
ا�ستجواب  ب�سدد  انه  ال�سبت،  العراقية،  القوى  احتاد  اعلن 
اىل  النازحني  اإعادة  ملنعه  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س 
يف  الإره��اب��ي  “داع�س”  تنظيم  من  امل��ح��ررة  مناطقهم 
ان  ع��اداً  ال�ستجواب،  القانون  دولة  ائتالف  رف�س  حني 
النائب  وق��ال   . باجناحه  ي�سهمان  ل  واملو�سوع  الوقت 
»اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  الدهلكي  رعد  القوى  احتاد  عن 
نيوز« ان “ا�ستجواب العبادي ل يدخل �سمن  ال�ستهداف 
ال�سيا�سي بقدر ما يهدف اىل اإعادة النازحني اىل مناطقهم 
 ” اىل  الإرهابي”  م�سريا  داع�س  تنظيم  بعد حتريرها من 
النازحني  اإع��ادة  منع  على  تعمل  �سيا�سية  اطرف  وجود 
ان”  واأ�ساف   .“ جمهولة  ل�سباب  املحررة  مناطقهم  اىل 
للقوات  العام  القائد  بو�سفه  ياأتي  العبادي  ا�ستجواب 
امل�سلحة وامل�سوؤول الأول عن ملف النازحني وان مل تكن 
فالد�ستور  النازحني  اإعادة  تعرقل  قانونية  اأ�سباب  هنالك 
منح الربملان ا�ستجواب وم�ساءلة جميع ال�سخ�سيات مبن 
رئي�س جلنة  الدهلكي وهو  واأ�سار   .“ الوزراء   رئي�س  فيها 
احتاد  هدف  ان”  اىل،  الربملان  يف  واملهجرين  الهجرة 
ا�ستهدافا  ولي�س  مناطقهم  اىل  النازحني  اإعادة  هو  القوى 
ُحررت مناطقهم  النازحني  اغلب  ان   للعبادي خ�سو�سا  
من تنظيم داع�س”. لكن ائتالف دولة القانون رجح ف�سل 
حيدر  ال��وزراء  رئي�س  ا�ستجواب  اىل  تهدف  حماولة  كل 
العبادي م�ستقبال.وقال النائب عن الئتالف �سادق اللبان 
ل� »اجلورنال نيوز« ان”م�ساعي حتالف القوى ل�ستجواب 
لكون  الف�سل  م�سريها  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س 
املحاولة ل ي�سعفها الوقت واملو�سوع للنجاح” . واأ�ساف 
عودة  دون  حال  البلد  يف  والمني  ال�سيا�سي  ان”الو�سع 
النازحني اىل مناطقهم وان �سبب تاأخر عودة البع�س اأمني 
“. واأ�ساف ان” ق�سية النازحني حتتاج اىل عناية خا�سة 
اىل  الإرهاب  عودة  لتفادي  الأمنية  اجلهات  من  ومتابعة 
املناطق التي دفع العراق غاليا لتحريرها من داع�س ول 

ميكن اإعادة النازحني واحلرب مل تنتِه مع داع�س”.

وقال املتحدث با�سم القيادة العميد يحيى ر�سول يف 
بيان �سحفي، اإن "قطعاتنا ما زالت م�ستمرة بتقدمها 
لتحرير ما تبقى من اأجزاء املو�سل القدمية ومل يتبَق 
اإل ع�رصات الأمتار القليلة وت�سل قطعاتنا اإىل �سفة 
النهر من اجلهة الغربية ويتم فر�س ال�سيطرة على ما 

تبقى من املدينة القدمية".
العراقيني،  امليدانيني  القادة  ت�رصيحات  اأكدت  كما 
املدينة  يف  الأخرية  اأيامه  يعي�س  داع�س،  تنظيم  اأّن 

القدمية باجلانب الأمين للمو�سل.
رائد  الفريق  العراقية  الحتادية  ال�رصطة  قائد  وقال 
تخو�س  قواته  اإّن  �سحفي،  بيان  يف  جودت  �ساكر 
قتال ال�ساعات الأخرية يف املدينة القدمية باجلانب 
الأمين للمو�سل، مو�سحًا، اأّن قواته تو�سك على اإنهاء 

مهامها القتالية يف املدينة.
املدينة  الع�سكرية يف  العمليات  "ا�ستمرار  اإىل  واأ�سار 
العنا�رص  على  الق�ساء  اأجل  من  باملو�سل،  القدمية 
هي  "ما  م�سيفًا:  الأنفاق"،  يف  املختبئة  الإرهابية 
اإل م�سافات و�ساعات قليلة و�سنزف الب�رصى بتحرير 

مدينة املو�سل".
عبد  الحتادية  ال�رصطة  بقوات  الإعالم  م�سوؤول  واأكد 
الرحمن اخلزعلي، متّكن القوات الأمنية من قتل 83 
خالل  املا�سية،  الليلة  "داع�س"،  تنظيم  من  عن�رصاً 
القدمية باملو�سل، م�سرياً، خالل  املدينة  معارك يف 
ت�رصيح �سحايف، اإىل تدمري ثالث م�سافات للتنظيم، 
كبري  ونفق  ال�سيارات،  لتفخيخ  معمل  على  والعثور 

لتنقل عنا�رص التنظيم بني الأحياء.
اأن  نينوى  يف  اجلي�س  عمليات  ق��ي��ادة  اك��دت  كما 
الغربي  ال�ساطئ  من  بالقرب  ت��دور  عنيفة  معارك 
مو�سًحا  املو�سل،  جانبي  يف�سل  الذي  دجلة،  لنهر 
اأن القوات العراقية ت�سعى لل�سيطرة على هذا ال�رصيط، 
الذي يبلغ طوله نحو 900 مرت، للحيلولة دون هروب 
القدمية باجتاه  "داع�س" من املدينة  عنا�رص تنظيم 

ال�ساحل الأي�رص.

الرد  وفرقة  الحتادية،  ال�رصطة  قوات  اأن  اإىل  واأ�سار 
على  اأ�سبحت  الإره��اب،  مكافحة  وجهاز  ال�رصيع، 
دجلة،  لنهر  الغربية  ال�سفة  عن  مرت   300 نحو  بعد 
موؤكًدا ا�سرتاك الطريان العراقي يف املعارك من خالل 
"داع�س"  عنا�رص  ا�ستهدفت  جوية  �رصبات  توجيه 

الذين يحاولون الفرار بالزوارق.
كما اأو�سحت وزارة الدفاع يف وقت �سابق اأن وجود 
امام  خيار  ول  الأب��د،  اإىل  انتهى  العراق  يف  داع�س 

عنا�رصه �سوى ال�ست�سالم.

العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  اأعلن  بدوره، 
�سيطرت  بعدما  الداع�سية”  الباطل  دويلة  “انتهاء 
التاريخي يف املو�سل  العراقية على امل�سجد  القوات 
والذي اأعلن منه املت�سددون خالفتهم من جانب واحد 

قبل ثالث �سنوات.
جلامع  الدواع�س  “تفجري  بيان  يف  العبادي  وق��ال 
ح�سن  اإىل  اليوم  واإعادته  احلدباء  ومنارة  النوري 

الوطن اإعالن بانتهاء دويلة الباطل الداع�سية”.
واأ�رص  قتل  بني  الدواع�س  نالحق  “�سنبقى  واأ�ساف: 

حتى اآخر داع�سي يف العراق”.
على  العراقي  اجلي�س  �سيطرة  بعيد  جاء  العالن  هذا 
القدمية  املو�سل  مدينة  يف  الكبري  النوري  جامع 
ا�سافة اىل منارة احلدباء، وحملة ال�رصجخانه، احدى 
“داع�س” يف  قب�سة  التي كانت يف  املهمة  احلارات 

ال�ساحل الأمين من مدينة املو�سل.
الثالثة  الذكرى  مع  النوري  جامع  حترير  وتزامن 
خطبته  البغدادي  بكر  اب��و  “داع�س”  زعيم  للقاء 
ال�سهرية يف هذا امل�سجد نف�سه يوم التا�سع والع�رصين 

من حزيران الفني واربعة ع�رص، حني اعلن ما ي�سمى 
بدولة اخلالفة ال�سالمية.

وعلى الرغم من الحتفالت العراقية بتطهري املو�سل 
يف  البي�سمركة  قوات  ا�سارت  الرهابي،  التنظيم  من 
بع�س  يف  موجودا  ي��زال  ل  “داع�س”  ان  اىل  بيان 

املناطق العراقية ويهدد مدينة كركوك.
رائد  الفريق  الحتادية  ال�رصطة  قائد  اعلن  حني  يف 
التي  املناطق  يف  الكامل  قواته  ن�رص  جودت  �ساكر 
من  اجلنوبي  املحور  يف  داع�س  تنظيم  فيها  يقاتل 
الن�رص  لإعالن  ت�ستعد  البالد  فاإن  املو�سل،  معارك 
فيه  ي�سارك  با�ستعرا�س  التنظيم  على  النهائي 

العبادي.
العراقي  ال�سعب  اىل  وجهه  بيان  يف  ج��ودت  وق��ال 
"انه بكل عناوين الفخر والعتزاز تزف قيادة قوات 
يف  حتقق  الذي  امل��وؤزر  ن�رصها  الحتادية  ال�رصطة 
البرار  �سهدائنا  ار�س املو�سل احلدباء بف�سل دماء 
رجال  امليامني  ابنائكم  و�سواعد  البطال  وجرحانا 
الن�رص والتحرير جنود العراق الوفياء ابطال ال�رصطة 
الحتادية بكل �سنوفها البطلة، وهم يقاتلون بعزمية 
الره��اب  روؤو���س  وي�سحقون  نظريهما،  قل  وثبات 
العفنة ويحررون ار�س املو�سل و�سعبها وي�ستعيدون 

كرامة الوطن الغايل".
وا�سار اىل ان "هذا اليوم التاريخي العظيم يف م�سرية 
�سيكون  املجاهد  و�سعبنا  البطلة  المنية  قواتنا 
احلق  انت�سار  ي��وم  جميًعا  للعراقيني  خالداً  يومًا 
وهزمية الباطل وانت�سار النور على الظالم وانت�سار 
الن�سانية على الرهاب "، وقال م�سدًدا "اليوم ثاأرنا 
ار�س  من  بقعة  كل  على  �سالت  التي  ال�سهداء  لدماء 
ال�سهداء  لمهات  فرح  يوم  واليوم  الطاهرة،  العراق 

واآبائهم واطفالهم وزوجاتهم".
انهزم  "لقد  قائال  الحت��ادي��ة  ال�رصطة  قائد  واك��د 
الق�سية  ا�سحاب  العراق  رجال  وانت�رص  املجرمون 
القيادات  من  وامل�ساندة  الدعم  وف�سل  اهلل  بف�سل 
ال�سيا�سية الوطنية والدينية والعالم امللتزم ودعوات 

ابناء �سعبنا الغيارى".
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بغداد _ الجورنال نيوز

االستفتاء مهدد باإللغاء.. طالباني يخرج من عزلته إلى طهران وبارزاني يواجه انقالبًا من شركائه

مقرب من العبادي: الوزارات الشاغرة ستدار بالوكالة 
لحين انتهاء عمر الحكومة

نواب تركمان يحذرون من تهجير مائة ألف مواطن 
بسبب استفتاء بارزاني

نائبة تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في 
مفوضية االنتخابات

، ا�ستمرار  ال�سبت  اأكد نائب مقرب من رئي�س الوزراء حيدر العبادي،   : بغداد _ متابعة 
احلكومة بالكابينة الوزارية حلني اإجراء النتخابات الربملانية مطلع العام املقبل على 
الرغم من �سغور بع�س احلقائب الوزارية، م�سريا اىل ان العبادي عنّي وكياًل اقدم لوزارة 

املالية بعد “جتاهل” الطراف الكردية تر�سيح وزير خلفا للمقال هو�سيار زيباري .
اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  جعفر  حممد  جا�سم  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  وقال 
“الوزارات ال�ساغرة مثل ال�سناعة واملالية والتجارة �ستبقى تدار بالوكالة حلني ت�سكيل 

حكومة جديدة بعد اجراء النتخابات يف العام املقبل”.
 وا�ساف جعفر، اأن “رئي�س الوزراء حيدر العبادي عني �سخ�سيات لدارة تلك الوزارات 
املهلة  انتهاء  بعد   املالية  وزارة  �سوؤون  لدارة  التخطيط  وزارة  وكيل  ونقل  بالوكالة 

املحددة للكرد ب�ساأن تر�سيح بديل عن املقال هو�سيار زيباري”.
 وتابع ان “املدة املتبقية قليلة جدا ول ميكن مترير اي مر�سح للوزارات يف الربملان 
“تلك الوزارات ل ت�سهد اي م�سكلة يف ادارة  اأن  خالل ف�سله الت�رصيعي مطلقا”، مبينا 

�سوؤونها يف الوقت احلايل”.

بغداد _ خا�س : حذر نواب تركمان ال�سبت، من تهجري اكرث من مائة الف من الأقليات 
م�سعود  وليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�س  ا�ستفتاء  ب�سبب  العراق  �سمال  يف 

بارزاين وطالبوا  باإجرائه  يف حمافظات الإقليم ح�رصا.
من  املكونات  ان”  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رصيح  يف  جعفر  حممد  جا�سم  وق��ال   
ب�سبب  مناطقهم  من  بالتهجري  مهددون  وامل�سيح،  وال�سبك  واليزيديني  الرتكمان، 

املمار�سات العرقية التي يقوم به الكراد جتاه الأقليات” .
 وطالب ”التحالف الوطني واحلكومة العراقية مبنع  اجراء ال�ستفتاء الذي دعا اليه 
بارزاين يف ال� 25 من �سبتمرب/اأيلول املقبل يف الماكن املختلف عليها التي تقطنها 

الأقليات �سمال العراق” .
وا�ساف ان “اجراء ال�ستفتاء املزمع  يف ال� 25 من �سبتمرب/اأيلول املقبل،  يجب ان 

يح�رص يف حمافظات الإقليم الثالث ح�رصا  ول ي�سمل املناطق املختلف عليها” .
ال�رصعية  وغ��ري  ال�رصعية  احليل  كل  اىل  �سيلجاأ  ب��ارزاين  ان”  اىل  النتباه  ولفت 
الإقليم  اىل  ل�سمها  املناطق   من  عدد  اأكرب  على  وال�ستحواذ  العراق  لالنف�سال عن 

با�ستخدام اأ�ساليب الرتهيب والرتغيب وال�سغط لإرغامهم على ترك مناطقهم” .
وعقد م�سعود بارزاين ال�سبت، اول اجتماع مع جلنة ال�ستفتاء، وذلك كخطوة اوىل نحو 

اجراء ال�ستفتاء املزمع اجراوؤه يف ال� 25 من ايلول املقبل.

ريزان  الكرد�ستاين  الوطني  الحتاد  عن  النواب  جمل�س  ع�سو  اقرتحت   : بغداد_متابعة 
الثلث  اىل  النتخابات  مفو�سية  يف  الن�ساء  متثيل  ن�سبة  زي��ادة  ال�سبت،  دل��ري،  �سيخ 

وتثبيتها �سمن تعديل القانون اخلا�س بذلك.
وقالت �سيخ دلري يف بيان، انها "اجتمعت مبعية النائبة رحاب نعمة العبودة مع اع�ساء 
اللجنة القانونية يف جمل�س النواب، ومتت مناق�سة تعديل قانون مفو�سية النتخابات 
بعد ان جاء خاليا من ن�سبة متثيل الن�ساء فيه"، مبينًة انها "قدمت طلبًا باإ�سافة ن�سبة 
متثيل الن�ساء يف املفو�سية ت�سل اىل الثلث يف القانون"، موؤكدًة "طرح املو�سوع من 
قبل رئي�س اللجنة على الع�ساء يف اجتماعها املقبل". واعربت عن "امنياتها بتثبيت 
هذه الن�سبة يف القانون نظراً للغنب والتغييب الذي طال الن�ساء يف مفو�سية النتخابات 
كانت  ان  فبعد  املتنفذة،  ال�سيا�سية  الحزاب  �سطوة  ب�سبب  الن  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ 
يف  العدد  تقل�س  والثانية،  الوىل  الدورة  يف  املفو�سية  جمل�س  يف  ع�سويتان  هنالك 
الدورة الثالثة لتكون هنالك امراأة واحدة فقط يف هذا املجل�س، وهذه خمالفة �رصيحة 

ووا�سحة ملراعاة ن�سبة متثيل الن�ساء يف الهيئات امل�ستقلة".

وانتهى داعش.. الموصل تحتفي بعودتها إلى أرض الوطن 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد ثالثة اعوام من �سيطرة 
تنظيم “داع�ش” االرهابي 
على م�ساحات �سا�سعة يف 
العراق جاء ا�سدار قيادة 

العمليات امل�سرتكة، ال�سبت، 
تو�سيحا ب�ساأن اإعالن حترير 

املدينة القدمية يف ال�ساحل 
االأمين للمو�سل، موؤكدة بقاء 

القليلة"  االأمتار  "ع�سرات 
لتحريرها بالكامل، يف 

حني اأ�سارت اإىل اأن القوات 
العراقية م�ستمرة بالتقدم 

وحتقق "انت�سارات كبرية".

بغداد _ فاطمة عدنان

يف ح��ني اكد النائب ع��ن الحت��اد الوطني،اأريز عبد 
اهلل" ل�»اجلورنال« اإن "هناك عدة طرق للو�سول اىل 
حق تقرير امل�سري، موؤكدا ان الحتاد ل يود ان يكون 
ال�س��تفتاء �سببا يف ن�سوب م�س��اكل اخرى بني اقليم 

كرد�ستان واحلكومة الحتادية.
واأ�س��اف ، اأن "هن��اك اختالفًا يف ال��روؤى ووجهات 
النظ��ر ب��ني مكون��ات القلي��م، فالحت��اد ي��رى ان 
اي ق��رار م�س��ريي يج��ب ان يتخ��ذه برمل��ان اقلي��م 
كرد�س��تان، ومب��ا ان الربمل��ان معطل حالي��ا فلذا ل 
ن�س��تطيع اتخ��اذ الق��رارات الت��ي من ح��ق الربملان 

اتخاذها". 
كم��ا  ا�س��ار اىل اأن "هن��اك اختالف��ًا ب��ني الحت��اد 
الوطن��ي واحل��زب الدميقراطي حول هذا املو�س��وع 
ولك��ن ب�س��ورة عام��ة ح��ق تقرير امل�س��ري ه��و احد 

ال�س��عارات امل�س��ريية ل�س��عب كرد�س��تان مبكوناته 
كاف��ة ".  وطال��ب النائ��ب يف "الحتاد الكرد�س��تاين 
ب���رصورة خل��ق تفاهم��ات ب��ني القلي��م واحلكومة 
الحتادية يف حال اتخاذ قرار بال�ستقالل كي تبقى 

العالقات الخوية وامل�سالح وتغليب لغة العقل". 
اأم��ا كتل��ة التغيري النيابي��ة وعلى ل�س��ان النائب يف 
الكتل��ة ،امني بك��ر، ويف ت�رصي��ح ل�»اجلورنال « فقد 
اكتف��ى بالق��ول انه "ل توج��د ���رصوط تعجيزية من 
قبل الحتاد الوطني الكرد�ستاين، لفتًا النظر اىل ان 
موقف��ه على العك�س م��ن ذلك فهو موؤي��د لي خطوة 

هدفها م�سلحة ال�سعب الكرد�ستاين. 
من جانبه اأكد حتالف القوى الكرد�ستانية اأن احلزب 
الدميقراطي الكرد�س��تاين اراد اختيار جلنة �ست�رصف 
عل��ى اطالع الراأي العام العامل��ي والقليمي بوجهة 

نظر القليم فيما يخ�س مو�سوع ال�ستفتاء.
 واأع��رب النائ��ب يف التحال��ف ، �س��ليم هم��زة، يف 

ت�رصي��ح ل�»اجلورن��ال « ع��ن جهل��ه ال���رصوط التي 
اطلقه��ا الحتاد الوطني الكرد�س��تاين والتي اراد بها 
تعطيل اجراء ال�س��تفتاء ، موؤكدا ان الحتاد الوطني 
الكرد�س��تاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وافقا 
على يوم ال�س��تفتاء من خالل جل�س��ة تراأ�سها رئي�س 

القليم م�سعود البارزاين". 
واأ�س��ار اىل ان "الحت��اد الوطن��ي الكرد�س��تاين يع��د 
قريب��ًا م��ن اي��ران لن الخ��رية تق��ع عل��ى احل��دود 
مبا�رصة مع الحتاد الوطني وان احلزب الدميقراطي 
الكرد�س��تاين قري��ب م��ن ح��دود تركي��ا، م�س��ريا اىل 
املنطق��ة اجلغرافية لها دور كبري يف مو�س��وع ولء 
القطبني لهذه الدول". كما اأو�سح ،اأن" حكومة بغداد 
متنع اجراء ال�س��تفتاء يف املناط��ق املتنازع عليها 
، لفتًا النتباه اىل ان اجراء ال�س��تفتاء �س��يوؤدي اىل 
م�ساكل ل حتمد عقباها من وجهة النظر ال�سيا�سية".  
واكد اأن "ال�س��تفتاء املزمع اإجراوؤه لي�ست له �رصعية 

قانوني��ة ول د�س��تورية وه��و بحاج��ة اىل ت�س��فية 
للم�ساكل بني اقليم كرد�ستان واحلكومة الحتادية".
احلزب الدميقراطي الكرد�س��تاين ، بدوره اكد، ال�سبت، 
ان مو�س��وع ال�س��تفتاء ل ميث��ل مو�س��وع رف�س او 
قب��ول م��ن اي جه��ة �سيا�س��ية كانت، فهو مو�س��وع 

قانوين ود�ستوري بال�سافة اىل انه حق اإلهي.
وقال��ت النائب��ة ع��ن احل��زب، ا�س��واق اجل��اف، يف 
ت�رصي��ح ل�»اجلورن��ال ني��وز« اإن " اي جه��ة ترف�س 
اقامة ال�س��تفتاء عليها ان تقدم �س��نداً قانونيًا بذلك 
كم��ا ه��و احل��ال حلكوم��ة كرد�س��تان الت��ي �س��تقدم 
بدوره��ا �س��ندها القانوين". واأكدت، اأن " ال�س��تفتاء 
ج��ار يف موع��ده وه��و ل ميث��ل الك��رد وامن��ا ميث��ل 
كل م��ن ي�س��كن القلي��م م��ن ع��رب وك��رد وتركمان 
وكلدوا�س��وريني واأيزيديني و�س��بك وجميع الطياف 
الخ��رى وهو القادر على حتديد م�س��ريه مبعزل عن 

اي ارداة �سيا�سية مغر�سة".
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