
الثالثاء،  ال�سلمي،  فهم  م�سعل  العربي  الربملان  رئي�س  اأكد 
دون  من  العراق  ار�س  على  اجنبية  قوة  اأي  وجود  رف�سه 
�سليم  النواب  رئي�س جمل�س  ثمن  موافقة حكومته، يف حني 
حقيقيا  دعما  اإياها  عاداً  للعراق،  ال�سلمي  زيارة  اجلبوري 
كلمة  خالل  ال�سلمي  وقال  الإره��اب.  �سد  معركته  للبلد  يف 
له يف جمل�س النواب العراقي ، "اأت�رشف ان اكون يف بغداد 
التي كانت ول تزال فخر ومعلم احل�سارة ال�سالمية ومنارة 
ومركز عروبتها"، موؤكدا "رف�س الربملان العربي وجود اي 
احلكومة  موافقة  دون  من  العراق  ار�س  على  اجنبية  قوات 
الوطنية  امل�ساحلة  م�رشوع  "ندعم  واأ���س��اف،  العراقية". 
حتقيق  دع��م  على  نحر�س  كما  عملي،  ب�سكل  وتطبيقه 
م�رشوع الت�سوية التاريخية لكونها تعد خطوة لبناء حا�رش 
العراق وم�ستقبله". وتابع ال�سلمي، اأن "احلوار البّناء يعطي 
اأن  مبينا  العراق"،  ل�سعب  اأف�سل  مل�ستقبل  وا�سحا  ت�سورا 
"زيارتنا جاءت من اجل تعميق العالقات العراقية العربية". 
داع�س  �سد  العراق  حققها  التي  "النت�سارات  اأن  واأو�سح، 
العامل  دول  مطالبا  املنطقة"،  دول  لكل  انت�سارات  هي 
يف  والتعاون  املحررة،  املدن  اإعمار  اعادة  يف  ب�"الإ�سهام 
ازاء الن�سغالت  العربي  الت�سامن  النازحني، وتعزيز  اعادة 
عّد اجلبوري  املنطقة". من جانبه،  بها  التي متر  والظروف 
مهمة  خطوة  العراق  اىل  العربي  الربملان  رئي�س  "زيارة 
الربملان  رئي�س  "ح�سور  اأن  مبينا  العربية"،  العالقات  يف 
العربي اىل جمل�س النواب العراقي ميثل دعما حقيقيا للبلد 
اأخوية  عربية  وم�ساندة  ووقوفًا  الإره��اب  �سد  معركته   يف 

خمل�سة  نعتز بها ونثمنها".
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بغداد_ متابعة

وسط أجواء بروتوكولية اتسمت بـ“البرود”... هذه تفاصيل ما جرى في مفاوضات وفد أربيل مع العبادي األمن النيابية تطالب الحشد بتسليم الوثائق 
التي تدين األميركيين بمساعدة “داعش”

الحشد الشعبي: معركة تحرير تلعفر تحددها 
العمليات المشتركة

إحالة المدير العام للخطوط الجوية العراقية 
إلى جنايات النزاهة

بغداد_ خا�س: نفى  الأمني العام لقوات “اأبي الف�سل العبا�س” اأو�س اخلفاجي 
ق�سف  عمليات  تكون  ان  الثالثاء،  ال�سعبي(  احل�سد  ت�سكيالت  اب��رز  )اح��دى 
تلعفر بداية ملعركة حترير الق�ساء من �سيطرة تنظيم داع�س الرهابي . وقال 
اخلفاجي يف ت�رشيح  ل� »اجلورنال نيوز« ان ” الق�سف الذي تقوم به قطعات 
الق�سف  عمليات  ان  كما  تلعفر،  حترير  معركة  انطالق  يعني  ل  الدفاع  وزارة 
املناطق  العوائل من  اخراج  العمليات هو  ان”الهدف من  واأ�ساف   .“ م�ستمرة 
حتدده  املعركة  توقيت  ان”  اىل  م�سريا  الإرهابي”  داع�س  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
العمليات امل�سرتكة، ول نريد ان نخ�رش عن�رش  املفاجاأة يف املعركة” موؤكدا 
ان” احل�سد ال�سعبي �سيكون جزءاً من معركة التحرير “. وعن اإمكانية ان تكون 
معركة تلعفر هي الخرية بالن�سبة للح�سد ال�سعبي اأو�سح اخلفاجي ان” احل�سد 
�سي�سارك يف جميع املعارك، اإ�سافة اىل فر�س احل�سار على اغلب املناطق التي 

ي�سيطر عليه تنظيم داع�س الإرهابي”.

العام  املدير  احالة  الثالثاء،  النزاهة،  حتقيق  حمكمة  قررت  متابعة:  بغداد_ 
للخطوط اجلوية العراقية املوقوف حاليا اىل جنايات النزاهة بتهمة الر�سوة.

ال�ستار  عبد  القا�سي  العلى  الق�ساء  جمل�س  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
بريقدار يف بيان تلقته »اجلورنال نيوز«  ان “حمكمة حتقيق النزاهة نظرت يف 
ق�سية املدير العام للخطوط اجلوية العراقية املتهم يف ق�سايا عر�س ر�ساوى 

وخمالفات ادارية”.
واكد بريقدار ان “املحكمة قررت احالة املتهم اىل جنايات النزاهة بعد اكمال 

التحقيق معه”.
العقوبات  310 من قانون  املادة  �ستتم حماكمته وفق  انه  البريقدار  واو�سح 
و�سائل  يف  روج  كما  عنه  الفراج  يتم  ومل  حاليا  موقوف  املتهم  ان  ” مبينا 

العالم”.

بغداد_ متابعة: طالب ع�سو جلنة الأمن النيابية ا�سكندر وتوت، الثالثاء، هيئة احل�سد 
ان  مبينا  “داع�س”،  مع  اأمريكي  تواطوؤ  وجود  تثبت  التي  الوثائق  بت�سليم  ال�سعبي 
التحرك احلكومي بهذا ال�ساأن ل يتم اإل باحل�سول على هذه الوثائق. وقال وتوت، يف 
ال�سعبي، ويف ت�رشيحات كثرية تفيد بامتالكها  “قيادة احل�سد  ان  ت�رشيح �سحفي، 
معارك  يف  داع�س  ع�سابات  مب�ساعدة  الأمريكي  اجلانب  بتورط  تفيد  واأدل��ة  وثائق 
معاقبة  ب�ساأن  التحرك  ت�ستطيع  ل  الربملانية  واللجان  “احلكومة  ان  مبينا  كثرية”، 
الأمريكيني او املطالبة ب�سيء من دون احل�سول على الوثائق”. واأ�ساف، ان “احل�سد 
قوة �ساركت يف كل املعارك وتعرف تفا�سيل امليدان اكرث من احلكومة وامل�سوؤولني 
فيها، ومتلك اأدلة على تورط اكرث من جهة مع داع�س”، مطالبا يف الوقت ذاته قيادة 
احل�سد ال�سعبي، ب�”ت�سليم الوثائق اإىل احلكومة وجلنة المن والدفاع من اأجل اإعالنها 
للعامل واإي�سالها اإىل جمل�س الأمن، وحما�سبة الأمريكيني واملتورطني بدعم داع�س”. 
اأبو مهدي املهند�س، ك�سف اجلمعة املا�سي،  وكان نائب رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي 
�سيطرة  مناطق  يف  اأمريكية  طائرات  هبوط  تثبت  ووثائق  �سورا  احل�سد  امتالك  عن 

داع�س.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ال��دويل  وح��ت��ى  وال��ع��رب��ي  ال��ع��راق��ي  الرف�س  يقت�رش  مل 
كان  فقد  ال��ع��راق  يف  اخ��ر  دون  جانب  على  لال�ستفتاء 
ومازال هناك موقف حا�سم من قبل الأقليات داخل العراق 
اأيلول  �سهر  يف  اإج��راوؤه  املزمع  ال�ستفتاء  �سد  وخارجه 

املقبل.
الثالثاء،   ، الربملانية  “الوركاء”  كتلة  تاأكيد  جاء  حيث   
ان” الأحزاب امل�سيحية راف�سة اجراء ال�ستفتاء يف اإقليم 

كرد�ستان يف الوقت الراهن “.
ل�  ت�رشيح  يف  �سليوا  ج��وزي��ف  الكتلة  رئي�س  وق���ال 
»اجلورنال نيوز« ان ” اغلب الأحزاب امل�سيحية �سد اجراء 
يحقق  ل  لكونه  كرد�ستان  اإقليم  يف  املزمع  ال�ستفتاء 

طموح وتطلعات املكونات الأخرى“.
ال�سهداء  الف  ق���ّدم  ال��ك��ل��داين  ال�سعب  ان”  واأ����س���اف 
�سيئًا ميثلنا يف  نر  املناطق لكن مل  تلك  والت�سحيات يف 
الإقليم من علم ون�سيد وا�سم”،  راف�سا ان” يكون ال�سعب 

امل�سيحي  عبداً  يف الإقليم “.
واأ�سار اىل ان” ال�سعب امل�سيحي مع تقرير م�سري ال�سعوب 

�رشيطة ان ُت�سمن حقوق املكونات الأخرى “.
نتائج  تكون  باأن”  جازمًا  اعتقاده  عن  �سليوا  واأع��رب 
لكونه مرفو�سًا من  �سلبية  اإقليم كرد�ستان  ال�ستفتاء يف 

داخل العراق وخارجه “.
بيانًا  بابليون  حلركة  العامة  المانة  ا�سدرت  فيحني 
لها،  توؤكد فيه احرتام ارادة ال�سعب الكردي يف حق تقرير 
م�سريه عرب ال�ستفتاء املزمع اجراوؤه يف 25 ايلول، لكن 
عرب  نينوى  �سهل  واه��ايل  امل�سيحيني  على  بفر�سه  لي�س 

ا�ساليب متعددة منها جمع التواقيع بالرتهيب.
وحذرت احلركة، من ان "ا�ستمرار هذا النهج قد يدفعهم اىل 
اي�سال هذا ال�سلوب اىل المم املتحدة واملجتمع الدويل"، 
داخل  املناطق  ي�سمل  ان  يجب  "ال�ستفتاء  ان  اىل  م�سرية 
باأن  ت�سمح  لن  اإنها  قائلة،  واو�سحت  اأرا�سي كرد�ستان". 

ي�سمل ال�ستفتاء مناطق �سهل نينوى، م�سددة على �رشورة 
اإبعاد هذه املناطق عن ال�رشاعات .

من  وال�سيا�سيني  النواب  بع�س  ان  بابليون،  وا�سافت 
ارا�سي  داخ��ل  ال�ستفتاء  �سد  كانوا  امل�سيحي  املكون 
وا�سبحوا  مواقفهم  تغريت  اي��ام  وخ��الل  نينوى،  �سهل 
امل�سالح  مع  مواقفهم  هوؤلء  باأن  منوهة  املوؤيدين،  من 
احلزبية وال�سخ�سية ويتجاهلون حقيقة ان الكلمة الخرية 

هي لأهايل �سهل نينوى وهم ل ميثلونها.
ح�ساب  على  جنامل  ل  بابليون  يف  "اننا  احلركة،  وقالت 

الق�سايا امل�سريية، كوحدة العراق و�سيادته".
ويف �سياق مت�سل اتهمت قوى �سيا�سية ال�سلطات الكردية 
باإجراء تغيري دميوغرايف  يف املناطق العربية مبحافظة 
كركوك املختلطة متهيدا ل�سمها اىل اقليم كرد�ستان .ويف 
حني نفى احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين التهامات، دعا 
 57 قانون  �سمن  ال�ستفتاء  اجراء  اىل  العراقية  احلكومة 
الرتكماين  املكون  النائب عن  .  وقال  املا�سية  للحكومة 
جا�سم حممد جعفر ل� »اجلورنال نيوز« ، ان “قوى كردية 
طريق  عن  كركوك  يف  والرتكماين  العربي  املكون  تهدد 
منازل  ام��ام  نارية  اطالقات  حتمل  بريدية  ط��رود  القاء 
اىل  والهجرة  مناطقهم  ترك  على  لإرغامهم  ال���رش  تلك 
مناطق اأخرى “.  واأ�ساف ان” حمافظ كركوك جنم الدين 
كرمي منح الكراد حق  بناء  م�ستوطنات ومنع املكونات 
الأخرى من التو�سع او البناء  ل�سم املحافظة اىل الإقليم 
اأنظمة  اأب�سع  متار�س  الكردية  “ال�سلطات  ان  موؤكدا   .“
يف  والرتكماين   العربي  املكونني  �سد  حاليا  التهمي�س 
حمافظة كركوك املختلطة “.  وحذر النائب عن التحالف 
الوطني حممد ال�سيهود من فر�س �سيا�سة “يّل الذرع يف 
وممار�سة  الكراد”  عليها  ي�سيطر  التي  العربية  املناطق 
ت�رشيح   يف  ال�سيهود  وقال    . فيها   الدميغرايف  التغيري 
املنتهية  كرد�ستان  رئي�س  ان”  ن��ي��وز«  »اجل��ورن��ال  ل��� 
الأمنية  القوات  ان�سغال  ا�ستغل   ، بارزاين  م�سعود  وليته 
واحل�سد ال�سعبي  يف املعارك �سد تنظيم  داع�س  ليمار�س 

 .  ” العربية  للمناطق  دميغرايف  وتغيري  تكريد   عمليات  
يف  ال��ولدات  بتحويل  اأوامر  بارزاين  ”ا�سدار  عن  وك�سف 
لتحقيق  كركوك  حمافظة  اىل  الثالث  الإقليم  حمافظات 
ان”  اىل  وا�سار    . الإقليم”  اىل  و�سمها  كردية  اغلبية 
اي  يطبقا  مل  كرمي  الدين  جنم  كركوك  وحمافظ  ب��ارزاين 
املركزية  احلكومة  وعلى  الربملان،  عليها  �سوت  قوانني 
القانون  خرقا  لكونهما  بحقهما  ق�سائية  اأوام��ر  ا�سدار 
تغيري  احداث   ، الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  ونفى    .“
دميغرايف يف املناطق ذات الأغلبية العربية والرتكمانية، 
داعيا احلكومة الحتادية اىل اجراء ال�ستفتاء يف حمافظة 

كركوك وفق �سجل 57 القانون القدمي للحكومة  .
قوات  ان”  نيوز«  »اجلورنال  ل�  �سنكايل  ماجد  واأ�ساف 
تغيري  عملية  لتجري  نينوى  �سهل  تدخل  مل  البي�سمركة 
ت�سيطر  من  العراقية  والقوات  ال�سعبي  احل�سد  بل  فيها، 
اراء تلك الأقليات  “وجود اختالف يف  “م�سريا اىل  عليها 
ال�ستفتاء  البع�س  ي��وؤي��د  حيث  ال�ستفتاء  ق�سية  يف 
ما  الآخ��ر  البع�س  يرف�س  بينما  الإقليم  اىل  والن�سمام 
يفر�س اجراء ال�ستفتاء ملعرفة قرارهم “.  واأ�سار اىل ان” 
انتخابية  دعاية  دميغرايف،  تغيري  باإحداث  الكراد  اتهام 
الكراد  ان  اىل  النتباه  “ولفت  الواقع  عن  وبعيدة  مبكرة 
ما�سون بعملية ال�ستفتاء والنف�سال عن املركز حتى لو 
�سعبية  اإرادة  ال�ستفتاء ميثل  لكون  الإقليم  كلفهم ح�سار 
ول تراجع عنه  “. وترف�س جهات ايزيدية اي�سًا ال�ستفتاء 
مّلة وديانة  الإيزيدية  اأن  بفكرة  املتم�سكني منهم  خا�سة 
مع  منهم  املتعاطفني  وكذلك  للُكرد،  تابعة  غري  م�ستقلة 
وحدتها.  على  احلفاظ  ���رشورة  وتوؤكد  العراقية  الهوية 
واخريا رف�س العراقيون الكرد اي�سا مع العرب من عموم 
ال�سيا�سية، وكذلك رف�س  املحافظات واملنتمني لالأحزاب 
والت�رشيعية،  احلكومية  الر�سمية  املنا�سب  اأ�سحاب 
لها  اأجندة ل عالقة  تنفيذ  اإىل  “ا�ستفتاء م�سعود” الرامي 
التي  ال�سعارات  من  وغريها  الكرد  املواطنني  مب�سالح 

ي�سوقها .

تحت مسمى "ضمان حقوقكم".. األقليات ترفض "عبودية" 
كردستان لكونه ال يحقق طموحاتها وتطلعاتها 

بغداد_ فاطمة عدنان

 
يوجد  ل  ان��ه  تعقيدا  الم��ر  زاد  "ما  اأن  اىل  واأ���س��ار   
برملان داخل اقليم كرد�ستان حتى يراقب ويحا�سب 
معطل  فهو  القليم  حكومة  قبل  من  يدار  ما  ويتابع 
�سلطة  ادارة  ا�سبحت  القليم  ادارة  وان  بالكامل، 

وعائلة حاكمة تتحكم مب�سري من يف القليم". 
"موقف الكتل ال�سيا�سية املتنفذة يف داخل  وبني ان 
ان ي�سبح  للغاية فهي تريد  اقليم كرد�ستان �سعيف 
القليم  داخل  يف  الراهن  الو�سع  ملعاجلة  منفذ  لها 

وال �سيتتفجر خالل اليام القادمة". 
وتابع موحان اأن "الو�سع املربك هو الذي اجرب وفد 
اقليم كرد�ستان على املجيء اىل بغداد والت�ساور على 
ال�ستفتاء،  ق�سية  على  ولي�س  اخلالفية  النقاط  حل 
فالخري ُيعّد اطاراً عامًا و�سعه الكرد على الرغم من 
التي  الكردية  الكتل  اغلب  قبل  من  معار�سة  وجود 
ال�سعب  ارادة  الوفد هو حزبي ل ميثل  ان هذا  اأعلنت 

الكردي". 
وا�ستدرك اأن "الكثري من الكتل الكردية ومنها التغيري 
فلهذا  املفاو�س  الوفد  مع  حا�رشة  غري  وال�سالمية 
اقليم  داخ��ل  يف  احلاكمة  القوى  ميثل  ل  وف��دا  يعد 
اقليم  حكومة  على  ان  اىل  النظر  لفتًا  كرد�ستان، 

كرد�ستان ان تنه�س بوعيها وان تكون �سادقة بكل 
املواطن  اجل  من  الحتادية  احلكومة  مع  حتركاتها 
الكردي اجلائع واملحروم من اب�سط مقومات العي�س".
واكد ان ائتالف دولة القانون ي�سيد بالت�ساورات على 
وجلميع  العامة  امل�سلحة  وتخدم  ايجابية  تكون  ان 
ال�سيعة،  موؤكدا ان  او  لل�سنة  ام  الطراف �سواء للكرد 
املوجودة  القوميات  مع  تتعامل  ل  بغداد  حكومة 
ا�سا�س  على  وامنا  طائفي  ا�سا�س  على  العراق  داخل 

املواطنة". 
اما بخ�سو�س الو�سع يف اربيل فقد اأو�سح النائب يف 
ائتالف دولة القانون ان "هناك الكثري من الدعاوى 
لدى املحكمة الحتادية بخ�سو�س بع�س التجاوزات 
من قبل حكومة كرد�ستان وكذلك حتى يف املحافل 

واملنظمات الدولية". 
لل�رشعية  فاقدة  ا�سبحت  القليم  "حكومة  ان  وقال 
ولي�ست لديها �سالحية بتوقيع او �رشف او حما�سبة 
عليه  يعمل  الذي  النظام  لن  وذلك  اوام��ر،  تنفيذ  او 
العراق هو نظام برملاين، كما ان اقليم كرد�ستان فيه 
اي�سا حكومة وبرملان، والخري هو اجلهة ال�رشيعية 

لكونه اعلى �سلطة ت�رشيعية يف داخل القليم ". 
اقليم  رئي�س  قيام  عند  نالحظ  "لو  بالقول  واردف 
بحل  بارزاين"  "م�سعود  وليته  املنتهية  كرد�ستان 

بعدم دخول  اوامر  وا�سدار  ال�سالح  الربملان وفر�س 
رئي�س الربملان وممار�سة عمله الت�رشيعي فهذا وحده 
كفيل مبحا�سبة رئي�س القليم وحما�سبة جميع القوى 

ال�سيا�سية التي ايدت هكذا اجراء". 
باأن  علمه  اأعلن  فقد  العراقية"  "القوى  حتالف  اأما 
ال�ستفتاء املرتقب هو جمرد �سغوطات يتعمد القليم 
ا�ستخدامها على احلكومة الحتادية.وقال النائب يف 
التحالف ،حممد الكربويل، يف ت�رشيح ل�»اجلورنال« 
حتى  بعيدة  هي  م�ستقلة  كردية  حكومة  اإن"ت�سكيل 
عن احللم ، م�ستدركًا بالقول، اننا ل�سنا اليوم ب�سدد 
احلديث عن بناء منزل او ان�ساء حمافظة جديدة، بل 
ا�س�س  لديها  يكون  ان  يتطلب  والخ��رية  دولة  اإن�ساء 
اأن  واأ���س��اف  �رشكاء".  ولديها  عليها  تبنى  متينة 
"اغلب املحيطني القليميني لالقليم هم غري را�سني 

عن تاأ�سي�س هذه الدولة فكيف �سُيكتب لها النجاح". 
"حتالف القوى يوؤيد ال�ستفتاء ب�رشط ان ل  واأكد ان 
املتنازع  املناطق  ويهم�س  الغري  ح�ساب  على  يكون 
القليم  مناطق  من  مهما  ج��زءا  تعد  والتي  عليها 
واخ�س بالقول كركوك التي يقطنها العرب �سواء من 

الطوائف ال�سنية ام ال�سيعية". 
لن  "ال�ستفتاء  ان  القوى  حتالف  عن  النائب  وتوقع 
يكتب له النجاح ولن يرى النور لنه يف�سل فئة على 

الكردية  الكتل  ان معظم  اىل  النظر  اخرى، لفتًا  فئة 
ويف  الراهن  الوقت  يف  ال�ستفتاء  من  بال�سد  تقف 
يعي�سها  واقليمية  و�سيا�سية  امنية  حتديات  و�سط 

العراق".
يتزعمه  الذي  الدميقراطي  احلزب  ك�سفت  جهته  من 
ابرز  عن  ب���ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اقليم  رئي�س 
وقالت  بغداد.  ناق�سه يف  الذي  الكردي  الوفد  حماور 
يف  اجل��اف  ا�سواق  الدميقراطي  احل��زب  عن  النائبة 
اىل  القادم  الوفد  ان"  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رشيح 
مار�ستها  التي  الد�ستورية  اخلروقات  بحث  بغداد 
وق�سية  الإقليم  حكومة  جت��اه  املحلية  احلكومة 
يف  كرد�ستان  اإقليم  يف  اإج��راوؤه  املزمع  ال�ستفتاء 

اخلام�س والع�رشين من اأيلول املقبل ".
املا�سي،  اجلمعة  اتهم   الرتكماين  املكون  وك��ان 
ب��اإث��ارة  ب���ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س 
يف  وال�سنة  ال�سيعة  الرتكمان  بني  الطائفية  النعرات 
ق�ساء تلعفر غربي حمافظة نينوى وقال النائب عن 
املكون جا�سم حممد جعفر يف ت�رشيح ل� »اجلورنال 
"ت�رشيحات بارزاين هدفها اثارة النعرات  نيوز« ان 
اىل  العراق  لإع��ادة  ال�سعب  مكونات  بني  الطائفية 
املربع الأول وال�ستفادة من الزمات لتو�سيع دائرة 

نفوذه  
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