
 اتهمت الهيئة التن�سيقية الرتكمانية العليا، االربعاء، 
مطالبة  بالف�ساد  ك��رمي،  الدين  جنم  كركوك  حمافظ 

ب�سحب الثقة عنه.
"اجلورنال"،  عليه  اطلعت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
اداري��ة  وخمالفات  ف�ساد  ق�سايا  ع��دة  "هناك  ان 
وقانونية قام بها حمافظ كركوك جنم الدين كرمي"، 
مطالبة "بحقوق الرتكمان و�سحب الثقة عن املحافظ 
وجمال�س  ال��ن��واب  جمل�س  اع�����س��اء  م��ع  والتن�سيق 
الدين  و���س��اح  وك��رك��وك  نينوى  يف  املحافظات 
اال�ستفتاء  اكرث جدية ترف�س  قرارات  ودياىل التخاذ 
والنواحي  االأق�سية  ملجال�س  املجال  ف�سح  وع��دم 

للتدخل يف ذلك ال�ساأن".
الوطني  االحت��اد  وخا�سة  الكردية  االط��راف  ودع��ت 
الكرد�ستاين والتغيري اىل "اإبعاد املحافظات املذكورة 
املكونات،  بني  االحتقان  يزيد  الذي  اال�ستفتاء  عن 

وادارة املحافظات بال�رشاكة والتوافق".
تكليفهم  مت  الرتكمان  االخ��وة  "بع�س  ان  واو�سحت 
لتنظيم اجتماع �رشيع مع ال�سيد رئي�س الوزراء لبيان 
نقاط اأ�سا�سية تخ�س اال�ستفتاء واالنف�سال، وتو�سيح 
التحركات يف مناطق خارج االقليم ومعلومات ب�ساأن 
تكليف البي�سمركة عنا�رش من “PKK”مبهام امنية 

يف املناطق الرتكمانية".
قبل  من  الزيارات  "تكثيف  قررت  انها  اىل  وا�سارت 
ال�سديقة  الدول  �سفارات  اىل  العليا  التن�سيقية  الهيئة 

واالمم املتحدة".
اعلنت  الرتكمانية  واالح��زاب  الكتل  اغلب  ان  يذكر 
خال اال�سبوع اجلاري رف�سها ا�ستفتاء كرد�ستان من 
ادخال  للرتكمان، رف�سوا خاله  بيان م�سرتك  خال 
اال�ستفتاء  �سمن  عليها  املتنازع  واملناطق  كركوك 

املزمع اجراوؤه يف ال� 25 من ايلول اجلاري.

التركمان يتهمون محافظ كركوك بالفساد ويطالبون بسحب الثقة عنه
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بغداد_ الجورنال  

المجلس األعلى يحذر من الصدام بين أبناء الشعب الواحد  الجبوري يدعو مفوضية حقوق اإلنسان إلى 
رصد أية تجاوزات على الحريات

العراق يرحب بقرار الجامعة العربية بشأن 
االستفتاء ويعده بمثابة “رسالة” لكردستان

تيار الحكمة يدعو إلى ضرورة استكمال الحوار بين 
بغداد وأربيل من دون اللجوء إلى قرارات متسرعة

بغداد_ متابعة اأكد تيار احلكمة الوطني، االربعاء، اأن اإجراء ا�ستفتاء االقليم املقرر يف 25 
ايلول اجلاري، يعّد تهديًدا لوحدة العراق، يف حني دعا اىل احلوار بني املركز واالقليم بعيًدا 

عن الت�سنجات ومن دون اللجوء اىل خطوات مت�رشعة.
ال�سيا�سي"،  مكتبه  اأع�ساء  مع  اجتمع  احلكيم  عمار  التيار  "رئي�س  ان  للحكمة  بيان  وذكر 
العراقية  ال�ساحة  ال�سيا�سية على  االو�ساع  ب�سكل م�ستفا�س  ناق�سوا  "املجتمعني  ان  مبيًنا 
املوافقة  والميكن  العراق  لوحدة  "تهديًدا  ذلك  عادين  كرد�ستان"،  ا�ستفتاء  ق�سية  ال�سيما 

عليه باي �سكل من اال�سكال".
وا�ساف انه "جرى خال االجتماع تاأكيد �رشورة ا�ستكمال احلوار بني املركز واالقليم حلل 
امل�سائل العالقة من دون اللجوء اىل قرارات مت�رشعة غري حم�سوبة قد تنتج عنها عواقب ال 

تخدم جميع االطراف".
وذكر املجتمعون بح�سب البيان ان "جميع امللفات املختلف عليها بني بغداد واربيل ميكن 
ان حتل وال يوجد امر م�ستع�ٍس، اذا ما احتكم اجلميع اىل لغة احلوار الهادئة وابتعدوا عن 

لغة الت�سعيد والتنابز والركون اىل مبداأ التنازالت املتبادلة وعدم التم�سك باالآراء".

العمل  اهمية  االربعاء،  اجلبوري،  �سليم  النواب،  جمل�س  رئي�س  اكد  متابعة:  بغداد_ 
على حماية حقوق املواطن العراقي يف العدالة وامل�ساواة واملواطنة، داعيا مفو�سية 
اأية جتاوزات على احلريات. وقال مكتب رئي�س الربملان  حقوق االإن�سان اىل ر�سد 
يف بيان �سحفي، اإن "اجلبوري ا�ستقبل يف مكتبه االربعاء، اع�ساء املجل�س اجلديد 
"جرى خال اللقاء ا�ستعرا�س ملفات حقوق  ملفو�سية حقوق االن�سان"، مبينا انه 
امل�ساكل  وحجم  تتنا�سب  منا�سبة  حلول  و�سع  على  والعمل  العراق  يف  االن�سان 
واالنتهاكات  التجاوزات  وك�سف  املواطنني  حقوق  حفظ  اىل  باالإ�سافة  املوجودة، 
حقوق  مفو�سية  "تعمل  ان  على  الربملان،  رئي�س  و�سدد  لها".  يتعر�سون  التي 
االن�سان على حماية حقوق املواطن العراقي يف العدالة وامل�ساواة وحقوق املواطنة، 
"بذل  اىل  املفو�سية  داعيا  والطفل"،  واال���رشة  امل��راأة  حقوق  بحماية  واالهتمام 
جهود اأكرب لن�رش ثقافة حقوق االن�سان وحمايتها ومكافحة االنتهاكات ور�سد اأي 
جتاوزات على احلريات املدنية التي حت�سل بحق املواطنني العراقيني". وا�ساف ان 
"ما تعر�س له ابناء املناطق التي �سيطر عليها داع�س يتطلب عما ا�ستثنائيا لر�سد 
االنتهاكات التي جرت على يد هذا التنظيم، وجرائم االبادة اجلماعية التي تعر�ست 
برامج  والعمل على تهيئة  االرهابي،  التنظيم  �سيطرة هذا  االقليات حتت وطاأة  لها 

الإعادة تاأهيل املت�رشرين نف�سيا وبدنيا من جراء هذه االنتهاكات".

بغداد_ متابعة: رحب مندوب العراق يف اجلامعة العربية حبيب ال�سدر، االأربعاء، بقرار 
جامعة الدول العربية ب�ساأن ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان العراق، عادا اياه مبثابة “ر�سالة” 
لقيادة االإقليم برف�س العرب لهذا امل�رشوع. وقال ال�سدر يف ت�رشيح متلفز، اإن “قرار 
الدول  من  ر�سالة  اال�ستفتاء  م�رشوع  برف�س  العربية  الدول  بجامعة  الوزاري  املجل�س 
العربية باأجمعها باأن العرب قلقون من هذا اال�ستفتاء ونتائجه وما قد يرتتب عليه”، 
م�سريا اإىل اأن “القرار يدل على وقوف العرب اإىل جانب احلكومة العراقية واإجراءاتها”. 
واأ�ساف ال�سدر وهو �سفري العراق يف م�رش، اأن “اال�ستفتاء خطوة تعرقل جهود احلكومة 
العراقية يف حماربة االإرهاب والق�ساء عليه”، الفتًا النظر اإىل اأن “العامل ينتظر حترير 
اأبو  اأحمد  العربية  الدول  العام جلامعة  االأمني  العراقية”. وكان  االأرا�سي  ما تبقى من 
الغيط اأعلن، ا�سدار جمل�س اجلامعة قراراً ب�ساأن ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان العراق، مبينا 

اأن القرار يتم�سك بوحدة العراق.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ن�صرت �صحيفة “نيويورك 
تاميز” االمريكية، االربعاء، 

تقريرًا حول رف�ض احد ا�صحاب 
النفوذ يف اقليم كرد�صتان، 

ال�صتفتاء اال�صتقالل.
وا�صارت ال�صحيفة يف تقريرها 

الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، 
اىل ان ان قرار ت�صويت الـ5 
ماليني مواطن كردي مازال 

جمهوال، مع ازدياد املنا�صرين 
حلملة “حراك ال لال�صتفتاء”. 

باال�صافة اىل ت�صبب رف�ض حكومة 
بغداد )الغنية باحتياطي النفط( 
بقلق �صديد يف نفو�ض املواطنني 

االكراد، خوفا من تدهور وافال�ض 
االقليم بعد تخلي بغداد عنه.

“�سا�سوار  االقليم  اهم جتار  احد  ان  ال�سحيفة  وافادت 
الراف�سني  ق�سية  تبنى  ع��ام��ا،   39 الواحد”،  عبد 
قبل  من  بال�”خائن”  تلقيبه  من  وبالرغم  لا�ستفتاء. 
انه  اال  ب���ارزاين،  ك�عائلة  ال�سيا�سيني  احلركة  اع��داء 
ال�سيا�سية  اال�ستقال  خماطر  �رشح  عاتقه  على  اخذ 
وامانة،  م�سداقية  بكل  الكردي  لل�سعب  واالقت�سادية 

عك�س ما بادر به “بارزاين”.
ونقلت ال�سحيفة عن “�سا�سوار”، يف خماطبته للح�سود 
اقليم  �سينقذ  ب�)كا(  “الت�سويت  ال�سليمانية  ملعب  يف 
كرد�ستان من االنهيار”، م�سيفا “لن يحقق اال�ستقال 
تخلي  عواقب  من  حمذرا  اال�ستقرار”،  عدم  غري  �سيئا 

بغداد والدول املجاورة عن االقليم.
اقليمه  ا�ستقال  �سد  “�سا�سوار” لي�س  اأن  املوؤكد  ومن 
ب�”نعم  الت�سويت  ان  يعتقد  لكنه  البعيد،  املدى  على 
االن”، �سيزيد من م�ساكل ال�سعب الكردي يف كرد�ستان 
وتركيا.  وايران  و�سوريا  العراق  من  كل  مع  وخارجه، 
وال يعّد نف�سه الوحيد املعار�س حلركة بارزاين وحزبه 
ال�سعب  ان  ويعتقد  اال�ستفتاء،  باجراء  الدميوقراطي 
الذاتية،  ب���ارزاين  حركات  مع  متوافق  غري  ال��ك��ردي 

و�سي�سعدون بوجود من يتكلم با�سمهم.
جناح  ن�سب  لتدين  اهتمامه  ع��دم  “�سا�سوار”  وب��ني 
اعماله بعد ان متت مهاجمته وانتقاده من قبل العديد 
من افراد كرد�ستان ال�سيا�سيني، حني قال “انا ال اهتم 
لكل ذلك، املهم هو اعتقادي بوجود طريق اخر واف�سل 

لاقليم”.
و�سلطت ال�سحيفة ال�سوء على تاأثر وتفاجوؤ العديد من 
اعادة  القرار  هذا  م�سببا  بغداد،  حكومة  بقرار  االكراد 
تفكريهم مب�ستقبل جمهول القليم كرد�ستان. كما يقلق 
البع�س من زيادة اال�ستفتاء لل�سلطة الرا�سخة لبارزاين، 

املتم�سك بكر�سي الرئا�سة منذ عام 2005.

لي�س  كرد�ستان  “ا�ستقال  بان  املعار�سني  احد  ونوه 
مل�سلحة ال�سعب الكردي، بل هو لزيادة قوة دكتاتوره”، 
و�سببا  وجن�سية،  كرديًا،  نريد جوازاً  “جميعنا  م�سيًفا 
للقوة  عر�س  فقط  هو  اال�ستقال  االن،  لكن  للفخر، 
وال�سلطة لبارزاين وحا�سيته، ملاذا يرغب بارزاين بخلق 
�سو�ساء ب�ساأن ا�ستفتاء مرفو�س من قبل ن�سف ابناء 

�سعبه ودول العامل، ذلك لت�سليل ال�سوؤون االخرى”.
ال�سلل  �سبب  “اال�ستفتاء  ان  اخر  معار�س  ا�ساف  كما 
لكرد�ستان، كما مل يحدث من قبل”، وان اقت�ساد اقليم 
اال�ستقال،  طلب  وقبل  الديون،  يف  غارق  كرد�ستان 
امل�ستقبلية  دول��ت��ه  ي��ه��يء  ان  ب����ارزاين  على  يجب 

اجل�سيمة،  واالخ��ط��اء  امل�ساكل  لتفادي  اقت�ساديا، 
على  رئي�سي  ب�سكل  االقليم  اقت�ساد  اعتماد  عن  ف�سا 
نية تركيا احل�سنة، وال توجد اي اتفاقيات، عند تغيري 
�سي�سمد  باال�ستقال، وكم  االقليم  �سي�ستمر  ذلك، كيف 
قبل االنهيار التاريخي، من هو املتاأثر الوحيد، ال�سعب 

الكردي ال اكرث".
احد  تاميز” عن  “نيويورك  نقلت  تقريرها  ختام  ويف 
“اال�ستقال  قوله  اربيل،  يف  االمريكية  اجلامعة  افراد 
هو حلمنا الوحيد، لكن لي�س كالذي يح�سل االن، نحلم 
بتحقيقه بطرق منطقية و�سليمة العقل، بطرق لن تدمر 
�سعب واقت�ساد االقليم، ف�سا عن كون بارزاين القائد 

غري ال�سائب لتوجيه ا�ستفتاء اال�ستقال”.
العبادي،  الوزراء حيدر  رئي�س جمل�س  دعا  من جانبه 
احلوار  باب  لفتح  بغداد  زيارة  اىل  الكردية  القيادات 
م�سعود  افتعلها  التي  اال�ستفتاء  الزمة  حلول  وايجاد 

بارزاين، يف حني جدد رف�سه للم�رشوع.
يعقده  الذي  اال�سبوعي  املوؤمتر  خال  العبادي  وقال 
على  تاأكيده  جدد  ال��وزراء  "جمل�س  ان  ببغداد  مبكتبه 
عدم د�ستورية ا�ستفتاء كرد�ستان"، الفتًا النظر اىل ان 

"فر�س االمر الواقع بالقوة امر مرفو�س".
االقليم  قبل  من  كركوك  نفط  "ت�سدير  ان  وا�ساف 
اىل  الكردية  "القيادات  داعيا  للد�ستور"،  خمالف 

املجيء اىل بغداد لفتح باب احلوار".
االتفاق عليه بني  "هناك د�ستور جرى  العبادي  وذكر 
كل العراقيني فا ميكن القيام بخطوات انفرادية، واإذا 
ولي�س  العراقيني  لكل  فليكن  ا�ستفتاء  من  بد  ال  كان 

للكرد فقط".
اإىل  االأ�سبوع املقبل  "�سيتوجه  اأنه  اإىل  العبادي  واأ�سار 
مل�رشوع  دعمًا  تقدم  "حكومته  ان  م�سيفًا  نيويورك"، 

اأممي يجرم داع�س وكل من ميوله".
ولكن القيادية يف التحالف الكرد�ستاين ا�سواق اجلاف، 
الربملان  وان  اال�ستفتاء،  يف  ما�سون  الكرد  اأن  اأكدت 

و�سع نف�سه يف موقف حمرج مرة اخرى.
"الربملان  اإن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  اجل��اف  وقالت 
بعد  حمرج  مبوقف  اخ��رى  مرة  نف�سه  و�سع  العراقي 
وذلك  كرد�ستان  ا�ستفتاء  قرار  على  الت�سويت  رف�سه 
يف  ما�سون  "الكرد  اأن  على  موؤكدة  د�ستوريته"،  لعدم 

اال�ستفتاء".
واأ�سافت، اأن "رف�س الربملان الت�سويت على اال�ستفتاء 
العراقي"،  لل�سعب  فر�س  ا�سقاط  ر�سالة  توجيه  غايته 
م�سرية اإىل اأن "املادة 146 يف الد�ستور العراقي تن�س 
على عدم تقييد احلق واحلرية اال بقانون وان ال مي�س 

القانون".
الثاثاء،  اأم�����س  م��ن  اأول   ، ال��ن��واب  جمل�س  و���س��وت 
باأغلبية اأع�سائه برف�س اال�ستفتاء على ا�ستقال اإقليم 
كرد�ستان املقرر يف اخلام�س والع�رشين من �سبتمرب/ 

اأيلول اجلاري".
واأعرب رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري عن رف�سه 
اال�ستفتاء واإلزام رئي�س الوزراء حيدر العبادي باتخاذ 
جميع التدابري التي حتفظ وحدة العراق، والبدء بحوار 

جاد ملعاجلة امل�سائل العالقة بني بغداد واالإقليم ".
80 نائبا برملانيا  الت�سويت بناًء على دعوة   وقد مت 
اأعمال  ج��دول  على  كرد�ستان  اإقليم  ا�ستفتاء  لو�سع 

جل�سة الربملان ".

الداعمون لحركة “كال لالستفتاء” في كردستان يصفونه بالمدمر لإلقليم
وسط تعنت بارزاني بإجرائه..

بغداد_ دانيا رافد وفاطمة عدنان

 
 حذر املجل�س االعلى اال�سامي، االربعاء، من 
ابناء  بني  ال�سدام  اىل  االو�ساع  دفع  خطورة 
العراقي  ال�سعب  الواحد، ويف حني دعا  ال�سعب 
العراق  لتق�سيم  الراف�س  موقفه  اإع��ان  اىل 
بالو�سائل ال�سلمية، طالب رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي بالتحرك �سمن م�سوؤولياته الد�ستورية 

ملنع اية مقدمات توؤدي اىل التق�سيم.
بيان  يف  للمجل�س  القيادية  الهيئة  وقالت   
"عقدت  اإن��ه��ا   ، عليه"اجلورنال"  اط��ل��ع��ت 
اجتماعا مهمًا حول التطورات االخرية اخلطرة 
وقلق  باإهتمام  وتابعت  العراق،  كرد�ستان  يف 
اال�ستفتاء  التطورات اخلطرة االخرية يف ملف 

على انف�سال اقليم كرد�ستان العراق، وخا�سًة 
التحركات الع�سكرية االخرية باجتاه حمافظة 
االقليم  رئي�س  عليها  اأق���دم  ال��ت��ي  ك��رك��وك 

والت�سعيد االإعامي املرافق لها".
 واأ�ساف البيان ، "ننبه ال�سعب العراقي و�سكان 
االقليم ب�سكل خا�س اىل خطورة دفع االو�ساع 
اىل ال�سدام بني ابناء ال�سعب الواحد وما جتره 
على  وخيمة  واث��ار  تبعات  من  ال�سيا�سة  هذه 
"رف�س  موؤكدة  غريهم"،  قبل  الكرد  االأُخ���وة 
االأمر  فر�س  ل�سيا�سة  القاطع  االعلى  املجل�س 

الواقع بالقوة".
 وتابع البيان، "نكرر رف�سنا القاطع مل�رشوع 
مع  وتعار�سه  االنف�سال  على  اال�ستفتاء 
يف  وبحما�سة  ال��ك��رد  �ساهم  ال��ذي  الد�ستور 

مع  امل�رشوع  هذا  وتناق�س  واق��راره،  كتابته 
تتطلب  مرحلة  يف  العليا  الوطنية  امل�سالح 
توجيه كل البنادق والطاقات �سوب االرهاب 
العراق  بناء  اإع��ادة  ونحو  وداعميه،  الداع�سي 
اىل  العراقي  ال�سعب  ابناء  داعية  وازدهاره"، 
العراق  لتق�سيم  الراف�سة  مواقفهم  "اعان 
اىل  الثاث  والرئا�سات  ال�سلمية،  بالو�سائل 
الإع���ان موقفهم  وال��ع��اج��ل  اجل���اد  ال��ت��ح��رك 

الوا�سح".
ب�"التحرك  ال��وزراء  رئي�س   ، البيان  وطالب   
�سمن م�سوؤولياته الد�ستورية ملنع اية مقدمات 
توؤدي اىل تق�سيم العراق'، م�سددة على �رشورة 
اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزي��ر  'تكثيف 
التي  املخاطر  لتو�سيح  الدبلوما�سي  اجلهد 

تهدد وحدة العراق وخا�سة التحرك على دول 
احلكومة  مواقف  دعم  منها  والطلب  املنطقة 

املركزية الد�ستورية".
االعلى،  للمجل�س  القيادية  الهيئة  وطالبت   
يف  املبادرة  زمام  ب�"اأخذ  الوطني  التحالف 
العراق  وح��دة  عن  للدفاع  الوطنية  ال�ساحة 
وبقية  والرتكمان  وال��ك��رد  العرب  وم�سالح 
املجل�س  حر�س  موؤكدة  املجتمعية"،  مكوناته 
وكل  للكرد  امل�رشوعة  امل�سالح  "على  االعلى 
اإقليم كورد�ستان العراق كحر�سنا على  �سكان 
اأن  كما  واجلنوب،  الو�سط  يف  اأهلنا  م�سالح 
االزمات  وكل  االزمة  الوحيد حلل هذه  اخليار 
�سمن  وامل�سوؤول  اجل��اد  احل��وار  هو  الوطنية 

�سقف الد�ستور وم�سالح الوطن العليا".

بغداد_ الجورنال 


