
: قالت م�س�ؤولة اأممية ، اأم�س الثالثاء، اأن "جميع جرائم 
داع�س يف العراق وال�سيما بحق الن�ساء واالطفال لن متر 

من دون عقاب".
املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�سة  املمثلة  واأكدت 
املكلفة مب�ساألة العنف اجلن�سي يف النزاعات زينب ه�ى 
ولقائها وزير  بغداد  العا�سمة  اىل  بانغ�را يف زيارتها 
بح�سب  اجلاف  حممد  جا�سم  واملهجرين  الهجرة  وزير 
احلك�مة  بدعم  املتحدة  االأمم  ا�ستمرار  لل�زارة  بيان 
عملها  عن  ف�سال  االإره���اب  �سد  حربها  يف  العراقية 
جتاه النازحني واملهجرين". وبينت بانغ�را، اأن جميع 
اجلرائم التي ارتكبتها ع�سابات داع�س االإرهابية بحق 
عقاب،  دون  من  متر  لن  العراق  يف  واالأطفال  الن�ساء 
اقرتف�ها  التي  اجلرائم  جميع  على  حماكمتهم  و�ستتم 
وان حما�سبتهم �ستتم عن طريق اتخاذ اخلط�ات الالزمة 
الدعم  تقدمي  ع��ن  ف�سال   ، للعدالة  تقدميهم  ل�سمان 
حياتهم  وتغيري  االأطفال  من  ال�سحايا  جلميع  الكايف 
اإغاثة  يف  ال���زارة  دور   ، اجلانبان  وبحث  االأف�سل.  اإىل 
لهن  الالزمة  اخلدمات  تقدمي  وكيفية  النازحات  الن�ساء 
ف�سال عن و�سع النازحني خا�سة الن�ساء التي تعر�سن 
اإرهابيي  قبل  من  واالغت�ساب  والعنف  اال�سطهاد  اإىل 
م�سرتك  �سحفي  م�ؤمتر  يف  الهجرة  وزير  وقال  داع�س. 
اإزالة كل  ال�زارة عازمة وم�رصة على   ، اإن  مع بانغ�را 
والنزاعات  احلرب  اأثناء  جنمت  التي  االجتماعية  االآثار 
خالل املرحلة التي تعر�ست فيها املحافظات العراقية 
االإرهابية، مبينا  داع�س  قبل ع�سابات  احتالل من  اإىل 
اأن اإزالة هذه االآثار االجتماعية �ستك�ن من خالل تطبيق 
التي و�سعتها  الربامج االجتماعية والثقافية والنف�سية 
�ستتحرر.  التي  واملناطق  املحررة  للمناطق  ال���زارة 
العام  االأمني  االتفاق مع ممثلة  انه مت  اجلاف  واأو�سح 
بهذا  معنية  احلك�مة  من  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  على 
امللف" الفتا النظر اىل ان "هذه اللجنة تك�ن حلقة و�سل 
االجتماعية  الأهميتها  املتحدة  واالأمم  احلك�مة  بني 
املدير  مع  التن�سيق  عن  ف�سال  وال�سحية  والقان�نية 
العام لتمكني املراأة يف االأمانة العامة ملجل�س ال�زراء 

ملتابعة هذه اللجنة.

فردو�س  القان�ن  دول��ة  ائتالف  عن  النائبة  ع��ّدت 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  م�رصوع  الع�ادي، 
خريات  لنهب  باأنه  النفط(،  مقابل  العراق  )اعمار 
االحتكارية،  ال�رصكات  ع�رص  اىل  واعادته  العراق 
يعد  امل�رصوع  هذا  مع  التعامل  ان  اىل  النظر  الفتة 

خيانة لل�سعب.
مع  “التعامل  اإن  لها،  بيان  يف  ال��ع���ادي  وقالت 

م�رصوع ترامب يعد خيانة لل�سعب العراقي والأجياله 
الالحقة ف�سال عن ك�نه احتالاًل ابديًا للعراق واعادة 
ارتكب  ال��ذي  االم��ريك��ي  اجلي�س  خملفات  ملظاهر 

جمازر ال تقل عن جمازر داع�س بحق العراقيني”.
“ت�سمني امل�رصوع على ان العراق لن  وا�سافت، ان 
ك�سف  ه�  وال�سع�دية،  االم��ارات  من  اف�سل  يك�ن 
باغراقه  ورغبته  للعراق  املعادية  ترامب  نية  عن 

والرتاجع املعماري”.
هذا  يف  امل�سي  “عدم  ب�  ترامب  الع�ادي  ون�سحت 

امل�رصوع للعراق النه �سيجعل اجلي�س االمريكي الذي 
م�اجهة  يف  املفرت�سة  ال�رصكات  حلماية  �سيك�ن 
جتب  احتالال  �ستعده  التي  العراقية  املقاومة  نريان 

مقاومته”.
ودعت احلك�مة العراقية اإن كانت احلالية او الالحقة 
ال  وان  العراقي  ال�سعب  على  امل�رصوع  عر�س  اإىل 
�ست�سع  فانها  ذلك  وبخالف  فيه،  وحدها  تت�رصف 
وال�سعب  اهلل  يغفره  لن  تاأريخي  ماأزق  اأمام  نف�سها 

العراقي”.

برّد  الربملان  رئا�سة  قيام  �سيا�سية  م�سادر  اأكدت 
قان�ن انتخابات جمل�س الن�اب التي اعدتها رئا�سة 
اجلمه�رية وذلك ب�سبب اخلالف القائم ب�ساأن و�سع 

حمافظة كرك�ك.

اإج��راء  والعربية  الرتكمانية  االط��راف  وتعار�س 
على  خا�س٬  قان�ن  وفق  اإال  "كرك�ك"  انتخابات 
على  املحلية  االنتخابات  قان�ن  ن�س  من  الرغم 

حزمة �سمانات جلميع مك�نات املحافظة.
انتخابات  ق��ان���ن  ح����ل  اخل���الف  يقت�رص  وال 
فهناك  كرك�ك٬  حمافظة  و�سع  على  املحافظات 

والن�احي٬  االق�سية  جمال�س  اإلغاء  ح�ل  خالف 
و�سن الرت�سح واإعداد ال�سجل االنتخابي وغريها من 

االأم�ر.
دمج  اىل  الداعي  االجت��اه  اال�سكاليات  هذه  وتعزز 
انتهاء  تزامن  مع  وال�سيما  املحلية٬  االنتخابات 

والية مف��سية االنتخابات يف ايل�ل املقبل.

اعلن رئي�س جمل�س ق�ساء الفل�جة مبحافظة االنبار 
الي�م ،الثالثاء، عن انعقاد امل�ؤمتر االمني الع�سائري 
االول يف مدينة الفل�جة ملناق�سة تداعيات حادثة 

اختطاف �سائقي ال�ساحنات يف الرحالية .
وقال ال�سيخ طالب احل�سناوي العي�ساوي يف ت�رصيح 
امل�ؤمتر  ان"  ن��ي���ز(،  )اجل���رن��ال  ملرا�سل  خا�س 
عمليات  قائد  بح�س�ر  االن  ينعقد  ال��ذي  الع�سائر 

�رصق االنبار الل�اء الركن �سعد حربية وقيادات من 
ووجهاء  �سي�خ  جميع  وبح�س�ر  وال�رصطة  اجلي�س 
تداعيات  ملناق�سة  االنبار  يف  عي�سى  الب�  ع�سرية 
الرحالية  يف  ال�ساحنات  �سائقي  اختطاف  حادثة 

من قبل العنا�رص االرهابية واالجرامية".
الفل�جة  وحك�مة  عي�سى  الب�  ان" ع�سائر  وا�ساف 
يف  الدولة  ون�ساند  والق�ساء  القان�ن  مع  املحلية 
الب�  وع�سائر  االرهابي  داع�س  تنظيم  �سد  احلرب 
التنظيم  لدحر  االمنية  االجهزة  كافة  مع  عي�سى 

وحماربة فكرهم ومن خطف ال�سائقني يف الرحالية 
لي�س�ا من الب� عي�سى اطالقا ك�ن االرهاب ال ينتمي 

لع�سرية وقبيلة عراقية".
وا�سار اىل ان" حادثة اختطاف �سائقي ال�ساحنات 
التي  الفل�جة  عامرية  عن  تبعد  ار���س  يف  متت 
ي�سكنها 150 كم جن�ب غرب ق�ساء العامرية التي 
ي�سكنها ع�سائر الب� عي�سى ولي�ست خا�سعة ل�سيطرة 
مقرات  هناك  لدينا  ي�جد  وال  الع�سائر  مقاتلي 

ع�سائرية". 
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الكتل التقليدية تعيد تحالفاتها و »األغلبية السياسية« هاجس الجميع للمشاركة في الحكومة المقبلة

الحشد الشعبي يقتل 3 انتحاريين بعملية أمنية 
جنوب شرقي سامراء

الكشف عن محادثات أميركية عراقية "سرية" 
إلنهاء وجود PKK في سنجار

القانون: التعامل مع ترامب بإعمار العراق مقابل النفط "خيانة للشعب"

"كركوك" ترفع االنتخابات المحلية من جدول أعمال البرلمان

عقد المؤتمر األمني العشائري في الفلوجة لمناقشة حادثة اختطاف 
سائقي الشاحنات في الرحالية 

النائب المنصوري يدعو الحكومة إلى الموافقة على 
استئناف العمل بمشروع تأهيل طريق الزبير سفوان 

امنية جن�ب �رصقي  انتحارين بعملية   3 الثالثاء،  اأم�س  ال�سعبي،  قتلت ق�ات احل�سد 
�سامراء.وقال فريق االعالم احلربي ان “ق�ات احل�سد ال�سعبي الل�اء 313 قتل ثالثة 
اطراف  يف  املنت�رصة  االمنية  القطعات  ا�ستهداف  حاول�ا  لداع�س  تابعني  انتحارين 

منطقة ال�سل�عية جن�ب �رصقي �سامراء”.
وا�سار امل�فد اىل “ا�سابة امل�س�ر احلربي ح�سني ال�سماوي باإطالق ناري يف �ساقيه 

اثناء عملية الدهم وامل�اجهة مع االنتحاريني قبل قتلهم جن�ب �رصقي �سامراء”.

ك�سف نائب ايزيدي يف برملان ك�رد�ستان عن وج�د حمادثات بني ال�اليات املتحدة 
االمريكية،واحلك�مة العراقية،ب�ساأن انهاء وج�د حزب العمال الك�رد�ستاين PKK يف 
اقليم ك�رد�ستان، الفتًا النظر اىل ان هذا امللف �سيح�سم بعد انتهاء احلرب على داع�س 
دوغال�س  العراق  يف  االمريكي  ال�سفري  بني  باملحادثات  "نرحب  قال   ، �سام�  �سيخ   .
�سيليمان واحلك�مة العراقية ب�ساأن انهاء وج�د حزب العمال الك�رد�ستاين PKK يف 

�سنكال وبقية مناطق اقليم ك�رد�ستان ".
حل�سم  حان  قد  ال�قت  باأن  قناعة  اىل  ت��سلت  املتحدة  "ال�اليات  بالق�ل  م��سحًا 
الق�ساء على داع�س يف  . و�سيتم ح�سم هذه امل�ساألة بالتزامن مع   PKK ملف وج�د 
العراق )طرده من امل��سل( ". �سيخ �سام�، ك�سف عن اأن تدخل االمريكيني على عالقة 
ايجاد  بهدف   PKK لدعم  املالكي  ن�ري  ال�سابق  ال�زراء  رئي�س  وجه�د  مبحاوالت 

م�طىء قدم له يف مدينة �سنكال )120 كم �سمال غرب امل��سل( .
وتابع " املحادثات االمريكية العراقية ب�ساأن ملف وج�د PKK �سي�سهم يف حل الكثري 

من امل�ساكل يف �سنكال التي يعلن احلزب نف�سه فيها ككيان م�ستقل ".
PKK وبحجة دفاعه عن االيزيديني ، ن�رص ق�ة من م�سلحيه يف جبل �سنكال  وكان 
وزاد من عددهم الحقًا ، ويرف�س حاليًا اخلروج من املنطقة على الرغم من الدع�ات 
امل�جهة اليه من االدارة املحلية ملدينة �سنكال وحك�مة اقليم ك�رد�ستان واخلارجية 

االمريكية واملجل�س الروحاين االيزيدي وجمل�س حمافظة نين�ى .
وكانت القن�سلية العامة االمريكية يف اربيل، افادت باأن ال�اليات املتحدة تعد حزب 
العمال الك�رد�ستاين PKK منظمة ارهابية،وال ميكن ان يك�ن له  اأي دور يف �سنكال 
)�سنجار( �� 120 كم �سمال غرب امل��سل �� لك�نه �سيعرقل امل�ساحلة وع�دة النازحني .
 PKK على  �سغ�طها  من  كّثفت  املتحدة  ال�اليات  ان  مطلع،قال  خا�س  م�سدر 
وغرب  ك�رد�ستان  اقليم  �س�ؤون  يف  لتدخالتها  حداً  لت�سع  احلزب  قيادة  حذرت  كما 

ك�رد�ستان )ك�رد�ستان �س�ريا(.

املن�س�ري  ر�سا�س  عادل  الب�رصة  حمافظة  عن  النيابية  بدر  كتلة  عن  النائب  دعا 
االمانة العامة ملجل�س ال�زراء ووزراة التخطيط اىل امل�افقة على ا�ستئناف م�رصوع 
تاهيل طريق زبري_ �سف�ان بطريقة الدفع باالآجل مبينا ان الفائدة تبلغ 6 باملئة على 

غرار البن�ك العراقية كما يقدم امل�رصوع خدمة كبرية للب�رصيني.
28 ان هذا امل�رصوع مهم وحي�ي وقد  الثالثاء  اأم�س  وقال املن�س�ري يف بيان له 
ح�سل على م�افقات عديدة منها م�افقة وزارة املالية، مبينا انه متت املبا�رصة به 
عام 2012 اال انه ت�قف عام 2015 بقرار وقف جميع امل�ساريع ب�سبب عدم ت�افر 
العراق  بني  يربط  الطريق  هذا  ان  املن�س�ري  وبني  الالزمة.  املالية  التخ�سي�سات 

والك�يت والبد من العناية به خ�س��سا مع كرثة احل�ادث امل�رية الكارثية فيه.
ولفت املن�س�ري النظر اىل ان عدم ت�افر التخ�سي�س املايل مت حله عن طريق اتفاق 

ال�رصكة املنفذة مع البن�ك الربيطانية لتم�يل امل�رصوع ومقابل ف�ائد قليلة.
ووزارة  ال���زراء  ملجل�س  العامة  االمانة  بني  ما  ي��رتاوح  امل�رصوع  ان  اىل  واأ�سار 

التخطيط.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ويف ظل �رصاع امل�ساريع احلالية، فاإن حراك خمتلف 
الق�ى يهدف اإىل »رفع ال�سقف التفاو�سي للتحالفات 
يناور  »العبادي  باأن  امل�سادر  وت�ست�سهد  املقبلة«. 
اأو  جديد،  حزب  اإن�ساء  مقّربيه  اأم��ام  ويطرح  حاليًا 
دولة  داخل  املفاو�سات  �سقف  لريفع  جديدة  قائمة 
القان�ن«، وذلك يف وقٍت يحاول فيه ال�سدر وعاّلوي 
تقريب وجهات النظر، وحماولة اإنتاج حتالٍف »عابر 
للط�ائف«. وتطرح »كتلة دولة القان�ن« بزعامة ن�ري 
املالكي، م�رصوع »االأغلبية ال�سيا�سية«، الإعادة اإنتاج 
اأغلبية نيابية تعّبد الطريق اإىل قلب امل�سهد ال�سيا�سي . 
ويف املقابل يت�افق م�رصوع زعيم »التيار ال�سدري« 

وه�  لل�سارع،  الرئي�سي  املطلب  مع  ال�سدر،  مقتدى 
اأعلن  اإذ   ، الف�ساد«.  وحماربة  ال�سيا�سي  »االإ�سالح 
املالكي  ن���ري  ع���دة  رف�سه  م��ّرة  من  اأك��رث  ال�سدر 
القائم  احلراك  يف  ال�سدر  ويرى  ال���زراء.  رئا�سة  اإىل 
االنتخابي«  والقان�ن  املف��سية  ب�»تغيري  واملطالب 
بابًا للحدِّ �� قدر امل�ستطاع �� من عدد مقاعد املالكي 
وحلفائه يف الربملان. كذلك، يتقاطع م�رصوع ال�سدر 
ع��اّلوي،  اإي��اد  »ال�طنية«  كتلة  رئي�س  م�رصوع  مع 
وحتقيق  املدنية  الدولة  وبناء  »االإ�سالح  اإىل  الداعي 
احلالية«،  ال�سيا�سة  منط  وتغيري  االجتماعية  العدالة 
»نظيفة«  باأخرى  ال�سيا�سية  ال�ج�ه  با�ستبدال  وذلك 

�سبيهة بحك�مة »التكن�قراط« احلالية.
يف  بالبقاء  اخل��ا���س  م�رصوعه  فله  ال��ع��ب��ادي،  اأم��ا 

يخّ�له  حتالٍف  وبناء  ثانية  ل�الية  احلك�مة  رئا�سة 
مقب�لية  االأّول  باأمرين:  االآن  اإىل  ي�سطدم  لكنه  ذلك، 
والثاين  املختلفة،  الق�ى  لدى  املن�سب  يف  البقاء 
باإجماع  فالعبادي،  لذلك.  وامل�ؤّيد  الداعم  الطرف 
»خيار  اأو  املرحلة«،  »خيار  ه�  العراقيني،  الفرقاء 
»االنت�سارات  على  ه�  يعّ�ل  حني  يف  الالخيار«، 
والدعم  عهده،  يف  ُحّققت  التي  داع�س«  تنظيم  على 
على  والربيطاين  االأم��ريك��ي  حتديداً   �� له  اخلارجي 
�� لكن ذلك كله مره�ٌن مبن زّكاه من خلف  ما يبدو 
عن  رفيعة،  �سيا�سية  م�سادر  تعرّب  هنا  الك�الي�س. 
»التململ من االرتهان اخلارجي«، االأمر الذي اأّدى اإىل 
ال�رصاع  �ساحة  وتركه يف  العبادي  عن  الدعم  �سحب 
تطرح  مل  مقابلة،  جهة  ويف  حليف.  ع��ن  والبحث 

وا�سح  م�رصوع  اأي  االآن  حتى  ال�سّني  املكّ�ن  اأطراف 
يف ظل غياب قيادٍة حقيقية تعك�س تطلعات �رصائحه، 
قيادة  ل�الدة  بنّية  ي�سي  الك�الي�س  يف  يدور  ما  لكن 
اخلنجر،  خمي�س  االأعمال  رجل  م�سعى  وه�  جديدة، 
ومللمة  الداخلي«،  ال�سني  »البيت  ترتيب  اإع��ادة  اإىل 
من  مدع�مًا  ال��ع��راق،  حميط  يف  املتناثرة  وج�هه 
مع  بالت�ازي  والع�سائرية.  »البعث«  قيادات  بع�س 
ذلك، مل يت�سح امل�قف الكردي من االنتخابات بعد، 
البارزاين،  م�سع�د  االإقليم  زعيم  رف�س  خ�س��سًا مع 
خ��س الغمار االنتخابي، اإ�سافًة اإىل خالفاته احلاّدة 
مع بقية الق�ى الكردية، والنقمة ال�سعبية على اأدائه، 
ال�سيقة  ف�ساد م�ست�رص يف دوائره  يف ظل حديث عن 

و�سل اإىل حد مئات املاليني من الدوالرات.
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