
اج��رت وكال��ة "بريتب��ارت" االمريكي��ة، يف تقريره��ا 
مقاب��ات م��ع العدي��د م��ن امل�س��يحين وااليزيدي��ن 
العراقين، جلمع ارائهم بخ�س��و�ص ا�س��تفتاء ا�ستقال 
"اال�س��تفتاء  ان  جميع��ا  واجاب��وا  كرد�س��تان،  اقلي��م 
ت�سبب يف تق�س��يم اوا�رص جمتمعاتهم". ونقلت الوكالة 
يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز«، ع��ن 
رئي�ص اجلمعية اخلريية امل�س��يحية اال�س��ورية العراقية 

"ا�سور ا�س��كريا"، قوله "ان كرد�ستان منف�سل �سيق�سم 
وطنن��ا االأم يف �س��مال الع��راق" املعروف��ة ب�"�س��هول 
نين��وى". م�س��يفا "بالرغ��م م��ن احرتامنا وتقدي�س��نا 
للرغب��ات الكردية، اال ان هذا القرار �س��ي�رص م�س��تقبلنا 
وحقوقنا، وامل�سيحيون لن يقبلوا بكرد�ستان منف�سل". 
وب��ن "ا�س��كريا " ان  "م��ا حدث خال اال�س��تفتاء هو، 
اجبارالبي�س��مركة الكردية للمواطنن الراف�س��ن، على 
الت�س��ويت ب��� )نعم لا�س��تقال(، خا�س��ة يف املناطق 
املتنازع عليها ك��س��هل نينوى، وعن��د دخولهم وجدوا 

اوراق��ا انتخابية موؤ�رصة ب��� )نعم(، وكل ما كان عليهم 
فعل��ه ه��و و�س��عها يف ال�س��ندوق". كم��ا ق��ام رئي���ص 
جمعي��ة اإنق��اذ االقلي��ة الرتكماني��ة وع�س��و املجل���ص 
االعل��ى حلقوق االن�س��ان يف العراق "د. عل��ي البياتي" 
بو�سف ا�ستفتاء االقليم بال�"م�سيء" و"غري القانوين". 
وق��ال البياتي "هذه اخلطوة هي �س��بب متعمد من اجل 
ن�س��وب ح��رب اهلي��ة يف املناط��ق املتن��ازع عليه��ا"، 
منوها "بعد �س��يطرة البي�س��مركة على ارا�سي كركوك، 
ازداد خ��وف كل من ط��وز خرماتو،و نين��وى، ودياىل، 

بالتدخ��ل  العراقي��ة  الفيدرالي��ة  احلكوم��ة  ونطال��ب 
الع�س��كري با���رصع وق��ت ممكن".من جه��ة اخرى، عرب 
اح��د املتحدث��ن باإ�س��م االقلي��ة االيزيدية عن رف�س��ه 

ال�ستقال االقليم.
وباال�س��افة اىل االقلي��ات، تعر�ص العدي��د من االكرد 
الراف�س��ن لا�س��تقال، لعمليات تهديد م�ستمرة خال 
ا�س��بوع ما قبل اال�س��تفتاء، الجبارهم على الت�س��ويت 
ب�"نع��م". ونوه��وا بج��ود عمليات احتي��ال وتزوير يف 

قاعات االقرتاع. 

وقام��ت وكالة "بريتبارت" بنق��ل اراء خمتلفة يف هذا 
ال�س��اأن، حي��ث قال نا�س��ط �سيا�س��ي ايزي��دي من جبال 
�س��نجار "عم��ر حي��در"، ان "احلكوم��ة الكردية اجتهت 
نحو خميمات الاجئن االيزيدين املت�رصرين نف�سيا، 
واعتدت عليهم، واجربتهم على االجتاه نحو �س��ناديق 
االق��رتاع والت�س��ويت ب�"نع��م"،  مبين��ًا اأن احلكوم��ة 
الكردية ال متلك اي حرية راأي، اأو دميوقراطية، او اهمية 
للحق��وق االن�س��انية. وان االقلي��ات ه��م املت���رصرون 
الوحيدون من اال�س��تفتاء، كما يعّد اال�س��تقال كابو�سا 

لايزيدي��ن". م�س��يفا "ان��ا ايزي��دي، و�س��وتت ب���كا 
لا�ستقال،  وردا على ذلك قاموا باإيذاء عائلتي".

اح��د  ع��ن  تقريره��ا  خت��ام  يف  الوكال��ة  نقل��ت  كم��ا 
املتحدثن با�س��م االقلية امل�سيحية الكلدانية العراقية، 
قول��ه "ان ا�س��تفتاء االقلي��م مبن��ي ب�س��كل كام��ل على 
التزوي��ر واالحتيال، ونتائجه غري دقيقة، فقد مت تهديد 
العدي��د م��ن العائ��ات بالتهجري وال���رصب، مت تعنيف 
اقلياتن��ا مبا فيه الكفاية من تنظي��م داع�ص االرهابي، 

ل�سنا بحاجة لتعنيف بارزاين".

الشهر المقبل.. تخفيض أسعار اإلنترنت وتخوف من أن تعمد الشركات إلى تردي الخدمة من جرائه 
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بغداد- خا�ص:  ك�سفت وزارة االت�ساالت، عن تخفي�سات جديدة يف اأ�سعار خدمات االنرتنت 
لل�رصكات املجهزة لهذه اخلدمة ابتداًء من نهاية ال�سهر املقبل. وذكر املتحدث با�سم الوزارة 
اأن "ال�رصكة العامة لات�ساالت والبنى التحتية وال�رصكة العامة خلدمات  حازم حممد علي،  
ال�سبكة الدولية للمعلومات "�رصكة االنرتنت" تقوم بالتن�سيق فيما بينهما التخاذ التدابري الفنية 
تخوفا  ابدوا  جانبهم  من  مواطنون  االنرتنت".  اأ�سعار  خف�ص  اأجل  من  كافة  واالداري��ة  والقانونية 
بذلك  االخذ  اىل  الوزارة  داعن  املرتقب،  التخفي�ص  على  ردا  اخلدمة  تردي  اىل  ال�رصكات  تعمد  ان  من 
"الوزارة تاأمل بانعكا�ص ال�سيا�سة ال�سعرية اجلديدة  اأن  يف عن االعتبار. واو�سح  املتحدث با�سم الوزارة 
املخّف�سة على املواطن، بحيث يكون هنالك انخفا�ص ملمو�ص باال�سعار وحت�سن يف م�ستوى اخلدمات املقدمة 
للم�ستفيدين كافة من مواطنن وموؤ�س�سات دولة وغريها" . وكان وزير االت�ساالت، ح�سن الرا�سد، اأكد خال تروؤ�سه 
اجتماع هيئة الراأي بالوزارة، ان وزارة االت�ساالت تهدف اىل ايجاد اأر�سية را�سخة للتعامل مع ال�رصكات من خال 

التعاون امل�سرتك بغية تقدمي خدمات ات�ساالت وانرتنت متميزة وباأ�سعار خمف�سة ال ت�سكل عبئا على كاهل املواطن.

حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  من  ومقرب  الوطني  التحالف  يف  قيادي  ك�سف 
�سمال  يف  املتمردين  مع  يتحاور  ال  االأخري  ان  عن  االثنن،  العبادي 
العراق. بينما اكدت  م�سادر ان موقف املرجعية الدينية ازاء اال�ستفتاء 
حرك  ال��ذي  ب��ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اقليم  رئي�ص  ح�سابات  ارب��ك 
والإيقاف  اجل��وار  ودول  بغداد  مع  لاأزمة  خمرج  عن  بحثًا  و�سطاء 
خلفية  على  املركزية  احلكومة  اتخذتها  التي  العقابية  االج���راءات 
بارزاين   " العراقي،ان  ال�ساأن  يف  متابعون  وقال  االنف�سال.  ا�ستفتاء 

عجز عن ادارة االزمة مع بغداد ما �سيدفعه اىل تقدمي تنازالت". 
اأنه من املقرر ان يزور كل من رئي�ص  وكانت م�سادر �سحفية ذكرت 
واليته(  )املنتهية  كرد�ستان،  اقليم  ورئي�ص  العبادي،  حيدر  ال��وزراء، 
م�سعود بارزاين العا�سمة الفرن�سية، باري�ص يوم اخلمي�ص املقبل. وقال 
»اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  جعفر  حممد  جا�سم  التحالف  عن  النائب 
رئي�ص  على  والقانون  الد�ستور  تطبيق  طور  يف  العبادي  ان"  نيوز« 
قبول  ميكن  وال  ب��ارزاين  م�سعود  واليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم 
�رصعي  غري  ب��ارزاين  ان"  واأ�ساف  طرفًا.  ب��ارزاين  فيها  يكون  دع��وة 
 ، حكومي  قانون  دون  من  اخلافات  حل  ميكن  وال  العراق  �سمال  يف 
الفتًا االنتباه اىل اأن امل�ساكل يف �سمال العراق لي�ست �سخ�سية ما بن 
وحذر  وم�ستقبله.  العراق  �سيادة  تخ�ص  م�ساكل  بل  وبارزاين  العبادي 
جعفر الدول االأجنبية من التعامل بازدواجية مع وحدة العراق.  وكان 
وجهها  التي  الدعوة   " اأن  اكد  العبادي،  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�ص 
اإليه الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون لزيارة فرن�سا ال تتعلق باأزمة 

ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان . 
بدوره، اكد م�سدر مقرب من املرجعية الدينية انها اطلقت راأيها خال 
ازمة  حل  يف  لها  اخرى  مبادرات  توجد  وال  املا�سي  اجلمعة  خطبة 
اعلنت  املرجعية   " ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  امل�سدر  .وق��ال  اال�ستفتاء 
قرارها ال�رصيح ب�ساأن اال�ستفتاء يف خطبة اجلمعة االخرية بالرجوع 
" االطراف الكردية ما عدا  "مبينا ان  اىل الد�ستور وهذه هي املبادرة 

بارزاين رحبوا براأي املرجعية ور�سخوا له "موؤكدا ان " هذا رد املرجعية 
على م�رصوع اال�ستفتاء الذي رف�سته جملة وتف�سيا "م�سريا اىل ان " 
املرجعية بحكمتها تتعامل مع الوقائع فقط، فما �سبق اال�ستفتاء من 
حرب للت�رصيحات بن حكومة االقليم واحلكومة االحتادية مل تتدخل 
ا�سبح واقع حال جاء  ان  " اال�ستفتاء بعد  ان  "م�سيفا  فيه املرجعية 
الد�ستور وبان اال�ستفتاء  رد املرجعية وا�سحا مطالبا باالحتكام اىل 
احلكيم  الهادي  عبد  النائب  قال  ذلك  اىل   " الد�ستور  وفق  مرفو�ص 
يدعو  بانه  اال�رصف  النجف  يف  العليا  املرجعية  من  بقربه  املعروف 
العليا ففيها م�سلحة  اإىل االلتزام بتوجيهات املرجعية  الكرد خمل�سا 

العراقين جميعا ونفى ان تكون املرجعية قد طرحت مبادرة للحوار.
“.اأعلنت القيادة ال�سيا�سية لكرد�ستان العراق  وقال حكيم يف بيان له 
للمرجعية،  الكرمية  املبادرة  على  “بناء   : بقولها  للحوار  ا�ستعدادها 
احلكومة  مع  ج��ادة  مفاو�سات  باإجراء  للمبا�رصة  ا�ستعدادنا  نبدي 
العراقية”. وما يلفت النظر حقا اأن املرجعية العليا مل تطرح مبادرة( 
خطبة  يف  )ح��وار(  كلمة  ا�سا  بيانها  يف  ترد  ومل  زعموا،  ملا  خافا 
اجلمعة. بل دعت ” االأخوة امل�سوؤولن يف االإقليم اإىل الرجوع اإىل امل�سار 
الد�ستوري يف حل الق�سايا اخلافية بن احلكومة االحتادية وحكومة 
ن�سا  العراقي  بالد�ستور  االلتزام  اإىل  االأطراف  “جميع  .ودعت  االقليم 
وروحا واالحتكام يف ما يقع من املنازعات بن احلكومة االحتادية 
اإىل  ال�سيا�سية  بالطرق  احل��ل  على  ي�ستع�سى  مما  االقليم  وحكومة 
باجتاه  منفردة  بخطوات  القيام  “من  وحذرت   . االحتادية  املحكمة 
اأمرا واقعا. موؤكدة  “�رصورة  التق�سيم واالنف�سال وحماولة جعل ذلك 
 ” اال�ستفتاء  ع��ّدت  بل  و�سعبا.  اأر�سا  العراق  وح��دة  على  املحافظة 
باإقامة  �سماله  واإقناع  البلد  تق�سيم  حماولة  يف  تتمثل  جديدة  حمنة 
)احلوار(   و  )املبادرة(  ب�  الكرد  االأخوة  اأين جاء  “. فمن  دولة م�ستقلة 
ا�ستنادا اإىل الفتوى.؟؟ اىل ذلك رف�ص التحالف الوطني وحتالف القوى 
بغداد  زي��ارة  يعتزم  الذي  الكردي  الوفد  ا�ستقبال  الثنن،  العراقية، 

واجراء مفاو�سات ب�ساأن اقامة دولة كردية يف �سمال العراق. 
تتمة ص2

ا�س��تذكر التلفزيون الر�س��مي ال�سعودي ويف نادرة 
غ��ري م�س��بوقة واقع��ة الط��ف ال�س��هرية يف ذكرى 
ا�ست�س��هاد االمام احل�س��ن بن علي )عليه ال�سام( 
يف اليوم العا�رص من �س��هر حم��رم احلرام . وتاأتي 
هذه اخلطوة يف حماولة للتقارب مع العراق والتي 
يقوده��ا ويل العهد ال�س��عودي حممد بن �س��لمان . 
وقدم التلفزيون ال�س��عودي يف تقرير خربي ملحة 
عن املنا�سبة التي تعد من االأمور املحظور الكام 
به��ا يف مملك��ة اآل �س��عود التي يحكمه��ا املذهب 
لل�س��يعة ولبقي��ة  الع��داء  يك��ن  وال��ذي  الوهاب��ي 

الطوائف االإ�س��امية ويعدها خارجة عن االإ�سام 
با�س��تثناء اأبناء مذهب��ه الذي ظهر اىل الوجود يف 

نهاية القرن التا�سع ع�رص.
واأ�س��اد التقرير ب�س��جاعة ومكانة االمام احل�س��ن 
واآل بيته و�س��حبه يف مواجه��ة الطاغوت االموي 
،موؤك��دا ان ه��ذه الذك��رى تعد االكرث �س��جاعة يف 
التاريخ االإ�سامي املجيد. ويقيم العامل االإ�سامي 
ال�س��يعي جمال���ص تعزية به��ذه املنا�س��بة االأليمة 
الت��ي مل يكن باالمكان احلدي��ث عنها يف اململكة 
ال�س��عودية ب�سبب �س��غوط التيار ال�سلفي الوهابي 
املت�س��دد والذي يدير املوؤ�س�س��ة الدينية ال�سعودية 

منذ قيام اململكة.

قال ع�س��و جمل���ص حمافظة ذي قار عط��ا الزاملي ان 
املحافظ��ة ق��ررت ت�رصيح ع�رصات العم��ال االكراد من 
املحافظ��ة احتجاجا على قرار حكومة االقليم باإجراء 
ا�ستفتاء خمالف للد�ستور ورف�سها احلوار مع احلكومة 
العراقية . وا�سار الزاملي اىل اأنه مت اباغ امل�ست�سفيات 
وال���رصكات االأهلي��ة بط��رد جمي��ع االك��راد العاملن 
لديه��ا وم��ن جمي��ع االخت�سا�س��ات وع��دم ال�س��ماح 
له��م بالعمل حتى نرى ا�س��تجابة من قب��ل حكومتهم 
والرتاجع عن اال�س��تفتاء والت�س��ويت باالنف�س��ال عن 
بغداد. واأو�س��ح ان ما يقارباالأل��ف كردي يعملون يف 

جماالت كث��رية يف النا�رصية ومنه��ا الطب واالإعمار 
وال�سياحة واال�ستثمار �سيتم منعهم من العمل ومزاولة 
مهنهم حتى يكون هناك اتفاق مع حكومة بغداد التي 
مازالت متد يد احلوار ولكنها تواَجه بالرف�ص من قبل 
رئي�ص االقليم م�س��عود ال��ربزاين . واأكد" مت منحهم 48 
�س��اعة ملغادرة النا�رصية وعدم الع��ودة اإليها جمددا 
حت��ى يتم النظر ب�س��اأن ق��رارت االقليم ،م�س��ريا اىل ان 
ه��ذا الق��رار ال رجوع عنه حتى ن�س��اهد ا�س��تجابة من 
الط��رف الك��ردي جت��اه الدع��وات املطالب��ة بالعدول 
عن اال�س��تفتاء والعودة اىل طاول��ة حل النزاعات وفق 
الد�س��تور العراق��ي ".وزاد نعتق��د ان��ه اآن اوان درا�س��ة 

اجراءات جديدة ملزمة �سد اقليم كرد�ستان.

ك�سف عدد من نواب الربملان من كتلتي االحتاد الوطني والتغيري عن رغبتهم 
بالع��ودة اىل الربمل��ان العراقي، بينما طال��ب نواب من كتل اأخ��رى بالرباءة 
العلني��ة من اال�س��تفتاء ك�رصط لعودتهم اىل الربملان االحت��ادي.  واأبلغ نائب 
ال�س��كرتري العام لاإحتاد الوطني كو�رصت ر�س��ول علي كتل��ة االحتاد الوطني 
الكرد�س��تاين يف الربملان العراقي بالعودة اإىل بغ��داد ملزاولة اأعمالهم. وذكر 
اإع��ام االحت��اد الوطن��ي الكرد�س��تاين، اأن ذل��ك مت خ��ال اجتم��اع �س��م كا 
م��ن نائ��ب ال�س��كرتري العام لاحت��اد "كو�رصت ر�س��ول علي" وع�س��و املكتب 
ال�سيا�س��ي لاحتاد "اأر�سان باييز". واأ�ساف اأنه "مت التاأكيد خال االجتماع 
باأن��ه ال ميك��ن اأن ي�س��بح جمل�ص النواب العراقي منرباً الإ�س��دار قرارات �س��د 
ال�س��عب الكردي". من جانب اخر، توا�س��ل جلنة اخلرباء يف الربملان العراقي 
م�س��اورتها لت�س��كيل جمل�ص مفو�س��ن لهيئة االنتخابات، من دون موؤ�رصات 
عل��ى ق��رب تو�س��لها اىل اتف��اق قريب، ال �س��يما بعد اج��راء اقليم كرد�س��تان 
ا�س��تفتاًء على االنف�سال، فمن�سب رئي�ص املفو�سية من ح�سة االأكراد ولديهم 

ع��دد من االأع�س��اء يف الهيئة. وقال رئي�ص جلنة اخل��رباء عامر اخلزاعي: »اإذا 
ف�س��ل الربملان يف تعديل قانون مفو�س��ية االنتخابات قد يتخذ قراراً بتمديد 
عمل املفو�سية احلالية اأو التوجه اإىل الق�ساء«، وا�سار اىل اأّن »الربملان اأجنز 
القراءت��ن االأوىل والثانية مل���رصوع التعديل وننتظر الت�س��ويت عليه لزيادة 
عدد املفو�س��ن اإىل 11 ع�سواً«. وكان الربملان قرر االأ�سبوع املا�سي متديد 
عمل »املفو�سية امل�س��تقلة العليا لانتخابات« والتي انتهت واليتها يف 25 
اجلاري ملدة �س��هر، ب�س��بب اخفاق جلنة اخلرباء يف اختيار اأع�ساء جدد و�سط 
اعرتا�س��ات ابدتها كتل��ة »االحرار« التابعة للزعيم ال�س��يعي مقتدى ال�س��در. 
واو�س��ح ع�س��و اللجن��ة النائب ام��ن بكر ان »متديد عمل املفو�س��ية اف�س��ل 
م��ن اختيار ا�س��خا�ص من دون اتف��اق حقيقي بن الكت��ل الربملانية«. واتهم 
»الكت��ل الكبرية باأنها تريد ان يكون اع�س��اء املفو�س��ية من مر�س��حيها فقط 
وه��ي من ر�س��حت اال�س��ماء، واالعرتا�س��ات الت��ي ابدتها جلنة اخل��رباء على 
بع�س��ها جوبهت بالرف���ص من تلك الكتل«. ولفت االنتب��اه اىل وجود »الكثري 
من اال�سماء الكفوءة التي ت�س��تحق الرت�سيح. وهناك فر�سة لت�سكيل مفو�سية 
على ا�سا�ص التكنوقراط وترك املحا�س�سة«. واكد النائب جا�سم حممد جعفر، 

ع�س��و جلنة اخلرباء، ان »م�س��ري مر�س��حي املكون الكردي لع�سوية مفو�سية 
االنتخاب��ات �س��يرتك ملجل�ص النواب للت�س��ويت عليهم باملوافق��ة او االعفاء 
كبقي��ة م��ن �س��ارك يف اال�س��تفتاء«. وتاب��ع ان »جلن��ة اخلرباء ا�س��تكملت كل 
اعماله��ا وهي يف انتظار ح�س��ول توافق لتقدمي ا�س��ماء املر�س��حن ب�س��كلها 
النهائ��ي والت�س��ويت عليها«، واأ�س��اف: »من بن املر�س��حن الت�س��عة اثنان 
م��ن املك��ون الكردي احدهم��ا ميجد الكيان ال�س��هيوين. وهن��اك توجه داخل 
الربملان العفاء كل االأكراد الذين �س��اركوا يف اال�س��تفتاء او دعموه، ومن ثم 
فان موقف اي مر�س��ح كردي �س��يكون جزءاً من القرار ال�س��امل الذي يفرت�ص 
مناق�س��ته داخ��ل جمل�ص النواب والت�س��ويت عليه«، وبن ان »اللجنة �س��تقدم 

اال�سماء الت�سعة وترتك اخليار اىل الربملان«.
وتاأت��ي هذه ال�س��جاالت م��ع اقرتاب موع��د االنتخاب��ات يف ني�س��ان )ابريل( 
املقب��ل، بعدما مت تاأجيل انتخاب��ات جمال�ص املحافظات عاما كاما وكانت 
مق��ررة يف ني�س��ان)ابريل( املا�س��ي. و�س��دد جعفر على ���رصورة »ايجاد حل 
نهائي لو�سع ال�سيا�سين االأكراد وبينهم اع�ساء الربملان والهيئات امل�ستقلة 

والدرجات اخلا�سة االخرى واملر�سحون لع�سوية مفو�سية االنتخابات«.

اعل��ن رئي���ص اللجنة االمني��ة يف جمل�ص حمافظ��ة االنبار نعي��م الكعود ان 
تنظي��م داع���ص االرهاب��ي لن ينته��ي من م��دن االنبار اال بتحري��ر وتطهري 
املناط��ق الغربي��ة وتاأم��ن ال�رصيط احلدودي ب��ن العراق و�س��وريا . وقال 
الكع��ود ملرا�س��ل »اجلورنال نيوز« ان" االنبار لن ت�س��تقر مطلقا اال بتطهري 
املناط��ق الغربية وحترير ق�س��ائي راوه والقائم وم�س��ك ال�رصيط احلدودي 
ب��ن الع��راق و�س��وريا غرب��ي االنب��ار وانه��اء عملي��ات ت�س��لل العنا���رص 
االإجرامية". وا�س��اف ان" الو�سع االمني م�س��تقر يف مدن االنبار املحررة 
وما مطلوب حاليا هو حترير مدن اعايل الفرات والق�ساء على خايا داع�ص 
االرهاب��ي ومنع ت�س��لل املخربن واملهرب��ن من �س��وريا اىل العراق لكون 
وجودهم ي�س��كل خطرا على الباد". وا�سار الكعوداىل  ان" داع�ص االرهابي 
ينقل عنا�رصه يوميا من �س��وريا ومن جن�سيات عربية واجنبية اىل االنبار 

يف و�سح النهار، وتزايد اأعدادهم ي�سبب خطورة على امن املناطق املحررة 
ومنه��ا ق�س��اء حديث��ة والرطبة وهي��ت والرم��ادي. اىل ذل��ك، اعلنت خلية 
االع��ام تدمري مقار تابعة لع�س��ابات داع�ص االرهابية وقتل الع�رصات من 
االرهابي��ن غربي االنبار . وقالت اخللية يف بيان تلقته »اجلورنال نيوز«، 
انه " ا�س��تناداً اىل معلوم��ات املديرية العامة لا�س��تخبارات واالأمن متكن 
�س��قور القوة اجلوية من توجيه �رصبات جوية اأ�س��فرت عن تدمري مقرين 
تابعن لع�س��ابات داع�ص االإرهابية وقتل الع�رصات منهم ". وا�س��افت ،ان 
" ال�رصبة ا�س��فرت اي�س��ا عن تدمري خمزنن لا�س��لحة واالعتدة واعطاب 
كمّي��ات كبرية م��ن املواد املتفج��رة يف - قربة الدير- قرب وادي الع�س��ل 

الذي يقع بن راوة والقائم غربي االنبار".
يف ح��ن متكن ط��ريان اجلي�ص من تنفيذ ٣٨ طلعة قتالية اأ�س��فرت عن قتل 
١٢١ ارهابي��ًا وتدمري ٦ اأحاديات وعجلت��ن مفخختن و٨ عجات اخرى 
و٣ مفارز هاون ونفقن تابعن لع�سابات داع�ص االإرهابية يف احلويجة"

تحريك قطعات عسكرية باتجاه مناطق كردستان

التحالف الوطني: ال تفاوض مع دعاة االنفصال والمرجعية لم تقدم مبادرة بل "فتوى" ملزمة بوحدة العراق 

االتحاد الوطني والتغيير يعودان إلى البرلمان مقابل البراءة من االستفتاء ونواب بارزاني يواجهون إجراءات قانونية 
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إيسكو يعترف بصعوبة تسجيل األهداف 
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