
اأعلنت املحكمة االحتادية، عن تكليفها ثالثة خرباء 
للوقوف على ن�ضبة متثيل الن�ضاء يف ع�ضوية جمل�س 

النواب.
وقال املتحدث الر�ضمي للمحكمة ايا�س ال�ضاموك يف 
جل�ضتها  عقدت  العليا  االحتادية  "املحكمة  اإن  بيان 
الق�ضاة  وح�ضور  املحمود  مدحت  القا�ضي  برئا�ضة 
متثيل  بن�ضبة  تتعلق  طعونًا  ونظرت  كافة  االع�ضاء 

الن�ضاء يف جمل�س النواب".
كلفت  قد  كانت  "املحكمة  اأن  ال�ضاموك،  واأ���ض��اف 
الآلية  الفنية  روؤيته  يت�ضمن  الذي  تقريره  قدم  خبرياً 
توزيع الن�ضاء بني القوائم الفائزة ون�ضبة متثيلهن يف 
مناطقهن لع�ضوية جمل�س النواب للدورة االنتخابية 

احلالية".
واأ�ضار اإىل اأن "ق�ضمًا من اأطراف الطعون اعرت�س على 
االحتادية  املحكمة  قررت  عليه  وبناء  اخلبري،  تقرير 
العليا تكليف ثالثة خرباء للقيام باملهمة ذاتها، من 
اإىل  االأط��راف  وليطمئن  احلقائق  على  الوقوف  اأجل 

م�ضار الدعوى".
وبني ال�ضاموك، اأن "املحكمة اأجلت النظر يف الطعون 
اخل��رباء  دع��وة  اأج��ل  من  احل��ايل  ال�ضهر  من   ١٦ اإىل 
اليمني  وحتليفهم  مبهمتهم  ر�ضميًا  وتكليفهم  الثالثة 

القانونية".
واأكد، اأن "جمموع الدعاوى املعرو�ضة اأمام املحكمة 
االحتادية العليا بهذا ال�ضدد هو 7 دعاوى فقط، اثنان 
منها م�ضتاأخرة الأمور قانونية، واأربعة نظرت واحيلت 
لغاية  تنظر  مل  وواح��دة  اخل��رباء،  يقدمه  ملا  انتظار 
االحتادية  "املحكمة  اأن  اإىل  الفتا  احلا�رض"،  الوقت 

العليا مل تعر�س عليها اي دعوى تخ�س الوزراء".
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خلية االزمة في الموصل تبحث مع السفير التركي سبل التعاون والتواصل العمار نينوى
االنواء: طقس غائم جزئي وتساقط زخات مطر 

في بعض المناطق 

المالكي: ال صحة لما نسب لي بشأن توجيه مكاتب 
حزب الدعوة بجمع السالح

العيداني يوجه بتغيير أعضاء لجنة ضحايا اإلرهاب 
والعمليات العسكرية في البصرة

مع  جزئي  غائم  �ضيكون  البالد  طق�س  ان  اجلوية،  لالنواء  العامة  الهيئة  اعلنت 
وجود فر�ضة لت�ضاقط زخات مطر يف بع�س املناطق. 

مطر  زخات  ت�ضاقط  مع  جزئي  غائم  البالد  "طق�س  اإن  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
يف بع�س املناطق لليومني املقبلني ورياح تكون جنوبية �رضقية خفيفة ويوم 

اخلمي�س تتحول اىل �ضمالية غربية معتدلة".
وا�ضافت الهيئة، ان "يوم االربعاء �ضيكون طق�س املنطقة الو�ضطى �ضحو اىل غائم 
ال�ضمالية طق�ضها غائم  اما املنطقة  ت�ضهد تغيري يف درجات احلرارة،  جزئي وال 
قليال،  ترتفع  واحلرارة  رعدية  مطر  زخات  ت�ضاقط  وت�ضهد  غائم  واحيانا  جزئي 

كذلك املنطقة اجلنوبية ولكن ال تغيري يف درجات احلرارة". 
وتابعت الهيئة، ان "يوم اخلمي�س �ضيكون طق�س املنطقة الو�ضطى وال�ضمالية �ضحو 
اىل غائم جزئي مع ت�ضاقط زخات مطر ولكن تنخف�س درجة احلرارة يف املنطقة 
بدرجات  تغيري  وال  �ضحو  طق�ضها  اجلنوبية  املنطقة  �ضتكون  فيما  ال�ضمالية، 

احلرارة".

توجيه  ب�ضاأن  اليه  من�ضوبًا  بيانًا  املالكي،  نوري  الدعوة  حلزب  العام  االأمني  نفى 
مكاتب احلزب ل�"جمع ال�ضالح ومواجهة" اأمريكا ودول عربية.

وذكر املالكي يف تغريدة يف �ضفحته الر�ضمية على موقع التوا�ضل االجتماعي )تويرت(: 
"ال �ضحة ملا ن�ضب يل يف البيان املزيف واملوجه اإىل مكاتب حزب الدعوة االإ�ضالمية 

جلمع ال�ضالح ومواجهة عدد من الدول العربية والواليات املتحدة االأمريكية".
 واأ�ضاف املالكي، "رغم اأنه )البيان( كاذب ومزور فانه يثري عالمات اال�ضتفهام على 
اجلهات التي تقف خلفه والدوائر التي حر�ضت عليه.... وانا ا�ضتنكر كل من �ضارك يف 

هذا البيان الكاذب".
 ودعا املالكي و�ضائل االإعالم اإىل "اعتماد املعلومات من م�ضادرها الر�ضمية واحلذر 

من الوقوع يف التعاطي مع مثل هذه االأكاذيب".

اللجنة املحلية لتعوي�ضات  اأع�ضاء  العيداين، بتغيري جميع  اأ�ضعد  وجه حمافظ الب�رضة 
�ضكاوى  تلقيه  املحافظة على خلفية  ديوان  الع�ضكرية يف  واالأخطاء  االإرهاب  �ضحايا 

من مراجعني.
وجاء يف بيان �ضادر عن املكتب االإعالمي للعيداين اأنه "بعد ورود �ضكاوى عديدة من 
االإرهاب  ل�ضحايا  الفرعية  اللجنة  موظفي  جميع  با�ضتبدال  املحافظ  وجه  مواطنني، 
االداء  التق�ضري يف  ب�ضبب  "ذلك  اأن  مبينًا  املحافظة"،  ديوان  الع�ضكرية يف  والعمليات 

الوظيفي".
من  التعوي�ضات  طلبات  لتلقي  املحافظة  دي��وان  يف  حملية  جلنة  اأع��وام  منذ  وتوجد 
املتغلقة بعمليات ع�ضكرية، وقد مت يف �ضوء  واالأخطاء  االإرهابية  االعتداءات  �ضحايا 

ذلك �رضف تعوي�ضات مالية اىل الكثري من املت�رضرين.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

)احل��ك��وم��ة  ال��ب�����رضة  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  و���ض��ّوت 
تنظيم  طلب  على  املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  املحلية( 
على  املطلة  النفطية  املحافظة  لتحول  ا�ضتفتاء 
عن  م�ضتقل  اإداري  اإقليم  اإىل  العربي  اخلليج  مياه 
تنظيم  وهو  العراق،  كرد�ضتان  باإقليم  اأ�ضوة  بغداد 
اأقره الد�ضتور العراقي اجلديد بعد االحتالل واعترب 
االحتادية  الدولة  �ضفة  العراق  ا�ضتمد  ومنه  نافذاً 
بالد�ضتور ومنح احلق ملحافظة اأو عدة حمافظات 
اإقليم ما مل يكن ذلك مبنيًا على  اإىل  التحول  طلب 

اأ�ضا�س طائفي.
ترحيبًا  القى  الذي  القرار  على  الت�ضويت  وعقب 
املحافظة  �ضيخل�س  اأنه  اعتبار  على  ال�ضارع  من 
من البريوقراطية و�ضيمكنهم من اختيار حكومات 
بغداد  اأح���زاب  �ضطوة  من  والتقليل  بهم  خا�ضة 
املحافظة  اإيرادات  زيادة  وبالتايل  عليهم  الدينية 
والفقر  والبطالة  اخلدمات  م�ضكلة  واإنهاء  املالية 
الرزق  "�ضلة  با�ضم  ُتعرف  التي  باملحافظة  املدقع 
منها  املتاأتية  امل��وارد  اإىل  اإ�ضارة  يف  العراقية"، 
اجتهت  منها،  وا�ضتخراجه  النفط  ت�ضدير  بفعل 
للتفكري  قار  ذي  مثل  جم��اورة  اأخ��رى  حمافظات 

باالأمر ذاته.
اأن  حيال  ن��دوات  لعقد  اأخ��رى  حمافظات  وذهبت 
جتتمع فيما بينها لالإعالن عن االإقليم �ضوية، و�ضط 
هذا  ليتحول  عدة  �ضيا�ضية  قوى  من  وقبول  رف�س 
"املع�ضكرين  بني  جديدة  خالف  نقطة  اإىل  امللف 
العربيني ال�ضيعيني" يف البالد، هما حمور حتالف 
وهادي  املالكي  نوري  كتلتي  ي�ضم  )الذي  البناء 
مقتدى  كتلتي  ي�ضم  )ال��ذي  واالإ�ضالح  العامري( 
ال�ضدر وحيدر العبادي(، وياأخذ �ضكل املزايدة يف 
توجهًا  اأو  راأي��ًا  كونه  من  اأكرث  االأحيان  من  كثري 

�ضيا�ضيًا.
وبح�ضب م�ضوؤول يف حكومة الب�رضة املحلية، فاإّن 
"اجلهات املرتبطة بتحالف االإ�ضالح بداأت حراكًا 
التح�ضيد  خ��الل  من  االإقليم،  م�رضوع  الإجها�س 
جهات  ب�ضالح  ي�ضب  واعتباره  �ضّده،  االإعالمي 
�ضيا�ضية ت�ضعى للف�ضاد"، مبينًا اأّن "هذا املحور بداأ 

امل�رضوع، وك�ضب  الب�رضي �ضّد  ال�ضارع  بتحري�س 
ال�ضخ�ضيات املوؤثرة جمتمعيًا".

واأكد اأّن "حتالف البناء بدوره يبذل جهوده للتوجه 
نحو االأقلمة"، م�ضرياً اإىل اأّن "ذلك �ضيعّمق اخلالف 
اإدارة  م�ضاعي  على  ينعك�س  وقد  املحورين،  بني 
نحو  القانونية  حتركاتها  توا�ضل  التي  املحافظة 

اإن�ضاء االإقليم".
زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر، كان قد حّذر 
اأقاليم يف عدد  اإقامة  قبل يومني يف بيان له من 

احلفاظ  اإىل  داعيًا  البالد،  جنوب  حمافظات  من 
يكون  لن  االإقليم  اأن  معترباً  موحد،  ع��راق  على 
االإقليم  اأن  معترباً  املحافظات  تلك  مل�ضكلة  حاًل 
الف�ضاد  يف  و�ضيمعنون  �رضقتكم  عليهم  "�ضي�ضهل 
من  الطامعون  وعليكم  علينا  و�ضيت�ضلط  والظلم 
اأكرث  ب�ضورة  بخرياتكم  فينعموا  واخلارج  الداخل 

وي�ضت�ضعفونكم في�ضهل احتاللكم"، على حد قوله.
وفيما يوؤكد حتالف ال�ضدر اأّن التحّرك نحو "اإقليم 
اجلنوب" تقف خلفه الكتل اخلا�رضة يف االنتخابات 

البناء،  حتالف  اإىل  اإ�ضارة  يف  االأخرية،  الربملانية 
قال النائب عن حتالف �ضائرون )بزعامة ال�ضدر(، 
االأقاليم يف  "الدعوة الإقامة  اإّن  رعد املك�ضو�ضي، 
خطريين،  هدفني  تت�ضمن  اجلنوبية،  املحافظات 
دوي��الت  اإىل  وتق�ضيمه  ال��ع��راق  اإ�ضعاف  وهما 
متناحرة، ليكون لقمة �ضائغة لالأطماع اخلارجية"، 
معترباً الدعوات "م�رضوعا خمططا له، يهدف اأي�ضا 
بعد  اجل��ن��وب  م��دن  يف  االأح���زاب  نفوذ  ب�ضط  اإىل 
االأخ��رية،  الربملانية  االنتخابات  يف  خ�ضارتها 

املحلية  االنتخابات  يف  ذلك  تكرار  من  وخ�ضيتها 
املرتقبة".

الوطنية  القوى  وبع�س  "�ضائرون  اأّن  على  و�ضّدد 
حري�ضة على وحدة البالد، و�ضتقف بال�ضد من تلك 

الدعوات".
عن  احلامدي،  ميثاق  النائبة  قالت  ذلك  مقابل 
اإّن  العامري،  ه��ادي  بزعامة  "الفتح"،  حتالف 
الب�رضية  االإم��ك��ان��ات  جميع  متتلك  "الب�رضة 
والطبيعية واالقت�ضادية والبحرية الإعالن االإقليم، 
اأّن  موؤكدة  كرد�ضتان"،  اإقليم  حتى  بذلك  وتفوق 
البطالة  اأزم��ة  حلل  م�رضوع  حق  االإقليم  "اإقامة 

وحتقيق فر�س العمل للخريجني".
واأ�ضافت اأّن "احلكومة االحتادية يف بغداد �ضتقف 
د�ضتوريًا  ملزمة  لكّنها  االأقاليم،  اإقامة  بال�ضد من 
بالرجوع اإىل ال�ضعب باإجراء اال�ضتفتاء قبل رف�ضها 

ذلك".
وحول ذلك قال اخلبري بال�ضاأن ال�ضيا�ضي العراقي، 
اأو  الب�رضة  يف  االإقليم  ملف  اإن  احلمداين،  اأحمد 
اأقاليم اجلنوب لال�ضتهالك ال�ضيا�ضي اأكرث من كونه 
مزايدة  مل��ادة  وحت��ول  حاليًا  االأق��ل  على  واقعيًا 
وكل حزب اأو جهة ت�ضعى للتن�ضل من حالة الف�ضل 
العراق  جلنوب  مريحة  حياة  تاأمني  يف  امل�ضتمرة 
رغم اإنه ال يوجد ما يعيق ذلك فهي اآمنة وم�ضتقرة 

منذ �ضنوات.
على  متفقان  ال�ضيعيان  "املع�ضكران  وي�ضيف 
رف�س االإقليم كون ذلك �ضي�ضعف �ضلطتهم ويخلق 
قوى جديدة ويفتح �ضهية مناطق الو�ضط وال�ضمال 
اأبعاد  له  املو�ضوع  اأن  كما  عليها  اأي�ضًا  والغرب 
والتاأييد  الرف�س  حالة  لكن  خافية،  غري  اإقليمية 
حاليًا تاأتي �ضمن ال�رضاع وحماولة ك�ضب ال�ضارع 
تربير  اأو  ال�ضابقة  احلكومات  على  التهم  اإلقاء  اأو 
ال�ضت ع�رضة  ال�ضنوات  ارتكبت طوال  التي  االأخطاء 
على  ت��رد  قد  "احلكومة  اأن  واأ���ض��اف  املا�ضية". 
للب�رضة  لالأقاليم  االنتقال  ا�ضتفتاء  تنظيم  طلبات 
مدة  انتهت  املحافظات  جمال�س  اإن  بالقول  مثال 
للت�ضويت  د�ضتورية  �ضالحية  متتلك  وال  واليتها 
على ملفات اإال بحدود ت�رضيف اأعمال املحافظات 

حلني اإجراء االنتخابات نهاية العام احلايل".

ملف جنوبي يضاف لقائمة الخالفات بين القوى السياسية العراقية
بغداد - متابعة

برئا�ضة  املو�ضل  يف  االأزم���ة  خلية  بحثت 
مزاحم اخلياط واع�ضاء اللجنة مع فاحت يلدز 
�ضفري جمهورية تركيا يف العراق �ضبل التعاون 

والتوا�ضل العمار نينوى.
حيث  �ضحفيا  م��وؤمت��را  ويلدز  اخلياط  وعقد 
بال�ضفري  االزم��ة  خلية  با�ضم  اخلياط  رح��ب 
الرتكي يف العراق وقدم �ضكره لل�ضفري الرتكي 
على هذه الزيارة وامتنانا ملواقف تركيا جتاه 
العراق ونينوى وخا�ضة ماح�ضل لالهايل من 
وم�ضاركة  العبارة  حادث  يف  وحزن  ماأ�ضاة 
الغوا�ضني االتراك للبحث عن جثث املفقودين 

وهي مواقف م�ضهودة لرتكيا ومن قبلها عالج 
اجلرحى وتبادل اخلربات يف جماالت الرتبية 

وال�ضحة والتجارة.
وقال اخلياط بحثت خلية االزمة مو�ضوعات 
جماالت  يف  نينوى  حمافظة  لتطوير  مهمة 
للعمل  الرتكي  امل�ضتثمر  وج��ذب  اال�ضتثمار 
جتارية  معار�س  واقامة  نينوى  يف  والبناء 
والعلمي  ال��ت��ج��اري  وال��ت��ب��ادل  م�����ض��رتك��ة 
يف  الرتكية  ال�رضكات  وم�ضاهمة  والتدريبي 
وت�ضاميم  درا�ضات  واع��داد  عائم  ج�رض  بناء 

للج�رضين الرابع واخلام�س لنبدا باعمارهم ".
وا�ضاف"مت و�ضع �ضورة م�ضتقبلية المكانية 
م�ضاركة تركيا يف اعمار مطار املو�ضل القدمي 

دعم  خالل  من  جديدة  �ضناعية  مدينة  وبناء 
اخلم�ضة  مبلغ  وم��ن  للعراق  الرتكي  اجلانب 

مليارات دوالر املقدمة للعراق".
هي  الزيارة  هذه  ان  يلدز  او�ضح  جانبه  من 
ال�ضنة  خ��الل  نينوى  حمافظة  اىل  الثالثة 
املو�ضل  يف  اليوم  هنا  ،ووج��ودن��ا  االخ��رية 
الذي  العبارة(  االليم)حادث  احل��ادث  ب�ضبب 
الأه��ايل  تعازينا  ،ون��ق��دم  اآذار   21 يف  وق��ع 
للجرحى،واحزننا  العاجل  وال�ضفاء  نينوى 
البحرية  20 غوا�ضا من  احلادث حيث وفرنا 
عن  بحثا  دج��ل��ة  نهر  يف  يعملون  الرتكية 
م�ضاعدة  يف  لرتكيا  مهمة  املفقودين.وهي 

االهايل للبحث عن املفقودين.

مدينة  اكرب  ثاين  هي  املو�ضل  ان"  وا�ضاف 
بالعراق ومهم ان ي�ضارك اجلميع يف االهتمام 
جتاه  روؤي���ة  لدينا  حيث  املو�ضل  باعمار 
احلكومة  يف  امل�ضوؤولني  اىل  ونقلت  املو�ضل 
خ�ض�ضت  ح��ي��ث  االزم����ة  وخ��ل��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
كقرو�س  دوالر  م��ل��ي��ارات   5 مبلغ  تركيا 
مراكز  اح��دى  هي  واملو�ضل  للعراق،  مي�رضة 
ثالثة  لهم.وحددنا  تقدم  التي  املنحة  ه��ذه 
املنفذ  االول  نينوى  يف  للمنحة  مو�ضوعات 
احل����دودي ال��ث��اين وال��ث��اين ه��و ال��ط��ري��ق من 
احلدود الرتكية اىل جنوب العراق بريا و�ضكك 
ان�ضاء مدينة �ضناعية منظمة  احلديد،والثالث 

ومطار املو�ضل".

بغداد - الجورنال

لألسبوع الثاني على التوالي، 
تتصاعد حدة الجدل العراقي 

جنوبي البالد، حيال مشروع 
اإلقليم الذي فجرته البصرة، ثم 
سرعان ما انتقل إلى محافظات 

أخرى يدعمه الشارع الناقم 
من تردي الخدمات وتصاعد 

معدالت الفقر والبطالة ونجاح 
تجربة إقليم كردستان العراق 
الذي يتمتع بمستوى خدمات 

ومعيشة وأمن أفضل بكثير من 
باقي مدن البالد، التي تعيش 
هذه األيام الذكرى السادسة 

عشرة لالحتالل األميركي 
البريطاني للبالد عام 2003 وسط 

حالة يأس وإحباط.
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