
وال�ش���ؤون  الأوق��اف  جلن��ة  رئي���س  ع��د 
الديني��ة النيابية علي الع��اق، الأحد، اأن 
ط��رد تنظي��م داع�س من نين���ى �شيط�ي 
واإىل الأب��د مرحلة الإره��اب املظلمة يف 
جمي��ع اأرج��اء الع��راق، يف ح��ن اأكد اأن 
املهمة الأ�شعب بع��د التحرير هي العمل 
اجل��اد عل��ى حتقي��ق العدال��ة وال�ح��دة 

ال�طنية.
وق��ال الع��اق يف ت�رصي��ح  اإن املرحلة 
الأ�شعب بع��د حترير نين�ى م��ن داع�س، 
تقع على عات��ق ال�شيا�شين من احلك�مة 
الدي��ن  علم��اء  ع��ن  ف�ش��ًا  والربمل��ان، 
وخمتلف طبق��ات املجتمع من املثقفن 
ومنظم��ات  والإعامي��ن  واملهني��ن 

املجتمع املدين.
واأ�ش��اف، اأن جميع ه��ذه الأطراف يجب 
اأن تعم��ل عل��ى اإع��ادة اللحم��ة ال�طني��ة 
والت�شال��ح املجتمعي والت�ش�ية ال�طنية 
ال�شامل��ة، م��ن اأج��ل الإقرتاب الت��ام من 
اإ�شتكم��ال مهمة بن��اء م�ؤ�ش�ش��ات الدولة 
وتق�ية النظام ال�شيا�شي وحتقيق العدالة 

الإجتماعية وفق الد�شت�ر والقان�ن.
الأوق��اف  جلن��ة  اأن  الع��اق،  وتاب��ع 
وال�ش�ؤون الديني��ة يف الربملان واإنطاقًا 
م��ن م�ش�ؤوليته��ا النيابي��ة والإجتماعية 
والدينية قامت خال العامن املا�شين 
باإعداد م�رصوع ال�شلم الأهلي واملجتمعي 

وبذلت ب�شاأنه جه�داً كبرية.

قب��ل اأي��ام قليل��ة زار �شاكن��ان �شابقان م��ن بلدته 
بع�شيق��ة منزلهم��ا لأول م��رة من��ذ فرارهم��ا قب��ل 
عام��ن. قت��ل الثن��ان عندم��ا انفج��رت قنبلة يف 

الباب الأمامي للمنزل.
وقال �شليم " ال��شع خطر هنا. هناك حاجة لإزالة 
املتفجرات من البلدة قبل اأن نتمكن حتى من اإزالة 

الأنقا�س ناهيك عن الع�دة للعي�س."
واأ�ش��اف ل ميكنن��ا البق��اء بعي��دا اأك��ر م��ن ذلك. 
ا�شتاأجرن��ا يف اأماكن اأخ��رى لعامن ومل اأعر على 

عمل بعد. ينفد املال ونحتاج للع�دة اإىل ديارنا.
ويع���د اآلف العراقي��ن الذين ف��روا عندما اجتاح 
التنظي��م الرهابي م�شاحات وا�شعة من العراق يف 
2014 اإىل ديارهم بعد اأن ا�شتعادت حملة تدعمها 
ال�لي��ات املتح��دة البل��دات والق��رى النائية قرب 

امل��شل اأكرب معقل للتنظيم املت�شدد يف العراق.
لك��ن اآمال الع�دة تتب��دد اإذ قتل كثري من القروين 
اأو �ش�ه���ا نتيج��ة الألغام والعب���ات النا�شفة التي 

تركها املت�شددون خلفهم وهم يتقهقرون.
كان��ت بع�شيق��ة م�رصح��ا لقت��ال �رص���س و�رصبات 
ج�ي��ة قب��ل اأن تنت��زع الق���ات الكردي��ة بدعم من 
ال�لي��ات املتح��دة ال�شيطرة عليها م��ن داع�س يف 
اأكت�ب��ر ت�رصي��ن الأول. وبن املن��ازل القليلة التي 
ل ت��زال قائمة يف بع�شيقة كتب على بع�س جدران 
ه��ذه املنازل "خطر – م��ادة تي.اإن.تي". ول تزال 

�ش�ارع كثرية مغلقة ب�شبب عدم تطهريها بعد.
ومل ت��زرع الألغام يف املب��اين، فح�شب ق�ل خرباء 
اإزال��ة الألغ��ام اإن حق���ل الألغ��ام متت��د لع���رصات 
الكيل�مرتات اإىل جن�ب �رصقي بع�شيقة تقريبا على 
ط�ل احلدود ال�شابقة ملناطق �شيطرة تنظيم الدولة 

الإ�شامية.
ويف قري��ة على هذا اخلط يف منطقة اخلازر جن�ب 

�رصق��ي امل��شل ن�شب��ت ع�رصات الأوت��اد ال�شفراء 
الت��ي ت�ش��ري اإىل اإزالة الألغام عل��ى الطريق امل�ؤدي 

اإىل اإحدى املدار�س املحلية.
وقال �شام حممد الذي يعمل فريقه من املجم�عة 
اإزال��ة  يف  الألغ��ام  لإزال��ة  الدولي��ة  ال�شت�شاري��ة 
املتفج��رات  قرر التنظيم عمل حق��ل األغام دفاعي 

لكن معظم حق�ل الألغام متر و�شط املنازل.
واأ�ش��اف " يف ال�ق��ت نف�شه يلغم���ن املنازل ملن 

اأراد من النا�س الع�دة لحقا."
وق��ال حمم��د اإن املجم�ع��ة ال�شت�شاري��ة الدولية 
لإزال��ة الألغام ع��رت حتى الآن عل��ى 350 عب�ة 
نا�شفة يف هذه القرية مبفردها والتي جرى انتزاع 
ال�شيط��رة عليها يف وقت �شاب��ق من العام اجلاري. 
وق��د بداأ للت� العمل يف اإزالة الألغام يف بلدات اأكرب 

كثريا مثل بع�شيقة.
* م�شممة للقتل

قال حممد اإن الألغام ومعظمها ا�شط�انات معدنية 
م�شن�عة يف م�شانع قنابل التنظيم وي�شل وزنها 
اإىل 35 كيل�جراما م�شممة للقتل ولي�شت م�شممة 
للت�ش�ي��ه. وبن 25 مدنيا م��ن �شحايا املتفجرات 
يف منطق��ة اخل��ازر يف الأ�شه��ر الأخ��رية لقي 16 

�شخ�شا حتفهم.
وق��ف حممد على حف��رة بجانب اأح��د الطرق حيث 

دا�س اأحد ال�شكان على لغم.

وقال حمم��د "حّ�له اإىل ثاثة اأج��زاء، هذا حذاوؤه" 
م�ش��ريا اإىل ح��ذاء اأ�ش�د خم�ش�س لل�ش��ري مل�شافات 

ط�يلة ل يزال ملقى على الأر�س.
لك��ن اخلطر مل مين��ع بع�س النا�س م��ن الع�دة اإىل 

ديارهم.
وقال مزارع يدعى حامد زوراب )73 عاما( عرفنا 
اأن املنطق��ة ملغم��ة عندما عدنا لكن كن��ا ن�شتاأجر 
من��زل يف منطق��ة خب��ات لنح��� عام��ن ومل يتبق 

معنا اأم�ال.
واأ�شاف “ل منلك خيارا اآخر.”

وتكب��دت العائات التي عادت قبل عدة اأ�شهر ثمنا 
باهظ��ا. فقد قتل اب��ن زوراب عندما انفجرت قنبلة 

خارج منزله القريب.
ويعم��ل خ��رباء اإزالة الألغ��ام باأ���رصع طاقة لديهم 
لتطهري املناطق التي طرد منها التنظيم الرهابي 
لكنه��م ل يعرف���ن كم م��ن ال�ق��ت �شي�شتغرق ذلك. 
وين�شح���ن العائات بالبتعاد لك��ن دون جدوى 

يف بع�س الأحيان.
وق��ال حمم��د اإن ق�ة وق��ع اأقدام طفل ق��ادرة على 
تفج��ري معظ��م الألغام وميكن للتفج��ريات اأن تدمر 

عربة.
وق��ام فريقه بتفجري عب�ة بعد اأن اأخفق يف اإزالتها 
اأو نزع فتيلها. وانطلق الدخان الناجم عن التفجري 

الذي ي�شم الآذان لعدة اأمتار يف اله�اء.
ويف منزل بقري��ة ل تزال تعج بالألغام قام خرباء 
املجم�ع��ة ال�شت�شاري��ة الدولي��ة لإزال��ة الألغ��ام 
بتعليم الأطفال كيف ميكنهم التعرف على الذخائر 
اأو العب���ات النا�شفة الت��ي مل تنفجر بعد. وقد تتخذ 
هذه العب���ات اأي �شكل مثل ثاج��ة زائفة اأو قطعة 

اأنابيب ملقاة على الطريق اأو حتى دمية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ع��اد خلي��ل خ�ب��ري م��ع 
عائلت��ه واأطفاله. وق��ال "بات الأطف��ال خرباء يف 

املتفجرات."

اولويات ما بعد عمليات التحرير

العالق يؤكد أهمية العمل الجاد لتحقيق العدالة والوحدة الوطنية 

ق��ال وزي��ر الدف��اع الأمريك��ي اأ�شت���ن كارت��ر اإن 
اجلي�س الأمريكي و���رصكاءه الدولين، يحتاج�ن 
للبق��اء يف الع��راق، حت��ى بع��د الهزمي��ة املرتقبة 

لتنظيم داع�س يف امل��شل.
وقال كارتر يف كلمة األقاها خال منتدى الدفاع 
ال�طن��ي، ال��ذي عق��د يف مكتب��ة ومتح��ف رونالد 
ريغ��ان يف كالف�رني��ا ،هن��اك الكث��ري مم��ا يجب 
عمله بعد طرد داع�س من العراق للتاأكد من حتقيق 
انت�ش��ار كامل عل��ى التنظيم، من خ��ال م�اجهة 
تدفق املقاتلن الأجانب الذين قد يلجاأون لإعادة 

التم��شع والت�شكيل من جديد يف العراق.
ومل ي��ش��ح كارت��ر تفا�شي��ل ع��ن �ش��كل ال�ج�د 

الع�شكري الأمريك��ي يف العراق، الذي اقرتحه بعد 
هزمية داع�س، اأو عدد الق�ات التي �شتق�م بذلك.

لتدري��ب  اإىل جه��د دويل م�ش��رتك  ودع��ا كارت��ر 
وجتهي��ز ودعم ال�رصط��ة املحلية وحر���س احلدود 
العراق��ي، للحف��اظ عل��ى اأم��ن املناط��ق التي يتم 

تطهريها من داع�س.
واأ�ش��ار ال�زي��ر اىل اأن��ه يف الأ�شابي��ع الأخ��رية له 
يف من�شب��ه ، يرك��ز على �شمان النتق��ال ال�شل�س 
ملفاتيح وزارة الدفاع خلليفته الذي �شُيعلن ت�ليه 
املن�ش��ب ر�شميا الي�م، اجل��رال املتقاعد جيم�س 

ماتي�س.
وهن��اأ كارت��ر ماتي���س، القائ��د ال�شاب��ق للقي��ادة 
املركزي��ة الأمريكية الت��ي اأ�رصفت عل��ى احلربن 
يف الع��راق واأفغان�شت��ان، وق��ال: "لق��د عملت مع 

جيم ل�شن���ات عديدة، وه� �شدي��ق، واأحمل له كل 
التقدير".

يف ح��ن بحث نيجريفان ب��ارزاين رئي�س حك�مة 
اقلي��م كرد�شت��ان مع املبع���ث المريكي اخلا�س 

بريت ماكك�رك التط�رات ال�شيا�شية والع�شكرية.
وذك��ر بي��ان حلك�م��ة القلي��م، ان ماكك���رك اكد 
���رصورة ا�شتمرار الت�ا�شل بن اربيل وبغداد حلل 
كل امل�ش��اكل العالق��ة ب��ن اجلانب��ن وبالخ�س 
فيم��ا يتعلق مب�شتقبل املنطق��ة يف مرحلة ما بعد 
داع���س وب�رصورة وج���د عملية وخط��ة �شيا�شية 

وامنية عامة ملرحلة ما بعد داع�س.
و�شدد اي�شا عل��ى ان ال�ليات املتحدة المريكية 
�شت�شتم��ر يف حماولته��ا للق�ش��اء عل��ى داع���س 
وا�شاد اي�شا بدور اقلي��م ك�رد�شتان يف اجلانبن 

الع�شكري والن�شاين.
م��ن جانب��ه، اكد ب��ارزاين، ان الت�ا�ش��ل مع بغداد 
�شيظل م�شتم��را وعلى ا�شا���س التفاهم حلل جميع 
امل�ش��اكل العالق��ة و�شي�شتمر التن�شي��ق مع اجلي�س 
العراق��ي وق���ات التحالف لح��ال ال�شتقرار يف 

املناطق التي حترر من ارهابيي داع�س.
و�ش��دد اي�شا على ���رصورة وج�د خط��ة م�شرتكة 
لع��ادة الثق��ة بن املك�ن��ات املختلف��ة يف �شهل 
وامل�شيحي��ن  اليزيدي��ن  وبالخ���س  نين���ى 
ليتمكن�ا من الع�دة ملناطقهم ال�شلية وان تتخذ 
الج��راءات املطل�ب��ة �ش��د كل م��ن كان متعاونا 
عل��ى  وحما�شبته��م  داع���س  لرهابي��ي  وداعم��ا 
اجلرائ��م التي ارتكب�ها بح��ق امل�اطنن و�شمان 

عدم اعادة هذه املا�شي مرة اخرى.
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مخططات اميركية للبقاء في العراق بعد انتهاء "داعش"
الجبوري يدعو الى تجريم الطائفية ويؤكد 

اهمية إقرار قانون للتعايش السلمي 

التحالف الوطني يهدد بكشف ملفات فساد 
تخص وزيري التربية واإلعمار

مكتب العبادي: ال تعديل على االتفاق 
النفطي مع كردستان

بغداد_متابعة: اكد رئي�س جمل�س الن�اب �شليم اجلب�ري، الأحد، اأنه مل يعد هناك اأي 
مربر لتاأخر ع�دة النازحن اإىل مناطقهم املحررة، يف حن دعا اإىل اإقرار قان�ن 
"النعرات  مثريي  على  العق�بات  "اأ�شد"  وي�قع  التمييز  جترمي  يت�شمن  للتعاي�س 
الطائفية". وقال اجلب�ري يف كلمة له خال امل�ؤمتر ال�طني الثاين للجنة الأوقاف 
وال�ش�ؤون الدينية ، اإن "ما جرى يف العراق خال ال�شنتن والن�شف املا�شية كفيل 
بتحفيز جميع اجله�د اخلرية ل�شياغة خطة اإنقاذ وطنية جادة تتاءم مع الظرف 

واحتياجاته وتتجاوز احلل�ل ال�شكلية اإىل منهج معمق يبحث يف جذور امل�شاكل.
كما دعا اجلب�ري، جلان الوقاف وامل�شاحلة والع�شائر النيابية اىل ت�شكيل جلان 
يف  اإقراره  ليتم  اإعداده  على  والعمل  امل�رصوع  هذا  فكرة  لدرا�شة  بينها  م�شرتكة 

الف�شل الت�رصيعي املقبل بالتزامن مع حترير امل��شل.
 ،)2016 الثاين  ت�رصين   22( الثاثاء   ، اأكد  العبادي  حيدر  ال�زراء  رئي�س  وكان 
مل  جهات،  متهما  العراقي،  ال�شعب  مك�نات  بن  اجتماعية  م�شاحلة  اإىل  احلاجة 
ي�شمها، مبحاولة "زرع الطائفية" بن امل�اطنن، يف حن دعا اإىل �رصورة وج�د 

رقابة ذاتية من قبل الإعام اإزاء اأي اإ�شاءة ت�جه للعراقين.

بغداد_متابعة: هدد نائب عن التحالف ال�طني، الحد، بك�شف ملفات ف�شاد تخ�س 
وزيري الرتبية والإعمار والإ�شكان، يف حن اتهم الدوائر الرقابية كلها مبا يف 
املالية  الرقابة  ودي�ان  النزاهة  وهيئة  اع�شائه  واغلبية  الربملان  رئا�شة  ذلك 
"الفا�شدين  برعاية  فعال"  ب�"نح�  بالإ�شهام  العم�مّين،  املفت�شن  ومكاتب 

وحمايتهم والدفاع عنهم".
الرتبية  وزيري  ف�شاد تخ�س  ملفات  "اإن هناك   ، بيان  ال�شباين يف  غزوان  وقال 

والإعمار والإ�شكان �شاأك�شف عنها بالقريب العاجل اأمام اجلهات املخت�شة".
واأغلبية  برئا�شته  الن�اب  جمل�س  فيها  مبا  الرقابية  الدوائر  اأن  ال�شباين،  وعدَّ 
الرقابة  ودي�ان  النزاهة  هيئة  ومنها  بالرقابة  املعنية  اجلهات  وبقية  اأع�شائه 
الفا�شدين  رعاية  يف  فعال  ب�شكل  اأ�شهم�ا  العم�مّين  املفت�شن  ومكاتب  املالية 
وحمايتهم والدفاع عنهم ما اأدى اإىل الرتاجع الذي ن�شهده الي�م يف اأغلب دوائر 
اأمام اجلهات املخت�شة  الفا�شدين  التكاتف وك�شف  داعيًا املخل�شن اىل  الدولة، 

مهما كان من�شبهم يف الدولة وانتماوؤهم.

تعديل  الحد،   ، العبادي  حيدر  ال�زراء  رئي�س  مكتب  نفى  بغداد_متابعة:   
التفاق النفطي بن احلك�مة املركزية مع حك�مة اقليم كرد�شتان ، يف حن 
اكد بان التفاق الذي وقع يف اأواخر عام 2014 ين�س على ت�شليم نفط كرك�ك 
ال�%17 من امل�ازنة اىل  الإقليم اىل �رصكة �ش�م� مقابل اطاق ن�شبة  ونفط 

كرد�شتان.
" التفاق  ان  �شحفي  حديث  يف  احلديثي  �شعد  املكتب  با�شم  املتحدث  وقال 
قبل  يعّدل من  اقليم كرد�شتان مل  املركزية مع حك�مة  النفطي بن احلك�مة 
م�ازنة  ّمن يف  قد  �شُ التفاق كان  ان  احلديثي  واأو�شح  املركزية".  احلك�مة 

عام 2016.
الكرد�شتاين ال طالباين قد اعلنت، الحد  ال�طني  وكانت رئي�س كتلة الحتاد 
املا�شي، اأن رئي�س جمل�س ال�زراء حيدر العبادي وعد بتاأمن رواتب م�ظفي 

الإقليم وميزانيته مقابل ت�شليم عائدات نفط كرك�ك اإىل احلك�مة الحتادية. 

بغداد_متابعة

عراقيون يفضلون منازلهم المفخخة على مآسي النزوح 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�سق خ�سر �سليم طريقه 
بحذر �سديد على �أنقا�ض 
منزله �لقدمي وقد متلكه 

�لياأ�ض من �لعودة بعد 
عامني من �لفر�ر لكنه 

يخ�سى �أن يكون مقاتلو 
تنظيم د�ع�ض لغمو� �ملنزل 

قبل طردهم �أخري�.


