
حللذر نائللب رئي�للس �جلمهورية �يللاد عللاوي، �أم�س 
�الثنني، من تد�عيات “�ستدمر ما بقي من �ملنطقة”، 
ب�سبللب �الأزمة �لقطرية مللع عدد من �لللدول �لعربية، 
د�عيا �لقادة �لعللرب �إىل عقد موؤمتر حو�ر “حقيقي” 

بهذ� �ل�ساأن.
وقللال عاوي يف بيان �سحفللي ، “من �ملوؤ�سف حقا 
�ن ترت�جع �الأو�ساع �لعربية �ىل �حلد �خلطر �حلايل”، 
مبينللا �ن هللذ� �لتد�عي “بللد�أ مع �حلللرب �لعر�قية – 
�الير�نيللة وما ر�فقها من �نق�سام �ل�سف �لعربي بني 
دول موؤيللدة الير�ن و�خرى موؤيللدة للعر�ق وتا ذلك 
تد�ع �كرب عندما غز� �لنظام �لعر�قي �لكويت �ل�سقيق 
و�ليللوم نرى ما يح�سل يف جمل�س �لتعاون �خلليجي 
من توتر�ت تنذر بنتائج غري حممودة �إن ��ستمرت”.

و�أ�سللاف �ن “هللذه �لتد�عيللات �خلطللرة توؤثللر �سلبًا 
علللى �لق�سيللة �لفل�سطينية و�لعللر�ق و�سوريا و�ليمن 
و�لبحريللن ولبنللان وم�رص و�الردن”، عللاد� �أن “من 

غري �ملعقول �ن ت�سل �الحو�ل �ىل ما و�سلت �ليه”.
وتابللع، “�حلكمللة و�لعقللل يدعللو�ن �ىل عقللد موؤمتر 
حللو�ر حقيقي ي�سللع �لنقللاط على �حلللروف خا�سة 
�نلله مل مت�س علللى �لقمللة �لعربية �لتللي تفاءلنا بها 
وبقيادة �مللللك عبد�هلل �لثاين �سللوى ��سابيع قليلة”، 
الفتللا �لنظللر �إىل �ن “مامللح �لت�سامللن �لعربللي قد 
�بتللد�أت برعاية �مللك عبد �هلل �لثللاين، رجل �العتد�ل 

و�حلكمة، و�الردن �ل�سقيق دولة �ملوؤ�س�سات”.
ودعللا “كل �لقللادة �لعللرب مللن �جللل �لعمللل �جلللاد 
اليقللاف جميللع �لتد�عيات وعقللد لقاء حللو�ر عربي 
مقدمللة  يف  �ل�سعللوب  وم�ستقبللل  �حلقائللق  ي�سللع 
�ولوياتلله”، يف حللني نا�سد “جامعة �لللدول �لعربية 
بان تلعب دور�ً ر�ئد�ً ومتميز�ً قبل �ن تفقد �ل�سبب يف 

وجودها �أ�سًا”.
وحذر مللن �ن “هللذه �لتد�عيات �إن ��ستمللرت �ستدمر 
ما بقللي من �ملنطقة”، موؤكللد� �ن  “�عد�ء �لعرب من 
�رهابيللني وقللوى طامعة لللن تتوقف مللا مل يتحقق 

�لت�سامن �لعربي وب�رصعة”.

حيدر  �لدكتور  �لللوزر�ء  جمل�س  رئي�س  ��ستقبل  حيث 
�إقليم  �أمن  جمل�س  م�ست�سار  �لربز�ين  م�رصور  �لعبادي 
رئا�سة  ديو�ن  رئي�س  فوؤ�د ح�سني  و�لدكتور  كرد�ستان 

�قليم كرد�ستان .
رئي�س  مكتب  عن  �سادر  بيان  بح�سب  �لتاأكيد،  ومت 
�جلي�س  قلللو�ت  بللني  �لللتللعللاون  �ن  علللللى   ، �للللللوزر�ء 
�ديا �ىل  �لثقة و�الن�سجام  و�لبي�سمركة خلق نوعًا من 
نتائج �رصيعة ومهمة يف دحر �لعدو ، و�ن هذ� �لتعاون 
�ملركز  بني  تفاهمًا  �كللر  لعاقة  �نطاقة  �سيكون 

و�القليم يف �مل�ستقبل.
�الجناز�ت  زخم  �د�مة  بحث  �الجتماع  خال  وجرى 
�لع�سكرية �ملتحققة يف �ملو�سل و�لتن�سيق بني خمتلف 
�لقطعات �لع�سكرية وب�سمنها قو�ت �لبي�سمركة لتحرير 

�ملو�سل.
�فاد بيان، �سدر عن مكتب م�ست�سار جمل�س  يف حني 
متت  بانه   ، �خل�سو�س  بهذ�  كورد�ستان،  �قليم  �من 
�ال�سارة �ىل �رصورة �نتهاج �ل�سبل �ملنا�سبة ملعاجلة 
�مل�ساكل �ملرت�كمة من �جل عدم ف�سح �ملجال العادة 

بروز موجة �لتطرف يف �ملنطقة.
فقد  و�ربلليللل،  بغد�د  بني  بامل�ساكل  يتعلق  ما  و�مللا 
من  �رصيحة  ملحادثات  �لبناء  على  �جلانبان  �سدد 
�سلميًا ومبا ي�سمن �حرت�م  �جل معاجلة كل �مل�ساكل 
رغبات كل �ملكونات �لعر�قية وم�ستقبل مزدهر مليء 

بالثقة و�ال�ستقر�ر لكل �الطر�ف .
وكان �سفري �لعر�ق �ل�سابق يف و��سنطن لقمان �لفيلي 
�رص�حة  �الكلللر�د  �أبلغت  �المريكية  �الإد�رة  �ن  �كللد 
رف�سها �جر�ء �ال�ستفتاء على ��ستقال �إقليم كرد�ستان 
عن �لعر�ق منبهة �لقياد�ت �لكردية بان عر�قا موحد� 
حري�سة  �ملتحدة  �لواليات  و�ن  للمنطقة  هدوء  عامل 

على وحدته.
�لعر�قي من  �مللف  �ىل  تنظر  "�مريكا  �ن  �لفيلي  و�كد 
ثاث زو�يا ، فيما يتعلق بالز�وية �لكردية فان �ل�سيد 
م�رصور بارز�ين كان يف و��سنطن قبل �أيام و�بلغ ب�سكل 

�رصيح �ن و��سنطن و�الد�رة �المريكية �سد �ال�ستفتاء 
و�سد ��ستقال �إقليم كرد�ستان عن �لعر�ق وحري�سون 
هناك  وكللان   ، كثرية  والأ�سباب  �لعر�ق  وحللدة  على 
�الإد�رة  خاله  من  عربت  �الجتللاه  بهذ�  �رصيح  حو�ر 
ملنطقة  هدوء  عامل  هو  موحد�ً  عر�قًا  بان  �المريكية 

�ل�رصق �الأو�سط ".
وم�سى �ىل �لقول "�سحيح �ن �لواليات �ملتحدة تدعم 
وحدة  ح�ساب  على  لي�س  لكن  �لعر�ق  يف  �لامركزية 
�ملخ�رصم  �لكردي  �لقيادي  و�سف  بينما  �لعر�ق". 
�لتي �جر�ها  �لزيارة  �ل�سابق حممود عثمان،  و�لنائب 

م�رصور  كرد�ستان  �قليم  �من  جمل�س  م�ست�سار  من  كل 
بارز�ين ورئي�س ديو�ن رئا�سة �القليم فوؤ�د ح�سني، �ىل 
بغد�د بل”�لناجحة”. وقال عثمان يف ت�رصيح خا�س 
�لعاقات  بحثت  “�لزيارة  �ن   ، نيوز«  »�جلورنال  لل 
�النت�سار�ت  و�إد�مللة  )د�ع�س(  على  و�حلرب  �لثنائية 
و�لقو�ت  �لبي�سمركة  قو�ت  بني  و�لتن�سيق  �ملتحققة 

�الأمنية لتحرير ما تبقى من �ملو�سل”.
لعاقات جيدة  وبد�ية  �إيجابية  “�لزيارة  �ن  و��ساف 
م�ساألة  بحثا  �جلانبان  كان  �ذ�  وعما  �لطرفني”.  بني 
يتم  �ن  يجب  “كان  عثمان  �جللاب  �حلويجة،  حترير 

حترير �حلويجة قبل �ملو�سل النها بوؤرة يخرج منها 
يريدون  ال  �لكرد  و�ملو�سل،  كركوك  باجتاه  �الإرهاب 
�حلويجة  ح�سم  �مر  لكن  لوحدهم  حربها  يخو�سو�  �ن 

يبقى يف يد �حلكومة �ملركزية ببغد�د”.
�لقانون” حممد  “دولة  �ئتاف  �لنائب عن  �كد  بينما 
نفعا  يجدي  ال  بغد�د  مع  �الكر�د  “حو�ر  �ن  �ل�سيهود 
يف  �ل�سلطة  ر�أ�س  على  وحزبه  بللارز�ين  وجود  ظل  يف 

�إقليم كرد�ستان”.
وقال �ل�سيهود يف ت�رصيح خا�س لل »�جلورنال نيوز« 
�ن  ميكن  و�ملركز  �الإقليم  بني  �لعالقة  �ن”�مل�ساكل   ،

�لتفاو�س”،  عن  وحزبه  بللارز�ين  �ُبعد  حال  يف  حتل 
�ملمثل  مع  �لتعامل  �ىل  �ملركزية  �حلكومة  د�عيا 
�حلقيقي لاكر�د يف حل �مل�ساكل �لعالقة لكون رئي�س 

�الإقليم �حلايل فاقد لل�رصعية.
حزب  �سيطرة  ترف�س  �لكردية  “�الأحز�ب  �ن  و�أ�ساف 
�ل�سعب �لكردي و�لتفاو�س بداًل  بارز�ين على مقدر�ت 
�لكردية  �ملطالب  �سقف  “زيادة  �ن  �ىل  م�سري�  عنه”، 
�لدميقر�طي  �حلللزب  �سيا�سات  من  نابعة  بغد�د  على 

ولي�س من بقية �الأحز�ب و�ل�سعب �لكردي”.
و�أ�سار �ىل �ن “جميع �للقاء�ت �لتي متت بني حكومة 
تعمق  و�منللا  �سيء  عن  تنتج  ولن  مل  وبغد�د  بللارز�ين 
�خلافات لكون �طماعه تو�سعية وتزيد من �ل�رص�ع”.

من جانب �خر �كد رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي ، عدم 
�مكانية م�ساركة �ي قوة ع�سكرية خارج حدود �لعر�ق 
يف  توحدو�  �لعر�قيني  �ن  �ىل  م�سري�  �لد�ستور،  بح�سب 

حماربة �الرهاب وجنحو� .
 ”  ، �نلله  مكتبة  عن  �سادر  بيان  يف  �لعبادي  وقللال 
�ل�سيعي  �لوقفني  �لدين من  �لتقى جمموعة من رجال 
حلول  بارك  حيث  �خرى،  دينية  و�سخ�سيات  و�ل�سني 
من  تتعزز  �لذي  �لرحمة  �سهر  �لف�سيل  رم�سان  �سهر 
خاله �لوحدة بعد �ن قطع �لعر�قيون �سوطا كبري� من 

�النت�سار�ت وهم على �بو�ب �لن�رص �لنهائي”.
حماربة  يف  توحدو�  �لعر�قيني   ” �أن  �لعبادي  و�كللد 
�الرهاب وجنحو� ،ونتمنى �ن ت�ستمر وحدتنا للحفاظ 
على ما حتقق، و�ل�سري ملا فيه خري للبلد و�ملو�طنني”.
دين  �ختطاف  يتم  �ن  قلوبنا  يحز  “ما  �ن  و��ساف  
ي�سوهون  �لذين  �الرهابيني  هللوؤالء  قبل  من  �لرحمة 
�ن  مبينا  بر�ء”،  منهم  و�ال�للسللام  �ال�للسللام،  �سورة 
“�لعر�قيني لن ي�سمحو� لهم، و�ننا يف طريقنا للق�ساء 

عليهم ولي�س الحتو�ئهم”
م�سدد� على ” �همية �ن يكون للمبلغني و�خلطباء دور 
كبري يف �لتوعية من خماطر �لتطرف و�لفكر �الرهابي 
ي�ساركو�  �ن  و�بنائنا  لقو�تنا  نريد  ال  �ننا   ” “.وذكر 
�لدول  �أمللن  زعزعة  نريد  وال  �حلللدود  خللارج  بالقتال 

،فد�ستورنا ال ي�سمح بذلك" .
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بغداد_ متابعة

 قلق سني من انشقاق »عميق« يهدد المكون في االنتخابات المقبلة

عمليات نينوى: هناك تنسيق عال جدًا بين 
المواطنين والقوات األمنية

تأجيل النظر في دعاوى الطعن بقانون الموازنة 
واستجواب وزير الزراعة

العالقات الخارجية: زيارة التحالف الوطني إلى 
الكويت لتعزيز العالقات الثنائية مع دول الجوار

"منذ  �أنه  �جلبوري،  �لركن جنم  �للو�ء  نينوى،  قائد عمليات  �أكد   : متابعة  بغد�د_ 
عام  ب�سكل  �حلفاظ  ��ستطعنا  �الآن،  �ملو�سل وحتى  �الأي�رص ملدينة  �ل�ساحل  حترير 

على �أمن �ملنطقة".
وقال �جلبوري يف ت�رصيح �سحفي ، �إن "هناك تن�سيقًا عاليًا جد�ً بني �ملو�طنني 
و�لقو�ت �الأمنية، وخا�سة �ل�رصطة �ملحلية، وهذ� مهم جد�ً، و�حلمدهلل هذ� �لتن�سيق 

هو �سبب �حلفاظ على �ل�ساحل �الأي�رص ملدينة �ملو�سل".
1500 خلية  �أكر من  ��ستطعنا �سبط  "من خال �ملو�طنني  �أنه  وتابع �حلبوري 
نائمة تابعة لتنظيم د�ع�س يف �جلانب �الأي�رص للمو�سل، ومن خال هذ� �لتن�سيق 

�سنحافظ على �أمن �ل�ساحل �الأمين �أي�سًا بعد حتريره �إن �ساء �هلل".
ومن جانب �خر �أكد �إعام �حل�سد �ل�سعبي، متكن قو�ت �حل�سد من حترير قرية بري 

��سعيبي �سمال غربي ق�ساء �لبعاج.
وذكر بيان مقت�سب الإعام �حل�سد، �ن “�للو�ء �لثالث يف �حل�سد �ل�سعبي حرر قرية 
بري ��سعيبي �ملتاخمة لل�رصيط �حلدودي مع �سورية �سمال غربي �لبعاج بالكامل 
�ملر�سومة  �خلطط  وفق  تقدمها  تو��سل  “قو�تنا  �ن  و�أ�ساف  د�ع�س”.  �سيطرة  من 

مكبدة عنا�رص د�ع�س خ�سائر كبرية”.

بغد�د _ متابعة : عقدت �ملحكمة �الحتادية �لعليا، �أم�س �الثنني، جل�ستها، يف حني 
قررت تاأجيل �لنظر يف دعويني للطعن ببع�س مو�د �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2017 
ودعوى �لطعن با�ستجو�ب وزير �لزر�عة. وذكر بيان �سحفي �سادر عن �ملكتب 
جل�ستها  �الثنني،   ، عقدت  �لعليا  �الحتادية  "�ملحكمة  �إن  للمحكمة،  �الإعامي 
�أن  �لبيان،  و�أ�ساف  �أعمالها".  جدول  على  �ملدرجة  �لدعاوى  من  عدد�  ونظرت 
"�لدعوى �الأوىل �أقامها رئي�س جمل�س �لوزر�ء �إ�سافة لوظيفته على رئي�س جمل�س 
�لنو�ب �إ�سافة �إىل وظيفته للطعن بثاث وع�رصين مادة من مو�د قانون �ملو�زنة 
�نتدبتهم  �لذين  �خلرب�ء  �أجور  بت�سديد  قام  "�ملدعي  �أن  و�أو�سح،  للعام �حلايل". 
�ملحكمة لغر�س �لبت يف �جلو�نب �لفنية ملو�سوع �لطعن". وتابع، �أن "�ملحكمة 
و�فقت على طلب رئي�س �ملفو�سية �مل�ستقلة لانتخابات بدخوله �سخ�سًا ثالثًا 
يف �لدعوى لكونه طعن بطعن رئي�س جمل�س �لوزر�ء ب�ساأن رو�تب وخم�س�سات 

�ملفو�سية �لو�ردة يف �ملادة )50( من �ملو�زنة".

بغد�د_ متابعة : �أكد ع�سو جلنة �لعاقات �خلارجية �لنيابية خالد �ال�سدي، �أم�س 
تعزيز  �أجل  من  هي  �لكويت  دولة  �إىل  �لوطني  �لتحالف  وفد  زيارة  �أن  �الثنني، 

�لعاقات �لثنائية بني �لعر�ق ودول �جلو�ر.
تاأتي يف م�ستهل زيار�ت مماثلة  “�لزيارة  �إن   ، وقال �ال�سدي يف بيان �سحفي 
“�لتحالف ي�سعى من خالها  �أن  يقوم بها �لوفد لبع�س �لدول �ل�سقيقة”، مبينا 
خال  من  �لعر�ق  يف  و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  ملعاجلة  موقفه   لبيان 
�ل�سيا�سية  �لكتل  بقية  على  �لوطني  �لتحالف  طرحها  �لتي  �لت�سوية  ورقة  بنود 

�مل�ساركة يف �لعملية �ل�سيا�سية”.
و��سار �ال�سدي �إىل �أن “�لتحالف ي�سعى  من خال هذه �لزيارة لتعزيز �لعاقات 
و�الإقت�سادية  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �الأ�سعدة  جميع  على  و�لكويت  �لعر�ق  بني 
حققتها  �لتي  و�الإنت�سار�ت  �لعر�ق  يف  �الأمنية  �الأو�ساع  على  �الأ�سقاء  و�إطاع 
�لقو�ت �لعر�قية و�حل�سد �ل�سعبي على فلول �لتكفرييني �لدو�ع�س وحترير �الأر��سي 

و�ملدن من دن�سهم”.

بعد أن وصفت زيارتها بالـ"ناجحة" ... أربيل تفاوض بغداد مرة أخرى

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�ضط ال�ضجة احلا�ضلة �ضد 
االتفاق النفطي الرو�ضي – 
الكردي والذي عّده البع�ض 
غري د�ضتوري جاءت زيارة 

وفد كرد�ضتاين اىل بغداد 
يراأ�ضه م�ضت�ضار جمل�ض 

اأمن اإقليم كرد�ضتان لبحث 
التعاون االأمني بني احلكومة 

االحتادية وموؤ�ض�ضاتها 
االأمنية وحكومة اإقليم 

كرد�ضتان.

إعداد_ فاطمة عدنان

 موؤكللد� �ن "زيللارة �لزعمللات �ل�سيا�سيللة �ل�سنية �ىل 
دول �خلليللج �إن كان فيها مردود �يجابي للعر�ق فا 
�سللري منها وخطوة يف �الجتللاه �ل�سحيح لكن �ذ� ما 
كانللت توؤ�س�س �ىل عاقات بعيللدة عن �لقر�ر �لر�سمي 
�و �لعاقللات �لدبلوما�سيللة �لعر�قيللة  ف�ستكللون لهللا 

مردود�ت �سلبية كبرية على �لعر�ق"
يف �ل�سيللاق ذ�ته، ذكللر �لقيللادي يف �ملجل�س �الأعلى 
لللل  �الثنللني،  �أم�للس  �لعربللاوي  �سللاح  �الإ�سامللي 
»�جلورنللال نيللوز« �ن ”�لتحالللف �لوطنللي لي�للس له 
تن�سيللق مع حتالف �لقوى يف زيارته �ىل دول �خلليج 
، م�سللدد� على �ن " تكون زيارة �لوفود �لعر�قية لدول 

�خلليللج ت�سللب يف م�سلحللة �لعللر�ق" .
و�أ�سللاف �ن " زيللارة رئي�س �لتحالللف �لوطني عمار 
�حلكيللم لللدول �خلليللج تهللدف �ىل ��ستكمللال بر�مج 
�لزيللار�ت و�النفتللاح علللى �لللدول �خلليجيللة وبحث 
ورقللة �لت�سويللة �لوطنيللة �لتللي يتبناهللا �لتحالللف 
�لوطنللي وكذلك �يجاد حل لبع�س �مل�ساكل �القليمية 

بني دول �خلليج و�ير�ن
�ىل ذلللك ك�سف �مل�ست�سللار �العامي لرئي�س �لربملان 
�أحمد حمجوب، لو�سائل �عام حملية �ن" �سبب زيارة 
رئي�للس �لربملللان �سليم �جلبوري �إىل قطللر، هي لقطع 
�لطريللق �أمللام �لبعثيني ولن يتللم �ل�سمللاح للبعثيني 

بل"�ال�ستحو�ذ" على �لعملية �ل�سيا�سية.
وقللال حمجللوب �ن"�لبعثيللني يتحركللون �الن علللى 

�لعمليللة  تدعللم(  )ال  �أن  �أجللل  مللن  �لعربيللة  �لللدول 
�ل�سيا�سية يف �لعللر�ق، ومن ثم ال بد من قطع �لطريق 
عليهللم وفتح �ملجللال للمعار�سللة �لر��سللدة �لو�عية. 
و�أ�سللاف �أن "�جلبللوري ز�ر قطر ب�سبللب وجود خطر 
مللن �أن تبتلللع �الر�دة �لبعثللة �لتوجلله �لعربللي لدعم 
�لعملية �ل�سيا�سية". يف �جلانب �لقانوين يوؤكد  �خلبري 
�لقانوين علللي �لتميمي يف حديث لل »�جلورنال « �إنه 
" وفقًا مليثاق �الأمم �ملتحدة �ملو�د  1،2،3 من هذ� 
�مليثللاق �تاحللت جلميللع �لللدول �ن حتللرتم �سيا�سية 
بع�سهللا �لبع�للس �الآخللر و�ن ال ت�رص بهللا �قت�ساديا 
و�سيا�سيا و�أمنيا " ، م�سيفًا "�إن حدث ذلك يحق لهذه 

�لدولة مقا�ستها يف جمل�س �الأمن �لدويل". 
و�أ�سللار �لتميمللي �ىل �ن " تنظيللم د�ع�للس �الأرهابللي 

مو�سللوع حتت قائمة �لف�سل �ل�سابللع لاأمم �ملتحدة 
وفللق �لقللر�ر 21/70 ، لذلك يحق للعللر�ق �ن يتقدم 
بطلللب �ىل جمل�س �الأمن �لدويل ملعاقبة قطر وفر�س 
�لعقوبات �ملالية و�ل�سيا�سية عليها النها تهدد �ل�سلم 
�الأمن �لدويل" ، متابعًا " متويل �الرهاب هو جزء من 
�الإرهاب بح�سب قللر�ر�ت جمل�س �الأمن �لدويل ووفقًا 
لهللذه �ملرحلة �لتي مير بهللا �لعامل وحرب �لعر�ق مع 
تنظيللم مو�سوع حتت �لف�سل �ل�سابللع لذ� يحق له �ن 
يتقدم ب�سكاوى على �لدول �لتي تهدد �أمنه."و�أ�ساف 
�خلبري �لقانوين ، "على �سبيل �ملثال ممثل �سوريا يف 
�الأمم �ملتحللدة  ب�سار �جلعفري �قللام 23 دعوى على 
قطر النها �سبق و�ن مولت �الإرهاب يف �سوريا بثاثة 

مايني دوالر."

تتمة صفحة 1


