
اجلعفري،  اب��راه��ي��م  ال��ع��راق��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  بحث 
بني  الثنائية  العالقات  اجلزائري  نظريه  مع  االربعاء، 

البلدين و�سبل تطويرها.
"ا�ستقبل  االخري،  اإن  �سحفي،  بيان  يف  اجلعفري  وقال 
اجلزائر،  ة  جمهوريَّ خارجيَّة  وزير  م�ساهل  القادر  عبد 
والوفد امُلراِفق له"، مبينا ان "اللقاء ا�ستعر�ض العالقات 
الثنائ�يَّة بني البلدين، و�ُسُبل تعزيزها مبا يخدم م�سالح 
اجُلُهود  ت�سافر  �يَّة  اأهمِّ وتاأكيد  ال�سقيقني،  ال�سعبني 

العربيَّة، وجتاوز االأزمات التي ت�سهدها املنطقة".
لل�سعب  ال��داع��م��ة  اجل��زائ��ر  "مواقف  اجل��ع��ف��رّي  وث��ّم��ن 
يف  االإرهابيَّة  داع�ض  ع�سابات  �سدَّ  حربه  يف  العراقيِّ 
 – ة  "عمق العالقات العراق�يَّ ِّداً  ُمتِلف املجاالت"، ُموؤك�
"تفعيل  اىل  العراقي  اخلارجية  وزير  ودعا  ة".  اجلزائريَّ

املزيد من اآفاق التعاون امُل�سرَتك" بني البلدين.
"حرب االإرهاب اليوم لي�ست حربًا  اأنَّ  واأو�سح اجلعفرّي 
والن�ساء،  االأطفال،  من  املدنيِّني  ت�ستهدف  فهي  ة  تقليديَّ
واجلامعات،  واملدار�ض،  االأ�سواق،  وت�ستبيح  وال�ُسُيوخ، 
م�سريا  والكنائ�ض".  وامل�ساجد،  واملعابد،  وامُل�ست�سفيات، 
"العراق انت�رص على ع�سابات داع�ض االإرهابيَّة،  اىل ان 
ر اأرا�سيه بف�سل وحدة اأبنائه مُبختِلف انتماءاتهم،  وحرَّ
اىل  ال�سديقة  ال��دول  ووق��وف  ال�سيا�سيَّة،  القوى  ودع��م 
جانب العراق". وختم اجلعفري كالمه قائال اإن "العراق 
وا�ستقرار  اأم��ن،  دع��م  اأج��ل  من  ُج��ُه��وده؛  ببذل  ُم�ستِمرٌّ 

املنطقة، وحفظ وحدة ال�ُسُعوب العربية".
من جانبه، قال عبد القادر اإنَّ "العراق حقق االنت�سارات 
ة يف جتاوز االأزمات"، موؤكداً  الكبرية بف�سل اإرادته القويَّ
"نحن نقف اإىل جانب العراق، وعلى ا�ستعداد دائم لذلك، 

ونتطلع اىل املزيد من التعاون امُل�سرَتك".

ل�»اجلورنال  ت�رصيح   يف  الر�سمي  املتحدث  وق��ال 
وا�سح  اال�ستفتاء  حول  احلكومة  “موقف  ان  نيوز« 
باي  القبول  ميكن  وال  جديد،  فيه  يوجد  وال  ومثبت 
“قبول  ان  مبينا   الد�ستور”،  مع  تتعار�ض  خطوة 
بغداد بحل كل امل�ساكل اخلالفية با�ستثناء اال�ستفتاء 
متلف  ملناق�سة  جدية  رغبة  وج��ود  م��ع  خا�سة 

الق�سايا ب�رصط ا�ستنادها اىل التوافق الوطني”.
الكردي  الوفد  لقاء  على  حري�سون  “نحن  واأ�ساف 
بني  العالقة  امل�ساكل  ب�ساأن  ج��دي  ح��وار  وت��ق��دمي 
النفطية  احلكومة االحتادية واالقليم ابرزها الرثوات 
الدميقراطي  احل��زب  جهته  من  ا�ستثمارها”.  والية 
ب�سمانات  املركزية  احلكومة  طالب  الكرد�ستاين 
يف  اإج��راوؤه  املزمع  االأ�ستفتاء  تاأجيل  مقابل  عديدة 

اخلام�ض والع�رصين من �سهر اأيلول املقبل.
وقال النائب عن احلزب ماجد �سنكايل يف ت�رصيح ل� 
بتاأجيل  تقبل  لن  االإقليم  “رئا�سة  نيوز»،  «اجلورنال 
اإجرائه  حني  به  االع���رتاف  ب�سمان  اإال  اال�ستفتاء 
 ،“ امل�ستقلة  كرد�ستان  وبدولة  بنتائجه  واالع��رتاف 

م�سيفًا “لن نناق�ض ولن نوؤجل اإال ب�سمانات.”
ب�ساأن موعد  االأمريكي متحفظ  ان اجلانب  اىل  واأ�سار 
العراق  يف  اول��وي��ات  لديها  امريكا  الن  اال�ستفتاء 
تت�سدرها احلرب �سد “داع�ض” واالنتخابات النيابية 
املقبلة. واأكد �سنكايل،”لن نرتاجع عن اإجرائه حتى لو 
كان هناك �سغط دويل  لتاأجيله”، الفتًا النظر اىل اأن 
رئا�سة االإقليم تعتمد على تاأييد ال�سعب الكردي ال على 

دعم الدول اخلارجية واالحزاب ال�سيا�سية”.
نتائج  �سلبية  من  القانون،  دول��ة  ائتالف  حذر  كما 
بني  املقبلني  اليومني  يف  عقده  املزمع  االجتماع 
اج��راء  على  االك��راد  اإ���رصار  ح��ال  يف  واربيل  بغداد 

اال�ستفتاء يف وقته املحدد.
يف  جعفر  حممد  جا�سم  االئتالف  عن  النائب  وق��ال 
�سيتم  الطبيعي  من   ”: نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رصيح 
ا�ستقبال الوفد الكردي ولكن الفرق �سيكمن يف اجراء 

مو�سوع  ح��ول  الطرفني  قبل  من  جدية  مناق�سات 
اأبلغت  العراقية  احلكومة   ” اأن  مبينا   ، اال�ستفتاء” 
بني  العالقة  امل�ساكل  حلل  اأبوابها  بفتح  االك���راد 

الطرفني ولكن ب�رصط تاأجيل اال�ستفتاء”.
واأ�ساف: “يف حال مت اال�رصار على اجراء اال�ستفتاء 
نتائج  �ستكون  الطبيعي  من  فانه  املحدد  وقته  يف 

دون  م��ن  الطرفان  و�سيخرج  جمدية  غ��ري  امل��وؤمت��ر 
حدوث اثار اإيجابية للم�ساكل بينهم”.

من جانب اخر اأعلنت حركة التغيري الكردية ان” الوفد 
الكردي امل�سكل لزيارة بغداد لبحث ق�سية اال�ستفتاء 
ان  اىل  م�سرية  الكردي،  ال�سعب  اأطياف  كل  ميثل  ال 
اال�ستفتاء مرفو�ض من داخل العراق وخارجه ويوؤثر 

يف الو�سع االقت�سادي وال�سيا�سي يف االإقليم.
وقالت النائبة عن احلركة “�سريين ر�سا“ يف ت�رصيح 
واجلماعة  التغيري  ان”حركة  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل� 
الوقت  يف  اال�ستفتاء  اج��راء  مع  لي�ستا  االإ�سالمية 
و�سيا�سيًا  اقت�ساديًا  االإقليم  يف  يوؤثر  لكونه  الراهن 

ال�سيما وانه مرفو�ض من داخل العراق وخارجه”.

الوطني  واالحتاد  الدميقراطي  احلزب  ان”  واأ�سافت 
الكردي  ال�سعب  موافقة  على  يح�سال  مل  الكرد�ستاين 
�سعيفًا  �سيكون  لذلك  اال�ستفتاء  اج��راء  على  وبغداد 

ومن املرجح ان يوؤجل اال�ستفتاء”.
واأ�سارت اىل ان” الوفد امل�سكل للتفاو�ض مع بغداد ال 

ميثل ال�سعب الكردي امنا ميثل االأحزاب املفاو�سة”.
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  عن  النائبة  لكن 
نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رصيح  يف  قالت  اجلاف  اأ�سواق 
الذي  الوفد  �سخ�سيات  لتحديد  �سيعقد  “االجتماع  اأن 
التي  االأ�سماء   ” ان  مبينة  قريبا”،  بغداد  �سيزور 
اال�سبق  الرئي�ض  هي  ر�سمية    غري  ب�سورة   طرحت 
لربملان كرد�ستان عدنان مفتي اىل جانب روز نوري 

�ساوي�ض”.
ت�سمية  على  �سرتكز  العليا  “اللجنة  اأن  واأ�سافت 
وت�سمل  واالأدي���ان  االطياف  جميع  من  �سخ�سيات 

جميع االأحزاب من �سمنها الرتكمان وامل�سيح”.
اقليم  من  امل�ستوى  رفيع  وفد  يزور  ان  املقرر  ومن 
م�ساألة  لبحث  بغداد،  االحتادية  العا�سمة  كرد�ستان، 

ا�ستفتاء كرد�ستان مع م�سوؤويل احلكومة االحتادية.
يف  زيباري  الباري  عبد  احل��زب  يف  القيادي  وق��ال 
الكردي  الوفد  ح�سور  "موعد  ان  �سحفي،  ت�رصيح 
مل  كما  بال�سبط،  يحدد  مل  بغداد،  اإىل  امل�ستوى  رفيع 
حتدد اأ�سماء الوفد الذي �سيناق�ض امللفات العالقة بني 

الطرفني، خا�سة اال�ستفتاء والبحث عن طرق حلها".
وبني زيباري انه "باإمكان الطرفني ان ي�سعا النقاط 
الإيجاد  االأول��ي��ة  امل�����س��ارات  وي��ح��ددا  احل���روف  على 
اإيجاد  يتم  ان  امل�ستبعد  من  لكن  للخالفات،  احللول 
ال�سيا�سية  اخلالفات  ظل  يف  حاليا  �رصيعة  حلول 

واالن�سغال باالنتخابات املقبلة".
ال�سيا�سي  امل�ست�سار  حممود  كفاح  ك�سف  حني  يف 
م�سعود  واليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  لرئي�ض 
من  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  وفد  عزم  عن  ب��ارزاين، 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين التوجه اىل ال�سليمانية 
لعقد اجتماع مع كتلة التغيري ملناق�سة تفعيل برملان 

االقليم واال�ستفتاء.
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بغداد_ متابعة 

الخنجر لإلقامة في بغداد بدعم شخصيات »نافذة« والعبادي يتوعد باعتقاله.. أربيل تنتظر »حقيبة« سليماني

الصدر يدعو إلى إبعاد الفاسدين والمتنفذين من 
ملف إعمار المحافظات

نائبة كردية تعلن انطالق "مبادرة نسائية" 
لتصحيح العملية السياسية في كردستان

نائبة تدعو الحكومة إلى رفع دعوى قضائية في محكمة 
العدل الدولية ضد أميركا

بغداد_ متابعة : دعا زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، االأربعاء، احلكومة العراقية 
يف  االعمار  ملف  عن  والطائفيني  والفا�سدين  املنتفعني  وابعاد  ج��ادة  وقفة  اىل 
م�رصوعي  ا�ستمرار  اإىل  م�سريا  "داع�ض"،  تنظيم  عليها  ي�سيطر  كان  التي  املحافظات 

)يوؤثرون وخلدمتكم( خلدمة اأهل املو�سل.
اأنتم منا  "نعم،   ، وقال ال�سدر يف رده على �سكاوى من وفد مو�سلي ب�ساأن حقوقهم 
ونحن منكم، اأنتم اخوتنا يف الوطن والدين والعرق واالإن�سانية واين الأ�سعر ب�سعوركم 
اآمالكم  لتطبيق  ي�سعوا  ان  واخلريين  ب��اهلل  ام��ل  وكلي  واآالم��ك��م،  همومكم  واحمل 

وتطلعاتكم بالعي�ض االآمن والرغيد بال تفرقة طائفية وبال عنف او ت�سدد".
ب�سواعد  التي حتررت  االبية  املو�سل  احرار  "يا  انتم  املو�سل:  واأ�ساف ماطبًا وفد 
فقد  االن�سانية  معاناتكم  لرفع  باملنا�رصة  االحق  اليوم  انتم  وبدمائهم،  العراقيني 
ُهدمت حمافظتكم التي �سارت بني مطرقة الت�سدد و�سندان االرهاب". وتابع ال�سدر، 
"لقد �سال لعاب الفا�سدين على املوازنات التي اطلقت العمار مناطقكم لي�رصقوا منها 
فوق ما �رصقوا من ذي قبل، وهذا جل همهم ولن يلتفتوا اىل معاناتكم على االطالق، 
"وقفة  اىل  احلكومة  داعيًا  الرعناء"،  واالفكار  الت�رصفات  هذه  مثل  من  نترباأ  ونحن 

جادة واإبعاد املنتفعني والفا�سدين والطائفيني عن االعمار يف حمافظتكم".

بغداد_ متابعة : اأعلنت ع�سو جمل�ض النواب عن االحتاد الوطني الكرد�ستاين، االربعاء، 
انطالق مبادرة ن�سائية لت�سحيح العملية ال�سيا�سية يف اقليم كرد�ستان، م�سرية اىل ان 

املبادرة "ورقة �سغط" على احلكومة حلل االزمة احلالية يف االقليم.
وقالت �سيخ دلري، يف بيان �سحفي، ان "جمموعة من الن�ساء ومنظمات املجتمع املدين 
ونا�سطات يف حقوق املراة اطلقن مبادرة لت�سحيح العملية ال�سيا�سية وم�ساركة املراأة 
الفعلية اليجاد احللول لالزمة للم�ساكل التي يعانيها االقليم بعد الف�سل الذريع من قبل 

ال�سيا�سيني الرجال يف احلكومة".
على  �سغط  ورقة  لي�سكلن  الن�ساء  من  جمموعة  اختيار  "مت  انه  دلري  �سيخ  وا�سافت 
احلكومة حلل امل�ساكل واالزمة احلالية يف االقليم"، موؤكدًة انهن "ي�سعني اىل م�ساركة 
ايجابية خالل االنتخابات املقبلة جتاه املواطنني والعمل على حل م�ساكلهم عن قرب 

وانتزاع حقوق املراأة وت�رصيع القوانني التي حتميها يف املجتمع".

النائبة عن ائتالف دولة القانون فردو�ض العوادي، االأربعاء،  : دعت  بغداد_ متابعة 
االأمريكية،  القوات  �سد  الدولية  العدل  حمكمة  يف  ق�سائية  دعوى  رفع  اإىل  احلكومة 

متهمة اإياها باأنها �ست�ستمر ب�رصب احل�سد ال�سعبي وحماية االإرهاب.
وقالت العوادي يف بيان �سحفي ، اإن "تكرار ق�سف الطريان االأمريكي لقطعات احل�سد 
ال�سعبي �ساهد اإثبات ي�سطف مع ال�سواهد واالأدلة التي ميلكها العراق والتي اعرتفت 
التي  اأمريكا بوقوف قواتها مع داع�ض وكل ف�سائل االإرهاب يف العامل، بل هي  بها 
�سنعتها لتنفيذ م�ساريعها التق�سيمية"، داعية احلكومة اإىل "رفع دعوى ق�سائية يف 

حمكمة العدل الدولية �سد القوات االأمريكية".
واأ�سافت: "لو كانت هذه احلوادث املتكررة يف �رصب احل�سد والقوات العراقية بحجة 
اخلطاأ، حدثت يف اأية دولة اأخرى لكان اأول اإجراء تقوم به تلك الدولة هو طرد القوات 
االأمريكية"، مت�سائلة "هل ما زالت احلكومة العراقية حت�سن الظن بهذه القوات، وماذا 
تنتظر اأن تقوم به لت�سل اإىل قناعة باأن وجودها يف العراق هو الإنهاء هذا البلد وقواه 

املجاهدة؟".

وسط شكوك بنجاحها... بغداد تفتح أبوابها على مصراعيها للحوار مع أربيل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد املتحدث الر�سمي با�سم 
مكتب رئي�س الوزراء 

االعالمي، �سعد احلديثي، 
االربعاء، اأن امللفات اخلالفية 

مع اإقليم كرد�ستان مازالت 
عالقة، مبينا ان احلكومة ال 

تفاو�س او حتاور االقليم 
ب�ساأن اال�ستفتاء، يف حني 
طالب احلزب الدميقراطي 

الكرد�ستاين ب�سمانات عديدة 
مقابل تاأجيل اال�ستفتاء.

بغداد_ فاطمة عدنان 

حما�رصة  �ستكون  الكردية  "الدولة  ان  اىل  واأ�سار 
اإذ  العراقي  الداخل  وحتى  وتركيا  اي��ران  قبل  من 
والتبادل  واخل��روج  للتعامل  مرج  لديها  يوجد  ال 
اال�سكاليات  من  جمموعة  اىل  باال�سافة  التجاري 
التي قد ال ت�سهم يف جناح مثل هذا امل�رصوع"ولفت 
اأو  االنتباه اىل ان زيارة �سليماين هي مبثابة دعوة 
اجلوار  دول  اىل  مقلقة  ان��ذار  ر�سائل  تو�سل  دعاية 
املتحدث  اكد  �ساأن اخلنجر  الكردي".  ويف  والداخل 
عمر  العراق  يف  العربي  امل�رصوع  با�سم  الر�سمي 
احلمريي ان رئي�سه ال�سيخ خمي�ض اخلنجر ي�سعى من 
زيارته املرتقبة اىل بغداد لفتح مقر للم�رصوع فيها 
واالقامة يف العا�سمة، ويف وقت اكد فيه التحالف 
من  الكثري  له  �ست�سبب  اخلنجر  زي��ارة  ان  الوطني 
"املتاعب واالخطار"،املح جمل�ض الع�سائر املنتف�سة 
كل  يف  الزيارة  لهذه  �سيت�سدى  باأنه  "داع�ض"  �سد 
امل�رصوع  باأ�سم  الر�سمي  املتحدث  وق��ال  االح��وال. 
اجلورنال  معه  اجرته  ات�سال  يف  احلمريي  عمر 

امل�رصوع  "رئي�ض  اإن  عمان  االردنية  العا�سمة  من 
زيارته  خ��الل  من  ي�سعى  اخلنجر  خمي�ض  ال�سيخ 
يف  واالقامة  فيها  للم�رصوع  مقر  لفتح  بغداد  اىل 
العا�سمة بغداد، ف�ساًل عن �سعوره بان هنالك ازمة 
�سيا�سية مير بها البلد، لذا فانه يحاول تفكيك بع�ض 
اال�سكاالت يف العملية ال�سيا�سية من خالل اللقاءات 
واحلوارات التي �سيجريها" وتوقع احلمريي ان يزور 
ان  دون  من  اجل��اري،  ال�سهر  خ��الل  بغداد  اخلنجر 
جدول  ان  مبينًا  الزيارة،  لهذه  ثابتًا  موعداً  يحدد 
النواب  رئي�ض جمل�ض  لقاء  �سيت�سمن  الزيارة  اعمال 
مع�سوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  ورئي�ض  اجلبوري  �سليم 
الوطني  التحالف  ورئي�ض  النجيفي،  ا�سامة  ونائبه 
اعتقاده  عن  احلمريي  واعرب  احلكيم.  عمار  ال�سيد 
القب�ض  بالقاء  امر  اي  هنالك  يوجد  ال  باأنه  جازمًا 
من  املا�سية  املدة  طوال  منعه  والذي  اخلنجر  على 
زيارة بغداد، م�ستدركًا بانه �سيكون م�ستعداً للمثول 
او  مذكرة  اي  وجود  حال  يف  العراقي  الق�ساء  امام 
االن. من جانبه  يح�سم حتى  عليه مل  ق�سائي  ملف 
دول��ة  ائ��ت��الف  ع��ن  ال��ن��واب  جمل�ض  ع�سو  و���س��ف 

اىل  اخلنجر  زي��ارة  املالكي  �رصيف  علي  القانون 
من  ا�ستقباله  ا�ستحالة  موؤكداً  بال�"جرمية"،  بغداد 
وقال  املالكي.  نوري  اجلمهورية  رئي�ض  نائب  قبل 
باجرامه  معروف  اخلنجر  ل�"اجلورنال" ان  املالكي 
ال�سنوات  ط��وال  احلكومة  ا�سقاط  على  وحتري�سه 
احتل  عندما  لداع�ض  تاأييده  اخرها  وكان  املا�سية 
له حتى مع اجرامه  الثالث وظل موؤيداً  املحافظات 
مع مواطني تلك املحافظات، موؤكداً ان االكرث اجرامًا 

منه هو من ي�ستقبله من ال�سيا�سيني.
وتوقع املالكي بانه �سيتعر�ض اىل الكثري من املتاعب 
واالخطار يف زيارته املرتقبة اىل بغداد، مو�سحًا اأن 
هنالك الكثري من الراف�سني ميكن ان يتعر�سوا له او 
ي�سيبوه باأذى يف حال ا�رصاره على البقاء يف بغداد.
املنتف�سة  الع�سائر  جمل�ض  رئي�ض  رف�ض  ذلك  اىل 
اىل  اخلنجر  زي��ارة  الع�سايف  في�سل  "داع�ض"  �سد 
هامدة"اىل  "كجثة  بو�سوله  امله  عن  معربا  بغداد، 
زيارة  ل�"اجلورنال"ان  الع�سايف  وق��ال  العا�سمة. 
توقعها  ميكن  ال  فعل  ردة  �ستثري  بغداد  اىل  اخلنجر 
من  ان  موؤكداً  العراقي،  ال�سارع  يف  �سيا�سي  اي  من 

�ساهم وايد دخول داع�ض اىل العراق ال ميكن ان ينام 
بالت�سالح  رغبت  اذا  الدولة  اأن  اىل  م�سرياً  مطمئنا، 
مع اخلنجر وامثاله فهو �ساأن يخ�سها اما نحن فال 
ا�سحاب  االنبار  اه��ايل  ان  اعتبار  على  ذلك  ميكن 
ينتظرون  هم  بل  عنها،  التنازل  ميكنهم  وال  ق�سية 
ازاء من اجرم واوغل بدماء  الدولة  ما هي اجراءات 
ا�ستغرابه  عن  واعرب  يتحركون.  ثم  ومن  العراقيني 
من ا�ستقبال الدولة ملثل هذه ال�سخ�سيات التي كانت 
ترعى يف اغنام جنل النظام ال�سابق ليكون ال�سيا�سي 
هي  اين  ي�ساأل  من  ان  موؤكداً  البلد،  يف  لل�سنة  االول 
فاأجيبه  البعث  ي�ستخدمها  كان  التي  العراق  اموال 
اىل  اخلنجر.   خمي�ض  لدى  ايجادها  ي�ستطيع  باأنه 
�سني  تكتل  )اكرب  العراقية  القوى  احتاد  رحب  ذلك 
يف الربملان( بزيارة رئي�ض امل�رصوع العربي خمي�ض 
اخلنجر اىل بغداد .وقال النائب احمد امل�سهداين يف 
مقبل  ان"العراق  نيوز«  »اجلورنال  ل�وكالة  ت�رصيح 
على مرحلة م�ساحلة جمتمعية بني مكونات ما بعد 
حتريراالرا�سي من تنظيم " داع�ض " االإرهابي ومن 
املمكن ان ت�سب الزيارة يف امل�سلحة العامة للبلد ".
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