
اأعلن وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، اأم�س االثنني، تقدمي 
العراق طلبًا اإىل الأمم املتحدة لتمديد عمل بعثتها يف بغداد، 

يف حني اأكد اأن نهاية “داع�س” باتت قريبة.
“اجلعفري  اأن  وذكر بيان �صحفي ملكتب وزير اخلارجية، 
املتحدة  للأمم  العامِّ  االأمني  ِّل  ثـ ممُ كوبيت�س  يان  ا�صتقبل 
رات  التطوُّ ا�صتعرا�س  اللقاء  خــلل  وجــرى  الــعــراق،  يف 
ِّقها  حقـ تتالية التي يمُ االأمنيَّة، وال�صيا�صيَّة، واالنت�صارات املمُ
االإرهابيَّة،  داع�س  ع�صابات  �صدَّ  حربهم  يف  العراقـيُّون 
العراق  �صانـَدة  ممُ يف  املتحدة  االأمم  تبذلها  التي  ود  همُ واجلمُ
“العراقـيِّني  اأنَّ  اجلعفريَّ  واأكـَّد  االإرهاب”.  �صدَّ  حربه  يف 
ُّون على حترير اأرا�صيهم بالكامل، واأنَّ نهاية اإرهابيِّي  �صرِ يمُ
الداعمة  املتحدة  االأمم  مواقف  نًا  ثمِّ ممُ قريبة،  باتت  داع�س 
على  �صدِّداً  ممُ العراق”،  يف  والتنمية  ــن،  واالأم لل�صتقرار، 
�صانـَدة  “�صورة اال�صتمرار يف حّث املمُجتَمع الدويلِّ على ممُ
العراقـيَّة”.  دمُن  للممُ التحتية  البنى  اإعمار  اإعادة  يف  العراق 
وك�صف اجلعفري عن “تقدمي العراق طلبًا اىل االأمم املتحدة 
لتمديد عمل بعثتها يف بغداد وا�صتمرارها يف دعم ال�صعب 
اأ�صوات  “كانت هناك  كوبيت�س  قال  العراقّي”. من جانبه 
لي�صت  واأنه  داً،  وحَّ ممُ لن يبقى  العراق  اأنَّ  كثرية تتحدَّث عن 
اأنَّ  ونعتقد  تواجهه،  التي  التحدِّيات  جتاوز  يف  اإرادة  لديه 
التحدِّيات كان  بوجه  ي�صمد  لن  العراق  اأنَّ  راهن على  َمن 
�صاَعدة العراق يف احلفاظ  �صيفًا: نحن �صعداء يف ممُ ئًا، ممُ طرِ ممُ
على وحدته”. واأ�صاف اأن “اجلميع اليوم يثق بقوة القوات 
االأرا�صي  حترير  يف  ال�صعبّي  واحل�صد  العراقـيَّة،  امل�صلحة 
“االأمم  اأنَّ  ِّداً  وؤكـ ممُ االإرهاب”،  على  والق�صاء  العراقـيَّة، 
ة للعوائل  �صتلَزمات ال�صوريَّ رَّة يف توفري املمُ �صتمرِ املتحدة ممُ
دمُن  �صاَهمة يف اإعادة اإعمار البمُنى التحتية للممُ النازحة، واملمُ
العراقـيَّة، وعودة العوائل اإىل مناطق �صكناها، وح�صد دعم 
الق�صاء  حتى  العراق  جانب  اإىل  للوقوف  ؛  الدويلِّ املمُجتَمع 

على االإرهاب، وعودة اال�صتقرار فيه”. 

من  ان   " �صحفي  ت�صيح  يف  احلديثي  �صعد  ــال  وق
املتوقع ان يزور وفد من اقليم كرد�صتان بغداد قريبا 

لبحث امللفات العالقة بني بغداد واربيل."
اأم�س   ، الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلزب  اأكد  من جانبه 
�صيطرحه  ما  اول  هي  اال�صتفتاء  ق�صية  اأن   ، االثنني 

الوفد الذي �صيزور بغداد قريبا.
وقالت النائبة عن احلزب جنيبة جنيب يف ت�صيح لـ 
يف  �صتدخل  الكردية  "االأحزاب  ان   ، نيوز«  »اجلورنال 
حوار مبا�ص و�صلمي مع بغداد حول مو�صوع اال�صتفتاء 
و�صكلت جلانًا خا�صة لهذا الغر�س على الرغم من اننا 
جربنا معها كل الطرق واخرها كانت التجربة الفدرالية 

التي باءت بالف�صل ".
واأ�صافت " عدم ترحيب رئي�س الوزراء بقرار اال�صتفتاء 
الن  وذلـــك  بــغــداد  اىل  يــذهــب  ال  الــوفــد  ان  يعني  ال 

اال�صتقلل قرار �صعب وال يوؤخذ من اأحد".
وتابعت "اأن رئي�س الوزراء وجميع ال�صيا�صيني يعلمون 
ويوؤمنون بحق الكرد لكن لي�صت لديهم اجلراأة للقول ان 

هذا حقهم".
للحوار  متعددة  زيارات  هناك  "�صتكون  باأنه  ونوهت 
القرار  وامنا مع جميع �صناع  احلكومة  فقط مع  لي�س 

يف بغداد للتو�صل اىل حل ينا�صب الطرفني". 
 هذا وحتفظت الكتلة النيابية لـ”اجلماعة اال�صلمية” 
“اال�صتفتاء” وتقرير  قرار  على  الكردية،  االحزاب  احد 
امل�صري الذي تعتزم حكومة اقليم كرد�صتان اجراءه يف 
القرارات  هذه  مثل  ان  موؤكدًة  املقبل،  �صبتمرب  ايلول\ 

يجب ان حتظى مبوافقة بغداد اواًل.
وقال ع�صو الكتلة النائب �صليم �صو�صكه يي لـ”اجلورنال 
“رئي�س االقليم م�صعود بارزاين عندما طلب  نيوز” ان 
عن  تخلفت  الكرد�صتانية،  االحزاب  بجميع  االجتماع 
التغيري، لكونهما  احل�صور اجلماعة اال�صلمية وحركة 
هذه  مثل  ان  اعتبار  على  املعار�صة  االحـــزاب  مــن 
كرد�صتان  برملان  بت�صويت  حتظى  ان  يجب  القرارات 

طل من قبل حكومة االإقليم”. الذي عمُ

واو�صح، ان “قرار اال�صتفتاء على تقرير م�صري االقليم 
منا�صب  غري  الوقت  الأن  متهيد  مبرحلة  مير  ان  يجب 
بغداد”،  مبوافقة  يحظ  مل  اذا  اال�صتفتاء  الجراء  متامًا 
مبينا ان “ا�صتقلل كرد�صتان.. يجب ان يتم عرب تطبيع 
العلقات مع بغداد ومن ثم اال�صتفتاء، كما انه يتطلب 
واال  الدولة  بهذه  االعرتاف  على  الدول  معظم  موافقة 

فاإن او�صاع االقليم �صتكون �صعبة”.
بربملان  ير�س  مل  “من  ان  اىل  ا�صار  الكردي،  النائب 
منتخب من قبل مواطني االقليم فكيف ميكن ان يقبل 

اأن ا�صدار مثل هذه القرارات املثرية  با�صتفتاء”، عاداً 
للجدل يف هذا الوقت دعاية مع قرب حلول االنتخابات 
يف  للبقاء  توؤهلهم  اال�صوات  من  مزيد  على  للح�صول 
ترف�س  جماعته  ان  يي،  �صو�صكه  واعــرب  منا�صبهم. 
اإ�صغال املواطنني مبثل هذه القرارات امل�صريية والتي 

خذت من دون درا�صة م�صبقة. اتمُ
واثق  ال�صيا�صي  واملحلل  اخلبري  اأكد  االطــار،  هذا  ويف 
الإقليم  �صعي  غري  رئي�س  “بارزاين  ان  الها�صمي، 
كرد�صتان باعتبار اأن واليته منتهية منذ مدة �صابقة”، 

مبينا ان ا�صتفتاء كرد�صتان يفتقد اىل الن�س القانوين”.
العراقية  “املجموعة  يراأ�س  الــذي  الها�صمي  ويعزو 
دعــوة  قانونية  عــدم   ،“ اال�صرتاتيجية  لــلــدرا�ــصــات 
ان  اىل  نيوز«  لـــ»اجلــورنــال  ت�صيح  يف  االنف�صال 
اأن  باعتبار  للإقليم  �صعي  غري  رئي�س  هو  “بارزاين 
“مو�صوع  اأن  اىل  م�صريا  مدة”،  منذ  منتهية  واليته 
تبليغ  ومت  دوليا  مرفو�س  واال�صتفتاء  اال�صتقلل 
االمريكية  املتحدة  الواليات  قبل  من  ر�صميا  بارزاين 

وايران وتركيا واالحتاد االأوربي ورو�صيا”.

يكون  ان  يجب  كرد�صتان  ا�صتفتاء  ان  “كما  واأ�صاف: 
االإقليم،  برملان  او  العراقي  النواب  جمل�س  من  بقرار 
لهذا  قانونية  �صبغة  فــل  معطل،  االخـــري  ان  ــا  ومب

اال�صتفتاء”.
واأو�صح الها�صمي، اأن الزعيم الكردي “�صيقع يف م�صكلة 
كبرية لو مت اجراء اال�صتفتاء، خا�صة مع وجود رف�س 
ال�صابقني، ف�صل  اليومني  يف ظل تعنيف تركي خلل 
حتديد  يف  بارزاين  “حركة”  وعن  اإيراين”.  تهديد  عن 
يحاول  “بارزاين  ان  اجاب  اال�صتفتاء،  الإجــراء  موعد 
وانه  خ�صو�صا  الكردية  القوى  على  �صطوته  ب�صط 
تخل�س من اخطر خ�صومه وهم )طالباين وني�صريوان(  

ولذلك يحاول ان ي�صتعجل يف هذا االمر”.
\ اأيــلــول   25 يف  ا�صتفتاء  ــراء  اج اىل  بـــارزاين  ودعــا 
�صبتمرب املقبل للنف�صال عن العراق الذي لقى موجة 

من الرف�س حمليا واقليميا وحتى دوليا.
فقط  وبغداد  اأربيل  بني  اال�صتفتاء  م�صاكل  تقت�ص  ومل 
تفعيل  و�ــصاع  نف�صها،  الكردية  ــزاب  االأح بني  وامنــا 
الربملان الكردي، فقد رف�صت النائبة عن كتلة التغيري 
الدميقراطي  احلزب  دعوة  احمد،  تافكة  الكرد�صتانية 
اىل ا�صتئناف عمل برملان االقليم املعطل ، ويف حني 
التاأييد  ا�صتح�صال  لغر�س  خطوة  انها  اىل  ا�صارت 
ال�صيا�صي ال�صتفتاء االنف�صال املزمع اجراوؤه يف �صهر 
على  للتغطية  حماولة  اال�صتفتاء  عّدت  املقبل،  ايلول 

الف�صاد امل�صت�صي واالخفاق االداري.
احلزب  “دعوة  ان  �صحفي،  ت�صيح  يف  احمد  وقالت 
واليته  املنتهية  االقليم  رئي�س  بزعامة  الدميقراطي 
االقليم  برملان  اعمال  ا�صتئناف  اىل  بــارزاين  م�صعود 
ذات  تكون  لن  كتلتنا  من  هو  الذي  رئي�صه  تغيري  بعد 
اال�صتفتاء  مترير  لغر�س  عليها  نوافق  ولــن  جــدوى 

ودعمه بالتاأييد ال�صيا�صي”.
وا�صافت ان “امل�صكلت التي يعانيها اقليم كرد�صتان 
الربملان  اعادة عمل  كبرية وعميقة ولن تكون خطوة 
ان  اىل  م�صرية  الداخلية”،  ال�صيا�صية  للم�صكلت  حل 
حماولة  االنف�صال  ال�صتفتاء  الرتويج  من  “الغر�س 

للتغطية على الف�صاد امل�صت�صي واالخفاق االداري”.

العراق يقدم طلبًا إلى األمم المتحدة لتمديد عمل بعثتها في بغداد واستمرارها في تقديم الدعم   
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بغداد _متابعة

)الجورنال( تكشف أسرار التحركات األميركية الحدودية لقطع »أواصر« التعاون العسكري العراقي السوري

العمليات المشتركة ترفض وضع سقف زمني الستعادة 
الموصل القديمة

تحالف القوى: أجواء االنتخابات في العراق غير مالئمة

القانونية النيابية: قرار الحكومة تمديد عمل مجالس 
المحافظات غير قانوني

زمني  �صقف  االحد، و�صع  اأم�س  اأول  امل�صرتكة،  العمليات  رف�صت   : _ خا�س  بغداد 
لعمليات ا�صتعادة املو�صل القدمية من تنظيم داع�س االرهابي.

»اجلورنال  لـ  ر�صول  العميد يحيى  امل�صرتكة  العمليات  قيادة  با�صم  املتحدث  وقال 
حماور  ثلثة  من  القدمية  املو�صل  اقتحمت  امل�صرتكة  االمنية  “القوات  ان  نيوز«، 
رئي�صية “، الفتًا النظر اىل ان وجود املدنيني يعد حتديا كبريا يواجه القوات االمنية 
ال�صيما مع عدم متكن دخول االليات اىل االحياء املتبقية من املدينة واالعتماد على 

الراجلة والتي بحاجة اىل عمل م�صتمر وحذر”.
القدمية،  املو�صل  من  املدنيني  اخراج  هو  امل�صرتكة  القوات  ”هدف  ان  وا�صاف، 
�صيء متوقف  ،لكن كل  الع�صكرية  العملية  للنتهاء من  زمني  توقيت  اي  يوجد  وال 
االمنية  القوات  وقدرات  عليها  ي�صتحوذ  التي  املناطق  داع�س يف  انهيار  مدى  على 
يف التقدم ال�صيع”. واأعلنت ال�صطة االحتادية اخرتاق خطي الدفاع االأول والثاين 

لتنظيم داع�س يف املدينة القدمية باملو�صل بعد هجوم وا�صع من ثلثة حماور.

يف  �صني  تكتل  اكرب  ـ   ” العراقية  القوى  حتالف”  اتهم   : نيوز  اجلورنال   – بغداد 
اىل  النازحني  اعادة  العميقة” بعرقلة  ” الدولة   ، االثنني  اأم�س  ـ  العراقي  الربملان 

مناطقهم املحررة، ورَهن م�صاركَته يف االنتخابات باعادتهم واعمار مناطقهم.
وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي يف ت�صيح، لـ »اجلورنال نيوز« ان” الدولة 
اعادة  من  بال�صد  تقف  من  هي  االر�س  على  وت�صيطر  ال�صلح  متلك  التي  العميقة 
يف  االنتخابات  اجواء  ان”  اىل  م�صريا  جمهولة”.  ال�صباب  مناطقهم  اىل  النازحني 
العراق غري ملئمة يف الوقت الراهن ، وال�صيما ان اغلب �صكان املحافظات الغربية 

ما بني م�صد ونازح”.
يف  للدميقراطية  خرق  هو  االنتخابات  اجراء  على  احلكومة  ا�صار  ان”  وا�صاف 
العراق وم�صادرة حقيقية الأ�صوات �صكان املحافظات التي حررتها القوات االمنية  

قريبا من �صيطرة داع�س  واغلبهم مازالوا بني النزوح والت�صيد”.
واأملح الدهلكي وهو نائب عن حمافظة دياىل اىل ان” ف�صائل م�صلحة “»مل ي�صّمها « 
متثل الدولة “العميقة “يف العراق وانها من ت�صيطر على  القرار احلكومي يف الدولة 

ومتنع اعادة النازحني وحتى زيارة تلك املناطق املحررة ال�صباب جمهولة”.
وكان التحالف الوطني حذر من مطط دويل – اإقليمي ي�صعى لتاأجيل االنتخابات 

واإدخال البلد يف فو�صى �صيا�صية .
وقال النائب عنه موفق الربيعي يف ت�صيح لـ »اجلورنال نيوز« ان”اأطرافا اقليمية 
ودولية ت�صعى لتغيري منظومة احلكم يف العراق عن طريق تاأجيل االنتخابات”،موؤكدا 

عدم امكانية تاأجيلها باأي �صكل من اال�صكال”.

بغداد _ متابعة : اكد ع�صو اللجنة القانونية النيابية �صليم �صوقي، اأم�س االثنني، ان 
قرار جمل�س الوزراء متديد عمل جمال�س املحافظات يعد مالفة قانونية.

قبل  من  املحافظات  جمال�س  عمل  "متديد  ،ان  �صحفي  ت�صيح  يف  �صوقي  وقال 
قانونية  باعتقادناهو مالفة  النواب،  اىل جمل�س  العودة  دون  الوزراء من  جمل�س 

وهو لي�س من �صاأن واجبات جمل�س الوزراء".
وا�صاف ، ان "�صلحيات جمل�س الوزراء هي متديد عمل جمال�س املحافظات بحدود 
"القرار العام  ت�صيري االعمال من دون اتخاذ قرارات معينة"، الفتا االنتباه اىل ان 
يف هذا املو�صوع يعود اىل جمل�س النواب فقط بتمديد عمل جمال�س املحافظات من 
عدمه". جدير بالذكر انه مت ن�ص وثيقة �صادرة من احلكومة تطلب فيها من جمال�س 

املحافظات اال�صتمرار بعملها يف حال تاأجيل االنتخابات.

أربيل تشكل لجانًا خاصة لخوض حوار صريح ومباشر مع بغداد حول االستفتاء

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�سيبقى مو�سوع اال�ستفتاء 
نقطة خالف وا�سحة بني 
بغداد واربيل خا�سة بعد 
ت�سريح رئي�س الوزراء  

حيدر العبادي باأنه �سيف�سل، 
فقد جاء اعالن �سعد احلديثي 

املتحدث با�سم احلكومة 
االحتادية، ان وفدا من اقليم 

كرد�ستان �سيزور بغداد 
قريبا.

بغداد _ فاطمة عدنان

   مــن جهته قــال اخلبــري اال�صرتاتيجــي والع�صكري 
ال�صــوري٬ ح�صن ح�صن٬ ان احلــدود ال�صورية العراقية 
وحتديدا يف التنــف٬ ت�صهد ت�صعيدا اأمريكيا باإدخال 
منظومة ال�صواريــخ —االأخرية¬ يف منطقة مل يعد 
لداع�س٬وجــود فيهــا مــن دون تن�صيــق مــع اجلي�س 

ال�صوري 
واأردف٬" هــي بذلــك تر�صــل ر�صالــة اإىل دول العامل 
مبحاولــة منــع انت�صار اجلي�ــس ال�صــوري على كامل 
ال�صيــط احلدودي بني �صوريا والعراق٬ بغر�س قطع 
التوا�صل بني اأقطــاب املقاومة مرورا بـ)طهران — 
بغــداد¬ دم�صــق¬ ال�صاحيــة اجلنوبيــة¬ القد�س¬ 
اليمــن(". واأو�صــح اخلبــري٬ اأن "مــا حققــه اجلي�ــس 
ال�صوري مــن تقدم نحو احلــدود العراقية٬ وملقاته 
لقــوات احل�صــد ال�صعبــي٬ مينــع مــن حتقيــق الهدف 
اال�صرتاتيجــي االأمريكــي٬ باإقامــة حــزام عــازل ما 

بني �صق �صوريا٬ وو�صطها وغربها٬ لكن التحركات 
االأمريكية تخفي الكثري من املخاطر التي قد تتحول 
اإىل تهديدات جديــة قد تذهب باملنطقة برمتها نحو 
الهاويــة ". اأمــا عــن اأهميــة معــرب الوليــد احلدودي 
بــني �صوريــا والعــراق٬ قال اخلبــري الع�صكــري٬" اإن 
هذا املعــرب ميثل عمقــا ا�صرتاتيجيا لــكل الدولتني٬ 
ولهذا ا�صتهدفتــه وا�صنطن بزرع عنا�ص داع�س على 
طــول ال�صيط احلــدودي٬ ما ميثل ورقــة �صغط على 
العــراق٬ و�صوريــا٬ بوجــود العنا�ــص االإرهابية يف 
هذه املناطــق٬ ولكن بو�صول قــوى احل�صد ال�صعبي٬ 
وتطهــري مناطق وا�صعة من ال�صيــط احلدودي٬ مّثل 
ذلك �صبــة قا�صمة لداع�س وجبهــة الن�صة٬ ولكن 
هذا لن يكتمل اإال اإذا ما قوبل بقوات اجلي�س ال�صوري 
والقــوى الرديفــة٬ من اجلهــة املقابلة علــى احلدود 
ال�صوريــة٬ وهــو مــا يثبــت اأن وا�صنطــن ال حتــارب 
داع�ــس٬ واإمنا حتارب بداع�ــس وال حتارب االإرهاب٬ 
بــل ت�صتثمــر باالإرهــاب". وعن اأهمية "معــرب الوليد 

احلــدودي" قال اخلبــري ال�صوري٬" اإنــه ي�صكل رابطا 
ي�صل ما بني )�صوريا والعراق واالأردن وال�صعودية(٬ 
وهذه العقــدة اال�صرتاتيجية٬ هي التــي دعت النظام 
العراقــي ال�صابــق اإىل اإن�صــاء قاعــدة جويــة يف هذه 
املنطقــة "قاعدة الوليد اجلويــة"٬ لل�صيطرة على هذا 
املعــرب احلــدودي٬ وهو ما تفعلــه الواليات املتحدة 
—االآن¬ باإن�صائهــا قاعــدة "التنــف" يف اجلانــب 
ال�صــوري٬ با�صتغلل هذا املنفــذ احلدودي املهم ذي 
املوقــع احليوي احل�صا�س". وكانــت القوات االمنية٬ 
اأعلنت ال�صبت املا�صي ا�صتعادة منفذ الوليد احلدودي 
ها على  مــع �صوريا حيث متكنت مــن فر�ــسرِ �صيطرترِ

املثلرِث احلدودي بني العراق واالأردن و�صوريا.
ال�صمــري  اإح�صــان  د.  ال�صيا�صــي  اأكــد املحلــل  كمــا 
لـ"اجلورنــال نيــوز" اإن "حترير املناطــق احلدودية 
هــو ل�صــد الثغــرات التــي من املمكــن ان ينفــذ منها 
االرهــاب ، م�صتبعدا وجود قلــق امريكي على اعتبار 
ان احلدود هي منافذ عراقية وال يحق المريكا القلق 

من �صيطرة القوات العراقية على هذه املنافذ، م�صريا 
اىل انها جمرد مغالطات اعلمية. 

واأ�صــف ال�صمري، اأنه" على الرغــم من ان املو�صوع 
يبــدو فيــه قلق امريكــي ب�صــاأن الت�صيق بــني العراق 
و�صوريــا اال ان العــراق حمــل اكــر من مــرة ر�صائل 
امريكيــة اىل �صوريــا ، م�صــريا اىل ان الو�صع م�صيطر 
علــى احلدود وهــو حق �صيادي عراقــي وال ميكن ان 
ت�صت�صعــر اي دولة اخلطر من و�صول القوات العراقية 

االمنية اىل هذه املعابر.
وبــداأت القــوات االأمريكية قبــل اأيام باإن�صــاء قاعدة 
ع�صكريــة ثابتــة يف منطقــة التنــف علــى بعــد 18 
كيلومرتا من احلدود االأردنية، كما امر "البنتاغون" 
االأمريكي بن�ص من�صــات �صواريخ من نوع القاعدة 
اجلديدة داخــل "الهيمرز" االأرا�صي ال�صورية بالقرب 
مــن بلدة التنــف، وحذرت مــن اأي ا�صتهداف اأمريكي 
للجي�ــس ال�صوري الذي بات ي�صيطر على جزء رئي�صي 

من مثلث احلدود ال�صورية العراقية االأردنية
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