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�أو�ساط رئي�س الوزراء ت�ؤكد
و�ضعه ّ
خطة متكاملة لإنهاء
ّ
ملف النزوح

اعرتف احتاد القوى ب�أنه
قام مبفاحتة �أطراف دولية
كالأمم املتحدة والواليات
املحدة لت�أجيل االنتخابات
يف املحافظات الغربية.
وا�شرتطت الكتلة ال�سنية على
رئي�س الوزراء عودة مليوين
نازح قبل حلول �شباط املقبل،
باال�ضافة �إخراج احل�شد
من مناطقها .وو�صف احتاد
القوى االتفاق مع التحالف
الوطني على ت�شكيل "اللجنة
ال�سدا�سية" ،ب�أنه حماولة
للتغطية على ال�صفقة التي
�أدت اىل مترير مفو�ضية
االنتخابات يف جمل�س النواب.
 بغداد  /حممد �صباح
وكان ��ت م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة ق ��د ك�شف ��ت
لـ(امل ��دى) ،نهاي ��ة ت�شري ��ن الأول املا�ضي،
ع ��ن مباحث ��ات �أجراه ��ا احت ��اد القوى مع
التحال ��ف الوطن ��ي به ��دف الب ��تّ مب�صري
االنتخاب ��ات .و�أف�ض ��ت املباحث ��ات
الت ��ي �أجري ��ت بح�ض ��ور املالك ��ي ،ع�شي ��ة
الت�صوي ��ت عل ��ى مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
�إىل االتف ��اق عل ��ى ت�شكيل جلن ��ة �سدا�سية
للنظ ��ر يف املو�ض ��وع .وك�شف ��ت (املدى)،
يف � 28أيل ��ول املا�ض ��ي ،عن طل ��ب تقدمت

حّ
اتاد القوى :عودة  2مليون نازح و�إخراج احل�شد
�شرط لإجراء االنتخابات

حتالف القوى
خالل امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي ..
ار�شيف
به القوى ال�سني ��ة اىل بعثة الأمم املتحدة
يف العراق (يونامي) تدعو فيه اىل ت�أجيل
االنتخاب ��ات حت ��ى �إ�شع ��ار �آخ ��ر ،متذرعة
بت�أخ ��ر �إعمار املحافظ ��ات الغربية ،وعدم
ع ��ودة جمي ��ع النازح�ي�ن �إىل مناطقه ��م.
و�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي،
خالل زيارت ��ه ال�سبت املا�ضي اىل كربالء،
�إج ��راء االنتخاب ��ات يف موعده ��ا املح ��دد
العام املقبل .وكانت مفو�ضية االنتخابات
قد اقرتح ��ت على جمل�س ال ��وزراء تاريخ
 15م ��ن �أيل ��ول  2018موع ��د ًا لإج ��راء
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة واملحلي ��ة اللتني

بدر للكتل ال�سيا�س ّية :حدِّ دوا موقفكم
من االنتخابات
 بغداد  /املدى
طال ��ب رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة الوطن ��ي عم ��ار
احلكي ��م� ،أم�س ال�سبت� ،إج ��راء االنتخابات يف
موعدها املح ��دد ،ودعا يف الوقت ذاته اىل كتل
عابرة للمكونات وت�شكيل حكومة �أغلبية.
وق ��ال احلكيم ،يف حفل لت�أب�ي�ن �أمني عام حزب
الدع ��وة  /تنظي ��م الع ��راق ،وتابعت ��ه (املدى)
�أم� ��س" ،حققن ��ا انت�ص ��ارا كب�ي�را وحلظ ��ات
االنت�ص ��ار �ستتبع بثق ��ة ،لذلك نحن بحاجة اىل
حتدي ��د �سرتاتيجية ما بعد االنت�صار وحتويل
اجلهد الع�سكري اىل جهد ا�ستخباري".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س التحال ��ف الوطن ��ي املنتهي ��ة

�ص ��وت الربمل ��ان عل ��ى �إجرائهم ��ا ب�ش ��كل
متزام ��ن .وتق ��ول النائبة ع ��ن كتلة احتاد
الق ��وى لق ��اء وردي لـ(امل ��دى) �إن "اللجنة
ال�سدا�سي ��ة ،الت ��ي اتف ��ق عل ��ى ت�شكيله ��ا
التحال ��ف الوطن ��ي واحتاد الق ��وى خالل
دعوة الع�شاء التي دعا اليها نوري املالكي
قبل الت�صوي ��ت على مفو�ضية االنتخابات
يف جمل�س النواب ،مل ت�شكل".
و�أ�ضافت وردي ان "اللقاء الذي جمع كتال
من التحالف الوطن ��ي واحتاد القوى ركز
عل ��ى مناق�شة مو�ضوع ت�أجيل االنتخابات
الربملاني ��ة من عدمه ��ا" .وا�ش ��ارت �إىل ان

"هناك كت ًال يف احتاد القوى كانت لديها
رغب ��ة باالتف ��اق عل ��ى مر�شح ��ي مفو�ضية
االنتخابات خالل هذا االجتماع".
ّ
لكن ع�ضو الهيئة ال�سيا�سية الحتاد القوى
ت�ؤك ��د �أن "غالبي ��ة الق ��وى ال�سني ��ة ت�ؤكد
�ض ��رورة توافر الظ ��روف املالئمة لإجراء
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة واملحلي ��ة املقبلة،
الت ��ي تتطلب �إع ��ادة ّ
كل النازحني" ،مبينة
�أن "احت ��اد الق ��وى يعتق ��د بع ��دم وج ��ود
الق ��درة الكافي ��ة للمحافظ ��ات الغربي ��ة
للم�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة عل ��ى
ال�صعيد الأمني وال�سيا�سي والفني".

وتع�ت�رف النائب ��ة ع ��ن االنب ��ار ب� ��أن
"احت ��اد الق ��وى العراقي ��ة ف ��احت الكث�ي�ر
م ��ن املنظم ��ات الدولي ��ة ويف مقدمته ��ا
االمم املتح ��دة واجلان ��ب الأمريك ��ي،
ح ��ول عدم قدرة حمافظ ��ات �صالح الدين،
واالنبار ،ونينوى من خو�ض االنتخابات
الت�شريعية املقبلة".
و�أ�شارت لقاء وردي �إىل �أن الكتلة ال�سنية
ت�ش�ت�رط "ع ��ودة كل النازح�ي�ن وتوف�ي�ر
البيئة الأمنية وال�سيا�سية ،و�إخراج قوات
احل�شد م ��ن املناطق ال�سنية مقابل خو�ض
االنتخابات الربملانية القادمة".

وتك�شف وردي ع ��ن "حراك تقوده القوى
ال�سني ��ة م ��ع جه ��ات وكت ��ل يف اجلبه ��ة
الداخلي ��ة حل � ّ�ل ملف النازح�ي�ن وعودتهم
مقابل �ضمان عدم ت�أجيل االنتخابات.
وتو�ضح ع�ضو جلن ��ة الهجرة واملهجرين
�أن "ن�سب ��ة العوائل العائ ��دة اىل مناطقها
تختلف من حمافظ ��ة �إىل �أخرى" ،م�شرية
اىل �أن "الن�سب ��ة يف نين ��وى مل تتج ��اوز
 ،%30ويف االنبار بلغ ��ت  ،%50وعمليات
النزوح مازالت م�ستمرة ب�سبب العمليات
الع�سكرية يف املحافظة".
و�أ�ضافت وردي �أن "مناطق جرف ال�صخر
وح ��زام بغ ��داد و�سليم ��ان بي ��ك وبع� ��ض
املناطق يف حمافظة دياىل مل ت�سجل عودة
لأية عائلة نازح ��ة رغم ا�ستقرار �أو�ضاعها
الأمنية" ،م�ؤكدة ان "عدد النازحني ب�شكل
عام ي�صل �إىل  4ماليني نازح ،مل يعد منهم
�سوى مليوين نازح فقط".
وت�ؤكد النائبة عن االنبار � ّأن "�أي حمافظة
ال يع ��ود نازحوه ��ا �إليه ��ا �سيتع ��ذر �إجراء
االنتخابات فيه ��ا" ،وتلفت اىل "ا�ستمرار
مفاو�ض ��ات احت ��اد الق ��وى م ��ع العب ��ادي
لإع ��ادة كل النازح�ي�ن ويج ��ب ان يتم ذلك
نهاية �شهر �شب ��اط املقبل" .ويعلق النائب
فار� ��س الفار�س ،الع�ض ��و الآخر يف احتاد
القوى ،على عدم ت�شكيل اللجنة ال�سدا�سية
بني احت ��اده والتحالف الوطن ��ي ،معترب ًا
�أنه ��ا حماول ��ة للتغطي ��ة عل ��ى االتفاق ��ات
الت ��ي ح�صلت يف ه ��ذا االجتم ��اع لتمرير
مفو�ضية االنتخابات.
وقال الفار� ��س ،يف ت�صريح لـ(املدى)" ،ال
توجد جدية لبع�ض الكتل ال�سيا�سية لإعادة
النازح�ي�ن �إىل مناطقه ��م وحمافظاته ��م"،
نافي� � ًا وجود حديث ح ��ول ت�شكيل اللجنة
ال�سدا�سي ��ة .وكان ن ��واب ع ��ن حمافظ ��ة
نين ��وى ق ��د وجه ��وا ر�سال ��ة اىل رئي� ��س
الوزراء حيدر العب ��ادي ،لوّ حوا مبقاطعة
االنتخابات يف حال عدم �إرجاع النازحني

اىل مناطقهم قبل انتهاء العام اجلاري.
وق ��ال النائب �أحم ��د اجلربا ،خالل م�ؤمتر
�صحف ��ي م�ش�ت�رك عقده مع ن ��واب نينوى
يف مبنى الربملان اخلمي�س" ،نوجه ر�سالة
اىل رئي�س الوزراء واحلكومة عموما انه
يج ��ب �إعادة النازحني ملناطقهم قبل حلول
 30كان ��ون االول املقب ��ل" .وا�ض ��اف "يف
ح ��ال ع ��دم ع ��ودة النازح�ي�ن اىل دياره ��م
�س ��وف تك ��ون لن ��ا مطالب ��ات برملاني ��ة
وجماهريية بت�أجيل االنتخابات".
وتاب ��ع اجلرب ��ا "�إنن ��ا �سنعم ��ل ب ��كل قوة
عل ��ى ت�أجي ��ل االنتخابات يف ح ��ال مل تتم
�إع ��ادة النازح�ي�ن" ،معت�ب�ر ًا �أن "�إج ��راء
االنتخاب ��ات يف �شهر �أي ��ار املقبل �سيكون
جمحف ًا لأهايل حمافظة نينوى".
ب ��دوره ي�ؤك ��د القي ��ادي يف ائت�ل�اف دولة
القان ��ون النائب علي الع�ل�اق عدم ت�شكيل
اللجن ��ة ال�سدا�سي ��ة عازي� � ًا ذل ��ك اىل ع ��دم
متابع ��ة حيثي ��ات اللق ��اء امل�ش�ت�رك .ونفى
م�شاركت ��ه يف االجتم ��اع ب�ي�ن قي ��ادات
التحالف الوطني واحتاد القوى.
ويق ��ول الع�ل�اق ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،
"هن ��اك تفاهم ��ات �أولي ��ة ب�ي�ن التحال ��ف
الوطن ��ي واحت ��اد الق ��وى العراقي ��ة على
ت�شكي ��ل ه ��ذه اللجنة" ،لكنه نف ��ى امتالكه
"معلوم ��ات كافي ��ة" ع ��ن ت�شكي ��ل اللجنة
امل�شرتكة .ويلفت النائب املقرب من رئي�س
الوزراء اىل � ّأن االخري "م�صمم على �إعادة
كل النازح�ي�ن م ��ن خ�ل�ال اخلط ��ة الزمنية
التي و�ضعها" ،م�ؤكد ًا ان "عودة النازحني
م�ستم ��رة م ��ن دون توق ��ف لكنه ��ا تختلف
م ��ن مدين ��ة �إىل �أخ ��رى ح�س ��ب ظروفه ��ا
االجتماعية والأمنية وال�سيا�سية".
وتابع الع�ل�اق �أن "رئي�س احلكومة م�ص ّر
عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات يف مواعيده ��ا
املح ��ددة" ،ونف ��ى ب�ش� �دّة وج ��ود نواي ��ا
لت�أجي ��ل االنتخابات الربملانية "كما ي�شاع
من بع�ض اجلهات".

احلكيم يطالب بقوائم "عابرة للمك ّونات" وحكومة �أغلب ّية

واليته "نح ��ن نقرتب من �إع�ل�ان العراق خالي ًا
م ��ن االحت�ل�ال الداع�ش ��ي ،ولي� ��س خالي� � ًا م ��ن
الدواع�ش ،وتبقى هناك خاليا نائمة ،لذلك ف�إن
البلد بحاجة ملعاجلات فكري ��ة وثقافية وا�سعة
وبحاج ��ة اىل �إع ��ادة توزي ��ع مه ��ام وموقع ��ة
القوات امل�سلحة".
واعت�ب�ر احلكي ��م ان "احل�ش ��د ال�شعب ��ي ميث ��ل
الركي ��زة اال�سا�سي ��ة يف الق ��وات امل�سلح ��ة،
وزج ��ه يف
ونرف� ��ض ت�سيي� ��س احل�ش ��د
ّ
ال�صراع ��ات" ،حم ��ذر ًا م ��ن "حماول ��ة �إقح ��ام
احل�ش ��د وف�صائل ��ه بالإرهاب حت ��ت ذرائع غري
منطقية".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة �إىل �أن "بن ��اء

مكافحة الإرهاب تنفي ت�سليم
ّ
امللف الأمني يف كركوك

امل�شروع الوطني ومظلة الوطن يحتاج حلوار
ج ��دي حتت �سق ��ف الد�ست ��ور والقان ��ون ،و�أن
م�شروع الت�سوي ��ة الذي حمله التحالف يحظى
بتبن ��ي احلكوم ��ة والبعث ��ة االممي ��ة يف �إط ��ار
احلوار اجلامع �ضمن �سق ��ف الد�ستور وعلينا
ال�سري بهذا االجتاه".
وتابع احلكيم "نحتاج اىل قوائم وطنية عابرة
للمكونات وحكوم ��ة �أغلبية ما بعد االنتخابات
ممثلة جلمي ��ع العراقيني ،كم ��ا نحتاج خلطاب
وطني جام ��ع يلم �شتات العراقيني" ،داعي ًا اىل
"�إجراء االنتخابات القادمة يف موعدها املحدد
و�أن ت�ساه ��م التحالف ��ات والربامج يف تكري�س
امل�شروع الوطني".

وطال ��ب رئي� ��س تي ��ار احلكمة جمل� ��س النواب
بـ"الإ�س ��راع يف ت�شري ��ع قان ��وين جمال� ��س
املحافظات وجمل�س النواب �أو تعديل القوانني
ال�سابق ��ة لتك ��ون مهي� ��أة لإج ��راء االنتخاب ��ات
مبوعده ��ا" .و�ش ��دد احلكي ��م عل ��ى ان "وحدة
الع ��راق ووح ��دة مواطني ��ه و�شعب ��ه تتطل ��ب
�إج ��راءات �سريع ��ة لع ��ودة النازح�ي�ن ملناطقهم
و�إع ��ادة اال�ستق ��رار والإعم ��ار مل ��دن الت�ضحية
واملحررة ومدن املحررين".
وق ��ال رئي�س التحال ��ف الوطني "م ��ا مل نكافح
الف�ساد �سيبق ��ى الت�شظي واالنق�س ��ام الداخلي
يف بلدن ��ا فه ��ي �أولوي ��ة ق�ص ��وى يف املرحل ��ة
القادم ��ة ووحدة الع ��راق تتطلب خط ��ة عاجلة

الكتل الكرد�ستان ّية :التعاي�ش فـي
"املتنازع عليها" َّ
مهدد

 بغداد  /املدى
طالب ��ت الكتل الكرد�ستانية يف جمل�س
النواب� ،أم�س ،رئي� ��س الوزراء حيدر
العب ��ادي باتخ ��اذ خط ��وات عاجل ��ة
لإيق ��اف التج ��اوزات عل ��ى �أم�ل�اك
املواطن�ي�ن الكرد يف املناط ��ق املتنازع
عليها .و�شددت عل ��ى مالحقة "مثريي
الف�ت�ن" وح�ص ��ر املل ��ف االمن ��ي بي ��د
ال�شرطة املحلية.
و�أطلق ��ت احلكوم ��ة االحتادي ��ة ،يف
ت�شري ��ن االول املا�ضي عملية ع�سكرية
ال�ستع ��ادة ال�سيط ��رة عل ��ى املناط ��ق
املتن ��ازع عليها يف حمافظ ��ات كركوك
و�ص�ل�اح الدين ودياىل التي تقع حتت
�إ�شراف القوات الكردية (البي�شمركة)،
عل ��ى خلفية االزمة الدائ ��رة بني بغداد
و�أربيل ب�ش�أن ا�ستفتاء الإقليم.
وك�شف ��ت االمم املتحدة ،يف الثاين من
ال�شه ��ر اجلاري ،عن ن ��زوح نحو 183
ال ��ف �شخ�ص م ��ن املك ��ون الكردي يف
املناط ��ق املتن ��ازع عليها ،من ��ذ �أحداث
الـ 16م ��ن ال�شهر املا�ض ��ي� ،أغلبهم من
حمافظة كركوك.
وقال بيان م�شرتك للكتل الكرد�ستانية،
ح�صلت (امل ��دى) على ن�سخ ��ة منه� ،إن
"ع�شرات الآالف من املدنيني النازحني
من كرك ��وك وطوزخورماتو واملناطق
االخ ��رى الت ��ي دخ ��ل �إليه ��ا اجلي� ��ش
واحل�ش ��د ال�شعبي بعد عملي ��ات الـ16
م ��ن ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،يعان ��ون مرارة
ت ��رك ممتلكاتهم ودوره ��م وحمالتهم،
ويعي�ش ��ون يف �أو�ض ��اع مزري ��ة ويف
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سياسة

التحالف الكرد�ستاين يف م�ؤمتر �صحفي � ..أر�شيف
خميمات م�ؤقتة".
ال�شرط ��ة املحلي ��ة وتقيي ��م اال�ض ��رار
و�أ�ش ��ارت الكت ��ل الكردي ��ة اىل لأن الت ��ي حلق ��ت باملواطن�ي�ن وتعوي�ضهم
"املخيمات التي يعي�ش فيها النازحون ،وتهيئ ��ة االر�ضي ��ة املنا�سب ��ة لعودتهم
ال تتواف ��ر فيه ��ا �أب�س ��ط امل�ستلزم ��ات �إىل مدنهم".
احلياتية ،وهم ينتظرون من احلكومة و�أك ��د البي ��ان امل�ش�ت�رك � ّأن "التعاي�ش
االحتادية� ،أن توفر لهم االمن وفر�ض ال�سلم ��ي ب�ي�ن مكون ��ات ه ��ذه املناطق
�سلطة القانون ،كي يعودوا اىل مدنهم بات على خطر و�شيك ،فاملواطن الذي
وقراه ��م وبيوته ��م الت ��ي مل ت�سلم من ال ي�أم ��ن على نف�سه وماله وعر�ضه ،لن
الهدم وال�سلب والنهب".
ي�ستطيع الع ��ودة اىل منزل ��ه ويزاول
وطالب ��ت الكت ��ل الكرد�ستاني ��ة رئي�س عمله ووظيفته" .و�أ�ضاف "ب�سبب هذا
جمل� ��س ال ��وزراء ،بـ"اتخ ��اذ خطوات النزوح يتعر�ض الآالف من املوظفني،
عاجل ��ة وعادل ��ة لإيق ��اف التج ��اوزات لفق ��دان وظائفه ��م ويح ��رم ع�ش ��رات
عل ��ى �أم�ل�اك املواطن�ي�ن الك ��رد ،يف الآالف من التالميذ من التعليم ،وتفتك
املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا ،واملالحق ��ة االمرا�ض ب� ��آالف منه ��م ،خا�صة و�إننا
القانوني ��ة ملث�ي�ري الف�ت�ن واملعتدي ��ن على �أبواب ال�شتاء".
عل ��ى االم�ل�اك اخلا�ص ��ة والعام ��ة ،يف �سياق ذي �صلة ،نفى جهاز مكافحة
وخا�ص ��ة يف طوزخورمات ��و ،و�إخالء االره ��اب� ،أم�س ،ت�سلي ��م امللف االمني
املدين ��ة م ��ن املظاه ��ر امل�سلح ��ة لغ�ي�ر يف املحافظ ��ة ،ال ��ذي �أ�سن ��د �إليه عقب

عملي ��ات ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،م�ؤك ��د ًا �أن
�إدارة �أم ��ن كرك ��وك الت ��زال �ضم ��ن
مهام ��ه ،كا�شف� � ًا ع ��ن ت�شكي ��ل منظومة
ا�ستخبارات م�شرتكة.
وت�سيطر قوات جهاز مكافحة الإرهاب
عل ��ى االم ��ن يف حمافظ ��ة كرك ��وك،
من ��ذ �أح ��داث منت�صف ت�شري ��ن االول
املا�ضي ،بعد فر�ض القوات االحتادية
�سيطرتها على املناطق املتنازع عليها.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م جه ��از مكافحة
الإره ��اب �صب ��اح النعم ��ان "ال �صح ��ة
للأنباء التي حتدث ��ت عن ت�سليم امللف
االمني يف كرك ��وك" ،مبين ًا �أن "قوات
جهاز مكافحة الإرهاب املتمثلة بقيادة
العملي ��ات اخلا�صة الثانية مازالت يف
كركوك وتعمل مع قيادة �شرطة كركوك
لتعزيز االمن داخل املحافظة" .
و�أ�شار النعمان �إىل �أن "هناك عمليات
تفتي� ��ش يف املناط ��ق كاف ��ة م ��ن دون
متييز ،ومت فت ��ح ال�شوارع التي كانت
مغلق ��ة من ��ذ  2005م ��ن قب ��ل مق ��رات
الأحزاب" ،الفت ًا اىل "ت�شكيل منظومة
ا�ستخبارات م�شرتكة من ا�ستخبارات
اجله ��از واالجه ��زة اال�ستخباري ��ة
االخ ��رى وتفعي ��ل دور املختاري ��ن يف
املدينة".
وم ��ن �أب ��رز ال�ش ��وارع الت ��ي �أُعي ��د
افتتاحه ��ا ،الطري ��ق الرابط بني �شارع
�أطل� ��س و�ص ��وال �إىل جام ��ع كرك ��وك،
وكذل ��ك ال�ش ��ارع الراب ��ط ب�ي�ن تقاطع
العم ��ال و�ش ��ارع املحافظ ��ة ،وعدد من
ال�شوارع مبنطق ��ة �أطل�س التي �أغلقت
منذ .2003

لتوفري فر�ص العمل وتقدمي اخلدمات وترميم
البن ��ى التحتي ��ة ،لأن الوح ��دة ترت�س ��خ عن ��د
ال�شعور باالنتماء للوطن وهذا يتطلب حتقيق
الطموحات وال ��ذات" .وجدد الدعوة "لت�شكيل
جبه ��ة وطني ��ة لوح ��دة الع ��راق وا�ستكم ��ال
�إجراءات وحدة الرتاب العراقي".
ويف �سي ��اق اجل ��دل الدائ ��ر ح ��ول االنتخابات
اعت�ب�رت كتل ��ة ب ��در النيابي ��ة� ،أم� ��س� ،أنّ
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات ل ��و ّ
مت �سيك ��ون مبثاب ��ة
"خ ��رق د�ست ��وري" و"انته ��اك ملب ��ادئ العمل
الدميقراط ��ي" ،وو�صف ��ت اجله ��ات املطالب ��ة
بت�أجيل االنتخابات بـ"املفل�سني �سيا�سي ًا".
وق ��ال ع�ض ��و الكتل ��ة النائ ��ب فال ��ح اخلزعلي،

يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ام� ��س،
ان "حم ��اوالت بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن ت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات يعت�ب�ر �إفال�س ��ا �سيا�سي ��ا وخرق ��ا
للد�ست ��ور ومب ��ادئ العم ��ل الدميقراط ��ي يف
الع ��راق" .ودعا اخلزعلي زعماء الكتل والقادة
ال�سيا�سي�ي�ن اىل "�إع�ل�ان موقفه ��م ه ��ل هم مع
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ام �ضده ��ا؟" ،معت�ب�را ان
"ت�أجيل االنتخابات �ضد العملية ال�سيا�سية".
ور�أى النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة ب ��در ان "االنت�صارت
االخ�ي�رة على داع�ش االرهاب ��ي وحترير راوة
والع ��ودة الن�سبي ��ة للنازح�ي�ن اىل املناط ��ق
املح ��ررة ينف ��ي وج ��ود �أي م�ب�رر لت�أجي ��ل
االنتخابات".
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