
ت�س��تبعد قيادات يف بع�ض الكتل ال�سيا�سية يف حمافظة 
الب�رصة ان يتم ان�س��اء اقلي��م يف املحافظة, م�ؤكدين ان 
اقامته ب�س��كل اداري ممكن بعد ا�س��تتباب االو�ساع يف 
عم�م العراق وم�افقة اجلهات املعنية واولها املرجعية 
الدينية ملا له من اثر يف م�س��تقبل العراق كدولة. ويرى 
النائ��ب عن حمافظة الب�رصة فال��ح اخلزعلي من خالل 
حديث��ه للج�رنال ان "االقليم حق د�س��ت�ري لكن يجب 
ان ن��رى راأي املرجعي��ة العلي��ا يف هذه الظ��روف التي 

مي��ر بها الع��راق", علينا ان نرى هل ان االقليم �س��يحل 
م�سكلة االنق�س��امات والنزاعات ال�سيا�سية وهل �سي�حد 
العراقي��ن ام ان��ه �سيت�س��بب مب�س��اكل, مبين��ا ان اقليم 
كرد�س��تان كمث��ال اي �س��خ�ض يق�م مب�س��كلة او جناية 
فتج��د انه ال��كل يت�ج��ه اىل االقلي��م .وا�س��اف  انه يف 
حال اقامة االقليم ف�س��رى ان الكل �س��يطالب باالقليم, 
وهن��اك ا�س��ئلة منه��ا م��ن �س��يطالب باالقلي��م, هل ه� 
ال�سيا�س��ي الناجح ام ال�سيا�س��ي الفا�س��ل ام ان الق�س��ية 
ه��ي اعالمي��ة . ب��دوره يق�ل مع��اون حماف��ظ الب�رصة 
ع��ن حزب الدع�ة معن احل�س��ن للج�رنال ان الد�س��ت�ر 

العراقي �س��مح باقامة االقليم وف��ق مق�مات, والب�رصة 
لديها مق�مات كثرية متكنها ان تك�ن اقليما من ناحية 
وال���اردات, والب���رصة  املناف��ذ احلدودي��ة امل�ج���دة 
تختل��ف ه��ذا الي�م ع��ن اقليم كرد�س��تان ونح��ن نطمح 
الي���م يف الب���رصة اىل اقام��ة اقلي��م اداري واملحافظة 
حتت��ل ال�س��دارة يف اقام��ة االقلي��م, وم��ا م�ج���د يف 
كرد�س��تان يختل��ف ع��ن االقلي��م امل�ج���د يف الب�رصة 
اذا م��ا ان�س��ئ م�س��تقبال يف املحافظ��ة واالقلي��م حاليا 
يغلب عليه الطابع ال�سيا�س��ي اكرث م��ن الطابع االداري. 
وبن "احل�س��ن ان هذا القان�ن يف املادة 45 منه تنقل 

�س��الحيات ثم��اين وزارات اال انه جمرد تخدير لل�س��عب 
ويجعل البع�ض ال يطالب باالقليم ب�س��بب ال�س��الحيات 
ونقله��ا على الرغم من ان املحافظة فيها �س��بعة منافذ 
حدودي��ة وه��ي مق�م��ات رئي�س��ية متك��ن املحافظ��ة 
م��ن ان تك���ن اقليما . من جهت��ه يطالب ال�س��يخ كاظم 
الع��ذاري من خ��الل حديثه للج�رن��ال باقامة م�رصوع 
اقلي��م الب�رصة ويبن انه "لال�س��ف ال�س��ديد ان الب�رصة 
ت�رصب عليها االمثل��ة بانها البقرة احلل�ب لكنها مل تر 
اخلريات وال ال�ظائ��ف والفقر ي�رصب اطنابها يف حن 
تتنع��م كرد�س��تان بخرياتنا". ولع�س��� جمل�ض حمافظة 

الب���رصة عن كتلة بدر احمد ال�س��ليطي وجهة نظر حيث 
يب��ن للج�رنال ان "احلك�مة املحلية مل ت�س��تطع ادارة 
املحافظة فكيف لها ان تقيم اقليم الب�رصة, واملحافظة 
منذ ال�سق�ط وحتى االن ال ي�جد فيها حزب خا�ض بها 
واالم���ر كلها بيد االحزاب الكبرية وقيادييها يف بغداد 
وب��� "جّرة" قل��م واحدة ينتهي كل �س��يء, واالحزاب يف 
الب�رصة لي�س��ت قادرة على اقامة االقليم وهناك ا�سباب 
اخ��رى وه��ي ان��ه ال ت�ج��د ارادة �سيا�س��ية, ف�س��ال عن 
انن��ا نعتقد ان املرجعي��ة ال ت�افق على ه��ذا االمر ويف 
ال�ق��ت الراهن فاإن حمافظ��ة الب�رصة خمتلفة عن اقليم 

كرد�ستان". ويختم ال�س��ليطي حديثه بالق�ل "ان اقامة 
اقليم الب�رصة يحتاج اىل متعن فالي�م مثال فان اقامته 
يف الب�رصة �س��يجعل اال�س���ات تتعاىل يف املحافظات 
الغربي��ة القام��ة االقاليم, ف�س��ال عن انه بالن�س��بة اىل 
اقلي��م كرد�س��تان ف��ان هن��اك ام���راً يج��ب ان يعرفها 
اجلميع فكرد�ستان له جي�ض خا�ض بهم عك�ض حمافظة 
الب���رصة ف�رصطته��ا م��ن بغ��داد وجي�س��ها م��ن بغ��داد 
والتحك��م بها من بغداد فكي��ف لالحزاب ان تقيم اقليمًا 
يف الب���رصة يف امل�س��تقبل, وهذا يدل عل��ى انه ال ت�جد 

مق�مات القامة هذا امل�رصوع يف حمافظة الب�رصة.

البرلمان يقر قانونًا يخفف عقوبة "السرقة" ومنتقدوه يؤكدون: يجامل مسؤولين سرقوا المال العام!!
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بغ��داد - خا�ض: انتقدت منظم��ات مدنية تخفيف عق�بة ال�رصق��ة يف القان�ن الذي اأقر 
بهدوء ومن دون �س��جيج اعالمي من قبل ن�اب ال�سعب ,م�ؤكدين انه يجامل ال�رصاق من 
امل�س���ؤولن. واكد النا�س��ط املدين علي ريا�ض  يف ت�رصيح للج�رنال ان مثل هذه احلاالت 
ت�سجع على �رصقة املال العام وه� ما او�سل العراق اىل تب�ء مراكز متاأخرة يف �سلم ال�سفافية 
وانت�س��ار املح�س�بية �سارت جزءاً من امل�سهد ال�سيا�سي واالداري العراقي. وكان اخلبري القان�ين 
ط��ارق حرب, ك�س��ف االحد, ان الربملان ���رصع قان�نا يخفف عق�بة جرائم ال�رصق��ة على الرغم من 
الظروف احلالية, مبينا ان هذا التخفيف ي�س��اعد الل�س����ض على اال�س��تفحال يف �رصقاتهم. وا�س��اف 
ان"ه��ذا القان���ن الذي الغى الق��رار يعني الغاء عق�بة االعدام عن جرائم ال�رصق��ة التي جتتمع فيها اربعة 
ظ��روف خمتلف��ة. وقال حرب ان "العدد االخري من اجلريدة الر�س��مية جريدة ال�قائ��ع العراقية رقم )٤٤٤٨( 
يف ٢٢/٥/٢٠١٧ ت�س��من القان���ن رق��م )٦٢( واملت�س��من الغاء قرار جمل���ض قيادة الث���رة املنحل )١٦٣١( 

يف٣٠/١٠/١٩٨٠ والذي كان ين�ض على فر�ض عق�بة االعدام على �ستة جرائم من جرائم ال�رصقة ". 

ك�س��ف م�سدر مقرب من قادة احل�سد ال�سعبي, ام�ض االحد,عن وج�د 
اتفاق م�س��بق بن بغداد ودم�سق ي�سمح بدخ�ل ق�ات احل�سد ال�سعبي 
لقتال داع�ض داخل االرا�س��ي ال�س���رية, يف ال�قت ذاته ازدادت حدة 
الت�رصيحات الكردية املناوئة لذلك كما ان م�قف االدارة االمريكية 

يرف�ض ب�سكل قاطع دخ�ل ق�ات احل�سد اىل الداخل ال�س�ري.
وقال امل�س��در الذي ف�سل عدم الك�س��ف عن ا�سمه ل� »اجل�رنال « ان 
“قادة يف احل�س��د ال�س��عبي طلب�ا من رئي�ض ال�زراء حيدر العبادي 
التفاو�ض مع الرئي�ض ال�س���ري ب�سار االأ�س��د ل�رصب م�اقع )داع�ض( 
داخ��ل االرا�س��ي ال�س���رية بع��د تعر�س��هم لق�س��ف عنيف م��ن قبل 

التنظيم هناك”.
وا�س��ار امل�س��در اىل ان “العبادي اأجرى ات�س��اال بالرئي�ض ال�س�ري 
ب�س��ار اال�س��د ومت االتفاق على �رصب التنظيم واملبا�رصة مبالحقته 
داخل االأرا�س��ي ال�س���رية “.واأ�س��اف امل�س��در ان” احل�س��د ال�سعبي 
مترك��ز قرب احلدود ال�س���رية بع��د حترير الطريق ال��دويل, يف حن 
ان�س��حب )داع�ض( اىل داخل االأرا�سي ال�س�رية م�ستهدفا ق�ات احل�سد 

عن بعد بقذائف و�س�اريخ “.
ويتمركز احل�س��د ال�س��عبي, عند احلدود العراقية ال�س�رية, بعد هج�م 
�س��نه �س��د ع�س��ابات )داع�ض( االرهابية يف العديد من القرى غرب 
مدينة امل��س��ل, ا�س��تعدادا لتاأم��ن احلدود بالكامل وت�س��ليمها اىل 

اجلي�ض العراقي و�رصطة احلدود.
ويف هذا ال�س��دد ي�ؤكد املحلل ال�سيا�س��ي اح�سان ال�سمري, ان احل�سد 
ال�سعبي ملتزم بقرارات القائد العام للق�ات امل�سلحة حيدر العبادي 

وال مربر ملخاوف الدول من تقدمه �سمن احلدود العراقية ".
وق��ال ال�س��مري ل� »اجل�رنال « ان "مهام احل�س��د ال�س��عبي وا�س��حة 
ومر�س���مة م��ن قب��ل القائ��د الع��ام للق���ات امل�س��لحة والعملي��ات 
امل�س��ركة وهي حتري��ر االأر�ض وت�س��ليمها اىل ال�رصط��ة االحتادية 
واجلي���ض العراقي وال ميكن ان يزج احل�س��د ال�س��عبي نف�س��ه بحروب 

خ��ارج الع��راق", واأ�س��اف ان" الع��راق وق�اته االمني��ة ال ميكن ان 
يك�ن م�س��در قلق لدول وال ميكن للح�س��د ان يتدخل يف �س�ؤون دول 
اأخ��رى وال م��ربر لتك املخ��اوف م�س��ريا اىل وج�د جه��ات اإقليمية 
حتاول خلط االأوراق بعد االنت�سارات الكبرية التي حققها احل�سد "

لكن املحلل ال�سيا�س��ي جا�سم امل��س�ي يرى, ان ق�ى اإقليمية ت�سعى 
الإعادة النظام ال�سني اىل احلكم من جديد بطرق ملت�ية الفتا النظر 
اىل ان" التح�س��يد العربي اخلليجي قائم لك�سب دول اأخرى ملحاربة 
ال�س��يعة واإعادة حكم العراق اىل ال�س��نة باعتبار اأن العراق �س��اذ عن 
ال��دول اخلليجية وقريب م��ن اجلمه�رية االإ�س��المية االإيرانية لك�ن 

القيادة يف العراق �سيعية"
 واأ�س��اف ان "املخ��اوف من احل�س��د ال�س��عبي عربية اك��رث مما هي 
دولي��ة .  واأ�س��ار اىل ان" دول اخللي��ج �س��ّخروا اعالمهم ال�س��تهداف 
احل�سد باعتباره ذا طابع �سيعي وبث املخاوف لك�سب ود دول اأخرى 

تعار�ض �سيا�سة احل�سد ال�سعبي يف املنطقة " 
�س���ريا  "ق���ات  يف  "االأ�س��اي�ض"  قائ��د  اأعل��ن  ذل��ك,  غ�س���ن  يف 
الدميقراطي��ة" ج���ان اإبراهيم, اأن ق�اته "�س��تقاوم احل�س��د ال�س��عبي 
العراق��ي يف ح��ال عرب احل��دود اإىل مناط��ق �س��يطرتها, الفتا النظر 
اإىل اأنه��م "ل��ن يقبل�ا وج���د اإيران, ول��ن نك�ن حت��ت اي ظرف من 
الظروف, ج�رصا بن احل�س��د العراقي والنظام االإيراين".وجاءت هذه 
الت�رصيحات,عل��ى ما يبدو ردا على ت�رصيحات لقيادات يف احل�س��د 
ال�س��عبي, تتحدث عن ن�ايا العب�ر اىل �س���ريا لدعم اجلي�ض ال�س�ري 

وحلفائه.
لك��ن املتحدث الر�س��مي لهيئة احل�س��د ال�س��عبي احمد اال�س��دي, قال 
ان عب�ر مقاتلي ت�س��كيالت احل�س��د احل��دود العراقي��ة ودخ�لها اىل 
ال��دول االخرى يحتاج اىل م�افقة جمل�ض الن�اب.وقال اال�س��دي, ان 
"خروج اية ق�ات م�س��لحة عراقية, �س�اء كانت من قطعات اجلي�ض 
او ت�س��كيالت احل�س��د او جه��از مكافحة االره��اب, اىل خارج نطاق 

احلدود العراقي�ة يحتاج اىل ت�س�يت من جمل�ض الن�اب .
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طالب ع�س��� جمل�ض حمافظة االنب��ار بتفعيل الدور 
اال�ستخباري وتعاون امل�اطنن ب�سكل اكرب ل�سمان 
الق�س��اء على اخلاليا النائمة لتنظي��م داع�ض والتي 
باتت تتح��رك يف املناطق املحررة يف مدن االنبار 
. وق��ال حمم��د يا�س��ن يف ت�رصيح خا�ض ملرا�س��ل 
)اجل�رن��ال ني���ز(, ان "اخلروق��ات االمني��ة الت��ي 
�سهدتها مدن االنبار ومنها الرمادي وهيت ومناطق 
غرب الرمادي تتطلب تفعيل الدور اال�ستخباري مبا 
ي�س��من معاجل��ة اخلروق��ات قبل حدوثه��ا وتعاون 

امل�اطنن مع الق�ات االمنية ب�سكل اكرب".

االنب��ار ح��رج  االمن��ي يف  وا�س��اف ان" ال��س��ع 
وخ�س��س��ا يف هذه املرحلة وعلى اجلميع من كتل 
�سيا�س��ية وم�اطن��ن ووجه��اء التعاون م��ع الق�ات 
االمني��ة لردع خمططات االره��اب املجرم وحماية 
ام��ن املناط��ق املحررة ومن��ع ع�دة خالي��ا داع�ض 

النائمة".
وا�س��ار يا�سن اىل ان" االيام املقبلة �ست�سهد تفعياًل 
والق���ات  ال�س��باط  واع��ادة  اال�س��تخباري  لل��دور 
االمني��ة اىل مناط��ق مهم��ة يج��ب ت�اجده��م فيه��ا 
ومنها الرم��ادي والفل�جة وهيت م��ع ن�رص عنا�رص 
ا�س��تخبارية يف املناطق املكتظة يف �س��هر رم�سان 

املبارك".

اتهم��ت النائب��ة ع��ن كتل��ة التغي��ري يف الربمل��ان 
���رصوة عبدال�اح��د٬ اأم���ض االح��د٬ رئي���ض حك�م��ة 
اقلي��م كرد�س��تان نيجريفان ب��ارزاين ونائبه ق�باد 
طالباين به��در املال العام٬ وطالب��ت مبحاكمتهما. 
وقال��ت عب��د ال�اح��د يف بي��ان �س��حفي٬ ان "جتار 
حك�مة االقليم بداأوا هذه املرة ج�لة رو�س��ية البرام 
عق��د نفط��ي ط�ي��ل االم��دة ومل��دة ع�رصي��ن عاما". 
وا�س��افت٬" يف ال�ق��ت ال��ذي نعل��ن رف�س��نا وعدم 
حتمل امل�س���ؤولية ام��ام �رصقة نفط �س��عبنا٬ نطالب 

االحزاب الكرد�س��تانية الراف�س��ة لنهب ثروات اقليم 
كرد�س��تان ان يتحدوا ويك�ن لديه��م م�قف راف�ض 
م�حد لهذا العقد الذي يعّد �رصقة وا�س��حة لل�سعب". 
واك��دت قائل��ة "اننا م�ؤمتن�ن على ال��رثوات وحياة 
امل�اطنن والتخلي عنه��م خيانة وطنية ال تغتفر". 
وطالب��ت النائب��ة عن التغي��ري٬ ب�"حماكم��ة رئي�ض 
حك�مة االقليم ونائبه امام حمكمة عادلة لهدرهما 
ام�ال ال�س��عب واملغامرة مب�سريه"٬ م�سيفة اأنه "ال 
ميكن ال�س��ك�ت اكرث على ما يق�م به هذين ال�سابن 
الذين ينتميان للعائلتن احلاكمتن يف االقليم من 

التجارة العلنية وعلى ح�ساب ابناء االقليم". 

يبدو ان ق�س��ية حترير ق�س��اء تلعفر غرب مدينة امل��س��ل  مازالت حمط 
جدل , خ�س��س��ا وان رئي�ض ال�زراء حيدر العبادي اوكل مهمة حتريرها 
اىل ق�ات احل�س��د ال�سعبي والذي يط�ق الق�س��اء منذ اكرث من ثالث ا�سهر 
لكن ومع قرب اقتحام الق�س��اء غ��رّي رئي�ض ال�زراء راأيه واكد ان  اجلي�ض 
العراقي �سيت�ىل مهمة حترير الق�ساء  ذي االغلبية الركمانية بدل ق�ات 

احل�سد.
ائتالف دولة القان�ن ك�س��ف عن وج�د �س��غط �سيا�سي �سني على رئي�ض 
ال�زراء حيدر العبادي يف ابعاد ف�س��ائل احل�سد ال�سعبي من ت�يل حترير 
ق�س��اء تلعفر ".وقال النائب عن االئتالف �س��ادق اللبان ل� »اجل�رنال « 
ان "حتري��ر ق�س��اء تلعفر من قب��ل اي جهة ال �رصر في��ه �رصيطة ان يتم 

حتري��ره يف ا���رصع وق��ت ممكن وتخلي���ض امل�اطنن من قب�س��ة تنظيم 
)داع�ض( االرهابي", الفتا النظر اىل وج�د جهات �سيا�سية �سنية مار�ست 
ال�سغط على رئي�ض ال�زراء حيدر العبادي بعدم ا�رصك احل�سد ال�سعبي يف 
حترير ق�ساء تلعفر من )داع�ض( لتفادي حاالت االنتقام داخل الق�ساء ".
وا�س��ار اىل ان" ابعاد احل�س��د ال�س��عبي من االتهامات يدخل حمل احرام 
ونحن مع اي ق�ة حترر الق�س��اء يف ا�رصع وقت ممكن وتخلي�ض االهايل 
م��ن تنظيم )داع���ض( االرهابي . اىل ذلك رحب حتال��ف الق�ى العراقية ) 
اكرب كتلة �س��نية يف الربمل��ان العراقي ( , بخط�ة ا���رصار رئي�ض ال�زراء 
حي��در العب��ادي على ا���رصاك  اجلي���ض العراقي يف معركة حترير ق�س��اء 

تلعفر بدل ق�ات احل�سد ال�سعبي ".
مراقب���ن اكدوا ان فيت� كرديًا وقلقًا امريكيًا هما ال�س��بب احلقيقي وراء 
تغي��ري العب��ادي راأي��ه يف ظل ا���رصار من قبل ق��ادة احل�س��د على حترير 

الق�ساء والتقرب اكرث من احلدود االقليمية وه� ما تعده تلك الدول خطًا 
احمر.

يف ال�سياق ذاته قال النائب عن حتالف الق�ى رعد الدهلكي ل� »اجل�رنال 
ني���ز« ان "رئي���ض ال���زراء حي��در العب��ادي ي��رى و�س���ح املتغ��ريات 
اخلارجية التي تعمل على تق�مي ا�سا�س��ات الدولة  فيحاول ان يبتعد عن 

الت�سادمات التي يت�قع ان تقع يف تلك املناطق".
وا�ساف ان" العبادي يخ�سى ان يقع ت�سادم يف تلك املناطق ب�سبب عدم 
وج���د قرار م�حد م�س��ريا اىل ان حتالف الق�ى يب��ارك خط�ات العبادي 

بتكليف اجلي�ض العراقي اول�ية حترير املناطق  بدل احل�سد ال�سعبي ".
وتاب��ع الدهلك��ي ق�له "ان خط���ة العبادي تدل على وج���د مركزية يف 
اتخاذ القرار ال�س��يما وان العراق بحاجة ما�سة اىل مثل تلك القرارات يف 

ال�قت الراهن".

اتهم ح��زب االحت��اد ال�طن��ي الكرد�س��تاين بزعامة 
ج��الل الطالباين٬ اأم���ض االأحد٬ تركي��ا بالعمل على 
تثبي��ت احتالل ق�اته��ا ملدينة امل��س��ل بعد اإعالن 
حتري��ر املدين��ة م��ن تنظي��م داع���ض٬ م�س��ريا اىل ان 
القان���ن الركي ن���ض على حتديد ميزانية خا�س��ة 
للم��س��ل. وقال القيادي يف احلزب غياث ال�س�رجي 
يف حدي��ث �س��حفي٬ ان "تركي��ا تعمل عل��ى تثبيت 
احت��الل جي�س��ها للم��س��ل م��ا بع��د اإع��الن حتري��ر 
املدين��ة م��ن تنظي��م داع���ض خ��الل االي��ام القليل��ة 
املقبل��ة". وا�س��ار اىل ان "القان���ن الرك��ي ين���ض 
على حتديد ميزانية خا�س��ة ل�الية امل��سل"٬ داعيا 
بغ��داد واربي��ل اىل "العم��ل ب�س��كل م�س��رك النه��اء 
االحت��الل الرك��ي ومنع��ه م��ن التمدد على ح�س��اب 
وح��دة املدين��ة". ولف��ت النظ��ر اىل ان "مع�س��كرات 

اجلي�ض الركي عدمية الفائدة ومل تقدم اي م�س�رة او 
اأي تع��اون مع الق�ات امل�س��ركة وهذا يبن اهدافها 
املبيت��ة باحت��الل املدين��ة واعالنه��ا والي��ة تابعة 
للدول��ة العثماني��ة اجلديدة".عل��ى �س��عيد خمتل��ف 
اأملحت رئي�ض كتلة االحتاد ال�طني الكرد�س��تاين يف 
الربمل��ان اآال الطالب��اين اىل ان ا�س���لها �س��يعية من 
قبائ��ل بني ا�س��د. وقال��ت طالباين يف حدي��ث متلفز 
بثت��ه احدى القن���ات الف�س��ائية املقرب��ة من نائب 
رئي�ض اجلمه�رية زعيم ائتالف دولة القان�ن ن�ري 
املالكي. انه "ي�س��اع على األ�س��نة النا�ض اأن الع�سرية 
الت��ي اأنتم��ي اإليها تع���د اأ�س���لها اإىل )بني اأ�س��د(٬ 
اإحدى القبائل العراقية ال�س��يعية التي تقطن مناطق 
الفرات االأو�سط". وا�سافت طالباين٬ اإنه "باملنا�سبة 
يق�ل���ن اإن ع�س��رية الطالب��اين تع���د اىل قبيلة بني 
اأ�سد"٬ الفتة اإىل اأن "اأع�ساء جمل�ض الن�اب الذين هم 

من بني اأ�سد دائما ما ينادونني يا بنت العم".

في اتصال بين العبادي والرئيس األسد
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