
النيابية  واملهجرين  الهجرة  جلنة  رئي�س  قال   
رعد الدهلكي، اإن نازحي املو�صل يف خطر كبري 
ب�صبب عدم وجود خطة وا�صحة لتقدمي اخلدمات 

لهم من قبل املوؤ�ص�صات اخلدمية احلكومية.
"جلنة  اإن  لـ)اجلورنال(  الدهلكي  وقال   
املهجرين النيابية مل ت�صدر لغاية االن اأي بيان 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  ال�صتنفار  ر�صمي  حكومي 
لتقدمي اخلدمات اإىل النازحني اجلدد من مدينة 
املو�صل  "نازحي  اأن  اإىل  م�صريا  املو�صل"، 
بدون دواء وماء وغذاء وبدون خميمات ومنهم 
ال�صواتر للقوات  الع�رشات يفرت�صون العراء خلف 

االأمنية".
م�صيطر  واالإداري  املايل  "الف�صاد  اأن  وبني 
اأن  اإىل  م�صريا  الدولة"،  موؤ�ص�صات  جميع  على 

خدمات  اي  ترى  ال  النيابية  الهجرة  "جلنة 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  مقدمة  غذائية  ومواد 
كوزارات ال�صحة والكهرباء والبلديات واال�صكان 
يف  املو�صل  "نازحي  اأن  واأ�صاف  والهجرة".  
وا�صحة  حكومية  خطة  و�صع  لعدم  كبري  خطر 
موؤقت  ب�صكل  وا�صكانها  العوائل  تلك  ال�صتقبال 
داع�س  وطرد  املو�صل  يف  االأمن  ا�صتباب  حلني 

منها".

اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون، كامل الزيدي 
اأن هناك خمططا م�صــرتكا بني رئي�س حكومة اإقليم 
احلكومــة  ورئي�ــس  البــارزاين  م�صــعود  كرد�صــتان 
الرتكيــة رجب اردوغان وقائد احل�صــد الوطني اثيل 
النجيفي الإدخال عنا�رش داع�س اإىل املو�صــل بزي 

ع�صكري على اأنها قوات ر�صمية.
 وقــال الزيــدي لـ)اجلورنــال( اإن "تلــك االأطــراف 
الثالثة ت�صــعى لدمــج قوات احل�صــد الوطني التابعة 
للنجيفي مع اأحد الفرق الع�صــكرية يف وزارة الدفاع 
لدخولهــا لتحرير املو�صــل"، الفتــا اإىل اأن "اإ�رشاك 
قــوات النجيفــي يف عمليات حترير املو�صــل يعترب 

اإعادة لداع�س مرة اأخرى بزي ع�صكري".
 وبــني اأن "البــارزاين والنجيفــي واجلانــب الرتكي 
ي�صــغطون علــى احلكومة الإ�ــرشاك احل�صــد الوطني 
يف عمليــات حترير املو�صــل"، م�صــريا اإىل اأن "تلك 
القــوات غري ر�صــمية وهنــاك غمو�ــس يف اجلهات 
التــي متولها ماليا ولوج�صــتيا".  وبني اأن "املوقف 
احلكومي والدبلوما�صي �صعيف يف خماطبة جمل�س 
االأمن الدويل الإخراج القوات الرتكية من االرا�صــي 
العراقية"، موؤكــدا اأن حترك احلكومة املركزية على 
اإخــراج اجلي�ــس الرتكي جــاء متاأخرا، الفتــا اإىل اأن 
"القــوات الرتكيــة دخلت العراق منذ عام ون�صــف 
م�صــى واحلكومــة مل حتــرك �صــاكنا".  اىل ذلك اأكد 
النائــب عن احتاد القــوى عبد الرحيم ال�صــمري، اأن 
رئي�س حكومة اإقليم كرد�صتان م�صعود البارزاين بداأ 
بتغيري �صيا�صــته مع احلكومة املركزية من الت�صــدد 

ال�صيا�صي اإىل الت�رشيحات الناعمة.

بغداد_متابعة

البيت  با�صم  املتحدث  اإيرن�صت«  »جو�س  قال 
املبداأ  يخالف  مل  الرتكي  اجلي�س  اإن  االأبي�س، 
ملحاربة  الدويل  التحالف  قوات  اعتمدته  الذي 
للم�صاركة  بغداد  حكومة  موافقة  باأخذ  داع�س، 

يف العمليات �صد داع�س يف العراق.
)اآ�صتون  اأمريكا  دفاع  وزير  كان  ما  اإذا  وحول 
�صحب  اأردوغــان،  من  �رشاحة  �صيطلب  كارتر(، 
اأو�صح  املو�صل،  ــارج  خ بع�صيقة  مــن  قــواتــه 
اإيرن�صت، "ر�صالتنا يف العلن هي نف�صها التي يف 
ال�رش، وهي اأن التحالف الدويل ملحاربة تنظيم 
احلكومة  من  بطلب  الــعــراق  يف  يعمل  داع�س 

املركزية يف بغداد لدعم القوات االأمنية العراقية 
التي تقاتل من اأجل بلدها".

وتابع ان هذا مبداأ ُن�رّش عليه منذ بداية جهودنا 
يف مكافحة داع�س.

يف  ع�صكري  تواجد  لرتكيا  كان  "لقد  واأ�صاف 
بع�س  وجـــود  مــن  خماوفهم  ب�صبب  ــراق،  ــع ال

العنا�رش الكردية املتطرفة هناك".
للتواجد  بالن�صبة  االآن،  "حتى  اأنــه  اإىل  واأ�صار 
الرتكي خارج املو�صل، فكما تعلمون، مل نر اأي 
خرق  نحو  القلق  يثري  الرتكي(  )للجي�س  حترك 
االأتراك لذلك املبداأ"، يف اإ�صارة اإىل مبداأ التحرك 

مبوافقة حكومة بغداد.
العراقي  الوزراء  رئي�س  من  بطلب  تركيا  وبداأت 
تدريب متطوعني من �صكان املو�صل يف مع�صكر 

املدينة،  �صمايل  كلم   12 يبعد  الــذي  بع�صيقة 
االأمر  هذا  اأنكر  العبادي  اأن  غري   ،2014 نهاية 

موؤخرا، وطالب تركيا ب�صحب قواتها.
تدريبات  املدينة  اأهـــايل  مــن  االآالف  وتلقى 
حتى  تركي  ع�صكري   600 يد  على  ع�صكرية 

اليوم.
تركيا  ت�صعيدا  املا�صية  االأ�صابيع  و�صهدت 

عراقيا متبادال على امل�صتوى الر�صمي.
اأردوغــان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  �صن  اإذ 
العراقي،  ـــوزراء  ال رئي�س  على  ــادا  ح هجوما 
حدوده،  بـالتزام  اإيــاه  مطالبا  العبادي،  حيدر 
تاأمتر  ال  اأنقرة  اأن  موؤكدا  ال�رشاخ،  عن  والكف 
الأمنها  منا�صبا  تراه  مبا  و�صتقوم  االأخري  باأمر 

يف العراق.

ورد عليه العبادي بتغريده عرب موقع التوا�صل 
االجتماعي تويرت، مل تغب عنها ال�صخرية؛ حيث 
الرتكي،  للرئي�س  اإنه لي�س بالفعل ندا  قال فيها 
عرب  ولي�س  الرجال  بعزم  االأر�ــس  �صيحرر  لكنه 
اأجراها  الذي  املكاملة  اإىل  اإ�صارة  يف  �صكايب، 
منت�صف  االنقالبية،  املحاولة  ليلة  ــان  اأردوغ
تامي،  في�س  تطبيق  عرب  املا�صي،  يوليو/متوز 

والتي �صاهمت يف اإف�صال االنقالب.
اجلاري  ال�صهر  مطلع  الرتكي  الربملان  و�صوت 
القوات  من   2000 نحو  وجــود  متديد  ل�صالح 
للت�صدي  عام  ملدة  العراق  �صمال  يف  الرتكية 
اإىل امل�صلحني  اإ�صارة  للتنظيمات االإرهابية، يف 

االأكراد وداع�س.
العراق  يف  املوجودة  قواتها  اإن  تركيا  وتقول 

اإقليم  رئي�س  بارزاين  م�صعود  من  بدعوة  جاءت 
كرد�صتان الذي ترتبط معه اأنقرة بعالقات قوية. 

وتنفي بغداد ذلك.
الرتكية متمركزة يف قاعدة يف  القوات  ومعظم 
احلدود  من  وبالقرب  املو�صل  �صمايل  بع�صيقة 
الرتكية حيث ت�صاعد يف تدريب قوات البي�صمركة 

الكردية العراقية ومقاتلني �صنة.
الــعــراق، واأكــرب  اأكــرب مــدن  ثــاين  واملو�صل هي 
�صوريا  يف  داع�س  قب�صة  يف  حاليا  تقع  مدينة 
عليها  �صيطر  التي  املدن  اأوىل  وكانت  والعراق، 
يجتاح  اأن  قبل   2014 عام  التنظيم يف �صيف 
االإثنني  فجر  وانطلقت،  البالد.  وغربي  �صمايل 
مركز  املــو�ــصــل  ا�ــصــتــعــادة  معركة  املــا�ــصــي، 
 45 مب�صاركة  العراق،  �صمايل  نينوى،  حمافظة 

�صواء  بغداد،  حلكومة  التابعة  القوات  من  األفا 
من اجلي�س، اأو ال�رشطة، مدعومني بقوات احل�صد 
ال�صعبي، وقوات حر�س نينوى ، اإىل جانب قوات 
واإ�صناد جوي من  الكردي(،  )االإقليم  البي�صمركة 

جانب مقاتالت التحالف الدويل.
ي�صار اإىل اأن تركيا، ن�رشت قوة قوامها نحو 150 
جنديا يف وقت �صابق من �صهر دي�صمرب/ كانون 
اأول املا�صي، حلماية قواتها يف مع�صكر بع�صيقة 
التي تقوم بتدريب جماعة عراقية تقاتل تنظيم 

داع�س يف املو�صل القريبة منه.
بع�صيقة  مع�صكر  يف  جتري  اإنها  اأنقرة  وتقول 
ملحاربة  عراقيني  متطوعني  تــدريــب  مهمة 
اإنه  العراقية  احلكومة  تقول  حني  يف  داع�س، 

تغلغل غري قانوين مت دون موافقتها.

مخطط تركي لتزويد عناصر داعش بزي عسكري إلنقاذهم من عقاب العراقيين

من  م�صرتكة  جلنة  العراقي  النواب  جمل�س  �صكل   
جلان االأمن والدفاع والعالقات اخلارجية وحقوق 
االن�صان لتقدمي تقرير مف�صل حول حادثة الق�صف 

�رشيطة تقدمي تقريرها خالل اأ�صبوع احلايل.
 واتهمت النائبة عن ائتالف دولة القانون فردو�س 
العوادي، ال�صبت، القوات االأمريكية بالتق�صد يف قتل 
النعرات الطائفية،  اإذكاء  العزل، وحماولة  املدنيني 

متا�صيا مع م�رشوعها التق�صيمي يف العراق.
 وقالت العوادي يف بيان، اإن "ما حدث يف ح�صينية 
ايلخانلي يف ق�صاء داقوق يف حمافظة كركوك من 
ق�صف متعمد من قبل الطائرات االأمريكية ال ميكن 

اإجرامي يعرب عن حقد  اأنه حادث  اذ  ال�صكوت عنه، 
لقتل  ماكنة  منها  �صنعت  م�صبوهة  و�صيا�صة  دفني 

العزل االأبرياء وحتت يافطة اخلطاأ".
"ت�صتهدف  اأن  ا�صتغرابها،  عن  العوادي  واأعربت   
35 كم عن  اآمنة تبعد اأكرث من  ح�صينية يف منطقة 
كركوك، بطائرات تتمتع باأكرب تكنولوجيا يف العامل 
قادرة على اإ�صابة راأ�س االأبرة ب�صواريخ تطلق عرب 
االأبرياء  بقتل  الطائرات  هذه  نف�س  وتقوم  البحار، 

بدم بارد بدعوى اخلطاأ".
االأمريكية  املــمــار�ــصــات  "هذه  اأن  ــحــت،  واأو�ــص  
القوات  بهذه  العراقيني  ظن  �صوء  تعزز  امل�صبوهة 
احلكومة  داعــيــة  املريبة"،  وخططها  ودوافــعــهــا 
باالأمر  والتحقيق  "�رشورة االحتجاج  اإىل  العراقية 

ال�صابق  يف  حدث  كما  الكرام  مرور  متريره  وعدم 
واحل�صد  اجلي�س  فيها  ا�صتهدف  التي  احلــوادث  يف 

ال�صعبي".
حنان  النائبة  "اإرادة"  حركة  رئي�س  جانبها  من   
الفتالوي، دعت احلكومة اإىل ك�صف مالب�صات حادثة 

ق�صف جمل�س العزاء يف ق�صاء داقوق.
احلكومة  "نطالب  بــيــان  يف  الــفــتــالوي  وقــالــت   
احل�صينية  ق�صف  حادثة  مالب�صات  بك�صف  العراقية 
يف داقوق اأثناء تواجد جمموعة من الن�صاء مبجل�س 

عزاء ح�صيني".
من  تو�صيحًا  "نحتاج  قائلًة،  الفتالوي  واأ�صافت   
التي ق�صفتهم هل  الطائرة  ما هي هوية  احلكومة، 
هي طائرة تركية اأم من طائرات التحالف الدويل؟".
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بغداد – خاصبغداد – عالء حسن

بغداد_ستار الغزي

تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في اتهام القوات األميركية بـ"التعمد" في قتل المدنيين العزل كارتر: نحن فرحون بوحدة الموقف العراقي 
في معركة الموصل

روسيا تدعم سيادة العراق وتعتبرها 
قضية غير قابلة للجدل

الجبوري يؤكد دعم الكفاءات العراقية

بغداد_متابعة: قال رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، لوزير الدفاع االمريكي 
ا�صتون كارتر ان “القوات االأمنية حتقق اأهدافها باأ�رشع مما هو خمطط له”.

ذكر بيان للمكتب االإعالمي لرئي�س الوزراء اأم�س ان “العبادي ا�صتقبل يف مكتبه 
يوم ال�صبت وزير الدفاع االمريكي ا�صتون كارتر والوفد املرافق له”، م�صيفا ان 
“العبادي اكد ان قواتنا البطلة تتقدم ب�صجاعة نحو حتقيق اهدافها با�رشع مما 
هو خمطط له والقوات العراقية هي الوحيدة التي تقاتل على االر�س وال توجد اي 
اتفاق بني  “�صمعنا ت�رشيحات عن  العبادي  وتابع  معنا”.  تقاتل  اجنبية  قوات 
اجتماعات  العراق وعقد  اىل  الرتكي و�صل  فالوفد  لها  العراق وتركيا وال �صحة 
معركة  بان  للجميع  نقول  ونحن  للعراق  بالن�صبة  كافية  غري  كانت  ومقرتحاته 
وال  قريبا  املو�صل  و�صيحررون  العراقيون  ويقودها  وينفذها  عراقية  املو�صل 

ي�صمحون الي قوة ان تتدخل فيها”.

املو�صل  يف  داع�س  على  الن�رش  حتقيق  اأم�س  الرو�صية  الرئا�صة  و�صفت  بغداد_متابعة: 
باأنه “اأمر مهم للغاية” م�صددة على اأن �صيادة العراق ووحدة ارا�صيه “ق�صية غري قابلة 
للجدل”. املتحدث با�صم الرئا�صة الرو�صية دميرتي ب�صكوف يف حديث للتلفزيون الرو�صي 
ابعاده  النظر عن  اهمية كبرية بغ�س  “الن�رش على داع�س يف املو�صل يكت�صب  ان  قال 

بالن�صبة للحملة االنتخابية يف امريكا” .
و�صدد على ان “�صيادة العراق ووحدة ارا�صيه تعترب ق�صية غري قابلة للجدل” قائال ان 

“رو�صيا ال تقبل النقا�س يف هذه امل�صاألة”.
املعركة  يف  وت�صارك  املا�صي،  االثنني  فجر  املو�صل  مدينة  حترير  عمليات  واأنطلقت 
قوات اجلي�س، وجهاز مكافحة االأرهاب وال�رشطة االحتادية، والبي�صمركة، وقوات احل�صد 
ال�صعبي والع�صائري، وطريان التحالف الدويل.وحققت القوات امل�صرتكة عدة انت�صارات 

وحررت العديد من القرى.

بغداد_متابعة: اأكد رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري، على حر�س الربملان على 
اقرار الت�رشيعات التي تدعم اخلربات والكفاءات العراقية.

ذكر بيان ملكتبه اأم�س ان اجلبوري “ا�صتقبل،وفد نقابة املهند�صني العراقيني والذي 
�صم رئي�س النقابة وجمل�س ادارتها، ووبحث مع الوفد الزائر خالل اللقاء التحديات 
النقابة  عمل  تعرت�س  التي  التحديات  واأهم  للبلد،  ال�صناعي  والواقع  االقت�صادية 
وال�صبل واالآليات الكفيلة مبعاجلتها، اإذ قدم الوفد ال�صيف عدد من املقرتحات التي 

من �صاأنها االرتقاء بواقع العمل النقابي ودعم �رشيحة املهند�صني وان�صافها”.
وقد اأبدى رئي�س جمل�س النواب “دعم املجل�س وحر�صه على اقرار الت�رشيعات التي 
التي  املقرتحات  ان  مو�صحا  بها،  واالهتمام  والكفاءات  اخلربات  دعم  �صاأنها  من 
تقدمت بها النقابة �صتاأخذ طريقها القانوين من خالل اللجان املخت�صة و�صوال اىل 
مرحلة الت�رشيع”.كما و�صدد اجلبوري “على �رشورة م�صاهمة هذه ال�رشيحة املهمة 
االقت�صادية  املجاالت  كافة  ويف  العراقي  للواقع  والتطوير  البناء  عجلة  دفع  يف 

واملالية، ويف اإعمار كافة املحافظات املحررة واملت�رشرة”.

المطلوب موافقة بغداد!

البيت االبيض: الجيش التركي لم يخالف المبدأ الذي اعتمدته قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اىل  االنبار  يف  الع�صائري  احل�صد  من  فوج  توجه   
يف  االمنية   القوات  مع  لي�صارك  نينوى  حمافظة 
معركة حترير املو�صل وقال العقيد خالد الفهداوي 
االنبار يف املعركة  لـ) جورنال(: »م�صاركة  ح�صد 
تهدف اىل تعزيز التالحم بني ابناء ال�صعب العراقي  
�صارك  ان  �صبق  مقاتل   400 قرابة  الفوج  وي�صم 

تدريبات   تلقى  ان  بعد   االنبار  مدن  عمليات   يف 
فاكت�صب  االمريكيني  امل�صت�صارين  ا�رشاف  حتت 
خربة بحرب ال�صوارع«،  الفتا اىل ان الفوج �صيكون 
حتت اإمرة القوات امل�صرتكة  و�صي�صارك يف  اقتحام 
املو�صل وحدد واجبه بحماية املدنيني يف احيائهم 

ال�صكنية من احتمال ن�صوب اعمال انتقامية.
متطوعي  �صم   قررت  امل�صرتكة  القوات  وكانت   
ع�صائر حمافظة نينوى يف ت�صكيل يخ�صع ال�رشافها 

وامل�صيحيني  االيزيديني  من  املتطوعني  جعلت  
اقليم  حر�س  البي�صمركة  قوات  اأمرة  حتت  وال�صبك 

كرد�صتان.
وجه  النازحني  ال�صتقبال  اال�صتعداد  اطار  ويف   
الوقف ال�صني ائمة  امل�صاجد يف بغداد واملحافظات 
غذائية  مبواد  للتربع  لالهايل  دعوات  توجيه  اىل 
النزوح  خميمات   اىل  ار�صالها  لغر�س  واغاثية 

املخ�ص�صة الهايل املو�صل.   

برملاين  وفد  جنيف  ال�صوي�رشية  العا�صمة  اىل  و�صل 
عراقي رفيع امل�صتوى، االأحد، للم�صاركة يف للم�صاركة 
.)IPU( يف اأعمال موؤمتر االأحتاد الربملانات الدويل

اآرام  الربملان  رئي�س  لنائب  االإعالمي  املكتب  ذكر 
العا�صمة  اىل  و�صل  "اأم�س،  اأن   ، حممد،  ال�صيخ 
ال�صوي�رشية جنيف وفد برملاين عراقي رفيع امل�صتوى 
اأع�صاء  من  عدد  وع�صوية  حممد  �صيخ  اآرام  برئا�صة 
املجل�س عن خمتلف الكتل واللجان املخت�صة واأمني 

عام جمل�س النواب".
واأعمال  فعاليات  يف  �صي�صارك  "الوفد  اأن  واأ�صاف، 
 )IPU( الدويل  الربملانات  الأحتاد  العام  املوؤمتر 
للدورة ١٣٥ الذي يعقد، �صباح اليوم، وي�صتمر اأعماله 
خم�صة اأيام متتالية وبح�صور معظم ممثلي برملانات 

العامل يف االأحتاد".
العراق  كلمة  �صيلقي  حممد  "�صيخ  اأن  البيان،  وتابع 
اأمام الوفود امل�صاركة و�صي�صتعر�س �صيادته تطورات 
امل�صهد العراقي واالأحداث االأخرية اجلارية وعمليات 
ملفات  جانب  اىل  النازحني  وملف  املو�صل  حترير 

اأخرى تتعلق مب�صتقبل العراق يف املنطقة".

وفد برلماني برئاسة ارام الشيخ يصل الى جنيفحشد األنبار يشارك في تحرير الموصل 

المهجرين النيابية: نازحو الموصل في خطر


