
الكعبي،  كرمي  ح�سن  الربملان  لرئي�س  الأول  النائب  اأكد 
املعلوماتية  جرائم  قانون  ت�رشيع  �رشورة  على  ال�سبت، 
الد�ستور،  كفلها  التي  باحلقوق  امل�سا�س  ي�سمن عدم  مبا 
قانونية  �سيغة  اإي��ج��اد  ال��ربمل��ان  ع��زم  اإىل  اأ���س��ار  فيما 
وقال  الإلكرتوين.  البتزاز  اإنهاء  ت�سمن  ودقيقة  �سليمة 
جل�سة  يف  م�ساركته  خالل  ملكتبه،  بيان  بح�سب  الكعبي 
احلالية  دورتها  وخالل  الت�رشيعية  "ال�سلطة  اإن  حوارية، 
تبنت �سيا�سة م�ساركة اآراء اخلرباء واأ�سحاب الخت�سا�س 
م�ساريع  حول  والإعالميني  املدين  املجتمع  ومنظمات 
يف  تعقد  التي  احلوارية  اجلل�سات  ح�سور  عرب  القوانني 
على  الكعبي  و�سدد  املدين".  املجتمع  منظمات  مقرات 
ي�سمن  مبا  املعلوماتية  جرائم  قانون  ت�رشيع  "�رشورة 
الد�ستور،  كفلها  التي  واحلريات  باحلقوق  امل�سا�س  عدم 
والتي  للمخت�سني  واملالحظات  الآراء  خمتلف  واإن�ساج 
والور�س  الندوات  طرحت خالل هذه اجلل�سة وغريها من 

التي جرت يف مبنى الربملان موؤخراً".
داخل  القوانني  م�ساريع  "درا�سة  ان  اإىل  الكعبي  ولفت 
مع  قنوات  لفتح  جديدة  ب��ادرة  امل��دين  املجتمع  مقرات 
جمل�س النواب لال�ستفادة من الطروحات واإن�ساجها قبل 
"الفرتة  اأن  �سن الت�رشيعات خالل الفرتة املقبلة". وتابع 
بالنقا�سات  للتو�سع  عمل  ور�سة  انعقاد  �ست�سهد  املقبلة 
احلكومية  اجل��ه��ات  بح�سور  القانون  م�����رشوع  ب�ساأن 
النا�سطني  ح�سور  عن  ف�سال  والقانونية  واحلقوقية 
بغية  العالقة  ذات  واجلهات  وال�سخ�سيات  والإعالميني 
من  خالية  ودقيقة  �سليمة  قانونية  �سيغة  اإىل  الو�سول 
املخالفات الد�ستورية، وت�سمن اإنهاء البتزاز الإلكرتوين 
وترويج الأفكار املتطرفة والإجرامية وممار�سات �سعاف 

النفو�س وغريها من الأمور املهمة".
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مفوضية حقوق االنسان تنفي اصدارها تقريرا يخص حادثة العبارة الديمقراطـي الكردستاني: عدد اعضاء مجالس 
المحافظة لن يزيد عن 35 مقعدا  

الموارد المائية تعلن تجاوز موجة فيضانية كبيرة 

محافظ كركوك : ال يوجد خطر على كركوك من 
السيول والفيضانات

ك�سفت كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين عن التعديالت التي ت�سمنها مقرتح قانون تعديل 
النواب  جمل�س  انهى  والذي   ،2018 ل�سنة   12 رقم  املحافظات  جمال�س  انتخابات  قانون 
قراءته الوىل اواخر ال�سهر املا�سي . وذكر النائب ديار برواري ان  " التعديل اجلديد يت�سمن 
حتديد عدد مقاعد اع�ساء جمال�س املحافظات بدءا من 10 مقاعد لكل مليون ن�سمة ، ومازاد 
عن ذلك يخ�س�س مقعد جديد لكل 200 الف ن�سمة ، على ان ل يتجاوز عدد مقاعد جمل�س 
اي من املحافظات ذات الكثافة ال�سكانية العالية عن 35 مقعدا كحد اق�سى ، ومنها بغداد 
ونينوى والب�رشة " .  وا�ساف ان " احد اهم املقرتحات الخرى التي ت�سمنها التعديل اجلديد 
هو انه ل ميكن اجراء اي تعديل على القانون ال بعد م�سادقة النتائج النهائية لالنتخابات 
املحلية من قبل املحكمة الحتادية "، م�سريا اىل اعتماد القا�سم النتخابي 1.7 �سمن مقرتح 
" لميكن اجراء   : ، او�سح انه  . وب�ساأن املوعد املقرتح لجراء النتخابات املحلية  التعديل 
قبل  بذلك  البت  واحلكومة  باملفو�سية  يفرت�س  وكان   ، نف�سه  النافذ  بالقانون  النتخابات 
انتهاء ولية املجال�س املحلية ، اذ لدينا فراغ قانوين يتطلب من جمل�س النواب تعديل قانون 

املحافظات ولي�س فقط قانون انتخابات جمال�س املحافظات ".

يف  ال�سداد  جميع  و�سالمة  كبرية  في�سانية  موجة  جت��اوز  املائية،  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
�سالح الدين. وقالت الوزارة يف بيان" ان مديرية املوارد املائية يف حمافظة �سالح الدين 
امرار  الوزارة الخرى يف املحافظة، متكنت من  العايل مع ت�سكيالت  ، بالتعاون والتن�سيق 

موجة في�سانية على عمود نهر دجلة جتاوزت ٩٥٠٠م٣/ثا".
وا�سافت انها ا�ستنفرت اجلهد اليل والهند�سي والفني لكافة مالكات الوزارة وو�سعت خططا 
ا�ستباقية قبل مو�سم الفي�سان واثنائه بتدعيم وتقوية ال�سداد الفي�سانية ومعاجلة املناطق 

ال�سعيفة واحلرجة يف مقطع نهر دجلة يف جميع قواطع العمل يف املحافظة".
ولفتت اىل" ان اخلطوات ال�ستباقية التي قامت بها كانت بهدف حماية املواطنني وارا�سيهم 
العامة”، م�سرية اىل" اأن العمل جار بوترية  الب�رشية واملادية واملمتلكات  وتقليل ال�رشار 

عالية ل�ساعات متاأخرة من الليل".

اكد حمافظ كركوك راكان �سعيد اجلبوري ، عدم وجود خطر على حمافظة كركوك من ال�سيول 
والفي�سانات .. موؤكدا ان دوائر كركوك جنحت يف تطبيق اخلطة التي اعدت م�سبقا .

عقدنا  اننا  اخلدمية  والدوائر  المنية  القيادات  ممثلي  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  وقال 
الأمنية  القيادات  ممثلي  بح�سور  والفي�سانات  ال�سيول  ومواجهة  الأزم��ة  خللية  اجتماعا 

واخلدمية.
و وا�ساف ان اخلطة التي اعدت يف مواجهة ال�سيول والفي�سانات جنحت يف منع وقوع كوارث 

او ازمات وكان لها ، اثرها الإيجابي على مواطني كركوك ، . 
وتاأهيل  ووقود  ونقل  وطعام  �سيانة  من  الدوائر  احتياجات  كافة  بتاأمني  وجهنا   " وتابع 
حماية  و�سمان  التحدي  مواجهة  يف  ي�سهم  مبا  النهرية  ال��زوارق  وحمركات  املاء  م�سخات 

مواطني كركوك .
ودعا حمافظ كركوك و�سائل الأعالم اىل تو�سيح جهد الدوائر وعدم الت�سخيم واثارة املواطن 
يف كركوك مبعلومات مبالغ بها والعتماد على احلقائق والوقائع والت�رشيحات ال�سادرة من 
اللجنة العليا ملواجهة الفي�سانات .. موؤكدا ان عملنا جميعا يجب ان يكون جماعيا ومت�سامنا 

مبا يخدم حمافظتنا .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الكتل  بني  الت�سالت  اأن  برملاين  م�سدر  واأك��د 
املا�سية،  ال��ف��رتة  طيلة  تتوقف  مل  ال�سيا�سية 
اإنهاء  اأج��ل  من  تبذل  كبرية  جهودا  اأن  مو�سحا 
امل�سدر  واأ�سار  ال�ساغرة.  الأرب��ع  ال��وزارات  اأزم��ة 
تفاهمات  وجود  اإىل  ا�سمه،  ذكر  عدم  ف�سل  الذي 
بني القوى "ال�سيعية"، وكذلك احلال بالن�سبة للكتل 
نهائي  اتفاق  اإىل  التو�سل  حتاول  التي  "ال�سنية" 
التي  والرتبية  الدفاع  وزارتي  ب�ساأن  بينها  ما  يف 
عبد  حكومة  ت�سكيل  لتفاقات  وفقا  لها  منحت 
تزال  ما  الكردية  "الأحزاب  اأن  واأ�ساف  املهدي. 
تر�سيحها  �سيتم  التي  ال�سخ�سية  ب�ساأن  خمتلفة 
لتويل من�سب وزير العدل"، موؤكدا اأن امل�ساكل التي 
انعك�ست  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ت�سكيل  رافقت 
للكرد.  خ�س�ست  التي  العدل  وزارة  مر�سح  على 
ملا  العدل  وزارة  مر�سح  ح�سم  يتاأخر  اأن  وتوقع 
كرد�ستان،  اإقليم  يف  ال�سيا�سية  الأزمة  انتهاء  بعد 
الت�سويت  باإجراءات  بغداد  برملان  م�سي  مرجحا 
على الوزارات الثالث )الدفاع، الداخلية، والرتبية( 
ع�سو  وربط  املقبلة.  الفرتة  خالل  العدل  دون  من 
اإكمال ت�سكيلة  العراقي �سعران عبيد بني  الربملان 
اأن  م��وؤك��دا   ال�سيا�سية،  والتوافقات  املهدي  عبد 
احلكومة ل ميكن اأن تكتمل من دون وجود اتفاقات 
الف�سل  الكلمة  اأن  عبيد  وبني  ذلك.  على  �سيا�سية 
�ستكون لروؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية، م�سريا اإىل وجود 
ال�ساغرة.  ال��وزارات  ملف  لإنهاء  برملانية  جهود 
ويف ال�سياق، اأكد ع�سو الربملان عن حتالف الفتح 
حنني القدو اأن حتالفه تو�سل اإىل اتفاق مع حتالف 
طرح  ب�ساأن  ال�سدري  التيار  من  املدعوم  �سائرون 
مو�سحا  الداخلية،  حقيبة  لتويل  مر�سح  من  اأكرث 
ح�سم  "ال�سني"  املكون  اأن  �سحايف  ت�رشيح  يف 
القدو  وقال  والعدل.  الدفاع  وزارتي  ب�ساأن  موقفه 
املر�سحة  الأ�سماء  تقدمي  �ست�سهد  املقبلة  الأيام  اإن 
عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  ال���وزارات  لتويل 
املهدي. وكان ع�سو الربملان العراقي علي غاوي 
قد األقى بالالئمة على املحا�س�سة يف اأزمة تاأخر 
الكتل ت�رش على  اأن بع�س  اإكمال احلكومة، مبينا 

اإىل  غاوي  ولفت  غريها.  دون  معينة  اأ�سماء  طرح 
والداخلية،  الدفاع  لوزارتي  مر�سحني  �ستة  تقدمي 
القادة  من  الداخلية  وزارة  مر�سحي  اأن  م��وؤك��دا 
الع�سكريني.  وح�سل عبد املهدي على ثقة الربملان 
حلكومته مع 14 وزيرا يف اأكتوبر/ ت�رشين الأول 
لحقا  الربملان  يقوم  اأن  قبل  املا�سي،  العام  من 
وزراء  با�ستثناء  اآخرين،  وزراء  على  بالت�سويت 
تاأخر  الذين  والعدل  والرتبية  والداخلية  الدفاع 
الت�سويت عليهم ب�سبب خالفات �سيا�سية. وتدر�س 

كتل �سيا�سية برملانية اإجنازات حكومة عادل عبد 
املهدي، خالل فرتة عملها التي م�ست، وبينما تعّد 
تقييمًا لها، يوؤكد م�سوؤولون اأّن التقييم ل يخلو من 
رئي�س  و�سيكون ورقة �سغط على  �سيا�سية،  دوافع 

احلكومة.
"ملفات  ف��اإّن  مطلع،  �سيا�سي  م�سوؤول  وبح�سب 
املالية  اللجنة  قبل  من  البحث  طاولة  على  كثرية 
الف�ساد  ملفات  و�ست�سمل  اأخرى،  الربملانية وجلان 
الإطار"، وقال امل�سوؤول  وما قدمته احلكومة بهذا 

حكومة  وزراء  من  بعدد  تتعلق  ملفات  "هناك  اإّن 
هناك  اأّن  كما  لهم،  بالف�ساد  وتهم  املهدي،  عبد 
ملكافحة  الأعلى  املجل�س  عمل  على  مالحظات 
الف�ساد الذي يراأ�سه عبد املهدي، واأنه اأ�سبح حلقة 

زائدة ل جدوى منها".
ال�سيا�سية  الكتل  الآن  تبحثها  "امللفات  اأّن  واأك��د 
ملف  اأي�سًا  ومنها  اللجان،  تلك  �سمن  املن�سوية 
الب�رشة  حمافظة  يف  حتققت  التي  الإجن����ازات 
واخل���دم���ات ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��ا، ب��ع��دم��ا خرجت 

امللفات  "هذه  اأّن  اىل  م�سرياً  كبرية"،  بتظاهرات 
ال��ربمل��ان،  اإىل  مو�سع  تقرير  ب�ساأنها  �سي�سدر 
و�سيكون له تاأثري اإيجابي اأو �سلبي على احلكومة، 

بح�سب التقرير".
الربملانية  املالية  اللجنة  ع�سو  قال  جهته،  من 
تعتزم  املالية  "اللجنة  اإّن  القدو،  حنني  النائب 
مع  اجل���اري  ال�سهر  م��ن   14 ي��وم  اجتماع  عقد 
اأج��ل  م��ن  ال����وزارات  ووك���الء  املحافظني،  جميع 
موازنة  تطبيق  يف  احلكومة،  اأداء  على  الوقوف 
�سحايف،  ت�رشيح  يف  م�سيفًا  اجلاري"،  العام 
الأم��وال  امل�سوؤولني  مع  �سيبحث  "الجتماع  اأّن 
من  وحاجاتهم  املحافظات  مل�ساريع  امل�رشوفة 
املبالغ للم�ساريع املتلكئة، ف�ساًل عن توجيه اأ�سئلة 
اإىل وكيل وزارة املالية يف حال وجود اإخفاق يف 

ال�رشف ب�سكل مبا�رش".
لق�سايا  احلل  هي  التكميلية  "املوازنة  اأّن  واأك��د 
يف  عقودهم  املف�سوخة  اإع���ادة  �سمنها  مهمة، 
الوزارات الأمنية، ف�ساًل عن تثبيت العقود والأجور 

اليومية".
�سمن  �سياأتي  امللف  ه��ذا  اإّن  �سيا�سيون  ويقول 
�سي�سدر  ق��رار  اأي  واأّن  ال�سيا�سي،  البحث  اإط��ار 
�سيكون بدوافع �سيا�سية، وقال م�سوؤول يف اللجنة 
دوافع  ذو  التقييم  "حراك  اإّن  الربملانية  القانونية 
عبد  على  لل�سغط  حم���اولت  وه��ن��اك  �سيا�سية، 
املهدي للقبول باأجندات الكتل التي ت�سعى لتحقيق 
�سخ�سيات  فر�س  خالل  من  ال�سيا�سية،  املكا�سب 

للحقائب الوزارية ال�ساغرة".
اإطار  من  الكتل  تخرج  اأن  ال�سعوبة  "من  واأو�سح: 
الأجندات"،  لتحقيق  وال�سعي  ال�سيا�سي  ال�رشاع 
اأداء احلكومة  �سلبًا على  �سينعك�س  "ذلك  اأّن  موؤكداً 
جهات  ت�سعى  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي  الأحوال".  بكل 
عبد  حكومة  وزراء  من  عدد  ل�ستجواب  �سيا�سية 
املهدي، وحماولة اإقالتهم.  ومنح الربملان العراقي 
الثقة  املا�سي،  الأول  ت�رشين  اأكتوبر/   25 يف 
لعادل عبد املهدي وجلزء من ت�سكيلته احلكومية، 
الآن، وهي  اأربع وزارات �ساغرة حتى  بينما بقيت 
ب�سبب  والرتبية،  والعدل  والداخلية  الدفاع  وزارات 

خالفات الكتل ب�ساأن املر�سحني.

خالفات كردية – كردية تعرقل إكمال الحكومة العراقية
بغداد - متابعة

ال�سبت، �سدور  الن�سان،  نفت مفو�سية حقوق 
العبارة  حادثة  يخ�س  منها  ر�سمي  تقرير  اي 
التي انقلبت يف املو�سل، لفتا اىل ان ما ي�سدر 
من ت�رشيحات ب�سان ظهور نتائج التحقيقات 

لي�ست ال ت�رشيحات �سخ�سية.
ثامر  الن�سان  حقوق  مفو�سية  ع�سو  وق��ال 
ال�سمري يف بيان اإنه "ماتزال مفو�سية حقوق 
توثيق  ر�سد  يف  جهودها  توا�سل  الن�سان 
الن�سانية  ال��ك��ارث��ة  ع��ن  الناجمة  ال����رشار 
على  موؤكدا  الأليمة"،  العبارة  حادثة  ج��راء 
متابعة  يف  املفو�سية  فرق  جهود  "ا�ستمرار 

حول  الح�سائيات  وتوثيق  التحقيق  نتائج 
حادثة العبارة ول تزال التحقيقات الق�سائية 
"املفو�سية مل  اأن  ال�سمري،  وا�ساف  قائمة" . 
ي�سدر منها حتى هذه اللحظة اي تقرير ر�سمي 
بخ�سو�س نتائج التحقيق حلادثة العبارة يف 
حمافظة نينوى كون التحقيقات ل تزال جارية 
من قبل الجهزة الق�سائية واجلهات املعنية"، 
"ما ي�سدر من ت�رشيحات ب�سان  لفتا اىل ان 
ال ت�رشيحات  لي�ست  التحقيقات  ظهور نتائج 

�سخ�سية".
وتابع ال�سمري، ان "التحقيقات م�ستمرة بح�سب 
قبل  من  امل�سكلة  الزمة  خلية  مع  ات�سالتنا 
رئا�سة الوزراء واجلهات الق�سائية املعنية يف 

حلقوق  العليا  املفو�سية  فرق  وان  املحافظة، 
زياراتها  توا�سل  نينوى  مكتب  يف  الن�سان 
لدى  �سكواهم  وا�ستقبال  ال�سحايا  ذوي  اىل 
املكتب، كذلك التوا�سل مع دوائر الطب العديل 
امل�سوؤولة  اجل��ه��ات  وب��اق��ي  امل��دين  وال��دف��اع 
اي  وتوثيق  متابعة  اأج��ل  من  املحافظة  يف 
النهائية"  الح�سائيات  ور�سد  م�ستجدات 
يف  املفو�سية  "فرق  ان  ال�سمري  واو���س��ح   .
مكتب حمافظة نينوى ا�رشت انت�سال ) ١٠٩( 
تقارير  بح�سب  نهائية  �سبه  كح�سيلة  جثة 
العديل حتى �سباح هذا  الدفاع املدين والطب 
اليوم ) ال�سبت ٦ ني�سان ٢٠١٩( ولزال هناك 
بحدود ) ٧٦ ( حالة يف عداد املفقودين بح�سب 

الناجني  اع��داد  بلغ  حني  يف  ذويهم  بالغات 
من  اغلبهم  ناجي   )  ٣٣  ( الغرق  ح��ادث  من 
عن  تراقب  املفو�سية  وان  والطفال،  الن�ساء 
الق�سائية  اجلهات  مع  التحقيق  نتائج  كثب 
عن  و�ستعلن  املحافظة  يف  املعنية  واجلهات 
ذلك ببيان ر�سمي حال ظهور النتائج النهائية 
للجهات  امل�سوؤولية  فيها  �ستحمل  للتحقيقات 
اىل  وتدعو  الن�سانية  بالكارثة  ت�سببت  التي 
ال�سحايا  ذوي  وتعوي�س  املق�رشين  حما�سبة 
اىل  ا�ستنادا  الرقابية  الجهزة  دور  وتكثيف 
الوطنية  الن�سان  حقوق  وق��وان��ني  م��ب��ادىء 
والدولية من اجل حماية و�سون حياة الن�سان 

العراقي".

بغداد - الجورنال

تواصل القوى السياسية 
العراقية حواراتها الرامية 

لحسم أربع وزارات متبقية 
في حكومة عادل عبد 

المهدي، وهي وزارات الدفاع 
والداخلية والتربية والعدل، 

وفيما أكد برلمانيون أن 
الحوارات وصلت إلى مراحل 

متقدمة بشأن وزارات الدفاع 
والداخلية والتربية تؤكد 
مصادر أن الخالفات بين 

األحزاب الكردية بشأن وزارة 
العدل ما تزال مستمرة.
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