
�أكد جمل�س حمافظة بغد�د، �الحد، �أن منطقة �أبو غريب 
ما ز�لت ت�ضكو وجود حو��ضن �إرهابية على �لرغم من 

�جلهود �الأمنية �ملبذولة.
وقال ع�ضو �للجنة �الأمنية يف �ملجل�س �ضعد �ملطلبي 
�ال�ضتخبار�تية جدية  “�جلهود  �إن  نيوز«  لـ»�جلورنال 
يف �إز�لة �حلو��ضن �الإرهابية يف �ملنطقة”، مبينا �أن 
�لتنظيم  عنا�رص  مبالحقة  م�ضتمرة  �الأمنية  ” �لقو�ت 
حتى متكنت �أخري�ً من �لقاء �لقب�س على م�ضوؤولني يف 

�لتنظيم �الرهابي”. 
و�أ�ضاف “متت �ل�ضيطرة على �ملناطق �ملحيطة ببغد�د 
بالكامل من �ضمنها �للطيفية و�لطارمية، لكن �مل�ضكلة 
تكمن يف منطقة �لتاجي الأنها معر�ضة مل�ضاكل �منية 
عديدة”. يذكر �أن منطقة غرب بغد�د ت�ضهد بني �حلني 
نا�ضفة  وعبو�ت  مفخخة  ب�ضيار�ت  تفجري�ت  و�الآخــر 
��ضخا�س  ثالثة  �إ�ضابة  عن  ��ضفرت  �أم�س  و�خرها 
و��ضت�ضهاد خم�ضة �خرين بانفجار �ضيارتني مفخختني 
يف منطقة �بو د�ضري. كما �أفاد م�ضدر �مني، با�ضت�ضهاد 
خم�ضة مدنيني و��ضابة �ضتة �خرين بانفجار �ضيارتني 
مفخختني يف منطقة �ل�رصطة �لر�بعة و�بو د�ضري على 

�لتو�يل.
وقال �مل�ضدر لـ»�جلورنال نيوز« �إن “�ضيارة مفخخة 
د�ضري،  �بــو  منطقة  يف  طريق  جانب  على  مركونة 
��ضت�ضهاد  عــن  ��ضفر  مــا  �نــفــجــرت،  بــغــد�د،  جنوبي 
�ضخ�ضني و��ضابة ثالث بجروح”، مبينا �أن “�حل�ضيلة 
�ولية وقابلة لالإرتفاع”. و��ضاف �ن “�ضيارة مفخخة 
يف  )�الأحــد(،  �ليوم  �ضباح  �نفجرت  برن�س  د�يو  نوع 
�دى  ما  بغد�د،  غربي  جنوب  �لر�بعة  �ل�رصطة  منطقة 
��ضخا�س  خم�ضة  و��ضابة  ن�ضاء  ثالث  �أ�ضت�ضهاد   �ىل 
ت�ضهد  بغد�د  �لعا�ضمة  �أن  يذكر  متفاوتة”.  بجروح 
بني �حلني و�الآخر تفجري�ت ب�ضيار�ت مفخخة وعبو�ت 
و�أحزمة نا�ضفة، �إ�ضافة �إىل هجمات متفرقة ت�ضتهدف 

�ملدنيني. 
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بغداد_ فاطمة عدنان   

الحركة اآلشورية ترفض استفتاء كردستان  رئيس الوزراء التشيكي: لدينا عالقات تأريخية 
مع العراق ونسعى لتطويرها في جميع المجاالت

دعوة نيابية للتحقيق بشأن تخصيص 60 
مليون دوالر لصيانة طائرات تشيكية

بغد�د_ �جلورنال   : دعت �لنائبة عن �ئتالف دولة �لقانون عالية ن�ضيف، �الأحد، 
�لقائد �لعام للقو�ت �مل�ضلحة حيدر �لعبادي وهيئة �لنز�هة و�ملفت�س �لعام ل وز�رة 
�لدفاع بفتح حتقيق ب�ضاأن تخ�ضي�س 60 مليون دوالر ل�ضيانة طائر�ت ت�ضيكية، 

عادة �أن �ملبلغ "مرتفع جد�ً".
للدعم  دوالر  مليون   60 تخ�ضي�س  "مت  �إنه  �ضحفي،  بيان  يف  ن�ضيف  وقالت 
�للوج�ضتي و�ضيانة �لطائر�ت من نوع )L159( �لت�ضيكية ب�ضغط من قائد �لقوة 
�جلوية بحجة وجود حاجة ما�ضة ل�ضيانتها"، مو�ضحًة �أن "هذ� �لعقد تدور حوله 
�لكثري من �ضبهات �لف�ضاد وفيه هدر كبري للمال �لعام، علمًا �أن مدير �ل�رصكة لديه 

عالقة مبا�رصة مع قائد �لقوة �جلوية".
�لعقد مرتفع جد�ً، فالكلفة �حلقيقية بح�ضب �خلرب�ء يف هذ�  "مبلغ  �أن  و�أ�ضافت، 
�ملجال ال تتجاوز �لـ 25 مليون دوالر، كما �أن هذه �لطائر�ت جديدة وم�ضتوردة 
وبذلك  �ملقبل  �لعام  مو�زنة  �إىل  �ل�ضيانة  مو�ضوع  تاأجيل  وباالإمكان  حديثًا 
عدم  عن  ف�ضاًل  �الأ�ضعار،  لتخفي�س  �ل�رصكة  على  �ل�ضغط  من  �الأقل  يف  �ضنتمكن 

وجود �ضيولة مالية لدى �لوز�رة يف �لعام �حلايل".
وتابعت، �أن "هناك �لعديد من �لبد�ئل لهذ� �لنوع من �لطائر�ت يف �لقوة �جلوية 
 )F16( لعر�قية و�لتي تعمل بكفاءة عالية جد� وجمهزة ب�ضكل كامل مثل طائر�ت�
طائر�ت  وكــذ�ك  �لكورية،   )T50( وطــائــر�ت  طائرة،   36 عددها  يبلغ  و�لتي 
�مل�ضلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  "�رصورة تدخل  )T-6("، م�ضددًة على  و  �ضيخوي 
وهيئة �لنز�هة و�ملفت�س �لعام بالوز�رة وفتح حتقيق يف هذه �ل�ضفقة جتنبًا للهدر 

باملال �لعام".

بغد�د_ �جلورنال    : �أكد رئي�س جمل�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، �الحد، �ن  �لعر�ق  
�لكبرية  �النت�ضار�ت  وحتقيق  �الرهــاب  �ضد  حربه  يف  �ل�ضحيح  باالجتاه  ي�ضري 
»�جلورنال  عليه   �طلعت  بيان  يف  �لعبادي  مكتب  وقال  �الرهابي.  د�ع�س  �ضد 
جل�ضة  �الحــد  �ليوم  �ضباح  تر�أ�س  �لعبادي  حيدر  �لــوزر�ء  جمل�س  �ن”رئي�س   »
�ملباحثات �لر�ضمية مع نظريه �لت�ضيكي �ل�ضيد يوه�ضالف �ضوبوتكا”.  و��ضاف �ن 
ملوقف  وتقديره  �لبلدين  بني  �لتاأريخية  بالعالقات  �عتز�زه  عن  �عرب  “�لعبادي 
جمهورية �لت�ضيك �لد�عم للعر�ق يف حربه �ضد د�ع�س وللتعاون �لقائم يف �ملجاالت 
�لع�ضكرية و�القت�ضادية و�لتجارية و�لثقافية و�لتطلع �ىل تو�ضيعها يف �ملجاالت 
ن�ضري  �ننا  �لعبادي  و��ضاف  �ملحررة”.  �ملناطق  �إعمار  مقدمتها  ويف  �الخــرى 
د�ع�س  �نت�ضار�ت كبرية �ضد  �الرهاب ونحقق  �ل�ضحيح يف حربنا �ضد  باالجتاه 
خمتلف  بني  عال  بتن�ضيق  حتريرها  يجري  �لتي  تلعفر  مدينة  و�آخرها  �الرهابي، 
ت�ضكيالت �لقو�ت �لعر�قية وتعاون من �ملو�طنني. وبني �ن جهود �حلكومة �لعر�قية 
ترتكز على حتقيق �ل�ضالم و�ال�ضتقر�ر للمناطق �ملحررة و�إعادة �لنازحني، م�ضري� 
نتائج  �ىل  و�لت�ضيكي  �لعر�قي  �جلانبني  بني  �ملباحثات  تــوؤدي  �ن  �ــرصورة  �ىل 
حكومة  رئي�س  قدم  جهته  من   . �ل�ضديقني  و�لبلدين  �ل�ضعبني  مل�ضلحة  �يجابية 
عمليات  وبنجاح  �لعر�قية  �لقو�ت  حتققها  �لتي  باالنت�ضار�ت  �لتهنئة  �لت�ضيك 
وقال  �الرهــاب.   �ضد  �نها حرب عاملية  مبينا  بد�ع�س،  �لهزمية  و�حلاق  �لتحرير 
�ضوبوتكا �إننا حكومًة و�ضعبًا حري�ضون على دعم �لعر�ق و�لوقوف �ىل جانبه يف 
�لعالقات  �لع�ضكري و�المني و�لتدريب ي�ضاف �ىل  �لتعاون  هذه �حلرب، و�ن هذ� 

�لعميقة و�لتعاون يف �ملجاالت �القت�ضادية و�ل�ضحية و�لثقافية و�الجتماعية.
 و�عرب رئي�س حكومة �لت�ضيك عن رغبة بالده بتو�ضيع �لتبادل �لتجاري وتوقيع 
�ل�رصكات  م�ضاركة  وت�ضهيل  �ال�ضتثمار  جمال  يف  �لتعاون  بخ�ضو�س  �تفاقيات 

�لت�ضيكية بعملية �الإعمار يف �لعر�ق .
و��ضتقبل �لعبادي �ضباح �الحد نظريه �لت�ضيكي �لذي و�ضل �ل�ضبت �ىل بغد�د.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�شف نواب و�شيا�شيون امل�شهد 
ال�شيا�شي ما بعد “داع�ش” 

بـ”الغائم” و”امل�شو�ش” قائلني 
اإن ،”املرحلة ال�شيا�شية املقبلة 

غري وا�شحة املعامل وذات 
احتماالت مفتوحة” ي�شكل فيها 
رئي�ش اإقليم كرد�شتان )املنتهية 

واليته م�شعود بارازاين( 
واالإ�شتفتاء املزمع اإجراوؤه 

التحدي االأكرب يف العراق ، يف 
ظل خطر بقايا الفكر االإرهابي 
الداع�شي املخيم على االأجواء 

منذ ثالث �شنوات .

�لنيابية  و�لدفاع  �الأمن  جلنة  عن  �لنائب  ويقول 
�ن”خطر  نيوز«  »�جلورنال  لـ  �لغر�وي”  “ماجد 
خطره  �إن  يقول  ومن  �الآن  حتى  ينتِه  مل  د�ع�س 
تال�ضى نوؤكد له �ن ت�ضوره غري �ضحيح.”، م�ضيفًا: 
“ما ز�ل فكر د�ع�س �الإرهابي موجود يف نفو�س 
من �آمنو� به يف وقت �ضابق لكنهم يحاولون �ن ال 
يظهروه �ىل �لعلن، و�لدليل �أن �لكثري من �لعمليات 

�الرهابية ما ز�لت حت�ضل بني �حلني و�الآخر.”
�أحيانًا  �حلكومة  تتو�نى  �ل�ضديد  وتابع:”لال�ضف 
�ملو�ضل  يف  يح�ضل  ــا  وم �ملــو�ــضــوع  ــذ�  ه يف 
يحتاج منها �ن ُتعيد ترتيب خططها �المنية وفق 

�ل�ضيناريوهات �جلديدة.”
“وجود جر�ئم  حتــدث يف  �ىل  �لــغــر�وي  و�أ�ــضــار 
�ملو�ضل بحجة �النتقام من د�ع�س كما �أن بع�س 
�حل�ضد  �ضفوف  يف  تغلغلو�  �لتنظيم  عنا�رص 
�الأمنية  �لقو�ت  �ضفوف  يف  وحتى  �لع�ضائري 
و�لبع�س �الآخر ��ضتطاع �ن يفلت من قب�ضة �لدولة 

بعدما دفع ر�ضاوى �ىل �ضباط فا�ضدين”.
وعن �لتحديات �الأخرى �لتي تو�جه �لعر�ق، ��ضار 
و��ضفًا  لالإنف�ضال  ــر�د  �الك دعــوة  �ىل  �لــغــر�وي 
�إياها بـ”خطوة حتٍد جديد يف �مل�ضهد �ل�ضيا�ضي” 
ال  �الكــر�د  الن  لها،  منا�ضب  غري  “�لظرف  �ن  و 
يعون باأن قوتهم تكمن يف وحدة �لعر�ق وو�ضائل 
�ضحيحة  غري  �لوقت  هذ�  يف  �ملماَر�ضة  �ل�ضغط 
كل  تر�عي  بانها  ت�ضعرهم  �ن  �حلكومة  وعلى 

�طياف �ل�ضعب �لعر�قي”.
يف  و��ضحة  وطنية  روؤيـــة  �ىل  �لــغــر�وي  ــا  ودع
حالية  وجــوه  تبديل  تت�ضمن  �ملقبلة  �ملرحلة 
بوجوه ت�ضعى �ىل مللمة �ل�ضعب �لعر�قي ومعاجلة 
عن  �لنائب  حتدث  جانبه  من  �ل�ضابقة.  �الأخطاء 

” عن رغبة  “�أحمد �جلربا  �لعر�قية  �لقوى  �حتاد 
�الأكر�د باالنف�ضال بو�ضفها �لتحدي �الأكرث خطر�ً 
فكرة  �ن  �عتقد  ال  قائاًل:”  �ملقبلة  �ملرحلة  يف 
�ل�ضيا�ضي،ة  �الأحز�ب  �ال�ضتفتاء حتظى برغبة كل 
�ال�ضتفتاء  ُيجرى  �ن  �ملعقول  من  لي�س  �نه  كما 
بينما �الأحز�ب �لكردية نف�ضها ترى �ن �لوقت �الآن 
غري مالئم“.  م�ضيفا:” على �الأكر�د �ن يبنو� بناًء 
يخاطبون  ثم  ومن  لال�ضتفتاء  �ضحيحًا  د�خليًا 

�حلكومة �الحتادية ودول �جلو�ر  “.
و�كد  �جلربا يف ت�رصيح لـ»�جلورنال نيوز« �ن ” 

�ال�ضتفتاء حق من حقوق من �ل�ضعب �لكردي لكن 
 ، فقط  كرد�ضتان  الإقليم  �لتابعة  �ملحافظات  يف 
 ، عليها  �ملتنازع  �ملناطق  ي�ضمل  ال  �ن  يعني  ما 
�و”�ملتجاوز عليها من قبل �الإقليم  الن هذ� خرق 

للد�ضتور”.
�ل�ضلبي  �لتاأثري  �أن”   �ىل  �لنظر  �جلربا  ولفت 
�ن  �الإقليم فقط” متمنيًا  لال�ضتفتاء �ضيكون على 
مع  حل�ضا�ضيته  طرحه  يف  عقالنية  هناك  تكون 
�رصورة وجود بو�در كاملة لالتفاق مع �حلكومة 

�الحتادية.

 وعن مرحلة ما بعد د�ع�س توقع �جلربا �ن تكون 
�حتماالت  وذ�ت  جد�ً  غام�ضة  �ملقبلة  �ملرحلة 
مفتوحة، مبينًا �نها قد تكون بد�ية ملرحلة جيدة 
يف تاريخ �لعر�ق �و �لعك�س، و��ضاف: “هذ� يعتمد 
�لثالث على  و�ل�ضلطات  �المنية  �لقو�ت  على دور 
�لتاريخ  كتابة  م�ضوؤولية  يتحمل  �لكل  �ن  �عتبار 

�جلديد”.
بدوره، �كد �لنائب عن حمافظة دياىل عبد �لعزيز 
�لت�ضكيالت  ��ضتمر�ر  نيوز«  »�جلورنال  لـ  �حل�ضن 
بقايا  من  ت�ضكيلها  �عادة  بعد  لد�ع�س  �لع�ضكرية 

�لوالية �لقدمية للتنظيم وهي والية حمرين” .
�لكرد�ضتاين  �لوطني  �لنائب عن �الحتاد  و�أ�ضاف 
ُينفذ  ويوميا  تكتيكاته،  مــن  غــريرّ  ”د�ع�س  �ن 
دياىل…نحتاج  مناطق  يف  �إرهابية  عمليات 
وللجهد  كامل  ب�ضكل  ع�ضكريًا  النهائهم  وقت  �ىل 

�ال�ضتخباري دور ��ضا�ضي يف �مل�ضتقبل”.
دخلت  �إقليمية  �أجند�ت  وجود  �ىل  ح�ضن  و�أملــح 
لعنا�رصه  وخلقت  د�ع�س  ظهور  قبل  من  �لعر�ق 
غياب  ذلك  يف  و�ضاعدها  للتمدد  مالئمة  �أر�ضية 
�ىل  مــ�ــضــري�ً  �ملــمــار�ــضــة،  �ل�ضحيحة  �ل�ضيا�ضة 
�الأمنية  �أ�ضاليبه  تغيري  �ىل  يحتاج  �لعر�ق  �أن 
بعد  لــالإ�ــضــالح  خــارطــة  وو�ــضــع  و�ل�ضيا�ضية 

�النتخابات.
وعن خطر �ال�ضتفتاء قال عبد �لعزيز ،”باعتقادي 
�ن �ال�ضتفتاء عملية دميقر�طية �ضحيحة ليمار�س 
�ل�ضعب �لكردي حقه بقول ال �و نعم وهي خطوة 

�ضاأنها �ضاأن �النتخابات للتفكري ب�ضوت عال”.
بينما �إ�ضتبعدت �لنائبة عن �لتيار �ل�ضدري زينب 
فكر  تاأثري  من   نهائيًا  �لعر�ق  خروج  �ل�ضهالين 
و�ن  �لتنظيمات  “هذه  �إن  قائلة  �الإرهابي  د�ع�س 
وَمو�طن  جيوب  لها  تبقى  لكن  ع�ضكريًا  �ندحرت 
�جر�ء  “�ي  �أن  �ىل  م�ضرية  �ملناطق”.  بع�س  يف 
�لدولة  وزعــزعــة  �لــعــر�ق  وحــدة  تفتيت  باجتاه 
باالإ�ضافة  �جليوب  لهذه  �ضند�ً  �ضيكون  �الحتادية 
للمطامع  مــ�ــضــدر�ً  �ضتكون  كرد�ضتان  �ن  �ىل 
على  تن�ضط  �الرهابية  �لتنظيمات  الن  �الإقليمية 
لـ  ت�رصيح  يف  �ل�ضهالين  وتابعت   . حدودها” 
توؤمن  ال  �لتنظيمات  �ن”هذه  نيوز«  »�جلورنال 
مو�جهتها  يف  �ضيكون  ــن  وم بـــاالإرهـــاب،  �إال 
بعدم  �ضينعك�س  ما  نف�ضه،  �لكردي  �ل�ضعب  هم 
�ال�ضتقر�ر �الأمني على �الإقليم، لذلك من م�ضلحة 

�جلميع  �أن ُتكرَّ�س هيمنة �لدولة �الحتادية”.

»الجورنال«: عراق ما بعد “داعش”.. مشهد تشكل أزمة "االستفتاء" أبرز مالمحه  نواب لـ
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�الحد،  �ال�ضورية،  �لدميقر�طية  �حلركة  �أعلنت   
موقفها من �جر�ء ��ضتفتاء كرد�ضتان، د�عية �ىل 
�بعاد �ضهل نينوى عن �ل�رص�عات وعدم �ضموله 
�ضحفي،  بيان  يف  �حلركة  وقالت  باال�ضتفتاء. 
�ملقرتحة  �ل�ضيا�ضية  �لوثيقة  ب�ضاأن  "موقفها  �ن 
كرد�ضتان  �قليم  ��ضتقالل  ��ضتفتاء  بخ�ضو�س 
�أن  �يلول �ملقبل، هو  25 من  �جر�وؤه يف  �ملقرر 
�ضموله  وعدم  �ل�رص�عات  من  نينوى  �ضهل  ُيبعد 

باال�ضتفتاء".
كرد�ضتان  �قليم  رئا�ضة  �عالن  "منذ  و��ضافت: 
�لعر�ق قر�رها �جر�ء �ال�ضتفتاء يف �يلول �ملقبل، 
�لتقت �حز�ب �ضعبنا �لع�رصة �ملوقعة على وثيقة 

�ذ�ر وعقدت عدة   6 �لقومية يوم  مطالب �ضعبنا 
لقاء�ت بهدف �خلروج بوثيقة مطالب و�ضمانات 
�التفاق  يتم  �القليم  يف  �ضعبنا  مطالب  لتحقيق 

عليها مع �ضانعي �لقر�ر يف �القليم".
و��ضارت �ىل �نه "على �لرغم من �التفاق �ملبدئي 
�ال  عديدة  مطالب  على  �ضعبنا  �حز�ب  بني  فيما 
ــز�ب  �الح بع�س  وتــردد  برت�جع  فوجئنا  �ننا 
ويف  �ملهمة  �ملطالب  بع�س  على  �لتوقيع  يف 
عن  و�ضعبنا  نينوى  �ضهل  �بعاد  مطلب  مقدمتها 
ووفق  �ضلميا  �الختالفات  ومعاجلة  �ل�رص�عات 

�لد�ضتور وبان�ضاف".
بع�س  عن  بالرت�جع  ذلــك  "تاأكد  �أنــه  وتابعت 
يف  �ضعبنا  مطالب  ورقــة  يف  �ملهمة  �ملــبــادئ 
تخدم  ال  توجهات  �ىل  و�لر�ضوخ  بروك�ضل  لقاء 

م�ضالح وم�ضتقبل �ضعبنا، وعليه ذهبت حركتنا 
خالل  من  و�لوطنية  �لقومية  مطالبنا  طرح  �ىل 
يوم  �القليم  برئي�س  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  وفد  لقاء 
�الول من �آب 2017، وبعد طرح م�ضامني �لورقة 
ومناق�ضتها �رتاأت رئا�ضة �القليم �ن يتم تقدميها 
ولرت�جع  عليها،  �ضعبنا  �حـــز�ب  �جــمــاع  بعد 
�التفاق  ورقــة  على  وخروجها  �الحــز�ب  بع�س 
و�عالن مو�قفها �مل�ضبقة من دون �ية �ضمانات 
و�ل�ضمانات  �ملطالب  ورقــة  نعلن  مطالب،  �و 
�ال�ضورية  �لدميقر�طية  حركتنا  من  �ملطروحة 
�القليم،   برئا�ضة  �الجتماع  يف  طرحت  و�لتي 
على  �ال�ضوري  �ل�رصياين  �لكلد�ين  �ضعبنا  ليكون 
بينة من �ملو�قف بعيد� عن �ملز�يد�ت و�لتهافت 
�ملطالب  ح�ضاب  على  �ل�ضخ�ضية  �مل�ضالح  على 

�لقومية و�لوطنية ومبادئ �ل�رص�كة �لوطنية".
قالت  �الآ�ضورية،  �لدميقر�طية  �حلركة  وكانت 
يف بيان لها يف )4 �آب 2017( �إن موقفها من 
�إقليم كرد�ضتان مرهون  �إجر�ء ��ضتفتاء ��ضتقالل 
باتفاق �ضيا�ضي م�ضبق مع حكومة �القليم حول 
�رصيان"،  �آ�ضور  "�لكلدو  �ل�ضعب  مطالب  حتقيق 
مناطق  يف  �ال�ضتفتاء  �إجــر�ء  �ضد  �أنها  موؤكدة 

�ضهل نينوى �ملتنازع عليها.
وكان رئي�س �الإقليم دعا خالل �جتماع عقده مع 
يونادم  �الآ�ضورية،  �لدميقر�طية  �حلركة  �ضكرتري 
�الأحز�ب   ،)2017 �آب   1( �لثالثاء  كنا،  يو�ضف 
وحتديد  �الجتماع  �إىل  �الإقليم  يف  �مل�ضيحية 
روؤى ومطالب م�ضرتكة بغية خدمة �أبناء �ملكون 

�مل�ضيحي يف كرد�ضتان. 
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