
اأعلن��ت حرك��ة التغي��ر الكردي��ة، اأم���س الأربعاء، رف�ض��ها 
امل�ض��اركة يف الجتم��اع ال��ذي دع��ا اإلي��ه رئي���س احل��زب 
الدميقراطي الكرد�ض��تاين م�ض��عود بارزاين، ال��ذي قالت اإنه 
يفر���س نف�ض��ه على هذا املن�ض��ب بالق��وة ووفقًا ل�ضيا�ض��ة 

الأمر الواقع.
وقال النائب عن الكتلة هو�ض��يار عبد اهلل يف بيان ، " نحن 
يف حرك��ة التغي��ر اأعلّنا اأننا لن ن�ض��ارك يف هذا الجتماع 
لأن الب��ارزاين من خ��ال دعوته الأحزاب ال�ضيا�ض��ية طرح 

نف�ضه بو�ضفه رئي�ضًا لإقليم كرد�ضتان".
واأ�ض��اف عب��د اهلل، اأن "بارزاين لي�ض��ت لديه اأي��ة �رشعية اأو 
غط��اء قان��وين للبقاء يف هذا املن�ض��ب، وهو بالن�ض��بة لنا 
رئي�س للحزب الدميقراطي الكرد�ضتاين فقط، ول يحق له اأن 
يطرح نف�ض��ه كبديل للموؤ�ض�ض��ات ال�رشعية وخا�ضة برملان 

الإقليم واملوؤ�ض�ضات احلكومية".
وتاب��ع، "نحن نوؤمن باأن املوؤ�ض�ض��ات ال�رشعية واحلكومية 
يف  املوج��ودة  امل�ض��اكل  يف  التباح��ث  يف  الأح��ق  ه��ي 
القليم وكل الق�ض��ايا احل�ضا�ض��ة على ال�ض��عيدين الداخلي 
واخلارج��ي، كما اأننا نوؤيد عق��د الجتماعات بني الأحزاب 
والكت��ل ال�ضيا�ض��ية به��دف اخل��روج مبوق��ف موح��د م��ن 
الأزم��ات الت��ي يعانيه��ا مواطن��و الإقليم"، مردف��ا "لكننا 
انطاق��ا من مت�ض��كنا بثوابتنا التي لن نحي��د عنها نرف�س 
امل�ض��اركة يف اجتماع دعا اإىل عقده رئي�س حزب �ضيا�ض��ي 

م�ضتخدمًا �ضفة ر�ضمية ب�ضكل غر قانوين".
واأ�ض��ار عب��د اهلل، اإىل "التاأكيد مراراً وتك��راراً على �رشورة 
اأن تدار الأمور يف اإقليم كرد�ض��تان �ض��من الأطر القانونية 
والأ�ض���س الدميقراطي��ة ال�ض��ليمة واأن يك��ون القول الف�ض��ل 
للموؤ�ض�ض��ات ال�رشعي��ة والد�ض��تورية واأن ل يك��ون الق��رار 
حمتك��راً م��ن قبل ح��زب واح��د اأو �ض��خ�س واح��د اأو عائلة 
معين��ة، يف حني اأن برملان الإقلي��م اليوم معطل بقرار من 
احلزب الدميقراطي الكرد�ض��تاين"، مو�ض��حا اأن "البارزاين 
يفر���س نف�ض��ه على هذا املن�ض��ب بالق��وة ووفقًا ل�ضيا�ض��ة 

الأمر الواقع".

"هناك  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رشيح  يف  ياور  وقال 
والأمركية  العراقية  احلكومتني  بني  م�ضبق  اتفاق 
القر�س  "هذا  ان  الأمد"، م�ضرا اىل  على قر�س طويل 
هو عبارة عن ا�ضلحة تباع للعراق ومن �ضمنها ت�ضليح 

البي�ضمركة وتدريبهم بقيمة 200 مليون دولر".
واأ�ضاف ان"جميع هذا الأمور تتم عن طريق املديرية 

العامة للت�ضليح والتجهيز بوزارة الدفاع العراقية".
من جهته، اأكد ع�ضو جلنة "الأمن والدفاع" الربملانية 
فعلى  مركزيًا  الت��ف��اق  ك��ان  اإن   " الكربويل   حممد 
وال�ضتحقاق  بالدفع  الل��ت��زام  املركزية  احلكومة 
البي�ضمركة  ت�ضليح  اذا كان  "اما  والت�ضليح"، م�ضتدركا 
من دون علم احلكومة الحتادية فانه امر غر مقبول، 

واحلكومة غر ملزمة بدفع ما يرتتب عليه". 
بني  اتفاق  هناك  يكون  ان  "يجب  الكربويل  واأو�ضح 
اأي  ابرام  يف  املتحدة  والوليات  الحتادية  احلكومة 
اتفاقات مالية او دعم ملنظومة امنية او ع�ضكرية لي 
جهة م�ضلحة ليت�ضنى لنا العرتاف بهذه الموال التي 
يتم دفعها للبي�ضمركة او اأي قوات ع�ضكرية تقاتل مع 

احلكومة الحتادية �ضد تنظيم )داع�س( الإرهابي".
الكردية  "البي�ضمركة"  اأرك���ان  رئي�س  نائب  واأف���اد 
باأن  �ضحايف  ت�رشيح  يف  كمال  �ضيخ  قهرمان  اللواء 
مليون   200 خ�ض�ضت  الأمركية  املتحدة  "الوليات 
البي�ضمركة،  قوات  من  لواءين  وتدريب  لتنظيم  دولر 
على  الأمركية  الديون  اإىل  املبالغ  هذه  و�ضت�ضاف 

العراق".
فيها  تقدم  التي  نوعها  من  الأوىل  املرة  هذه  ولي�ضت 
اأمركا دعمًا لاإقليم وكان بريت ماكغورك، املبعوث 
اخلا�س للرئي�س الأمركي دونالد ترامب، يف التحالف 
الدويل �ضد تنظيم “داع�س  الإرهابي، اكد يف بيان ان 
والإن�ضاين”  الع�ضكري  “الدعم  بتقدمي  م�ضتمرة  باده 

لإقليم �ضمايل العراق.
الإقليم،  حكومة  رئي�س  زي��ارت��ه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

نيجرفان بارزاين.

بدور  اأ�ضاد  “ماكغورك  اأن  اإىل  النتباه  البيان  ولفت 
احلكومة وقوات البي�ضمركة والنت�ضارات التي حتققت 

يف الآونة الأخرة �ضد الإرهابيني”.
واأ�ضار اإىل اأن ماكغورك “ثّمن عاليًا التعاون والتن�ضيق 
ملحاربة  العراقي  واجلي�س  البي�ضمركة  ق��وات  بني 
الذي  والتعاون  و�ضواحيها،  املو�ضل  يف  الإره��اب 
النازحني  ا�ضتقبال  يف  و�ضعبه  الإقليم  حكومة  تبديه 
والاجئني الذين يق�ضدون الإقليم هربًا من الإرهاب”.
اأ�ضار  وا�ضنطن،  اأربيل  بني  الثنائية  العاقات  وحول 
ماكغورك اإىل اأن “العاقات بني اجلانبني قوية وعلى 

“ماكغورك  بارزاين  �ضكر  جانبه  من  جدي”.  م�ضتوى 
ال�ضيف”،  ال��وف��د  وم��اح��ظ��ات  ال��زي��ارة  ه��ذه  على 
لتطوير  الأمركي  “الدعم  ق��ّدر  كما  البيان.  بح�ضب 
العالقة  امل�ضاكل  وحل  وبغداد  اأربيل  بني  العاقات 
اآفاق  تو�ضيع  على  “بالعمل  مطالبًا  اجلانبني”،  بني 

العاقات بني اأربيل ووا�ضنطن”.
عدداً  ي�ضتقبل  “الإقليم  اأن  اإىل  النظر  ب��ارزاين  ولفت 
كبراً من النازحني والاجئني  وف�ضًا عن اأن اأكرث من 
35 األف جريح من جنود اجلي�س العراقي ممن اأ�ضيبوا 

يف معارك حترير املو�ضل مت عاجهم يف الإقليم .

الدويل  التحالف  من  بدعم  العراقية،  القوات  وت�ضن 
الأول/اأكتوبر  ت�رشين  منذ  املتحدة،  الوليات  بقيادة 
داع�س  “تنظيم  لطرد  وا�ضعة  ع�ضكرية  عملية  املا�ضي 
” من املو�ضل، وهي اآخر املعاقل الكبرة للتنظيم يف 

العراق.
“الدميقراطي الكرد�ضتاين”  من جانب اخر اكد احلزب 
وزارة  مبن�ضب  مت�ضكه  بارزاين،  م�ضعود  يتزعمه  الذي 
املن�ضب،  من  العي�ضى  ال��رزاق  عبد  اعفاء  بعد  املالية 
يف  ا�ضتحقاقيا  من�ضبا   20 احل��زب  ل��دى  ان  مبينا 

احلكومة الحتادية بال�ضافة اىل املالية.

ل�  حممود  اردلن  الكردي  احل��زب  عن  النائب  وق��ال 
من  املالية  وزارة  “من�ضب  ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال 
 20 نحو  ان هناك  كما  الدميقراطي  احلزب  ا�ضتحقاق 
بع�س  رئا�ضة  �ضواء  الحتادية  احلكومة  يف  من�ضبا 
الهيئات او منا�ضب وكاء بع�س الوزارات هي اي�ضا 

من ح�ضة احلزب ما زالت غر حم�ضومة”.
 وا�ضاف ان “اخلافات بني حكومتي اقليم كرد�ضتان 
ب�ضاأن  اتفاق  اىل  التو�ضل  دون  حالت  والحت��ادي��ة 
ان  موؤكدا  املنا�ضب”،  تلك  لتويل  ال�ضخا�س  ت�ضمية 
تر�ضيح  على  الن  حتى  يتفق  مل  الدميقراطي  “احلزب 

ال�ضخ�س الذي يتوىل من�ضب وزارة املالية”.
ا�ضتقبل  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  ان  اىل  ي�ضار 
اقليم  ام��ن  جمل�س  م�ضت�ضار  برئا�ضة  كرديا  وف��دا   ،
كرد�ضتان م�رشور بارزاين ورئي�س ديوان رئا�ضة اقليم 
امل�ضتجدات  اخر  معهم  وبحث  ح�ضني،  فوؤاد  كرد�ضتان 

على ال�ضاحة املحلية.
الذي  الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احلزب  ك�ضف  حني  يف 
وجود  عن  ب��ارزاين   م�ضعود  القليم  رئي�س  يتزعمه 
اربعة منا�ضب �ضاغرة من ح�ضة احلزب يف احلكومة 

العراقية.
وقالت النائبة عن احلزب الدميقراطي امرة زنكنة ل� 
»اجلورنال نيوز«، ، ان “احلزب الدميقراطي لديه اربعة 
منا�ضب �ضاغرة يف احلكومة العراقية والتي من ح�ضة 
وزارة  وهي)وكيل  ال�ضيا�ضية،  التوافقات  وفق  احلزب 
الداخلية ووكيل وزير النقل ومن�ضب مدير عام دائرة 
الدرا�ضة الكردية يف وزارة الرتبية ا�ضافة اىل من�ضب 
وزير املالية(”. وا�ضارت اىل ان  “عدم تبوء املنا�ضب 
املذكورة ياأتي ب�ضبب عدم وجود �رشاكة فعلية للحزب 
احلزبية”،  املحا�ض�ضة  ا�ضتمرار  وكذلك  احلكومة  يف 
لفتة النظر اىل ان ” اختيار �ضخ�ضية بديلة عن املقال 
�ضاحية  من  املالية  وزير  ملن�ضب  زيباري  هو�ضيار 

رئي�س القليم م�ضعود بارزاين”.
املالية  وزي��ر  �ضابق  وقت  يف  النواب  جمل�س  واق��ال 
ان �ضوت على عدم  ف�ضاد بعد  هو�ضيار زيباري بتهم 

القناعة باجوبة ال�ضتجواب.
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بغداد_ متابعة

نواب يكشفون لـ »الجورنال«: هذه حقيقة مواقع التفخيخ في بغداد وآلية نقلها عبر السيطرات!!

األمن النيابية: العراق سيدافع عن أراضيه ولن يسمح 
بإنشاء قواعد عسكرية على حدوده مع سوريا 

الديموقراطي الكردستاني: حكومة اإلقليم قادرة على 
تأمين المبالغ المالية المطلوبة إلجراء االستفتاء 

الفضيلة يؤكد ضرورة توحد  األهداف والرؤى 
في عملية اإلصالح

بغداد_ متابعة : اأعلنت جلنة الأمن والدفاع النيابية، اأم�س الأربعاء، رف�ضها خطوة 
التحالف الدويل بقيادة وا�ضنطن باإن�ضاء قواعد ع�ضكرية داخل الرا�ضي العراقية 

لدعم جمموعات �ضورية م�ضلحة بينها ما ي�ضمى ب�”اجلي�س احلر”.
بلد �ضاحب  “العراق  اإن  ت�رشيح �ضحفي،  الربيعي يف  موفق  اللجنة  وقال ع�ضو 
�ضيادة ول ي�ضمح لأي دولة اجنبية باإن�ضاء قواعد ع�ضكرية داخل ارا�ضيه”، مبينا 
اأن “ان�ضاء قواعد ع�ضكرية يف املنطقة ذريعة لعوده الإرهاب وهذا ما ل ن�ضمح به”.
واأ�ضاف الربيعي، اأن “العراق اعطى لنف�ضه ال�ضماح بعبور احلدود لأن داع�س جاء 
اإلينا من �ضوريا”، موؤكدا اأن “العراق �ضيدافع عن ارا�ضيه ولن ي�ضمح باإن�ضاء قواعد 

ع�ضكرية على احلدود ال�ضورية العراقية”.
وكانت م�ضادر �ضحفية ك�ضفت الثاثاء املا�ضي عن انتهاء التحالف الدويل من 
ب�”اجلي�س  ي�ضمى  ما  لدعم  ال�ضورية  العراقية  احلدود  على  ع�ضكرية  قاعدة  اإن�ضاء 

ال�ضوري احلر”.

بغداد _ متابعة : اأكدت النائبة عن احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين جنيبة جنيب، 
اإقليم كرد�ضتان العراق على تاأمني املبالغ املالية  اأم�س الأربعاء، قدرة حكومة 

الازمة لإجراء ال�ضتفتاء على انف�ضال الإقليم املقرر اواخر العام احلايل.
وقالت جنيب يف ت�رشيح �ضحفي، اإن “حكومة اإقليم كرد�ضتان قادرة على تاأمني 
املبالغ املالية املطلوبة لإجراء ال�ضتفتاء على انف�ضال اإقليم كرد�ضتان”، مبينة 

اأن “تكاليف ال�ضتفتاء لي�ضت كبرة بعك�س النتخابات”.
قد  قريبا  بغداد  العا�ضمة  �ضيزور  ال��ذي  الكردي  “الوفد  اأن  جنيب،  واأ�ضافت 
يبحث م�ضاألة تاأمني وتخ�ضي�س الموال لا�ضتفتاء مع امل�ضوؤولني يف احلكومة 

املركزية”.
وكانت النائبة جنيبة جنيب ك�ضفت يف ت�رشيح �ضابق ، عن زيارة مرتقبة لوفد 
كردي اإىل بغداد، مبينة اأن الوفد �ضيبداأ حوارا “جديا و�رشيحا” ب�ضاأن ال�ضتفتاء 

وانف�ضال اإقليم كرد�ضتان.

عبد  العام  المني  برئا�ضة  ال�ضامي  الف�ضيلة  حزب  وفد  بحث   : متابعة   _ بغداد 
احل�ضني املو�ضوي، مع الهيئة ال�ضيا�ضية للتيار  ال�ضدري برئا�ضة �ضياء ال�ضدي، �ضبل 
انتخابي عادل ومفو�ضية  انتخابات  قانون  اطار  �ضليمة يف  بيئة  انتخابية  ايجاد 

م�ضتقلة، توفر فر�ضة م�ضاركة او�ضع لتحقيق  طموحات ال�ضارع العراقي. 
توطيد  على  التاأكيد  اللقاء  انه جرى خال   ، ال�ضامي  الف�ضيلة  بيان حلزب  وذكر 
التوا�ضل  ا�ضتمرار  واهمية  ال�ضدري  والتيار  الف�ضيلة  املميزة  بني  الخوية  العاقة 

 بينهما يف هذه املرحلة احل�ضا�ضة من العملية ال�ضيا�ضية. 
احل�ضني  عبد  ال�ضامي  الف�ضيلة  حلزب  العام  المني  ان  اىل  النظر،  البيان  ولفت 
املو�ضوي ،نوه ب�رشورة ان تتوحد  الهداف والروؤى يف عملية ال�ضاح وان اختلفت 

الليات  و�رشورة ايجاد البيئة املنا�ضبة لجراء النتخابات يف موعدها  املحدد. 
وتابع البيان، انه مت تبادل وجهات النظر حول ت�ضكيل كتلة وطنية عابرة  للطائفية 
، وال�ضادة بدور القوات امل�ضلحة العراقية واحل�ضد ال�ضعبي يف احلرب �ضد الرهاب 

وال�ضتمرار بتحقيق  النت�ضارات املتتالية على ع�ضابات داع�س الرهابية.

برلمانيون: 200 مليون دوالر اقرضتها واشنطن ألربيل ستعقد العالقات بين المركز واإلقليم ؟؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد اأن تداولت و�سائل 
االعالم كافة باأن الواليات 

املتحدة االأمريكية خ�س�ست 
لتنظيم  دوالر  مليون   200

وتدريب لواءين من قوات 
البي�سمركة، وا�سافة هذه 

املبالغ اإىل الديون االأمريكية 
على العراق ، ا�سار االأمني 
العام لوزارة البي�سمركة، 

جبار ياور، اأم�س  االأربعاء 
، اىل عدم ت�سلم الوزارة اية 

مبالغ نقدية من الواليات 
املتحدة.

إعداد_ فاطمة عدنان

واأ�ض��ار اىل ان التنظيم��ات الرهابية تقوم بار�ض��ال 
عنا�رشه��ا او خاياها اىل عمليات التفخيخ و�ض��بق 
ان اأدل��ت جلن��ة الم��ن والدف��اع النيابي��ة ب��اأن هذه 
التنظيم��ات تنق��ل اج��زاًء من امل��واد املتفج��رة على 
�ضكل دفعات ومن ثم القيام بعمليات جتميعها داخل 

العا�ضمة �ضوب الهدف الذي يراد �رشبه". 
و�ضدد ال�ض��اعدي على �رشورة معاجلة اخللل وايجاد 
البدائ��ل ملن��ع ه��ذا التنظي��م الرهاب��ي اإن كان يف 
او املرك��ز بال�ض��افة اىل تكثي��ف اجله��د  املحي��ط 
ال�ضتخباراتي ب�ض��كل حقيقي والتعاون بني اجلهات 
المنية التي تعمل داخل العا�ضمة مع تلك املوجودة 
يف حميطه��ا يف جمال تب��ادل املعلومة والعمل على 
زيادة عمليات املراقبة وامل�ض��ح من خال الطائرات 

امل�ض��رة واملناطي��د بال�ض��افة اىل تع�ض��يد البني��ة 
المني��ة وال�ض��تخباراتية حت��ى يت��م الق�ض��اء عل��ى 

البيئات احلا�ضنة لارهاب". 
ب��دوره ك�ض��ف اخلب��ر المن��ي ها�ض��م الها�ض��مي ان 
ال�ض��يارات املفخخة التي اودت بحي��اة الع�رشات من 
املدني��ني ، يف العا�ض��مة بغداد كان��ت حتمل باجات 

امنية مزورة ولوحات �ضقر بغداد.
وق��ال الها�ض��مي يف ت�رشي��ح �ض��ابق ان” التحقي��ق 
الويل لتفج��رات بغ��داد ك�ض��ف ع��ن ان ال�ض��يارات 
املفخخ��ة كان��ت متتل��ك بع���س الباج��ات امل��زورة 
لاجه��زة المني��ة وبع���س العام��ات الت��ي تخ�س 
�رشكة )�ض��قر بغداد(، ومن ثم فان ال�ضيطرات �ضمحت 
له��ذه العج��ات باملرور مع ه��ذه الوثائق املزورة”.
واع��رب عن اعتقاده ب�” وج��ود تنظيم لديه منظومة 
يف التزوير وي�ض��تطيع ان ي�ضل اىل الوثائق الر�ضمية 

للق��وات المني��ة ما يوؤك��د وجود خل��ل يف املنظومة 
ي�ض��كو  “املواط��ن  ان   ، المنية”.وتاب��ع  الوثائقي��ة 
كث��را من عدم جدية التعامل مع ات�ض��اله باخلطوط 
ال�ض��اخنة املخ�ض�ض��ة من وزارة الداخلي��ة وعمليات 
بغداد حلالت الط��وارئ، وينتظر طويا قبل الجابة 

.“
،حمم��د  ال�ض��ابق  الربمل��ان  مق��رر  اأب��دى  ح��ني  يف 
اخلالدي، ا�ضتغرابه ب�ضاأن ت�رشيحات اللجنة المنية 
يف جمل���س حمافظ��ة بغداد الت��ي اأك��دت ان عمليات 
تلغي��م ال�ض��يارات املفخخة تتم يف حميط العا�ض��مة 
بغ��داد حيث ق��ال اإن حتديد م��كان التلغي��م هو جهد 
ا�ض��تخباري ولي�س من �ض��ميم عمل جمل�س حمافظة 

بغداد".
وت�ض��اءل اخلال��دي ع��ن امكاني��ة م��رور ال�ض��يارات 
امللغمة و�ض��ط هذا الكم الكبر من ال�ض��يطرات، م�ضرا 

اىل ان م��ا ح��دث يف تفج��ر مدينة الك��رادة بالقرب 
م��ن مرطبات الفقمة هو خر دليل حيث ان ال�ض��يارة 
امللغمة كانت حتمل كميات كبرة من املتفجرات".  

واأ�ض��تبعد اخلال��دي ان تك��ون اجلهات املنف��ذة لهذه 
التفج��رات ه��ي ع�ض��ابات داع�س، حيث اأو�ض��ح ان 
القائ��د الع��ام للق��وات امل�ض��لحة ،حي��در العب��ادي ، 
اأك��د يف اأك��رث من مرة ان العا�ض��مة بغ��داد امينة من 
داع���س، لفتا النظر اىل وج��ود جهات اخرى مرتبطة 
باجن��دات �ضيا�ض��ية خارجي��ة �ض��بيهة بداع���س تقوم 

بالتفجرات بني احلني والخر". 
هذا، وت�ض��هد العا�ض��مة بغداد تده��وًرا اأمنًيا ملحوًظا 
منذ عدة اأيام، بعد موجة تفجرات ب�ضيارات مفخخة 
ت�ض��ببت مبقتل واإ�ضابة الع�رشات، ما دفع ب�ضيا�ضيني 
وبرملاني��ني اإىل املطالبة باإعادة النظر يف القيادات 

الأمنية.
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