
من  الثالثاء،  اأم�س  العراقي،  الوطني  التحالف  حذر 
�رصقة الن�رص يف حترير مدينة املو�صل ،داعيا اىل غلق 
جميع الثغرات على العدو الغادر الذي يحاول ان يجد 
املو�صل  يف  واندحاره  انك�صاراته  بها  ليعو�س  ثغرة 

وتفويت الفر�صة اأمامه.
وقال النائب عن كتلة التحالف الوطني خالد الأ�صدي 
يف  املو�صل  مدينة  حترير  ب�صاأن  التحالف  كلمة  يف 
رجالنا  عزمية  ت�صعف  او  تهن  "مل  الربملان  جل�صة 
من  وت�صكيالتها  �صنوفها  بكل  المنية  القوات  من 
ال�صعبي  واحل�صد  الرهاب،  ومكافحة  وال�رصطة  اجلي�س 
ولحقوا  والبي�صمركة،  الع�صائري  واحل�صد  �رصاياه  بكل 
الدواع�س ليطهروا الر�س التي دن�صتها تلك الع�صابات 
و�صبيا  وقتال  ف�صادا  بها  عاثت  وال��ت��ي  الج��رام��ي��ة 

وتهجريا".
وتابع الأ�صدي "اليوم يزف ابناوؤكم يف جبهات ال�رصف 
اخلالفة  دولة  خرافة  وانهاء  الن�رص  ب�رصى  والكرامة 
اندحار  واعالن  كاملة  املو�صل  بتحريرهم  املزعومة، 
البتهاج  اىل  الكرمي  "�صعبنا  داعيا  نهائيا"  داع�س 
والحتفال بهذا الن�رص، كما ندعو اىل جعل يوم اعالن 
الن�رص يوما وطنيا وعطلة ر�صمية ُيحتفل بها كل عام 

ليتذكرها ال�صعب وت�صتذكرها الجيال".
وا�صاف"نحن واإذ نحيي كل من ا�صهم يف هذا النت�صار 
نحذر من �رصقة فرحة الن�رص وغلق جميع الثغرات على 
بها  ليعو�س  ثغرة  يجد  ان  يحاول  الذي  الغادر  العدو 
انك�صاراته واندحاره يف املو�صل، وعلى قواتنا المنية 
وابناء �صعبنا تفويت الفر�صة على العداء واملرتب�صني 

بابناء هذا البلد".
ا�صحاب  من  البع�س  حماولة  من  نحذر  "كما  وبني 
ال�صوات الن�صاز التي حتاول التقليل من قيمة الن�رص 
او لفت النظار عنه بتحري�س املواطنني وزرع الفتنة 

وخلق البلبلة يف بع�س املحافظات".

الربيعي،  حممود  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  وحذر 
التمدد  حماولة  من  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  حديثه  يف 
يف  ال�صتفتاء  اج��راء  كرد�صتان  ع��زم  بعد  ال��ك��ردي 
ق��وات  قبل  م��ن  خندق  بناء  خطوة  ع���اداً  القليم، 
باأنها  طوزخورماتو  ق�صاء  اط��راف  يف  البي�صمركة 

تهدف اىل ال�صيطرة على املناطق املتنازع عليها.
قالة  ما  لإثبات  حماولة  اخلندق  “حفر  ان  وا�صاف 
املنتهية  كرد�صتان  اإقليم  )رئي�س  ب��ارزاين  م�صعود 
وليته( �صابقا بر�صم حدود القليم ب�”الدم” ، مبينا 
ان “حتديد حدود كرد�صتان عرب حفر اخلنادق موؤ�رص 
وا�صح على تكري�س حماولت بارزاين  الالم�رصوعة 

لالنف�صال”.
يف  املن�صوية  علي  المام  كتائب  با�صم  الناطق  اأما 
»اجلورنال  ل�  قال  فقد  الربيعي  اإياد  ال�صعبي  احل�صد 
“نحن نرف�س بناء اأي خندق يعمل على عزل  نيوز« 
طوزخورماتو عن بغداد واملحافظات الخرى لكونه 
ولكن  العراقي،  ال�صعب  اأطياف  بجميع  ملمًا  ق�صاًء 
اأرواح  على  احلفاظ  اجل  من  اخلندق  بناء  حال  يف 
اخلطوة  هذه  مع  فنحن  املناطق  تلك  يف  املدنيني 
لكون واجبنا الأول والأخري هو احلفاظ على املدنيني 

من العمليات الإرهابية” .
جبار  البي�صمركة،  ل���وزارة  العام  الأم��ني  واأو���ص��ح 
حول  اخلندق  “حفر  ان  نيوز«،  ل�»اجلورنال  الياور 
ت�صلل  م��ن  الق�صاء  لتاأمني  ي��اأت��ي  ط��وزخ��ورم��ات��و 
لأن  املحتملة  الرهابية  الهجمات  ومن  الرهابيني 
خا�صعة  زالت  ما  كركوك  يف  عديدة  مناطق  هناك 

ل�صيطرة تنظيم داع�س الرهابي.
وقال الياور اأن “ت�رصيحات بغداد �صد حفر اخلندق 
يف  داع�س  على  واحلرب  الو�صع  فهم  عدم  على  تدل 
اإرهابية  عمليات  وج��ود  مع  خا�صة  املناطق  تلك 
والعبا�صي  والريا�س  احلويجة  مناطق  يف  يومية 
والر�صاد ومناطق حمرين لكونها مل حترر من داع�س 
منطقة  يف  خا�صة  يومية  عمليات  ولهم  الن  حتى 

الزركة وعلى حدود ق�صاء طوزخرماتو”.
املواطن  كتلة  عن  النائب  اأك��د  مت�صل  �صياق  ويف 
ت�رصيح  يف  الثالثاء  اأم�س  خالطي،  ح�صن  النيابية 
التي  المور  معاجلة  عدم   " اأن  نيوز«   ل�»اجلورنال 
مت�س م�صلحة ال�صعب العراقي بروح وطنية قد يدفع 
عراك  اىل  وال�صجار  ال�صجار  اىل  العداء  من  الو�صع 
وهذا امر خطر جدا " ،  مبينا " على اجلميع ان يقدموا 
م�صلحة البلد على م�صاحلهم ال�صخ�صية ويذهبوا اىل 
احلوار البّناء مبا يت�صم وين�صجم مع الد�صتور وم�صلحة 

العراق والعراقيني" . هذا ورف�س القيادي يف احل�صد 
قيام  النوري،  كرمي  الربملان،  يف  والنائب  ال�صعبي 
عادا  طوزخورماتو،  حول  خندق  بحفر  البي�صمركه 
اياه جت�صيداً ل�صيا�صة فر�س المر الواقع، وله اهداف 
�صيا�صية، منها التهيوؤ لجراء ال�صتفتاء على ا�صتقالل 

الإقليم.
ودعا النوري، خالل مقابلة متلفزة، الحتاد الوطني 
الكرد�صتاين، اإىل "توجيه حمافظ كركوك، القيادي يف 
ب�صكل  الت�رصف  عدم  اإىل  كرمي،  الدين  جنم  الحتاد، 

يف  احل�صا�صة  الق�صايا  يف  الد�صتور  خ��ارج  خاطئ 
كركوك، لكونه ميار�س دورا خطرا يف اثارة الجواء 

وامل�صاكل بني الكرد وبغداد."
خمالف  اخلندق  لهذا  البي�صمركه  حفر   " اأن  وب��ني 
�صالح  حمافظة  اإىل  تعود  املنطقة  لكون  للقانون 

الدين ولي�س اىل الإقليم".
حترير  تهمل  مل  "احلكومة  اأن  على  النوري  و�صدد 
اول  املو�صل  بتحرير  تق�صي  خططها  واأن  احلويجة 
مثل  الخ��رى،  املدن  حترير  اإىل  بعدها  النتقال  ثم 

احلويجة وعانة وراوة والقائم وتلعفر، والقيادة هي 
التي تقرر هذه الأمور".

على  الق�صاء  على  ب�"الرتكيز  الكرد  القادة  وطالب، 
اخلنادق  هذه  تكون  ل  واأن  الوقت،  هذا  يف  داع�س 

فر�صة لثارة امل�صاكل بني العرب والكرد".
واحل�صد،  البي�صمركه  بني  املواجهة  احتمالت  وعن 
ذكر النوري اأن "اية مواجهة مع غري داع�س مرفو�صة 
املناطق  و�صم  الق�صم  "�صيا�صة  اأن  واأ�صاف  الن". 
كانت  مناطق  وال�صيطرة على  بالدم  احلدود  وتر�صيم 
املناطق  يف  اخل��ن��ادق  وحفر  داع�س  �صيطرة  حتت 
جهات  وجود  ويوؤكد  مرفو�س،  امر  عليها،  املتنازع 

تريد ال�صتفادة من وجود داع�س".
التوتر  اج��واء  من  �صيزيد  اخل��ن��ادق  "حفر  اأن  وع��ّد 
ويعمق ازمة فقدان الثقة بني املكونات ويعقد امل�صهد 
حم�صوبة"،  غ��ري  نتائج  اإىل  ي���وؤدي  وق��د  ال�صيا�صي 
على  القدرة  منتلك  ولكننا  التهديد  نريد  "ل  م�صيفا: 

حماية العراق واملناطق الكردية".
يف  خندق  حفر  با�رصت  البي�صمركة  ق��وات  وكانت 
ملحافظة  اداريًا  التابع  طوزخورماتو  ق�صاء  حميط 
عنا�رص  م�صلحي  ت�صلل  منع  بذريعة  الدين  �صالح 
وقرية  الزركة  حمور  على  الرهابي  داع�س  تنظيم 

احلليوة الذي تنت�رص فيه قوات البي�صمركة جمدداً.
يف غ�صون ذلك، عرب خالد املفرجي، النائب عن عرب  
يف  ب�رصية  ك��وارث  وقوع  من  خماوفه  عن  كركوك، 
ق�صاء احلويجة على غرار ما ح�صل يف املو�صل يف 

حال البدء بعملية حتريرها.
"هناك خماوف   ، بيان �صحفي  املفرجي، يف  وقال 
ح�صل  مثلما  احلويجة  يف  ب�رصية  كوارث  وقوع  من 
يف املو�صل وحذرنا منها لأن تنظيم داع�س يحاول 
دروعًا  احلويجة  ق�صاء  يف  املدنيني  من  يجعل  اأن 

ب�رصية".
قام  "التنظيم  ان  كركوك  عرب  عن  النائب  واأ�صاف 
ق�صاء  مركز  من  خرجت  التي  العوائل  كل  بجلب 
اأن لديه خططًا  اإىل داخل الق�صاء ما يعني  احلويجة 

جلعل هوؤلء دروعًا ب�رصية".

التحالف الوطني يحذر من محاوالت البعض سرقة النصر المتحقق في الموصل
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بغداد _ متابعة

وصفت بالفرصة األخيرة.. مبادرة »كردية« جديدة بين بغداد وأربيل والصدر يدخل على خط األزمة 

القانون: بارزاني يدعم المطلوبين في اإلقليم ويوفر 
لهم غطاء شرعيًا لتحقيق أهدافه التآمرية 

الطاقة البرلمانية تعتزم استضافة واستجواب وزير 
الكهرباء وتتوعد بمحاسبة المقصرين

الجبوري: مجلس النواب مقبل على تشريعات 
أساسية تصب في رسم مستقبل العراق

اإقليم كرد�صتان  “دولة القانون” اأم�س الثالثاء، رئي�س  : اتهم ائتالف  بغداد _ خا�س  
م�صعود بارزاين )املنتهية وليته( ، باملتاجرة مبوؤمترات املعار�صة ال�صنية التي تعقد 
يف اأربيل”، موؤكدا  ان” بارزاين يجني اموًل طائلة من الدول املعادية للعراق عن طريق 

عقد تلك املوؤمترات “.
اإقليم كرد�صتان  “رئي�س  ان  ل� »اجلورنال نيوز«  وقال جا�صم حممد جعفر يف ت�رصيح 
ي�رصف اأموال طائلة على املوؤمترات التي تقيمها املعار�صة لتعطيل العملية ال�صيا�صية 
يف العراق وباملقابل يتقا�صى اأموال باه�صة من دول لقامتها “، لفتًا النظر اىل ا” 

�صيا�صة بارزاين تتناغم مع �صيا�صة الدول وال�صخ�صيات املعادية للعراق“.
بدعمهم  ويقوم  الإقليم  يف  للمطلوبني  �رصعيًا  غطاًء  وفر  الإقليم  رئي�س  ان”  واأ�صاف 

لتحقيق اهداف تاآمرية على العملية ال�صيا�صية”.
واأ�صار اىل ان ”احلكومة املركزية غري قادرة يف الوقت الراهن على القاء القب�س على 
املجرمني يف اإقليم كرد�صتان، لكن بعد حترير املو�صل �صتطبق الإرادة القانونية على 

كل ال�صخ�صيات املجرمة ومن بينهم رئي�س الإقليم ول غطاء للمجرمني بعد ذلك“.

الثالثاء،  اأم�س  النواب،  جمل�س  يف  النيابية  الطاقة  جلنة  اأعلنت   : متابعة   _ بغداد 
عزمها ا�صت�صافة وا�صتجواب وزير الكهرباء قا�صم الفهداوي، متوعدة مبحا�صبة جميع 
داخل  عقده،  �صحفي  موؤمتر  يف  املازين  مازن  اللجنة  عن  النائب  وقال  املق�رصين. 
ا�صت�صافة وا�صتجواب  "اللجنة بداأت باجراءات  اإن   ، النواب  املركز ال�صحفي ملجل�س 
وزير الكهرباء بالنظر لرتدي املنظومة الكهربائية يف عموم العراق وارتفاع درجات 

احلرارة وملا يعانيه اأبناء ال�صعب على جميع ال�صعد من �صعوبات احلياة".
املليارات  و�رصف  الوا�صح  الف�صل  ب�صبب  تاأتي  "ال�صت�صافة  اأن  املازين،  واأ�صاف 
من الدولرات على هذه الوزارة البائ�صة يف معاجلة م�صكلة الكهرباء ولكن من دون 

جدوى منذ اأكرث من عقد من الزمن.
والد�صتورية  القانونية  الإجراءات  باتخاذ كافة  �صيقومون  اللجنة  "اأع�صاء  اأن  واأكد، 
هذا  يف  املق�رصين  جميع  وحما�صبة  وا�صتجواب  ل�صت�صافة  والت�رصيعية  والرقابية 
او  اأي مق�رص  "ال�صتجواب لن ي�صتثني  اأن  اإىل  اللجنة،  واأ�صار ع�صو  امللف احليوي". 
الوزارة وهو وزير الكهرباء وانتهاًء  اأعلى م�صوؤول يف  ال�صاأن بدءاً من  مف�صد يف هذا 

باأب�صط موظف اأُوكلت اإليه م�صوؤولية تنفيذية او ادارية وق�رّص يف تنفيذها".

بغداد _ متابعة : قال رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري، اأم�س الثالثاء، ان اليام التي 
مير بها العراق ايام عظيمة على نفو�صنا، لن حقبة الرهاب اندحرت على يد ابنائنا 
يف القوات المنية مبختلف �صنوفهم من خالل تعا�صدهم وعزميتهم على حترير ار�س 
الوطن من دن�س الرهاب". وقال اجلبوري يف كلمة القاها خالل احلفل الذي اقيم يف 
لتلك  اجلزيل  بال�صكر  نتقدم  ان  ال  ي�صعنا  "ل  املو�صل،  حترير  مبنا�صبة  النواب  جمل�س 
ال�صواعد وتلك الدماء الزكية التي �صالت على ار�س الوطن لتحرر الر�س وتر�صم م�صتقبل 
الذين  املحررة  الرا�صي  وابناء  المنية  الجهزة  وا�صكال  بكل �صنوف  العراق، متمثلة 
وقفوا وقفة رجال يف ا�صتعادة ار�صهم". وا�صاف "تنتظرنا مرحلة جديدة تتمثل باعادة 
النازحني اىل مناطقهم وهذه املرحلة ت�صتدعي من جميع اجلهات الوقوف بخندق واحد 
وال�رصورية  ال�صا�صية  اخلدمات  وتوفري  ت�رصرت  التي  املناطق  اعمار  اعادة  اجل  من 
فيها، لنهاء حقبة �صوداء من تاريخ العراق". وتابع رئي�س الربملان ان "الدماء الزكية 
من  جميعا  العراقيني  كرامة  ب�صون  معنيون  ونحن  ت�صان  ان  اىل  حتتاج  �صالت  التي 
خالل م�صتقبل واعد لبد ان نر�صمة جميعا متكاتفني اخوة"، م�صريا اىل ان جمل�س النواب 

يف �صنته الخرية مقبل على ت�رصيعات ا�صا�صية مهمة ت�صب يف ر�صم م�صتقبل العراق".

خندق طوزخورماتو قد يشعل النار بين البيشمركة والحشد الشعبي 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اثارت خطوة البي�شمركة 
بحفر خندق على اأطرف 

ق�شاء “طوز خورماتو” 
�شرقي �شالح الدين قلقا لدى 
احلكومة االحتادية، ال�شيما 
وانه ياأتي بعد عزم حكومة 

اقليم كرد�شتان اجراء 
اال�شتفتاء يف ايلول املقبل.

بغداد _ فاطمة عدنان   

 من جانبه قال احلزب "الدميقراطي" الكورد�صتاين 
ان��ه من غري املمكن طرح مثل هكذا مبادرة مبعزل 
يف  النائب��ة  وقال��ت  الكردي��ة.  الكت��ل  بقي��ة  ع��ن 
احل��زب، برييوان م�ص��لح عبدالك��رمي، يف ت�رصيح 
ل�»اجلورن��ال«، اإن "ه��ذه املبادرة والت��ي اتخذها 
�ص��خ�س مبعزل عن الكتل��ة التي تعد من اكرب الكتل 
اأمر مرفو�س".واأ�ص��افت، اأن" الكتل الكرد�ص��تانية 
ت�صم 63 مقعداً، و�ص��خ�س من كتلة التغيري اقرتح 
مو�ص��وعًا  لي�س باجلديد وهو يدخل �صمن التفاق 
النفطي الذي مت اقراره �صنة 2015 واىل يومنا هذا 

مل يطبق". 
واأكدت عبد الكرمي، ان"هذا التفاق يتم تطبيقه يف 
ح��ال تفاهم الطرفني )املرك��ز والقليم( على بنود 
التفاقي��ة وهي غ��ري مفعلة حاليا وه��ي جزء من 

اتفاق �ص��ابق".  كما اأ�ص��ارت اىل ان الطرف املتهم 
يف خل��ق ازم��ة حقيقية ب��ني احلكوم��ة الحتادية 
وحكوم��ة القلي��م هي ذاته��ا احلكوم��ة الحتادية 
وذل��ك لنه��ا مل تع��ط املج��ال للمناق�ص��ات ، فم��ن 
هن��ا نوؤكد ان ع��دم الثقة يف اجراء مناق�ص��ات بني 
الطرفني يع��ود اىل احلكومة الحتادية ، فلو نظرنا 
اىل التاري��خ القري��ب فمعظ��م م��ا يخ���س القلي��م 
متوقف متاما ومعظم املنا�ص��ب التي كان ي�صغلها 

احلزب الدميقراطي �صاغرة". 
من جانبه ذهب املحلل ال�صيا�صي ،عبد المرياملجر، 
يف ت�رصي��ح ل�»اجلورن��ال«، اىل اأن "امل�ص��اكل بني 
املرك��ز والقلي��م اكرب م��ن ان حتل به��ذه الطريقة 
لنه��ا م�ص��اكل ذات بعد ا�ص��رتاتيجي وهناك توجه 
يف القليم ومنذ �ص��نني عديدة نحو النف�ص��ال وقد 
اوح��ي اليهم بذل��ك من قبل احتالل الع��راق وبعده 

خا�صة يف املناطق املتنازع عليها". 

واأ�صاف عبد المري، اأن "ملف النفط وكيفية ادارته 
مط��روح عل��ى قائم��ة الزم��ات وذل��ك لن قانون 
النف��ط مل يق��ر وهناك خالف��ات اقليمية متخ�ص��ت 
عن��ه لكون القليم ي�ص��عى لت�ص��دير النفط من قبله 
مبا���رصة".  واأكد ان "امل�ص��اكل ه��ي بنيوية جاءت 
من واقع العملية ال�صيا�ص��ية وا�ص��بح من ال�ص��عب 
حله��ا بهذه الطريقة الجرائي��ة ال�رصيعة، قد تكون 
ه��ذه الطريقة ح��ل موؤقت لكنها لت�ص��لح ان تكون 
ح��اًل جذري��ًا لن اخل��الف ا�ص��رتاتيجي يتمثل يف 
تطلع��ات القليم، ورئي�س اقليم كرد�ص��تان يريد ان 
يكون القليم م�صتقاًل عن بقية العراق وبذلك يكون 
بعيداً عن �صيطرة بغداد ويتعامل مع الدول الكربى 
ومنها الوليات املتحدة من خالل موا�صيع تتعلق 

بان�صاء قواعد ع�صكرية". 
وا�ص��اف اأن "اي �ص��يغة مع بغداد لن تكون كافية 
لي ح��ل ما مل يجد الطرفان ح��اًل جذريا�س لهذه 

ال�ص��كالية وهذا المر يتطلب تدخل المم املتحدة 
والولي��ات املتحدة لقناع القلي��م بانه ل ميكنه 
ان يذه��ب بطموحات��ه اىل م��ا هو ابعد م��ن مداها 
الطبيع��ي".  ولف��ت النظ��ر اىل ان "ع��دم الثقة بني 
الطرف��ني مبن��ي على ا�ص��ا�س ان القلي��م يدعو اىل 
مطال��ب اآلي��ة ويتنا�ص��ى القليات الخ��رى ومنها 
وال�ص��بك  واليزيدي��ون  وال�ص��وريون  الرتكم��ان 
والكاكائية وهم غري متحم�صني لأن ي�صتقل القليم 
و�صم كركوك اىل القليم عرب اجراء ا�صتفتاء وتغيري 

يف ال�صجالت وهي تعد م�صاكل م�صتع�صية".
واأو�ص��ح اأن حماول��ة ح��ل امل�ص��اكل ب��ني املرك��ز 
والقلي��م ل ميكن ان حت�ص��ل ال يف حال تخفي�س 
�صقف مطالب الكرد لكي يكون من املمكن حتقيقها 
على ار�س الواقع ، ففي حال وجود فر�صة لالقليم 
ب��ان يحق��ق م��ا ل تقبل ب��ه بغ��داد ف��اإن التوترات 

تتوا�صل وت�صتمر".
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