
�سيليمان  دوغال�س  بغداد  يف  االمريكي  ال�سفري  ابلغ   
وا�سنطن  دع��م  احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س 
اجراء االنتخابات العراقية يف موعدها وا�ستكمال حترير 

االأرا�سي من تنظيم داع�س االإرهابي.
 كما اأكد رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم، �رضورة 

اإجراء االنتخابات يف موعدها املقرر.
التحالف  ”رئي�س  اإن   وقال بيان ملكتب احلكيم، االحد، 
الوطني عمار احلكيم ا�ستقبل ال�سفري االأمريكي لدى بغداد 
دوغال�س �سيليمان، وبحث اجلانبان م�ستجدات االأو�ساع 
وحدة  وتعزيز  داع�س  �سد  واحلرب  وال�سيا�سية  االأمنية 

االأرا�سي العراقية”.
اإج���راء  ����رضورة  على”  اللقاء  خ��الل  احلكيم  و���س��دد   
اإق��رار  اأهمية  موؤكداً  املقرر،  موعدها  يف  االنتخابات 

القانون اخلا�س بها”.
مترير  اىل  ي�سعون  احلكمة  كتلة  “نواب  اأن  اإىل  وا�سار   
بناء  يف  وت�سهم  امل��واط��ن  حياة  مت�س  التي  القوانني 
االأمريكي دعم بالده  ال�سفري  الدولة”.  من جانبه، جدد 
ت�سجع  وا�سنطن  باأن  منوها   ، العراقية  االأرا�سي  لوحدة 
على اإدامة احلوار بني بغداد واربيل حلل امل�ساكل العالقة 
دعم  واأك��د    . موحدا  العراق  على  والبقاء  البلدين  بني 
بالده اإجراء االنتخابات العراقية يف موعدها وا�ستكمال 
االإرهابية.   داع�س  ع�سابات  دن�س  من  االأرا�سي  حترير 
قوات  �رضب  عن  حتدثت  التي  االأنباء  �سيليمان  ونفى 
التابع  ال�سهداء  �سيد  الدويل ف�سياًل من كتائب  التحالف 

للح�سد ال�سعبي.

وذكرت ال�سحيفة ان الواليات املتحدة اعربت يف 
اال�ستفتاء  اإجراء  كون  من  قلقها  عن  �سابق  وقت 
�سي�سبب ت�ستيت االفكار عن املهام االكرث اهمية، 
وهي الق�ساء على تنظيم داع�س بالكامل. م�سيفة 
"ال�سعب  وق��ال  لتيلر�سون،  ���رضح  ب���ارازاين  ان 
الكردي ما زال ينتظر �سمان حقوقه وم�ستقبله".

بان  بالتنويه  تاميز" تقريرها  "نيويورك  وانهت 
االوروب��ي  االحت��اد  ودول  املتحدة  "الواليات 
اال�ستفتاء  يف  بالتفكري  العراق  ان�سغال  من  قلقة 
ان  وكيف  اهمية،  االك��رث  االم��ور  عن  وابتعاده 
يف  الكردية  االقليات  مع  �سيتعار�س  اال�ستفتاء 

كل من �سوريا، وايران، وتركيا".
ويف هذا االإطار، اأكد بارزاين اأن وفدا من االإقليم 
امل�سائل  ح��ول  للتباحث  قريبا  ب��غ��داد  �سيزور 

املتعلقة مب�ستقبل العالقات.
وت�ساءل بارزاين ح�سب البيان "ما هي ال�سمانات 
التي من املمكن اأن يتم تقدميها ل�سعب كرد�ستان 
التي  البدائل  هي  وما  اال�ستفتاء،  تاأجيله  مقابل 

�ستحل حمل تقرير امل�سري ل�سعب كرد�ستان؟".
ال�سلمي  والتعاي�س  "ال�رضاكة  اأن  ب��ارزاين  وع��ّد 
مع  لكرد�ستان  الرئي�سي  الهدف  ي�سكل  كان  الذي 
التي  املتعاقبة  التاأريخية  املراحل  يف  العراق 
مر بها اجلانبان مل يتحقق، لذلك �سيم�سي �سعب 

كرد�ستان يف طريقه و�سيقرر م�سريه".
ويف 7 يونيو/حزيران، كان بارزاين قد اعلن اأنه 
الكردية  العراق  مناطق  يف  ا�ستفتاء  اإجراء  �سيتم 
دولة  اإقامة  على  املقبل  �سبتمرب/اأيلول   25 يف 

م�ستقلة.
فاإنه  ملزم،  غري  الت�سويت  اأن  من  الرغم  وعلى 
م�رضوعها  م�ستقلة  دول��ة  الإقامة  قاعدة  ي�سكل 
العراق حكما ذاتيا من  اأكراد  اأن نال  يختمر منذ 

حكومة بغداد بعيد حرب اخلليج عام 1991.
ويواجه االإعالن معار�سة من دول اإقليمية ت�سم 

اإليها،  العدوى  تنتقل  اأن  خ�سية  االأك��راد،  ماليني 
هي  اأرب��ع  دول  بني  اأ�سا�سا  االأك��راد  يتوزع  حيث 

تركيا والعراق واإيران و�سوريا.
وكان املبعوث الرئا�سي االأمريكي للتحالف �سد 
يوليو/  �سهر  يف  اأع��رب  ماكغورك  برت  داع�س، 
املتحدة  الواليات  معار�سة  عن  املا�سي،  متوز 
كرد�ستان  اإقليم  ا�ستقالل  على  ا�ستفتاء  اإج��راء 

العراق.
التحالف  اجتماعات  ختام  يف  ماكغورك  وقال 
يزال  ينته بعد، الأنه ال  اإن داع�س مل  وا�سنطن  يف 
ويف  كرد�ستان  اإقليم  جنوب  تلعفر  يف  منت�رضا 

احلويجة جنوبي كركوك.
الراهن  ال��وق��ت  يف  اال�ستفتاء  اإج���راء  اأن  وع��ّد 
�سيوؤدي اإىل زعزعة اال�ستقرار، م�سيفا: "ال نعتقد 

اإجراء  �سبتمرب..  يف  اال�ستفتاء  اإج��راء  ينبغي  اأنه 
هذا  ال�رضيع  الزمني  اجل���دول  وف��ق  اال�ستفتاء 
�سيوؤدي  عليها-  املتنازع  املناطق  يف  -ال�سيما 

اإىل زعزعة اال�ستقرار ب�سكل ملمو�س".
ين�س  العراقي  الد�ستور  اأن  اإىل  ماكغورك  واأ�سار 
على وجوب قيام حوار حلل هذه الق�سية، موؤكدا 

اأن وا�سنطن تدعم هذا اخليار.
وي��ت��م��ت��ع اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان -امل���ك���ون م��ن 3 
ذاتي منذ  العراق - بحكم  �سمايل  حمافظات يف 
ماليني   4.6 نحو  فيه  ويعي�س   ،1991 العام 

ن�سمة.
املحلية  امل���خ���اوف  لتخفيف  حم��اول��ة  ويف 
اإقليم  يف  ال��ب��ارز  ال��ق��ي��ادي  ق��ال  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 
ت�رضيحات  يف  زي��ب��اري  هو�سيار  كرد�ستان 

اال�ستفتاء  بنعم يف  املتوقع  الت�سويت  اإن  �سابقة 
�سيعزز موقف االإقليم يف املفاو�سات مع حكومة 
بغداد، ولكنه لن يوؤدي اإىل االنف�سال تلقائيا، وال 
ثالث  اأو  كركوك  منطقة  االأك��راد  ي�سم  اأن  يعني 

مناطق اأخرى متنازع عليها مع احلكومة.
كما اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون، االحد، 
ان م�رضوع اال�ستفتاء تراجع على امل�ستوى الدويل 
ب��ارزاين  عقلية  يف  �سوى  يبق  ومل  واالقليمي 
التم�سك  يحاول  ب��ارزاين  ان  اىل  م�سريا  وحزبه، 
رئا�سة  يف  ممكنة  مدة  اطول  للبقاء  باال�ستفتاء 

االقليم على الرغم من انه غري �رضعي.
البعيجي يف  االئتالف من�سور  النائب عن  وقال 
غري  الرئي�س  بارزاين  "م�سعود  اإن  �سحفي،  بيان 
التاآمري  وم�رضوعه  كرد�ستان  الإقليم  ال�رضعي 

الدويل  امل�ستوى  على  تراجع  قد  للبلد  التق�سيمي 
يتبق  ومل  كبري  برف�س  ووجه  ان  بعد  واالقليمي 
وحزبه"،  ال��ربزاين  عقلية  يف  اال  امل�رضوع  ه��ذا 
خالل  من  يحاول  ب��ارزاين  "م�سعود  ان  مو�سحا 
يف  ممكنة  مدة  اكرب  البقاء  باال�ستفتاء  مت�سكه 
رئا�سة االقليم وهو الرئي�س غري �رضعي بعد انتهاء 

املدة القانونية له".
"مت رف�س م�سعود بارزاين من قبل  اإنه  وا�ساف، 
رئي�سًا  به  القبول  وع��دم  بقوة  الكردي  ال�سارع 
التاآمري  اال�ستفتاء  مب�رضوع  فتوجه  لالقليم، 
ال�����س��ارع  ا�ستمالة  خ��الل��ه  م��ن  ي��ح��اول  ال���ذي 
ممكنة  م��دة  اط��ول  من�سبه  يف  للبقاء  ال��ك��ردي 
وتطبيق  الكردية  الدولة  وقيام  االنف�سال  بحجة 
خالل  من  دويالت  اىل  للبلد  التق�سيمي  امل�رضوع 

هذا اال�ستفتاء امل�سبوه".
واأو�سح بالقول، "بعد ان مت رف�س اال�ستفتاء على 
لبارزاين  يتبق  مل  واخلارجي  املحلي  امل�ستوى 
الذي  باال�ستفتاء  التم�سك  �سوى  احلاكمة  وا�رضته 
لن ياأتي بنتيجة تذكر �سوى حماولة تق�سيم البلد 
وجلب الدمار لالقليم، ومن ثم فان اال�ستفتاء لن 
االرا�سي  من  واحد  �سرب  ب�سم  ن�سمح  ولن  ينجح 
االقليم  اىل  عليها  واملتنازع  حتريرها  مت  التي 
يدركه  االم��ر  وه��ذا  كركوك،  حمافظة  خ�سو�سا 
جيداً م�سعود بارزاين ولكنه يحاول خلط االوراق 
قبل  م��ن  رف�سه  مت  ان  بعد  كر�سيه  يف  للبقاء 

ال�سارع الكردي".
الذي �سيزور  الوفد  "واما بخ�سو�س  وبني قائال، 
بغداد من قبل االقليم فانه لن يقدم او يوؤخر �سيئا 
اذا كان االمر يخ�س اال�ستفتاء او االنف�سال على 
ن�سمح  ولن  احمر  خط  العراق  �سيادة  ان  اعتبار 

بتق�سيم البلد نهائيًا".
ا�ستفتاء  اجراء  كرد�ستان  اقليم  حكومة  وتعتزم 
ايلول  من   25 يف  العراق  عن  االقليم  انف�سال 
املقبل على الرغم من الرف�س ال�سعبي واحلكومي 

واالقليمي الوا�سع له.

واشنطن تدعم إجراء االنتخابات العراقية في موعدها
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بغداد_ الجورنال نيوز

في مواجهة تهديدات إقليمية.. العراق يتحرك في مجلس األمن للحصول على تعويضات من الدول الداعمة لداعش

وزير الداخلية: هدف زيارتي إلى طهران 
هو االرتقاء بمستوى العالقات الثنائية

العثور على وثائق رسمية تعود لمواطنين 
في الموصل

دعوات لتشكيل لجنة عربية عليا إلعادة إعمار العراق

بغداد  بني  العالقات  اأن  االحد،  االأعرجي،  قا�سم  الداخلية  وزير  اأكد  متابعة:  بغداد_ 
اإيران هي زيارة ر�سمية �سيبحث خاللها  وطهران ا�سرتاتيجية،  مبينا اأن زيارته اإىل 
العالقات الثنائية واالإقليمية. وقال االعرجي اإن “زيارته اإىل اإيران هي زيارة ر�سمية 
ال�رضورية  االإج��راءات  جانب  اإىل  واالإقليمية  الثنائية  العالقات  خاللها  و�سيبحث 
لت�سهيل زيارة االأربعني احل�سيني”.  ويف ما يتعلق بق�سية اإعادة اإفتتاح منفذ خ�رضوي 
بحركة  املتعلقة  االإيرانية  بالطلبات  يتعلق  فيما  اإيجابي  “موقفنا  اإن  قال  احلدودي 

الزوار ومنا�سبة االأربعني”.
وا�ساف ان “هدف زيارته هو االإرتقاء مب�ستوى العالقات الثنائية وتبادل املعلومات 

والتن�سيق يف ق�سية مكافحة االإرهاب وتعزيز اأمن احلدود”.
اإىل  م�سرياً  العراق،  واحلكومة يف  لل�سعب  اإيران  تقدمه  الذي  الكامل  الدعم  اإىل  وا�سار 

وجود امل�ست�سارين االإيرانيني لدعم العراق يف حربه �سد االإرهاب وتنظيم داع�س.
كما ا�سار اي�سا اإىل اأنه �سيلتقي خالل زيارته اىل طهران باالإ�سافة اإىل وزير الداخلية 

رحماين ف�سلي عدداً من امل�سوؤولني االإيرانيني”.

الف وثيقة تخ�س مدنيي املو�سل كان   13 ال�رضطة املحلية على نحو  عرثت 
داع�س قد �سادرها منهم يف اجلانب االأمين من مدينة املو�سل بح�سب م�سدر 

امني.
وقال امل�سدر يف ت�رضيح �سحفي، ان ال�رضطة عرثت على هذه امل�ستم�سكات يف 

احياء امليدان والفاروق وال�سناعة القدمية والزجنيلي والثورة .
و�سهادات  املدنية  االأحوال  هويات  ت�سمنت  الوثائق  هذه  ان  امل�سدر  واو�سح 

اجلن�سية ا�سافة اىل بطاقتي ال�سكن والتموينية، وهويات ملوظفني،"
كما عرثت قوات ال�رضطة االحتادية،على م�ستودع ي�سم اأ�سلحة ومقذوفات يف 

ال�ساحل االمين ملدينة املو�سل.
 " �سحفي  بيان   يف  جودت  �ساكر  رائد  الفريق  االحتادية  ال�رضطة  قائد  وقال 
ان ا�ستخبارات ال�رضطة االحتادية عرثت على م�ستودع للذخرية احلربية خالل 
تفتي�س منطقة العكيدات" ، م�سرياً اىل :" ان امل�ستودع يحوي اكرث من 2000 

مقذوف متنوع احلجم وقاذفات انبوبية وا�سلحة م�سنعة حمليا".
االحتادية  لل�رضطة  التابعة  املتخ�س�سة  الهند�سية  الفرق  ان  جودت"  واأ�ساف 
توا�سل عمليات تطهري مناطق اجلانب االمين للمو�سل من االلغام واالفخاخ 

واملتفجرات واجنزت %45 من مهامها".

اإىل  االأحد،  امل�رضي،  النواب  جمل�س  يف  العربية  ال�سوؤون  جلنة  متابعة:دعت  بغداد_ 
"اإذا  اإنه  لها،  اللجنة يف بيان  العراق. وقالت  اإعمار  ت�سكيل جلنة عربية عليا الإعادة 
يف  التحتية  وبنيته  مرافقه  من  للعديد  وتدمري  دمار  اآثار  يعاين  اليوم  العراق  كان 
اأعقاب حربه الطويلة على االإرهاب، فاإننا يجب اأن نتذكر مو�سوعية اأن البداية كانت 
مع الغزو االأمريكى الغا�سم للعراق عام 2003 ومب�ساركة الواليات املتحدة وعدد من 
"العراق  اأن  واأ�سافت،  العربية كلها".  االأمة  تاآمروا على  اأن  بعد  املتواطئني  حلفائها 
اأ�سبح اليوم بحاجة ما�سة بعد اأن ا�ستقرت موؤ�س�ساته وبداأ يف ا�ستعادة عافيته واأو�سك 
يعيد  واأن  بالده  اإعمار  يف  يبداأ  اأن  والفنت  االإره��اب  وبذور  جذور  على  الق�ساء  على 
فوؤاد  العربية  ال�سوؤون  جلنة  وكيل  واأو�سح  رونقها".  التاريخ  عرب  املمتدة  حل�سارته 
للق�ساء  بداية جيدة  العراق  اإعمار  اللجنة الإعادة  "مبادرة  اأن  البيان،  اباظة، بح�سب 

على الفو�سى هناك ومّل �سمل الدول العربية".
النواب  مبجل�س  العربية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  خ�سري،  �سادية  النائبة  اأعلنت  حني  يف 
العراق، تلبية لدعوة  اإىل  العربي  العربي، عن �سفر وفد من الربملان  وع�سو الربملان 

الربملان العراقي، لبحث مبادرة "اإعمار العراق" مب�ساركة 12 دولة عربية.

إصرار بارزاني على االستفتاء يدفع واشنطن إلى إجراءات أوالها دبلوماسية 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حتدثت �صحيفة "نيويورك 
تاميز" االمريكية، االحد، 

حول ا�صرار اقليم كرد�صتان 
على اجراء اال�صتفتاء بالرغم 

من دعوة الواليات املتحدة 
اىل تاأجيله.

وافادت ال�صحيفة يف تقريرها 
الذي ترجمته »اجلورنال 
نيوز« ان وزير خارجية 

الواليات املتحدة "ريك�س 
تيلر�صون" دعا رئي�س االقليم 

"م�صعود بارازاين"، يف مكاملة 
هاتفية، اىل تاأجيل ا�صتفتاء 

الـ25 من �صبتمرب املقبل.

اعداد_ فاطمة عدنان

حمورابي  منظمة  رئي�س  راأي  تطابق  ذل��ك،  اىل 
يف  ا�سود  اخلبري  مع  وردا  وليم  االن�سان  حلقوق 
تاأخر العراق بتقدمي م�رضوع لتعوي�سه عن �سحايا 

وخملفات االرهاب من دول العامل.
وقال وردا ل�"اجلورنال" ان العراق خا�س معركة 
بالنيابة عن كل دول العامل خ�رض فيها الكثري من 
تاأخر  انه  اال  التحتية،  والبنى  واالم��وال  ال�سهداء 
له  تعوي�سات  تقدمي  ال��دول  من  الطلب  يف  كثرياً 
من جراء ما ح�سل له يف تلك املحافظات، م�سرياً 
واال  االره��اب  بدعم  تورطت  دواًل  هنالك  ان  اىل 
�سا�سعة  مناطق  حتتل  ان  ل�رضذمة  ميكن  كيف 
يف العراق لو مل يكن هنالك تواطوؤ دويل يف هذه 
التعوي�س  العراق طلب  العملية، مبينًا ان من حق 
دون  من  �سقطت  التي  الدماء  لقاء  الدول  تلك  من 
ذنب من كل املكونات ا�سافة اىل تدمري املدن عن 
ما  اال�ستخبارية  االجهزة  تقدم  وان  ابيها،  بكرة 
لديها من وثائق حول تورط دول معينة يف دعم 
هذه  ك�سب  من  البلد  متكن  والتي  الع�سابات،  تلك 

الق�سية �سدها.
عن  بدورها  ك�سفت  الربملانية،  اخلارجية  جلنة 

لالرهاب  الداعمة  ال���دول  الدان���ة  ع��راق��ي  حت��رك 
ال��دويل  االم��ن  �سقف جمل�س  ق��رار حتت  واإ���س��دار 
خ�سائر  من  بالعراق  حل  ما  عن  تعوي�سات  الخذ 
.وقال  الدوالرات  املليارات من  مئات  تبلغ  والتي 
ع�سو اللجنة خالد اال�سدي ل�»اجلورنال نيوز«، ان" 
طالبت  اخلارجية  وزارة  اىل  كتابا  رفعت  اللجنة 
قرار  ال�سدار  املتحدة  االأمم  لدى  بالتحرك  فيه 
العراق  داخ��ل  االإره��اب  دعمت  التي  ال��دول  يدين 
الدول  ادانة هذه  "، م�سريا اىل ان" القرار يت�سمن 
 " ان  كبرية".واأ�ساف،  مالية  تعوي�سات  واخ��ذ 
اكدت حتركها على هذا  العراقية  وزارة اخلارجية 
امللف يف الوقت الراهن مع الدول العظمى خا�سة 
االأوروبي  واالحتاد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

وذلك النها اكتوت بنار هذا االإرهاب.
الكلداين  ال�سعبي  املجل�س  ع�سو  نفى  جهته،  من 
جلوء  م�ساألة  ك��ارو،  لوي�س  االآ���س��وري،  ال�رضياين 
العراق اىل جمل�س االمن يف مطالبته مقا�ساة دول 

�ساندت االرهاب". 
اإنه "مل يرد  وقال كارو يف ت�رضيح ل�»اجلورنال« 
اىل جلنة العالقات اخلارجية النيابية واىل جمل�س 

النواب مثل هكذا مقرتح". 
واأ�ساف انه "ال توجد اي مقاطعة من قبل العراق 

ال�سكوك،  حولها  حت��وم  كانت  مهما  دول��ة  الأي��ة 
بناءة  عالقات  بناء  ب�سدد  "العراق  اأن  اىل  م�سريا 
يف  فتور  ت�سهد  كانت  التي  ال��دول  من  الكثري  مع 
العالقات مع العراق مثل "ال�سعودية" والتي كانت 

هناك مواقف مت�سددة ما بني البلدين".
واأكد ان "العراق بداأ يتطلع اىل لعب دور مركزي يف 
القرار ال�سيا�سي نتيجة لعودته اىل احل�سن العربي 
واالقليمي بعد قطيعة دامت عقوداً من الزمن". كما 
اأو�سح الباحث يف ال�ساأن العراقي، واثق الها�سمي، 
املوؤكد  من  "العراق  اأن  ل�»اجلورنال«  ت�رضيح  يف 
لديه ادلة تثبت تورط العديد من الدول باالرهاب 

لذا �سيتمكن من احل�سول على التعوي�سات".
االمر �سعب  فان  ذاته  الوقت  "لكن يف  وا�ستدرك، 
ت�رضح  دول��ة  توجد  ال  ان��ه  اعتبار  على  للغاية 
التي  االقليمية  ال��دول  وحتى  لالرهاب  بدعمها 
كانت ت�ساند داع�س".واأ�ساف اأن "هناك ادلة توؤكد 
تقول  ال��دول  هذه  الن  عليه  م�سيطر  غري  االمر  ان 

نحن كيف ن�ساند االرهاب وتعر�سنا له".
بها  يطالب  التي  التعوي�سات  ملف  يخ�س  وفيما 
يف  جاد  اأن"العراق  اىل  الها�سمي  ا�سار  العراق، 
والتي  عليه  املفرو�سة  الغرامات  اموال  ا�سرتجاع 
"العراق  ان  اىل  النظر  حق".ولفت  بوجه  تكن  مل 

ان  الدبلوما�سية  الطرق  خالل  من  حاليا  يحاول 
االقليمية  االطراف  هذه  بني  ثنائي  ب�سكل  يرتبها 
حتديدا، م�سريا اىل اأن العراق اذا ما و�سل اىل طريق 
�سوف  العراقية  احلكومة  ان  املوؤكد  فمن  م�سدود 

تقوم برفع دعاوى لدى حمكمة العدل الدولية".
والعراق  وا�سانيد،  خا�سة  ق��رارات  "وجود  وبني 
املا�سية  ال���ق���رارات  يف  كثري  ُظ��ل��م  ان��ه  يعتقد 
واعطى اكرث مما هو مطلوب منه". وتابع بالقول 
امل�سلوبة  العراقية  االموال  ا�سرتجاع  اإن"مو�سوع 
يف اخلارج يتطلب حتركا كبريا للحفاظ على امن 
"، يف وقت هناك اطراف كثرية  البالد واقت�ساده 
غري متفائلة بحجة عدم وجود جدية لدى احلكومة 

يف ا�سرتجاع تلك االموال".
واأكد انه "يف ظل الو�سع االقت�سادي املرتدي فاإن 
العجز  ل�سد  اخر  مورد  عن  للبحث  م�سطر  العراق 
اأكد  فقد  ال�سابق،  الراأي  عن  ببعيد  احلايل".ولي�س 
ت�رضيح  يف  املو�سوي،  مناف  ال�سيا�سي،  املحلل 
ل�»اجلورنال« اإنه "البد ان يكون هناك ملف قوي 
ان  تثبت  التي  والرباهني  االدلة  فيه جمموعة من 
هناك تورطًا حقيقيًا لهذه الدول يف هذه الق�سية".
واأ�ساف املو�سوي اأن "امل�ساألة الثانية هي هل ان 

املتورطني هم منظمات داخل هذه البلدان". 
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