
ن�رشت م�ص��ادر بريطاني��ة، تقريراً ح��ول معاقبة حكومة 
اإقلي��م كرد�صت��ان عائ��ات النازح��ن االيزيدي��ن، وذلك 
الإن�صم��ام رجاله��م اىل ق��وات احل�ص��د ال�صعب��ي. واف��ادت 
وكال��ة "نيو عرب" يف تقريرها ال��ذي ترجمته »اجلورنال 
ني��وز« باأن منظمة االمم املتح��دة اتهمت ال�رشطة االمنية 
لاقلي��م باإع��ادة خم���س عائ��ات ايزيدي��ة يف االق��ل اىل 
مناط��ق تنظي��م داع���س، بعد جلوئه��ا اىل حماي��ة االقليم. 

اىل  االيزيدي��ة  العائ��ات  اإرج��اع  يج��وز  "ال  واأ�صاف��ت 
مناطقها املت�رشرة واملحتلة من قبل التنظيم االرهابي".
وا�ص��ارت الوكال��ة اىل ان ق��وات اقلي��م كرد�صت��ان قام��ت 
باال�صطه��اد، والتهديد، وفر���س العقوبات على العائات 
االيزيدي��ة بالرغم م��ن كون مدينة "�صنج��ار" ب�صكل عام، 
عائ��دة الرا�صي احلكومة العراقي��ة يف بغداد. علما انه يف 
يوني��و حزي��ران املا�صي، قام��ت منظمة حق��وق االن�صان 
الدولي��ة مبقابل��ة 9 عائ��ات ايزيدية يف خميم��ات اقليم 
كرد�صت��ان، جميعه��م ال يري��دون الع��ودة اىل مناطقه��م 

املتفج��رة  داع���س  املدم��رة، الحتوائه��ا عل��ى خملف��ات 
واي�ص��ا النع��دام اخلدم��ات. وبينت هذه العائ��ات، ح�صب 
تقري��ر وكال��ة "نيو ع��رب"، اأن �رشطة اقلي��م كرد�صتان او 
ما يع��رف بال�"اأ�صاي�س"، ه��ددوا االيزيدي��ن باملتفجرات 
والقناب��ل، اذا مت اكت�ص��اف ان�صمام اف��راد منهم اىل قوات 
احل�ص��د ال�صعبي. باال�صاف��ة اىل ان قوانن حقوق االن�صان 
الدولية "حت��رم قيام اي جهة حكومي��ة م�صوؤولة مبعاقبة 
االقلي��ات امل�صتهدفة واملت���رشرة �صايكولوجيًا". وختمت 
الوكال��ة تقريرها بالتنويه باأن "كره وغرية اال�صاي�س من 

احل�ص��د ال�صعب��ي ال ي��رر اإ�صطهادها االيزيدي��ن، ومنظمة 
حقوق االن�صان العاملي��ة با�رشت بالفعل يف هذه الق�صية 
ع��ن طريق اإر�ص��ال تقرير االتهامات اىل "دل��دار زيباري" 
رئي���س اللجن��ة العليا الإقلي��م كرد�صت��ان". اىل ذلك ك�صفت 
وكال��ة "نيو ع��رب" الريطاني��ة، عن مقر انط��اق تنظيم 
داع���س يف الع��راق، وعن اختي��ار التنظي��م االرهابي اكرث 
موق��ع ا�صرتاتيجي من اجل بدء عملية ال�صيطرة على حدود 
الع��راق الغربية مع �صوريا. وا�ص��ارت الوكالة يف تقريرها 
ال��ذي ترجمته »اجلورن��ال نيوز« اىل ان اح��د قادة داع�س 

املعتقلن "ابو احمد الرتكماين" )الذي اعتقل خال عملية 
حترير مدين��ة املو�صل القدمية(، اع��رتف خال حتقيقات 
�صلطات مكافحة االرهاب معه، باأن فكرة التنظيم انطلقت 
م��ن �صج��ن اب��و غري��ب، وب��داأت بتحري��ر القاع��دة ملئات 
ال�صجن��اء يف ع��ام 2013، فاحت��ًة املجال لق��ادة داع�س 
"القاع��دة �صابق��ا" لتنفي��ذ خطته��م واحت��ال ع��دة مدن 
ا�صرتاتيجي��ة من اجل فر�س �صيطرة ما يّدعون ب�"اخلافة 
اجلدي��دة". وذك��رت الوكال��ة ان��ه يف مت��وز يولي��و ع��ام 
2013، قامت جماعات ارهابية م�صلحة باقتحام �صجن 

ابو غري��ب م�صببُة مقت��ل اعداد هائلة م��ن عنا�رش االمن، 
وحمررًة مئات ال�صجناء، مت�صمنن قادة تنظيم القاعدة. 

واف��اد "الرتكماين" باأنه بعد هروبهم من �صجن ابو غريب، 
قام��وا بعب��ور احل��دود العراقي��ة اىل االرا�ص��ي ال�صوري��ة، 
ولبث��وا هناك اكرث م��ن 5 ا�صهر، ح�صب قول��ه "عملنا على 
جمع العنا���رش االرهابية، والق��ادة االرهابين، ووجهنا 
الدع��وات اىل كب��ار ارهابي��ي الوط��ن العرب��ي واوروب��ا 
لاإن�صمم��ام اىل ع�رش اخلافة اجلدي��د، بعد عدة ا�صهر مت 

تنفيذ عملية احتال املو�صل".

بعد الصمت ثالثة أيام.. التيار االصدري يهدد بإجراءات "صادمة" تجاه المتجاوزين على الرموز الوطنية
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خفايا وحكايات تظهر 
المخفي من التجاوزات

اليِك هذه الوصفات المنزلية 
البسيطة للعناية بالبشرة الدهنية

05060910

التي  اخلطوات  اأن  عن  ال�صدري،  التيار  من  مقرب  م�صدر  ك�صف  خا�س:   �� النجف 
للذين  �صادمة  �صتكون  النها  تكهنها،  ميكن  ال  ال�صدر  مقتدى  التيار  زعيم  بها  وعد 

يتجاوزون على الرموز الوطنية يف الباد، ح�صب تعبريه.
ايام  لثاثة  ان�صاره  ال�صدر  اليه  الذي دعا  "ال�صمت  اإن  نيوز«  ل�»اجلورنال  وقال امل�صدر 
ياأتي يف اطار ايقاف الفتنة التي حتاول بع�س اجلهات اثارتها من خال التطاول والت�صكيك 

بوطنيته"
واكد امل�صدر ان "اخلطوات التي تتبع ال�صمت �صتكون غري متوقعة و�صادمة للكثريين ممن يحاولون 

تاأجيج الفتنة واثارة ال�صكوك حول زيارات ال�صدر االخرية اىل دول اخلليج، ال�صعودية واالمارات "
التجاوزات، كل هذه وغريها  نف�صه من   االجتاه  �صيا�صية حملت  "مقاالت ومقرتحات  ان  امل�صدر  وبن 
"حب ان�صاره كان �صببًا يف  دفعت حمبي ال�صدر اىل الرد عر مواقع التوا�صل االجتماعي"، م�صرياً اىل ان 

اأمرهم بال�صمت لعلمه بالفتنة التي تريد اأن تاأخذ ماأخذها".

حيدر  ال��وزراء  رئي�س  اطلق  االح��د  ليوم  االوىل  الفجر  �صاعات  مع 
العبادي عملية حترير ق�صاء تلعفر املتعرثة بفيتو امريكي – تركي 
الأ�صهر عديدة بعد االتفاق على خطوات حترك قوات احل�صد وم�صاركتها 
الفعلية يف املعارك الدائرة هناك. م�صادر ع�صكرية حكومية اكدت ان 
تقليل  يف  النجاح  تعني  تلعفر  حترير  يف  ال�صعبي  احل�صد  "م�صاركة 
احل�صد،  لقوات  املكوِّنة  ال�صيعية  والف�صائل  العبادي  بن  احل�صا�صية 
ُم�صبِّبًا غ�صبًا عارمًا".  �صابق،  ب�صبب منعه م�صاركة احل�صد يف وقت 
وت�صارك قوات احل�صد ال�صعبي بع�رشين األف مقاتل يف عملية حترير 
لكنها  االأخ��رى  العراقية  القوات  قوام  بعد  ُيحدَّد  مل  حن  يف  تلعفر، 
القادة  وت�رشيحات  امل�صاركة  لل�صنوف  ووفقا  االأح��وال،  كل  يف 
امليدانين، لن تقل عن ثاثن األف مقاتل. وال توجد حتى االآن اأرقام 
دقيقة عن اأعداد عنا�رش "داع�س" يف ق�صاء تلعفر، مبحافظة نينوى، 
لكنه، ووفقا للمعلومات اال�صتخبارية، فاإن اأغلب املوجودين هم من 
اخلط االأول لقيادات التنظيم. ومنذ �صهر ابريل ني�صان، قام اكرث من 

49.000 مواطن بالنزوح من تلعفر.
احلكومة  ار�صال  اكد  عبدربه،  حممد  نينوى  حمافظة  عن  النائب 
العراقية تطمينات اىل تركيا ب�صاأن عدم م�صاركة احل�صد ال�صعبي داخل 
تنظيم  من  لتحريره  الع�صكرية  العمليات  انطلقت  الذي  تلعفر  ق�صاء 
نيوز«،  »اجلورنال  ل�  ت�رشيح  يف  عبدربه  وقال  االرهابي.  داع�س 
تلعفر  داخل   الع�صكرية  العمليات  يف  ي�صارك  لن  ال�صعبي  ان"احل�صد 
اأر�صلتها  التي  للتطمينات  وفقا  الق�صاء  اطراف  يف  دوره  و�صيكون 
احلكومة العراقية اىل انقرة". واأ�صاف، ان "القوات االأمنية وخا�صة 
قوات جهاز مكافحة االإرهاب وال�رشطة االحتادية لديها خرة كبرية 
يف عمليات حترير املدن من تنظيم داع�س االرهابي و�صتكون لديها 
يف  القيادي  ان  اىل  ي�صار  الع�صكرية".  العمليات  يف  فعالة  م�صاركة 
احل�صد ال�صعبي جواد الطليباوي ك�صف يف وقت �صابق  ل� »اجلورنال 

حترير  معركة  يف  ال�صعبي  احل�صد  ف�صائل  م�صاركة  عدم  عن  نيوز«، 
مو�صحًا  واملحلية"،  الدولية  ال�صغوط  ب�صبب  وذلك  تلعفر،  ق�صاء 
اعرتا�صها  بارزاين  م�صعود  من  وبطلب  اأبدت  االمريكية  "القوات  اأن 
على م�صاركة احل�صد". واأكدت جلنة االمن والدفاع النيابية ان ق�صاء 
تلعفر حما�رش من قبل القوات االمنية وملدة لي�صت بالق�صرية وفق 
يف  ح�صن،  العزيز  ،عبد  اللجنة  ع�صو  وق��ال  الع�صكرية.  احل�صابات 
بهدف  الق�صاء جاء  اقتحام  "التاأخري يف  اإن  ل�»اجلورنال«  ت�رشيح 
اخاء املدينة من املدنين االبرياء، باال�صافة اىل ا�صتكمال جميع 
اال�صتعدادات لتحرير الق�صاء ح�صب اخلطة املر�صومة".  وفيما يخ�س 
"من  اأنه  اىل  ح�صن  اأ�صار  فقد  تلعفر،  معركة  ب�صاأن  الدولية  املواقف 
تلعفر  حترير  لكن  الكوالي�س  خلف  اتفاقات  هناك  تكون  ان  املمكن 
يعد �صاأن داخلي عراقي كما هي حال مدينة املو�صل، والعراق يعّد 
دولة  اي  من  ق��راراً  او  اإذن��ًا  يطلب  فا  مدنه  بتحرير  املعنية  اجلهة 
مهما كانت".  ولفت ع�صو جلنة االمن والدفاع النيابية االنتباه اىل 
البي�صمركة يف معركة ق�صاء تلعفر، وذلك الن  "عدم م�صاركة قوات 
القيادة العامة مل تطلب م�صاركتها، النها مل حتتج اليها، ولو حاليا".  
وبن "وجود تن�صيق م�صرتك وتعاون ا�صتخباري قوي بن احلكومة 

االحتادية واالقليم لتاأمن املدن املحررة من داع�س االرهابي".
اأما املتحدث با�صم العمليات امل�صرتكة العميد ،يحيى ر�صول، فقد اأكد 
خال حديثه ل�»اجلورنال« اأن "تقديرات القيادة الع�صكرية العراقية 
بعملية  االمنية  القطعات  مبا�رشة  املو�صل  معركة  انتهت  ان  بعد 
اال�صتح�صارات والتهيوؤ ملعركة حترير تلعفر"، الفتًا االنتباه اىل ان 
وح�صب  العراقية  الع�صكرية  القيادة  اخت�صا�س  من  التوقيت  اختيار 
امر القائد العام للقوات امل�صلحة".  واأو�صح اأن "م�صاألة م�صاركة الكرد 
يف املعركة يعود اىل التن�صيق بن القيادة الع�صكرية العراقية وقيادة 
لواء البي�صمركة وهذا يعّد تن�صيقًا ع�صكريًا، م�صريا اىل ان لكل معركة 
مهم  �رشيك  البي�صمركة  وق��وات  الكرد  ان  كما  وظروفها  قطعاتها 
وقدموا ت�صحيات واأعطوا �صهداء يف معركة حترير مدينة املو�صل".  

ك�ص��ف النائب عن حمافظة نين��وى حممد عبد 
رب��ه، ع��ن وج��ود ح��االت ابت��زاز وم�صاومات 
قب��ل  م��ن  االأم��وال  روؤو���س  اأ�صح��اب  تط��ال 
ع�صاب��ات ترت��دي ال��زي الع�صك��ري يف تنفيذ 
عملياتها. وق��ال عبد ربه ل� »اجلورنال نيوز«، 
يف  املواطن��ن  عل��ى  متار���س  "�صغوط��ًا  ان 
اجلان��ب االي���رش م��ن مدينة املو�ص��ل، خا�صة 
الذي��ن ميتلكون امل��ال وامل�صوغ��ات الذهبية، 
م��ن قب��ل ع�صابات ترت��دي ال��زي الع�صكري"، 
األق��ى  االإره��اب  "جه��از مكافح��ة  اأن  مبين��ًا 

القب���س على جمموعة م�صلحة دهمت عدداً من 
املنازل بحجة التفتي�س االأمني، و�رشقت اأموااًل 
ان  واأ�ص��اف،  املواطن��ن".  م��ن  وجموه��رات 
"اخلروق��ات االأمنية التي حت�صل يف املو�صل 
يعود �صببها اىل تعدد اجلهات املوجودة داخل 
املدين��ة، م�ص��رياً اىل ان "املو�ص��ل بحاجة اىل 
قيادة ع�صكرية �صارمة متنع التحركات داخل 
املو�صل من دون علمها".واأعلن رئي�س جمل�س 
الوزراء حي��در العبادي يف العا���رش من ال�صهر 
املا�ص��ي، حترير مدين��ة املو�صل بالكامل من 
تنظي��م داع�س بع��د ت�صع��ة اأ�صهر م��ن املعارك 

املتوا�صلة.

اأكدت حرك��ة التغيري الكردي��ة اإمكانية الرملان 
العراق��ي مفاحت��ة املحكم��ة االحتادي��ة ب�ص��اأن 
ق�صي��ة �صقوط املو�ص��ل، يف حال رف���س رئي�س 
االإقلي��م م�صعود ب��ارزاين م�صاءلت��ه يف الرملان 
العراق��ي". وقال بك��ر يف ت�رشيح ل��� »اجلورنال 
ني��وز« ان "جمل���س الن��واب العراق��ي باإمكان��ه 
م�صاءلة ب��ارزاين عن �صقوط مدينة املو�صل ثاين 
اكر مدن الع��راق ويف حال رف�صه ميكن حتويل 

الق�صية اىل املحكمة االحتادية للبت فيها".

واأ�ص��اف ان" الد�صت��ور العراق��ي مل ين���س عل��ى 
ا�صتج��واب رئي���س االإقلي��م لكن��ه اأج��از م�صاءل��ة 
ال�صخ�صيات التي حت��وم حولها �صبهات". واأعلن 
ب��ارزاين يف  م�صع��ود  اقلي��م كرد�صت��ان  رئي���س 
وقت �صاب��ق رف�صه االجابة ع��ن اأ�صئلة من جلنة 
التحقي��ق يف �صقوط مدينة املو�ص��ل بيد داع�س. 
وق��ال اإنه��ا ملغم��ة وحتم��ل اتهام��ات مبطن��ة. 
ومتكنت الق��وات االأمنية من اعان الن�رش ب�صكل 
نهائي يف مدين��ة املو�صل بعد ثاث �صنوات من 
اجتياحه��ا على ي��د تنظيم داع���س االإرهابي يف 

عام 2014.

ع��ّد ائتاف دول��ة القانون بزعام��ة "نوري املالك��ي" وتيار االح��رار التابع 
للتي��ار ال�ص��دري بزعام��ة "مقت��دى ال�ص��در" ال�صب��ت، �صح��ب تواقي��ع بع�س 
الن��واب مقاب��ل اأم��وال "ت�صقيطًا �صيا�صي��ًا"، وا�صفن اإي��اه باخليانة يف حال 
ح�صول��ه. وقالت م�صادر مطلعة اإن جل�صة اال�صتجواب االخرية تخللتها وعود 
بدف��ع مبال��غ مالي��ة ت�ص��ل اىل 15 الف دوالر مقاب��ل التوقيع عل��ى القناعة 
باال�صتج��واب ب�صاأن وزير التجارة وكالة، واحل��ال نف�صها مع �صحب التواقيع 
ع��ن ا�صتج��واب وزي��ر الزرراعة. وا�ص��ارت اإىل ان ه��ذه احلال اأ���رشت منذ اول 
اال�صتجواب��ات الت��ي بداأت باإقالة وزير الدفاع خال��د العبيدي، وهو ما يجري 
حالي��ا م��ع وزيرالتج��ارة وبعده��ا وزراء اخ��رون يف طري��ق اال�صتجوابات . 
وبينت النائبة عالية ن�صيف، االأحد، اأنها تنتظر اإجراءات جمل�س النواب بحق 
الن��واب الذي��ن �صحبوا تواقيعهم، م�ص��رية اىل اأنها �صتتخ��ذ اإجراءاتها اخلا�صة 

يف حال��ة عدم حما�صبتهم. وقالت يف ت�رشيح ل��� )اجلورنال( اإن ،"من يت�صلم 
ر�ص��وة ال يف�ص��ح عن ذلك علنًا، لذلك اأحاول ان اأتتب��ع اآثار هذا الفعل لك�صفهم 
بالدالئ��ل." واأ�صافت ن�صيف: "ب�صفتي قانونية ومهتمة بهذه الق�صية، اعرف 
ان هذا النائب �صحب توقيعه لكنني ال املك دليًا مبا�رشاً يوؤكد كامي، الفتة 
النظ��ر اىل ان الدلي��ل يت�صح من خال تتبع االأث��ر. وو�صفت  النائبة عن دولة 
القانون من ي�صحب توقيعه ويجند نف�صه الإ�صقاط ا�صتجواب وزير ب�"املنتفع" 
ويتاج��ر ب��اأرواح العراقين.  وقال��ت ن�صيف بهذا ال�ص��دد يف موؤمتر �صحفي 
عقدت��ه اأم�س اإن،"جمل�س النواب اأهمل الطلب ومل ُيعر�س على اع�صاء املجل�س 
للقب��ول او الرف���س، وه��ذه خمالف��ة د�صتوري��ة �ُصجل��ت عل��ى رئا�ص��ة جمل�س 
الن��واب." واأ�صافت،"�صليم اجلبوري)رئي�س جمل���س النواب( قال انه مت تقدمي 
طل��ب الدخال هذه اجلل�ص��ة على جدول اعمال جمل�س النواب، وعلى الرغم من 

اننا مل ن�صاهد الطلب لكننا اح�صنا الظن برئي�س الرملان".
واو�صح��ت ن�صي��ف اأن امل��ادة )61( الفق��رة الثامن��ة م��ن الد�صت��ور العراقي 

تقول:"بع��د انتهاء االإ�صتجواب ُيتخذ قرار ب�صحب الثقة او عدم �صحبها بتقدمي 
طل��ب م��ن خم�صن نائب��ًا، وبعد �صبعة ايام يت��م اتخاذ القرار، اأم��ا يف النظام 
الداخل��ي فيتم اإتخاذ قرار بالقناعة او ع��دم القناعة وهذه جميعها خمالفات 
قانوني��ة والتف��اف على القانون حلماي��ة م�صتخرجات اال�صتج��واب". النائب 
ع��ن االئتاف" خلف عبد ال�صم��د" قال يف ت�رشيح ل��� »اجلورنال نيوز« ان" 
م��ا يثار يف و�صائ��ل االعام عن �صحب تواقيع مقابل اأم��وال ت�صقيط �صيا�صي، 
ويحت��اج اىل ادلة دامغة الإثبات هذه التهم".واأ�صاف ان "اتهام بع�س النواب 
ام��ر خطري عل��ى العملي��ة ال�صيا�صية ويحت��اج اىل ادلة الإثب��ات احلقائق امام 
ال��راي الع��ام". كم��ا طالب النائب ع��ن "تيار ال�ص��در" )االحرار( عب��د العزيز 
الظاملي ال�صب��ت، االع�صاء امل�صتجِوبن بف�صح اأ�صماء النواب املرت�صن الذين 
�صحبوا تواقيعهم مقابل اأموال اأمام الراأي العام ". وقال الظاملي يف ت�رشيح 
ل� »اجلورنال نيوز«:"يجب اأن يلتزم النائب امل�صتجِوب بف�صح املت�صرتين على 

الف�صاد اأمام و�صائل الغعام والراأي العام لك�صف حقائق الف�صاد والتواطوؤ.

اته��م املك��ون امل�صيحي جلنة اخل��راء املكلفة 
باختي��ار جمل���س مفو�ص��ن بخ��رق ق��رارات 
املحكمة االحتادية، والد�صت��ور العراقي ب�صاأن 
متثي��ل املكون امل�صيح��ي يف املفو�صية. وقال 
النائب عن املك��ون "يونادم كنا" يف ت�رشيح 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز«، اإن" املك��ون امل�صيحي 
مهم���س ب��ن الكت��ل ال�صيا�صي��ة يف املنا�ص��ب 
احلكومي��ة بالرغ��م م��ن ان الد�صت��ور العراق��ي 
ن���س عل��ى متثي��ل املكون��ات ال متثي��ل الكتل 
ال�صيا�صية". واأ�ص��اف ان "جلنة اختيار جمل�س 
املفو�صية �رشبت قرارات املحكمة االحتادية 
والد�صت��ور العراقي عر�س احلائ��ط، الذي ن�س 

على متثي��ل االأقليات يف الهيئ��ات امل�صتقلة". 
واأ�صار اىل "وجود مر�صح من املكون امل�صيحي 
ح�ص��ل على املركز الثام��ن يف املناف�صة، لكن 
هن��اك غياب��ا للجدي��ة يف اختي��ار مر�صح من 
امل�صيحين يف املفو�صية ب�صبب �صيطرة الكتل 
الكب��رية على قرارات اللجن��ة". واأعرب كنا عن 
امله "باإن�صاف املك��ون امل�صيحي يف التمثيل 
ا�صتحقاقاته��م  عل��ى  واحل�ص��ول  احلكوم��ي 
الد�صتوري��ة". وكان��ت جلن��ة اخل��راء النيابية 
اعلن��ت، االتفاق على تق�صيم جمل�س املفو�صن 
ب��ن التحالف الوطن��ي والتحالف الكرد�صتاين 
واحت��اد الق��وى، بواق��ع خم�ص��ة م��ن املك��ون 
ال�صن��ي  املك��ون  م��ن  ل��كل  واثن��ان  ال�صيع��ي 

واالكراد.
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