
اأ�شاد ال�ش��فري الربيطاين فرانك بيكر، اأم�س الأحد، ب�شجاعة 
وت�شميم القوات العراقية على طرد تنظيم "داع�س" خارج 
مدين��ة املو�ش��ل وحماي��ة املدني��ن، داعي��ا اإىل مواجهة 
التحدي��ات املقبلة. يف ح��ن اأكد ا�ش��تمرار وقوف اململكة 

املتحدة اإىل جانب العراق.
وق��ال بيك��ر يف بي��ان ح��ول ذك��رى غ��زو داع���س ملدينة 
املو�ش��ل ، اإن "يوم ال�شبت املا�ش��ي، وافق ذكرى انق�شاء 
ثالث �ش��نوات منذ ان جلب داع�س املعان��اة والعنف لأهل 
املو�ش��ل، واليوم اأ�ش��بح ما ي�ش��مى باخلالفة على و�ش��ك 
النهي��ار". واأ�ش��اف، اأن "قوات الأمن العراقية ا�ش��تعادت 
معظم املدينة وهي الآن ب�ش��دد ا�شتعادة احلكم وال�شيطرة 
عل��ى الأم��ن"، مبين��ا اأن "الق��وات العراقي��ة اأب��دت مهارة 
و�ش��جاعة وت�ش��ميما على طرد داع�س خ��ارج املدينة مع 
حماي��ة املدنين يف الوقت ذاته، ونحن ن�ش��لم باحرتافهم 
و�شجاعتهم وت�ش��حياتهم الكبرية، وقد اأعادت جناحاتهم 

�شد داع�س الفخر الوطني للقوات امل�شلحة".
و�ش��دد بيك��ر عل��ى، اأنه "يج��ب اأن نك��ون واقعين ب�ش��اأن 
التحديات املقبلة وي�شمل ذلك حترير املناطق التي ي�شيطر 
عليه��ا تنظي��م داع�س كافة وتقدمي امل�ش��اعدة الإن�ش��انية، 

واإعادة اإن�شاء احلوكمة واخلدمات".
واأ�ش��ار اإىل، اأن "تراج��ع وانق�ش��ام داع�س مازال م�ش��تمرا، 
لكن��ه لي��زال يهدد الأم��ن العراقي والدويل"، مو�ش��حا اأن 
"الهجمات املروعة يف بغداد ولندن ومان�ش�شرت هي تذكري 
ماأ�ش��اوي لكيفي��ة ���رب الإرهاب ب�ش��كل ع�ش��وائي �ش��د 

جمتمعاتنا، وا�شتهدافهم لأ�شد الفئات �شعفا".
واأكد ال�شفري الربيطاين، بالقول "لهذا فان اململكة املتحدة، 
بو�ش��فها حليفا قويا و�ريكا قوي��ا يف الئتالف الدويل، 
�ش��تقف دائم��ا جنبا اإىل جنب م��ع العراق و�ش��عبه لهزمية 

الإرهاب الدويل وحتقيق ال�شتقرار وتعزيز التنمية".

م�شعود  بن  عقد  اجتماع  بعد  جاء  الكردي  الع��الن 
بارزاين، رئي�س اقليم كورد�شتان، والطراف والحزاب 
 ،2017 حزيران   7 الربعاء  القليم  يف  ال�شيا�شية 
املقبل  اأيلول   25 ي��وم  حتديد  الجتماع  ق��رر  حيث 
موعدا لجراء ال�شتفتاء لتقرير امل�شري، كما مت حتديد 
انتخابات  الثاين املقبل موعدا لجراء  6 ت�رين  يوم 
لالجتماع  التايل  اليوم  ويف  كورد�شتان.  برملان 
موعد  بتحديد  اقليميا  مر�شوما  ب����ارزاين،  ا���ش��در 
النتخابات يف القليم، ت�شمن 5 قرارات، وهي:  اأوًل: 
لربملان  اخلام�شة  للدورة  العامة  النتخابات  اإج��راء 
لإقليم  الرئا�شية  لالنتخابات  والت�شويت  كورد�شتان، 
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  حتدد  ثانيا:  كورد�شتان. 
يومًا  كورد�شتان  اإقليم   يف  وال�شتفتاء  لالنتخابات 
بالغر�س املذكور اأعاله خالل املدة القانونية، واتخاذ 

ال�شتعدادات الالزمة لإجراء العملية.
اإقليم  ال�شلة يف  القوانن ذات  اأخذ جميع  ثالثا: يجب 
يف  الإعتبار  بعن  العاملية  واملعايري  كورد�شتان 
دميقراطي  ب�شكل  والت�شويت  النتخاب  عملية  اإجراء 

وحر وح�شاري.
التدخل  حزب  اأو  حكومية  موؤ�ش�شة  لأي  لي�س  رابعا: 
باأي �شكل من الأ�شكال بعمل م�شوؤويل عملية النتخاب 

والت�شويت وامل�رفن والعاملن عليها.
خام�شا: تلتزم جميع الأطراف املعنية باتخاذ ما يلزم، 
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  مع  والتن�شيق  والتعاون 

لالنتخاب وال�شتفتاء لتنفيذ هذا املر�شوم. 
اجلمعة  يوم  اعلنت  جهتها،  من  الحتادية  احلكومة 
ا�شتفتاء  القليم،  اجراء  رف�شها   ،2017 حزيران   9
ال�شتقالل، م�شددة على انه ل يحق لأي طرف حتديد 

م�شريه لوحده. 
وقال �شعد احلديثي، املتحدث با�شم املكتب العالمي 
 9 اجلمعة  يوم  بيان،  يف  الحت��ادي،  ال��وزراء  لرئي�س 
مبقدوره  لي�س  كرد�شتان  اقليم  ان   ،2017 حزيران 
ان  موؤكدا  ال��ع��راق،  بقية  عن  مبعزل  م�شريه  حتديد 

"كمرجعية  الد�شتور  اىل  ت�شتند  الحتادية  احلكومة 
احلكومة  بن  العالقة  لتحديد  و�شيا�شية  قانونية 
"اي  ان  على  م�شددا  كورد�شتان"،  واقليم  الحتادية 
قرار يخ�س م�شتقبل العراق يجب ان يراعي الن�شو�س 
دون  طرفا  يخ�س  ول  عراقي  قرار  فهو  الد�شتورية، 
جلميع  يكون  ان  "يجب  احلديثي،  واأ�شاف  غريه".  
ول  وطنهم،  م�شتقبل  بخ�شو�س  كلمتهم  العراقين 

ميكن لي طرف حتديد م�شريه مبعزل عن الخرين".
اأك��د  امل��خ��اوف،  لتبديد  حم��اول��ة  ويف  جانبه،  م��ن 
القيادي يف احلزب الدميقراطي الكورد�شتاين، هو�شيار 

ل  كورد�شتان  اقليم  يف  ال�شتفتاء  اجراء  ان  زيباري، 
يعني ال�شتقالل. وقال زيباري يف ت�ريح �شحفي ، 
ان الت�شويت بنعم يف ال�شتفتاء، �شيعزز موقف اقليم 
كورد�شتان يف املفاو�شات مع بغداد ب�شاأن ال�شتقالل، 

لكنه لن يوؤدي اىل ال�شتقالل ب�شكل تلقائي. 
ل  ال�شتفتاء،  على  الت�شويت  ان  زي��ب��اري  وق���ال 
اقليم  اىل  امل�شتقطعة  واملناطق  كركوك  �شم  يعني 
اإننا  يقولون  النا�س  "�شت�شمعون  م�شيفا  كورد�شتان، 
احلوار  نريد  واإننا  اأرا�شيه  و�شالمة  العراق  وحدة  مع 

بن بغداد واأربيل. نفهم كل ذلك".

"ال�شتفتاء عملية دميقراطية،  ان  و�شدد زيباري على 
اإج��راء  دميقراطية  دول��ة  اأي  تعار�س  اأن  ميكن  ول 
ا�شتفتاء. نحن ل نتحدث عن ال�شتقالل. نحن نتحدث 

عن ا�شتفتاء".
الرو�شية  العا�شمة  من  الأفعال  ردود  اول  كان  دوليا 
البناء  احلوار  اىل  وبغداد  اأربيل  دعت  والتي  مو�شكو، 

بينهما. 
الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  واأك��دت 
بالدها  دعم   ، �شحفي  موؤمتر  يف  زاخ��اروف��ا،  ماريا 

لوحدة الرا�شي العراقية. 

اقليم  ق��ادة  "ت�ريحات  ان  زاخ��اروف��ا،  واأ�شافت 
امل�شري  تقرير  ب�شاأن  ا�شتفتاء  اجراء  كورد�شتان حول 
اأن  يف �شبتمرب العام احلايل لفتت انتباهنا"، م�شيفة 
حقوق  ومراعاة  العراق  ارا�شي  وح��دة  تدعم  رو�شيا 

اجلميع من دون �روط.
اإجراء  اىل  واقليم كورد�شتان  بغداد  زاخاروفا،  ودعت 
يف  املعروفة  امل�شاكل  كل  حلل  بناءة  مفاو�شات 
واحلكومة  كورد�شتان  اقليم  حكومة  بن  العالقات 

الحتادية، مبا فيها ق�شية التعاي�س، ح�شب تعبريها.
اقليم  قلقها من خطط  اأعربت عن  اأملانيا من جانبها 
�شهر  يف  ال�شتقالل  ا�شتفتاء  لج���راء  كورد�شتان 
زيجمار  الملاين  اخلارجية  وزير  وقال  املقبل.  ايلول 
خطوات  من  التحذير  بو�شعنا  بيان،  خالل  جابريل 
العراق يف خطر  الق�شية، وحدة  لهذه  احادية اجلانب 
لي�س هو  الدولة  اإعادة ر�شم حدود  ان  كبري، مو�شحا، 
الطريق ال�شحيح وقد يوؤدي اإىل تفاقم املوقف ال�شعب 

وامل�شطرب اأ�شاًل يف اأربيل وبغداد اأي�شا.
وا�شاف جابريل: اأدعو كل الأطراف اإىل ال�شعي للحوار 
وعدم  املعلقة  الق�شايا  مع  للتعامل  توافق  واإيجاد 
اإ�شعال ال�راعات جمددا يف املناطق املتنازع عليها 
حيث  الدولية،  املواقف  وتوالت  وبغداد.  اأربيل  بن 
ال�شتفتاء  ملراقبة  ا�شتعدادها  املتحدة،  الأمم  اأب��دت 
ايلول  �شهر  يف  كورد�شتان،  اقليم  يف  اج��راوؤه  املزمع 

املقبل، يف حال طلبت احلكومة الحتادية. 
املتحدة  لالمم  العام  ال�شكرتري  با�شم  املتحدث  وقال 
اجلمعة  يوم  �شحفي،  موؤمتر  خالل  دوواريك  �شتيفان 
9 حزيران 2017، ان لدى املنظمة الدولية مالحظات 
م�شددا  ال�شتفتاء،  اجراء  كورد�شتان  اقليم  قرار  على 
ما  مع  ويوافق  وا�شح  املتحدة  المم  موقف  ان  على 

جاء يف الد�شتور العراقي. 
بالد�شتور  الل��ت��زام  ����رورة  اىل  دوواري����ك،  ودع��ا 
وبقية  والعرب  الكورد  عليه  �شوت  ال��ذي  العراقي، 
املكونات يف العراق، موؤكدا ان المم املتحدة �شت�شارك 
القليم  يف  ال�شتفتاء  على  الت�شويت  خالل  كمراقب 

لكن ب�رط ان تطلب بغداد منها ذلك.

السفير البريطاني: نجاحات القوات العراقية ضد داعش أعادت لهم فخرهم الوطني 

Mon.12 Jun. 2017 issue no 364سياسة2
االثنين 12 حزيران 2017 العدد 364

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد _ متابعة

الخارجية النيابية: نخشى زيادة األزمات 
والتدهور في أمن المنطقة

الحكيم والمطلك يبحثان مشروع التسوية 
واالستعداد لمرحلة ما بعد داعش

انطالق عملية تطهير وتأمين الطريق بين طريبيل 
والتنف غربي األنبار خالل اليومين المقبلين 

الوطني الكردستاني يدين جريمة "داعش" بإعدام 
عائلة ويدعو إلى تحرير الحويجة

الزبيدي ينفي مقتل “البغدادي” ويكشف 
عن مكان وجوده

الأنبار/اجلورنال نيوز : اعلن اآمر فوج �شقور ال�شحراء مبحافظة النبار، اأم�س الحد، 
انطالق عملية ع�شكرية وا�شعة خالل اليومن املقبلن لتطهري وتاأمن الطريق الرابط 

بن منفذي طريبيل والتنف احلدودين غربي النبار .
وقال العقيد �شاكر عبيد الري�شاوي ملرا�شل )اجلورنال نيوز(، ان" القوات المنية من 
ال�شحراء  وفوج �شقور  اجلي�س  وقطعات  الثانية  املنطقة  النبار  قيادة حر�س حدود 
انهوا جميع ال�شتعدادات لعملية ع�شكرية �شتنطلق يوم الثالثاء بعد يومن فقط لتطهري 

وتاأمن الطريق ال�شرتاتيجي بن منفذي طريبيل والتنف".
وا�شاف ان" العملية الع�شكرية �شتكون م�شرتكة وبدعم طريان التحالف لتاأمن اكرث 
من 240 كم والطريق الذي يربط منفذ طريبيل الردين مبنفذ التنف ال�شوري مع حترير 

وتاأمن 40 كم  يف عمق ال�شحراء على جانبي الطريق امل�شتهدف خالل العملية".
وا�شار الري�شاوي اإىل ان" القطعات الع�شكرية �شتعمل على ن�شب ابراج مراقبة ونقاط 
خطوط  وقطع  داع�س  حتركات  لر�شد  المنية  اخلطة  �شمن  حتدد  مناطق  يف  امنية 

متويلهم"

بغداد _ متابعة : اأدانت رئي�شة كتلة الحتاد الوطني الكرد�شتاين النيابية اآل طالباين، 
اأم�س الحد، اقدام ع�شابات "داع�س" على اإعدام عائلة مكونة من ع�رة اأفراد بينهم 
ن�شاء واطفال من اأهايل احدى قرى ناحية الزاب �شمن حدود ق�شاء احلويجة، يف حن 

دعت اىل اطالق عملية حترير الق�شاء فوراً.
الوقت الذي ن�شتذكر فيه ذكرى احتالل  "اإننا يف   وقالت طالباين يف بيان �شحفي، 
احلويجة اليوم قبل ثالث �شنوات، يلجاأ التنظيم الإرهابي عدو الإن�شانية والعراقين 
اجمع على اإعدام عائلة هاربة من جوع وظلم وقهر "داع�س" لي�شيف جلرائمه يف �شهر 
رم�شان ر�شيداً لكفره وحقده"، مبينا ان "ذلك دليل على انهياره وخ�شارته وهزائمه 

يف جميع اجلبهات وخا�شة املو�شل".
البي�شمركة �رق احلويجة و�شمالها  "كركوك بقيت �شامدة بت�شحيات  واأ�شافت، ان 
مرتفعات  يف  احلويجة  واأبناء  ال�شعبي  واحل�شد  الحتادية  القوات  وبف�شل  وغربها 

حمرين".
ودعت القائد العام للقوات امل�شلحة والعمليات امل�شرتكة اىل "اإطالق عمليات حترير 
احلويجة فورا وانقاذ العوائل املحا�رة والتي تقا�شي الظلم واجلوع واملرور بطرق 
الألغام"، لفتة النظر اىل ان "حترير احلويجة �شي�شهم بتاأمن كركوك ودياىل و�شالح 

الدين ونينوى لكونها اأ�شبحت مركزا لقيادة "داع�س" الرهابي".

بغداد _ متابعة : نفى وزير النقل ال�شابق باقر جرب الزبيدي، التقارير الخبارية التي 
حتدثت عن مقتل زعيم تنظيم “داع�س”  املدعو “ابو بكر البغدادي” ب�ربة جوية يف 

مدينة “الرقة” ال�شورية، مبينا ان “البغدادي موجود يف بادية العراق”.
احلكومة  حقبة  يف  الداخلية  وزي��ر  من�شب  �شغل  ان  له  �شبق  ال��ذي  الزبيدي  وق��ال 
النتقالية عام 2006، على ح�شابه يف موقع التوا�شل الجتماعي “في�شبوك” ان “ما 
ن�رته �شحيفة بريطانية عن مقتل ابي بكر البغدادي يف الرقة ال�شورية، خرب مفربك”.
وا�شاف “البغدادي موجود حاليا يف بادية العراق يف حميط مدينة القائم يف خمابئ 

وانفاق حم�شنة حتت الر�س مت بناوؤها عام 2013”.
“البغدادي”  مقتل  عن  فيه  حتدثت  الحد،  اأم�س  تقريرا،  بريطانية  �شحيفة  ون�رت 

ب�ربة جوية يف مدينة “الرقة” ال�شورية.

بارزاني أصيب بالذهول.. رفض إقليمي ودولي الستفتاء كوردستان

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ما ان اأعلن اقليم كرد�ستان، 
حتديد موعد اجراء ا�ستفتاء 

على اال�ستقالل عن العراق، 
حتى توالت ردود االأفعال 

االقليمية والدولية، بني 
راف�سة للخطوة، وداعية اىل 
االلتزام بالد�ستور العراقي، 

واحلوار مع احلكومة 
االحتادية يف بغداد.

بغداد _ متابعة

 عرب ع�شو جلنة العالقات اخلارجية النيابية، خالد 
�شببتها  التي  للتداعيات  اأ�شفه  الحد،عن  الأ�شدي، 

الأزمة اخلليجية".
�رورة   "  ، �شحفي   بيان  بح�شب  الأ�شدي  واأك��د 
وت�شوية  لتجاوزها  الأزم���ة  اأط���راف  ك��ل  ت��وج��ه 
ووفقًا  ال�شيا�شية  احل��وارات  طريق  عن  اخلالفات 

لل�شياقات وامل�شارات والتفاقيات الدولية ".
يف  الأزم���ات  زي��ادة  من  خ�شيته  "عن  اأع��رب  كما 
املنطقة اخلليجية وما يت�شبب عنها من تدهور يف 
"العراق  اأن  اإىل  اأمن دول اخلليج واملنطقة" م�شرياً 
نتمناها  ل  تداعيات  من  يجري  ملا  بقلق  ي�شعر 

ل�شعوبنا العربية يف اخلليج".
والإم��ارات  والبحرين  ال�شعودية  من  كل  وكانت 
عالقاتها  قطع  املا�شي  الثنن  اأعلنت  وم�ر 

الدبلوما�شين  من  وطلبت  قطر،  مع  الدبلوما�شية 
واملنافذ  املجالت  واأغلقت  املغادرة،  القطرين 

اجلوية والربية والبحرية مع الدوحة.
كما دعت الرعايا القطرين اىل املغادرة خالل 14 
اأعلنت اليمن  5 حزيران ، يف حن  يومًا ابتداًء من 
وليبيا وجزر املالديف قراراً مماثاًل بقطع العالقة 
ترامب،  دونالد  المريكي  الرئي�س  واأتهم  قطر.  مع 

اجلمعة املا�شي دولة قطر بتمويل الإرهاب.
وقال ترامب يف موؤمتر �شحفي بالبيت الأبي�س مع 
يف  تاريخ  لديها  كان  قطر  "دولة  الروماين  نظريه 
اأن  الإرهاب وعلى م�شتويات عالية، ويجب  متويل 

توقف ب�رعة دعم الإرهاب وحان الوقت لذلك".
واأ�شاف "نطالب قطر ودول املنطقة الأخرى بفعل 
نوقف  اأن  وعلينا  الإرهابين،  دعم  لوقف  املزيد 
متويل الإرهاب" موؤكدا ان " بداية نهاية الإرهاب 

تكمن يف وقف متويله".

 بحث رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم ورئي�س 
ائتالف العربية �شالح املطلك، اأم�س الأحد، م�روع 
الت�شوية وال�شتعداد ملرحلة ما بعد داع�س، يف حن 
اأكد الطرفان اأن حل م�شاكل العراق لن يكون مبعزل 

عن امل�شكالت التي تع�شف بالدول الإقليمية.
وق��ال املكت��ب الإعالم��ي للمطل��ك يف بي��ان ، اإن 
"املطلك ا�ش��تقبل، الح��د ، رئي�س التحالف الوطني 
العراق��ي عمار احلكيم، وبحث امل�ش��وؤولن ق�ش��ايا 
الإ�ش��الح ال�شيا�ش��ي واملجتمعي وم�روع الت�شوية 

وال�شتعداد ملرحلة ما بعد داع�س".
واأ�ش��اف البيان، اأن "اجلانبن باركا النت�ش��ارات 
الباه��رة لقواتن��ا الأمني��ة واملتطوعن م��ن �رائح 
ال�ش��عب العراقي كافة ، واتفقا على اأن حل م�ش��اكل 
العراق لن يكون مبعزل عن امل�ش��كالت التي تع�شف 

بال��دول الإقليمي��ة لأن معظم ما اأ�ش��اب العراق يف 
ال�شنوات املا�شية قد كان دخيال عليه من اخلارج".
واأو�ش��ح املطلك، بح�شب البيان، اأن "ملف الإ�شالح 
والت�ش��ويات يتوجب اأن ت�ش��بقه اإجراءات حت�شريية 
تثب��ت ح�ش��ن الني��ات وتع��زز الثق��ة ب��ن الأطراف 
ال�شيا�شية من جهة واأبناء املجتمع من جهة اخرى، 
ودعا اإىل اللتفات للم��دن املحررة واإغاثة الأهايل 
�ش��واء النازحن او العائدين �ش��عيا لتحقيق العدالة 

الجتماعية وان�شاف املظلومن واملت�ررين"
من جانبه، اأكد احلكيم اأن "�روط املجتمع ال�شالح 
ه��و توف��ري الأم��ن للمواطن��ن، من خ��الل جمابهة 
الإره��اب مث��ال اأو اإح��داث اإ�ش��الحات داخلي��ة يف 
منظوم��ات الق�ش��اء والعدال��ة وه��ذا ل��ن يك��ون ال 
بع��زل الفا�ش��دين اأول والثن��اء عل��ى امللتزم��ن يف 
الوقت ذاته ثانيا من الذين يريدون م�ش��لحة البالد 

والعباد".
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