
اإل اأن روؤي��ة الدبابات الرتكي��ة واجلنود الأتراك 
ع�س��كرية  حمل��ة  يف  احل��دود  يجت��ازون  وه��م 
�س��د متدد الأكراد )�س��مايل �س��وريا(، اأ�س��ابتهم 
باخلوف وال�س��عور باأن اأمريكا قد تتخلى عنهم، 
حيث ر�س��دت التقارير رد الفع��ل الكردي حيال 
التفاق الرتكي – الأمريكي، الذي �س��مح لأنقرة 

بالتوغل داخل الأرا�سي ال�سورية.
ف��اإن الأك��راد ا�س��تغلوا الو�س��ع امل�س��طرب يف 
�س��وريا للح�س��ول على مكا�س��ب �سيا�س��ية، بعد 
اأن ح�س��ل اأكراد تركيا على مكا�س��ب �سيا�س��ية، 
اأهلته��م للدخ��ول اإىل الربمل��ان لأول م��رة، غري 
اأن �س��هر ع�س��لهم مل ي�س��تمر طوياًل، ف�رسعان ما 
عاود ح��زب العمال الكرد�س��تاين �س��ن هجماته 
يف تركيا، الأمر الذي دفع اأنقرة اإىل الرد بق�سف 
مواق��ع احل��زب وذراع��ه الع�س��كرية الت��ي باتت 
منت���رسة الآن يف تركيا و�س��وريا والعراق، ومن 
ث��م ف��اإن اأي ح��ل لل���رساع يف �س��وريا يجب اأن 

ي�سبقه اتفاق �سالم بني تركيا والأكراد.
يرى الأكراد اأنهم تعر�س��وا خليان��ة مماثلة قبل 
قرن م��ن الزم��ن، وحتدي��داً عقب نهاي��ة احلرب 
العاملية الأوىل التي مل متنحهم اأي وطن م�ستقل 

رغم الوعود التي قطعت لهم.

يقول جو�س��ت هلرتم��ان، مدير برنام��ج ال�رسق 
الأو�س��ط و�س��مال اإفريقيا يف جمموعة الأزمات 
م��ع  باخليان��ة  ي�س��عرون  الك��رد  اإن  الدولي��ة، 
كل منعط��ف يف منطق��ة ال���رسق الأو�س��ط، فهم 
يتطلع��ون اإىل اإقام��ة منطقة حكم ذات��ي ولي�س 
دولة حلماية حقوقهم، وهو ما ي�سعون له حاليا 

يف ظل الو�سع القائم يف �سوريا.
واأ�س��اف "يف النهاي��ة، يرغ��ب الأك��راد يف اأن 
تتوىل الوليات املتحدة دعمهم لنيل اإقليم ذاتي 

احلكم ب�س��وريا، ولتحقيق ذلك فاإنه يجب اأن يتم 
ربط الأرا�س��ي بني عفرين غربًا وكوباين �رسقًا، 

وهو اأمر تعده تركيا تهديداً لأمنها القومي".
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن اأنق��رة ع��دت تدخله��ا يف 
�س��وريا يهدف لإبعاد تنظيم داع�س عن احلدود، 
ف��اإن الكثري م��ن املراقبني يوؤكدون اأنها ت�س��عى 
لالإطاح��ة باحلل��م الكردي يف �س��مايل �س��وريا، 
وهي اخلطوة التي دعمتها وا�سنطن، مما اأ�ساب 

الأكراد بحالة اإحباط من املوقف الأمريكي.

حممود عثمان، ال�سيا�سي العراقي الكردي، يرى 
اأن ه��دف العملي��ات الرتكي��ة هو اإحب��اط اإقامة 
اإقليم كردي ب�س��مايل �س��وريا، اأكرث م��ن هدفها 
يف اإبع��اد "داع�س"، موؤكداً اأن الأكراد ي�س��عرون 

باخلوف ملا ميكن اأن يوؤول اإليه هذا التدخل.
ول��دى الأك��راد اعتق��اد باأنه��م ا�س��ُتخدموا عرب 
التاريخ، كاأدوات "مرتزفة" بيد القوى العاملية 
الك��ربى لتحقي��ق م�س��احلها، كم��ن ي�س��تخدم 

�سخ�سًا يف خدمته ثم يتخل�س منه.

الولي��ات  اأن  يوؤك��د  القري��ب  التاري��خ  اأن  اإل 
املتح��دة الأمريكي��ة، كانت �س��ديقًا لالأكراد يف 
الع��راق عقب ح��رب اخلليج ع��ام 1990، حيث 
�س��اعدتهم يف اإن�س��اء اإقليمهم اخلا�س ب�س��مايل 
العراق، وفر�س��ت حظراً لطريان النظام العراقي 

على املناطق الكردية.
كما لعبت وا�س��نطن دوراً بارزاً بت�س��ليح الأكراد 
يف الع��راق بالتعاون مع �س��اه اإي��ران حتى عام 
1975، عندم��ا وّقع��ت بغ��داد وطه��ران اتفاق 
م�س��احلة ي�سمن منع توريد اأ�سلحة لالأكراد عرب 

اإيران.
ويرى بع���س املحللني الأك��راد، اأن احلديث عن 
خيان��ة اأمريكا لهم ل يب��دو دقيقًا حتى اللحظة، 
فلي���س هن��اك م��ا ي�س��ري اإىل ذل��ك رغم ال�س��ماح 
ال�س��ورية،  الأرا�س��ي  داخ��ل  بالتوغ��ل  لرتكي��ا 
وق�سف مواقع "قوات �سوريا الدميقراطية" التي 

تدعمها وا�سنطن.
�س��وؤون  يف  اخلب��رية  ماركو���س،  األي��زا  وت��رى 
الأك��راد، اأن اأمري��كا ملتزم��ة بدع��م الأك��راد يف 
�س��وريا وهو اأمر وا�سح، غري اأنه دعم دون تعهد 
باإقامة كيان �سيا�س��ي لهم؛ ب��ل اإن هذا الدعم ل 
يبدو وا�س��ح املعامل، م�س��رية اإىل اأن "وا�س��نطن 
يف النهاي��ة �س��وف ت�س��عى للن��اأي بنف�س��ها عن 
اأكراد �س��وريا، حفاظًا على عالقاتها مع حليفها 

الوثيق تركيا"

ك�س��فت كتلة التغيري النيابية، عن حترك حزب بارزاين 
لل�س��غط على قوى �سيا�سية داخلية وخارجية من اأجل 
ابقاء وزير املالية هو�س��يار زيباري يف من�سبه وعدم 

�سحب الثقة عنه يف جل�سة الثالثاء.

النائ��ب ع��ن الكتلة اأمني بك��ر يف ت�رسيح ل��ه قال، ان 
"حزب التغيري مل يوجه نوابه من اأجل الت�سويت على 
�سحب الثقة عن زيباري من عدمه"، مو�سحا ان "حزب 
التغيري خول نوابه بالت�سويت كل ح�سب قناعته لبقاء 

وزير املالية من عدمه".
وب��ني بك��ر ان "ح��زب ب��ارزاين اأج��رى خ��الل الأي��ام 

املا�س��ية حراكا �سيا�س��يا م��ع بع�س الق��وى من اأجل 
اإقناعها بالت�س��ويت على عدم �س��حب الثق��ة، لكن ذلك 
لن ينفع كون اغلب النواب �سي�س��وتون ح�سب قناعتهم 
دون الرج��وع لكتله��م"، مبينا ان "كتل��ة وزير املالية 
حت��رك دوليا م��ن اأج��ل اقناع ق��وى �سيا�س��ية عراقية 

بالوقوف مع زيباري وعدم �سحب الثقة عنه".

 

اكد اخلبري القانوين طارق حرب ، باأن وزير الدفاع املقال 
خال��د العبيدي قد ف��ك ارتباطه عن الوزارة منذ ت�س��ويت 
الربمل��ان عل��ى اقالته وبالت��ايل ل ميكن ا�س��دار بيانات 
ب�س��فته وزيراً للدفاع ، فيما اأ�سار اىل احتمالية ان يكون 

البيان املن�سوب لوزارة الدفاع مغلوط او مزور. حرب يف 
ت�رسيح له قال ان " وزير الدفاع املقال خالد العبيدي قد 
فك ارتباطه عن الوزارة منذ ت�سويت الربملان على اقالته 
وبالتايل ل ميكن ا�س��دار بيانات ب�سفته وزيراً للدفاع" ، 
مبينًا باأن "رئي���س الوزراء حيدر العبادي قد اوكل قيادة 
الوزارة الدفاع اىل احدى القيادات الع�س��كرية بالوكالة". 

واأو�س��ح اخلب��ري القان��وين ان "هناك احتمالي��ة ان يكون 
البيان املن�س��وب لوزارة الدفاع مغلوط او مزور" ، موؤكداً 
ب��اأن "وزارة الدف��اع ل ميك��ن ان ترتك��ب هك��ذا اأخطاء". 
وكانت و�س��ائل العالم قد تناقلت بيان من�س��وب لوزارة 
الدفاع و�س��ف خالد العبيدي ب�س��فته وزيراً للدفاع اثناء 
ا�ستقباله �سفري الأمم املتحدة للنوايا احل�سنة ن�سري �سمة. 

الوطني الكردستاني ينفي وجود وساطات دولية لحل خالفاته

يبدو ان �سل�س��لة ال�س��تجوابات يف الربملان لن تتوقف 
عل��ى وزيري الدف��اع خالد العبيدي واملالية هو�س��يار 
زيباري، بل �ست�س��مل اي�سا رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
العب��ادي ووزراء اخ��ر لطامل��ا ن�رست و�س��ائل العالم 
"املان�س��يتات" مللفات الف�ساد املوجودة يف وزارتهم، 
فاأو�س��اط برملانية حتدثت عن ا�ستجواب وزراء ال�سحة 
عديلة حم��ود واخلارجي��ة ابراهيم اجلعف��ري والرتبية 
حمم��د اقب��ال والزراعة ح�س��ن زيدان مبلفات بع�س��ها 
يتعلق بف�س��اد واخ��رى تتعلق بتوقيع العقود اخلا�س��ة 
ببع���س امل�س��اريع. النائب عن جبهة ال�س��الح حنان 
يف  العب��ادي  ا�س��تجواب  مل��ف  ان  قال��ت  الفت��الوي 

الربملان اكتمل وقريبا �سيتم ا�ستجوابه.
وا�س��افت ان العبادي ق��ال انه على النائب��ات اللواتي 

يتهم��ن احلكوم��ة ،مراقبة عملهن يف الربمل��ان واليوم 
اقول له "ابو ي�رس قريبا �ست�رسفنا يف الربملان".

ام��ا النائب عن كتلة ال�س��الح وع�س��و جلن��ة النزاهة 
ع��ادل ن��وري فك�س��ف ع��ن ا�س��تجواب جدي��د ل��وزراء 
اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعفري وال�س��حة عديل��ة حمود 
خ��الل جل�س��ات الربمل��ان املقبل��ة، مبديا ثقت��ه بجمع 
نح��و 150 توقيع لطلب ال�س��تجواب. وا�س��اف نوري 
ان ا�ستجواب وزير اخلارجية ياأتي ب�سبب وجود ملفات 
ف�س��اد كب��رية واإخفاق��ات يف النواح��ي الدبلوما�س��ية 
والإداري��ة والقانوني��ة واملالي��ة بال��وزارة، مبين��ا ان 
املخالف��ات  ب�س��ورة مبا���رسة ه��ذه  يتحم��ل  الوزي��ر 
والإخفاقات، اأما ب�ساأن وزيرة ال�سحة، فهي على خلفية 
وج��ود هدر للمال العام وحم�س��وبية ومن�س��وبية داخل 
ال��وزارة وخروق��ات مالية وعق��ود وهمي��ة واإخفاقات 
داخل وزارة ال�س��حة وح��رق للم�ست�س��فيات ترتقي اىل 

ا�س��تجواب الوزير. وا�س��ار نوري اىل ان��ه مل يحدد وقت 
ال�س��تجوابني، لنه �س��يقدم الطلب اىل رئا�سة الربملان 
خ��الل الي��ام املقبلة، بعد جم��ع الدل��ة الكافية لذلك. 
من جهة اخرى اأكد م�س��در برمل��اين يف حتالف القوى 
وج��ود طلب من نواب ل�س��تجواب وزي��ر الرتبية حممد 
اقبال، بق�س��ايا تتعلق بالف�ساد يف م�ساريع هدم وبناء 
ع��دد من املدار���س يف حمافظات دي��اىل وبغداد وعدد 
م��ن املحافظ��ات اجلنوبية. وا�س��اف ان اغلب امللفات 
التي �س��يتم ا�س��تجواب اقب��ال مبوجبها، هي م�س��اريع 
مت توقيعه��ا يف عهد وزير الرتبية ال�س��ابق حممد متيم، 
لكن مت توقيع عقود جديدة ل�ستكمالها يف عهد اقبال، 
م�س��ريا اىل ان عملي��ة التوقيع على ه��ذه العقود رافقها 
ف�س��اد وخروقات ادارية ادت اىل ه��در يف املال العام. 
ع�س��و التحال��ف الوطني حمم��د كون بدوره ا�س��ار اىل 
وجود ا�س��تجوابات جديدة �س��تطال وزير الزراعة ح�سن 

زيدان اجلنابي، بق�س��ايا تتعلق ب�س��وء الدارة و�سياع 
ام��وال املبادرات الزراعية الت��ي مت توقيعها يف عهده، 

مبينا ان عملية ا�ستجواب زيدان �ستكون بعد العيد.
�س��تكون  ال��وزراء  ا�س��تجواب  عملي��ات  ان  وا�س��اف 
مت�سل�س��لة، موؤكدا ان عملية ال�ستجواب �ستطال الهياآت 
امل�ستقلة اي�سا ول تقت�رس على الوزراء ورئي�س جمل�س 
الوزراء حيدر العبادي. وا�س��ار ك��ون اىل وجود تواقيع 
ل�س��تجواب املفو�س��ية العلي��ا امل�س��تقلة لالنتخابات 
و�س��بكة الع��الم العراق��ي يف الربمل��ان، لفت��ا اىل ان 
ا�س��تجواب ه��ذه الهي��اآت ياأت��ي لوج��ود خروق��ات يف 
عملهم��ا. ال�س��تجوابات ا�س��بحت حدي��ث النا���س يف 
ال�س��ارع واملقه��ى واملن��زل، فكي��ف ل وه��ي ادت اىل 
�س��حب الثق��ة م��ن وزي��ر الدفاع خال��د العبي��دي، ومن 
املتوق��ع ان يلح��ق به وزي��ر املالية هو�س��يار زيباري 

خالل جل�سة الثالثاء املقبل.
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بغداد - رسول محمد

بغداد ــ متابعة

حمى االستجوابات تطال وزراء الخارجية والصحة والتربية والزراعة.. والهيآت المستقلة تدخل على الخط سرقة 7 مليون دوالر من قبل 
“عديل” وزير الزراعة

القانون: دعوة الصدر لإلضراب ستؤدي 
لخلل بمؤسسات الدولة

اللويزي: الحكومة ستواجه أربعة 
تحديات بعد تحرير الموصل

الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  القيادي  املجل�س  ع�سو  نفى 
حلل  ايرانية  او  امريكية  و�ساطة  اي  وجود   ، اهلل  عبد  اريز 
اخلالفات املوجودة داخل احلزب ، موؤكدا ان هنالك اختالف 
بع�س  متهما   ، لالن�سقاق  نية  اي  دون  ب�سيطة  نظر  وجهات 
لتوجهات  خمالفة  كردية  لحزاب  التابعة  العالم  و�سائل 
الزمة داخل الحتاد.  عبد اهلل يف  الحتاد مبحاولة تهويل 
عقد  وتاأخري  طالباين  جالل  "غياب   ،ان  قال  له  ت�رسيح 
املوؤمتر العام لالحتاد خلق فراغا يف القيادة ، مما ادى لربوز 
اعتبارها  ن�ستطيع  والتي  الحتاد  داخل  اخلالفات  بع�س 
"بع�س  ان  وا�ساف  النظر".   بوجهات  ب�سيطة  خالفات 
المر  ت�سخيم  حاول  لها  التابع  والعالم  احلزبية  الطراف 
اقوى  لكننا   ، الحتاد  ل�رسب  حماولة  يف  امل�سكلة  وتهويل 
الطبيعي يف  اىل و�سعها  المور  و�ستعود  من هكذا حتديات 
فيه  توجد  ول  متما�سك  "الحتاد  ان  واو�سح  قريب".   وقت 
لالن�سقاق  نوايا  او حتى  داخلية  او �رساعات  ان�سقاقات  اي 
بل جمرد اختالف وجهات نظر"، نافيا "وجود اي و�ساطات 
"عدم وجود  امريكية حلل تلك اخلالفات"، موؤكدا  او  ايرانية 

احلاجة لي و�ساطات اجنبية او اقليمية او داخلية".
ا�سلوب  يعتمد  الكرد�ستاين  الوطني  "الحتاد  ان  وتابع 
، بالتايل  الراأي والتعبري �سمن تنظيمه  الدميقراطية وحرية 
فاأن اختالف وجهات النظر وتعدد الآراء ل يعني ال�سقاق او 
اخلالف كما يحاول البع�س من و�سائل العالم الكرد�ستانية 

ت�سويره داخل بيت احلزب".
الية  حول  متثلت  اخلالف  "نقاط  ان  اىل  اهلل  عبد  وا�سار   
الق�سايا  مع  التعامل  وكيفية  احلزب  وا�سرتاتيجية  القيادة 
اأطراف  العراق واملنطقة وهنالك  القليم ويف  الراهنة داخل 

داخل احلزب ترغب بتوحيد مركز قرار احلزب".

الزراعة وهي  ابرز ملفات ف�ساد وزارة  بغداد_متابعة: ك�سف م�سدر برملاين، عن 
قيمة  % من   12 الوزير  ن�سبة  ان  الداب”،مبينًا  اليوريا” و”�سماد  “�سماد  عقود 

العقد الكلي.
امل�سدر قال ان ”امل�سوؤول عن ملف عقود �سماد اليوريا و�سماد الداب عديل وزير 
الزراعة وهو �سابط يف اجلي�س وهارب حاليا اىل اربيل ب�سبب ق�سية العقد”،مبينًا 

انه”مطلوب اىل المن الوطني وهياأة النزاهة”.
قيمة  من  دولر  مليون   7 ال�  يقارب  ما  ب�رسقة  قام  الوزير  عديل  ان”  وا�ساف، 

العقد”،م�سرياً اىل ان”جميع املعلومات موجودة يف وزارة الزراعة”.
وزير  �سي�ستجوب  “الربملان  ان  ا�سمه،  عن  الك�سف  عدم  ف�سل  الذي  امل�سدر  واكد 
ان وزير  يذكر  الف�ساد”.  و�سبهات  املقبلة على خلفية عقود  اجلل�سات  الزراعة يف 

الزراعة هو فالح ح�سن زيدان من احتاد القوى العراقية.

زعيم  دعوة  جعفر،  حممد  جا�سم  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  توقع  بغداد_متابعة: 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر لالإ�رساب عن الدوام باأنها �ستوؤدي اىل حدوث خلل مبوؤ�س�سات 
الدولة، فيما عد بيان ال�سدر بالقوي واخل�سن ول اأحد يعرف كيف �سيتم التعامل مع المر. 

الد�ستور نوعا ما"،  ال�سدر قوي وخ�سن وخارج عن  "بيان  اإن   ، جعفر يف ت�رسيح له قال 
لفتا اإىل اأن "ما طرحه ال�سدر انقالب على الد�ستور ول اأعلم كيف �سيتم التعامل مع الأمر".
اآلية  واأن  العراقية،  الدوائر  واإغالق  الطعام  عن  الإ�رساب  يتنَب  مل  "الد�ستور  اأن  واأ�ساف 

التظاهر وا�سحة"، معتربا اأن ذلك "�سيوؤدي اإىل حدوث خلل يف موؤ�س�سات الدولة".
وتابع جعفر اأن " ال�سدر لديه اأكرث من 30 ع�سوا يف جمل�س النواب وعلى احلكومة اأن جتل�س 

معهم لإيجاد اآلية لهذه الق�سية".
وكان زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر دعا، يوم اجلمعة موظفي الدولة اإىل الإ�رساب عن 

الدوام ليومي الأحد والثنني والإبقاء اإمام دوائر الدولة.

بغداد_متابعة: ك�سف النائب عن حمافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اأن احلكومة 
�ستواجه اأربعة حتديات بعد حترير املحافظة، موؤكداً اأن جميع التحديات الأربعة ل 
تقل خطورة عن التحدي الع�سكري لتحرير املحافظة. اللويزي يف حديث �سحفي 
احلكومة  �ستواجه  التحرير،  حتدي  با�ستثناء  حتديات  اأربعة  “هناك  اإن  قال  له 
“اأول حتٍد هو التحدي الن�ساين  اأن  بعد ما يتم حترير حمافظة نينوى”، مو�سحًا 
بانقاذ العوائل والنزوح الذي �سريافق العمليات الع�سكرية لتحرير املحافظة، ومن 
املمكن ح�سول اأكرب نزوح لوجود عدد كبري من املواطنني”. واأ�ساف اللويزي، اأن 
“التحدي الثاين هو ال�سيا�سي ويتعلق مب�سري املحافظة ول يقل خطورة او ج�سامًة 
اللحمة  “اعادة  اأن  لتق�سيم نينوى”، مبينًا  �سيا�سية  اجندات  الع�سكري لوجود  عن 
بني مواطنني املحافظة، هو حتٍد اجتماعي، مل�ساركة بع�س ابناء القبائل العربية 
يف اجلرائم التي تعر�سوا اليها اليزيدية وال�سبك والرتكمان ال�سيعة وامل�سيحيني 
الرابع يتعلق باعادة اعمار  “التحدي  اأن  اللويزي،  على يد تنظيم داع�س”. وتابع 
املناطق املت�رسرة من العمليات الرهابية والع�سكرية”، لفتًا اإىل اأن “جميع هذه 

التحديات هي ل تقل خطورة عن التحدي الع�سكري لتحرير املحافظة”.

بغداد ــ خاص

حرب: ال يجوز للعبيدي اصدار بيانات بصفته "وزيرًا للدفاع" التغيير: حزب بارزاني تحرك "داخليا وخارجيا" لبقاء زيباري بمنصبه

واشنطن تتخلى عن الحلم الكردي  

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

لعامني اأو يزيد، والطائرات 
والأ�سلحة والتمويل 

الأمريكي، ت�سكل الغطاء 
الأبرز الذي يف �سوئه انطلق 

اأكراد �سوريا لقتال تنظيم 
داع�ش، وكادوا يكونون وكالء 

مميزين لالأمريكان، على اأمل 
اأن يقود ذلك اإىل ح�سولهم 

على مكا�سب �سيا�سية داخل 
�سوريا.

بغداد ــ متابعةبغداد ــ متابعة


