العام”.وا�ض��افت انه “مت انتخاب �ض��الح زازاليي 
نائب��ا لرئي���ص املجل�ص، ودخل��واز قادر ال�ض��كرتري 

العام لانتخابات داخل احلركة”. 

ك�ض��ف م�ض��در مطلع يف املجل�ص االأعلى االإ�ض��امي ال�ض��بت عن ، ان" 
القي��ادات املن�ض��قة م��ن املجل�ص االأعل��ى كانت حتارب دور ال�ض��باب 
وزجه��م يف العم��ل ال�ضيا�ض��ي وتكب��ل ق��رارات رئي�ص املجل���ص عمار 

احليكم لكون االآراء جمعية داخل املجل�ص .
وقال امل�ض��در الذي ف�ضل عدم الك�ضف عن هويته، ل�»اجلورنال نيوز« 
ان" ال�ضخ�ض��يات املن�ض��قة كانت حتارب ال�ض��باب ودورهم ال�ضيا�ضي 
يف املجل���ص االأعلى خاف��ا لتوجهات احلكيم الت��ي كانت تعول على 
ال�ض��باب يف العم��ل ال�ضيا�ض��ي م��ا وّل��د حالة م��ن االن�ض��قاقات لتلك 

القيادات .
ب��دوره اأكد القيادي يف املجل�ص االأعلى االإ�ض��امي �ض��اح العرباوي 

ان" االن�ض��قاقات الت��ي حتدث حالة �ض��حية جلميع الكتل ال�ضيا�ض��ية، 
م�ض��ريا اىل ان" ان�ض��قاق تلك ال�ضخ�ضيات ب�ض��بب اختاف يف وجهات 

النظر يف العمل ال�ضيا�ضي" . 
وق��ال العرب��اوي يف ت�رصي��ح  ل�»اجلورن��ال « ان" املنظوم��ة داخ��ل 
املجل���ص االأعل��ى كان��ت مبني��ة على اأ�ض��ا�ص ال��راأي اجلمع��ي، ولي�ص 
القيادة الوحدة، الفتًا النظر اىل ان" العديد من امل�ضاريع كان احلكيم 
يحاول تطبيقها على م�ضتوى الدولة والكيان ال�ضيا�ضي لكنها ت�ضطدم 

بقرارات املنظومة ال�ضابقة التي كانت تعتمد على الراأي اجلمعي ".
واأ�ض��اف ان" القي��ادات ال�ض��ابقة كانت له��ا وجه نظر بدور ال�ض��باب 
ال�ضيا�ض��ي ، م��ا �ض��كل عبئًا على احلكي��م يف مواجه��ة التحديات وزج 
ال�ض��باب،  م�ض��ريا اىل ان" احلكي��م ل��ه وجه��ة نظ��ر خمتلف��ة ع��ن تلك 

القيادات يف دعم ال�ضباب واي�ضالهم اىل العمل ال�ضيا�ضي .

اىل ذل��ك ك�ض��ف النائب ع��ن ائتاف املواط��ن حممد امل�ض��عودي ، ان 
” 16 �ضخ�ض��ية من قيادات املجل�ص االأعلى االإ�ض��امي الذين اعلنوا 
ان�ض��قاقهم  ي�ض��تعدون  لعقد موؤمت��ر ليحددوا م�ض��تقبلهم مع املجل�ص، 
وق��ال امل�ض��عودي يف ت�رصيح ل� )اجلورن��ال (، اإن "املن�ض��قني لديهم 
وجه��ات نظ��ر خمتلفة م��ع رئي�ص التحال��ف عمار احلكيم حول �ض��خ 
وجوه �ض��ابة تت�ضنم منا�ض��ب يف املجل�ص “. واأ�ضار اىل ان “املن�ضقني 
لديه��م روؤية بك�ض��ب ال�ض��باب املزيد من اخل��رة كي يكون��وا مهيئني 
للعمل ال�ضيا�ضي واالداري يف احلكومة”، م�ضريا اىل ان “االأيام املقبلة 
�ضتك�ض��ف عن م�ضاريع جديدة داخل املجل�ص االأعلى“ ،وك�ضف الناطق 
با�ضم املجل�ص االأعلى االإ�ضامي العراقي ال�ضيخ حميد معلة ال�ضاعدي، 
ع��ن م��ا ي��دور يف اأروق��ة املجل���ص، مبين��ًا اأن هناك �ض��ورة حمتملة 

للمجل�ص وهي “خروج رئي�ضه عمار احلكيم”.

حاولت جهات تابعة للتيار ال�ض��دري فر�ص مر�ضح الإدارة �رصكة 
نف��ط ذي قار قبل ان تتدخل الوزارة وحت�ض��م اجلدل بتعيني مدير 

جديد.
وقال م�ض��در مطلع جلورنال ان رئي���ص جمل�ص حمافظة ذي قار 
حميد الغزي التابع للتيار ال�ض��دري ،اأراد فر�ص مدير جديد على 
خاف اال�ض��م الذي ر�ض��حته ال��وزارة ما جعل جمل���ص املحافظة 
يهاجم اي مر�ضح ل�رصكة نفط ذي قار تكلفه الوزارة لكون الوزارة 
قد رف�ضت مر�ضح جمل�ص املحافظة ، واأ�ضاف امل�ضدر ان ال�رصاع 
ال�ضيا�ض��ي عل��ى ه��ذا املن�ض��ب فتح �ض��هية االأح��زاب وحماولتها 
فر�ص ا�ض��م تقوم من خاله باال�ض��تحواذ على التعيينات وعقود 

�رصكات النفط يف املحافظة. 
وذكر امل�ض��در ان رئي���ص املجل�ص رف�ص دخ��ول ال�رصكة املكلفة 
م��ن قب��ل وزارة الكهرب��اء اىل مدينة ال�ض��طرة �ض��مايل املحافظة 
وذلك ملحاولته ابقاء مدير �رصكة كهرباء �ض��مال ذي قار املوايل 

ل��ه وهذه ال�رصكة متهمة بف�ض��اد م��ايل واداري.  وتابع ان رف�ص 
مر�ض��ح الوزارة لت�ضنم من�ضب مدير �رصكة النفط حتول اىل �رصاع 
كتل �ضيا�ض��ية �ض��وف تقوم بتعطيل �رصكة النفط، وحتّدث امل�ضدر 
ع��ن خاف كب��ري بني اتب��اع ال�ض��در يف مناطق خمتلفة ب�ض��بب 
ا�ض��تحواذ رئي�ص املجل�ص وبع�ص من اأع�ضاء جمل�ص حمافظة ذي 
ق��ار من اتب��اع التيار واالنحياز اىل مناط��ق على خاف مناطق 
اخ��رى، ومنها جهاز بناية الرنني �ض��مايل املحافظة التي حاول 

رئي�ص املجل�ص تعطيلها ب�ضتى الطرق.
ام��ا عل��ي الغالب��ي ع�ض��و جمل���ص حمافظ��ة ذي ق��ار فق��د اأك��د 
للجورنال ان رئي�ص املجل�ص وعدداً من االأع�ضاء �ضوف يرف�ضون 
مر�ض��ح ال��وزارة اجلدي��د، ع��ر قيامه��م بت�ض��كيل حتال��ف جدي��د 
ملحاربة ورف�ص املدير اجلديد وهذا خمالف للد�ضتور، م�ضيفًا ان 
املجل�ص يريد االإبقاء على املحا�ض�ض��ة واالبتعاد عن الكفاءة يف 
هذا املو�ض��وع، واأعرب للجورنال عن اأ�ضفه من و�ضول االأمور يف 
النا�رصية اىل طريق �ضيا�ض��ي م�ضدود ب�ضبب املحا�ض�ضة احلزبية 

ال�ضيقة التي �ضتوؤدي اىل ف�ضل اداري للمحافظة .

ملف )النازحين( سيطيح بمحافظي المناطق المحررة
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