
ك�سف النائب عن اجلماعة اال�سالمية الكرد�ستانية 
يف برمل��ان اقليم كرد�ستان �سوران عمر،االربعاء، 
ع��ن وثيق��ة ت��دل عل��ى ا�ستي��الء ع��دد م��ن ابن��اء 
امل�سوؤول��ن عل��ى اإدارة نف��ط منطق��ة كرميان يف 

االإقليم.
وق��ال عم��ر ع��ر �سفحت��ه الر�سمي��ة عل��ى موقع 

التوا�س��ل االجتماع��ي “الفي���س ب��وك” ان “مدير 
نف��ط منطقة كرميان اأ�س��در امرا وزاريا )من دون 
توقي��ع الوزي��ر او وكيل��ه، بح�س��ب كت��اب ر�سم��ي 
ل��وزارة ال��روات الطبيعي��ة(، ملن��ح نف��ط منطق��ة 
كرمي��ان يف االقلي��م اىل �رشك��ة م��ن دون اأ�سول 

قانونية ومن دون حتديد �سعره”.
وا�س��اف ان “هذا يدل على ان نف��ط االقليم مينح 
كاال�سهم اىل ابناء امل�سوؤولن واقربائهم جمانا”، 

مبين��ا ان “واردات �سهرين له��ذا النفط تكفي ل�سد 
روات��ب معلم��ي تلك املنطق��ة اال انه��م مينحونها 
البن��اء واقرب��اء امل�سوؤولن، مق��درا “ارباح النفط 

يف هذه املنطقة مبالين الدوالرات”.
وانتقدت النائبة عن ائتالف دولة القانون عواطف 
نعم��ة، ب�س��دة �سمت وزي��ر النفط واملفت���س العام 
يف ال��وزارة جتاه قي��ام املدير الع��ام ل�رشكة نفط 
ال�سمال بت�سهيل �سيطرة حزب بارزاين على حقول 

نفط كركوك م��ن خالل اإ�سدار كتاب ر�سمي يوجه 
بت�سهيل مهمة �رشكة )كار( العائدة للبارزانين .

وقال��ت يف بي��ان "كنا ناأمل اأن تب��داأ وزارة النفط 
بعد االأزمة ال�سيا�سية م��ع االإقليم بتقييم وح�ساب 
كمي��ات النفط الت��ي �رشقت من حقولن��ا ال�سمالية 
اأخ��راً، وب�سمنه��ا ال���رشر التقني ال��ذي قد يكون 
حل��ق بهذه احلق��ول من جراء االنت��اج غر املنظم 

وال��ذي يف��وق اإمكاني��ة اآبارها، لت�س��اف الق�سية 
كورقة بي��د احلكوم��ة لل�سغط عل��ى االنف�سالين 
الإرج��اع االأموال امل�رشوقة م��ن عائدات نفط هذه 
احلق��ول، لكنن��ا فوجئن��ا بقي��ام ال��وزارة بت�سهيل 
مهمة �رشك��ة كار العائدة اىل م�سع��ود ونيجرفان 
ب��ارزاين للدخ��ول ب�س��ورة ر�سمي��ة لل�سيطرة على 
حقول كرك��وك بالتن�سي��ق مع املدي��ر العام لنفط 

ال�سمال “.

واأ�ساف��ت  ان “ه��ذا االإجراء يك�س��ف لنا عن مدى 
هيمن��ة ال���رشكات النفطية التابعة لب��ارزاين على 
ن�ساط��ات �رشك��ة نف��ط ال�سم��ال، باالإ�ساف��ة اىل 
الق��درة على التاأث��ر يف مركز الق��رار يف الوزارة، 
وه��ذا يف�رش لن��ا اأي�سا اأ�سب��اب ال�سيط��رة الكردية 
على حقول نف��ط كركوك طيلة ال�سنوات ال�سابقة ” 
، مبدي��ة ا�ستغرابها من �سمت املفت�س العام جتاه 

م��ا يح�س��ل” .

العبادي يكلف الجعفري بإجراء االتصاالت الالزمة لتهدئة أوضاع المنطقة
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احلديثي،  �سعد  ال��وزراء  رئي�س  مكتب  با�سم  املتحدث  ك�سف  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
الالزمة  االت�ساالت  باجراء  اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزي��ر  تكليف  عن  االربعاء، 
لتهدئة االو�ساع يف لبنان والدول التي ت�سهد توترات �سيا�سية. وقال احلديثي يف ت�رشيح 
ل�»اجلورنال نيوز« ان “العراق جزء من املنطقة واأي م�ساكل تنعك�س �سلبا على امن وا�ستقرار 
دور  لتاأدية  ال�سعي  علينا  حتتم  االقليمية  “م�سوؤوليتنا  ان  وا�ساف  �سمنها”.  والعراق  املنطقة 
ايجابي للبحث عن حلول للخالفات النا�سئة بن بع�س الدول”. واو�سح ان ” العراق يجب ان ياأخذ 
لتهدئة  الالزمة  االت�ساالت  باجراء  اجلعفري  تكليف  مت  املعطيات  هذه  ووفق  االو�ساع،  لتهدئه  دوره 
حيدر  الوزراء  رئي�س  وكان  املنطقة”.  لدول  اال�ستقرار  لتحقيق  حلول  عن  والبحث  املنطقة  يف  االو�ساع 
اأ�سا�س التنمية وب�سط االأمن  اأنه يقوم على  اأعلن، م�رشوع وروؤية عراقية مل�ستقبل املنطقة، مو�سحا  العبادي 
بدل اخلالفات واحلروب، يف حن عّد اأنه من اخلطاأ اأن تنظر دول املنطقة اىل م�ساحلها ب�سكل منعزل عن م�سالح 

االآخرين.

ان�ساء  الرملانية، على �رشورة  والدفاع  االمن  �سددت جلنة 
اقليم كرد�ستان،  الكرد داخل  قوة ع�سكرية احتادية من غر 
بن  املفاو�سات  يف  تريثًا  هناك  ان  اىل  ا�سارت  حن  يف 
املناطق  يف  م�سرتكة  ق��وات  ن�رش  ب�ساأن  وارب��ي��ل  ب��غ��داد 
املختلف عليها. وقال ع�سو اللجنة النائب عدنان اال�سدي ل� 
»اجلورنال نيوز«، ان “املفاو�سات بن احلكومة االحتادية 
م�سرتكة  ق��وات  ن�رش  بخ�سو�س  كرد�ستان  اقليم  وحكومة 
هناك  وامن��ا  متوقفة  لي�ست  عليها  املختلف  املناطق  يف 
“يف  انه  اآلية متفق عليها”، مبينا  الو�سول اىل  تريث حلن 
االمنية  القوات  �ستدخل  موقفهم  على  االك��راد  ا�رشار  حال 
االحتادية اىل جميع املناطق املختلف عليها”. وا�ساف انه 
“ال مانع من دخول القوات االحتادية اىل اقليم كرد�ستان بل 
يجب ان يتم ت�سكيل قوة احتادية من غر الكرد داخل االقليم 
خالل املدة املقبلة”. ومتكنت القوات االمنية امل�سرتكة من 
خا�سعة  كانت  التي  واملناطق  كركوك  حمافظة  ا�ستعادة 
لقوات البي�سمركة يف �سالح الدين واملو�سل ودياىل �سمن 
عمليات فر�س االمن يف املناطق املختلف على جغرافيتها. 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  عن  النائب  قال  جانبه  من 
"ابناء  ان   نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  �سنكايل   ماجد 
العراقي من  ال�سعب  وقتال  العراق  من  كرد�ستان جزء  اقليم 
قبل قواته االمنية امر مرفو�س وحقن الدماء هو املو�سوع 
االهم". وا�ساف ان "تطبيق الد�ستور هو النقطة الكفيلة بحل 
جميع اخلالفات بن املركز واالقليم، واذا تو�سلنا اىل نقطة 

خالفية مع بغداد فان املحكمة االحتادية كفيلة بحلها".
وعّدت كتلة االحتاد اال�سالمي الكرد�ستاين النيابية، االأربعاء، 
ان االإدارة امل�سرتكة للمناطق املتنازع عليها امر طبيعي من 

اجل االبتعاد عن التوترات القومية او الطائفية.
ل�  ت�رشيح  يف  ام��ن  مثنى  النائب  االحت���اد  ع�سو  وق��ال 
قوات  تعني وجود  امل�سرتكة  ،اإن" االإدارة  نيوز«  »اجلورنال 
االأطراف الإ�سعار املواطن باالأمان يف تلك  امنية من جميع 

املناطق"، م�سددا على "وجود وحدات اإدارية وامنية م�سرتكة 
واإخراج اأي قوة لها طابع خا�س حتى ال حتدث اأي توترات 
كانت  ال�سابقة  القرارات  ان"  واأ�ساف  طائفية".  او  قومية 
تع�سفية ومن املفرت�س ت�سحيح هذه االأو�ساع التي مت من 
ت�سكيل  بغداد  درا�سة  وبخ�سو�س  القانون".  جتاوز  خاللها 
قوة احتادية داخل كرد�ستان حتدث مثنى قائال:" هذا كالم 
اىل  احلكومة  يدفع  �سبب  اأي  هناك  يوجد  فال  قانوين  غر 
اتخاذ مثل هكذا قرار". الفتًا االنتباه اىل ان" انت�سار القوات 
ال  خارجي  عدوان  وجود  مثل  كرى  امنية  ب�رشورة  يرتبط 
ميكن  ذلك  عند  عليه  ت�سيطر  ان  املحلية  احلكومة  ت�ستطيع 
القيادي  اأكد  اخر  جانب  ومن  القول".  هذا  مثل  عن  احلديث 
من  يخلو  العراقي  الد�ستور  ان  البياتي،  حممد  الرتكماين، 
املتنازع عليها، م�سرا  للمناطق  امل�سرتكة  االدارة  مو�سوع 

اىل انها تخ�سع حاليا لل�سلطات االحتادية.
العراقي  "الد�ستور  ان   ، �سحفي  ت�رشيح  يف  البياتي  وقال 
يخلو من مو�سوع االدارة امل�سرتكة للمناطق املتنازع عليها 

واحلديث بخالف ذلك ال ي�ستند اىل القانون ب�سيء".
املبدئية  الناحية  من  املناطق  "تلك  ان  اىل  البياتي  وا�سار 
مو�سوعها  ح�سم  يتم  مل  لكون  االحتادية  ال�سلطة  اىل  تابعة 
الد�ستور  من   ١٤٠ امل��ادة  "ح�سم  ان  وا�ساف  االن".  حتى 
كفيل مبعرفة م�سر االرا�سي املتنازع عليها، هل تبقى مع 
ال�سلطات االحتادية ام ترتبط باقليم كرد�ستان". اما النائب 
االإدارة  ان  راأى  فقد  املعماري،  طالب  نينوى  حمافظة  عن 
يف  االإقليم  وحكومة  االحت��ادي��ة  احلكومة  بن  امل�سرتكة 
اإىل ان  االأف�سل، م�سراً  املناطق املتنازع عليها، هو اخليار 
االإدارة امل�سرتكة يف هذا الظرف مينع اعرتا�س اأحد الطرفن 
على االآخر مع ابعاد امل�ساكل عن املنطقة. وقال املعماري 
احلايل  الوقت  االأف�سل يف  "اخليار  ان  يف ت�رشيح �سحفي، 
بعد اأحداث 16 ت�رشين االأول املا�سي، ان تكون هناك ادارة 
املتنازع  املناطق  يف  واأربيل  بغداد  حكومتي  بن  م�سرتكة 

عليها ال�سيما تلك الواقعة يف نينوى"، 

ك�س��ف جه��از مكافحة االإره��اب، االأربع��اء، عن 
مهام��ه بعد انته��اء العملي��ات الع�سكرية يف اخر 
معقل لتنظيم “داع�س” االرهابي يف راوه غربي 

االنبار “.
وق��ال املتحدث با�س��م جهاز مكافح��ة االرهاب 
�سباح النعمان يف ت�رشي��ح ل�»اجلورنال نيوز« 
ان” اجله��از امن��ي ا�ستخبارات��ي وفق��ًا للقانون 
والد�ست��ور و�سيع��ود اىل مهام��ه الطبيع��ة الت��ي 
“. واأ�س��اف ان” مه��ام اجله��از  اأن�س��ئ عليه��ا 
بع��د انتهاء العملي��ات الع�سكري��ة يف العراق هي 

مط��اردة اخلالي��ا النائم��ة وتفكيكه��ا ومتابع��ة 
غ�سي��ل االأم��وال ومالحق��ة العملي��ات االإرهابية 
والعمل على تفعيل الرامج التثقيفية للمواطن “.
واأ�س��ار اىل ان” جه��از مكافح��ة االإره��اب بع��د 
التحري��ر �سين�سح��ب م��ن املناطق الت��ي حررها 
وي�سل��م املل��ف االأمن��ي اىل القطع��ات الع�سكرية 
وال�رشطة املحلي��ة ويعود اىل مناطق وجوده يف 
املحافظات “. ويخو�س جهاز مكافحة االإرهاب 
اخر معركة �س��د تنظيم “داع���س” االإرهابي يف 
ق�س��اء راوه غرب��ي االنب��ار بع��د مع��ارك كبرة 
خا�سه��ا منذ اجتياح التنظيم االإرهابي املو�سل 

يف �سنة 2014 “.

اأك��د وزي��ر الداخلي��ة قا�سم االعرج��ي، االأربعاء، 
وجود نحو 300 األف منت�سب يف الوزارة ال يقراأ 
وال يكتب “اأّم��ي”، يف حن لفت النظر اىل قيام 

الوزارة بف�سل 50 األف درجة وظيفية.
وق��ال االعرجي عل��ى هام�س زيارت��ه حمافظة 
النج��ف، يف اط��ار التن�سيق مع الق��وات االمنية 
باملحافظ��ة لتاأمن زيارة وف��اة الر�سول حممد 
ان “٣٠٠ األ��ف “اأم��ي” يف وزارة الداخلي��ة ال 

يق��راأ وال يكتب، وعلين��ا ان ن�ستعن بال�سهادات 
وخريج��ي االعدادي��ة عل��ى االق��ل لتعيينهم يف 

�سلك ال�رشطة”.
واأ�ساف اأن “وزارة املالية حذفت اكر من )٥٠ 
( األف درج��ة وظيفية من الداخلي��ة قبل ت�سلمي 
الوزارة، عازيًا ال�سب��ب يف هذا القرار اىل االزمة 

املالية يف البالد”.
و�س��دد االعرجي عل��ى “اأهمية اختي��ار قيادات 
امنية كف��وءة ت�ستطيع قي��ادة امللف االمني يف 

املحافظات”.

ك�س��ف نواب وحملل��ون يف ال�س��اأن ال�سيا�س��ي عن قرب عق��د القمة 
الثالثي��ة يف بغ��داد، لبحث التط��ورات ال�سيا�سي��ة يف املنطقة على 
وج��ه العموم، وفر�س ال�سلطة يف حمافظ��ة كركوك وال�سيطرة على 
املناف��ذ احلدودي��ة العراقي��ة امل�سرتكة مع اي��ران وتركي��ا، وازمة 
ا�ستفت��اء اقلي��م كرد�ست��ان لالنف�س��ال ع��ن الع��راق. رئي���س جلنة 
العالقات اخلارجي��ة يف الرملان العراق عبدالب��اري زيباري قال 
يف ت�رشي��ح ل�»اجلورنال نيوز« ان "موعد عقد القمة غر حمدد يف 
الوق��ت احل��ايل ب�سبب االح��داث ال�سيا�سية يف املنطق��ة". وا�ساف، 
"من املقرر عقدها يف بغداد وتعتمد على الظروف ال�سيا�سية وواقع 
احل��ال الذي متر ب��ه املنطقة". م��ن جهته، املحل��ل ال�سيا�سي واثق 
الها�سم��ي اك��د ان "موعد عق��د القمة قريب جدا وميك��ن عقدها يف 
اي حلظ��ة"، مبينا ان "متغرات املنطقة هي ما حالت دون عقدها 
بع��د عودة رئي�س الوزراء حيدر العب��ادي من جولته االقليمية التي 

�سمت ايران وتركيا". وا�س��اف يف ت�رشيح ل�»اجلورنال نيوز« ان 
"املوع��د املح��دد لعقد القمة غر معلوم، لكن اللجان الفنية تعمل 
على الرتتيب لها ملناق�سة ازمة ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان باعتبارها 
ت�س��كل تهديدا لالمن القومي لتك الدول )العراق، تركيا، ايران(. من 
جانب��ه، قال النائب عبا���س البياتي انه "ال حاج��ة لعقد القمة يف 
بغ��داد، بعد الزي��ارة االقليمة لرئي���س الوزراء حي��در العبادي التي 
ا�سفرت عن تفاهم��ات وتقبل وجهات النظر". وا�ساف يف ت�رشيح 
ل�»اجلورن��ال نيوز« ان "جولة العب��ادي االقليمية نفت احلاجة اىل 
عق��د القمة يف بغ��داد بعد اجراء اال�ستفتاء"، مبين��ا انه "قبل اجراء 
اال�ستفت��اء كانت هناك حت�سرات وحاجة ما�سة ملثل هذه القمة". 
وا�س��ار  اىل انه "يف الوقت احل��ايل تو�سلت االطراف اىل تفاهمات 
واثمرت عن نتائج ايجابية وتطابق وجهات النظر".  وختم البياتي 
ت�رشيحات��ه قائ��ال " ال م��رر لعق��د مث��ل ه��ذه القمة يف بغ��داد". 
وترتق��ب بغ��داد زي��ارة ر�سمية �سيقوم به��ا رئي�س ال��وزراء الرتكي 
ب��ن علي يلدرمي لبح��ث تداعيات االأزمة، ويف وق��ت اأفاد تقرير عن 

اتفاق العراق وتركيا واإيران على تاأ�سي�س حتالف ع�سكري ملواجهة 
التحدي��ات يف املنطقة". وك�سف كبر م�ست�ساري رئي�س اجلمهورية 
الرتكي��ة االأ�سبق ل�سوؤون ال�رشق االأو�سط ار�سد هورموزلو، عن زيارة 
�سيق��وم به��ا الرئي�س الرتك��ي رجب طيب اردوغ��ان اىل العراق بعد 

الت�ساور بن بغداد وانقرة”. 
وبخ�سو���س دور الع��راق يف املنطقة من متغراته��ا ال�رشيعة قال 
رئي���س الوزراء حيدر العبادي يف موؤمت��ره اال�سبوعي ان "الت�سعيد 
االخ��ر يف املنطق��ة خط��ر، والع��راق يج��ب ان يت�س��دى مل�ساكل 
املنطق��ة م��ن دون االنحي��از اىل ط��رف من اجل م�سلح��ة املنطقة 

و�سعوبها".
وا�س��اف ان “العراق م�ستعد الأن ياأخ��ذ دوره الريادي يف املنطقة 

والعامل”، مبينًا اأن “العراق اأ�سبح له اأثر وحمور اإقليمي كبر”.
واأكد العبادي، �رشورة اأن “ي�سهد �سعبا العراق وال�سعودية مكا�سب 
التقارب ب��ن البلدين”، م�س��راً اإىل اأن “ال�سعودية وم�رش واالأردن 

رحبت بالروؤية العراقية حول م�ستقبل املنطقة”.

االنب��ار ح�س��ن  اأعل��ن قائممق��ام ق�س��اء راوه مبحافظ��ة 
الراوي،االربع��اء، ان معرك��ة تطه��ر وحتري��ر ق�س��اء راوة 
�ستح�س��م خ��الل ال��� 48 �ساع��ة املقبل��ة بعد اقتح��ام مركز 

املدينة .
وقال الراوي ملرا�سل »اجلورنال نيوز« ان “التاأخر احلا�سل 
يف مع��ارك حتري��ر ق�س��اء راوة يعود اىل وج��ود العديد من 
العوائل املدنية يف مناطق الق�ساء )170 كم غربي االنبار( 
ما تطلب احل��ذر ال�سديد من قبل القوات االمنية التي حتاول 

اخالء جميع اال�رش ونقلهم اىل مناطق اآمنة”.
وا�س��اف ان “ال��� 48 �ساعة املقبلة �ستح�س��م معارك حترير 
راوة و�سنعل��ن حتريره��ا ورفع العلم العراق��ي فوق مبانيها 

وتاأمن جميع املناط��ق ال�سكنية فيها”. واعلن القيادي يف 
احل�س��د ال�سعبي مبحافظ��ة االنبار قط��ري ال�سمرمد مبا�رشة 
القطع��ات الع�سكري��ة بن�سب ج���رش عائم ب��ن ق�سائي عنه 
وراوه م��ن املحور الغربي للمدينة على نهر الفرات القتحام 

مركزها وحتريرها من ع�سابات تنظيم داع�س .
وق��ال ال�سمرم��د يف ت�رشيح ملرا�سل »اجلورن��ال نيوز« ان” 
الق��وات االمني��ة م��ن عملي��ات اجلزي��رة والفرق��ة ال�سابع��ة 
با���رشت ن�سب ج���رش حديدي عائ��م على نهر الف��رات لربط 
ق�س��اء عنه براوه م��ن منطقة ال�سم�سية م��ن املحور الغربي 
ل��راوه”. وا�ساف ان” اجل���رش العائم �سيكون مم��ر اًع�سكريًا 
لعب��ور الدبابات وال��دروع اىل مركز ق�س��اء راوه لتطهرها 
م��ن خالي��ا التنظيم االرهاب��ي داع���س وار�س��ال التعزيزات 

القتالية اىل حماور املدينة”.

بعد تعنت أربيل.. التدخل العسكري خيار بغداد وقوات اتحادية تمسك أمن كردستان

)الجورنال( تكشف عن تفاصيل القمة الثالثية في بغداد وزيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى العراق

مسؤول أنباري يعلن موعد استعادة آخر معاقل "داعش" في العراق 

)الجورنال( تكشف عن مهام جهاز مكافحة 
اإلرهاب بعد التحرير

في وزارة الداخلية..  350 ألف منتسب 
ما بين  "أمي و مفصول"

بغداد – خاص

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد –ثائر جبار

بغداد- الجورنال نيوز

األنبار- عمر الدليمي

بغداد- الجورنال نيوز
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ساوثغيت يشيد بمدافعي فريقه 
وتيتي يبرز المكاسب الفنية 

فضيحة مدوية.. أبناء مسؤولين كرد يستولون على آبار نفطية من دون أصول قانونية 

بغداد بعد انتهاء الحرب 
العالمية األولى
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