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سياسة

�أخطاء يف فقرة الكوتا حُترج جمل�س الن ّواب
بعد �إقرار قانون االنتخابات

 بغداد /وائل نعمة
دفع اخلالف الطويل على قانون االنتخابات
الربملاني ��ة واال�ستعجال يف �إقراره بجل�سة
واح ��دة ،جمل� ��س الن ��واب اىل الوقوع يف
خط�أ قان ��وين ي�سعى لت�صحيح ��ه قبل ن�شر
الت�شريع يف اجلريدة الر�سمية.
وكان جمل�س النواب قد �صوت ،قبل يومني،
على قانون االنتخابات وثبت موعد �إجراء
االقرتاع العام يف � 12أيار املقبل.
و�صادق رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم،
�أم� ��س ،على القان ��ون الذي مل تط ��ل جل�سة
�إق ��راره �أكرث من �ساعة ،بعد رف�ض املحكمة
االحتادية متديد موعد االقرتاع.
وج ��رى اخلط�أ حني قرر الربملان يف جل�سة
الت�صويت عل ��ى تعديل قانون االنتخابات،
زي ��ادة عدد"الكوتا"للأقليات اىل  9بد ًال من
 ،8من دون �أن يغري الن�ص الأ�صلي.
كم ��ا �أدى ذلك اخلط� ��أ �أي�ض ��ا ،اىل بقاء عدد
�أع�ضاء جمل�س النواب يف التعديل الأخري
مع"الكوت ��ا" 328مقع ��د ًا ،و 319من دون
�إ�ضافة"الكوت ��ا" ،وه ��و خمالف ��ة وا�ضحة،
بح�سب نواب.
و�أعلنت رئا�سة اجلمهورية� ،أم�س ،يف بيان
ح�صلت (املدى) على ن�سخ ��ه منه"م�صادقة
رئي�س اجلمهورية ف� ��ؤاد مع�صوم االربعاء
على قانون التعديل الأول لقانون انتخابات
جمل� ��س الن ��واب العراقي رق ��م ( )45ل�سنة
 ."2013و�أو�ض ��ح املكت ��ب �أن"القان ��ون
�أر�سل للن�شر يف اجلريدة الر�سمية".
وكان الربمل ��ان قد �ص ��وت ،الإثنني املا�ضي،
عل ��ى القان ��ون بع ��د خالفات امت ��دت لنحو
�شه ��ر .و�ضم التعدي ��ل االخ�ي�ر ،باملادة 11
من القان ��ون� ،إ�ضافة"الكوتا"اىل حمافظة
وا�س ��ط ،لـ"الك ��رد الفيلي ��ة" ،م ��ن دون ان
يزيد عدد مقاع ��د املحافظة التي تتكون من
 11مقعدا.
وانتق ��دت نائب ��ة ع ��ن املحافظ ��ة ،تقلي� ��ص
ع ��دد مقاع ��د الن ��واب الع ��رب يف وا�س ��ط
عل ��ى ح�ساب"الكوتا"اجلدي ��دة ،والت ��ي
كان يفرت� ��ض ان ت�ض ��اف اىل �أعداد املقاعد
الأ�صلية لت�صبح  12مقعدا.
وقال ��ت النائب ��ة ،الت ��ي ف�ضل ��ت ع ��دم ذك ��ر
ا�سمها ب�سبب ح�سا�سي ��ة املو�ضوع املتعلق
بح ��ق �أحد مكون ��ات املحافظة ،يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ام� ��س� ،إنها"غ�ي�ر معرت�ضة على
حق الك ��رد الفيلية ،لك ��ن كان من املفرت�ض
مراعاة حجم ال�سكان يف وا�سط".
وت�ش�ي�ر النائب ��ة اىل ان عـــــــ ��دد �س ��كان
املحافظ ��ة ،بلغ مليون� � ًا و� 300ألف ،ووفق ًا
للد�ستور ف� ��إن كل  100ال ��ف ن�سمة ميثلهم
نائب واحد يف الربملان ،فعليه يجب زيادة

العبادي يلتقي
مريكل ونظريه
الإيطايل يف دافو�س
بغداد /املدى

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
عدد املقاعد اىل  13مقعدا.
لكن ما ح ��دث ،وبح�سب النائبة فان"الربملان
قرر �سح ��ب مقعد من املحافظ ��ة وتخ�صي�صه
للكوتا اجلديدة".
ويبلغ تعداد مكون"الكرد الفيلية"يف وا�سط،
بنح ��و ن�صف مليون ن�سم ��ة ،وهو رقم يعتقد
�أمني بكر ،الع�ض ��و يف اللجنة القانونية ،انه
ي�ستدعي ان تخ�ص�ص له"كوتا".
وينف ��ي بك ��ر وهو نائ ��ب ك ��ردي يف الربملان
لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان تك ��ون اال�ضاف ��ة
االخرية"غ�ي�ر قانوني ��ة" ،مبين ��ا ان الأمر"ال
يف�س ��ر بان ��ه �سحب مقع ��د من مقاع ��د وا�سط
ل�صالح الكوت ��ا ،وامنا الكرد الفيلية جزء من
�سكان املحافظة".
وي�ستبع ��د النائب ع ��ن اللجن ��ة القانونية ان
يت�سب ��ب ذل ��ك اخل�ل�اف بالطع ��ن يف التعديل
الأخ�ي�ر لقان ��ون االنتخابات ،ال ��ذي يجده ال
يخالف الد�ستور.
لك ��ن املخالف ��ة الد�ستوري ��ة الت ��ي حدثت يف
الت�شري ��ع اجلدي ��د ،وف ��ق م ��ا قال ��ه ن ��واب،
التتعل ��ق فق ��ط ب�سح ��ب مقع ��د من"وا�سط"،
و�إمنا بالت�صويت عل ��ى تخ�صي�ص" 8مقاعد
للكوت ��ا" ،فيم ��ا كان الربملان قد ق ��رر زيادتها
اىل .9
وين� ��ص القان ��ون يف م ��ادة (� /)11أو ًال� :أن
يتك ��ون جمل� ��س الن ��واب م ��ن ( )328مقعد ًا
يت ��م توزي ��ع ( )320مقع ��د ًا عل ��ى املحافظات
وتكون ( )8ثمانية مقاعد منها ح�صة (كوتا)
للمكونات.

اجلبوريّ � :أ�س�سنا جتربة متقدّ مة
يف مواجهة التحدّ يات

وفد كردي رفيع ِّ
ميثل
بارزاين يف م�ؤمتر ّ
نظمه
جمل�س الن ّواب

ا�ستقرار كركوك
م�س�ؤول ّية جميع
مك ّوناتها

ثاني� � ًا :متن ��ح املكونات الآتي ��ة ح�صة (كوتا)
كما ي�أتي-:
�أ -املك ��ون امل�سيح ��ي ( )5مقاعد ت ��وزع على
(بغداد ونينوى وكركوك ودهوك و�أربيل).
ب -املكون الإيزيدي مقعد ( )1يف نينوى.
ج -املكون ال�صابئي املندائي مقعد ( )1واحد
يف بغداد.
د -املكون ال�شبكي مقعد ( )1يف نينوى.
و�أ�ض ��اف الربملان يف جل�سة الإثنني املا�ضي،
يف نف�س املادة ،الفقرة (و) التي تن�ص"مكون
الكرد الفيليني مقعد ( )1يف وا�سط.
وتقول النائبة ع ��ن وا�سط ،وهي �ضمن كتلة
التحال ��ف الوطن ��ي ،ان"الت�صويت على مادة
خاط ��ئ ،حيث مل ت ��زد عدد الكوت ��ا اىل  9يف
التعديل اجلديد ،كم ��ا بقي عدد النواب 328
يف عموم العراق ،و 320من دون الكوتا".
وكان م ��ن املفرت� ��ض ان ي�صبح ع ��دد النواب
 ،329ومن دون"الكوتا".319
من جهته ،يعترب �صادق اللبان الع�ضو الآخر
يف اللجن ��ة القانونية يف الربملان� ،أن اخلط�أ
الذي وقع فيه جمل�س النواب ميكن تداركه.
وبع ��د م�صادق ��ة رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة عل ��ى
القان ��ون ،يق ��ول اللب ��ان يف ت�صري ��ح
لـ(املدى)":يجب �إر�سال ا�ستدراك اىل رئا�سة
اجلمهوري ��ة لتعدي ��ل اخلط�أ ال ��ذي حدث يف
ن�ص القانون".
وحت ��ى م ��ع التعديل ال ��ذي تقرتح ��ه اللجنة
القانوني ��ة على القانون ،تبق ��ى م�شكلة العدد
اال�صل ��ي لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ،ال ��ذي

بغداد /املدى

�ش ��ارك وف ��د كردي ميث ��ل رئي�س
حكوم ��ة الإقلي ��م نيجريف ��ان
بارزاين يف م�ؤمتر نظمه جمل�س
النواب برعاية احلكومة الكندية
يعن ��ى بـ"احلوكم ��ة الإلكرتونية
والالمركزية".
وكان رئي� ��س الربمل ��ان �سلي ��م
اجلب ��وري ق ��د بعث بدع ��وة اىل
رئي�س حكومة الإقليم للم�شاركة
يف امل�ؤمتر� ،إال ان ان�شغال االخري

ينبغي زيادته اىل  329مقعد ًا.
وح ��ول ذل ��ك يق ��ول اللبان":كانت هن ��اك نية
لزي ��ادة ع ��دد مقاعد الربمل ��ان ،وح�صل نقا�ش
يف جل�س ��ة التعدي ��ل به ��ذا ال�ش� ��أن ،لكن ظهر
الن�ص ب�شكله الأخري".
ويعت�ب�ر التعدي ��ل الأخ�ي�ر عل ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات ،ه ��و القانون الراب ��ع من �ضمن
القوان�ي�ن الت ��ي �صدرت يف الع ��راق منذ عام
 2005لتنظيم االنتخابات.

"�سانت ليغو" اجلديد
ود�شن الربملان خ�ل�ال �ست جتارب انتخابية
�سابق ��ة  6قوان�ي�ن للمحافظ ��ات وملجل� ��س
النواب ،مبعدل قانون واحد لكل ا�ستحقاق.
ورفع ��ت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الكب�ي�رة يف
الربمل ��ان ،معادل ��ة تق�سيم �أ�ص ��وات الفائزين
يف الت�شري ��ع الأخ�ي�ر ،اىل  1.7بد ًال من 1.6
التي اعتمدت يف انتخابات  ،2014املعروفة
بطريقة"�سانت ليغو املعدل" ،والتي �ضمنت
�صع ��ود طفيف للق ��وى ال�صغرية اىل جمل�س
النواب.
ويعت�ب�ر �أحم ��د عل ��ي �إبراهي ��م ،ع�ض ��و
املكت ��ب التنفي ��ذي يف التي ��ار االجتماع ��ي
الدميقراط ��ي ،وه ��و �أحد مكون ��ات التحالف
امل ��دين الذي �أعلن م�شاركت ��ه يف االنتخابات
املقبل ��ة� ،أن زي ��ادة معادلة"�سانت ليغو"تقلل
م ��ن فر�ص"الكتل ال�صغ�ي�رة باحل�صول على
مقاعد يف الربملان".

مبنت ��دى دافو� ��س االقت�ص ��ادي
دفعه لإر�سال وفد رفيع.
و�ضم الوفد ك ًال من وزير الإعمار
يف �إقليم كرد�ستان درباز كو�سرت
ر�سول ،ووزي ��ر ال�صحة ريكوت
حمة ر�شي ��د ،ووزي ��رة البلديات
ن ��وروز مول ��ود ،م ��ع حمافظ ��ي
حمافظات الإقليم الأربع.
وقال ريكوت حم ��ة ر�شيد ،وزير
ال�صح ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان،
خ�ل�ال كلم ��ة ل ��ه يف امل�ؤمت ��ر،
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن"احلوكم ��ة
والالمركزية الطريق للم�صاحلة
الوطنية والتنمية".
وتابع ر�شيد"،نح ��ن العراقيني،
يف العام � ،2003ساهمنا جميع ًا

م�ؤامرات �سيا�س ّية
لت�أجيل انتخابات
املحافظات � 6أ�شهر

يف �إعادة بناء دولتنا العراق على
�أ�س� ��س الدميقراطي ��ة والتوازن
والتواف ��ق وامل�شارك ��ة الوطنية
�ضمن دولة احتادية يتمتع جميع
مكوناته ��ا بحقوقه ��م ال�سيا�سية
والثقافي ��ة واالقت�صادي ��ة ،وق ��د
كان دور �إقليم كرد�ستان �أ�سا�سي ًا
ورائد ًا يف حتقيق ذلك".
و�شه ��دت االي ��ام املا�ضي ��ة تباد ًال
لزيارات بني بغداد و�أربيل ،بعد
انقط ��اع ا�ستمر اكرث من � 3أ�شهر
عل ��ى خلفي ��ة �أزم ��ة اال�ستفت ��اء.
وك�سرت تلك التحركات االخرية
ب�ي�ن املرك ��ز والإقلي ��م ،اجلم ��ود
حول الق�ضايا اخلالفية.
ب ��دوره ،ق ��ال رئي� ��س جمل� ��س

ال جدوى من
الطعن يف فقرة
"البكالوريو�س"
بقانون االنتخابات

وكان التي ��ار امل ��دين يف االنتخابات ال�سابقة
ق ��د ح�صل عل ��ى  3مقاع ��د ،يف نظ ��ام تق�سيم
الأ�ص ��وات �أق ��ل �صعوب ��ة م ��ن احل ��ايل ،قبل
�أن يق ��رر ع�ضوان م ��ن التي ��ار االن�ضمام اىل
حتالف"متدن"وغي ��اب رئي� ��س الكتل ��ة مثال
الآلو�سي عن امل�شهد االنتخابي حتى الآن.
ويقول �إبراهيم لـ(امل ��دى) �أم�س :انه"يف كل
االحوال لدينا جتربة �سابقة مع �سانت ليغو،
و�سنح ��اول هذه املرة ان نك ��ون م�ؤثرين يف
جمل�س النواب املقبل ،وخالف ذلك �سنف�ضل
ان نكون بال متثيل".
وحاول التحالف املدين يف فرتة انتهاء مهلة
ت�سجي ��ل التحالفات ان يجم ��ع �شتات القوى
املدني ��ة ملواجهة"�سان ��ت ليغ ��و" ،لكن ��ه ف�شل
ب�سبب"عق ��د الرئا�سة"وف ��ق م ��ا قال ��ه ممث ��ل
التحالف.
باملقاب ��ل تعتقد الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الكبرية،
ان رف ��ع معادل ��ة تق�سي ��م �أ�ص ��وات الفائزي ��ن
باالنتخاب ��ات املقبل ��ة� ،سي�س ��رع عملي ��ة
التفاو�ض لت�شكيل احلكومة.
ويق ��ول ر�س ��ول �أبو ح�سنه النائ ��ب عن دولة
القانون لـ(املدى) ام�س� ،إن ال�صيغة اجلديدة
لـ"�سان ��ت ليغو"�ستقل�ص"ع ��دد الكيان ��ات
ال�سيا�سي ��ة التي �ستدخ ��ل باالنتخابات ،مما
يدفعها للدخول يف حتالفات".
وي�ضي ��ف �أب ��و ح�سنه"ب ��دال م ��ن �أن نح ��اور
� 6أح ��زاب ،وكل جه ��ة تري ��د وزي ��ر ومن�صب
مع�ي�ن� ،سنتمكن من خالل التحالفات من عقد
اتفاق �سريع وت�شكيل احلكومة".

الن ��واب �سليم اجلب ��وري ،خالل
امل�ؤمت ��ر ان"العراق وبالرغم من
التحدي ��ات الكربى الت ��ي مر بها
من ��ذ الع ��ام  ،2003ا�ستط ��اع �أن
ي�ؤ�س�س جتربة متقدمة وطموحة
ومع�ب�رة ع ��ن �إرادة بن ��اء عراق
�آخ ��ر تق ��وده �سلط ��ات ت�شريعية
وتنفيذي ��ة وق�ضائية م�ستقلة عن
بع�ضه ��ا يف الأداء والوظائ ��ف
ومت�آزرة على مواجهة التحديات
التي تهدد الوطن واملواطن".
وا�ض ��اف اجلبوري"لق ��د متكن ��ا
م ��ن و�ض ��ع �أ�س� ��س لبن ��اء دول ��ة
امل�ؤ�س�س ��ات الد�ستوري ��ة الت ��ي
جنده ��ا ه ��ي احلائ ��ط الأق ��وى
والإط ��ار اال�سلم ل ��درء حماوالت

التقى رئي�س الوزراء حيدر العبادي،
�أم� ��س ،خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف انعق ��اد
�أعم ��ال منت ��دى دافو� ��س االقت�صادي
املنعق ��د يف �سوي�سرا ،عدد ًا م ��ن ر�ؤ�ساء الدول
وامل�س�ؤول�ي�ن ،بينه ��م امل�ست�ش ��ارة االملاني ��ة
والعاهل الأردين.
وقال املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان
تلق ��ت (املدى) ،ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن االخري"التقى
على هام�ش �أعمال منتدى االقت�صاد العاملي يف
دافو� ��س امل�ست�شارة االملاني ��ة �أجنيال مريكل".
و�أ�ض ��اف البيان �إن"العب ��ادي التقى �أي�ضا على
هام�ش املنتدى رئي�س الوزراء الإيطايل باولو
جنتليوين".
وتناول ��ت تلك اللق ��اءات الثنائي ��ة االنت�صارات
التي حققها الع ��راق �ضد تنظيم داع�ش و�أ�س�س
تعزي ��ز العالق ��ات و�ض ��رورة ا�ستم ��رار الدع ��م
ال ��دويل اىل الع ��راق لإع ��ادة ت�أهي ��ل املناط ��ق
املحررة.
كما التقى رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي
عل ��ى هام� ��ش املنت ��دى ،عبدالل ��ه ب ��ن احل�س�ي�ن
مل ��ك االردن .وبح ��ث اللق ��اء �أط ��ر التعاون بني
البلدي ��ن .وذكر بيان ملكتب العبادي ،انه"جرى
خالل اللقاء بحث تعزي ��ز التعاون الثنائي بني
البلدين يف جميع املجاالت ،و�أو�ضاع املنطقة،
والت�أكيد على دعم االردن لوحدة العراق و�أمنه
وا�ستق ��راره ،وباالخ�ص بع ��د االنت�صار الكبري
الذي حتقق على ع�صابات داع�ش الإرهابية".
و�سبق تل ��ك اللقاءات ،اجتم ��اع ح�ضره رئي�س
الوزراء �شارك في ��ه عدد من ر�ؤ�ساء دول العامل
وال ��وزراء مترك ��ز ح ��ول احلل ��ول امل�شرتك ��ة
لل�شرق االو�سط.
وطرح العبادي ،خالل لقائ ��ه ر�ؤ�ساء ال�شركات
العاملي ��ة اال�ستثمارية"ر�ؤية العراق امل�ستقبلية
لتطوير جميع القطاعات والفر�ص اال�ستثمارية
الكب�ي�رة بعد ان حتقق االنت�صار على ع�صابات
داع� ��ش االرهابي ��ة و�أهمي ��ة �إعم ��ار وا�ستقرار
العراق".
وكان العب ��ادي ،قد توجه ،م�س ��اء الثالثاء ،اىل
�سوي�سرا للم�شاركة يف �أعمال منتدى دافو�س.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء قد �أكد ع�شي ��ة مغادرته
ان احل�ض ��ور وامل�شارك ��ة ي�أتي لأج ��ل م�ساهمة
املجتمع الدويل يف �إعادة �إعمار العراق.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،التق ��ى رئي�س حكوم ��ة �إقليم
كرد�ست ��ان نيجريف ��ان ب ��ارزاين ال ��ذي ي�شارك
يف �أعمال منت ��دى دافو�س االقت�صادي ،العاهل
الأردين �أي�ض ��ا .ومن املتوق ��ع �أن يلتقي رئي�س
وزراء احلكوم ��ة االحتادي ��ة العب ��ادي ورئي�س
حكومة الإقلي ��م بارزاين ،عل ��ى هام�ش امللتقى
الدويل.

تق�سي ��م الع ��راق وت�شتيت �شعبه
وحتويل ��ه اىل دكاك�ي�ن �سيا�سية
هزيلة".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س جمل� ��س
النواب"لق ��د حر�صن ��ا عل ��ى
تثبي ��ت دعائم النظ ��ام الفيدرايل
الالمرك ��زي ليك ��ون وا�سع ��ا
للإب ��داع يف م�ضم ��ار ت�شخي� ��ص
العل ��ل ومكام ��ن اخلل ��ل يف �أداء
امل�ؤ�س�س ��ات التنفيذية يف جميع
حمافظ ��ات الع ��راق ويف من ��ح
�شعبن ��ا فر�ص ��ا وا�سع ��ة لإدارة
�ش�ؤون ��ه يف حمافظات ��ه ومدن ��ه
بعي ��دا ع ��ن كواب ��ح ال�سلط ��ة
املركزية".
و�أ�شار اجلبوري ،اىل �أن"النظام

�إعادة النازحني
لي�س ملزماً
للحكومة

الفيدرايل الالمركزي الميكن ان
يبلغ النجاح ال ��ذي نرتقبه �إن مل
يدع ��م بت�شريعات قانونية تعالج
�أي خلل ،كما �أن الرقابة ال�شعبية
م ��ن خ�ل�ال منظم ��ات املجتم ��ع
امل ��دين او املنظم ��ات النقابي ��ة
املتخ�ص�صة والإع�ل�ام الإيجابي
امللتزم �سيكونان عينني مثابرتني
على الر�صد".
وتاب ��ع رئي� ��س جمل� ��س النواب،
ان"النظام الفيدرايل الالمركزي
ال يتحقق بالت�شريعات والقوانني
والني ��ات الطيبة �إمن ��ا باملالكات
الت ��ي ت�ؤم ��ن ب ��ه وجتته ��د يف
تطوي ��ره وتبني عل ��ى كل منجز
من منجزاته".

الت�صويت على
املوازنة رهن
ا�ست�ضافة العبادي

�إياد اّ
علوي

علي البديري

عبد الباري زيباري

عامر اخلزاعي

�شاخوان عبد اهلل

�شدد نائ ��ب رئي�س اجلمهورية �إياد عالوي ،على اعتماد
احل ��وار واتباع"احلل الوطن ��ي"يف معاجلة االو�ضاع
العام ��ة يف كرك ��وك ل�ضم ��ان التعاي� ��ش ال�سلم ��ي ب�ي�ن
مكوناتها .ودعا عالوي ،خالل لقائه �أم�س حمافظ كركوك
وكالة ،راكان اجلبوري ،اىل"�ضرورة معاجلة االو�ضاع
وترو ،بعيد ًا عن ردود االفعال الآنية
يف كركوك بهدوء ٍ ّ
والت�صعي ��د الإعالم ��ي" ،مبينا ان"م�س�ؤولي ��ة ا�ستقرار
املدينة تق ��ع على عاتق جميع �أطي ��اف و�شرائح كركوك
بالتن�سيق مع احلكومة االحتادية التي يجب ان تتحمل
العبء االكرب".
و�شدد عالوي ،على"تعزيز التعاون بني ابناء املحافظة
م ��ن جهة وم ��ع �إدارتها م ��ن جهة اخرى كفي ��ل باحلفاظ
عل ��ى التن ��وع الذي ميي ��ز كركوك والذي نطم ��ح جميع ًا
لدميومته".

ك�شفت كتلة الدعوة /تنظيم الداخل ،عن وجود ما �سماها
بـ"م�ؤام ��رة وتفاهم ��ات داخلية حت ��اك بالكوالي�س"بني
ق ��وى �سيا�سي ��ة للم�ض ��ي بت�أجي ��ل االنتخاب ��ات املحلية
ملجال�س املحافظات �ستة �أ�شهر.
وق ��ال رئي� ��س الكتلة عل ��ي البدي ��ري� ،إن"هن ��اك بع�ض
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أفل�ست من حم ��اوالت ت�أجيل
االنتخابات الربملانية بذرائ ��ع خمتلفة ،ركزت جهودها
الآن على ت�أجيل االنتخابات املحلية ل�ستة �أ�شهر" ،مبينا
ان"تل ��ك االطراف الت ��ي �أيقنت انها ل ��ن تكون موجودة
بالربمل ��ان املقبل ب ��د�أت تبح ��ث بحياك ��ة امل�ؤامرات يف
الكوالي�س لتحقي ��ق مكا�سب �سيا�سية بغية البقاء �ضمن
احلكومات املحلية املقبلة من خالل ا�شرتاط الت�صويت
للم�صادق ��ة عل ��ى موع ��د االنتخاب ��ات الربملاني ��ة مقابل
ت�أجيل االنتخابات املحلية".

ك�شف النائب عن االحتاد الوطني الكرد�ستاين عبد الباري
زيب ��اري ،عن وجود اخت�ل�اف وجهات نظر ب�ش� ��أن اعتماد
�شه ��ادة البكالوريو� ��س لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ،م�ؤكد ًا
ع ��دم جدوى الطع ��ن بالقانون .وق ��ال زيب ��اري �إن"قانون
�إدارة الع ��راق يف وق ��ت احلاكم املدين ب ��ول برمير ،ين�ص
على ان يكون ع�ضو جمل�س النواب لديه �شهادة الإعدادية،
�أم ��ا الد�ستور العراقي ف�إنه ين�ص عل ��ى ان ي�شرع بقانون،
والقانون هو الذي يحدد ال�شروط اخلا�صة بال�شهادة".
و�أ�ض ��اف ان ��ه"ال ج ��دوى لتق ��دمي الطع ��ن ل ��دى املحكم ��ة
االحتادية� ،إذا كان القانون هو من يحدد ال�شروط".
وبينّ انه"يحق لكل مواطن ان يتوجه للمحكمة االحتادية
يف �أي م�س�أل ��ة يعتق ��د فيها اختالف وجه ��ات نظر" ،م�ؤكدا
ان"القان ��ون مت ��ت امل�صادق ��ة علي ��ه وذه ��ب اىل رئا�س ��ة
اجلمهورية".

�أك ��د النائ ��ب عن ائتالف دول ��ة القانون عام ��ر اخلزاعي،
ع ��زم احلكومة عل ��ى �إع ��ادة النازحني قبل �إج ��راء عملية
االنتخابات املزمع عقدها يف الـ  12من �شهر �أيار املقبل.
وق ��ال اخلزاع ��ي �إن"ا�شرتاطات جمل�س الن ��واب بعودة
جمي ��ع النازحني لإج ��راء عملية االنتخاب ��ات ال ميكن ان
تكون قهري ��ة و�إمنا تنطلق من ال�سع ��ي لإعادة النازحني
ب�شكل �آمن وطوعي".
و�أ�ضاف ان"احلكوم ��ة تلزم نف�سها بهذه ال�شروط كونها
�أر�سل ��ت هذه ال�ضواب ��ط وال�شروط ولك ��ن حتت عنوان
ال�سع ��ي ولي�س العنوان الإلزام ��ي املطلق الذي ال منا�ص
منه".
وب�ّي�نّ اخلزاع ��ي� ،أن"احلكوم ��ة �إذا �أكدت عمله ��ا ب�إعادة
الإعمار وعودة النازحني ما يعني انها التزمت بال�شروط
ولكن هذا ال يعني �إمتام اجلميع".

�أكد النائب عن كتلة الدميقراطي الكرد�ستاين �شاخوان
عب ��د الل ��ه� ،أن الكت ��ل ال�سيا�سية اتفقت على ع ��دم �إدراج
املوازن ��ة على ج ��دول �أعمال الربمل ��ان �إال بعد ا�ست�ضافة
رئي�س جمل�س الوزراء.
وقال عبد الله �إن"الكتل ال�سيا�سية اتفقت على عدم درج
املوازن ��ة على ج ��دول الأعم ��ال �إال بعد ح�ض ��ور رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء حيدر العب ��ادي اىل الربمل ��ان" ،مبين ًا
�أن"رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب �أعل ��ن درج املوازن ��ة على
جدول الأعمال اال�سبوع املقبل وهذا خالف لالتفاق".
ودع ��ا الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة اىل"الإ�ص ��رار عل ��ى قراره ��ا
بح�ض ��ور رئي� ��س احلكوم ��ة اىل الربمل ��ان خ�صو�صا �أن
الكت ��ل ال�سنية والكرد وجزء كبري من التحالف الوطني
�أك ��دوا عدم ت�صويته ��م اىل �أن ي�ستجيب ��وا ملطالبهم يف
�إدخال بع�ض التعديالت �ضمن املوازنة".

