
 وي�صاحب نفوذ احلزب املت�صاعد داخل العراق 
عمليات جتنيد من ِقبله لل�صباب العراقيني من 
القومية الكردية، اإ�ص��افة اإىل اأن�ص��طة ع�صكرية 
خمتلف��ة. واأك��دت تقارير اأخريا وج��ود معامل 
لت�صنيع ال�ص��اح داخل العراق يديرها احلزب، 
وُت�ص��تخدم الأ�ص��لحة امل�ص��نعة فيه��ا ل���رب 
اأهداف داخل تركيا، بح�ص��ب اإفادات و�صهادات 
ل�ص��كان حملي��ني وم�ص��ادر اأمن عراقي��ة فان 
اأفراد وقادة حزب "العمال" امل�صلح وامل�صنف 
عل��ى لئحة املنظم��ات الإرهابي��ة يف كل من 
اأوروب��ا والوليات املتحدة الأمريكية، ف�ص��ا 
ع��ن تركي��ا ودول عربي��ة واآ�ص��يوية خمتلف��ة، 
يحظ��ون بعاقة وطي��دة مع قيادات �صيا�ص��ية 
واأح��زاب دينية عراقية، ف�ص��ا عن م�ص��وؤولني 
"احل�ص��د"، يف م��ا يب��دو  حكومي��ني وزعم��اء 
امت��دادا ل�صيا�ص��ة مناكف��ة تركي��ا انطاقا من 
املل��ف الكردي الأكرث ح�صا�ص��ية بالن�ص��بة اإىل 

اأنقرة.
العراق��ي،  الأم��ن  يف  م�ص��وؤولني  وبح�ص��ب   "
ف��اإن احلزب يع��زز تواجده منذ مطل��ع يونيو/
حزيران املا�ص��ي، يف مناطق �ص��نجار وربيعة 

يف حمافظ��ة نين��وى، ومناط��ق �ص��مال غربي 
كركوك، اإ�ص��افة اإىل ق�ص��اء طوزخورماتو يف 
حمافظ��ة �ص��اح الدي��ن، على ُبع��د نحو 100 
كيلومرت �صمايل بغداد. وداخل املدن املذكورة 
اأعاه، بح�ص��ب امل�ص��ادر نف�ص��ها، فاإن احلزب 
ميتلك 38 مقرا ع�صكريا ومكتبا للتجنيد وعقد 
املوؤمترات، اإ�ص��افة اإىل ع���رات املنازل التي 
تع��ود لعائ��ات عراقي��ة هربت منذ منت�ص��ف 
الع��ام 2014 ب�ص��بب اجتياح تنظي��م )داع�ش( 
مناطقها، وتتخذ منها عنا�ر حزب "العمال" 

حاليا مقرات للنوم وال�صرتاحة.
اأن  العراق��ي ع��ن  وك�ص��ف عمي��د يف اجلي���ش 
"املناط��ق التي تتواجد فيه��ا عنا�ر احلزب 
ل يدخلها اجلي�ش، كما اأن البي�صمركة تتجنبها 
يف�ص��ي لن��دلع  احت��كاك  اأي  ملن��ع ح��دوث 
ا�ص��تباكات م�ص��لحة عل��ى غرار ما ح�ص��ل يف 
�ص��بتمرب/اأيلول م��ن الع��ام 2015 يف منطقة 
جب��ال قندي��ل". ولفت العميد، ال��ذي طلب عدم 
ذك��ر ا�ص��مه، اإىل اأن "اأفراد احلزب ي�ص��تبيحون 
تلك امل��دن كما لو كانت غ��ري عراقية، وكاأنها 
تابع��ة له��م، وقاموا اأخ��ريا بتحوي��ل خط نقل 
نين��وى  غ��رب  �ص��نجار  مدين��ة  اإىل  كهرب��اء 
ومل  للكهرب��اء،  الوطني��ة  ال�ص��بكة  ل�ص��تخدام 

حت��رك احلكومة �ص��اكنا ومل متنعهم من ذلك"، 
فيما اأكد مواطنون حمليون يف نينوى و�صاح 
ب��داأوا  احل��زب  عنا���ر  اأن  وكرك��وك  الدي��ن 
بطباعة من�ص��ورات وكتيبات لأهدافهم تعادي 
تركي��ا، وتدعو علنا اإىل تنفيذ عمليات اإرهابية 
داخلها. وقال اأحد وجهاء مدينة طوزخورماتو 
�صمايل بغداد، ويدعى كامران ح�صن كردي، اإن 
اأف��راد احلزب وزعوا اأخريا من�ص��ورات تدعو اإىل 
���رب اأهداف يف تركيا، كما تدعو الأكراد اإىل 
م�ص��اعدته يف اإقامة الدول��ة الكردية، وتهاجم 
ال��ربزاين،  اإقلي��م كرد�ص��تان، م�ص��عود  رئي���ش 
لقبوله "بفتات الإقليم وت��رك اأبناء جلدته من 

اأكراد تركيا يواجهون م�صريهم
الكرد�ص��تاين  العم��ال  وُتعت��رب معاق��ل ح��زب 
حمافظت��ي  يف  قندي��ل  جب��ال  يف  الرئي�ص��ية 
ال�ص��ليمانية واأربي��ل وعل��ى احل��دود العراقي��ة 
الإيراني��ة. ومل يك��ن ماألوف��ا ح�ص��ور احل��زب 
يف امل�ص��هد العراق��ي ولكن اأح��داث العا�ر من 
يونيو/حزي��ران 2014 اأظه��رت احلزب كجزء 
من ال�راع احلا�ص��ل يف املنطقة، خ�صو�ص��ا 
يف نين��وى، اإذ ب��ات يوؤث��ر على املل��ف الأمني 
يف مناط��ق �ص��نجار واأط��راف ق��رى يف ربيعة 

احلدودية مع �صورية 

اتفق��ت الهياأة القيادية للتحال��ف الوطني، على اختيار 
نائ��ب الأمني العام ملنظمة بدر عبد الكرمي الأن�ص��اري 
حلقيبة الداخلية بدل عن امل�صتقيل حممد �صامل الغبان. 
ع�ص��و كتل��ة بدر حمم��د ك��ون يف ت�ريح �ص��حفي له 
ق��ال اإن “ق��ادة الكت��ل ال�صيا�ص��ية للتحال��ف ال�ص��يعي 
عقدوا اجتماعهم مبكت��ب رئي�ش التحالف عمار احلكيم 

ملناق�ص��ة اآلي��ة التعدي��ل ال��وزاري املرتقب ونق��ل روؤية 
رئي���ش ال��وزراء حي��در العبادي ب�ص��اأن تق��دمي اأكرث من 
مر�صح حلقيبة الداخلية بالن�صبة ملنظمة بدر”. واأ�صاف 
اأن “كتل��ة ب��در النيابي��ة ر�ص��حت نائ��ب الأم��ني العام 
للمنظمة ووزير البلديات والأ�صغال العامة الذي كان قد 
�صمله الرت�ص��يق الوزاري عبد الكرمي الأن�صاري، ووكيل 
وزير حقوق الإن�ص��ان ح�ص��ني الزهريي، اإ�صافة لرئي�ش 
الكتلة قا�صم العرجي”. وتابع كون اأن “قادة التحالف 

الوطن��ي اتفقوا ب�ص��كل نهائي على ت�ص��مية الأن�ص��اري 
وزي��را للداخلي��ة يف الكابينة الوزاري��ة احلالية املزمع 
تقدميه��ا ملجل���ش النواب قريبا”. وي�ص��غل عب��د الكرمي 
الأن�ص��اري، حاليا من�ص��ب نائب الأمني العام ملنظمة 
بدر هادي العامري، ف�ص��ا عن �ص��غله حقيبة البلديات 
والأ�صغال العامة خال ال�صنة الأوىل من زمن احلكومة 
احلالية قبيل �صموله بالرت�صيق الوزاري الذي اأجري يف 

�صباط العام احلايل.

 

ت�ص��لم الربملان العراقي طلبا من ال�ص��لطة الق�صائية 
برف��ع احل�ص��انة ع��ن نائبت��ني قريبتني م��ن رئي�ش 
بينم��ا  املالك��ي،  ن��وري  القان��ون  دول��ة  ائت��اف 
يدر���ش الربمل��ان الطلب��ني للب��ت بهما. ع�ص��و جلنة 
�ص��وؤون الأع�ص��اء الربملانية، عبد الرحمن اللويزي، 
يف ت�ري��ح �ص��حايف ل��ه ق��ال اإن جلنته “ت�ص��لمت 

دعوتني من جمل�ش الق�ص��اء الأعلى لرفع احل�ص��انة 
ع��ن النائبتني حن��ان الفتاوي ورح��اب العبودة”، 
مو�ص��حا اأن “تل��ك الطلب��ات ل متث��ل جناي��ة بحق 
النائبتني، بل تندرج يف باب اإهانة ال�صلطات العامة 

وفق املادة 229 من الد�صتور”.
وكان��ت النائبتان الفت��اوي والعبودة ق��د تهجمتا 
على رئي�ش احلكومة حيدر العبادي، خال ح�ص��وره 
اأبري��ل/ ني�ص��ان املا�ص��ي،  26 م��ن  الربمل��ان يف 

وقذفت��اه بقن��اين امل��اء. وقد اأ�ص��ار اللوي��زي اإىل اأن 
“الد�ص��تور ن���ش عل��ى رفع احل�ص��انة ع��ن النائب 
يف ح��ال اتهامه بجناية بح�ص��ب قان��ون العقوبات 
عل��ى  واف��ق  “الربمل��ان  ب��اأن  مذك��را  العراق��ي”، 
تو�ص��يات جلنة درا�ص��ة طلبات رفع احل�صانة، وهي 
نف�ص��ها جلنة قواعد ال�ص��لوك النتخابي التي اأ�صبح 
عدد اأع�ص��ائها 11 نائبا، بعد �ص��م ع�صوين لها من 

اللجنة القانونية”.

مئات من الجنود االميركيين في قاعدة القيارة لدعم القوات العراقية

او�ص��ح اخلبري القانوين طارق حرب، ان ت�ص��حيح 
املوقف الد�صتوري لوزير املالية هو�صيار زيباري 

يحتاج اىل جل�صتني للربملان.
حرب يف ت�ريح له قال، ان "الربملان �ص��بق وان 
عقد جل�ص��ة وتوىل الت�صويت وا�صدر قرارا يت�صمن 
املالي��ة هو�ص��يار  وزي��ر  باأجوب��ة  قناعت��ه  ع��دم 
زيب��اري ومب��ا ان هنال��ك اق��وال كث��رية تن��ادي 
باع��ادة الت�ص��ويت عل��ى القناع��ة ف��ان ت�ص��حيح 
موق��ف وزي��ر املالي��ة القان��وين يتطل��ب حتقي��ق 

جل�صتني وت�صويتني".
واأ�صاف ان "اجلل�صة الوىل والت�صويت الول يكون 
عل��ى اإلغاء ق��رار الربملان ال�ص��ابق بع��دم القناعة 

باأجوبة وزير املالية فاذا �صدر هذا القرار باغلبية 
احلا�رين ف��ان املرحلة الثانية �ص��تكون جل�ص��ة 
جديدة وت�صويت جديد على القناعة باأجوبة وزير 
املالي��ة هو�ص��يار زيباري اي ان��ه ل ميكن اختزال 
الو�ص��ع بجل�صة واحدة وت�صويت واحد لوجود قرار 

�صابق من الربملان يتطلب املو�صوع الغاءه".
وتاب��ع ان "احلاج��ة اىل �ص��دور ق��رار جدي��د م��ن 
الربملان يت�ص��من القناع��ة باأجوبة وزي��ر املالية 
علما ان الغلبية املطلوبة يف اجلل�صة الوىل جل�صة 
الت�ص��ويت على الغ��اء القرار ويف اجلل�ص��ة الثانية 
جل�صة الت�صويت على القناعة بالأجوبة هي اغلبية 

عدد النواب احلا�رين بعد حتقق الن�صاب".
وب��ني حرب ان��ه "لو فر�ص��نا ان ع��دد احلا�رين 
يف اجلل�ص��ة الوىل 200 نائب ف��ان موافقة 101 

نائ��ب كافي��ة لإلغاء ق��رار الربمل��ان ال�ص��ابق ولو 
فر�ص��نا ان عدد احل�ص��ور يف اجلل�صة الثانية 180 
نائبا فان ت�ص��ويت وموافقة 91 نائبا منهم يعني 
املوافقة والقناع��ة باأجوبة وزير املالية وبالتايل 
ينتهي ال�ص��تجواب وينتهي مو�صوع وزير املالية 
ام��ام الربملان". فيما يبدو اأن امل�ص��وؤولني الأكراد 
ا�ص��تطاعوا ا�ص��تغال فر�ص��ة عطلة عيد الأ�صحى، 
لعقد �صفقات حلل اأزمة اإقالة وزيرهم وزير املالية 
هو�صيار زيباري، ومع انتهاء العطلة وقرب انعقاد 
جل�ص��ات الربمل��ان العراقي، بدت الق�ص��ية وكاأنها 
تتج��ه نح��و الت�ص��وية، من خ��ال جه��ود اأمريكية 
بذلت يف هذا الجتاه. وقال م�ص��در �صيا�صي مطلع 
اإن “الق��ادة الك��رد ا�ص��تغلوا عطل��ة العيد كفر�ص��ة 
اأنه��م  مبين��ا  زيب��اري”،  اإقال��ة  ق�ص��ية  لت�ص��وية 

“ا�صتخدموا عاقاتهم مع وا�صنطن وطلبوا تدخلها 
يف املو�ص��وع وال�ص��غط على اجلهات التي ت�صعى 

لإقالة الوزير”.
واأ�ص��اف اأن “نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي 
انت��وين بلينك��ن الذي زار العراق اأخ��ريا؛ قاد حوارا 
ب�ص��اأن الق�ص��ية و�ص��غط باجتاه تاأجيل الت�صويت 
عل��ى الإقالة ملدة ثاثة اأ�ص��هر”، مبين��ا اأن “قادة 
الكتل التي ي�ص��عى نوابها لاإقالة تعهدوا للم�صوؤول 

الأمريكي بال�صغط على نوابهم للقبول بذلك”.
واأ�صار اإىل اأن “تاأجيل الت�صويت على الإقالة يعني 
ت�ص��وية الق�ص��ية، لأن الثاثة اأ�ص��هر كافية لتمييع 
الق�صية �ص��من ال�صفقات ال�صيا�صية املتتالية التي 
تعقد ب��ني الأط��راف ال�صيا�ص��ية”، مرجحا “جناح 

هذه امل�صاعي بالتاأجيل”.
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بغداد ــ خاص

بغداد ـ متابعة

خبير يؤكد: بقاء زيباري يحتاج لجلستي برلمان والجبوري يحذر من إعادة التصويت على األجوبة االتحاد الوطني ينفي فرض االقامة الجبرية على برهم صالح

الحكيم يدعو الى تقليص اعضاء مجالس المحافظات

الجعفري يبلغ نظيره التركي رفض العراق ألي 
عملية عسكرية على حدوده

ك�ص��ف م�ص��وؤولون ع�ص��كريون امريكي��ون، عن و�ص��ول 
املئ��ات م��ن اجلن��ود المريكي��ني اىل قاع��دة القي��ارة، 
يف  العراقي��ة  الق��وات  اىل  اللوج�ص��تي  الدع��م  لتوف��ري 
عملي��ات حتري��ر املو�ص��ل، وا�ص��اروا اىل خط��ة لإعادة 
تاأهيل القاعدة وا�ص��تخدامها من قبل طائرات التحالف، 
وفيم��ا توقعوا ب��دء العمليات وانطاق �ص��اعة ال�ص��فر، 
خال ال�ص��هر املقبل، وو�صفوها ب�”ال�صعبة”، لفتوا اىل 
ان التقدي��رات احلالية ت�ص��ري اىل وجود نحو اربعة اآلف 
وخم�صمائة عن�ر من تنظيم )داع�ش( الرهابي ، داخل 
املدينة. م�صوؤولون ع�صكريون امريكيون، يف ت�ريحات 
�ص��حفية قال��وا، اإن “مئ��ات من اجلن��ود المريكيني قد 
و�ص��لوا اىل قاعدة القيارة جنوب املو�صل لدعم القوات 
العراقي��ة يف عملي��ات حترير املو�ص��ل”، م�ص��ريين اىل 
“ق��رب موع��د �ص��ن الهج��وم الكب��ري ل�ص��تعادة مدينة 
املو�صل وقد يكون ال�صهر املقبل”. واأو�صح امل�صوؤولون، 
ان “املهم��ة الرئي�ص��ة للقوات المريكي��ة املتواجدة يف 
قاع��دة القيارة �ص��ترتكز عل��ى توفري الدعم اللوج�ص��تي 
والتجهي��زات للق��وات العراقي��ة يف هجومه��ا لتحري��ر 
املو�ص��ل”، م�ص��ريين اىل “وجود جهود باإع��ادة تاأهيل 
القاع��دة لتتمك��ن الطائ��رات المريكية وطائ��رات دول 
التحالف الخرى من النطاق منها لقربها من املو�صل 

وهو ما ي�صكل عاما تكتيكيا مهما يف املعركة”.
وا�صار امل�صوؤولون، اىل ان “موعد الهجوم الكبري لتحرير 
املو�ص��ل قد يبداأ يف اأقرب وقت من �ص��هر ت�رين الول 
القادم”، لفتني اىل ان “املعركة �ص��تكون �ص��عبة كون 
ان )داع���ش( ومنذ العام 2014 عمل على تهياأة �ص��واتر 
دفاعية وحفر موا�صع”، متوقعني “وجود ما بني ثاثة 
اآلف اىل 4.500 مقات��ل م��ن التنظي��م الرهابي داخل 

املدينة”.

بغداد_متابعة: نفى قيادي يف حزب الحتاد الوطني الكرد�صتاين بزعامة رئي�ش 
الثاين  النائب  على  جربية”  “اإقامة  فر�ش  الطالباين،  جال  ال�صابق  اجلمهورية 
لاأمني العام يف الحتاد برهم �صالح، موؤكدا وجود “توافق” بني اأطراف احلزب، 
يف  زيباري  الباري  عبد  القيادي  كرد�صتان.  اإقليم  برملان  تفعيل  اإىل  دعا  فيما 
الثاين  النائب  اإقامة جربية على  “احلديث عن فر�ش  اإن  ت�ريح �صحفي له قال 
لاأمني العام لاحتاد الوطني الكرد�صتاين غري دقيق ول ي�صتطيع اأحد اأن يفر�ش 
لي�ش  لكن  وم�صاحنات  ومداخات  بوجود �صغوط  �صمعت  “اأنني  اإىل  لفتا  ذلك”، 
الوطني  الحتاد  داخل  توافقا  “هناك  اأن  زيباري  واأ�صاف  اإقامة جربية”.  هناك 
الكرد�صتاين”، م�صددا يف الوقت ذاته على �رورة “تفعيل برملان اإقليم كرد�صتان 
لأنه بيت ال�صعب”. ي�صار اإىل اأن عددا من و�صائل الإعام املحلية ومواقع التوا�صل 
الجتماعي تناقلت موؤخرا اأنباء تفيد ب�”فر�ش اإقامة جربية” على النائب الثاين 
ت�صكيل  الإعان عن  بعد  برهم �صالح  الكرد�صتاين  الوطني  العام لاحتاد  لاأمني 
ما بات يعرف ب�”مركز اتخاذ القرار”. واأعلن نائبا الأمني العام لاحتاد الوطني 
ت�صكيل  عن   ،)2016 اأيلول   2( يف  �صالح  وبرهم  ر�صول  كور�صت  الكرد�صتاين 
“جمموعة  اأن الأخري حتول يف ظل  اأكدا  “مركز لتخاذ القرار” يف الحتاد، فيما 

احتكارية” من “قوة منا�صلة” اإىل “قوة هام�صية”.

بغداد_متابعة: دعا زعيم التحالف الوطني، عمار احلكيم، اىل ح�صم املنا�صب التي ُتدار 
يف الوكالة بعيدا عن املح�صوبية واحلزبية. احلكيم بح�صب بيان ملكتبه قال: “يف ديوان 
بغداد للنخب والقيادات ال�صبابية، دعونا اىل دولة �صابة تكون عنوانا للمجتمع العراقي، 
 ، النواب  وجمل�ش  املحافظات  جمال�ش  مقاعد  عدد  وتقليل  الرت�صيح  �صن  تخفي�ش  واىل 
وح�صم املواقع التي تدار بالوكالة وفتح باب التناف�ش اأمام اجلميع بعيدا عن املح�صوبية 
واحلزبية على ان تكون الكفاءة معيارا للتفا�صل”.  واأ�صاف “اأكدنا اأي�صا على ان متتع 
�ريحة ال�صباب بثقافة العمل ال�صيا�صي مدخل مهم لاإ�صاح ال�صيا�صي”. واأ�صار احلكيم 
الدرا�صية  املناهج  تطوير  اأهمية  على  �صددنا  اجلديد  الدرا�صي  العام  بدء  “ومع  انه  اىل 
واعتماد الخت�صا�صات التي يحتاجها املجتمع العراقي”. كما اأكد احلكيم “على �رورة 
النتباه للتحدي الأمني القادم الذي يتطلب تفعيل اجلهد األ�صتخباري، كما يتطلب وجود 

قادة قادرين للذهاب اىل ت�صوية تاريخية ل يلحظون فيها م�صاحلهم اخلا�صة”.

بغداد_متابعة: اأكد وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، خال لقائه بنظريه الرتكي 
داخل  الرتكية  القوات  لتواجد  العراقية  احلكومة  رف�ش  اأوغلو  جاوي�ش  مولود 
الأرا�صي العراقية. مكتب اجلعفري يف بيان له قال، اإن "وزير اخلارجية اإبراهيم 
اجلعفري التقى بوزير خارجية تركيا مولود جاوي�ش اأوغلو على هام�ش اجتماعات 
اأن  واأ�صاف،  فنزويا".  يف  تعقد  التي  ع�رة  ال�صابعة  النحياز  عدم  حركة  ِقمة 
املنطقة،  يف  والتطورات  واأنقرة،  بغداد  تهم  التي  الق�صايا  جُممل  بحث  "اللقاء 
والعامل". وقال اجلعفري بح�صب البيان، اأن "العراق �صجل موقفا اإيجابيا مع تركيا 
خال فرتة النقاب الذي ح�صل يف متوز املا�صي"، موؤكدا "على تعزيز عاقاته 
الرتكي  اجلانب  عن  ال�صادرة  الأخرية  "الت�ريحات  اأن  واأ�صاف،  تركيا".  مع 
تبعث على ال�صتغراب واخلا�صة بالقيام بعملية ع�صكرية تركية يف العراق ُماِثلة 
للعملية التي ح�صلت يف �صورية خال الفرتة املا�صية". واأكد الوزير، رف�ش العراق 
"اأي عملية ع�صكرية تتم على احلدود امل�صرتكة من دون علم وتن�صيق مع احلكومة 
"رف�ش احلكومة العراقية امُل�صتِمر لتواجد القوات  الحتادية ببغداد"، م�صددا على 
الرتكية قرب مدينة بع�صيقة، و�رورة �صحبها من داخل الأرا�صي العراقية، واإنهاء 

هذا امللف من �صجل العاقات العراقية � الرتكية".

بغداد ــ رسول محمد

التحالف الوطني يرشح “االنصاري” وزيرا للداخلية

العمال الكردستاني في العراق.. ورقة بغداد في مواجهة التدخالت التركية 

اللويزي: قريبا رفع الحصانة عن النائبتين الفتالوي والعبودة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

للعام الثاين على التوايل، 
ي�ستمر حزب العمال 

الكرد�ستاين يف مد اأذرعه 
امل�سلحة داخل اأرا�ٍض عراقية، 

بع�سها ال يبعد عن العا�سمة 
بغداد اأكرث من 100 كيلو 

مرت، و�سط تغا�ٍض حكومي 
وا�سح عن تواجده يف البالد 

و�سيطرته على بلدات عدة، 
وح�سوله على دعم كبري من 

قبل "احل�سد ال�سعبي".

بغداد ــ متابعةبغداد ــ متابعة


