
اأك��د رئي�س جمل���س الوزراء القائ��د العام للقوات 
امل�سلح��ة حي��در العب��ادي، اأم���س الثالث��اء، اأن 
م��ن  الراأ���س  مرفوع��ي  �سيخرج��ون  العراقي��ن 
مع��ارك حتري��ر املو�س��ل، الفت��ا النظ��ر اإىل اأن 
الق��وات امل�سارك��ة يف �سائ��ر اجلبه��ات ت�سج��ل 

�سفحة نا�سعة من �سور املالحم البطولية.
وق��ال املكت��ب االإعالمي للعب��ادي يف بيان، اإن 
"رئي���س جمل���س ال��وزراء القائ��د الع��ام للقوات 
امل�سلحة حيدر العبادي و�سل، �سباح اليوم، اىل 
مدينة املو�سل، وتفقد خطوط التما�س يف قاطع 

عمليات قادمون يانينوى".
خ��الل  اّطل��ع  العب��ادي  اأن  البي��ان،  واأ�س��اف 
اجتماعه مع كبار القادة امليدانين واملرابطن 
وال�رشط��ة  اجلي���س  يف  البطل��ة  قواتن��ا  م��ن 
االحتادية و�سائر الق��وات امل�ساركة يف عمليات 
حتري��ر حمافظ��ة نين��وى، عل��ى �س��ر املع��ارك 
واالنت�س��ارات الت��ي تتحق��ق عل��ى ايديه��م �سد 

ع�سابات داع�س االرهابية.
ع��ن  الع��ام،  القائ��د  ع��ّ�  البي��ان،  وبح�س��ب 
فخ��ره واعت��زازه ب�"م��ا يحقق��ه االبط��ال م��ن 
جمي��ع الت�سكي��الت يف كل اجلبه��ات، وال�سيم��ا 
االنت�س��ارات الكبرة التي يحققونها يف اجلانب 
االمي��ن من مدين��ة املو�س��ل والهزمي��ة املنكرة 
الت��ي مني��ت به��ا ع�ساب��ات داع���س ليل��ة ام�س 
والتي ا�سفرت عن رفع العلم العراقي يف املجمع 

احلكومي و�سائر املباين احلكومية.
واك��د العب��ادي، ان��ه ال حمال��ة من هزمي��ة هذه 
الع�سابات االرهابية وان العراقين �سيخرجون 

مرفوعي الراأ�س من هذه املعارك.
واأ�س��ار اإىل، اأن اجلي���س العراق��ي و�سائ��ر القوات 
امل�ساركة يف هذه العمليات ويف �سائر اجلبهات 
ت�سج��ل �سفح��ة نا�سع��ة م��ن �س��ور املالح��م 
البطولي��ة وتق��دم ت�سحي��ات كب��رة يف �سبي��ل 
حتري��ر كل �س��� م��ن ار���س الع��راق م��ن دن���س 

الع�سابات االرهابية.

وب��رزت تل��ك املخاوف عل��ى اإث��ر ن�س��وب ا�ستباكات 
للح��زب  التابع��ة  البي�سمرك��ة  ق��وات  ب��ن  م�سلح��ة 
الدميقراط��ي الكرد�ستاين بزعامة م�سع��ود البارزاين، 
وعنا���رش م��ن ح��زب العم��ال الكرد�ست��اين الرتك��ي 
املعار�س، الذي يتزعمه عبد اهلل اوجالن، املعتقل يف 

تركيا منذ ما يقارب الع�رشين عامًا.
ون�سب��ت اال�ستب��اكات امل�سلح��ة ب��ن الطرف��ن قب��ل 
يوم��ن يف مناطق تابعة لق�س��اء �سنجار، بعد حترك 
ق��وات البي�سمرك��ة لفر���س �سيطرته��ا عل��ى مواق��ع 

خا�سعة ل�سيطرة حزب ال�)PKK( منذ نحو عامن.
وج��اءت تلك التط��ورات متزامن��ة مع قي��ام عنا�رش 
تابع��ة حل��زب االحتاد الوطن��ي الكرد�ست��اين بزعامة 
ج��الل الطالب��اين بال�سيط��رة عل��ى مق��ر �رشك��ة نفط 
احلكوم��ة  مطالب��ة  كرك��وك،  مدين��ة  يف  ال�سم��ال 
االحتادي��ة باإن�س��اء م�سف��ى نفط��ي يف املدينة يتيح 
البنائها اال�ستفادة من امل��وارد املالية للنفط املنتج 
يف مدينته��م. وبينم��ا �سنت و�سائل االع��الم الكردية 
التابع��ة حلزب البارزاين حم��الت اعالمية حادة �سد 
ح��زب العمال الكرد�ست��اين )PKK(، اأ�سدرت رئا�سة 
اقلي��م كرد�ست��ان بيانا اك��دت فيه ان��ه "ال ميكن الأي 
ط��رف التدخل يف �س��وؤون االإقلي��م اأو اإعاقة حتركات 
البي�سمركة". واأنه "فيم��ا يتعلق باأحداث يوم اجلمعة 
2017-3-3 يف جممع خانة �سور مبنطقة �سنجار، 
ف��اإن رئي���س اإقلي��م كرد�ست��ان م�سع��ود ب��ارزاين قلق 
ج��داً وحزين ازاء ه��ذه االأحداث، واأ�س��در التوجيهات 
الالزم��ة للجه��ات املعني��ة ووزارة البي�سمركة ل�سبط 

الو�سع واحليلولة دون تف�سيه".
وبح�س��ب م�س��ادر كردية خا�سة، ف��ان ت�سكيالت من 
ق��وات البي�سمرك��ة التابعة الك��راد �سوري��ا املعروفة 
با�س��م "روج افا" �سارك��ت يف اال�ستباكات اىل جانب 

قوات البارزاين.
الكردي��ة  احلماي��ة  وح��دات  ا�س��درت  جانبه��ا  م��ن 
التابع��ة ل���)PKK( بيان��ًا طالب��ت في��ه بان�سح��اب 
ق��وات "روج افا" من �سنجار، موؤكدة ان مناطق خانة 

�سور حت��ررت من قبله��م، وهي حت��ت �سيطرتهم االآن 
ول��ن ين�سحب��وا منها. وكان��ت العالقات ب��ن احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين، وح��زب العمال الكرد�ستاين 
متوت��رة عل��ى ال��دوام، ب�سب��ب الدعم ال��ذي يحظى به 
الدميقراط��ي الكرد�ست��اين م��ن تركي��ا، ناهي��ك ع��ن 
القاع��دة اجلماهرية الت��ي يتمتع بها ح��زب العمال 
يف ال�سارع الكردي العراق��ي، وكذلك عالقاته اجليدة 
م��ع خ�س��وم احل��زب الدميقراط��ي، كح��زب االحت��اد 
الوطني الكرد�ستاين وحركة التغير ، االمر الذي يثر 
حفيظ��ة ح��زب الب��ارزاين. وق��د ا�ستغل ح��زب العمال 
الكرد�ست��اين الرتكي بروز تنظي��م داع�س يف حمافظة 
نين��وى ومناطق اخرى يف �سيف عام 2014، ليعزز 
وج��وده هن��اك بعد ط��رد داع�س م��ن ق�س��اء �سنجار، 

وه��و م��ا اوجد قلق��ا كبرا ل��دى احل��زب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين وحليفت��ه انقرة.وم��ن �س��اأن التط��ورات 
االخ��رة يف ال�ساح��ة الكرد�ستاني��ة، ان تعم��ق ماأزق 
الب��ارزاين، وتزيد من حجم ال�سغ��وط املوجهة �سده، 
�سيا�سيا واقت�ساديا وامنيا. اىل ذلك اكدت النائبة يف 
جمل���س النواب العراقي ع��ن حركة التغي��ر الكردية، 
���رشوة عبد الواح��د، "ان ما �سهده ق�س��اء �سنجار من 
اأح��داث اأخ��راً، ُنف��ذ م��ن قبل جه��ة كردي��ة داخلية". 
م�س��رة اىل ان��ه "ال نتمن��ى ان نك��ون طرف��ا يف ه��ذا 
اخل��الف الع�سك��ري، وال نقبل به، وعل��ى الطرفن ان 
يتوجه��ا اىل احل��وار ال�سيا�س��ي حلل امل�س��اكل، وكان 
م��ن املفرت�س بعد بيان احلزب الدميقراطي ان حتدث 
تهدئ��ة ولك��ن اال�ستب��اكات جت��ددت ب��ن الطرفن".  

ومب��ا ان اال�ستب��اكات ن�سبت وت�ساع��دت ُبعيد زيارة 
م�سع��ود الب��ارزاين االخ��رة اىل تركي��ا ولقاءات��ه مع 
كب��ار امل�سوؤولن ال�سيا�سي��ن والع�سكرين واالمنين 
االت��راك، فان جه��ات �سيا�سية كردية ت��رى ان ايادي 
انق��رة لي�س��ت ببعيدة عن جمري��ات االم��ور يف اقليم 
كرد�ست��ان، وال �سيم��ا اأن خ�سمه��ا املقل��ق املتمث��ل 
ب�ال��� )pkk(، بات يتحرك على نطاق اأو�سع يف اقليم 
كرد�ستان، بحيث مل يعد معزوال ومتح�سنا يف منطقة 
جبال قنديل فقط، على خط احلدود العراقية � الرتكية.  
يف ح��ن ع��دت النائب��ة ع��ن ائت��الف دول��ة القانون 
فردو���س العوادي تكرار حديث رئي�س اقليم كرد�ستان 
م�سعود ب��ارزاين عن االنف�س��ال "ا�ستهانة باحلكومة 
واالإجم��اع الوطن��ي". وقالت الع��وادي يف بيان لها ، 

ان "بارزاين عودنا على اللجوء لهذه الت�رشيحات عن 
االنف�سال حن ي�سعر بانفالت زمام االمور يف داخل 
االقلي��م م��ن ي��ده،" م�س��رة اىل ان "ب��ارزاين يحاول 
اإ�سعال ���رشاع كردي - كردي لني��ل ح�سة جغرافية 

يف كرد�ستان ليكون رئي�سا عليها".
وا�ساف��ت، "على بارزاين ان يدرك ان بغداد تعي جيدا 
االو�س��اع يف كرد�ستان وتعرف ثق��ل القوى الوطنية 
الكردي��ة التي متثل ال�سعب الك��ردي كجزء من ال�سعب 
العراق��ي الواح��د، وهذا االمر كاف ب��ان يجعل القوى 
ال�سيا�سي��ة يف بغ��داد ان تعرف بان م��ن ميثل االقليم 
لي���س ب��ارزاين و�سيا�ست��ه الدكتاتوري��ة امن��ا نخ��ب 

�سيا�سية اخرى تعمل �سمن املنظومة العراقية".
وتطرق��ت الع��وادي اىل ، امللف��ات الت��ي ت��ورط به��ا 

بارزاين والتي ما زالت مفتوحة.
ودع��ت الع��وادي احلكوم��ة اىل ، التعام��ل بحزم معه 
وان ال ت�سم��ح ل��ه  ان ي�ستاأثر مب�س��ر �سعبنا الكردي  
، وان حتا�سبه عل��ى م�سر كل دينار ذهب اىل داع�س 

وتركيا من جراء بيع النفط. 
من جانبها حذرت جلنة العالقات اخلارجية النيابية، 
من وج��ود خمطط اإقليمي الإ�سعال “حرب مكوناتية” 
يف الع��راق بع��د حتري��ر اأرا�سيه م��ن �سيط��رة تنظيم 
“داع���س” االإجرامي، يف حن دعت الكتل ال�سيا�سية 
اإىل ع��دم االجن��رار خلف تل��ك املخطط��ات بالتزامن 
م��ع االنتخابات. وق��ال ع�سو اللجن��ة النائب عبا�س 
البيات��ي يف ت�رشيح له، اإن “الدول االقليمية خططت 
حل��رب اهلية يف داخ��ل املكون الواح��د: �سنية-�سنية 
يف الو�س��ط و�سيعية-�سيعية يف اجلنوب وكذلك بداأت 

يف حرب كردية-كردية”.
واأ�س��اف البياتي، اأن االزمة االخ��رة التي ن�سبت يف 
�سنج��ار وكرك��وك بن ف�سائ��ل كردي��ة م�سلحة دليل 
عل��ى وج��ود دع��م تركي لذل��ك ال���رشاع ونخ�سى من 
ت�ساع��د املوق��ف اىل ح��رب �ساملة كردي��ة ت�سل اىل 
دول اجل��وار. ودع��ا البيات��ي الكت��ل ال�سيا�سي��ة اإىل ، 
ع��دم االجن��رار خل��ف تل��ك املخطط��ات بالتزامن مع 
االنتخابات املحلي��ة والنيابية واالبتعاد عن الت�سنج 

وتبادل االتهامات.

العبادي: العراقيون سيخرجون مرفوعي الرأس من معارك تحرير الموصل
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بغداد_متابعة

القانونية النيابية: أغلب الكتل األقليات: مذابحنا في الموصل وراء مطالبتنا باإلقليم
السياسية ترغب بدمج االنتخابات

القانون: فساد هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية 
أشد من خطر داعش

الطرفي: التوافق السياسي ال بد أن يخضع 
لمعايير منفعة المواطنين

72 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ انطالق 
عمليات "قادمون يانينوى"

بغداد_متابعة : و�سف النائب عن ائتالف دولة القانون من�سور البعيجي، الثالثاء، 
الف�ساد املوجود يف هيئة الكمارك بانه اأ�سد من خطر داع�س، مطالبًا رئي�س الوزراء 
مايل  ف�ساد  من  الهيئة  يف  يجري  ما  الإيقاف  �رشيعًا  بالتدخل  املعنية  واجلهات 
واإداري ال ميكن ال�سكوت عنه.  وقال البعيجي يف بيان ، اإن "ما يجري من عمليات 
ف�ساد مايل واإداري يف دوائر الكمارك واملنافذ احلدودية اليقل خطورة عن اأعمال 
الع�سابات االإرهابية، اإذ اأن قتل االأبرياء يف التفجرات ال يقل خطورة عن تدمر 
االأموال   ، اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سعب".  اإىل  اأ�ساًل  التي تعود  ثرواته  البلد ونهب  اقت�ساد 
الهائلة التي يتقا�ساها املرت�سون يف دوائر الكمارك ويف املنافذ احلدودية مقابل 
اإطفاء اأو تخفي�س الر�سوم الكمركية عن الب�سائع الداخلة للبالد هي اأموال يفرت�س 
اأن تدخل يف خزينة الدولة لت�سهم يف حت�سن اأو�ساع ال�سعب وبناء البلد.  واأ�ساف 
اإن ، "على جمل�س النواب خالل اجلل�سات املقبلة التحرك الإيجاد حلول تنهي هذه 
الظاهرة التي اأ�سبحت وا�سحة جلميع اأبناء ال�سعب والتي تتمثل بالف�ساد والر�سى 
نلم�س  اأن  دون  من  الكمارك  دوائر  يف  والعاملن  امل�سوؤولن  قبل  من  توؤخذ  التي 
اأي حترك ملراقبتهم وحما�سبتهم واإيقاف هذه املمار�سات التي تهدد اقت�ساد البلد 
املف�سدون  يتقا�ساها  التي  الر�سى  ظاهرة  تف�سي  خالل  من  املواطنن  ومعي�سة 
مقابل دخول الب�سائع من دون دفع الر�سوم الكمركية املقررة والتي متثل مورداً 

رئي�سيًا للبلد وقوت ال�سعب".

اأن  الطريف  حبيب  املواطن  كتلة  با�سم  املتحدث  اأكد   : نيوز  بغداد_اجلورنال 
باأم�ّس  العراق  الأن  وذلك  احلالية  االآونة  يف  وخا�سة  مطلوب  ال�سيا�سي  التوافق 
احلاجة اىل وحدة ال�سف. واأ�سار الطريف ل�”اجلورنال نيوز” اىل اأنه يفرت�س ان 
ال يكون  التوافق ال�سيا�سي على احل�ساب العام او الغتنام غنيمة �سيا�سية وهذا 
ال يعد توافقًا بل تخريبًا. واأ�ساف، اأن التوافق ال�سيا�سي على اخلطط املعدة من 
قبل الكتل ال�سيا�سية ال بد ان يت�سم بنوع من التاآزر والتكاتف بعيدا عن املنفعة 
ال�سخ�سية للو�سول اىل روؤية �سيا�سية نا�سجة يجري من خاللها تقدمي اخلدمات 
اأنه وب�سبب التحديات الراهنة املتمثلة بوجود  البناء ال�سعب العراقي، م�ستدركا 
وا�سحة  روؤية  املقبلة  ال�سنوات  خالل  تتوافر  اأن  يفرت�س  االرهابية  التنظيمات 
وبرنامج قابل للتطبيق وواقعي ويتما�سى مع طروحات الواقع ويلبي طموحات 

ال�سعب يف اال�سالح والتغير”.

بغداد_متابعة : اأعلن وزير الهجرة واملهجرين، جا�سم حممد اجلاف، اأم�س الثالثاء، 
ان 72 الف �سخ�س عادوا اىل مناطق نينوى املحررة منذ انطالق عمليات حترير 
املحافظة. وقال اجلاف، يف بيان، ان "72 الف نازح عادوا اىل مناطقهم املحررة 
م�ستمرة  "الوزارة  ان  موؤكدا  حتريرها"،  عمليات  انطالق  منذ  نينوى  حمافظة  يف 
املناطق  اال�سلية يف  �سكناهم  اماكن  اىل  املخيمات  النازحن من  بتاأمن عودة 

املحررة من داع�س االرهابي مبحافظة نينوى" .
االأجواء  تهيئة  االإ�رشاع يف  اىل  ال�سلة  ذات  والوزارات  ، احلكومات املحلية  ودعا 
الدوائر  اعادة  جانب  اىل  والكهرباء  واملاء  ال�سحية  باخلدمات  متمثلة  املنا�سبة 
قطاع  تفعيل  اىل  ا�سافة  االمني  اال�ستقرار  عودة  لغر�س  اال�سا�سية  واخلدمات 

الرتبية والتعليم لت�سجيع تلك العائالت على العودة اىل مناطقها املحررة.

مخاوف ترعب كردستان.. عودة الصراع "الكردي-الكردي" بين أحزابها الكبيرة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�أبدت �أو�ساط �سيا�سية 
و�سعبية كردية تخّوفها من 

عودة �ل�سر�ع �لكردي-
�لكردي �مل�سلح بني بع�ض 

�لف�سائل و�لقوى �لكردية، 
كما كانت عليه �حلال خالل 

ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي.

بغداد_متابعة

م�سيحية٬  "اإيزيدية٬  منظمات  ثالث  واأعلنت 
ثالثي  حتالف  ت�سكيل  االأح���د  تركمانية" 
الوطني  "التحالف  با�سم  للطائفية"  "عابر 
ي�سم  نينوى٬  الرافدين" يف حمافظة  الإقليم 
لكن  وتلعفر.  و�سنجار  نينوى  �سهل  مناطق 
املحافظات  حق  "من  اأن  يرى  الزيرجاوي 
العراقية ت�سكيل اأقاليم بالتحالف مع بع�سها 
حق  القانون  منح  كما  كرد�ستان٬  كاإقليم 
املحافظة الواحدة اإن�ساء اإقليم بعد الت�سويت 

ال�سعبي.
م�سرتك٬  �سحفي  بيان  على  رداً  ذلك  ياأتي 

للمجل�س االإيزيدي االأعلى امل�ستقل )اإيزيدي(٬ 
ومنظمة الرافدين )م�سيحية(٬ ومنظمة اإنقاذ 
ت�سكيل  فيها  اأعلنت  )م�سلمة(٬  الرتكمان 
الوطني  "التحالف  با�سم  ثالثي  حتالف 
التي  العراق  اأقليات  الرافدين" يجمع  الإقليم 
منذ  النهرين  بن  ما  بالد  منطقة  "�سكنت 
مرتبطة  ذاتية  اإدارة  �سمن  ال�سنن  اآالف 

بحكومة بغداد.
"اإقليم  �سعار  حمل  ال��ذي  البيان  واأو���س��ح 
االأقليات  ال�ستقرار  اأكيدة  �سمانة  الرافدين 
ثالث  من  يتكون  االإقليم  اأن  العراق"٬  يف 
و�سهل  وتلعفر  "�سنجار  وه��ي  حمافظات 
واالأدي��ان  القوميات  متعدد  كاإقليم  نينوى٬ 

املناطق  وت�سم  العراقية".  وال��ث��ق��اف��ات 
والقوميات  االأديان  معظم  املذكورة  الثالث 
"املهد  تعد  اأنها  كما  العراقية٬  وامل��ذاه��ب 
تنت�رش  مل  بع�سها  واأدي��ان  لقوميات  االأول" 
فق�ساء  اأخ����رى٬  ع��راق��ي��ة  منطقة  اأي���ة  يف 
�سنجار منطقة للديانة االإيزيدية حيث ي�سكل 
االإيزيديون االأغلبية العظمى من �سكنته٬ وهم 
الكردية٬ ويقع يف جبل �سنجار  القومية  من 
الديانة٬  هذه  الأتباع  املقد�س"  "الل�س  معبد 
من  جتمعات  توجد  �سنجار  اأط���راف  وعلى 
نينوى  �سهل  اأما  والرتكمان.  وال�سبك  العرب 
فهي منطقة ذات اأغلبية م�سيحية وفيها اأقدم 

اأهم االأديرة والكنائ�س امل�سيحية.  

ال�سيا�سية  الكتل  اأغلب  توجه  عن  الثالثاء،  النيابية،  القانونية  اللجنة  ك�سفت 
لدمج االنتخابات املحلية والنيابية لعدة ا�سباب، م�سرة اىل وجود توافق على 
الهاليل يف  ابت�سام  اللجنة  وقالت ع�سو  ليغو” املعدل.  “�سانت  نظام  اعتماد 
ت�رشيح لها، اإن “اللجنة القانونية ب�سدد ادخال مقرتحات ومداخالت النواب 
اع�ساء  قبل  ومناق�سته من  قراءته  الذي متت  االنتخابات  قانون  على مقرتح 
اأن االجتاه العام الأغلب الكتل يتجه نحو  املجل�س مرتن”. واأ�سافت الهاليل، 
تاأجيل انتخابات جمال�س املحافظات ودجمها مع االنتخابات النيابية العام 
االجتاه  اأن  القانون،  دولة  ائتالف  عن  نائبة  وهي  الهاليل  واو�سحت  املقبل. 

العام يذهب اي�سا اىل اعتماد نظام )�سانت ليغو املعدل( وبواقع )بوينت 7( .
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