
ه��اج��م ائ��ت��اف دول���ة ال��ق��ان��ون ب��زع��ام��ة ن��ائ��ب رئي�س 
اجلمهورية “نوري املالكي” رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
املو�صل،  مدينة  ب�صقوط  املدانني  اعتقال  عن  لتغا�صيه   ،
نينوى  حمافظ   �صلوع  توؤكد  مبلفات  التحقيق  اىل  ودعا 
م�صعود  كرد�صتان  اقليم  ورئي�س  النجيفي  اثيل  املقال 

بارزاين ب�صيطرة تنظيم داع�س على املدينة.
وقال النائب عن االئتاف “حممد ال�صيهود” يف ت�رصيح 
يحّملون  الربملان  اع�صاء   اإن”اغلبية  نيوز«  ل�»اجلورنال 
اإقليم   ورئي�س  النجيفي  اأث��ي��ل  امل��ق��ال  نينوى  حمافظ 
م�صوؤولية  ب��ارزاين  م�صعود  واليته  املنتهية  كرد�صتان 
“اللجنة التحقيقية ادانت اي�صا  �صقوط املو�صل”، كما ان 
ما  يف  متقاع�صة  احلكومة  لكن  املدينة،  ب�صقوط  النجيفي 
ق�صائية  اأوام��ر  ا�صدار  عن  لتغا�صيها  بواجباتها  يتعلق 
باعتقال املتورطني”.واأ�صاف ان ”حكومة رئي�س الوزراء  
املت�صببني  مبحاكمة   ، ال�صعب  امام  مطالبة  العبادي  حيد 
تنظيم  اىل  وت�صليمها  العراق  اكرب مدينة يف  ثاين  ب�صقوط 
عن  “النائب  “ال�صيهود  طالب  كما   . االإرهابي”  داع�س 
بتقدمي  اللويزي”  الرحمن  “عبد  الوطنية  القوى  حتالف 
التوا�صل  مواقع  على  �صفحته  يف  ن�رصها  التي  امللفات 
االجتماعي اىل االدعاء العام وتزويد الق�صاء بن�صخ منها 
“. ون�رص النائب عبد الرحمن اللويزي، وثائق يف �صفحته 
التوا�صل االجتماعي )في�صبوك( تتعلق بتورط  على موقع 
“املجاميع  مع  النجيفي  اثيل  املقال  نينوى  حمافظ 
بالقول  النجيفي  خماطبًا  املو�صل،  ب�صقوط  االرهابية” 
“واإن �صئت لزدناك” . وقال اللويزي عرب �صفحته :”و�صلت 
اىل اللجنة التحقيقية املكلفة ب�صقوط املو�صل �صورة عن 
اال�صتخبارات  اال�صتخباري/خلية  التن�صيق  هيئة  ر�صالة 
عمليات  قيادة  اىل  مبلغة  الر�صالة  هذه  وان  الوطنية/ 
يف   )665( املرقمة  الفورية  الربقية  مبوجب  نينوى 
اأ�صهر”،  باأربعة  املدينة  �صقوط  قبل  اأي   ،29/1/2014
داعيا اىل “املقارنة بني املعلومات املوجودة يف الربقية 

وبني ما ح�صل بعد 4 اأربعة اأ�صهر من تاأريخها”.

�صمد  كرد�صتان  م�صتقبل  جلبهة  العام  االأم��ني  وقال 
ت�صكيل  اإعان  "مت  اإنه  �صحفي،  ت�رصيح  يف  خو�صناو 
م�صتقبل  جبهة  ا�صم  حتت  كرد�صتاين  �صيا�صي  كياين 
اأح��زاب  اأربعة  ت�صم  "اجلبهة  اأن  مبينا  كرد�صتان"، 
اأكادميية  و�صخ�صيات  مدنية  منظمة  و22  �صيا�صية 
ورجال دين والطاقات ال�صابة من عموم مناطق اقليم 

كرد�صتان ومن خمتلف املكونات الدينية والقومية".
واأ�صاف خو�صناو اأنه "مت ت�صكيل اجلبهة بعد اإن�صقاقه 
اإىل  م�صريا  الكرد�صتاين"،  الدميقراطي  احل��زب  م��ن 
االأح���زاب  ع��ن  املن�صقني  امل�صوؤولني  م��ن  "عددا  اأن 

الكرد�صتانية ان�صموا اىل اجلبهة".
الف�صاد  حماربة  اجلبهة  عمل  "اأولويات  اأن  وتابع 
الفقرية  الطبقات  م�صاندة  على  والعمل  واالحتكار 
واالإ�صاحات"،  االإج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��دال��ة  وحت��ق��ي��ق 
 50 ت�صم  قائمة  اأع��ّدت  "اجلبهة  اأن  اإىل  النظر  الفتًا 
�صخ�صية اأكادميية ودينية وثقافية و�صيا�صية خلو�س 

االنتخابات املقبلة يف اقليم كرد�صتان".
�صيا�صتها  �صتمار�س  "اجلبهة  اأن  خو�صناو  واأك���د 
امل�صتقلة ولن تكون تابعة الأي جهة، وانها تعتمد يف 
عددهم  البالغ  اأع�صائها  تربعات  على  فقط  متويلها 
117 األف �صخ�س"، داعيا املواطنني اإىل "التخلي عن 
دعم الفا�صدين وم�صاندة جبهة امل�صتقبل الكرد�صتاين".
يف  ال�صيا�صية  االأح��زاب  من  الع�رصات  هناك  اأن  يذكر 
اقليم كرد�صتان، اإال اأن ال�صاحة ال�صيا�صية الكرد�صتانية 
احلزب  وهي  رئي�صية  اأح��زاب  خم�صة  لتاأثري  تخ�صع 
البارزاين  م�صعود  بزعامة  الكرد�صتاين  الدميقراطي 
واالحتاد الوطني الكرد�صتاين برئا�صة جال الطالباين 
الكرد�صتانية  االإ�صامية  واجلماعة  التغيري  وحركة 

واالحتاد االإ�صامي الكرد�صتاين.
الدميقراطي  احل��زب  ك��ان  املا�صية  العقود  وخ��ال 
رئي�س  –وهو  البارزاين  م�صعود  بزعامة  الكرد�صتاين 
االحت��اد  وح��زب   2005- ع��ام  من  كرد�صتان  اقليم 
الوطني الكرد�صتاين بزعامة جال الطالباين احلزبني 

�صابت  ما  وغالبًا  العراق.  كرد�صتان  يف  الرئي�صيني 
نتيجة  امل�صالح  حول  خافات  احلزبني  بني  العاقة 
بني  العاقة  ولكن  وال��روات،  ال�صلطة  على  التناف�س 
احلزبني تغريت اىل تعاون بعد احلرب الداخلية بينهما 
)1998-1994(. وكان هذا االئتاف نتيجة لتحفيز 
مير  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  وتركيا،  اأمريكا  قبل  من 
االقليم حاليا باأزمة �صيا�صية داخلية ومل يعقد برملان 
ويف   .2015 االأول  ت�رصين  منذ  جل�صة  اأي  كرد�صتان 
لل�صلطة،  احلزبني  احتكار  ك�رص  مت   2013 انتخابات 
الكرد�صتاين  الوطني  االحت���اد  ح��زب  تعر�س  حيث 
لهزمية كبرية وحل ثالثا يف االنتخابات بعد كل من 

حزب  من  املن�صق  التغيري  وحزب  الدميقراطي  احلزب 
االحتاد الوطني الكرد�صتاين.

حكومة  الكرد�صتاين  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  و�صكل 
اأع�صاء  طرد  ولكنه  الثاثة،  االأحزاب  �صمت  ائتافية 
التغيري من احلكومة بعد اخلافات حول متديد  حزب 
والية البارزاين. ويف عام 2016 احتد احلزب الوطني 
الكرد�صتاين مع حزب التغيري �صد احلزب الدميقراطي 
الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلزب  وي�صعى  الكرد�صتاين. 
على  التغلب  اأج��ل  م��ن  امل�صرتك  بالهدف  للم�صي 
هذه  وق��د جنح يف  االأخ���رى،  االأح���زاب  مع  اخلافات 
حدة  ت�صاعدت   2016 عام  يف  ما.  حد  اىل  املقاربة 

النفط اىل درجة  االأكراد حيال ت�صدير  اخلافات بني 
التفكري  اىل  اجت��ه  الكرد�صتاين  الوطني  االحت��اد  اأن 
مع  اجتمعوا  احلزب  اأع�صاء  ولكن  كرد�صتان،  بتق�صيم 
احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين عدة مرات منذ ني�صان 
واالنف�صال،  اال�صتفتاء  مو�صوع  حول  للحوار   2017

وقد يقود هذا اىل جتديد التعاون الثنائي.
االحتاد  يف  اأ�صواتًا  هناك  فاإن  مر  مما  الرغم  وعلى 
اجراء  تنتقد  التغيري  حزب  مثل  الكرد�صتاين  الوطني 
اال�صتفتاء، مطالبة باعادة تفعيل الربملان قبل اجراء 
يقول خ�صومه  الذي  البارزاين  م�صعود  اأما  اال�صتفتاء، 
اإن واليته انتهت منذ عامني، فقد ك�صف عن عدم نيته 

الرت�صح يف االنتخابات املقبلة يف ت�رصين الثاين، وقد 
ي�صاعد هذا يف حل االزمات ال�صيا�صية الداخلية، حيث 
العراق موحدة يف  اأن تكون كرد�صتان  املهم جدا  من 
من  االأك��راد  بني  اخلافات  على  تعتمد  التي  املنطقة 

اأجل اهمال نتيجة اال�صتفتاء.
ا�صتطاع  داع�س  تنظيم  �صد  امل�صلح  ال�رصاع  ظل  ويف 
يف   40 حتى  نفوذهم  مناطق  يف  التو�صع  االأك���راد 
املناطق  ه��ذه  على  االك��راد  �صيطر  اأن  وبعد  املائة. 
ومن �صمنها كركوك التي تعد مهمة جدا لقيام الدولة 
االحتفاظ  الكردية  القوات  حتاول  وبقائها،  الكردية 
اأجل ادراجها �صمن اال�صتفتاء. وال  بهذه املناطق من 
باحل�صول  االكراد  مطالب  جتاه  موافقة  بغداد  تبدي 
�صد  اتخذوها  التي  اخلطوات  مقابل  تعوي�س  على 
منطقة  حول  االأمر  يدور  عندما  خا�صة  داع�س  تنظيم 
اليد  لاأكراد  اأن  من  الرغم  وعلى  كركوك.  مثل  غنية 
امل�صبقة  �صيطرتهم  اىل  بالنظر  ال�صاأن  هذا  يف  العليا 
الدفاع  اأجل  من  الحتادهم  فاإن  املناطق،   هذه  على 
االأك��راد  �صيطرة  ومنذ  ك��ربى.  اأهمية  املوقع  هذا  عن 
ثروات  حول  جدال  دار   2014 عام  يف  كركوك  على 
احلزب  وبني  جهة  من  وبغداد  اأربيل  بني  املحافظة 
الوطني  االحت���اد  وح��زب  الكرد�صتاين  الدميقراطي 

الكرد�صتاين من جهة اأخرى.
اىل  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��وات  جميع  اأن  ال��ب��ارزاين  واأك���د 
احلكومة  مع  التفاو�س  اط��ار  �صمن  تتم  اال�صتقال 
املركزية العراقية، اإال اأنه يف الوقت ذاته اأكد �رصورة 
عام  ويف  ك��ان��ت.  مهما  اال�صتفتاء  نتيجة  تطبيق 
كرد�صتان  يف  ر�صمي  غري  ا�صتفتاء  اأج��ري   2005
امل�صاركني  من   99% فيه  �صوت  االنف�صال،  حيال 
املنطلق  هذا  ومن  االقليم،  ا�صتقال  على  باملوافقة 
الدعم  على  احل�صول  يف  م�صكلة  البارزاين  يواجه  لن 
ال�صعبي ملطلب اال�صتقال، ولكن للح�صول على الدعم 
بلد  اأي  يرحب  مل  االآن  وحتى  اأخ��رى.  ق�صة  اخلارجي 
وال  ال�صهيوين،  الكيان  �صوى  كرد�صتان  با�صتقال 
ميكن لكرد�صتان املحاطة بالياب�صة من جميع اجلهات 

اأن حتافظ على ا�صتقالها من دون دعم اقليمي.

القانون يطالب بالتحقيق في ملفات »اللويزي« بشأن سقوط الموصل
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بغداد_ الجورنال نيوز

مقارباته اإلقليمية والعربية أبرزها.. لهذه األسباب ستعارض طهران الوالية الثانية للعبادي!

العبادي: الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية 
والدولة ولن يحل

تخصيص 37 مليون دينار النتخابات برلمان ورئاسة 
إقليم كردستان

البرلمان يصوت على قانون إقامة األجانب 
وينهي قراءة ثالثة مشاريع قوانين

بغداد_ اجلورنال : اكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، ال�صبت، اأن احل�صد ال�صعبي يخ�صع 
لقيادة الدولة العراقية واملرجعية الدينية، وانه لكل العراقيني ولن ُيحّل .

ببغداد  والن�رص  اجلهاد  فتوى  موؤمتر  يف  القاها  التي  كلمته  خال  العبادي  وقال 
وتابعته »اجلورنال « اإن “احل�صد ال�صعبي حتت قيادة املرجعية والدولة وهو للعراق 
على م�صاركة اجلميع يف عمليات  اإ�رصاراً  “هناك  اأن  اإىل  االنتباه  ولن يحل”، ولفت 
التحرير”. واأ�صاف العبادي اأن “الن�رص للجميع وال يجوز الأحد احتكاره”، موؤكدا اأن 
“علينا رعاية عائات ال�صهداء وت�صكيل جلان لزيارتهم، الأن الن�رص على داع�س حتقق 

بوقوف وتكاتف جميع العراقيني”.
وتابع اأن “العراق ك�رص �صوكة داع�س بتحريره املو�صل واال�صتعدادات جارية لتحرير 
ق�صاء تلعفر”، م�صريا اإىل اأن “املرحلة املقبلة بعد حترير االأر�س �صتكون هناك معركة 

وحدة الكلمة”.

37 مليون دينار الإجراء عملية  اإقليم كورد�صتان  بغداد_ متابعة : خ�ص�صت حكومة 
انتخاب برملان ورئا�صة االإقليم مطلع �صهر نوفمرب املقبل.

يف  عادل،  جوتيار  واال�صتفتاء،  لانتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  ع�صو  وقال 
ت�رصيح �صحفي، اإن "حكومة اإقليم كورد�صتان، خ�ص�صت ميزانية مبقدار 37 مليون 
دينار من اأجل انتخابات برملان ورئا�صة اإقليم كورد�صتان، والتي �صتجري مطلع �صهر 

نوفمرب من العام اجلاري".
األف   50 مع  عقود  اإبرام  على  وافقت  كورد�صتان  اإقليم  "حكومة  اأن  عادل  واأ�صاف 
موظف، اإىل جانب �رصف 100 األف دينار لكل موظف ممن �صيعملون خال ا�صتفتاء 
مطلع  كورد�صتان  اإقليم  ورئا�صة  برملان  وانتخابات  �صبتمرب،   25 يف  اال�صتقال 

نوفمرب".
اإقليم  "حكومة  اأن  واال�صتفتاء،  لانتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  واأردف ع�صو 
حيز  دخل  والقرار  الرواتب،  ادخار  نظام  من  املفو�صية  موظفي  ا�صتثنت  كورد�صتان 
التنفيذ، و�صيقب�س موظفو املفو�صية ال�500 رواتبهم بالكامل لكي ينجزوا اأعمالهم 

على اأكمل وجه".

اجلورنال - خا�س: �صوت جمل�س النواب يف جل�صته االعتيادية احلادية ع�رصة التي 
عقدت برئا�صة �صليم اجلبوري وبح�صور 200 نائب ، على قانون اقامة االجانب وانهى 
بيان  بح�صب  اجلل�صة،  م�صتهل  املجل�س يف  رئي�س  واكد  قوانني.  م�صاريع  ثاثة  قراءة 
النيابية  الكتل  وروؤ�صاء  كركوك  حمافظة  ممثلي  تو�صل  للربملان،  االعامية  للدائرة 
اخلا�صة  الفقرات  بع�س  ب�صاأن  اتفاق  اىل  يومني  مدى  على  عقدت  اجتماعات  خال 
با�صتكمال  الربملان  رئي�س  ونوه  واالق�صية.  املحافظات  جمال�س  انتخابات  بقانون 
اجتماع  اىل عقد  القانون، م�صرياً  املتبقية حل�صم  لت�صوية نقاط اخلاف  االجتماعات 
اليوم االحد ي�صم روؤ�صاء الكتل النيابية ونواب حمافطة كركوك من اجل ادراج م�رصوع 
القانون على جدول اعمال جل�صة يوم غد االثنني. واأرجاأت هيئة الرئا�صة الت�ص�ويت 
على م�ص���روع قانون التعديل الثالث لقانون املحافظات غري املنتظمة يف اإقليم رقم 
،واجل  االجانب  اإقامة  قانون  م�ص��روع  على  املجل�س  و�صوت   .  2008 ل�صنة   )21(

النظ���ر ف�����ي الطع��ون املقدم���ة ح����ول �صحة ع�صوي��ة بع�س الن��واب.
الت�صجي�ع  اتفاقية  ت�صديق  قان�ون  م�ص��روع  ومناق�صة  تقري���ر  قراءة  املجل�س  وامت 
تقري���ر  وق��راءة   ، واي��ران  العراق  حكومتي  بي�ن  لا�صتثم�ارات  املتبادلة  واحلماي�ة 

ومناق�صة مقرتح قانون التعديل الع�رصين لقانون املاك رقم )25( ل�صن�ة 1960 .

األحزاب الكردية المنشقة... هل هي ورقة داعمة لالستفتاء أم خطوة »تخربط غزل« بارزاني؟!

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع قرب موعد اال�ستفتاء 
والرف�ض العراقي والدويل له، 

بداأت االأحزاب الكردية بان�سقاق 
وتكوين كيانات �سيا�سية م�ستقلة، 
قد تكون هذه اخلطوة موؤ�سر على 
اجها�ض حلم اال�ستفتاء وقد تكون 

خطوة داعمة بكرثة االأحزاب 
املناه�سة لقيام اال�ستفتاء، فقد 

اأُعلن ،اأم�ض يف اربيل، تاأ�سي�ض 
كيان �سيا�سي كردي ي�سم اأحزابًا 

�سيا�سية ومنظمات مدنية 
و�سخ�سيات اأكادميية ورجال دين 
ومن�سقني عن اأحزاب كرد�ستانية.

إعداد_ فاطمة عدنان

ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  را�صي  وقال 
زالت  وما  كانت  االإيرانية  االإ�صامية  " اجلمهورية 
و�صيادته،  العراق  دعم  يف  اإيجابية  ادواراً  متار�س 
وحتدد  الداخلي  ال�صاأن  يف  تتدخل  ان  ميكن  وال 
�صناديق  اأن  اىل  م�صريا  ال��ع��راق،  وزراء  رئي�س 
االقرتاع والعملية الدميقراطية هي من حتدد رئي�س 

الوزراء العراق املقبل. 
املالكي  نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب  قرب  وعن 
من اإيران اأو�صح را�صي ان" املالكي بحكم من�صبه 
ميتلك احلرية اأكر من رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
يف التعبري يف وجهات النظر لكن هنالك ت�صاورات 
ودولة  الوطني  التحالف  داخل  القرارات  اتخاذ  يف 
القانون وال ميكن ان يكون العراق قريب من دولة 

عامة  م�صلحة  فيه  اال  اأخ��رى  دول��ة  ح�صاب  على 
للعراق. 

االإ�صامية  اجلمهورية  ان  �صحفية  تقارير  ونقلت 
من  قريب  للعراق  وزراء  برئي�س  تدفع  االإيرانية 
دولة  زعيم  موا�صفات  عن  يقل  ال  ال�صعبي  احل�صد 

القانون نوري املالكي.
العراق  و�صعت  اي��ران  ان  م�صدر  ي��رى  جهته  من 
تتبنى  وحني  القومي،  اأمنها  من  متقدمة  كحالة 
االأحزاب ال�صيعية يف ال�صلطة اأو تدعمها، فهي ت�صعى 
من خال ذلك اإىل منع اي حماولة ت�رص بوجود تلك 
االأحزاب داخل موؤ�ص�صات الدولة العراقية". وا�صاف 
"يف ظل ا�صرتاتيجية ايران داخل العراق،  فاإن  انه 
العبادي مطالب مبواقف ال تتعار�س مع امل�رصوع 

االيراين".
يختلفان  وال��ع��ب��ادي  اي���ران  ان  التقارير  وبينت 

ار�صال  ال��ع��ب��ادي  رف�س  وه��ي  اخ���رى،  نقطة  يف 
ولي�س  "مدنيًا"  بو�صفه  �صوريا  اىل  ال�صعبي  احل�صد 
"د�صتوريًا"، بينما ايران ت�صجع على ار�صال مقاتلني 
يتبعون والية الفقيه للقتال اإىل جانب نظام ب�صار 
االأ�صد. ويعود �صبب اختاف نظرة ايران عن العبادي 
اىل كونه غرّي توجهاته عند اختياره رئي�صًا للوزراء، 
ذا  اال�صامية  الدعوة  ح��زب  �صمن  ك��ان  حني  يف 
عاقة وطيدة بايران، ما �صّبب الريبة حوله. ف�صا 
عن كون ايران تعمل على زيادة نفوذها يف بغداد، 
بالفعل  ال�صعبي  للح�صد  االخرية  االنت�صارات  وان 

حققت ذلك.
ونقلت التقارير عن مدير برنامج ال�رصق االأو�صط يف 
اجلبوري"  "رحمن  للدميقراطية  الوطني  ال�صندوق 
العراق  م�صتقبل  يف  م�صارات   3 "اليران  قال:  حني 
نفوذ  من  حتقق  ما  على  املحافظة  اأولها  القريب، 

على  احلفاظ  ثانيها  املا�صية،  �صنة  ال�14  طيلة 
نفوذ خا�س يف املنطقة الغربية )املناطق ال�صنية(، 
وثالثها البحث عن ليرباليني )�صيعة( داخل اخلارطة 
ال�صيا�صية العراقية. م�صيفا ان "ايران تواجه موقف 
عن  يده  برفع  العبادي  حيدر  وموقف  احل�صد،  حل 
ذاته  حد  يف  وهذا  �صوريا،  يف  تقاتل  التي  القوات 
تواجه  ايران  وان  الطرفني".  التقاء بني  نقطة عدم 
نفوذها  جزئيات  يف  العبادي  ي�صعها  مطبات 
نظام  يف  يحدث  ك��ان  ما  عك�س  على  ال��ع��راق،  يف 
املالكي. وا�صافت ان ايران لرمبا �صوف ت�صعى اإىل 
اأثناء  اأو ت�صعف جهوده ال�صيا�صية  ت�صقيط العبادي 
الرت�صح لانتخابات اأو قبلها، العادة حليفها نوري 
هذا  له،  العبادي  ب�"خذالن"  ي�صعر  الذي  املالكي 
عن  �رصا�صة  تقل  لن  املقبلة  االنتخابات  ان  يعني  

التي �صبقتها.
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