
علي  ال��ل��واء  ال��راف��دي��ن  عمليات  قائد  اأع��ل��ن 
يف  امنية  عملية  ان��ط��اق  ال�سبت،  دب��ع��ون، 
بادية ال�سماوة  بحثا عن ارهابيني ا�ستهدفوا 
مركز  النا�رصية  مدينة  غربي  فدك  �سيطرة 

حمافظة ذي قار.
نيوز«  ل�»اجلورنال  دبعون  علي  اللواء  وقال 
)ال�سبت(  اليوم  فجر  انطلقت  “العملية  ان  
ال�ستهداف  ال�رصطة  م��ن  وا�سعة  مب�ساركة 
مناطق متعددة يف البادية التي تبعد اأكرث من 

35كم غربي حمافظة ذي قار” .
�سمن  تاأتي  “العملية  اأن  دبعون  واأ���س��اف 
االأمن  قوات  قبل  من  الرامية  امل�ساعي  اإطار 
النا�رصية  بتفجر  املت�سببني  على  للقب�ض 

وقتل االأبرياء”.
على  ح�سلت  االأمنية  “القوات  ان  اىل  وا�سار 
مطلوبني  وج��ود  ت��وؤك��د  موثوقة  معلومات 
مرتبطني بتنظيم “داع�ض” يف اأطراف البادية 

، ومنها نفذوا جرميتهم الب�سعة” .
قيام  املا�سي،  اخلمي�ض  ق��ار،  ذي  و�سهدت 
�سيارتني  ي�ستقلون  ع�سكري  بزي  م�سلحني 
الدويل  الطريق  اإىل مطعم يقع على  بالدخول 
النار  واإط���اق  املحافظة،  غ��رب��ي  ال�رصيع 
ثم  ومن  بداخله،  املوجودين  على  ع�سوائيا 
بني  فا�سلة  �سيطرة  اإىل  ذل��ك  بعد  توجهوا 
اإحدى  تفجري  على  واأقدموا  واملثنى  قار  ذي 

العجلتني.
تنظيم  تبناه  الذي  امل��زدوج  الهجوم  واأ�سفر 
�سخ�سا   59 ا�ست�سهاد  عن  الحقا،  “داع�ض” 
اإيرانيون،  اآخرين بينهم زائرون   96 واإ�سابة 

بح�سب مديرية �سحة ذي قار.

انطالق عملية أمنية في بادية السماوة بحثًا عن إرهابيين
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بغداد_ خاص

وسط رفض أوروبي... حركة التغيير تعد خطوة تفعيل برلمان اإلقليم عودة إلى الوراء  الوركاء النيابية: الوفد المجتمع مع بارزاني ال 
يمثل ”سهل نينوى”

الجبوري واألعرجي يبحثان مستجدات الواقع 
السياسي واألمني في البالد

التحالف الوطني يحّمل بارزاني وميليشياته 
مسؤولية الخروقات األمنية في العراق

بغداد_ متابعة: حّمل ع�سو التحالف الوطني النائب حممد ال�سيهود، ال�سبت، “رئي�ض 
اقليم كرد�ستان )املنتهية واليته( م�سعود بارزاين وميلي�سياته م�سوؤولية اخلروقات 

االمنية يف العراق”.
وقال ال�سيهود يف بيان �سحفي  ان “فاقد ال�رصعية م�سعود بارزاين وزبانيته هم 
�رصكاء يف دعم االرهاب واالرهابيني وهم يتحملون م�سوؤولية قتل االبرياء من ابناء 

ال�سعب العراقي يف جميع املحافظات”.
تاأوي  التي  االرهابية  احلوا�سن  اخطر  احد  تزال  وما  كانت  “اربيل  ان  وا�ساف، 
املو�ساد  وموؤ�س�سات  مكاتب  وت�سم  ال�سدامي  والبعث  والقاعدة  داع�ض  قيادات 

اال�رصائيلي الراعي ال�رصعي لارهاب يف العامل “.
وبني ان “العمل االرهابي اجلبان الذي تعر�ست له حمافظة ذي قار كان خمططا له 
ال�سغال احلكومة االحتادية عما يجري يف اقليم كرد�ستان من خروقات د�ستورية 
وقانونية ، ومن ثم ال ميكن ان ن�ستبعد ان يكون بارزاين هو العقل املدبر لذلك كما 
كان يف ال�سابق، على اعتبار ان االرهاب هو الورقة الفا�سلة التي كان يعول عليها 

بارزاين وزبانيته لتفكيك العراق وتق�سيمه واحتال ارا�سيه “.
“فاقد ال�رصعية قد احتفظ بالع�سابات االرهابية التي هربت من  تلعفر  وتابع ان 
عمليات  لتنفيذ  جديد  من  تنظيمها  اعاد  ثم  ومن  ميلي�سياته،  اىل  انف�سها  و�سلمت 

ارهابية جديدة يف العراق “.

امل�سيحي  املكون  ) عن  “الوركاء” الربملانية  كتلة  اأكدت  نيوز:  اجلورنال  بغداد_   
الق�ساء  كرد�ستان ال متثل مكونات  اىل  نينوى  �سهل  وفد من  ان” زيارة  ال�سبت،   )
واليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ض  اليه  دعا  الذي  اال�ستفتاء  اجراء  راف�سة 
م�سعود بارزاين فيه.  وقال النائب عن الكتلة جوزيف �سليوا يف ت�رصيح ل� »اجلورنال 
نيوز« ان”مناطق �سهل نينوى تعي�ض حالة اإن�سانية �سعبة وال ميكن اجراء اال�ستفتاء 
بارزاين ال ميثل  زار كرد�ستان واجتمع مع  الذي  النظر اىل ان” الوفد  فيها” الفتًا 
اهايل �سهل نينوى وامنا ميثل نف�سه “. واأ�ساف ان”موقف املكونات يف �سهل نينوى 
“عدم قدرة احد  وا�سح وراف�ض رف�سا قاطعا اجراء ا�ستفتاء يف مناطقهم” موؤكداً 
اإقليم كرد�ستان م�سعود  واكد رئي�ض  �سهل نينوى” .  اهايل  اإرادته على  على فر�ض 
بارزاين )املنتهية واليته( يوم ال�سبت ان املكونات يف �سهل نينوى هي من �ستقرر 
م�سري االن�سمام اىل دولة كورد�ستان امل�ستقلة او البقاء مع العراق عرب اال�ستفتاء 

املقرر اجراوؤه يوم 25 من �سهر اأيلول اجلاري .

التيار  يف  القيادي  مع  اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�ض  رئي�ض  بحث  متابعة:  بغداد_ 
ال�سدري نائب رئي�ض الوزراء ال�سابق بهاء االعرجي عددا من املوا�سيع التي تهم اخر 

امل�ستجدات يف الواقع ال�سيا�سي واالمني يف الباد .
وقال بيان ملكتب اجلبوري، ان ”رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري التقى نائب رئي�ض 
الواقع  ا�ستعرا�ض م�ستجدات  اللقاء  ال�سيد بهاء االعرجي، وجرى خال  ال�سابق  الوزراء 

ال�سيا�سي واالمني يف الباد، و�سري عمل موؤ�س�سات الدولة و�سبل االرتقاء بها” .
االطراف  جميع  جهود  تظافر  اهمية  اكدا  واالعرجي  اجلبوري   ” ان  البيان  وا�ساف 
اأجواء  واإ�ساعة  احلوار  الباد من خال  بها  التي متر  التحديات  ال�سيا�سية يف مواجهة 
الثقة، والتعاون بني القوى ال�سيا�سية كافة وان انت�سارات قواتنا االمنية �ست�سكل دافعًا 

الأبناء الوطن من اجل اعادة احلياة اىل املناطق املحررة” .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلنت خلية الإعالم احلربي، 
ال�سبت، انطالق عملية ع�سكرية 

لتحرير منطقة عكا�سات وفتح 
الطريق ال�سريع باجتاه املنطقة 

وتاأمني احلدود الدولية للمنطقة.
وقال نائب قائد العمليات امل�سرتكة 

الفريق قوات خا�سة الركن 
عبد المري ر�سيد يارالله يف 

بيان اطلعت عليه »اجلورنال «،  
املتمثلة  اجلي�ش  قوات  “�سرعت 

بقيادة عمليات النبار وقوات 
احل�سد ال�سعبي وقوات احلدود 
بعملية وا�سعه لتحرير عكا�سات 

وفتح الطريق من الطريق ال�سريع 
باجتاه عكا�سات وتاأمني احلدود 
الدولية ل�سمال منطقة عكا�سات”.

باأن  االأنبار،  حمافظة  يف  اأمني  م�سدر  اأف��اد  كما   
جتمعات  ا�ستهدف  مكثفا  ومدفعيا  جويا  ق�سفا 
عكا�سات  ناحية  يف  �سده  وخطوط  داع�ض  تنظيم 
عنا�رص  ه��روب  عن  اأن��ب��اء  و�سط  املحافظة  غربي 
التحالف  “طائرات  اإن  امل�سدر  وق��ال  التنظيم. 
اليوم، جتمعات  مبكر من �سباح  منذ وقت  تق�سف، 
حني  يف  كثيف،  ب�سكل  عكا�سات  ناحية  يف  داع�ض 
اخلا�سة  ال�سد  خطوط  العراقية  املدفعية  تق�سف 
عن  اأنباًء  “هناك  اأن  امل�سدر،  واأ�ساف  بداع�ض”. 
هروب مقاتلي داع�ض اىل خارج منطقة عكا�سات”. 
ويف �سياق مت�سل اكد الناطق الر�سمي با�سم احل�سد 
التحرير من  ال�سعبي احمد االأ�سدي، انطاق عمليات 
عليه  اطلعت  بيان  يف  اال�سدي  وقال  حماور.  اربعة 
»اجلورنال «،  انه “بهمة االبطال وب�سالة ال�سجعان 
احلدود،  وق��وات  ال�سعبي  واحل�سد  اجلي�ض  قوات  من 
انطلقت ومن اأربعة حماور، عمليات حترير عكا�سات 
وفتح الطريق بني عكا�سات والطريق ال�رصيع وتاأمني 
احلدود الدولية �سمال عكا�سات وتطهري هذه املنطقة 

اال�سرتاتيجية من الدواع�ض”.
واو�سح ان “هذه العمليات البطولية تاأتي ا�ستكماال 
لانت�سارات النوعية واإحكامًا لطوق التحرير الكامل 
لبوا�سلنا  ومباغتا  �رصيعا  وردا  العراقية  لارا�سي 
من  االبرياء  ا�ستهدفت  التي  االرهابية  العملية  على 
امني  م�سدر  اأفاد  جانبه  من  النا�رصية”.  يف  اهلنا 
االمنية  القطعات  بان  االنبار  حمافظة  يف  م�سوؤول 
عكا�سات  منطقة  تطهري  مبعارك  كبري  ب�سكل  تتقدم 
تنظيم  عنا�رص  من  مقاومة  دون  من  االنبار  غربي 

“داع�ض” االرهابي .
وقال امل�سدر ملرا�سل »اجلورنال نيوز« ان” القوات 
و�سكة  االربعني  منطقة  حمور  من  تقدمت  االمنية 

القطار ومن جهة ق�ساء الرطبة ومن حمور املجمع 
ال�سكني ومل تتعر�ض القطعات الع�سكرية الي مقاومة 
من عنا�رص التنظيم االرهابي ما يدل على هروبهم 
القوات  ان”  امل�سدر  وا���س��اف  راوه”.  ق�ساء  اىل 
االمنية من اجلي�ض وافواج الطوارئ �رصعت بتاأمني 
عكا�سات  حم��اور  يف  الرئي�سية  وامل��داخ��ل  الطرق 
االرتال  دخول  ل�سمان  النا�سفة  العبوات  وتفكيك 
لتحريرها”.  عكا�سات  منطقة  عمق  اىل  الع�سكرية 
بدوره اعلن قائد عمليات االنبار اللواء الركن حممود 
غربي  عكا�سات  منطقة  تطهري  معارك  ان  الفاحي، 
“داع�ض”  تنظيم  عنا�رص  ومقاومة  م�ستمرة  االنبار 

“القوات الربية �ستحرر  االرهابي �سعيفة، مبينا ان 
وقال   . املقبلة”  القليلة  ال�ساعات  خال  املنطقة 
“القوات  ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ملرا�سل  الفاحي 
العوائل املدنية،  اآمنة الخاء  االمنية جهزت ممرات 
ونتوقع وجود اعداد قليلة من املدنيني يف املنطقة 
مع قلة اعداد عنا�رص التنظيم الذين هربوا اىل ق�ساء 
راوه وعنه والقائم منذ ايام م�ست”. وا�سار الفاحي 
“تقاطع عكا�سات ومداخل وحماور املنطقة  ان  اىل 
لقوات  الهند�سي  النا�سفة، واجلهد  بالعبوات  مفخخة 
اجلي�ض م�ستمر بعملية املعاجلة والتفكيك”. يف حني 
،عن  االنبار  عمليات  قيادة  يف  امني  م�سدر  ك�سف 

وال�رصطة  اجلي�ض  من  الع�سكرية  القطعات  اقتحام 
واحل�سد ال�سعبي مركز منطقة عكا�سات غربي االنبار 

واخاء ع�رصات املدنيني من مناطق املواجهات .
مدفعي  لق�سف  عنه  ق�ساء  تعر�ض  ذاته  الوقت  يف 
وجوي عنيف بالتزامن مع اقتحام منطقة عكا�سات 
غربي املحافظة. وقال امل�سدر يف ت�رصيح �سحفي، 
عنيف  وب�سكل  ق�سفا  اجلي�ض  وطريان  “مدفعية  اإن 
منطقة املعامل و�سط ق�ساء عنه والتي تعد من اهم 
عدد  بهروب  تفيد  انباء  و�سط  داع�ض  ارتكاز  مناطق 
كبري من ارهابي داع�ض باجتاه ق�ساء القائم القريب 
من احلدود العراقية ال�سورية”. وا�ساف امل�سدر، اأن 

الثانية  للمرة  اجلي�ض  قيام طائرات  رافقه  “الق�سف 
خال ا�سبوع باإلقاء من�سورات تطالب اهايل الق�ساء 
باالبتعاد عن مواقع داع�ض وم�ساندة القوات االمنية 
التنظيم  عنا�رص  وجود  باماكن  اخبارها  خال  من 

االجرامي وا�سلحتهم”.
ال�سابعة ق�سفت مواقع  الفرقة  “راجمات  اأن  وتابع، 
مقتل  اىل  ادى  ما  الق�ساء  و�سط  داع�ض  ملجرمي 
وا�سابة عدد من عنا�رص التنظيم االجرامي، يف حني 
عدت القيادات االمنية الق�سف بانه متهيدي لعملية 
جلنة  رئي�ض  اأكد  اخر  جانب  من  الق�ساء”.  اقتحام 
جلنته  اأن  الزاملي،  حاكم  النيابية،  والدفاع  االأمن 

متتلك معلومات عن توجه االإرهاب اىل اجلنوب.
الزاملي يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع رئي�ض  وقال 
اإن  ال��غ��زي،  نعيم  حميد  ق��ار  ذي  حمافظة  جمل�ض 
اىل  االرهاب  توجه  توؤكد  منلكها  التي  "املعلومات 
"هناك �سعفا وا�سحا  اأن  النظر اىل  اجلنوب"، الفتًا 

يف املعلومة اال�ستخبارية".
"العملية االرهابية مت تنفيذها  اأن  الزاملي  وا�ساف 
"مواجهة  اأن  مو�سحا  طويلة"،  ملدة  ا�ستطاع  بعد 
االرهاب يجب ان تكون من ال�سحراء وهناك خايا 

نائمة يف تلك املناطق".
واكد ان "كم الوثائق ال�رصية املر�سلة، جعل االجهزة 
ان  اىل  م�سريا  جميعا"،  معها  متعاطية  غري  االمنية 
فيه  �ستكون  املقبل  والدفاع  االمن  جلنة  "اجتماع 

تو�سيات جتاه ذي قار، لكونها م�ستهدفة".
نعيم  حميد  قار،  ذي  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  ولفت 
الغزي، االنتباه اىل ان "نتائج التحقيق بالتفجريات 
"وزارة  ان  مبينا  قريبا"،  اعانها  �سيتم  االخ��رية 
الداخلية مل تراع طلبات حكومة ذي قار ب�ساأن تغيري 

القيادات االمنية". 
وطالب الغزي اجلهات امل�سوؤولة "ب�رصورة اال�رصاع 

بتنفيذ احكام االعدام بحق املذنبني".

عكاشات... نصر عراقي جديد يكسر شوكة اإلرهاب في العراق
اعداد_ فاطمة عدنان

قالت كتلة التغيري الكردية، ال�سبت،  ان جل�سة 
عن  “بعيدة  كرد�ستان  برملان  تفعيل  اإع��ادة 
العرف القانوين والنيابي”.وقال رئي�ض الكتلة 
“برزو جميد”  يف موؤمتر �سحفي،: اإن “الغر�ض 
ال�رصعية  الإعطاء  ياأتي  الربملان  تفعيل  من 
للجنة العليا لا�ستفتاء وهي بعيدة عن العرف 
القانوين والنيابي”، م�سيفا اأن “كتلة التغيري 
رئا�سة  قانون  لتعديل  جهودها  يف  �ست�ستمر 
م�ساء  “جل�سة  اأن  اإىل  كرد�ستان”.واأ�سار  اإقليم 
اجلمعة متثل عودة اإىل الوراء”، عاّداً  “االأحزاب 
وتعزيز  اإطالة  يف  �ساهمت  بانها  امل�ساركة 
الكرد�ستاين”.من  الدميقراطي  احلزب  انقاب 

االإ�سامية،  اجلماعة  كتلة  رئي�ض  اأعلن  جانبه 
“الكتلة  اأن  مروان كايل، خال املوؤمتر ذاته، 
لربملان  املقبلة  االجتماعات  يف  �ست�سارك 
جميع  “حل  يف  اأمله  عن  معربا  كرد�ستان”، 
الربملان”.من  ط��ري��ق  ع��ن  االإق��ل��ي��م  م�ساكل 
اجراء  معار�ستها  املانيا،  جددت  اآخر،  جانب 
املزمع  كرد�ستان  القليم  اال�ستقال  ا�ستفتاء 
من  حمذرة  املقبل،  ايلول  من   25 يوم  عقده 
املنطقة. يف  التوترات  زيادة  اىل  �سيوؤدي  اأنه 
االملانية  احل��ك��وم��ة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
“مثل  اإن   ، �سحفي  موؤمتر  يف  �سرتيرت  جورج 
توترات جديدة فى  اىل  توؤدي  قد  هذه اخلطوة 
منطقة متقلبة بالفعل”.وا�ساف اأن “احلكومة 
الفيدرالية االملانية تعد ان ال�سامة االقليمية 

للعراق مهمة جداً وهي ترى انها الغنى عنها 
تعار�ض  االملانية  اأن”احلكومة  “.وتابع 
ا�ستقال  حول  اجلانب  احادي  ا�ستفتاء  اجراء 
اقليم كرد�ستان الذي مل يتم االتفاق عليه مع 
�سرتيرت  بغداد”.ورحب  يف  املركزية  احلكومة 
احلاكمة  االأح�����زاب  ب��ني  االأخ����ري  ب��االت��ف��اق 
تن�سيط  الإع��ادة  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف 
الربملان االإقليمي بعد عامني من اال�سطراب، 
“حوار  يف  الدخول  اإىل  االأطراف  جميع  داعيا 
بني  االأخ���رية  التوترات  على  للتغلب  بّناء” 
الواليات  دعت  الذي  الوقت  يف  وبغداد.  اأربيل 
الغاء  اىل  كرد�ستان  اقليم  االمريكية،  املتحدة 
وال��دخ��ول  باال�ستقال  اخل��ا���ض  اال�ستفتاء 
املركزية  احلكومة  مع  ج��ادة  مفاو�سات  يف 

عن  معربة  اخل��اف��ات،  ملناق�سة  ب��غ��داد  يف 
املفاو�سات. هذه  وتنظيم  لتن�سيق  ا�ستعدادها 
“الواليات  ان  بيان  يف  االبي�ض  البيت  وقال 
الجراء  االقليم  حكومة  �سعي  توؤيد  ال  املتحدة 
من  الحق  وقت  يف  اال�ستقال  حول  ا�ستفتاء 
الواليات  اأن  اىل  البيان  احلايل”.وا�سار  ال�سهر 
املتحدة، اكدت مرارا للقادة يف حكومة االقليم 
ان مثل هذا اال�ستفتاء �سيوؤثر �سلبا يف اجلهود 
اال�ستقرار  وحتقيق  “داع�ض”  تنظيم  لهزمية 
حكومة  البيان  املحررة”.وحث  املناطق  يف 
جادة  مفاو�سات  يف  الدخول  على  كرد�ستان 
مع حكومة بغداد حلل اخلافات بينهما، معربا 
عن ا�ستعداد الواليات املتحدة لتن�سيق وتنظيم 

هذه املفاو�سات.
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