
اأعييرب اميير االيزيدية يف العييراق والعامل حت�سيين �سعيد 
بييك، اأول اأم�س االأحد، عن �سكره لقوات احل�سد ال�سعبي على 
حترييير مناطق االيزيدية وت�سليمها اإىل االهايل، موؤكدا اأن 
احل�سييد �سطر اروع املالحم يف كل بقعة من ار�س العراق، 
يف حيين دعا ال�سباب االيزيييدي اإىل االن�سمام لت�سكيالت 

احل�سد.
وقييال �سعيييد بييك يف بيييان �سحفييي ،  “با�سمييي وبا�سم 
املجل�ييس الروحيياين االيزيدي اعيير عن خال�ييس امتناين 
وتقديييري العميقن لقييوات احل�سد ال�سعبييي الذين �سطروا 
اروع املالحييم البطولييية يف كييل بقعة من ار�ييس العراق 
وا�ستطاعييوا ان يعيييدوا املجييد والهيبيية للدوليية العراقية 

وانت�رصوا على ارهابيي تنظيم داع�س يف كل مكان”.
واأ�سيياف اأنه “يف هذه االبادة التي ارتكبها تنظيم داع�س 
االرهابييي بحقنييا كايزيدييين ، موقف االخييوة يف جنوب 
العييراق كييان م�رصفا وخا�سيية االخوة ال�سيعيية ، حيث ان 
ا�ست�سهيياد ابن الب�رصة ، الطيار ماجييد التميمي على جبل 
�سنجار والفتوى التاريخية التي ا�سدرها اية اهلل العظمى 
ال�سيييد علي ال�سي�ستيياين )دام ظله (  بتحرمي الدم االيزيدي 
�سوف تبقى �سواهد تاريخية عالقة يف اذهاننا ومواقفهم 

ال تن�سى”.
واأكييد االأميير حت�سيين اأن “احل�سييد ال�سعبييي خييالل االيام 
املا�سييية ا�ستطاع ان يحرر العديد ميين مناطق االيزيدية 
يف جنييوب �سنكييال وخا�سة قرييية “كوجييو” التي نزفت 
كاكيير جييرح ايزيدي ، وهييذا االنت�سار الكبيير حتقق بعد 
ان�سمييام العديييد ميين ال�سبيياب االيزيدييين اىل �سفوفهييم 
لكييي يقاتلييوا تنظيييم داع�ييس جنبييا اىل جنييب مييع بقييية 
القوات العراقية”. واعييرب �سعيد بك عن �سكره لي”ال�سباب 
االيزيدي الذين التحقوا بت�سكيالت احل�سد ال�سعبي للدفاع 
عيين مناطقهييم”، م�سيفييا “اوجييه ندائييي لبقييية �سبابنا 
االيزيدييين لالن�سمييام اىل هذه القييوى العراقية اخلال�سة 
، ميين اجل م�سييك االر�س وحماية هييذه املنطقة بعد زوال 
احتالل داع�س  وبالتن�سيق الكامل مع احلكومة العراقية”.

لي  الهبابي  نهلة  االئييتييالف  عيين  اليينييائييب  وقييالييت 
“م�ساعي بارزاين لت�سكيل قوة  »اجلورنال نيوز« ان 
عربية من ع�رصة االف مقاتل قادرة على حترير البلد 
الدعم الذي يتلقاه من اخلارج   ، دليل على  بالكامل 
“واملحت اىل انه “لو كان التمويل داخليًا ملا بقيت 

البي�سمركة بال رواتب”.
فيه  تقرتب  الذي  الوقت  هذا  اختيار  عن  وت�ساءلت 
قوة  “لت�سكيل  داع�س  هزمية  من  العراقية  القوات 
ع�سكرية ” وعّدته “دليال على  التمدد الكردي و�سم 

مناطق عربية لالقليم”.
الإمييرة  تخ�سع  االميينييييية  الييقييوات  “كل  ان  وقييالييت 
تكون  ان  واملفرت�س  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 

البي�سمركة اي�سا باإمرته “.
الع�سكرية  للت�سكيالت  املقاتلن  ان�سمام  �سبب  وعن 
“�سعف احلكومة  غر املرخ�سة ، قالت الهبابي ان 
املركزية وحالة البلد االقت�سادية دفعت ال�سباب اىل 

االنخراط يف اي ت�سكيل ع�سكري طمعا بالراتب”.
وحذرت الهبابي من توجيه بنادقنا اىل انف�سنا “يف 
خالل  من  العرب  بن  داخلي”  اقتتال  اىل  ا�سارة 

ت�سكيل البارزاين لقوة عربية”.
حترير  “بعد   : انييه  بالقول  ت�رصيحها  واختتمت 
الع�سكرية   القوات  وان�سحاب  داع�س  من  املو�سل 
احل�سد  بوجه  بنادقها  �ستوجه  بييارزاين  قوات  فان  

ال�سعبي”.
وك�سف النائب عن التحالف الوطني ،ر�سول را�سي، 
لي »اجلورنال نيوز« عن قيام رئي�س اقليم كرد�ستان 
وتدريب  باعداد  بييارزاين  م�سعود  واليته  املنتهية 
مقاتل،  االف   10 بي  تقدر  العرب  من  ع�سكرية  قوة 
باال�سافة اىل القوات الرتكية املوجودة يف املو�سل 

للدفاع عن اهدافهم وم�ساحلهم”.
وقت  يف  ك�سفت  قد  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  وكانت 
الييدويل   التحالف  من  وفييد  مع  بحثت  اإنها  �سابق 
بالتعاون  وذلك   ، حمرتفة"  "قوة  ت�سكيل  اإمكانية 

الدولين  امل�ست�سارين  ميين  فريق  مييع  والتن�سيق 
واملخت�سن يف هذا املجال.

اإنها اجتمعت مع  وقالت احلكومة يف بيان �سحفي 
االأمركية  الدفاع  وزارات  ميثل  ا�ست�ساري  فريق 
والريطانية واالأملانية �سمن التحالف الدويل وذلك 
يف اإطار حملة االإ�سالح يف اإقليم كرد�ستان ال�سيما 

فيما يت�سل بالبي�سمركة.
االقليم  حكومة  رئي�س  ان  اىل   ، البيان  واأ�ييسييار 
"االقليم  ان  االجتماع  خالل  اكد  بارزاين  نيجرفان 
على   2003 يف  ال�سابق  النظام  �سقوط  عقب  ركز 
م�سرة االعمار والبناء يف املدن من دون االلتفات 

احلكومة  بان  منها  ظنا  ع�سكرية،  قوة  ت�سكيل  اىل 
البالد  يواجه  قد  خطر  اي  بييدرء  �ستتكفل  العراقية 
عموما، اال ان بغداد اخفقت يف مهمتها عندما هاجم 
واملحافظات  املناطق  من  العديد  داع�س  تنظيم 

العراقية عام 2014" ح�سب تعبره.
تقلبات  اىل  ادت  التغيرات  تلك  اأن"  البيان  واكييد 
واملنطقة  العراق  ي�سهدها  كان  التي  التوازنات  يف 
نظامية  قييوات  بت�سكيل  البدء  ارتاأينا  لييذا  �سابقا، 

وحمرتفة يف االإقليم".
للوفد  قييدم  الع�سكري  الوفد  اأن   ، البيان  واأو�ييسييح 
بارزاين،  نيجرفان  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  الكردي، 

تقريرا موؤلفا من 35 مادة فيما يتعلق بهذا اجلانب.
بالتقرير  رحبوا  الكرد  امل�سوؤولن  اأن   ، البيان  وذكر 
الفتا  الع�سكري،  اال�ست�ساري  الفريق  قدمه  الييذي 
اإقليم  رئا�سة  على  �سُيعر�س  التقرير  اأن  اإىل  االنتباه 

كورد�ستان للتباحث ب�ساأنه.
الدويل،  التحالف  من  جزءا  كورد�ستان  اإقليم  وُيعد 
ولوج�ستيا  ع�سكريا  دعمه  ي�ستمر  اأن  كذلك  ويريد 

مثلما كان �سائدا يف ال�سنوات القليلة املا�سية.
الإقليم  الر�سمية  امل�سلحة  القوات  هي  والبي�سمركة 
االإرهيياب  مقارعة  يف  حا�سما  واأدت  كورد�ستان، 

واإبعاد خطره املتمثل بداع�س عن حدود االإقليم.

بعد  بذلت  حكومته  اإن  بيييارزاين  نيجرفان  وقييال 
ومل  البناء  جمال  يف  م�سنية  جهودا   2003 عام 
الع�سكرية  القوات  تطوير  على  وقتئذ  تركيزها  يكن 
اأن امللف الدفاعي كان يقع على عاتق  على اعتبار 

احلكومة العراقية.
اأي  عنا  �سرتد  بغداد  حكومة  اأن  نعتقد  كنا   ، وتابع 
هجوم  لكن  خارجي  طرف  اأي  من  هجوم  اأو  �سغط 
االأو�ساع  كل  وتغرت  اعتقادنا  خطاأ  اثبت  داع�س 
و�سار من ال�رصوري اأن نبني قوة ع�سكرية حمرتفة 
لت�سبح  البي�سمركة  قييدرات  نطور  واأن  لكورد�ستان 

جي�سا مهنيا".
التي  االأماكن  القوات وال  بعد مهام هذه  يعرف  ومل 
كانوا  اذا  ومييا  جنودها  طبيعة  وال  فيها  �سنتت�رص 

�سيكونون من البي�سمركة اأ�سال .
احلكومة  وتوت،  ا�سكندر  النائب  دعا  ال�سدد  وبهذا 
اإقليم كرد�ستان م�سعود  رئي�س  اإيقاف جتاوزات  اإىل 
و�سعف  له  تركيا  اإ�سناد  اىل  االأمر  عازيا  بييارزاين، 

احلكومة وجماملة الكتل ال�سيا�سية.
وقال وتوت يف ت�رصيح �سحفي اإن “جتاوزات رئي�س 
االآونة  االإقليم املنتهية واليته بداأت تت�ساعد خالل 
االأخرة ب�سبب ال�سعف احلكومي واإ�سناد تركيا له ما 

جعل التهديدات باالنف�سال ال رادع لها”.
االنف�سال  على  الكرد  اأ�رص  حال  “يف  اأنه  واأ�ساف 
احلدود   2003 قبل  ما  حييدود  اىل  الرجوع  عليهم 

الر�سمية لالإقليم”.
اتخاذ  على  قييادر  غر  النواب  “جمل�س  بيياأن  واأفيياد 
املجامالت  ب�سبب  االإقليم  �سيا�سة  جتاه  موقف  اأي 
الكتل مب�سالح مع  روؤ�ساء  اغلب  وارتباط  ال�سيا�سية 

كرد�ستان”.
نيجرفان  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�س  وكييان 
البارزاين عّد، اأن بناء عالقات جرة جيدة مع بغداد 
“امل�ستاأجر  بن  ملا  امل�سابهة  العالقة  من  اأف�سل 
ا�ستقالل  بيياإمييكييان  اأنييه  بيين  حيين  يف  واملوؤجر”، 
امل�ساكل  بع�س  معاجلة  يف  امل�ساهمة  كرد�ستان 

االإقليمية والدولية.
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متابعون: مشروع »القمر السني« سيكون بديال عن داعش في العراق

عمليات الرافدين: داعش ينوي استهداف المحافظات 
الجنوبية خالل شهر رمضان

تحذيرات من تقسيم العراق بعد القضاء على “داعش”

القانونية النيابية تشدد على ضرورة تفعيل ومتابعة 
قضايا اإلرهاب والفساد

داع�س  ع�سابات  ان  االثنن،  اأم�س  الرافدين،  عمليات  قيادة  اأكدت   : متابعة  بغداد_ 
االإرهابية تنوي ا�ستهداف املحافظات اجلنوبية خالل �سهر رم�سان، معلنة ا�ستنفار 
املك�سو�سي  ابراهيم  اللواء علي  العمليات  قائد  وذكر  ذلك.  االمنية الف�سال  االجهزة 
يف بيان �سحفي ، ان “املعلومات اال�ستخبارية املتوافرة تفيد بنوايا جماميع داع�س 
�سمن  الواقعة  املحافظات  ومنها  اجلنوبية  املحافظات  ا�ستهداف  يف  االرهابية 
وا�سط وذي قار واملثنى ومي�سان بعجالت  الرافدين وهي حمافظات  قاطع عمليات 
للتغطية  بائ�سة  “حماوالت  ذلك  �سهر رم�سان”، عادا  نا�سفة خالل  مفخخة واحزمة 
قواتنا  جهود  كل  “ا�ستنفرنا  وا�ساف،  والتحرير”.  الن�رص  معارك  يف  هزائمهم  على 
الع�سكرية واالمنية لتفويت الفر�سة على االرهابين يف النيل من املواطنن االبرياء 
واف�سال جميع خمططاتهم االرهابية”، م�سددا على “متابعة عمل ال�سيطرات اخلارجية 
الفطور  الق�سوى طيلة رم�سان وخ�سو�سا يف وقتي  وان يكون االنذار فيها بحالته 
وال�سحور”. واأ�سار اإىل “اإجراء التفتي�س اليومي جلميع الكراجات وال�سوارع الرئي�سية 
بوا�سطة الكالب البولي�سية والتعامل بحزم مع �سائقي العجالت املخالفن لتعليمات 
غلقها  مبوعد  وااللتزام  املقاهي  عمل  متابعة  عن  ف�سال  االمنية  واملفارز  املييرور 
وهو ال�ساعة 12 بعد منت�سف الليل وحما�سبة املخالف من ا�سحابها والتاأكيد على 

اجازتها الر�سمية وعلى عدم ال�سماح بدخول من هم دون �سن 18 �سنة”.

بغداد_ اجلورنال نيوز : حذر ائتالف “دولة القانون”، اأم�س االثنن، من مغبة تق�سيم 
العراق يف مرحلة ما بعد الق�ساء على “داع�س” االرهابي.

التي  “املوؤمترات  ان  نيوز«،  »اجلورنال  لي  را�سي  ر�سول  االئتالف  النائب عن  وقال 
مطلوبون  ا�سخا�س  يح�رصها  والتي  بروك�سل  و  انقرة  كموؤمتر  اخلييارج  يف  تعقد 

للق�ساء العراقي، متول من قبل دول معادية للعراق هدفها تق�سيم البالد”.
“البوادر  بداأت من خالل التدريبات احلا�سلة يف املو�سل، حيث يقوم  وا�ساف ان 
رئي�س اقليم كرد�ستان املنتهية واليته م�سعود بارزاين باعداد وتدريب قوة ع�سكرية 
يف  املوجودة  الرتكية  القوات  اىل  باال�سافة  مقاتل،  االف   10 بي  تقدر  العرب  من 

املو�سل للدفاع عن اهدافهم وم�ساحلهم”.
وك�سفت تقارير �سحافية عن عقد “اجتماع” يف امركا حت�رصه �سخ�سيات �سيا�سية 
بع�سها مطلوبة للق�ساء مثل رافع العي�ساوي، وطارق الها�سمي، واخرين جتار بينهم 
خمي�س اخلنجر يف ظل خالفات �سديدة بن اال�سماء املذكورة حول حماور املوؤمتر 

و”زعامة املكون ال�سني”.

اىل  الق�ساء  اللبان  �سادق  النيابية،  القانونية  اللجنة  ع�سو  دعا   : متابعة  بغداد_ 
متابعة الق�سايا الف�ساد واالرهاب واالبتعاد عن الق�سايا الكيدية التي تاأخذ من وقت 

الق�ساء وت�سيء اىل وحدة املجتمع العراقي".
بها  ت�سغل  الكيدية  الق�سايا  من  الكثر  "هناك  ان  �سحفي،  بيان  يف  اللبان  وقال 
املحاكم، وتوؤثر �سلبًا يف �سمعة الق�ساء، على اعتبار اأن من يرفع هذه الق�سايا قا�سد 
فيها اال�ساءة، او الت�سقيط ال�سيا�سي او ال�سخ�سي". واأعرب عن "اأمله بان يقوم الق�ساء 
بالتدقيق بجميع الق�سايا املرفوعة اأمامه، وعدم ال�سماح بهكذا دعاوى التي تخل يف 
الن�سيج االجتماعي و�سمعة الق�ساء، وتوؤخر عمل الق�ساء". واو�سح "هناك الكثر من 
، لذا على رئي�س جمل�س لق�ساء االعلى  الق�سايا متاأخرة يف الق�ساء، مل يتم ح�سمها 
ب�رصورة توجيه املحاكم والق�ساة بعدم تروج الدعاوى الكيدية الوا�سحة التي تاأخذ 

من وقت الق�ساء وت�سئ اىل وحدة املجتمع العراقي".
الق�ساء،  يف  املوجودة  املهمة  الق�سايا  ومتابعة  تفعيل  �رصورة  على  اللبان  و�سدد 
اأمله يف ان  وخا�سة املتعلقة بالف�ساد، واالرهاب، من اأجل احقاق احلق" معربًا عن 
كطريق  ال�ستخدامه  واملغر�سن  الفا�سدين  لبع�س  اأداة  يكون  ال  وان  الق�ساء،  يرتفع 

لالإ�ساءة اىل االخرين".

تحذيرات من جيش “عربي” يؤمن لبارزاني توسيع حدود إقليم كردستان

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عّد ائتالف دولة القانون 
الذي يتزعمه نائب الرئي�س 

العراقي نوري املالكي، 
اأم�س االثنني، م�ساعي 

ت�سكيل قوة ع�سكرية 
برعاية رئي�س اقليم 

كرد�ستان م�سعود بارزاين 
تهديدًا المن العراق، 

وحتقيقًا الطماع االكراد يف 
التو�سع  .

بغداد_خاص

وقال املو�سوي لي اجلورنال ان" القوى ال�سنية عملت 
عييدة حميياوالت منهييا ت�سكيل قييوة ارهابييية بغطاء 
مقاتليية املحتييل وبعدهييا ال�سيطييرة علييى احلكوميية 
وف�سلييت، واأخرى رف�س العملية ال�سيا�سية ومهاجمة 
اجلي�ييس العراقي يف املناطييق ال�سنية بهييدف تهيئة 
ارا�س خ�سبة لالإرهاب ملحاربة احلكومة وال�سيعة".
وا�سيياف ان" ال�ييرصاع قائييم علييى اعييادة العييراق 
اىل العمييق ال�سنييي  خ�سو�سييا البع�ييس ميين القييوى 
ال�سنييية ترى اأن احلكوميية العراقية " �سيياذة وقريبة 
اىل العييدو االإيييراين فبييداأ التح�سيييد مدعومييا دوليييا 
واقليميييا لتقوي�س ال�سيعة يف املنطقيية "وا�سار اىل 
ان" حلييم ال�سعودييية وقطر وتركيييا واإ�رصائيل اعادة 
النظييام ال�سنييي يف العييراق وابعاد ال�سيعيية عن دفة 
احلكييم لكونهم م�سدر ازعاج لدول اخلليج وا�رصائيل  

وقطييع الطريق امييام الهالل ال�سيعي الييذي بدا ينموا 
ميين خييالل �سيطييرة احل�سييد علييى اجييزاء كبييرة من 

املحافظات الغربية و�سوال اىل �سوريا".
وكان النائب يف الرملييان وع�سو اللجنة اخلارجية 
يف جمل�ييس النييواب٬ ظافيير العيياين٬ املييح اىل ظهور 

"الهالل ال�سيعي". "قمر �سني" ي�سارع 
 وقال العاين "اإذا كانت هناك ف�سائل م�سلحة حتدثت 
عيين هييالل �سيعييي ٬ فاإنييه بالتاأكيد �ستكييون هناك 
جماميع اأو متطرفييون �سيتحدثون عن القمر ال�سني٬ 
وعندمييا يكون هنيياك انفالت يف ال�سييالح بيد اأنا�س 
غيير من�سبطيين٬ بالتاأكيييد �سيبحييث االآخييرون عن 
�سالح حلماييية اأنف�سهم٬ لذلك ميين م�سلحتنا جمًيعا 
تقوييية الدولة وموؤ�س�ساتهييا٬ واأن ُيح�رص ال�سالح بيد 
االأجهييزة االأمنييية فقط" وتابع العيياين٬ حول ماهية 
اهييداف القادة ال�سنة ميين موؤمتراتهم الدولية٬ "نحن 
نبحييث عيين دوليية ياأميين فيهييا املواطن علييى نف�سه 

ب�ييرصف النظيير عيين طائفتييه ومكونه ودينييه٬ وهذا 
الييذي ن�سعى اإليييه يف كل اجتماعاتنييا ومباحثاتنا٬ 
نريييد دوليية م�ستقليية يف قراراتها٬ وتتمتييع ب�سيادة 
كاملة٬ نريد العييراق اأن يكون عربًيا وا�سح املعامل٬ 
ونريد مغادرة مو�سوع الدين والطائفة٬ وال�سيا�سات 

االنتقامية٬ وال نريد غر ذلك".
لكيين النائب عن احتاد القييوى عبد الرحمن اللويزي٬ 
له راأي خمالف اذ يقييول ان "احل�سد ال�سعبي اجه�س 
خمططيياأ "تركيييًا كرديييًا" لتق�سيييم حمافظيية نينوى 
واال�ستيييالء علييى مناطق االيزيدييين٬ م�سرا اىل ان 
بييارزاين يعمييل علييى ا�ستئجييار بع�ييس ال�سخ�سيات 
العربية لعقد موؤمتييرات �سحفية �سد احل�سد ال�سعبي. 
وا�سار اللويزي يف حديث �سحفي٬ ان "الناطق با�سم 
ما ي�سمى �سيوخ الع�سائيير يف نينوى مزاحم احلويت 
هييو مطلييوب للق�ساء وكييان �سجينييًا لييدى مكافحة 
االرهيياب يف تلعفر قبل االحداث وهو يّدعي االن انه 

ممثل عيين الع�سائيير العربية على الرغم ميين انتمائه 
للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين". وا�ساف اأن "حزب 
البييارزاين �سعيير بخطورة املوقف بعييد حترير احل�سد 
ال�سعبييي مناطق كبييرة لاليزيدييين٬ وت�سليمها لهم 
دون احلاجيية لقوات البي�سمركيية التي تّدعي متثيلها 

لاليزيدين وتطالب ب�سم ارا�سيهم اىل االقليم". 
وتابييع اللويزي ان "البييارزاين ا�ستاأجر هييوؤالء لعقد 
موؤمتييرات �سحفية �سييد احل�سد ال�سعبييي"٬ مبينا اأن 
"املوؤمتيير طالب باعتقال رجييل دين ايزيدي ملجرد 
م�سافحتييه نائييب رئي�ييس هيئيية احل�سييد ال�سعبي ابو 

مهدي املهند�س".
 واأكد اللويزي وهو نائب عن احتاد القوى اأن "احل�سد 
ال�سعبييي اجه�ييس خطيية تركييية كردييية بالتعيياون 
مييع بع�ييس االطييراف املحلييية لتق�سييييم املحافظة 
واعالنهييا اقليمييًا طائفيًا بعد اقتطيياع اجزاء وا�سعة 

منها و�سمها اىل كرد�ستان".
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