
الكتل  من  ع��دداً  ان  االثنني،  النيابية  التغيري  كتلة  اأك��دت 
جلاأت  الكرد�ستاين  الدميقراطي  للحزب  املعار�سة  الكردية 
يف وقت �سابق اىل املحكمة االحتادية النهاء ازمة رئا�سة 
التدخل، مربرة ذلك  اقليم كرد�ستان لكن املحكمة رف�ست 

بانها ق�سايا داخلية تعني االقليم ح�رصا .
ت�رصيح  يف  علي،  حممد  اآرام  الكتلة  يف  النائب  وق��ال 
املحكمة  اىل  مرة  من  اأكرث  “جلاأنا   :، نيوز«  ل�»اجلورنال 
�سد  املقدمة  ال��دع��اوى  رف�ست  االخ��رية  لكن  االحت��ادي��ة 
كرد�ستان  اقليم  ورئي�س  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
املحكمة  ان”  ،موؤكدا  بارزاين”  م�سعود  واليته  املنتهية 
ردت باأن  هذه الق�سايا ال تدخل �سمن اخت�سا�سها لكونها 

تتعلق بال�ساأن الداخلي لالقليم”.
واأ�ساف اأن “جمموعات من كتل معينة قدمت دعاوى بهذا 
اخل�سو�س ومت رف�سها من قبل املحكمة االحتادية وانها 

مل تقم بتحريك اي دعوة مقدمة من تلك الكتل”.
واأكدت النائبة عن الكتلة ،�سريين ر�سا، اأن ” الربملان يف 

اقليم كرد�ستان معطل وانه ال وجود الأحزاب معار�سة”.
”من  االثنني:  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رصيح  يف  واأ�سافت  
فيها  مبا  خارجية  اطراف  اي  ادخال  قانونيا  اجلائز  غري 

احلكومة االحتادية حلل اي نزاع بني الكتل الكردية”.
اقليم  “رئي�س  اأن  اأكد  التميمي،  ،علي  القانوين  اخلبري  لكن 
كرد�ستان انتهت مدة �سالحيته يف رئا�سة االقليم يف عام 
2014، ومدد ل�سنتني ا�سافيتني وهو اجراء غري �رصعي “.

  واأ�سار  يف حديثه  ل�»اجلورنال نيوز«، اىل ان “الربملان 
ان  ال�رصوري  من  وبالنتيجة  معطل،  كرد�ستان  اقليم  يف 

يكون هناك رئي�س جديد لالقليم “.
االحتاية  املحكمة  اىل  طلب  تقدمي  حال  يف   ” واأو���س��ح:  
�ستتوجه بدورها اىل تغيري رئي�س االقليم وانتخاب رئي�س 
جديد يف وقت �سيجري االقليم ا�ستفتاًء عامًا يف املناطق 
للقانون  خمالف  وه��و  عليها  املتنازع  املناطق  ومنها 

والد�ستور”.

يف  الدليمي  زي��ت��ون  االئ��ت��الف  ع��ن  النائبة  وق��ال��ت 
"لتاأجيل  ائتالفها  توجه  ان  »اجل��ورن��ال«  ل�  ت�رصيح 
ال�سعب  االقت�سادي  الظرف  ب�سبب  ياأتي  االنتخابات 
الذي متر به الدولة يف الوقت احلايل موؤكدة اأن "دجمها 
الوقت  من  الكثري  �سيوفر  النواب  جمل�س  انتخابات  مع 
واجلهد واملال للدولة". واأ�سافت ان "احد اال�سباب التي 
امل�سطرب  الو�سع  هو  بالتاأجيل  ونطالب  عندها  نقف 
للمفو�سية اليوم فهناك اإجراءات كثرية بحقها تتمركز 
املايل  التمويل  اىل  اإ�سافة  املفو�سني  وتغيري  بحلها 
القليل..، فيجب و�سع جميع هذه النقاط يف احل�سبان".

االنتخابات  تاأجيل  مت  حال  "يف  الدليمي  واأو�سحت 
الد�ستور  يف  قانوين  ن�س  هناك  الن  �سري  يوجد  فال 
انتخاب  حني  اىل  املحافظات  جمال�س  ا�ستمرار  يوؤكد 
جمال�س جديدة ". وبخ�سو�س املفو�سية ك�سف ائتالف 
اقالة  بعدم  يق�سي  برملاين  توجه  عن  القانون  دول��ة 
حدوث  خ�سية  عليها  واالبقاء  االنتخابات  مفو�سية 

فراغ الد�ستوري يقيد ن�ساط الدولة انتخابيا.
وقالت النائبة عن االئتالف عالية ن�سيف يف ت�رصيح 
تولدت  ال�سيا�سية  القيادات  “اغلب  ان   » »اجلورنال  ل� 
ُتدخل  االنتخابات  مفو�سية  اقالة  بان  قناعة  لديها 
االنتخابي”،  ن�ساطه  وتقيد  د�ستوري  ف��راغ  يف  البلد 
م�سرية اىل ان “جلنة اخلرباء تعمل على ت�رصيع اختيار 
اأع�ساء املفو�سني اجلدد خالل املدة املحددة من عمر 

الربملان لتويل مهامهم”.
تر�سيح  على  ب��رمل��اين  خ��الف  وج���ود  اىل  وا���س��ارت 
اختيار  جلنة  “رئا�سة  ان  مبينة  ال�سابقني  االأع�ساء 
بت�رصيع  ال��ربمل��ان  طالبت  اجل��دد  املفو�سية  اع�ساء 
لكن  ال�سابقني  املفو�سني  تر�سيح  بعدم  يق�سي  قانون 
ن�ست   التي   ،  17  ،16 الد�ستور   فقرات  مع  يتوافق  ال 
والوجبات   احلقوق  يف   مت�ساوون  “العراقيني  ان  على 
�سخ�سية  اأي  ابعاد  لذا ال ميكن   ، االجتماعي  والتكافل 
تر�سح لعمل �سيا�سي يف العراق”. ورجحت ن�سيف ح�سم 
او االبقاء عليها وتر�سيح  ق�سية املفو�سية يف االقالة 

اأع�ساء جدد خالل جل�سات الربملان القادمة”.
من جانب اخر قال النائب عن االئتالف �سادق اللبان 
الثقة من  نيوز« ان” �سحب  ل� »اجلورنال  يف ت�رصيح  
وهنالك  للم�ستجوب،  م��روك  االنتخابات  مفو�سية 

ت�سويات قد تلغي �سحب الثقة من املفو�سية”.
اع�ساء  اختيار  با�رصت  اخل��رباء  “جلنة  ان  واأ���س��اف 
املفو�سني اجلدد و�سيتم ت�سفيتهم وفق الكفاءة”، الفتًا 
الربملان كافية  املتبقية من عمر  “املدة  ان  اىل  النظر 
ا�ستبعدت  اأع�ساء جدد لعمل املفو�سية”. كما  الختيار 
القانون  دول��ة  ائتالف  يف  املن�سوية  م�ستقلون  كتلة 

املالكي،  نوري  اجلمهورية،  رئي�س  نائب  يتزعمه  الذي 
اختيار مفو�سية جديدة بعيدة عن االحزاب ال�سيا�سية.

»اجلورنال  ل�  ال�سمري،  الكتلة ،حممد  النائب عن  وقال 
تر�سيح  يتم  ولن  �ستنتهي  احلالية  “املفو�سية  ان   »
اع�سائها للع�سوية يف املفو�سية اجلديدة بعد تقدميهم 
“اجلميع  ان  م��وؤك��داً  الربملان”،  اىل  التقاعد  طلبات 
جلنة  من  �ست�سكل  التي  اجلديدة  باملفو�سية  متفاوؤل 

خرباء برملانية تكون بعيدة عن االحزاب”.
تبحث عن  تزال  ال  ال�سيا�سية  “الكتل  ان  ال�سمري  وبني 
م�ساحلها يف اية مواقع حكومية �سواء كان مبفو�سية 

يحن  مل  “الوقت  بان  منوها  غريها”،  ام  االنتخابات 
عن  الدفاع  عن  مرفعة  �سيا�سية  كتاًل  جند  لكي  بعد 

م�ساحلها من اجل امل�سالح العليا للوطن”.
تاأجيل  طلب  ان  ح��رب  ط��ارق  القانوين  اخلبري  واأك��د 
احكام  مع  يتفق  ال  املحافظات  جمال�س  انتخابات 
الد�ستور العراقي. وعلق حرب على طلب عالوي بالقول 
ان "هذا الطلب ال يتفق واحكام الد�ستور ذلك ان املادة 
ال�سلطة  ت��داول  مبداأ  اعتمدت  الد�ستور  من  ال�ساد�سة 
�سلميا عرب الو�سائل الدميقراطية املن�سو�س عليها يف 
ال�سلطة ي�سمل اجلميع مبا فيها �سلطة  الد�ستور وتداول 

جمل�س املحافظة واملحافظ".
من  االول  الباب  �سمن  جاء  احلكم  "هذا  ان  واأو�سح 
كتاأجيل  اال�سا�سية  امل��ب��ادئ  عنوان  حتت  الد�ستور 
انتخابات جمل�س املحافظات عن موعدها الذي كان يف 
�سهر ني�سان 2017 يبتعد كثريا عن املبادئ اال�سا�سية 
انتخابات  اج���راء  موعد  تاأجيل  ان  ذل��ك  للد�ستور، 
 2018 2017 اىل �سهر حزيران  �سنة  املحافظات من 
تاأجيل  يعني  الربملانية  االنتخابات  اجراء  موعد  وهو 
ال�سنة مبا ال يتفق  االنتخابات املحلية ملدة تزيد على 

واملبداأ الد�ستوري املذكور".
جمل�س  انتخابات  "تاأجيل  ان  بالقول  ح��رب  واكمل 
بعد   2017 ني�سان  يف  مقررة  كانت  التي  املحافظات 
االنتخابات  اىل  وتاأجيلها  �سنوات  االربع  مدة  اكمال 
املادة  احكام  يتجاهل   2018 حزيران  يف  الربملانية 
م�سدر  ال�سعب  ان  ق��ررت  التي  الد�ستور  من  اخلام�سة 
ان  اذ  ال�رصي  باالقراع  ميار�سها  و�رصعيتها  ال�سلطات 
حرمان �سعب املحافظات من االقراع حول من ميثلهم 
مبجل�س املحافظة يعني عدم االلتزام باحلكم الد�ستوري 
املذكور الذي يق�سي بوجوب االقراع باملوعد املحدد 

ملن ميثل �سعب املحافظة".
الدورة  مدة  حدد   )56( املادة  يف  "الد�ستور  ان  وتابع 
ان  �سنوات وال ميكن  باربع  النواب  االنتخابية ملجل�س 
اىل  املحافظات  ملجل�س  االنتخابية  الدورة  مدة  ت�سل 
الدورة  مدة  على  يزيد  ما  التاأجيل  عند  �سنوات  خم�س 
االنتخابية الربملانية". وا�ستطرد حرب قائال "�سحيح 
ان االنتخابات يف جمل�س حمافظة كركوك اأجلت ولكن 
كان  املذكورة  املحافظة  ملجل�س  االنتخابات  تاأجيل 
ال�سباب معروفة تخت�س بها كركوك فقط يف حني مت 
انه  واأ�ساف  بقية املحافظات".  االنتخابات يف  اجراء 
نينوى  حمافظة  يف  االنتخابات  تاأجيل  من  مانع  "ال 
انه  م�ستدركا  احلالية"،  ال��ظ��روف  ا�ستمرت  اذا  فقط 
تاأجيل  يجوز  ال  فانه  نينوى  حترير  ومت  حت�سنت  "اذا 
اجلديدة  واحوالها  ان ظروفها  فيها طاملا  االنتخابات 
ت�ساعد على اجراء االنتخابات وهذا بالن�سبة ملحافظة 

نينوى".
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بغداد_ الجورنال نيوز 

)الجورنال( تكشف خفايا قرار الصدر »المفاجىء« بمنع تياره من التعامل بالمشاريع الحكومية!

العالقات الخارجية لوفد أوروبي: نرفض المشاريع 
التي تستهدف وحدة العراق

عودة 70% من نازحي الرمادي وصالح الدين 
إلى مناطق سكناهم

العراق وعمان يبحثان ضرورة تجاوز أزمة 
المنطقة بلغة العقل

بغداد_ متابعة : التقى ع�سو جلنة العالقات اخلارجية النائب خالد االأ�سدي، االثنني، 
تق�سيمية  م�ساريع  الأي  رف�سه  عن  وعربرّ  االأوروب��ي،  االحت��اد  دول  ممثلي  من  ع��دداً 

ت�ستهدف وحدة العراق اأر�سًا و�سعبًا.
للعالقات  الربملانية  اللجنة  "ع�سو  ان   ، �سحفي  بيان  يف  اال�سدي،  مكتب  وذك��ر 
اخلارجية النائب خالد االأ�سدي اجرى لقاءات مهمة مع عدد من ممثلي دول االحتاد 

االأوروبي خالل زيارته للعا�سمة البلجيكية بروك�سل".
وفكره  االإره��اب  �سد  حربه  يف  العراق  "م�ساعدة  البيان،  بح�سب  اال�سدي،  وتدار�س 
التكفريي التي يخو�سها نيابة عن جميع دول العامل ، و�رصورة الدعم املفر�س من 
دول االحتاد الإعمار املدن املت�رصرة والتي قام االإرهابيون بتدمريها قبل حتريرها 
من قبل القوات العراقية". واأكد االأ�سدي بح�سب البيان ملمثلي الدول االأوربية "�رصورة 
اأن يكون دعم دولها للعراق من خالل املوؤ�س�سات الد�ستورية العراقية ح�رصاً وباإ�رصاف 
" الأية م�ساريع تق�سيمية ت�ستهدف وحدة  العراقية" . واأبدى اال�سدي رف�سه  احلكومة 

العراق اأر�سًا و�سعبًا".

بغداد_ متابعة : اأكد االأمني العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق، االثنني، اأن 70% 
من نازحي الرمادي و�سالح الدين عادوا اإىل مناطق �سكناهم، م�سريا اىل ان احلكومة 

حري�سة على تهيئة م�ستلزمات العي�س واخلدمات اال�سا�سية مثل الكهرباء.
وذكر بيان �سحفي لالأمانة، اأن "العالق ا�ستقبل وزير الدولة الربيطاين ل�سوؤون ال�رصق 
العراقية  "احلكومة  ان  موؤكدا  له"،  املرافق  والوفد  بريت  الي�سر  وافريقيا  االأو�سط 
واملاء،  الكهرباء،  مثل  االأ�سا�سية  واخلدمات  العي�س  م�ستلزمات  تهيئة  على  حري�سة 
واملراكز ال�سحية، واملدار�س لت�سجيع اال�رص النازحة على العودة اىل مدنها وقراها 
�رصيعا". وا�ساف العالق، بح�سب البيان، اإن "ن�سبة النازحني العائدين اىل منازلهم 
%70 حاليًا، لكن احلكومة عازمة على عودة  يف الرمادي و�سالح الدين فاقت ال� 

الن�سبة املتبقية اىل مناطقهم".
من جانبه بارك بريت، "االنت�سارات التي حققها العراق على تنظيم داع�س االإرهابي"، 
اليها،  اال�ستقرار  واإعادة  املو�سل،  اعمار  اإعادة  يف  لالإ�سهام  بالده  "ا�ستعداد  مبديا 
الإعادة  الداعمة  الدولية  املوؤمترات  يف  وامل�ساهمة  املجتمعية،  امل�ساحلة  وحتقيق 
اعمار املدن املحررة". واختتم البيان، اأنه "يف نهاية اللقاء قدم ال�سيد االأمني للوزير 

ال�سيف درعًا تذكاريًا ميثل ح�سارة العراق وتاأريخه املجيد".

بغداد_ متابعة : اأكد رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، االثنني، ل�سفري �سلطنة عمان 
خالل  من  املنطقة  يف  االزمة  حل  "اأهمية  الفار�سي،  فار�س  بن  خمي�س  العراق  لدى 

احلوار وتغليب لغة العقل" يف ا�سارة اىل املقاطعة العربية لقطر.
الثنائية  العالقات  "بحثا  اجلانبني  ان  الربملان  رئي�س  ملكتب  �سحفي  بيان  وذكر 
و�سبل تطويرها بني البلدين ال�سقيقني، حيث اأكد الرئي�س اجلبوري حر�س العراق على 
البلدين  اإىل عالقات ثنائية متينة بني  الو�سول  اأجل  البناء، من  التعاون  اأطر  توطيد 

وخ�سو�سا على امل�ستوى الربملاين".
و�سدد اجلبوري على اأنه "يجب جتاوز االزمات التي متر بها املنطقة من خالل احلوار 
وتغليب لغة العقل وحلها مبا يخدم وحدة ال�سف العربي من دون اال�رصار مب�سلحة 

اي طرف من االطراف".
العراق  بني  العالقات  تعزيز  يف  الربملان  رئي�س  "دور  ُعمان  �سفري  ثمن  جانبه  من 

وا�سقائه العرب، موؤكداً دعم �سلطنة عمان لل�سعب العراقي وعلى امل�ستويات كافة ".

انتخابات مجالس المحافظات تؤزم المشهد السياسي من جديد والمفوضية تزيد "الطين بلة " 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�سط مماطالت طويلة جرت 
حول انتخابات جمال�س 

املحافظات واقالة املفو�سية 
,ها هي اليوم تعود اىل 
ال�ساحة ال�سيا�سية بني 

تاأجيل ودجمها مع انتخابات 
جمل�س النواب , فقد ك�سف 

ائتالف الوطنية بقيادة 
نائب رئي�س اجلمهورية 

اياد عالوي , االثنني, عن 
حقيقة توجهه العام اىل 

تاأجيل انتخابات جمال�س 
املحافظات لدجمها مع 

انتخابات جمل�س النواب.

بغداد _ فاطمة عدنان

وكان زعيم التيار ال�سدري قد ا�سدر توجيهات اكد 
نقا�س، منع  اي  بها من دون  االلتزام  فيها وجوب 
احلكومي  االقت�سادي  العمل  باتًا  منعًا  مبوجبها 
مكافحة  جلنة  على   م�سددا  التيار،  مفا�سل  داخل 
الف�ساد بالعمل اجلاد واحلازم �سد كل من ي�ستعمل 
العقوبة  واج���راء  اقت�سادية  ملنافع  التيار  ا�سم 
ال  الف�ساد  مكافحة  جلنة  ان  وموؤكدا  به،  املنا�سبة 
دخل لها بالعمل االقت�سادي �سوى الرقابة امل�سددة 
له  دخل  ال  وانه  اخلا�س  مكتبه  مع  احلال  وكذلك 
بالعمل االقت�سادي �سوى متابعة العمل ومن دون 

التدخل بتفا�سيله جملة وتف�سياًل.
الت�سكيالت  م��ن  اي  ان  التوجيهات  ���س��ددت  كما 
ممنوع  ال�سالم(  )�رصايا  وباخل�سو�س  الع�سكرية 
واالقت�سادي  املايل  العمل  يف  وا�سراكها  تدخلها 

الف�ساد  مكافحة  فعلى  ذلك  خالف  يعمل  من  وكل 
بال�رصايا معاقبته  اخلا�سة  اللجان  وبالتن�سيق مع 
االطالق،  على  احد  ي�ستثنى  وال  فوراً  به  والت�سهري 
ال�سيا�سية  الهيئة  ت��دخ��ل  مينع  اي�سا  واحل���ال 
وال�سيا�سني اجمع )احلاليني وال�سابقني(من التدخل 
بالعمل التجاري واالقت�سادي احلكومي وغريه واال 

ف�سوف يعر�س نف�سه للم�ساءلة والعقاب .
واكد البيان ان على اللجان اخلا�سة تفعيل عملها 
اخلا�سة  امللفات  النهاء  وحازمة  جادة  وب�سورة 
وال�سيما  وامل���وان���ىء  وال��ت��ج��اوزات  ب��االرا���س��ي 
وال�سيما  امل��ط��ارات  ملف  وكذلك  الب�رصة  ميناء 
توجيهاته  ال�سدر  واختتم  اال�رصف.  النجف  مطار 
بانهاء  ال�سيا�سية  الهيئة  قيام  ���رصورة  بتاأكيد 
من  زج  على  والعمل  العمل  م��ن  املفرغني  ملف 
واال  وقانونية...  �رصعية  بطريقة  للوظيفة  اهل  هو 
وبال  معاقبتهم  على  العمل  الف�ساد  مكافحة  فعلى 

جانبه  من  التوجيهات.  يف  ورد  ما  ا�ستثناء،ح�سب 
بني ع�سو جمل�س النواب عن ائتالف دولة القانون 
ال�سيا�سية  والكتل  احلكومة  ان  ال�سيخ  طه  احمد 
الذي  واالداري  ال�سيا�سي  املنهج  ت�سلح  ان  يجب 
احلالية.وا�ساف  ال�سيا�سية  العملية  عليه  قامت 
حتققت  التي  االنت�سارات  ل�"اجلورنال"ان  ال�سيخ 
احلكومة  فيها  مبا  اجلميع  على  يجب  املو�سل  يف 
وت�ستلهم  تراجع  ان  ال�سيا�سية  والكتل  والربملان 
التي  الت�سحيات  ي��وازي  مبا  والت�سحيات  الن�رص 
هذه  اول  ان  هناك،مبينًا  ال�سعب  اب��ن��اء  قدمها 
ا�سالح  لعملية  احلقيقية  املمار�سة  هي  اال�سياء 
املنهج ال�سيا�سي واالداري الذي قامت عليه العملية 
ال�سيا�سية،م�سرياً اىل اأن زعيم التيار ال�سدري مقتدى 
ال�سدر بداأ بهذه الق�سايا من خالل املحا�سبة وحل 
الق�سايا  بهذه  التعامل  ومنع  االقت�سادية  اللجان 
االخرى  ال�سيا�سية  الكتل  ال�سيخ  ودع��ا  م�ستقباًل. 

التوجه،مبينًا  ه��ذا  يف  ال�سدر  ح��ذو  حت��ذو  ان  اىل 
اغلب  حتقيق  ت�ستطع  مل  اال�سالح" وان  "جبهة  ان 
اىل  االن  حت��ول  طرحته  م��ا  �سدى  لكن  اهدافها 
م�رصوع لدى كل الكتل بان تكون االتفاقات قادمة 

عابرة للطوائف والقوميات.
وك�سف ع�سو جمل�س النواب عن وجود عمليات فرز 
املعلومات  خالل  من  ال�سيا�سية،  الكتل  بها  تقوم 

التي ا�سار اليها االعالم واملواطنون.
واتخاذ  احلاالت  لتلك  ح�سلت  متابعات  ان  مبينًا   
عمليات  واج��راء  ف�ساده  ثبت  ملن  منا�سبة  ق��رارات 

معاجلة ملن مل تثبت عليه اية تهمة.
اما املحلل ال�سيا�سي حمزة م�سطفى فقد اثنى على 
مبادرة زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر بحظر 
التعامالت التجارية احلكومية داخل التيار،وا�سفًا 
اياه باأنه جدي بتطبيق �سعارات اال�سالح بخالف 

زعماء الكتل ال�سيا�سية االخرى.
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