
مفو�ضية  الختيار  اخلببراء  جلنة  ع�ضو  اكببد 
االنتخابات، عبد العزيز ح�ضن، ان جميع الكتل 
الكبرية لديها مر�ضحون ملفو�ضية االنتخابات 
ان  اىل  م�ضرياً  البب�ببضببدري،  التيار  فيهم  مبببا 

الدميقراطي الكرد�ضتاين مع بقاء اللجنة.
اإن  �ببضببحببفببي،  تبب�ببريببح  وقببببال حبب�ببضببن يف 
اخلراء  جلنة  يف  موجودة  التزال  "اخلالفات 
ان  مبينا  االنتخابات"،  مفو�ضية  الختيار 
بني  ما  منق�ضمون  النواب  جمل�س  "اع�ضاء 
يريد  مببن  وهببنبباك  للجنة،  ومعار�س  مببوؤيببد 
تغيري  يريد  مببن  وهببنبباك  بالكامل  الغاءها 

ا�ضماء املر�ضحني ملفو�ضية االنتخابات".
الكرد�ضتاين  الدميقراطي  "موقف  ان  وا�ضاف 
اأُقّرت يف جمل�س  مع بقاء جلنة اخلراء النها 
ان  اىل  م�ضريا  علني"،  بت�ضويت  الببنببواب 
اغلبهم  االنتخابات  ملفو�ضية  "املر�ضحني 
للتيار  الكبرية وهناك حتى مر�ضح  الكتل  من 

ال�ضدري". 
واكد ان "اغلب الكتل ال�ضيا�ضية الكبرية لديهم 
مر�ضحون ملفو�ضية االنتخابات ولكن بطريقة 
"التحالف  ان  اىل  النظر  الفتًا  مبا�رة"،  غري 
الكرد�ضتاين لديه مر�ضحون لع�ضوية مفو�ضية 

االنتخابات".
جلنة  على  املعرت�ضني  "اغلب  ان  واو�ببضببح 
اخلراء هم من النواب الذين مل يح�ضلوا على 

مر�ضحيهم من الكتل ال�ضغرية".
اجلدل  من  الكثري  االخببرية  االآونبببة  و�ضهدت 
ب�ضاأن املفو�ضية اجلديدة وجلنة اخلراء، حيث 
اكدت كتلة االحرار يوم ام�س، رف�ضها دعم اأي 
ان  مو�ضحة  االنتخابات،  ملفو�ضية  مر�ضح 
لديها نائبني يف جلنة اخلراء ملراقبة العمل 

واختيار املر�ضحني امل�ضتقلني.
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بغداد_ متابعة

فرنسا تؤكد دعمها للعراق في المجاالت كافة وتهنئ باالنتصارات التي حققها ضد داعش نائب يكشف عن مقترح حكومي إللغاء مجالس 
النواحي وتقليص مجالس المحافظات

الحشد الشعبي يعثر على أكبر مركز اتصاالت 
لـ”داعش” في تلعفر

نائب عن نينوى: بعد العيد سيتم استجواب 
المحافظ بسبب مخالفات قانونية

بغداد_ متابعة: عرثت قوات احل�ضد ال�ضعبي، ال�ضبت، على اأكر مركز ات�ضاالت تابع 
لتنظيم “داع�س” االجرامي �ضمال �رقي ق�ضاء تلعفر. وذكر بيان �ضحفي الإعالم 
احل�ضد ال�ضعبي، ان “اللواء الرابع يف احل�ضد ال�ضعبي عرث على اأكر مركز ات�ضاالت 
لداع�س �ضمال �رقي ق�ضاء تلعفر”. وا�ضار البيان اىل ان “داع�س اقدم على حرق 
وقوات  االمنية  القوات  ان  اىل  ي�ضار  معلوماتهم“.  الإخفاء جميع  بالكامل  املركز 
لتحرير  التوايل  على  ال�ضابع  لليوم  الع�ضكرية  عملياتها  توا�ضل  ال�ضعبي،  احل�ضد 
ق�ضاء تلعفر من �ضيطرة تنظيم داع�س االجرامي، يف حني متكنت من ا�ضتعادة عدة 
تلعفر”  يا  “قادمون  نينوى و�ضف، عمليات  الق�ضاء. وكان جمل�س  احياء مبركز 
تنظيم  عنا�ر  ان  مبينا  االأنظف”،  بب”املعركة  املا�ضي  اال�ضبوع  انطلقت  التي 

اإىل املناطق غري املحررة من الق�ضاء. “داع�س” االإجرامي ان�ضحبوا 

ربه،  العبد  نوري  نينوى، حممد  النواب عن حمافظة  اأكد ع�ضو جمل�س  متابعة:  بغداد_ 
تدخل  ف�ضابقًا  االول،  لي�س  بامل�ضاريع  العاكوب  نوفل  نينوى  حمافظ  تدخل  ان  ال�ضبت، 
يف ملفات النازحني، مبينًا انه �ضيتم ا�ضتجواب املحافظ بعد العيد. وقال العبد ربه يف 
"لي�س من حق املحافظ ايقاف عمل ال�ركات يف ما يخ�س بناء  ت�ريح �ضحفي، انه 
اجل�ضور، وان املحافظة ان�ضاأت ج�ر اخلازر بعد تدمريه وهذا االمر لي�س من اخت�ضا�ضات 
كلمة  اعطى  املحافظ  يكون  "قد  انه  وا�ضاف  للقانون".  خمالف  امر  وهو  املحافظة 
ايقاف  املحافظ  �ضالحية  من  لي�س  ولكن  العمل  اوقف  لذلك  لغريها  واحيلت  ل�ركات 
نتدخل"،  �ضوف  االمر  ا�ضتوجب  "اذا  انه  اىل  وا�ضار  الوزارة".  معها  املتعاقدة  ال�ركات 
ا�ضتجواب املحافظ يف الرملان ب�ضبب عدة ملفات تت�ضمن  العيد �ضيتم  "بعد  انه  مبينا 
خمالفات قانونية وادارية وغريها، واذا مل يجب عن اال�ضئلة ف�ضنذهب اىل الت�ضويت على 
املحافظ،  باأن  اجلمعة،  اأفادت  نينوى  حمافظة  يف  حكومية  م�ضادر  وكانت  االقالة".  

نوفل العاكوب، اأوقف ال�ركات املتعاقد معها الإعادة اإعمار اجل�ضور يف املو�ضل.

بغداد_ متابعة: ك�ضف النائب عن التحالف الوطني هالل ال�ضهالنبي، ال�ضبت، عن 
لقانون املحافظات  الثالث  التعديل  التي ت�ضمنها م�روع  التعديالت  لوائح  ابرز 
وتقلي�س  النواحي  جمال�س  اإلغاء  ت�ضمنت  التعديالت  اأن  اىل  م�ضرياً   ،21 رقم 
"الئحة  ان  �ضحفي،  بيان  يف  ال�ضهالين  وقببال  املحافظات.  جمال�س  اع�ضاء 
لقانون  الثالث  التعديل  احلكومة يف م�روع  من  وردت  التي  اجلديدة  التعديالت 
اع�ضاء  عدد  وتخفي�س  النواحي  جمال�س  الغاء  تت�ضمن   ،  21 رقم  املحافظات 
جمال�س املحافظات"، مبينا ان "احلكومة قامت اي�ضا بتخفي�س ن�ضبة البرتودوالر 
للمحافظات املنتجة من 5 دوالرات لرميل النفط امل�ضتخرج واملكرر اىل 5%". 
تعيينهم  يتم  الذين  العامني،  املديرين  ي�ضنف  احلكومي  "التعديل  ان  واأ�ضاف 
عام  مدير  كل  ان  اي  املحلية،  احلكومات  قبل  من  تعيينهم  يتم  والذين  مركزيا 
اما  املحافظ،  و�ضالحية  ل�ضلطة  يخ�ضع  املحافظة  موازنة  من  راتبه  يتقا�ضى 
من يكون راتبه من احلكومة االحتادية فيتم تكليفه مركزيًا". واكد ال�ضهالين، ان 
"هنالك معلومات وردت الينا بان جلنة �ضوؤون االأقاليم لديها النية بتبني اعادة 
الت�ضويت على املادة االأوىل التي مت الت�ضويت عليها �ضابقا، والتي الغيت مبوجبها 
عقدت  التي  الرملان  جل�ضة  يف  قررت  الرئا�ضة،  هيئة  وكانت  النواحي".  جمال�س 
االثنني ) 21 اب 2017( تاأجيل اأ�ضتكمال الت�ضويت على م�روع قانون التعديل 
الثالث لقانون املحافظات غري املنتظمة يف اأقليم رقم )21( ل�ضنة 2008 واملقدم 

من اللجان القانونية واالقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف اأقليم.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد اعالن التحالف الوطني 
طلبه الإ�سراع يف اختيار البديل 

لرئا�سة التحالف بداأت تدور 
الحاديث حول جتديد ولية 

ال�سيد عمار احلكيم ونحو 
نائب رئي�س اجلمهورية نوري 
املالكي، فقد ك�سف ائتالف دولة 

القانون، اخلمي�س، عن نيه 
التحالف الوطني الإبقاء على 
ال�سيد عمار احلكيم رئي�سا له، 

نافيا "وجود خالفات ما بني كتلة 
بدر وائتالفه حول الرئا�سة" . 

وقال النائب عن الئتالف احمد 
�سالل يف ت�سريح لـ»اجلورنال 

نيوز« ،"حتى هذه اللحظة مازال 
ال�سيد عمار احلكيم رئي�سًا 

للتحالف على الرغم من خروجه 
بتيار جديد"، 

التحالف  كتل  بني  عليه  "املتفق  اأن  اىل  م�ضريا 
هو اأن تكون رئا�ضة التحالف ملدة �ضنتني لعمار 

احلكيم و�ضنتني لدولة القانون ".
للتحالف  اجتماع  بانتظار  نحن   " واأ�ببضبباف 
لكي يقرر اما ا�ضتمرار احلكيم او ان يتم اختيار 
االلية  لكون هذه  القانون  ائتالف  �ضخ�ضية من 

متفق عليها منذ وقت �ضابق".
فرات  االأعلى،  املجل�س  يف  القيادي  ك�ضف  كما 
املر�ضحة  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  عن  ال�رع، 
احلكيم،  لعمار  خلفا  الوطني،  التحالف  لقيادة 
بقاء  من  ميانع  ال  االعلى  املجل�س  ان  موؤكدا 
احلكيم يف الرئا�ضة اإذا ما قررت قوى التحالف 

ذلك.
"رئا�ضة  ان  �ضحفي،  ت�ريح  يف  ال�رع  وقال 
املتفق  املببدة  انتهاء  ومببع  الوطني  التحالف 
ان  الطبيعي  من  الداخلي،  النظام  داخل  عليها 
يكون هنالك بديل لرئي�ضه احلايل، عمار احلكيم، 
ان مل تكن هنالك دواع او تداعيات لبقائه دورة 

اأخرى".
�ضاحلًا  يكون  ان  يجب  "البديل  ان  واأ�ببضبباف، 
للقيادة، ويوجد رجال �ضاحلون كثريون، اال انه 
مل يتم تعيني �ضخ�س ومل ُي�ررَ اليه"، مرجحا ان 
للرئا�ضة،  مر�ضحة  �ضخ�ضيات   3 هنالك  "تكون 
وهم رئي�س منظمة بدر هادي العامري، وخ�ضري 
نوري  القانون  دولة  ائتالف  ورئي�س  اخلزاعي، 

املالكي".
اال ان ال�رع لفت االنتباه اىل ان "تلك االأ�ضماء 

مت طرحها على م�ضتوى التداول واالراء فقط".
من  حقيقية  ممانعة  توجد  "ال  انه  اإىل  واأ�ضار 
الوطني  التحالف  بقاء عمار احلكيم يف رئا�ضة 

اذا كان هناك توافق يف هذا ال�ضدد"، مبينا ان 
يف  موجودة  والذوات  واحليثيات  "االأ�ضخا�س 
هو  كما  ذلك  على  القدرة  ولها  االأعلى  املجل�س 

همام حمودي".
ائتالف  يف  القيادي  فيه  خمن  الذي  الوقت  يف 
باأنه  الربيعي،  موفق  النائب  القانون  دولببة 
نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب  ببباأن  اليعتقد 
املالكي �ضري�ضح نف�ضه لرئا�ضة التحالف الوطني.
،ان  �ضحفي  ت�ريح  يف  الربيعي  واو�ببضببح 
"التحالف الوطني ب�ضدد اختيار رئا�ضة جديدة 
له وال اعتقد باأن نائب رئي�س اجلمهورية وزعيم 
�ضري�ضح  املالكي  نوري  القانون  دولة  ائتالف 
نف�ضه ملن�ضب رئي�س التحالف، وانه ال يفكر بهذا 

املن�ضب يف الوقت احلايل".
ان  اخبارية  مببواقببع  تداولتها  انببببباء  وذكبببرت 

التحالف  رئي�س  ملن�ضب  �ضري�ضح  املالكي 
الوطني.

ائتالف  عببن  النائب  اكببد  مت�ضل   �ضياق  ويف 
تاأثري  عدم  جعفر،  حممد  جا�ضم  القانون  دولة 
انف�ضال عمار احلكيم عن املجل�س االعلى على 
ال�ضيا�ضيي، ويف  ثقله  او  الوطني  التحالف  عمل 
�ضيعمل  اجلديد  احلكمة  تيار  ان  اىل  ا�ضار  حني 
مكونات  ان  بني  الوطني،  التحالف  �ضقف  حتت 

التحالف كانت �ضبعة وا�ضبحت االن ثمانية.
“انف�ضال  ان  �ضحفي  ت�ريح  يف  جعفر  وقال 
عمار احلكيم عن املجل�س االعلى وتكوينه تيار 
احلكمة لن ي�ر عمل التحالف الوطني او ثقله 
ال�ضيا�ضي، ال�ضيما ان هذا التيار اجلديد املنبثق 
�ضيوا�ضل عمله حتت مظلة التحالف”، مبينا ان 
“مكونات التحالف كانت �ضبعة واالن ا�ضبحت 

ثمانية”.
الوطني  التحالف  رئا�ضة  “دورة  ان  وا�ضاف 
ايلول  يف  �ضتنتهي  احلكيم  اإىل  االن  املوكلة 
التوافق  بعد  اخر  �ضخ�س  تكليف  و�ضيتم  املقبل 
من دون ان يجدد رئي�س تيار احلكمة تر�ضيحه 
احلببراك  “هذا  ان  مببوؤكببدا  اعلن”،  مببا  بح�ضب 

الداخلي طبيعي”.
االأحببرار  كتلة  عن  النائب  و�ضف  جانبه  من 
غزوان ال�ضباين٬ تر�ضيح نائب رئي�س اجلمهورية 
نوري املالكي ملن�ضب رئي�س التحالف الوطني 
والقرارات  “الدكتاتورية”  لعودة  بداية  باأنه 
عما  مت�ضائال  املدرو�ضة”٬  “غري  ال�ضيا�ضية 
اإيجاد  عن  عجز  قد  الوطني  التحالف  كان  اإذا 
يف  ال�ضباين  وقبببال  متثله.  اأخبببرى  �ضخ�ضية 
املالكي  نببوري  “تر�ضيح  اإن  �ضحفي٬  بيان 

لعودة  بداية  الوطني  التحالف  رئي�س  ملن�ضب 
غري  ال�ضيا�ضية  والبببقبببرارات  الببديببكببتبباتببوريببة 
تالحق  عار  و�ضمة  اخلطوة  وهببذه  املدرو�ضة٬ 
م�ضالح  اجببل  من  ارجبباعببه  يحاول  من  جميع 

فئوية وحزبية.
رئي�س  اأن  النيابية،  املواطن  كتلة  راأت  ذلك  اىل 
التحالف الوطني ال�ضيد عمار احلكيم قد “يجر” 
على جتديد رئا�ضته للتحالف بعد انتهاء دورته، 
اجل  مببن  جبباءت  ام�س  دعببوتببه  اأن  اإىل  م�ضريا 
وقال  عنه.  بديل  الختيار  الكايف  املجال  ف�ضح 
اإن  املتحدث با�ضم الكتلة النائب حبيب الطريف 
“دعوة ال�ضيد احلكيم اىل التحالف للبدء باتخاذ 
التحالف  لرئا�ضة  عنه  بديل  اختيار  اجببراءات 
وعدم  ال�ضلمي  بالتداول  اميانا  جاءت  الوطني 
قببادة  اأمبببام  املببجببال  وف�ضح  املن�ضب  احتكار 

التحالف الختيار بديل منا�ضب”.
رئا�ضة  اإىل  املالكي  عببودة  اإن  مراقبون  وقببال 
التحالف احلاكم تاأتي يف ظرف �ضيا�ضي مهم قد 
ثالثة، خا�ضة  اإىل والية  �ضعيه  ي�ضتفيد منه يف 
القوية  العودة  من  االإيرانية  املخاوف  ظل  يف 

لوا�ضنطن اإىل العراق.
يبدو  اإيببران  اأن  اإىل  �ضيا�ضيون  مراقبون  واأ�ضار 
الظرف  ظل  يف  املالكي  عن  تتخلى  لن  اأنها 
متثل  اأن  باإمكانية  فيه  ت�ضعر  الببذي  احلببايل 
حتجيم  يف  حا�ضما  دورا  املتحدة  الببواليببات 

وجودها ومتددها يف العراق”.
بني  القادمة  “احلرب  اأن  املراقبون  واأ�ضاف 
الطرفني اإذا ما وقعت �ضيكون العراق م�ضاحتها. 
املالكي  تكري�س  ب�رورة  اإيببران  ت�ضعر  لذلك 
ظاهرة �ضيعية بعيدا عن االأ�ضوات ال�ضيعية التي 
تنادي بالناأي بالعراق بعيدا عن �راع اإيراين بب 

اأمريكي متوقع مثلما هو احلال مع العبادي”.

رئاسة التحالف الوطني... الوجه اآلخر للصفقات السياسية
بغداد_ فاطمة عدنان

 
اإيببف  جببان  الفرن�ضي،  اخلببارجببيببة  وزيبببر  قببال 
لودوريان، ال�ضبت، اإن احلرب �ضد داع�س مل تنته 
واأن العراق بحاجة اىل وقوف جميع الدول معه 
دعم  موؤكدا  العامل،  عن  بالنيابة  يحارب  لكونه 

بالده لبغداد يف املجاالت كافة.
مع  م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  يف  لودوريان  وقال 
�ضيلتقي  اأنه  اجلعفري،  اإبراهيم  العراقي،  نظريه 
ورئي�س  مع�ضوم،  فبببوؤاد  اجلببمببهببوريببة،  رئي�س 

الوزراء، حيدر العبادي”.
 واأ�ضاف “�ضنوؤكد لهما دعم ووقوف فرن�ضا اىل 
عن  و�ضنتكلم  وال�ضلم  احلرب  يف  العراق  جانب 

ال�ضبل التي حتقق هذا الدعم “.

االآن ما بني مرحلة احلرب  “العراق  اأن  واأو�ضح 
القوات  و�ضجاعة  عببزم  بف�ضل  وذلببك  وال�ضلم، 
العراقية، وهو االن يخرج من احلرب، لكن احلرب 
على داع�س مازالت م�ضتمرة، وان ما بني مرحلة 
ما  وهذا  دعم  اىل  العراق  يحتاج  وال�ضلم  احلرب 

يف�ر وجودنا هنا اليوم”.
وب�ضاأن �ضوريا ا�ضاف لودريان، ان "فرن�ضا تريد 
ولي�س  ال�ضورية  االأزمببة  يف  اجلمود  حالة  ك�ر 

هناك �رط م�ضبق لرحيل االأ�ضد".
وتابع، ان "بالده توؤيد التو�ضل اإىل حل �ضيا�ضي 
يف �ضوريا يرتكز على احرتام مبداأ عدم ا�ضتخدام 
واي�ضال  النار  اطالق  اإطالق  ووقف  الكيماوي 

امل�ضاعدات" .
الفرن�ضية،  الببدفبباع  وزيببرة  هناأت  جانبها  من 

باالنت�ضارات  العراقية  القوات  باريل،  فلوران�س 
بف�ضل  “اأنه  قائلة  داع�س،  �ضد  حققتها  التي 
�ضر وثبات القوات العراقية ي�ضهد العراق اليوم 
مرحلة ال�ضالم واعادة االعمار، ولهذا االمر اليوم 

نحن موجودون”.
ع�ضكريًا  الببعببراق  تدعم  "فرن�ضا  اإن   ، وقببالببت 
كان  داع�س  على  العراق  حققه  الببذي  والن�ر 
اأنها  اإىل  م�ضرية  الفرن�ضية"،  املدفعية  بدعم 
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  فرن�ضا  ر�ضالة  "�ضتو�ضل 
حيدر  البببوزراء  جمل�س  ورئي�س  مع�ضوم،  فببوؤاد 

العبادي، وهي اأن فرن�ضا تدعم العراق دائمًا".
وتابعت، ان "قوات بالدها يف املقدمة باحلرب 
ملحاربة  جهوده  وتدعم  العراق  يف  داع�س  �ضد 

االرهاب ونحن ن�ضيد بدور القوات العراقية".

 يف حني اأكد وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، 
ال�ضبت ان %70 من مناطق تلعفر باتت حمررة 
بالكامل، داعيا املجتمع الدويل اىل تقدمي املزيد 

من التعاون لدحر االإرهاب.
تلعفر"،  �ضتتحرر  "قريبا  انه  اجلعفري،  وقببال 
م�ضريا اىل ان "%70 من مناطقها باتت حمررة 
بالكامل". واأ�ضار اجلعفري اىل ان "جتربة العراق 
هي االأف�ضل يف جمال مكافحة االإرهاب، داعيًا 
لدحر  التعاون  مببن  املببزيببد  "تقدمي  اىل  البببدول 

االإرهاب يف املنطقة.
الفرن�ضيان،  واخلارجية  الدفاع  وزيببرا  وكببان 
و�ضال �ضباح ال�ضبت، اإىل بغداد، ومن املقرر اأن 
ورئي�س  مع�ضوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  يلتقيا 

جمل�س الوزراء حيدر العبادي.

بغداد_ الجورنال


