
اإب��راه��ي��م  علي  ال��ل��واء  ال��راف��دي��ن  عمليات  ق��ائ��د  اأع��ل��ن 
يف  مطلوبًا   1444 على  القب�ض  الثالثاء،  املك�صو�صي، 

اأربع حمافظات خالل �صهر متوز املا�صي.
علية  اط��ل��ع��ت  �صحفي  ب��ي��ان  يف  املك�صو�صي  وق���ال 
ال�رشطة  ط���وارئ  واأف���واج  “اأق�صام  اإن   » ال���»اجل��ورن��ال 
�صمن  املوجودة  الع�صكرية  والوحدات  الأمنية  والوكالت 
قار  وذي  واملثنى  وا�صط  حمافظات  يف  العمليات  قاطع 
مطلوبا   1444 على  القب�ض  اإلقاء  من  متكنت  ومي�صان 
للق�صاء بتهم جنائية خمتلفة يف املحافظات الأربع للمدة 

من -1 31 متوز 2017”.
مطلوبا   48 بينهم  “املعتقلني  اأن  املك�صو�صي،  واأو�صح 
بني  ما  تهمهم  تنوعت  حيث  خم��درات،   14 امل��ادة  وفق 
من  كميات  اغلبهم  بحوزة  �صبط  ومت  والتعاطي  الرتويج 
مبينا  ا�صتعمالها”،  واأدوات  املتنوعة  املخدرة  امل��واد 
 97 هي  العمد  القتل  بتهم  عليهم  املقبو�ض  “ح�صيلة  اأن 

مطلوبا”.
قاطع  �صمن  عليهم  املقبو�ض  بني  “من  اأن  اىل  واأ�صار 
العمليات 11 متهما مطلوبا للق�صاء وفق املادة 4 اإرهاب، 
مت القب�ض على 9 منهم يف ذي قار واثنان يف مي�صان”، 
مبينا اأن “13 متهما مت القب�ض عليهم لإثارتهم النزاعات 

الع�صائرية امل�صلحة”.
وتابع اأن “هذه احل�صيلة توزعت بواقع 235 مطلوبا من 
املقبو�ض عليهم يف مي�صان بتهم جنائية خمتلفة و 426 
مطلوبا يف حمافظة ذي قار، يف حني كان عدد املقبو�ض 
عليهم يف حمافظة وا�صط 514 ، اما يف حمافظة املثنى 

فقد بلغ عدد املقبو�ض عليهم 269 مطلوبا للق�صاء”.
اتخاذ  مت  املتهمني  “جميع  اأن  العمليات،  قائد  واأك��د 
اىل  واإحالتهم  بحقهم  والتحقيقة  القانونية  الإج���راءات 
املن�صوبة  التهم  وف��ق  اأمامه  مثولهم  املطلوب  الق�صاء 

اإليهم”.

التي ت�صهد �رشاعًا  كبرياً يف الوقت احلا�رش ما بني 
�صمولها من عدمه والتي ياأمل اجلميع خروج الربملان 
بعد  خا�صة  جميعًا  عليها  متفق  توافقية  ب�صيغة 
 53 ا�صل  مادة من   21 النواب على  ت�صويت جمل�ض 

يف جل�صة الثالثاء.
وعزا الكثري من ال�صيا�صيني اأ�صباب تاأخري هذا القانون 
اىل "التجاذبات ال�صيا�صية" التي اأو�صلت الربملان اىل 
الت�صويت على بع�ض من فقراته ولي�ض جميعها كما 
ب�صكل  �صيتم  القانون  ح�صم  باأن  �صابق  وقت  يف  وعد 

نهائي يف مطلع �صهر اآب .
وكان رئي�ض كتلة دولة القانون النيابية علي الديب 
انتخابات  قانون  م�رشوع  فقرات  جميع  ان   ، اأك��د 
فقرة  با�صتثناء  عليها  متفق  املحافظات  جمال�ض 
ا�صار  ، ويف حني  انتخابات جمل�ض حمافظة كركوك 
اىل ان عدد اع�صاء جمل�ض املحافظات �صيتم تقلي�صه 
بن�صبة %50 ومبجموع ي�صل اىل نحو 280 ع�صوا ، 
لفت النظر اىل ان عدد اع�صاء جمل�ض النواب ل ميكن 
النيابية  النتخابات  قانون  م�رشوع  �صمن  تغيريه 

املقبلة لوجود ن�ض د�صتوري.
قانون  "م�رشوع  �صحفي  ت�رشيح  يف  الدي��ب  وقال 
مناق�صته  متت  الذي  املحافظات  جمال�ض  انتخابات 
طرحه  و�صيتم  النيابية  القانونية  اللجنة  داخ��ل 
عدد  بتقلي�ض  يق�صي  الربملان  قبة  داخل  للت�صويت 
يبداأ  ، حيث  الن�صف  اىل  املحافظات  اع�صاء جمال�ض 
ب� 10 مقاعد للمليون ن�صمة الول وي�صاف لكل 200 
األف ن�صمة اخرى مقعد واحد فقط " ، م�صريا اىل " ان 
اقليم  عدا  املحافظات  جمال�ض  اع�صاء  عدد  جمموع 
كرد�صتان وفقا مل�رشوع القانون اجلديد �صيرتاوح ما 
القانون  وفق  كان  بعدما  ع�صو   280 اىل   270 بني 

احلايل نحو 400 ع�صوا".
واأ�صاف الديب "ان الفقرات التي مت ح�صمها ب�صورة 
مبدئية يف م�رشوع قانون النتخابات املحلية تتعلق 
بال�صهادة الدرا�صية والعمر، حيث مت التفاق على ان 

املقبلة  لالنتخابات  للمر�صح  الدنيا  ال�صهادة  تكون 
عمر  يقل  ل  ان  يجب  حني  يف  العدادية  �صهادة  هي 
املتقدم عن 28 عاما". وفيما يخ�ض م�رشوع قانون 
عن  الديب  ك�صف  فقد  املقبلة  النيابية  النتخابات 
�صانت  نظام  اعتماد  على  نيابيا  اجماعا  هناك  " ان 
1،7 والذي لن يختلف كثرياً عن  ليغو املعدل بن�صبة 
ن�صبة 1،6 التي مت اعتمادها يف النتخابات ال�صابقة 
"، م�صريا اىل " ان عدد اع�صاء جمل�ض النواب ل ميكن 
باإعطاء  يق�صي  حيث  د�صتوري  ن�ض  لوجود  تغيريه 

مقعد لكل 100 الف ن�صمة". وتطرق الديب اىل عمل 
حيث  �رشعيته  وم��دى  احلالية  املحافظات  جمال�ض 
جمال�ض  و�صع  مناق�صة  النواب  جمل�ض  على  "ان  اكد 
املحافظات احلالية بعد انتهاء وليتها املحددة ب� 4 
امام  "ان  اىل  م�صريا  اأ�صهر"،   3 من  اكرث  قبل  �صنوات 
جتميد  يتم  ان  فاإما  لهما  ثالث  ل  خياران  املجل�ض 
لت�رشيف  وجودهم  يكون  ان  او  املجال�ض  تلك  عمل 
املقبلة  املحلية  النتخابات  موعد  حتى  العمال 
والتي �صتتزامن مع موعد اجراء نظريتها النيابية يف 

اي�صا  اكد  فقد  الوطني،  التحالف  اما  املقبل".  العام 
ا�صتمرار اخلالفات ال�صيا�صية على بع�ض مواد قانون 
انتخابات جمال�ض املحافظات، يف حني لفت النتباه 
لنتخابات  خا�ض  قانون  بت�رشيع  يرغب  ان��ه  اىل 

كركوك.
“هناك  ان  العبادي يف ت�رشيح �صحفي،  وقال زاهر 
الكثري من اخلالفات ال�صيا�صية على بع�ض مواد قانون 
تاأجيل  اىل  ادى  ما  املحافظات،  جمال�ض  انتخابات 
م�صريا  جل�صة”،  من  لك��رث  القانون  على  الت�صويت 

اىل ان “اخلالف ال�صيا�صي يتعلق بالنظام النتخابي 
�صانت ليغو وعدد املقاعد التي متثل اع�صاء جمال�ض 

املحافظات”.
وا�صاف ان “الكتل ال�صيا�صية خمتلفة فكل لها وجهة 
مبينا  كركوك”،  حمافظة  بانتخابات  خا�صة  نظر 
خا�ض  قانون  لت�رشيع  ي�صعى  الوطني  “التحالف  ان 

بانتخابات كركوك مبعزل عن قانون النتخابات”.
وتابع العبادي ان “التحالف الوطني ل يريد م�صادرة 
النتخابات  قانون  يف  والرتكمان  العرب  حقوق 
جغرايف  و�صع  لها  كركوك  ان  اعتبار  على  احل��ايل 

خا�ض يختلف عن املحافظات الخرى”.
كركوك،  يف  الكرد�صتانية  الح��زاب  طالبت  بدورها 
املحافظات  جمال�ض  بانتخابات  املحافظة  ب�صمول 
اخل��ا���ض  ال��و���ص��ع  ت��راع��ي  ���ص��واب��ط  وف���ق  املقبلة 
تنظيمات  م�صوؤول  مامند،  ا�صو  وق��ال  للمحافظة. 
حزب الحتاد الوطني الكرد�صتاين يف كركوك، خالل 
“نحن   ، الكردية  الح��زاب  ممثلي  مع  م�صرتك  موؤمتر 
اإ�صوة  كركوك  يف  حملية  انتخابات  باجراء  نطالب 
اأو  قيود  فر�ض  دون  من  لكن  الخ��رى  باملحافظات 
خا�صة  للمحافظة،  اخلا�ض  الو�صع  تراعي  ل  �رشوط 
وان كركوك ُحرمت من هذه النتخابات يف الدورات 

ال�صابقة”.
حاليًا  يناق�ض  العراقي  “الربملان  ان  مامند  واأك��د 
واإن  العراقية  املحافظات  جمال�ض  انتخابات  قانون 
�صتف�صي  ما  تنتظر  اأن  على  اتفقت  الكردية  الحزاب 
الكرد  من  الربملان  يف  كركوك  ن��واب  جل�صات  اليه 
ب�صيغة  يخرجوا  ان  ون��اأم��ل  وال��رتك��م��ان،  وال��ع��رب 
توافقية متفق عليها جميعًا ويتم الت�صويت عليها يف 
و�صعها  على  كركوك  بقاء  نرف�ض  ولكننا  الربملان، 
ذلك  لأن  املقبلة،  املحلية  النتخابات  يف  احل��ايل 
يعد تكبيال ل�صالحيات املجل�ض اجلديد خا�صة فيما 
مع  بالبقاء  امل�صري  تقرير  اأو  ال�صتفتاء  بقرار  يتعلق 

بغداد او الن�صمام اىل كرد�صتان”.
اجراء  مع  الكرد�صتانية  “الأحزاب  ان  مامند  واأو�صح 

ال�صتفتاء يف كركوك”.

القبض على 1444 مطلوبًا في أربع محافظات خالل شهر تموز الماضي
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بغداد _ الجورنال 

 المجلس األعلى يبدأ خطوات خلع »الحكيم« من رئاسة التحالف الوطني والدعوة يبحث عن بديله!!

الجبوري يثمن دور النرويج في دعمها للعراق 
ومساندتها في حربه ضد اإلرهاب

مسؤول محلي: داعش يحتجز خمسة اآلف عائلة 
في قضاء القائم

معصوم: ال يمكن للكرد تحقيق انفصالهم 
في الوقت الحاضر

الثالثاء، مع �صفرية  النواب، �صليم اجلبوري،  : بحث رئي�ض جمل�ض  بغداد _ اجلورنال 
البلدين، م�صيدا بدور بالدها بدعم  الثنائية بني  العراق توطيد العالقات  الرنويج يف 

العراق يف حماربة الرهاب واإعادة العمار.
وقال مكتب اجلبوري، يف بيان �صحفي اطلعت عليه ال�»اجلورنال « ان "رئي�ض جمل�ض 
مبنا�صبة  بريي  �صي�صيل  العراق  يف  الرنويج  �صفرية  ا�صتقبل  اجلبوري،  �صليم  النواب 

انتهاء مهام عملها يف العراق".
اإ�صافة  العراق واملنطقة،  ال�صيا�صية يف  الو�صاع  ابرز  "مناق�صة  اللقاء  وجرى خالل 
اىل العالقات الثنائية بني العراق والرنويج وافاق التعاون امل�صرتك بني البلدين ويف 
�صتى املجالت". واكد رئي�ض جمل�ض النواب "اهمية الدعم الدويل للعراق يف عمليات 
التحرير امل�صتمرة للق�صاء على تنظيم داع�ض الرهابي"، م�صيفا ان "عمليات اعمار 
يف  الدمار  حجم  لن  كبريا  دوليا  دعما  تتطلب  النازحني  واعادة  املحررة  املناطق 
هذه املدن كبري جدا ويفوق قدرة البلد". واأ�صار اىل ان "العراق لديه الرغبة بان يكون 
للرنويج دور يف اعادة اعمار هذه املناطق"، مثمنا "دور الرنويج يف ودعمها للعراق 

وم�صاندتها امل�صتمرة له يف حربه �صد الرهاب".

بغداد _ اجلورنال نيوز : اعلن قائممقام ق�صاء القائم احلدودي مع �صوريا يف حمافظة 
الثالثاء، ان تنظيم داع�ض الرهابي يحتجز اكرث من خم�صة  النبار فرحان فتيخان 

الف عائلة يف مناطق القائم غربي النبار ومينعهم من اخلروج.
احلدودي  القائم  “ق�صاء  ان   نيوز«  »اجلورنال  ل�مرا�صل   ت�رشيح  يف  فتيخان  وقال 
مع �صوريا )440 كم غربي النبار( �صيطر عليه تنظيم داع�ض الرهابي خالل العام 

2014 واحتجز نحو خم�صة الف عائلة ومنعها من اخلروج”.
وا�صاف ان” الح�صائيات الولية ت�صري اىل ان ال� 5000 الف عائلة ي�صكلون  20 

الف ن�صمة اغلبهم من الن�صاء والطفال”.
جدا  �صعبة  املحا�رشين  القائم  لهايل  وال�صحية  الن�صانية  الظروف  قائال”  وتابع 
التطهري  “معارك  ان  اىل  وا�صار  الطبية”.  واملواد  والوقود  الغذائية  املواد  انعدام  مع 
الغربية لالنبار �صتبداأ بق�صائي عنه وراوه ومعركة احل�صم �صتكون  وحترير املناطق 
النبار وهي اخر معاقل عنا�رش تنظيم داع�ض  ال�صورية غربي  العراقية  على احلدود 

الرهابي يف النبار ومنفذهم الوحيد اىل الرقة والبو كمال ال�صورية”.

بغداد _ متابعة : عّد رئي�ض اجلمهورية فواد مع�صوم، الثالثاء، اأن م�رشوع ال�صتفتاء 
يف اقليم كرد�صتان جمرد طموح، موؤكدا انه ل ميكن ان يتحقق النف�صال يف الوقت 
احلا�رش. وقال مع�صوم يف حديث له خالل لقائه عدداً من البعثات الدبلوما�صية يف 
بغداد، اإن "ال�صتفتاء ل يعدو �صوى طموح ول ميكن ان يتحقق النف�صال يف الوقت 

احلا�رش"، معربا عن امله ان "يبقى العراق واحداً موحداً".
املحررة،  املناطق  لعمار  العراق  دعم  اىل  ال�صديقة  الدول  "جميع  مع�صوم  ودعا 
النتخابات  اجراء  اىل  بال�صافة  العراق،  يف  ال�صيا�صية  العملية  ا�صتمرار  و�رشورة 

النيابية وحل امل�صاكل العالقة بني املركز والقليم".
من جهته قال ال�صفري الكويتي يف بغداد �صامل الزمانان ان "الكويت ت�صعى لعقد موؤمتر 

�صنوي خالل الربع الول من العام املقبل لعادة اعمار املناطق املحررة ". 

قانون مجالس المحافظات يقلب الطاولة على البرلمان بالتصويت على 21 مادة من أصل 53 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يعّد قانون جمال�س 
املحافظات من اكرث 

القوانني التي اثارت جداًل 
يف ال�ساحة ال�سيا�سية، 

خا�سة بعد انتهاء واليتها 
املحددة بـ 4 �سنوات قبل 

اكرث من 3 اأ�سهر ، اما 
اغلب اخلالفات فقد كانت 

حول انتخابات جمل�س 
كركوك

بغداد _ فاطمة عدنان 

القانون  دول��ة  عن  النائب  يوؤكد  ال�صياق،  هذا  ويف 
من�صور البعيجي ان "قانون النتخابات الذي يعتزم 
جمل�ض النواب ت�رشيعه �صيحدد طبيعة م�صاركة الكتل 
بقائمة  املقبلة  النتخابات  يف  والأحزاب  ال�صيا�صية 
واحدة اأو اكرث"، عازيا الن�صقاقات التي ت�صهدها عدد 
اأزمات  بني  "تدور  انها  اىل  والتحالفات  الكتل  من 

حقيقية داخل الأحزاب.
ان  القانون  دول��ة  ائتالف  اأو�صح  ذات��ه  ال�صياق  يف 
مرحلة ما بعد داع�ض الرهابي �صتكون حا�صمة فيما 
املكونات  جميع  بني  الت�صوية  ا�ص�ض  بتعميق  يتعلق 
الئتالف  يف  النائب  وقال  ال�صيا�صية.  العملية  داخل 
ل���»اجل��ورن��ال«،  ت�رشيح  يف   ، ال�صيهود  حممد   ،
عالقة  له  ولي�صت  قائما  مازال  الت�صوية  اإن"م�رشوع 
متبنى  انه  اعتبار  على  تيار جديد  ت�صكيل  مبو�صوع 
قبل  من  متبنى  ولي�ض  الوطني  التحالف  قبل  من 

�صخ�صيات معينة". واأ�صاف، اأنه "طاملا ان التحالف 
التحالف  من  جزء  هو  اجلديد  والتيار  قائم  الوطني 
على  باق".و�صدد  الت�صوية  م�رشوع  اأن  املوؤكد  فمن 
�رشورة ان تخطو الكتل ال�صيا�صية خطوات مهمة يف 
الوطنية و�صول اىل حالة  الت�صوية  هذا الجتاه نحو 

ال�صتقرار ال�صيا�صي". 
يف   ، الدفاعي  طه   ، ذات  الئتالف  يف  النائب  واأك��د 
قدمها  الوطنية  "الت�صوية  اإن  ل�»اجلورنال«،  ت�رشيح 
واأ�صاف،  احلكيم".  عمار  ولي�ض  الوطني  التحالف 
على  وقعت  الوطني  التحالف  داخل  قوى  "�صبع  اأن 
الت�صوية ال�صيا�صية واذا كانت مدة رئا�صة التحالف قد 

انتهت فان مو�صوع الت�صوية يبقى قائمًا".
النا�رش  ،عبد  ال�صيا�صي  املحلل  اأو�صح  جهته  من 
"م�رشوع  اإن  ل�»اجلورنال«،  ت�رشيح  يف   ، النا�رشي 
الت�صوية يعد بداية لن�صقاقات تعرب عن حالة جديدة 
بجلباب  الدينية  ال�صبغة  ذات  الحزاب  هذه  لدخول 
التحالف  رئي�ض  خط  ف��اإن  اخ��رى  جهة  وم��ن  جديد 

يطرح  ر�صول  فهو  يتغري  مل  احلكيم،  ،عمار  الوطني 
الجتاه  يف  ي�صري  و�صوف  الت�صوية  اىل  تدعو  افكاراً 
مبادرات  "هناك  اأن  النا�رشي،  وا�صتدرك    ." نف�صه 
�صبقت الت�صوية منها )انبارنا ال�صادمة( لو نفذت من 
قبل احلكومة ال�صابقة لكانت قد جنبت العراق الكثري 
من امل�صاعب ومنها داع�ض". ولفت النظر اىل ان "اي 
العراقية  بامل�صلحة  يطالب  �صوف  للت�صوية  م�رشوع 
وان جميع الحزاب ال�صيا�صية حاليا ادركت ان احلكم 
ان  ولب��د  ينجح  ان  امل�صتحيل  من  واح��د  طرف  من 
تكون هناك ت�صوية تنقذ العراق من املاأزق الراهن". 

احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  رئي�ض  اأكد  ان  و�صبق 
الأمن  هي  خمرجات  ثالثة  الوطنية  للت�صوية  اأن" 
والندماج الوطني والندماج الإقليمي ومن دونها ل 
ميكن امل�صي باأية ت�صوية، مبينًا" اأن الت�صوية م�رشوع 
التحالف الوطني ولي�صت م�رشوع املجل�ض الأعلى اأو 
كتلة املواطن". من جهته اأو�صح رئي�ض تيار "احلكمة 
الوطني" ، حبيب  الطريف، يف ت�رشيح ل�»اجلورنال«، 

التحالف  من  يتجزاأ  ل  ج��زء  هو  احلكيم  "تيار  اإن 
الوطني ، موؤكدا ان عمار احلكيم هو رئي�ض التحالف 
هو  الوطني  احلكمة  تيار  ان  �صك  اأدنى  وبال  الوطني 

جزء من التحالف الوطني".
املنا�صب  يف  تغيري  اي  ح��دوث  حال  يف  واأ���ص��اف، 
ال�صيا�صية وهو  للقيادة  اأن هناك اجتماعًا  فالبد من 
من يح�رشه، اما اذا كانت هناك تغيريات م�صتقبلية 

فلم يتم اي اتفاق بخ�صو�صها".
بالقول  الها�صمي،  واثق  ال�صيا�صي،  املحلل  واردف 
يف ت�رشيح ل�»اجلورنال«، اإن "تيار احلكيم هو جزء 
عن  ان�صق  فهو  ثانيا  اأما  اأول  الوطني  التحالف  من 
املجل�ض العلى وحاليا هو كتلة مكونة من 28 نائبًا 
فمن املوؤكد ان هذه الكتلة الكبرية يحق لها التناف�ض 
ان  ،م�صتدركا  الوطني  التحالف  داخل  منا�صب  على 
على  العلى  املجل�ض  ان  لكون  داخلية  م�صكلة  هناك 
الرغم من بقاء خم�صة نواب وهم موؤ�ص�صون للتحالف 

الوطني عليهم ان ياأتوا برئا�صة التحالف". 
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