
الف��وج االول يف قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة  اآم��ر  اعل��ن 
مبحافظ��ة االنب��ار العميد الرك��ن احمد جايد ع��ن انهاء 
جميع اال�ضتع��دادات القتالية والع�ضكري��ة لتحرير ق�ضاء 
راوه والقائ��م وتاأم��ن احل��دود العراقي��ة ال�ضورية غربي 

االنبار .
وق��ال جايد ملرا�ضل »اجلورنال نيوز« ان" معارك تطهري 
م��ا تبق��ى م��ن مناط��ق ق�ضائ��ي القائ��م وراوه ومنطقة 

عكا�ض��ات وتاأمن ال�رشيط احلدودي بن العراق و�ضوريا 
غربي االنبار خ��ال االيام القليلة املقبل��ة بعد االنتهاء 
م��ع اع��ادة ت�ض��كيل القطع��ات القتالي��ة ومترك��ز القوات 

وا�ضتعدادها ل�ضن مراحل االقتحام".
وا�ض��اف ان" عملي��ة حترير الغربية �ض��تنطلق من حمور 
عكا�ض��ات اىل ق�ضاء القائم وحمور ق�ض��اء عنه �ضتنطلق 
�ض��وب مداخل راوه يف حن �ضتتح��رك قطعات برية من 
حم��اور الرطبة وحديث��ة لتاأمن ال�رشي��ط احلدودي بن 
الع��راق و�ضوريا". وا�ض��ار جايد اىل ان" الق��وات االمنية 

حددت حماور ومنافذ الخاء املدنين ونقلهم اىل مراكز 
ايواء وتوفري اخلدمات الطبية والعاجية للمر�ضى، بينما 
�ضتكون هناك ق��وات جاهزة مل�ضك االر�ض بعد حتريرها 

وا�ضن��اد القطع��ات القتالي��ة املتقدم��ة"
اىل ذل��ك، ك�ض��ف م�ض��در امن��ي يف حمافظ��ة االنبار عن 
ان الق��وات االمريكي��ة ُت���رشف بريا عل��ى تاأمن حماور 
ق�ض��اء عنه 210 كم غرب��ي الرم��ادي وتاأمن املناطق 
ال�ضحراوي��ة .  وق��ال امل�ض��در ملرا�ض��ل اجلورن��ال نيوز 
ان الق��وات االمريكي��ة ا�رشفت بري��ا وع�ضكريا يف حترير 

ق�ض��اء عن��ه وت�ضتم��ر يف تاأم��ن حم��اوره واملناط��ق 
ال�ضحراوي��ة بوج��ود الع���رشات من العج��ات االمريكية 

القتالية وا�ضناد طريانهم اجلوي .
املناط��ق  يف  تتق��دم  االمريكي��ة  الق��وات  ان  وا�ض��اف 
الغربي��ة لانب��ار و�ضت�ضارك ع�ضكري��ا يف حترير ق�ضائي 
راوه والقائ��م احل��دودي مع �ضوريا غرب��ي االنبار خال 
االي��ام املقبل��ة . اىل ذل��ك اأعل��ن م�ض��وؤوالن ع�ضكري��ان 
اأمريكي��ان يف التحال��ف ال��دويل �ض��د داع���ض االرهابي 
لفران���ض بر���ض، ال�ضبت، ان املعرك��ة احلا�ضمة يف العراق 

�ض��د تنظي��م داع���ض �ضتك��ون عل��ى احل��دود م��ع �ضوريا. 
وج��اءت ت�رشيحات ال�ضابط��ن االأمريكين بعد يومن 
م��ن ا�ضتع��ادة بل��دة احلويجة، اح��د املعقل��ن االأخريين 
لاإرهابي��ن يف العراق.وق��ال الربيغادير جرنال روبرت 
�ضوفجي نائب القائد العام للتحالف الدويل ان “املعركة 
الك��ربى واحلا�ضم��ة �ضتكون عن��د منت�ضف نه��ر الفرات، 
عل��ى احلدود العراقي��ة ال�ضورية”.واأ�ضاف “كل احلمات 
�ضتك��ون يف ه��ذا االجت��اه، و)املعرك��ة( �ضتح�ضل عاجًا 
ولي���ض اآجًا”. وكان تنظيم داع�ض ي�ضيطر على م�ضاحات 

�ضا�ضع��ة يف الع��راق و�ضوريا، لك��ن العملي��ات الع�ضكرية 
املتوا�ضل��ة حّجمت��ه ب�ض��كل كب��ري وح���رشت جيوبه يف 
مناط��ق متت��د من دير ال��زور ال�ضوري��ة اىل منطقتي راوه 

والقائم داخل العراق.
واأو�ض��ح �ضوفج��ي ان نح��و األف��ي مقاتل م��ن التنظيم ال 
يزالون يف هذه املناط��ق. ودعم التحالف الدويل القوات 
العراقية لط��رد داع�ض من مدينة املو�ضل ثاين اأكرب مدن 
العراق يف متوز/يوليو، واأعقبت ذلك �ضل�ضلة هزائم حلقت 

بالتنظيم االرهابي.

في تطور خطير جدًا.. داعش يالحق شهود اإلثبات على جرائمه بالمحاكم في قلب بغداد!!
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بغداد- هبة نور: ك�ضف اخلبري االمني احمد ال�رشيفي، االحد، ان ع�ضابات داع�ض االرهابية 
على  ب�ضهاداتهم  لاإدالء  بغداد  حماكم  اىل  يتجهون  الذين  املحررة  املناطق  ابناء  تاحق 
الدواع�ض يف  "حجم  ل�»اجلورنال «،ان  ال�رشيفي يف ت�رشيح خا�ض  جرائم االرهابين. وقال 
االنبار يقل مع اقرتاب القطعات الع�ضكرية من مركز املحافظة"، م�ضيفًا ان "داع�ض ا�ضبح ي�ضكل 
تهديداً امنيًا كبرياً، عازيًا ال�ضبب اىل ان عنا�رشه تتحول اىل خايا نائمة". وتابع اخلبري، اأن "حماكم 
املو�ضل التي تنظم لتقدمي املواطنن �ضهاداتهم �ضد جرائم داع�ض االرهابية يتم عقدها يف العا�ضمة 
بغداد"، مبينًا ان "�ضهود االثبات ومن يدين التنظيم االرهابي منهم ي�ضطرون اىل املجيء من املو�ضل اىل 
بغداد على نفقتهم اخلا�ضة". ودعا اىل "تاأمن احلماية لهوؤالء ال�ضهود"،م�ضتطرداً بالقول "احد ال�ضهود جاء اىل 
الدواع�ض، وبعد مغادرته  التنظيم وكانت �ضهادته مهمة وك�ضفت جمموعة بارزة من  بغداد وادىل ب�ضهادته �ضد 
املحكمة توجه اىل احد املطاعم يف دياىل وتعر�ض املطعم اىل هجوم ارهابي، ما ي�ضري اىل ان العنا�رش االجرامية 

ا�ضتهدفت ال�ضاهد عينه".

 
علمه  االح��د،  العبادي،  حيدر  ال��وزراء،  لرئي�ض  االعامي  املكتب  نفى 
والربملان  اجلمهورية  رئي�ض  ونواب  الوزراء  رئي�ض  بن  تن�ضيق  بوجود 
واليته(  )املنتهية  كرد�ضتان  اقليم  رئي�ض  مع  اجلارية  احلوارات  ب�ضاأن 
م�ضعود بارزاين. وقال املتحدث با�ضم املكتب "�ضعد احلديثي" يف ت�رشيح 
خا�ض ل�»اجلورنال نيوز« : " ال علم يل مبا يتعلق بزيارة وحماورة نواب 
النجيفي ورئي�ض الربملان �ضليم  اياد عاوي وا�ضامة  رئي�ض اجلمهورية 
اجلبوري مع رئي�ض اقليم كرد�ضتان" او "اذا كانت قد جرت بالتن�ضيق مع 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي". واأ�ضاف ان " هوؤالء م�ضوؤولون يف 
ال�ضخ�ضيات  "هذه  ".وان  العراقية ويتحركون وفقًا ملنا�ضبهم  احلكومة 
جزء من موؤ�ض�ضات الدولة وتتحرك وفقًا لتو�ضيفها القانوين والد�ضتوري 
وعناوينها الوظيفية". ي�ضار اىل ان رئي�ض جمل�ض النواب �ضليم اجلبوري 
توجه اىل اربيل للقاء رئي�ض اقليم كرد�ضتان م�ضعود بارزاين. وعّد ع�ضو 
هيئة رئا�ضة جمل�ض النواب ال�ضيخ د. همام حمودي زيارة رئي�ض جمل�ض 
النواب د. �ضليم اجلبوري اىل اربيل من اجل لقاء ال�ضيد م�ضعود بارزاين 
زيارة " �ضخ�ضية " وخميبة لاآمال وال عاقة لهيئة رئا�ضة الربملان بها، 
موؤكدا انه "حّذر" اجلبوري من الذهاب اىل هناك . وذكر ال�ضيخ حمودي 
اأربيل ت�ضري باالجتاه  ال�ضيد اجلبوري اىل  "بيان �ضحفي" ان زيارة  يف 
النواب الذي �ضوت على عدة قرارات �ضد قادة  املخالف لتوجه جمل�ض 
ان  اىل  م�ضريا   ، "امل�ضوؤوم"  اال�ضتفتاء  اجراء  جراء  من  كرد�ضتان  اقليم 
الزيارة ال تغري من قناعات "البارزاين" �ضيئًا ، ف�ضًا عن ان حل االأزمة 
وقرارات  بالد�ضتور،  وااللتزام  اال�ضتفتاء،  نتائج  "الغاء  بعد  اإال  ياأتي  ال 
املحكمة االحتادية " اواًل ". لكن م�ضادر نيابية مطلعة قالت ان رئي�ض 
الربملان �ضليم اجلبوري زار اأربيل لنقل ر�ضالة م�رشوطة لفتح باب احلوار 
رئي�ض  مت�ضك  من  ذاته  الوقت  يف  ،حم��ذرا  كرد�ضتان  اإقليم  حكومة  مع 
االإقليم املنتهية واليته بنتائج االنف�ضال من تداعيات خطرة م�ضتقبا. 
اىل  نقل  اجلبوري  ان  الجلورنال  خا�ض  ت�رشيح  يف  امل�ضادر  واأك��دت 
نتائج  الغاء  االإقليم  اعان  بعد  باحلوار  امل�رشوطة  بغداد  رغبة  بارزاين 

اال�ضتفتاء .كما نقل حتذيرا من بغداد بعواقب وخيمة تنتظر االإقليم يف 
انه  واأ�ضافت،  املقبل.  نوروز  احتفاالت  باإعان دولته يف  امل�ضي  حال 
ال قيمة لهذه الزيارة اإن مل توؤد اىل الغاء اال�ضتفتاء قبل احلوار. ورف�ض 
الغاء  يتم  مل  اذا  كرد�ضتان  اقليم  مع  احل��وار  االح��د،  الوطني،  التحالف 
بارزاين،  م�ضعود  واليته  املنتهية  االقليم  رئي�ض  اجراه  الذي  اال�ضتفتاء 
يف حن و�ضف االتفاقات التي اجراها بع�ض ال�ضخ�ضيات مع كرد�ضتان 
ت�رشيح  يف  اللكا�ض  حممد  التحالف  عن  النائب  ب�"ال�ضخ�ضية".وقال 
خا�ض ل�»اجلورنال نيوز« ،اإنه "ال يوجد حوار مع بغداد ما مل يقم اقليم 
كرد�ضتان باإلغاء اال�ضتفتاء الذي اجراه بارزاين ". ولفت االنتباه اىل ان 
"االتفاقات التي اجراها كل من رئي�ض ائتاف متحدون اأ�ضامة النجيفي  
ونائب رئي�ض اجلمهورية اياد عاوي مع بارزاين "�ضخ�ضية"، موؤكداً ان " 
ال عاقة لكا الطرفن مبا يجري بن بغداد واربيل". وا�ضار اللكا�ض اىل 
ان "قرار احلوار مع االقليم من عدمه يعود اىل احلكومة العراقية وجمل�ض 
رئي�ض  لنائبي  ب��ارزاين،  م�ضعود  كرد�ضتان  اإقليم  رئي�ض  النواب".وعرب 
اإجراءات  من  امتعا�ضه  عن  عاوي،  واإياد  النجيفي  ا�ضامة  اجلمهورية 
�ضمال  اإقليم  رئا�ضة  وكانت  اال�ضتفتاء.  اإج��راء  بعد  االإقليم  جتاه  بغداد 
"حول  العراقي  للرئي�ض  نائبن  مع  اتفاق  اىل  التو�ضل  اأعلنت  العراق، 
بدء حوار بن بغداد واأربيل" ملعاجلة الق�ضايا وامل�ضاكل ال�ضيا�ضية بن 
الطرفن. جاء ذلك يف بيان �ضدر عن الرئا�ضة، نقا عن رئي�ض ديوانها، 
بنائبي  بارازاين،  م�ضعود  االإقليم،  رئي�ض  جمع،  لقاء  عقب  ح�ضن،  فوؤاد 
الرئي�ض العراقي، اإياد عاوي، واأ�ضامة النجيفي، يف مدينة اأربيل. وقال 
العراق،  الراهن يف  "الو�ضع  النائبن  االإقليم بحث مع  اإن رئي�ض  البيان 
وكيفية معاجلة الق�ضايا وامل�ضاكل املتعلقة بال�ضاحة ال�ضيا�ضية". وقال 
ح�ضن يف البيان اإن "املجتمعن اتفقوا على بدء حوار واجتماعات بن 
لتهدئة  مفتوح  اأعمال  بجدول  العراق  يف  االأ�ضا�ضية  ال�ضيا�ضية  االأطراف 
العقوبات فوًرا  "على رفع  ا  اأي�ضً اأن االأطراف اتفقت  االأو�ضاع".واأ�ضاف 
اآلية  واعتماد  ق�ضرية،  مدة  خال  باالجتماعات  والبدء  االإقليم،  عن 
خا�ضة للتن�ضيق امل�ضتمر"، من دون مزيد من التفا�ضيل حول تلك االآلية 
اأو طرق رفع العقوبات.                                                             تتمة �ض2

ط��رح القي��ادي يف احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ضت��اين 
علي عوين ت�ض��ورا يجعل من انف�ضال االإقليم "نافعًا" 
للع��راق، وفي��ه مغري��ات كث��رية، مو�ضح��ا اأن العراق 
"�ضي�ضرتي��ح" من احل��روب و�ضيتمت��ع باال�ضتقرار يف 
ح��ال ت�ضكي��ل الدول��ة الكرد�ضتاني��ة.  وق��ال عوين يف 
حدي��ث �ضحفي، اإن "ا�ضتقال اإقلي��م كرد�ضتان �ضيعود 
بفائدة كبرية على الع��راق من عدة جوانب، و�ضيخفف 
الكثري من االأعباء وااللتزامات عن احلكومة العراقية"، 
االنف�ض��ال  ح��ال  يف  العراقي��ة  "احلكوم��ة  اأن  ع��اداً 
�ضت�رشف ح�ضة االإقليم م��ن املوازنة العامة والبالغة 
17 % يف اإعم��ار مناط��ق اأخ��رى و�ض��د احتياج��ات 
الفق��راء واليتامى واالأرام��ل من ال�ضع��ب العراقي بدال 

م��ن دفعه��ا لاإقليم". واأ�ض��اف عوين، "هن��اك العديد 
من املنا�ض��ب ال�ضيادي��ة و االإداري��ة والع�ضكرية التي 
ي�ضغله��ا الك��رد يف الدول��ة العراقي��ة، ويف ا�ضتق��ال 
كرد�ضت��ان باالإمكان منح هذه املنا�ضب للعرب ال�ضنة 
الذين ي�ضعرون بالتهمي�ض"، مو�ضحا اأن "هذه اخلطوة 
�ضتعالج الكثري م��ن امل�ضاكل، كما اأن جميع املوظفن 
الك��رد لدى بغداد �ضيعودون اىل مناطقهم ما ي�ضهم يف 
اإيج��اد االآالف م��ن فر�ض العم��ل يف الع��راق". وتابع 
ع��وين، "عند ا�ضتقال كرد�ضتان باإم��كان دولة العراق 
تعي��ن رئي���ض جمهورية م��ن القومي��ة العربية ليمثل 
الع��راق العرب��ي ويف حينه��ا �ضيتخل���ض الع��راق م��ن 
االإح��راج عندم��ا ي�ض��ارك رئي�ضها يف موؤمت��رات القمة 
العربي��ة اأو اجتماع��ات ال��دول العربي��ة واالإ�ضامي��ة 

وغريها.

رف�ض تي��ار احلكمة التابع لرئي���ض التحالف الوطني 
عمار احلكي��م، االأحد، املطالبات الت��ي تنادي باإقالة 
رئي���ض اجلمهوري��ة ف��وؤاد مع�ضوم، يف ح��ن دعا اىل 
ح��ل االزم��ة اجلاري��ة ب�"اله��دوء" و "احل��وار" بعيداً 
ع��ن العن��ف والت�ضعي��د. وت�ضاءل ع�ض��و التيار حبيب 
ني��وز«  ل�»اجلورن��ال  خا���ض  ت�رشي��ح  يف  الط��ريف 
"هل توجد ا�ضباب موجب��ه الإقالة رئي�ض اجلمهورية 
ف��وؤاد مع�ضوم؟"، م�ضتطرداً "لي���ض من احلكمة ان يتم 

التعامل مع رئي�ض جمهورية العراق بهذه ال�ضورة".
وا�ضار اىل ان "كتل��ة احلكمة لي�ضت موؤيدة للمطالبات 
الت��ي تدع��و وتن��ادي باإقال��ة مع�ضوم م��ن من�ضبه" 
و�ضدد على �رشورة "حل جميع االمور اجلارية نتيجه 
اال�ضتفتاء ب�"هدوء وحوار" بعيداً عن التعامل بعنف"، 
مبين��ًا ان "جمي��ع االمور الت��ي تتعامل م��ع ا�ضتفتاء 
اقلي��م كرد�ضت��ان بقانون ود�ضت��ور اأوكل به��ا رئي�ض 
الوزراء حي��در العبادي بتخويل م��ن جمل�ض النواب". 
وا�ض��ار اىل ان "دع��وات اقال��ة رئي���ض اجلمهورية من 

االمور غري ال�رشوري اتخاذها يف الوقت احلا�رش".

ن���رشت �ضحيف��ة "وا�ضنط��ن بو�ض��ت" االمريكي��ة، تقري��را ح��ول �ضب��ب عدم 
ت�ضويت ن�ضبة %50 من �ضكان االقليم االكراد يف اال�ضتفتاء.

وح�ض��ب تقري��ر ال�ضحيفة ال��ذي ترجمت��ه »اجلورن��ال نيوز«، متي��ز يوم ما 
قب��ل اال�ضتفت��اء، باجواء قلق وتوت��ر، وبالرغم من �ضجي��ج االحتفاالت يف 
طرقات االقليم، اال ان اأغلبية املواطنن االكراد، مكثوا يف منازلهم مفكرين 
بعواقب هذا الق��رار الفردي ومدى تاأثريه على االقليم. وعلى عك�ض ا�ضتفتاء 
كاتالونيا، املنعقد باجماع برملاين ومدين، فان قرار اال�ضتفتاء الكردي، مت 
اتخاذه من قبل �ضخ�ض واحد فقط، ومن دون �ضابق انذار، هو رئي�ض االقليم 

.2015 "م�ضعود بارزاين"، املنتهية واليته منذ عام 
واف��اد اخل��رباء ال�ضيا�ضيون االك��راد، ان اتخاذ ب��ارزاين لهذا الق��رار، ما هو 
اال و�ضيل��ة لتمدي��د حكمه، ولزيادة �ضلطة حزب��ه الدميوقراطي، التي ازدادت 
بعدم��ا مت اغاق برملان احلكومة الكردية عام 2015. لكن عملية ا�ضتدعاء 
اع�ض��اء الربملان ال�111 قبل 10 ايام من يوم عقد اال�ضتفتاء، كانت مثرية 

لل�ضبه��ات، ح��ن ت�ضم��ن الربمل��ان الك��ردي ح��زب ب��ارزاين الدميوقراطي، 
والتغي��ري، واجلماع��ات اال�ضامي��ة، واالحت��اد الوطن��ي الكرد�ضت��اين. علما 
ان االح��زاب الثاث��ة املكون��ة م��ن 65 ع�ضوا، ع��ربوا عن رف�ضه��م خلطوة 
اال�ضتقال، حمذرين م��ن عواقبها وانعدام �رشعيتها. ويف نهاية اال�ضتفتاء، 
مت اع��ان جناح��ه بن�ضبة %92، ون�ضب��ة امل�ضوتن م��ن جميع حمافظات 
االقليم كانت %72.7، لكن النتيجة مل يتم تف�ضريها ب�ضكل مقنع، يف حن 
م�ضارك��ة ن�ضف �ضكان مدين��ة ال�ضليمانية، �ض��ارك 663.000 مواطن فقط 
م��ن ا�ض��ل 1.324.000 ، اىل �ضنادي��ق االقرتاع. اما حلبج��ة، فقد �ضهدت 
ت�ضوي��ت ن�ضب��ة %54 فقط من املواطن��ن. ان عملية جم��ع بيانات دقيقة 
لنتائ��ج اال�ضتفت��اء، �ضعبة للغاية، يف اقليم ميلوؤه الف�ض��اد، كاقليم بارزاين.   
و�ضلط��ت ال�ضحيفة ال�ضوء على املواطن��ن االكراد غري امل�ضوتن ال�ضتفتاء 
كرد�ضت��ان وا�ضباب عدم ذهابهم، فبالن�ضبة ل�ضكان حلبجة، مل يبذل بارزاين 
اي جه��د لك�ض��ب �ضكانه��ا، على الرغ��م من اتخ��اذه ق�ضية حلبج��ة كذريعة 
لا�ضتق��ال، اال ان��ه مل يقم بزيارتها يف يوم م��ا. علما ان العديد من االكراد 
فق��دوا ثقتهم ب�ضيا�ضة احل��زب الدميوقراطي الكرد�ضت��اين، وزعيمه بارزاين، 

بع��د ف�ضاد وتردي حكومة االقليم، قال اغلبهم "لن يتغري �ضيء يف احلكومة 
الكردي��ة، ل��ن تتح�ضن حياتن��ا بعد اال�ضتقال، مل��ا نتعب انف�ضن��ا بالذهاب 

والت�ضويت؟ فالنتيجة حمتومة وخمتومة منذ عدة ايام". 
واذا قمت با�ضتثناء اع�ضاء حزب بارزاين، والغا�ضبن من جمازر الدكتاتور 
ال�ضابق "�ضدام ح�ضن"، ميكنك روؤية ان االكراد ب�ضكل عام، ال يثقون بحكم 
ب��ارزاين، ال يتبعون��ه، وال يرغب��ون بفع��ل اي �ضيء ق��د ي�ضبب زي��ادة قوته 
و�ضلطت��ه. باال�ضاف��ة اىل ان اغلبي��ة غ��ري امل�ضاركن با�ضتفت��اء اال�ضتقال 
ه��م موظف��ون حكوميون، ومعلمن، واطباء، بع�ضه��م اعتمد على اعمال غري 
حكومية لعدم ت�ضلمهم رواتبهم منذ عدة ا�ضهر، والبع�ض االخر يتلقى ن�ضف 

اجر موظفي اربيل، عا�ضمة بارزاين.
ويف ختام تقريرها، اكدت ال�ضحيفة ان "ا�ضتفتاء ا�ضتقال با �ضوت رف�ض 
واح��د، غ��ري معقول وغ��ري معترب ال حملي��ا وال دوليا. قبل ان�ضغ��ال بارزاين 
با�ضتفت��اء ا�ضتقال اقليم��ه، كان يجب عليه ن�رش ا�ض���ض النزاهة وال�ضفافية 
يف احلكوم��ة الكردي��ة، فاغلبي��ة االكراد فق��دوا املهم مب�ضتقب��ل واعد حتت 

قيادته".

نف��ت كتلة احت��اد القوى، االح��د، تقدميها طلب��ًا اىل االأمم 
املتح��دة لتاأجيل االنتخابات املحلي��ة والربملانية .وقال 
رئي���ض كتل��ة احل��ل املن�ضوي��ة يف احت��اد الق��وى ، حممد 
الكرب��ويل يف ت�رشي��ح خا���ض ل�»اجلورن��ال ني��وز« ،ان 
"احتاد القوى العراقية مل يطلب من  االأمم املتحدة التدخل 
لتاأجيل االنتخابات املحلية والنيابية ".وا�ضار اىل انه "مل 
ُيق��دم اي طلب اىل بعث��ة االأمم املتحدة". يذك��ر ان النائب 
ع��ن ائتاف دولة القانون كامل الزيدي ك�ضف، االأحد، عن 
تق��دمي كتلة احتاد القوى ال�ضنية طلبًا لتاأجيل االنتخابات 
املحلي��ة والنيابي��ة اىل بعث��ة االأمم املتح��دة، م�ض��ريا اإىل 
اأن ائتاف��ه رف�ض الطل��ب ودعا اإىل االلت��زام  بالتوقيتات 

الد�ضتورية مهما كانت ال�رشورة ال�ضيا�ضية.
وق��ال الزيدي ، ان "احتاد الق��وى قدم خال االيام القليلة 
املا�ضية طلب��ا اىل بعثة االأمم املتحدة يف العراق بتاأجيل 
االنتخاب��ات املحلي��ة والنيابي��ة املقررة الع��ام املقبل". 
وا�ض��اف اأن "البعث��ة خاطب��ت التحالف الوطن��ي ب�ضفته 
الكتلة االكرب لبحث املو�ضوع ومعرفة راأي التحالف بتلك 
الدعوة"، م�ضريا اىل ان "التحالف الوطني وال�ضيما ائتاف 
دول��ة القانون )اأك��رب مكوناته( رف�ض وب�ض��كل مطلق تلك 
الدع��وات وو�ضفها باال�ضتفزازي��ة". ولفت الزيدي االنتباه 
اىل  االھايل  ع��ودة  بع��دم  ت��ذرع  الق��وى  "احت��اد  اأن  اإىل 
املناط��ق املح��ررة وع��دم ح�ضم مل��ف املناط��ق املتنازع 
عليه��ا واحلرب عل��ى داع�ض ون�ضي التوقيت��ات الد�ضتورية 

التي ُتلزم اجلميع". 

إجماع محلي على رفض دوافعها المصلحية واالنتخابية

مصادر نيابية: زيارات الجبوري وعالوي والنجيفي إلى أربيل " تشويش " على اإلجماع الوطني برفض االستفتاء!!

صحيفة أميركية: نصف الكرد رفضوا التصويت في االستفتاء فكيف كانت النتيجة 72%؟!

المالكيون أكدوا تقديمه بسرية.. القوى السنية: لم نطلب من يونامي التدخل لتأجيل االنتخابات

شر البلية ما يضحك.. حزب بارزاني: االستفتاء 
االنفصالي له فوائد "جمة" على العراق!!

تيار الحكمة: ليس من الحكمة إقالة 
معصوم وبقاؤه أفضل

بغداد- الجورنال 

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- متابعة

بغداد- هبة نور

خاص 

االنبار- خاص
 

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

ديشامب مستاء من أداء العبيه 
ويحقق إنجازاً جديداً مع الديوك 

استعدادات عراقية لتأمين الحدود مع سورية بالكامل والقوات األميركية "تحتكر" اإلشراف على الصحراء الغربية!!

أرمن سوريا والعراق .. 
مصير الهجرة بال عودة  


