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سياسة

جمل�س الن ّواب ِّ
يد�شن اال�ستجوابات� :أ�سبوع واحد
مل�ساءلة  5وزراء

 نائب��ة ّ
قدم��ت طلبه��ا قب��ل ع��ام تنتق��د التالع��ب باملواعي��د
انتقد نواب من خمتلف
الكتل ال�سيا�سية تخ�صي�ص
�أ�سبوع واحد من نهاية
الف�صل الت�شريعي مللف
اال�ستجوابات ،معتربين
�أنّ هذا الإجراء يوحي
ب�أنّ رئا�سة الربملان ت�سعى
لـ"�إبراء ذمتها".
ومن �أ�صل  8ا�ستجوابات
�أعلنت رئا�سة الربملان
ا�ستكمال �شروطها ،هناك
 5مت حتديدها يف اال�سبوع
االخري من الف�صل
الت�شريعي احلايل ،الذي
�سينتهي اخلمي�س املقبل.

حكومة
العبادي خالل
جل�سة منح
الثقة..ار�شيف

بغداد  /حممد �صباح
ويعلق بع�ض النواب �أملهم على و�صول
املوازن ��ة خ�ل�ال اليوم�ي�ن املتبقي�ي�ن من
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي .م�ؤكدي ��ن �إمكاني ��ة
متدي ��د عم ��ل الربمل ��ان ال�ستكم ��ال
مناق�ش ��ة املوازن ��ة اىل جان ��ب امل�ض ��ي
باال�ستجوابات.
وعادت عجل ��ة اال�ستجواب ��ات الربملانية
�إىل ال ��دوران بع ��د ع ��دة �أ�شه ��ر م ��ن
"ال�سبات" ،وب ��د�أ جمل�س النواب �أم�س
ا�ستج ��واب وزي ��ر االت�ص ��االت ح�س ��ن
الرا�شد.
و�أعلن ��ت رئا�سة الربمل ��ان ،مطلع ت�شرين
الثاين ،تخ�صي� ��ص الأ�سبوع الأخري من

ال�شه ��ر اجلاري موع ��د ًا ال�ستجواب عدد
من الوزراء.
وتق ��ول النائب ��ة زين ��ب الطائ ��ي ،مقدمة
طل ��ب ا�ستجواب وزي ��ر الزراعة" ،هناك
مماطلة من هيئ ��ة رئا�سة جمل�س النواب
بالتعاط ��ي م ��ع مل ��ف اال�ستجواب ��ات
املوجودة يف �أدراجه ��ا وحتديد مواعيد
مبك ��رة لال�ستجواب وو�ضعها يف جدول
اعمال اجلل�سات".
�ّب� الطائ ��ي ،يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
وتع� رّ
�أم� ��س ،ع ��ن ا�ستغرابه ��ا وده�شته ��ا م ��ن
قيام رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب تخ�صي�ص
اال�سب ��وع االخ�ي�ر م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين
ملل ��ف اال�ستجواب ��ات ،م�ؤك ��دة �أنّ "ملفي

رئي�س حكومة الإقليم
يدعو بغداد للتهدئة
وبدء احلوار
 بغداد  /املدى
اعت�ب�ر رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م�سع ��ود ب ��ارزاين ق ��رار �إج ��راء
اال�ستفت ��اء ب�أن ��ه كان "�صائب� � ًا
ومك�سب ًا مقد�س ًا لكرد�ستان" ،م�ؤكدا
�أن �سيا�س ��ة فر� ��ض االم ��ر الواق ��ع
بالق ��وة يف املناطق املتن ��ازع عليها
"لن يغري يف طبيعة هويتها".
وت�صاعدت االزمة بني بغداد و�إقليم
كرد�ست ��ان عق ��ب �إج ��راء االخ�ي�ر
اال�ستفت ��اء يف �أيل ��ول املا�ض ��ي،
وبلغ ��ت ذروته ��ا بانت�ش ��ار القوات
االحتادي ��ة يف كرك ��وك واملناط ��ق
املتن ��ازع عليه ��ا يف  4حمافظ ��ات،
باال�ضافة �إىل فر�ض احلظر اجلوي
على مطارات الإقليم.
وق ��ال م�سع ��ود ب ��ارزاين ،خ�ل�ال
اجتم ��اع م ��ع قي ��ادات و�أع�ض ��اء
احلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين،
� ّإن "بغداد كانت تنوي الهجوم على
كرد�ستان منذ زمن بعيد واال�ستفتاء

بارزاين :اال�ستفتاء مك�سب َّ
مقد�س
ولن نقبل فر�ض الأمر الواقع

مل يك ��ن ب�سب ��ب ما ح ��دث وحتى لو
مل جن ��ر اال�ستفت ��اء ف� ��إن الهج ��وم
كان �سيت ��م" ،جم ��دد ًا الت�أكي ��د على
�أن "اال�ستفت ��اء كان ق ��رار ًا �صائب� � ًا
وهو �أه ��م و�أقد�س مك�س ��ب ل�شعب
كرد�ستان وكان يجب �أن يجري يف
وقت".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان
املنتهي ��ة واليت ��ه ان "اال�ستفتاء هو
ال�صوت ال�شرعي وال�سلمي ل�شعبنا
وال ميك ��ن لأي قان ��ون �أو حكوم ��ة
�أن تلغ ��ي �ص ��وت �شعبن ��ا" ،معتربا
�أن "ما ح ��دث � ّأن فئة خانت وباعت
كركوك ولو مل حتدث اخليانة لكان
�شع ��ب كرد�ست ��ان يعي� ��ش �أو�ضاعا
�أخرى".
ور�أى زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين �أن "اخليان ��ة وفر�ض
الأمر الواق ��ع بال�س�ل�اح والقوة لن
يغري هوي ��ة املناط ��ق الكرد�ستانية
خ ��ارج االقلي ��م ...وقلناها ونقولها
�إننا نريد �أن تكون كركوك منوذج ًا

�أكد رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد
مع�صوم� ،أم�س الإثنني� ،أن املادة 140
د�ستورية و�ستبقى حلني تطبيقها،
ودعا جمل�س املحافظة اىل اختيار
حمافظ جديد .وو�صل رئي�س
اجلمهورية اىل كركوك� ،صباح
�أم�س ،وعقد اجتماعا مغلقا مع
املحافظ بالوكالة راكان اجلبوري،
وتاله بلقاءات مع م�س�ؤويل الدوائر
احلكومية واالجهزة االمنية .ومل
يح�ضر العرب والرتكمان اللقاءات
التي عقدها يف مبنى املحافظة قبل
امل�ؤمتر ،كما مل يح�ضروا اجتماعات
�أخرى �أجراها يف مبنى �سكرتارية
رئا�سة اجلمهورية يف املحافظة.

ا�ستج ��واب وزي ��ري الزراع ��ة والرتبية
مت تقدميهم ��ا قب ��ل �سنة� ،أم ��ا ا�ستجواب
وزي ��ري االت�ص ��االت والنق ��ل فق ��دم يف
�شه ��ر ني�س ��ان املا�ض ��ي� ،أم ��ا ا�ستج ��واب
الكهرباء فقدم يف �أيار املا�ضي".
وت�ؤك ��د ع�ضو كتلة االحرار الربملانية �أن
"رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب ارتكبت خط�أ
كبريا بتحديده ��ا مواعيد اال�ستجوابات
وح�صره ��ا يف الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن
ه ��ذا ال�شهر" ،حم� � ّذرة م ��ن "مترير هذه
اال�ستجواب ��ات ب�سل ��ة واح ��دة �أ�س ��وة
بقوان�ي�ن مهم ��ة مت متريره ��ا به ��ذه
الطريقة".
وتابع ��ت الطائ ��ي "�أبلغتن ��ي الدائ ��رة

الربملانية بعدم حتديد موعد ال�ستجواب
وزي ��ر الزراعة ال ��ذي مت تقدميه يف �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين لع ��ام  ،"2016م�ش�ي�رة
اىل �أن "رئا�س ��ة الربمل ��ان تتحج ��ج ب� ��أن
النائ ��ب امل�ستجوب هو م ��ن يحدد موعد
اال�ستجواب ولي�س هي".
وكان ��ت امل ��دى ق ��د ك�شف ��ت ،يف  14م ��ن
ال�شهر اجل ��اري� ،أن عملي ��ة اال�ستجواب
�ستب ��د�أ با�ستج ��واب وزراء االت�ص ��االت
والتعليم العايل والكهرباء الزراعة ،على
ان تختت ��م نهاية ال�شهر اجل ��اري بعد ان
مت تدقيق ملفات هذه الطلبات ومراجعة
الأ�سئلة من قبل جلنة اال�ستجوابات.
وتذكر ع�ضو كتل ��ة االحرار ب�أن "القائمة

للت�سام ��ح والتعاي� ��ش ب�ي�ن جمي ��ع
املكون ��ات الديني ��ة والقومي ��ة ولن
نقب ��ل فر� ��ض االم ��ر الواق ��ع ب� ��أي
�شكل".
يف �سي ��اق ذي �صل ��ة ،ج ��دد رئي� ��س
حكومة �إقلي ��م كرد�ستان نيجریفان
ب ��ارزاين دعوت ��ه اىل بغ ��داد
ال�ستئناف احلوارات ب�ش�أن امل�سائل
اخلالفية بني اجلانبني.
وت�شرتط احلكومة االحتادية ،لبدء
احل ��وارات مع �أربي ��ل� ،إلغاء نتائج
اال�ستفتاء والت�سلي ��م اىل الد�ستور
ب�ش�أن �سي ��ادة االرا�ض ��ي العراقية.
و�أنهت املحكمة االحتادية اال�سبوع
املا�ض ��ي اجل ��دل ب�ش� ��أن ق ��رار
اال�ستفتاء بعد الطع ��ن بد�ستوريته
و�إلغاء الآثار املرتتبة عليه.
و�أ�ش ��ار جنريف ��ان ب ��ارزاين ،خالل
ا�ستقبال ��ه ال�سف�ي�ر الهولن ��دي يف
بغ ��داد ماتيغ� ��س ،اىل "�أهمي ��ة
دور املجتم ��ع ال ��دويل يف تهيئ ��ة
االج ��واء لب ��دء ح ��وار ج ��دي ب�ي�ن

رئي�س اجلمهور ّية يدعو
الختيار حمافظ جديد
 كركوك  /مروان العاين
وقال مع�صوم ،خ�ل�ال م�ؤمتر �صحفي ح�ضره
مرا�س ��ل (امل ��دى)� ،إن "كرك ��وك مدين ��ة عريقة
جتمع جمي ��ع املكونات وهي ع ��راق م�صغر"،
م�ش�ي�را اىل �أن "ه ��دف الزي ��ارة ه ��و احلر�ص
عل ��ى كرك ��وك وحتقيق الت�صور مب ��ا يجب ان
تكون عليه املدينة وتعزيز التعاي�ش والأخوّ ة
بني جميع مكوناتها".
و�أ�ض ��اف رئي�س اجلمهورية "نحن حري�صون
كل احلر� ��ص عل ��ى �أن تك ��ون كرك ��وك مدين ��ة
جلميع املكونات عرب ًا وتركمان ًا وكرد ًا وكلدان ًا
و�آ�شوري�ي�ن" ،م�ؤكدا �أن "اله ��دف من زيارتنا
ه ��و ان نبعد املحافظة عن امل�ش ��اكل التي رمبا

�أربي ��ل وبغ ��داد" .وج ��دد موق ��ف
�إقلي ��م كرد�ستان الداعي اىل "تهدئة
التوت ��رات والب ��دء بح ��وار م ��ع
احلكوم ��ة االحتادي ��ة عل ��ى �أ�سا�س
الد�ستور".
ولف ��ت رئي� ��س حكوم ��ة الإقلي ��م،
بح�س ��ب بيان اطلع ��ت عليه (املدى)
ام� ��س ،اىل �أن "ا�ستم ��رار احل�صار
عل ��ى مط ��ارات الإقليم ل ��ه ت�أثريات
�سلبي ��ة يف جم ��االت �إي�ص ��ال
امل�ساعدات الإن�سانية اىل النازحني
والالجئني وعمل املنظمات الدولية
ومعاجل ��ة املر�ض ��ى وجرحى قوات
البي�شمركة.
وق ��دم نيجريفان بارزاين ر�ؤية عن
االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة واملالي ��ة يف
االقليم وم�ساع ��ي حكومته الجتياز
امل�ش ��كالت ال�سيا�سي ��ة واملالي ��ة،
م�سلط� � ًا الأ�ض ��واء عل ��ى "م�س ��ودة
م�شروع قان ��ون املوازنة الفيدرايل
للع ��ام املقبل  2018وخف�ض ح�صة
الإقليم منها".

الت ��ي �أعل ��ن عنها رئي�س جمل� ��س النواب
ح ��ددت ا�ستجواب ّ
كل م ��ن رئي�س ديوان
الوق ��ف ال�سن ��ي ووزراء االت�ص ��االت
والزراع ��ة والرتبية والنقل والكهرباء"،
ومل ت�ستبعد "وجود �ضغوطات من جهات
معينة لتعطيل بع�ض اال�ستجوابات".
وتلفت النائبة زينب الطائي اىل "وجود
حراك من بع� ��ض النواب ل�سحب تواقيع
اال�ستجواب بهدف عرقلتها �أو تعطيلها"،
م�ش�ي�رة اىل �أن "بع� ��ض الن ��واب كان ��وا
يتحرك ��ون داخ ��ل جمل�س الن ��واب حلث
زم�ل�اء له ��م عل ��ى �سح ��ب تواقيعه ��م من
ا�ستجوابات حمددة ومعروفة".
وترى ع�ضو جلن ��ة الزراعة �أن "مواعيد

ي�ستكمل ا�ستجواب
وزير االت�صاالت يف
جل�سة اليوم
 بغداد  /املدى

�صوت جمل�س النواب ،خالل
ّ
جل�سته التي عقدها �أم�س
وح�ضرها  181نائب ًا ،على قرار
مبدئي لإلغاء مكاتب املفت�شني
العموميني واختيار رئي�س
االدعاء العام ،ورئي�س هيئة
الإ�شراف الق�ضائي.
ويف م�ستهل اجلل�سة التي تر�أ�سها
�سليم اجلبوري� ،صوت املجل�س
على موفق حممود العبيدي ل�شغل
من�صب رئا�سة االدعاء العام،
وجا�سم حممد العمريي ل�شغل
من�صب رئي�س هيئة الإ�شراف
بناء على تر�شيح جمل�س
الق�ضائي
ً
الق�ضاء الأعلى.

اال�ستجواب ��ات الت ��ي حددته ��ا رئا�س ��ة
جمل�س النواب غ�ي�ر �صحيحة" ،معتربة
�أن "و�ض ��ع اال�ستجواب ��ات يف الأ�سبوع
الأخ�ي�ر م ��ن ال�شه ��ر احلايل يوح ��ي ب�أن
هيئة رئا�سة جمل�س الن ��واب تريد �إبراء
ذمتها و�إ�سقاط الفر�ض".
وكان رئي� ��س جمل� ��س النواب ق ��د �أعلن،
مطل ��ع ت�شرين الث ��اين اجل ��اري ،وجود
طلب ��ات ال�ستجواب عدد م ��ن امل�س�ؤولني
يف الربمل ��ان و�ستتم يف الأ�سبوع الأخري
من هذا ال�شهر.
عل ��ى ال�صعيد ذات ��ه ،ي�ؤك ��د النائب �أمني
بك ��ر ،ع�ضو اللجن ��ة القانونية� ،أن" ملف
اال�ستجواب ��ات ما� ِ��ض م ��ن دون توق ��ف
يف الف�ص ��ل الت�شريعي احل ��ايل �أو الذي
يليه" ،و�شدد على �أن "اال�ستجوابات لن
تت�أث ��ر و�ستبقى كما هي يف حال �إرجائها
�إىل الف�صل الت�شريعي املقبل".
وي�ؤكد �أم�ي�ن بكر ،يف ت�صريح لـ(املدى)،
�أنّ "الكث�ي�ر من اال�ستجواب ��ات �سيا�سية
لك ��ن بع�ضها حقيقي ،وه ��ذا يجعلنا �أمام
تبادل االتهامات ب�ي�ن النائب امل�ستجوب
و�أع�ضاء كتلة الوزير".
ويع�ت�رف ع�ضو اللجن ��ة القانوني ��ة ب�أن
"هن ��اك �ضغوط ��ات �سيا�سي ��ة متار� ��س
لإعاقة ملف اال�ستجوابات" ،م�شريا اىل
�أن "بع�ض الكتل ال�سيا�سية حتاول ك�سر
الن�ص ��اب م ��ن اجل ع ��دم حتقي ��ق جل�سة
الن�صاب".
يف ال�سي ��اق ذات ��ه ،ي ��رى ب ��در الفح ��ل،
ع�ض ��و الهيئ ��ة ال�سيا�سية الحت ��اد القوى
�أن "اال�ستجواب ��ات ،الت ��ي مت حتدي ��د
مواعيد لها خالل الأ�سبوع اجلاري ،فيها
ا�سته ��داف �شخ�صي و�سيا�س ��ي وحزبي
للم�س�ؤولني الذين �سيتم ا�ستجوابهم".
ويق ��ول الفح ��ل لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ان
"ا�ستج ��واب رئي�س الوق ��ف ال�سني من
قب ��ل حزب �سني في ��ه ا�ستهداف �شخ�صي
وا�ضح لرئي�س الوقف من �أجل احل�صول
على ا�ستثم ��ارات و�أموال الوقف ال�سني

لتمويل هذا احلزب ال�سني".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و كتل ��ة احت ��اد الق ��وى
�أن "الن ��واب املقدم�ي�ن عل ��ى ا�ستج ��واب
لع ��دد من ال ��وزراء لديه ��م خ�صومات مع
ه� ��ؤالء امل�س�ؤول�ي�ن او خ�صوم ��ات كتل ��ة
م ��ع �أخ ��رى" ،معت�ب�را "و�ض ��ع جمي ��ع
اال�ستجواب ��ات يف �آخر �أ�سبوع يعد خط�أ
كبري ًا وقع فيه جمل�س النواب".
وي�ؤك ��د النائب بدر الفحل �أن "على هيئة
رئا�س ��ة الربملان حتديد �أ�سبوع كامل لكل
ا�ستجواب من �أجل منح امل�ساحة الكاملة
للن ��واب للتفكري بالقناعة يف الأجوبة �أو
عدمها".
ور�أى الفح ��ل �أن "م�ص�ي�ر ه ��ذه
اال�ستجواب ��ات وامل�ضي بها� ،أمر مرهون
بو�ص ��ول املوازن ��ة العام ��ة �إىل جمل� ��س
النواب".
ويو�ض ��ح النائ ��ب �صل ��ة اال�ستجواب ��ات
باملوازن ��ة بالق ��ول ان "عطل ��ة الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي احل ��ايل تب ��د�أ نهاي ��ة
الأ�سب ��وع احل ��ايل مما يعن ��ي ت�أجيل كل
اال�ستجواب ��ات �إىل الف�ص ��ل الت�شريع ��ي
املقب ��ل" .لكن ��ه �أ�ش ��ار اىل ان ��ه "يف حال
و�ص ��ول املوازن ��ة �إىل الربمل ��ان خ�ل�ال
اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن ف�سيتم متدي ��د الف�صل
الت�شريعي �شهر ًا �آخر".
و�أك ��د الفح ��ل �أن "اللجنة املالي ��ة تتوقع
و�ص ��ول م�س ��ودة م�ش ��روع املوازن ��ة
االحتادي ��ة لع ��ام  2018ي ��وم الثالثاء او
الأربعاء ".
ولف ��ت ع�ض ��و احت ��اد الق ��وى اىل �أن
"قائمة اال�ستجوابات ت�ضم وزراء النقل
والكهرب ��اء واالت�ص ��االت والرتبي ��ة� ،أما
ال ��وزراء الذي ��ن ح�صلت موافق ��ة رئا�سة
الربمل ��ان على ا�ستجوابه ��م ومل حتدد لها
مواعيد اال�ستجواب ه ��م كل من وزيري
الزراعة والتعليم العايل ورئي�س ديوان
الوقف ال�سني" ،م�شريا اىل �أن "جمموع
اال�ستجوابات ،التي ح ��ددت لها مواعيد
والتي مل يحدد لها ،ي�صل �إىل ثمانية".

الربملان يلغي مكاتب املف ّت�شني وي�س ّمي
رئي�س اال ّدعاء العام
وت�ضمن ��ت اجلل�س ��ة الت�صويت من حي ��ث املبد�أ
عل ��ى امل�ض ��ي مبق�ت�رح قان ��ون جمل� ��س النواب
وت�شكيالت ��ه املق ��دم م ��ن اللجنت�ي�ن القانوني ��ة
واملالي ��ة .و�أمت املجل� ��س الت�صــوي ��ت م ��ن حيث
املب ��د�أ عل ��ى امل�ضي مبقرتح قان ��ون �إلغاء مكاتب
املفت�شني العموميني املقدم من اللجنة القانونية.
و�أجنز املجل�س �أي�ض ًا الت�صويت على قرار نيابي
مقدم من اللجنة القانونية باعتبار ناحية الزوية
يف حمافظة �صالح الدين منطقة منكوبة.
و�شهدت اجلل�س ��ة ا�ستجواب وزي ��ر االت�صاالت
ح�س ��ن الرا�شد من قبل النائبة هدى �سجاد ،التي
وجه ��ت عدد ًا من اال�سئلة اىل الوزير امل�ستوجب
بينها ا�ستف�سار ب�ش�أن �أ�سباب �إحالة عقد ال�شراكة
اخلا�ص باالنرتنت من ال�شركة العامة لالنرتنت
�إىل �شركت ��ي �سمف ��وين و�أيرثلن ��ك .وت�ساءل ��ت
النائبة هدى �سجاد عن م�صادقة تو�صيات جلنة
تو�ص باالحالة اىل
الدرا�س ��ة والتحليل الت ��ي مل ِ
�شرك ��ة �سمف ��وين وطلبت ت�شكيل جلن ��ة وزارية
تت ��م من خاللها االحالة ،م�ش�ي�رة اىل ان ال�شركة
مل تق ��دم وثائق او �شه ��ادات عن قيامه ��ا ب�أعمال
مماثل ��ة وم�ص ��ادق عليه ��ا وان �ش ��ركات الوزارة
تنطبق عليها تعليمات التعاقدات احلكومية.

ويف رده �أك ��د الوزي ��ر ح�س ��ن الرا�ش ��د �أن جلنة
الإحال ��ة والتحليل در�ست  3عرو�ض مت تقدميها
�،إذ عر�ض ��ت �شرك ��ة �سمف ��وين تق ��دمي عط ��اءات
ب�إي ��راد يبل ��غ  %15و�شرك ��ة دجل ��ة  %10و�شركة
املر�س ��ال  %12ومت اختي ��ار العط ��اء االول كونه
�أف�ض ��ل فنيا وجتاريا ،الفت ��ا اىل انه مت اال�ستناد
�إىل تو�صي ��ات تخ� ��ص التفاو� ��ض م ��ع ال�شرك ��ة
الفائ ��زة بالعط ��اء كم ��ا ان العق ��ود احلكومي ��ة
ح ��ددت م�سائل تتعلق بالتفاو� ��ض ال�سعري فيما
كت ��اب وزارة التخطي ��ط يف  2014ي�ش�ي�ر اىل
عدم خ�ض ��وع العقود اخلا�صة مب�شاريع �شركات
اخلا�صة والتمويل الذاتي للتعليمات احلكومية
 ،مو�ضح� � ًا ب�أن زي ��ادة واردات الدول ��ة �أمر جيد
واليع ��د فر�ص ��ة للطع ��ن يف اي م�ش ��روع ي ��در
واردات و�أن جلن ��ة التفاو� ��ض العالقة لها مبدة
العق ��د و�إمن ��ا باال�سع ��ار ،كم ��ا �أن هيئ ��ة النزاهة
وجلن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة �أجرت ��ا حتقيق� � ًا بهذا
اخل�صو�ص.
بعده ��ا ق ��رر رئي� ��س املجل� ��س ا�ستكم ��ال عملي ��ة
اال�ستج ��واب يف جل�س ��ة الي ��وم الثالث ��اء ،بع ��د
ا�ستئن ��اف اجلل�سة مبا�شرة ،عل ��ى ان يتم رفعها
عقب االنتهاء من عملية اال�ستجواب.

حديث مع�صوم عن املادة  140يثري غ�ضب عرب
وتركمان كركوك

ت�أتي اليها ونوقف �أي حماولة لبث الفتنة بني
مكوناتها" .وب�ش�أن االنتخابات يف املحافظة،
ق ��ال رئي�س اجلمهوري ��ة �إن "�إجراء انتخابات
جمل� ��س حمافظ ��ة كركوك ه ��و ره ��ن ب�صدور
قان ��ون ،واحلدي ��ث ب�ش� ��أن الت�شري ��ع م ��ا زال
بط ��ور الت ��داول" .و�أك ��د رئي� ��س اجلمهورية،
خالل م�ؤمتره ال�صحف ��ي ،ان "املادة  140هي
مادة د�ستورية وتبقى حلني تطبيقها".
وتن�ص امل ��ادة  /140ثاني ًا م ��ن الد�ستور على
�أن امل�س�ؤولي ��ة امللقاة على ال�سلط ��ة التنفيذية
يف احلكوم ��ة االنتقالية ،املن�صو�ص عليها يف
امل ��ادة ( )58من قان ��ون �إدارة الدولة العراقية
للمرحلة االنتقالية ،متتد وت�ستمر اىل ال�سلطة
التنفيذية املنتخبة مبوجب هذا الد�ستور ،على

�أن تنجز كامل ًة (التطبي ��ع ،الإح�صاء ،وتنتهي
با�ستفت ��اء يف كرك ��وك واملناط ��ق االخ ��رى
املتن ��ازع عليها ،لتحدي ��د �إرادة مواطنيها) يف
م ��دةٍ �أق�صاه ��ا احل ��ادي والثالث ��ون م ��ن �شهر
كانون االول �سنة الفني و�سبعة.
وك�ش ��ف رئي� ��س اجلمهورية ان ��ه "�شكل جلنة
ملتابع ��ة القرارات الد�ستورية م ��ن عدمها التي
�ص ��درت يف الآونة الأخ�ي�رة" ،م�شريا اىل ان
"هنالك اجه ��زة ودوائر تعمل بقانون برمير
ومازال ��ت تعم ��ل والميك ��ن �إلغ ��اء ذل ��ك ،لأنها
تعم ��ل بقانون والقانون ال يلغى �إال بقانون او
يعدل".
و�ش ��دد مع�ص ��وم عل ��ى "�ض ��رورة اجتم ��اع
جمل�س املحافظة وانتخاب حمافظ لكركوك"،

معت�ب�را �أن "مهم ��ة جمل� ��س املحافظ ��ة هو ان
يخت ��ار حمافظ ��ا لكرك ��وك ،وال يح ��ق الح ��د
اختي ��ار حمافظ جديد لكرك ��وك �سوى جمل�س
املحافظة".
ب ��دوره ،و�ص ��ف حماف ��ظ كرك ��وك راكان
اجلبوري زي ��ارة رئي� ��س اجلمهورية باملهمة،
م�ش�ي�را اىل �أن "كركوك مت ��ر مبرحلة انتقالية
وبحاجة لإ�شاعه روح التعاي�ش وتعزيز الأمن
واال�ستقرار".
و�أ�ضاف اجلب ��وري "ناق�شنا كثريا من االمور
م ��ع ر�ؤ�س ��اء الوح ��دات االداري ��ة واالجه ��زة
االمنية �شرح �صورة كركوك وواقعها ،و�أهمية
ّ
حل جميع املتعلقات يف كركوك" .
ويف �سياق مت�صل ،و�صفت اجلبهة الرتكمانية،

�أم�س الإثنني ،ت�صريح ��ات رئي�س اجلمهورية
ف� ��ؤاد مع�صوم ب�ش�أن كرك ��وك واملادة  140من
الد�ستور بـ"انحياز حزبي".
وقال ��ت اجلبهة يف بي ��ان انه "م ��ن املعلوم �أن
رئي� ��س اجلمهورية ف�ؤاد مع�ص ��وم هو رئي�س
ل ��كل العراقيني ولي�س رئي�س� � ًا حلزب ولقومية
واحدة" .و�أ�ضاف ��ت اجلبهة الرتكمانية "عقب
هذا الت�صريح من ف� ��ؤاد مع�صوم ف�إننا نرف�ض
رف�ض ��ا قاطعا �أي دور من قبل ��ه يف حل م�شكلة
املناط ��ق املحتل ��ة دميوغرافيا ونطال ��ب دورا
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء بت�شكيل غرف ��ة عمليات
خا�ص ��ة للق ��اء القي ��ادات ذات العالق ��ة وتهيئة
االجواء حلوار ب ّناء وحل دائم لق�ضية كركوك
امل�ستع�صية".

