
الثالثاء،  اجلعفرّي،  ابراهيم  اخلارجية  وزير  اأكد 
التي  العوامل  ك��لِّ  توفري  على  احلكومة  حر�ص 
م�شريا  العراق،  اإىل  الأفغان  الزوار  حركة  ت�ُنظ�ّم 
اىل �شعيه لعادة فتح ال�شفارة العراقية يف كابول 
بعد توفري الغطاء الأمنّي. وقال املكتب الإعالمي 
ان  "اأجلورنال"،  عليه  اطلعت  بيان  يف  للجعفري 
اخلارجيَّة  وزير  نائب  ا�شتقبل  اخلارجية  "وزير 
العالقات  لبحث  اأندي�شا  اأحمد  ن�شري  الأف��غ��ايّن 

الثنائية بني البلدين".
احلكومة  "حر�ص  البيان،  بح�شب  اجلعفري،  واأكد 
الزوار  التي ت�ُنظ�ّم حركة  العوامل  على توفري كلِّ 

الأفغان اإىل العراق".
واأ�شاف، اأن "احلكومة العراقية ت�شعى لعادة فتح 
الأمنّي"،  الغطاء  توفري  بعد  كابول  يف  �شفارتها 
لفتًا النظر اىل "�رضورة توفري كلِّ العوامل التي 

ت�ُنظ�ّم حركة الزوار الأفغان اإىل العراق".
واأ�شار اجلعفري، اإىل "اأهمية التعاون الأمنّي بني 
الأمن  ت�ُهدِّد  خماطر  ُوُج��ود  عن  ف�شاًل  البلدين، 

العاملّي".
التي  ب�"النت�شارات  اأندي�شا  ا�شاد  جهته،  من 
العراق�يَّة يف حربها �شّد  الأمنيَّة  القوات  حققتها 
"القوات  ان  مبينا،  الإرهابّية"،  داع�ص  ع�شابات 

العراقية لديها الكثري من اخلربة".
ا�شتعداده  الأفغاين،  اخلارجيَّة  وزير  نائب  وابدى 
"لتبادل اخلربات يف هذه التجربة الرائدة، ُموؤّكداً 

اأنَّ "التعاون الأمنيَّ ُمهّم بني البلدين".
بني  امُلوق�َّعة  التفاهم  ُمذّكرة  "تفعيل  اإىل،  ودعا 
الأفغان  ُدخول  تنظيم  حول  واأفغان�شتان  العراق 
امُلقدَّ�شة"، معربا عن  العتبات  لزيارة  العراق  اإىل 

اأمله ب� "فتح خط طريان مديّن بني البلدين".  

العراق يعتزم إعادة فتح سفارته في كابول
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بغداد_ الجورنال

نائبة تحذر من ترك العوائل منازلها في كركوك وتتهم وسائل إعالم بالتحريض حكومة انتقالية في كردستان أو إدارتان 
منفصلتان في أربيل والسليمانية

نائب يحمل البارزاني إراقة الدماء ويدعو 
الحكومة إلى مالحقته قانونيًا

مطالبات في الموصل بنشر الجيش في المناطق 
المتنازع عليها   

اىل ذلك قال اخلبري القانوين علي التميمي اإن م�شعود بارزاين رئي�ص منتهي ال�شالحية وفاقد 
2014 مبوجب قانون  رقم )1( لعام  انتهت يف عام  لل�رضعية منذ �شنتني لن �شالحيته 
2013 يف اقليم كرد�شتان والآن هو رئي�ص احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين فقط �شاأنه �شاأن 

اي مواطن هناك ولي�ص رئي�شًا لالإقليم .
واأ�شاف يف ت�رضيح ل�"اجلورنال" ، اعتقد ان عدم ا�شدار اوامر قب�ص بحقه من قبل احلكومة 
انه مواطن عادي ولي�ص رئي�شا لالقليم  الإحتادية يعود اىل ان احلكومة تتعامل معه على 
العراقي تق�شي بالعدام ملن ي�شاهم يف  العقوبات  الرغم من وجود مواد يف  قانون  على 
زعزعة وحدة العراق و�شلخ ارا�شي منه .وتابع التميمي ،على احلكومة العراقية ان تفتح ملف 
خمالفة بارزاين القانونية وحتيله اىل جمل�ص النواب للت�شويت عليه واتخاذ اجراءات بحقه 
واي�شا فتح حتقيق من قبل جهاز الدعاء العام وا�شدار امر قب�ص الذي من املمكن ان ينفذ 
بعد الدعم الدويل الكبري، م�شرياً اىل ان املادة )56( اخلا�شة بالن�شب والحتيال تنطبق على 

م�شعود بارزاين لأنه منتحل �شفة رئي�ص الإقليم منذ �شنتني .
ولفت اخلبري القانوين النتباه اىل ان امام احلكومة الحتادية طريقني ب�شاأن معاقبة م�شعود 
الربملان  يف  اع�شاء  ولديه  حزب  رئي�ص  لنه  الربملان  اىل  ملفه  حتيل  ان  الول  ب��ارزاين 
ل�شدار قرار باقالته. اما الثاين فهو احالة ن�شخة من ملف خمالفاته اىل جهاز الدعاء العام 

لتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

احلكومة  الثالثاء،  اللويزي،  الرحمن  عبد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  دعا  متابعة:  بغداد_ 
على  ال�شيطرة  وفر�ص  القانون  عن  اخلارجة  الع�شابات  على  النت�شارات  ا�شتثمار  اىل 
جميع املناطق املتنازع عليها يف املحافظة وحما�شبة م�شعود البارزاين، م�شريا اىل ان تلك 

الع�شابات انتهكت حقوق الن�شان وطردت جميع العوائل العربية منها.
 وقال اللويزي يف ت�رضيح �شحفي ان “على احلكومة ا�شتثمار النت�شارات على الع�شابات 
ال�شيطرة على جميع  البارزاين وفر�ص  التابعة لرئي�ص القليم م�شعود  القانون  اخلارجة عن 
التبعات  جميع  يتحمل  “البارزاين  ان  وا�شاف  املحافظة”.   يف  عليها  املتنازع  املناطق 
القانونية والخالقية لراقة الدماء �شواء كانت من قوات البي�شمركة ام القوات المنية وعلى 
الن�شان  حقوق  انتهكت  الع�شابات  “تلك  ان  اىل  وا�شار  القانون”.  وفق  حما�شبته  احلكومة 

وطردت جميع العوائل العربية منها وغريت دميغرافية املدن ل�شاحلها”. 

ت�شليم بع�ص  )الثالثاء(،  نينوى  “بابليون”، يف حمافظة  اعلنت حركة  بغداد_ خا�ص:   
م�شعود  وليته(  )املنتهية  كرد�شتان  اقليم  لرئي�ص  التابعة  البي�شمركة  قوات  عنا�رض 
بارزاين،اأنف�شهم اىل احلركة، موؤكدة انها �شتحارب من يرفع ال�شالح �شد القوات المنية 
ت�رضيح  يف  الكلداين”  ”ريان  للحركة  العام  الأمني  وقال   . ارهابية  عنا�رض  انها  على 
خا�ص ل�»اجلورنال نيوز«،ان “رئي�ص الوزراء القائد العام للقوات امل�شلحة حيدر العبادي 
ا�شدر اوامر بفر�ص القانون يف جميع املناطق املختلف عليها”، متمنيًا ” حقن الدماء 

بني قوات احل�شد ال�شعبي والبي�شمركة”.
“ت�شليم املناطق ذات  “، داعيًا اىل  القانون يجب ان يوؤدب  “من ي�شيء اىل  وا�شاف ان 

اخلالف على هويتها  اىل احلكومة املركزية”.
وقال اإن “البع�ص من )امل�شيحيني( املنت�شبني لقوات البي�شمركة �شلموا انف�شهم اىل حركة 

بابليون”، موؤكدا : “هوؤلء اهلنا �شواء كانواً كرداً ام �شّنة ام �شيعة ام م�شيحيني”.
وعّد الكلداين: “البي�شمركة جزءاً من القوات امل�شلحة العراقية”، لكن “اذا واجهوا القوات 

العراقية امل�شلحة ف�شيتم التعامل معهم ك�مجرمني ودواع�ص”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مل تفلح تهديدات قادة الأحزاب الكردية 
املختلفة وحمافظ كركوك )املقال( جنم 

الدين كرمي، بتح�شيد ال�شارع يف كركوك 
�شد دخول "احل�شد ال�شعبي" واجلي�ش 

العراقي اإىل املدينة، اإذ ادعوا اأنهم 
�شيحّولون املدينة اإىل مقربة جماعية 

ملن يدخلها، وحذروا من �شرقتها ونهبها 
كما ح�شل يف مدن الأنبار واملو�شل 

و�شالح الدين. فما هي اإل �شاعات على 
اإعالن القوات العراقية بدء العملية 

الع�شكرية على حمافظة كركوك منت�شف 
ليل الإثنني املا�شي، حتى بداأت الأخبار 

تتوارد عن �شيطرتها على حقول نفط 
وغاز يف قواعد ع�شكرية منت�شرة يف 
املحافظة ومع حلول منت�شف النهار 

متت ال�شيطرة على كامل املحافظة 
بعد ال�شيطرة على مطار كركوك ب�شكل 

كامل وقاعدة كي1، و�شدر قرار من 
قبل احلكومة املركزية بتكليف النائب 
العربي لكركوك راكان �شعيد، باإدارة 

املحافظة ب�شكل موؤقت. 

ت�شاوؤلت عديدة،  اأثارت  ال�شيطرة على املحافظة  �رضعة 
جاء  اأو  الكردية  للقوات  مقاومة  اأي  ح�شول  عدم  من 
اإيعاز اأمريكي لأربيل لت�شليم املحافظة، الخبار اأوردت 
اأن الأكراد وافقوا على ت�شليم من�شاآت غاز ونفط ال�شمال 
بني  قتال  اأي  املواقع  تلك  الحتادية وجتنيب  للحكومة 
انتزعت  العراقية  القوات  اإن  �شباًحا  ونقلت  الطرفني، 
ال�شيطرة على عدد من املواقع جنوبي كركوك من اأيدي 
القوات الكردية مبا يف ذلك من�شاأة غاز ال�شمال وم�شفى 
بجانب من�شاأة الغاز وكذلك على احلي ال�شناعي جنوبي 
بقطعات  مدعومة  العراقية  القوات  ومتكنت  املدينة. 
و"احل�شد  العراقية  النخبة  وق��وات  العراقي  اجلو  �شالح 
يف  مناطق  ع��دة  على  �شيطرتها  ب�شط  من  ال�شعبي"، 
مدينة كركوك و�شط اإعطاء رئي�ص اإقليم كرد�شتان العراق 
م�شعود البارزاين ال�شوء الأخ�رض ل�"الب�شمركة" بالقتال 
�شد القوات العراقية، كما طالب حمافظ كركوك )املقال( 
وقتال  ال�شالح  بحمل  الأك��راد  ال�شكان  كرمي  الدين  جنم 
اجلي�ص العراقي.  �شباط يف اجلي�ص العراقي اأفادوا باأن 
لكونها ت�شم نحو  لي�ص يف مركز مدينة كركوك  الهدف 
مليون ون�شف املليون ن�شمة، فالعملية ت�شتهدف اأطراف 
اجلي�ص  بالكامل ل�شتعادة مع�شكرات  املدينة وحميطها 
العراقي ال�شابقة قبل دخول "داع�ص" يف العام  2014 
ذلك  منذ  عليها  يدهم  الأكراد  و�شع  التي  النفط  وحقول 
لإذن  بحاجة  لي�شت  اأنها  العراقية  القوات  ترى  الوقت.  
تتحرك  وهي  العراقية  املناطق  يف  لالنت�شار  اأحد  من 
وفًقا للد�شتور، وبح�شب اأحد ال�شباط فاإن التعر�ص لعمل 
تلك القوات وعرقلة تقدمهم �شتكون له عقوبات قا�شية. 
من  مقاتلني  جلب  اأن  ع��ّدت  العراقية  احلكومة  وكانت 
مبثابة  كركوك  مدينة  اإىل  الكرد�شتاين"  "العمال  حزب 
بعد  لها  بيان  يف  احلكومة  وقالت  حرب".  "اإعالن 

وح�رضه  العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�ص  تراأ�شه  اجتماع 
لب�شط  �شت�شعى  اإنها  والأمنيني،  الع�شكريني  القادة  كبار 
�شلطتها على كركوك واملناطق الأخرى املتنازع عليها.

على  الع�شكري  التح�شيد  من  اأي��ام  بعد  التحرك  وياأتي 
كرد�شتان  اإقليم  اإ���رضار  من  وبدافع  املدينة،  اأط��راف 
اأقر  الذي  ال�شتفتاء  الرتاجع عن نتائج  العراق على عدم 
من  العراقية  احلكومة  وطلبت  العراق،  عن  بالنف�شال 
اإ�شافة  الإقليم  مع  الربية  املنافذ  باإغالق  وتركيا  اإيران 
اإىل اإلغاء الرحالت اجلوية اإىل مطاري اأربيل وال�شليمانية 
بينها  م��ن  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  جملة  ع��ن  ف�شال 
واأمور  املالية  امليزانية  من  ح�شته  من  الإقليم  حرمان 
العراقية  القوات  بني  كبرية  ا�شتباكات  تن�شب  مل  اأخرى.  
و"البي�شمركة" ومع ذلك مل يخل امل�شهد الدائر هناك من 
ا�شتباكات بني الطرفني، فعلى حد زعم التلفزيون الكردي 

يف اأربيل فقد اأورد اأن "الب�شمركة" قتلت 15 عن�رًضا من 
العراقي  للجي�ص  عربات  اأربع  ال�شعبي" واأحرقت  "احل�شد 
خ�شائر  اإيقاع  عراقية  ع�شكرية  م�شادر  اأك��دت  حني  يف 
اىل  اأ���ش��اروا  مراقبون  "الب�شمركة".   ق��وات  �شفوف  يف 
ن�شوب  لعدم  الثالثاء  منت�شف  ح�شل  بارز  اأمريكي  دور 
حول  ت�شاوؤلت  يثري  ما  وهو  الطرفني،  بني  ا�شتباكات 
ماهية التحول الأمريكي عن دعم الأكراد يف هذه املرحلة 
احلا�شمة من عمر دولتهم الوليدة. بينما اأ�شار اآخرون اإىل 
دور اإيراين مف�شلي عرب جماعة جالل الطالباين املوالني 
لإيران اتهمتها القيادة العامة للب�شمركة ب�"اخليانة" عرب 
اإخالء مواقع مهمة يف املحافظة وت�شليمها اإىل احلكومة 
املركزية من دون قتال. واأكدت وزارة الدفاع الأمريكية  
اإىل  العراقية  الأطراف  ودعت  العراق  "البنتاغون" وحدة 
احلوار وجتنب اخلطوات التي من �شاأنها زيادة الت�شعيد 

املحلل  ذك��ر  كما  ال��ب��الد.   �شمايل  كركوك  حمافظة  يف 
هناك  اأن  الها�شمي،  ه�شام  املعروف  العراقي  ال�شيا�شي 
تكون  بحيث  وبغداد،  اأربيل  بني  متت  �شيا�شية  �شفقة 
حتت  ومركزها  الحتادية  احلكومة  اإدارة  حتت  كركوك 
وب�شوء  ع�شكرية  مواجهات  اأي  دون  من  م�شرتكة  اإدارة 
"البنتاغون"،  با�شم  املتحدث  واأكد  اأمريكا.   من  اأخ�رض 
اأن بالده تعار�ص  رانكني، يف ت�رضيح �شحفي،  اأدريان 
اأن بالده حتذر  اأيًا كان طرفه، واأ�شاف  العنف  ا�شتخدام 
احلرب  على  �شلبًا  التاأثري  �شاأنها  من  التي  اخلطوات  من 
�شد تنظيم "داع�ص"، اأو توؤدي اإىل تقوي�ص ال�شتقرار يف 
العراق. واأ�شار اإىل اأن بالده توؤكد وحدة الأرا�شي العراقية، 
فتيل  لنزع  خيار  اأف�شل  يبقى  "احلوار  اأن  على  و�شدد 
واأربيل.  بغداد  العالقة" بني  والق�شايا  القائمة  التوترات 
كما ت�شارعت جهود روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية العاملة 

والفرن�شية  والأملانية  الأمريكية  كال�شفارة  العراق  يف 
وبعثة الحتاد الأوروبي لوقف اأي حترك ع�شكري و�شيك 
اأربيل  على  �شغوطًا  ممار�شتها  اإىل  اإ�شافة  بغداد،  من 
العراق  رئي�ص  ملبادرة  داعمة  جديدة  تنازلت  لتقدمي 
ال�شتفتاء  نتائج  جتميد  تت�شمن  التي  مع�شوم،  ف��وؤاد 
ملدة زمنية معينة والبدء بالتفاو�ص املفتوح بال �رضوط 
م�شبقة وب�شمانات دولية بني اأربيل وبغداد. اإ�شافة اإىل 
اإخ�شاع كركوك لإدارة م�شرتكة بني الطرفني املتنازعني 
دخول  قبل  ال�شابقة  مواقعه  اإىل  العراقي  اجلي�ص  وعودة 
2014 مبا فيها منح  "داع�ص" منت�شف يونيو/حزيران 
الب�شمركة  وان�شحاب  النفط  حقول  على  ال�شيطرة  بغداد 
منها.  اإل اأن مبادرة الرئي�ص مل ُتعجب القيادات الكردية 
التي اجتمعت يف ال�شليمانية واتفقوا على موقف �شيا�شي 
موحد لكل الكتل والأحزاب الكردية، ومنع اأي حوار منفرد 
وفد  اأي  يكون  اأن  و�رضورة  بغداد،  مع  كردي  حزب  لأي 
مت  كما  الكردية،  القوى  كل  ميثل  بغداد  مع  تفاو�شي 
"باعتبارها  ال�شتفتاء  نتائج  اإلغاء  رف�ص  على  التفاق 
حتّولت اإىل حق �شعبي ولي�ص ملكًا للقيادة ال�شيا�شية يف 
الإقليم والعمل على حل �شلمي لالأزمة مع بغداد من دون 
اأي قيد اأو �رضط، ورف�ص اخليار الع�شكري يف حل الأزمة". 
العامة  القيادة  اأ�شدرت  الثالثاء  منت�شف  حلول  ومع 
لقوات "البي�شمركة" بياًنا، جاء فيه اأن "حكومة العبادي 
هي امل�شوؤول الأول عن اإثارة احلرب �شد �شعب كرد�شتان، 

ا لهذا العتداء".  ويجب اأن تدفع ثمًنا باه�شً
تنبع  كركوك؟  ملاذا   : عديدة  اأفكار  التي  ال�شوؤال  ويثري 
العراقية  احلكومة  قبل  ال�شيطرة على كركوك من  اأهمية 
ب�شبب الرثوة النفطية املوجودة يف املحافظة فهي خزان 
عنها  التخلي  املركزية  للحكومة  ميكن  ل  كبري  نفطي 
التخلي عن  اأن  هذا  والأهم من  الأح��وال،  من  باأي حال 
بيا�ص  على  �شيك  منح  مبثابة  اأربيل  ل�شالح  املحافظة 
النف�شال  لها  يتيح  قوة  م�شدر  �شي�شبح  حيث  لالإقليم 

ب�شكل موؤكد وبثقة عالية.

انتصار بغداد... معركة كركوك النفطية بدأت صباحًا وانتهت مساء وفقًا للدستور
بغداد_ متابعة

الوطني  الحتاد  النواب عن  حذرت ع�شو جمل�ص 
ترك  ظاهرة  من  دلري،   �شيخ  ريزان  الكرد�شتاين 
والتوجه نحو حمافظات  اهايل كركوك منازلهم 
اىل  الع���الم  و�شائل  داع��ي��ة  كرد�شتان،  اقليم 
التخفيف من لهجتها وانتقاء م�شطلحاتها ب�شكل 
�شحيح بدًل عن التحري�ص العن�رضي جتاه ابناء 
البلد الواحد الذي مار�شته بع�ص و�شائل العالم 

ال�شفراء.
“بع�ص  ان  �شحفي  بيان  يف  دلري  �شيخ  وقالت 
ال�شيطرة  اعادة  ا�شتغلت  ال�شفراء  العالم  و�شائل 
املناطق  على  القانونية  �شلطتها  احلكومة  وب�شط 
املتنازع عليها وب�شمنها كركوك ادت اىل نزوح 
القليم”،  حمافظات  اىل  الكركوكية  العوائل 
داعية جميع العوائل التي نزحت اىل “العودة اىل 

منازلها”.
ال�شلوب  ا�شتخدمت  الو�شائل  “هذه  ان  وا�شافت 
موؤكدة  املو�شل”،  داع�ص  هاجم  عندما  ذات��ه 
“�رضورة التخفيف من اللهجة الت�شعيدية لبع�ص 
كاأنها  العالم وت�شوير حمافظة كركوك  و�شائل 

“حمتلة” من قبل الكرد” .
املن�شوية  النيابية  م�شتقلون  كتلة  وح���ذرت 
عنا�رض  ت�شلل  من  الثالثاء،   ، دول��ة  ائتالف  يف 
من  العائدة  العوائل  مع  الإره��اب��ي  “داع�ص” 

كرد�شتان اىل كركوك �شمايل العراق “.
وقال النائب عن الكتلة �شادق اللبان يف ت�رضيح 
ان”  الأمنية  القوات  نيوز«،:على  »اجلورنال  ل� 
اإرهابية  عنا�رض  ت�شلل  من  واحلذر  احليطة  تاأخذ 
كركوك  اىل  كرد�شتان  من  العائدة  العوائل  مع 
اأنف�شهم  �شلموا  “الدواع�ص”  الف  وان  خ�شو�شا 

اىل كرد�شتان يف املعارك الأخرية “.

واأ�شاف ان” القوات الأمنية يف كركوك والأهايل 
حري�شون على حفظ المن يف املحافظة “.

بع�ص  به  قامت  ال��ذي  الدميغرايف  التغيري  وعن 
وهو  اللبان  اأو�شح  كركوك  يف  الكردية  الأحزاب 
العراقي  الربملان  ان”  القانونية،  اللجنة  ع�شو 
اىل  ج��اءت  التي  العوائل  بعدد  حتقيقًا  �شيفتح 
�شيا�شية حزبية تتعلق بالتغيري  باأهداف  كركوك 
تثبت  لدى احلكومة  الدميغرايف وهنالك �شجالت 

ال�شكان احلقيقيني للمحافظة “.
كركوك  غ��ادرت  التي  العوائل  مئات  وع��ادت   
قامت  التي  القانون(  )فر�ص  عملية  خلفية  على 
احلكومة  دعوة  بعد  املحافظة  يف  احلكومة  بها 

العوائل الكردية اىل العودة اىل مناطقهم “.
واكد م�شدر امني يف كركوك بدء عودة مئات من 

العوائل التي غادرت كركوك .
التي  العوائل  من  املئات  ان”  امل�شدر   وق��ال 

�شيطرة  بعد  ك��رك��وك،  )الث��ن��ني(  ام�ص  غ���ادرت 
القوات المنية واحل�شد ال�شعبي على املدينة بداأت 

تعود اىل مدينة كركوك .
ودعا حمافظ كركوك بالوكالة راكان �شعيد خالل 
موؤمتر �شحفي يف مبنى املحافظة بح�شور قائد 
ال�رضطة خطاب عمر عارف وقائد عمليات �رضق 
من  النازحة  العوائل  عمران  فا�شل  علي  دجلة 
موؤكداعودة  منازلهم،  اىل  ف��ورا  العودة  كركوك 

احلياة طبيعية اىل دوائر الدولة .
وا�شار �شعيد ان” امللف الآمني ح�رضا بيد �رضطة 
الطرق  فتح  مت  ان��ه  م��وؤك��دا   ، ك��رك��وك  حمافظة 
واملو�شل  اربيل  حمافظات  من  )الثالثاء(  اليوم 
طريق  وفتح  طبيعي  ب�شكل  بغداد  وال�شليمانية 
العوائل  رجوع  بدء  مع  احلويجة  ق�شاء  تكريت 
النازحة اىل احلويجة من خميمات النزوح �رضقي 

كركوك .
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