
اعلنت خلية االعالم احلربي، ال�سبت، فر�ض القوات 
جبال  �سل�سلة  على  بالكامل  �سيطرتها  االمنية 
احلويجة  حترير  عمليات  قائد  وق��ال   . حمرين 
ر�سيد  االم��ر  عبد  الركن  خا�سة  ق��وات  الفريق 
الفرقة  “قطعات  ،ان  للخلية  بيان  ،يف  ي��اراهلل 
تفر�ض  ال�سعبي  احل�سد  التا�سعة وقطعات  املدرعة 
من  حمرين  جبال  �سل�سلة  على  بالكامل  ال�سيطرة 
45 كم  الفتحة مل�سافة  ج�رس زغيتون حتى ج�رس 

وعمق 15كم “.
والرد  االحتادية  ال�رسطة  قطعات   ” ،ان  واأ�ساف 
احل�سد  م��ن  وال��راب��ع  الثالث  وال��ل��وائ��ن  ال�رسيع 
الثانية  املرحلة  �سمن  اهدافها  تكمل  ال�سعبي 

وتنجز مهامها بعمليات حترير احلويجة “.
وحترير  ارهابيًا   385 قتل  اخللية،  اعلنت  كما 

150 قرية يف احلويجة .
بيان  يف  احلويجة  حترير  عمليات  قائد  وق��ال 
للخلية ،ان” اهم فعاليات حمور ال�رسطة االحتادية 
والرد ال�رسيع واللواءين الثالث والرابع من احل�سد 
( قرية ومنطقة كما   150( ال�سعبي �سملت حترير 
ال�سمايل ملركز  واجلزء  العبا�سي  ناحية  مت حترير 
ارهابيًا   385 قتل  من  ومتكنت  احلويجة  ق�ساء 
 6 على  القب�ض  وال��ق��اء  قنا�سن   5 وب�سمنهم 

ارهابين وتفجر وتفكيك 95 عجلة مفخخة “.
وتفجر  تفكيك  اي�سا  �سملت  “الفعاليات  وتابع 
422 عبوة نا�سفة وتدمر 20 م�سافة لالرهابين 
وتفكيك 5 اأحزمة نا�سفة وتدمر 5 معامل لت�سنيع 
املفخخة  العجالت  وتفخيخ  النا�سفة  العبوات 
من  عدد  على  والعثور  خمتلفة  عجلة   34 وتدمر 
دفاعيًا  مو�سعًا   25 وتدمر  واالعتدة  اال�سلحة 
وتدمر  واال�سلحة  لالعتدة  خم��ازن   10 وتدمر 
15 وكراً مفخخًا وتدمر 10 انفاق واخالء 240 

نازحًا وتدمر 5 مراكز لالت�ساالت.

يارالله يعلن فرض السيطرة بالكامل على سلسلة جبال حمرين
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بغداد_ الجورنال

مسؤول أوروبي يرهن استقرار الدول األوروبية بأمن العراق بغداد تمنح الضوء األخضر ألنقرة إلحباط نتائج 
االستفتاء والكشف عن معسكرات لتدريب 

داعش في أربيل

معصوم يدعو األحزاب الكردية إلى توحيد 
اتجاه القضايا االستراتيجية 

تعاون عراقي سوري لمسك الحدود المشتركة

ال�سبت، ان” العراق  الفيا�ض،  ال�سعبي فالح  اأكد رئي�ض هيئة احل�سد  بغداد_ متابعة: 
�سيتعاون مع القوات ال�سورية النظامية ل�سبط احلدود امل�سرتكة يف املرحلة املقبلة، 

م�سرا اىل ان احل�سد ركيزة اأ�سا�سية “لقوة الدولة”.
وقال الفيا�ض يف لقاء متلفز“، ان “احل�سد من الركائز االأ�سا�سية لقوة الدولة و�ساهم 
يف عمليات التحرير، ومل يتبق �سوى ال�رسيط احلدودي مع �سوريا يف ق�ساء القائم”، 
مبينا ان “العراق �سيتعاون مع القوات ال�سورية النظامية ل�سبط احلدود امل�سرتكة يف 

املرحلة املقبلة”.
واجلي�ض  احل�سد  ب�سواعد  ُيهَزم  اليوم  العراق  يف  “داع�ض  ان  الفيا�ض  واأ���س��اف 
وال�رسطة”، م�سرا اىل ان “الوفد العراقي الذي يرتاأ�سه رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
مل�ض موقفا ايجابيا جدا من فرن�سا ب�ساأن العمليات اجلارية وعمليات التحرير واأداء 

القوات العراقية عموما”.

تتمة ص1
يف  ترويجه  مت  الذي  من  العك�ض  وعلى  اأنه  �سباح(  )نوزاد  ال�سيا�سي  املحلل  واأكد 
االإعالم الكردي باأن مرحلة ما بعد اال�ستفتاء على اال�ستقالل �ستكون اأكرث توحيًدا 
رئي�ض  مهاجمة  اإىل  و�سل  حاد  انق�سام  اإىل  ي�سر  الواقع  فاإن  لالأكراد؛  ومتا�سًكا 
واأ�ساف �سباح يف حديث  ب�سكل غر م�سبوق وهو موؤ�رس خطر.   وانتقاده  االإقليم 
�سحفي، اأن حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين الذي كان –على الرغم من اخلالفات 
ال�سيا�سية- حليفًا و�رسيكًا لبارزاين وحزبه يف اإدارة االإقليم �سن هجومًا وا�سعًا �سد 
�سنت حركة  الدويل لال�ستفتاء، يف وقت  الرف�ض  له م�سوؤولية  وَحَمّ الرئي�ض وحزبه، 
لق�سية  كردي  ترويج  و�سط  الق�سوة  غاية  يف  وبعبارات  مماثاًل،  هجومًا  التغير 
التزوير والتالعب بنتائج اال�ستفتاء.  وبح�سب النتائج التي اأعلنتها املفو�سية العليا 
امل�ستقلة لالنتخابات واال�ستفتاء يف اإقليم كرد�ستان فان ن�سبة امل�سوتن ب�)نعم( 
ب�)ال(  الت�سويت  ن�سبة  بلغت  بينما   ،92.73% بلغت  العراق  االإقليم عن  ال�ستقالل 
واإمنا  الت�رسيحات،  على  يقت�رس  االنق�سام مل  اأن  الكردي  املحلل  وراأى    .7.27%
متت ترجمته ب�سكل عملي حن وافقت االأحزاب الكردية با�ستثناء الدميقراطي على 
اإىل برملان بغداد، وهو ما ميثل نك�سة جلميع اجلهود ال�سابقة والتي كانت  العودة 
ت�رس على توحيد املوقف الكردي وخ�سو�سًا يف الربملان االحتادي والتعامل مع 
باأن املرحلة املقبلة رمبا  القول  اإىل  .  وخل�ض �سباح  العربية  ال�سيا�سية  االأطراف 
ت�سهد ظهوراً اأو�سح لعمق اخلالفات الكردية وخ�سو�سًا مع اقرتاب انتخابات رئا�سة 
وبرملان االإقليم ، موؤكداً اأنها لن تكون باالن�سيابية نف�سها التي جرت بها مثيالتها 
من قبل، مع ت�سميم واإ�رسار االأحزاب على انتزاع رئا�سة االإقليم من بارزاين الذي 

ا�ستمر يف املن�سب منذ عام 1992 .

االأحزاب والقوى  ال�سبت،  :دعا رئي�ض اجلمهورية فوؤاد مع�سوم،  بغداد_ اجلورنال 
ال�سيا�سية الكردية اىل وحدة املوقف جتاه الق�سايا اال�سرتاتيجية. وقال مع�سوم 
عقب و�سعه اكليل زهور على قرب الرئي�ض ال�سابق للعراق جالل طالباين اليوم، ان 
امل�سرة التي و�سعها مام جالل يجب اال ت�سيع، وادعو القوى ال�سيا�سية يف بغداد 
واأربيل اإىل العمل على خدمة كرد�ستان والعراق. واأ�ساف نحن نتاأ�سف على رحيل 
اأ�سا�سية حلل اخلالفات بن بغداد واأربيل.  مام جالل ولكن وفاته ا�سبحت نقطة 
وتابع انه على االأطراف ال�سيا�سية يف كرد�ستان التقارب فيما بينها وان تناق�ض 
الق�سايا اال�سرتايتيجة ب�سكل م�سرتك وان تتخذ القرار جتاهها ب�سكل م�سرتك اأي�سا.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأدخل رئي�س الإقليم )املنتهية 
وليته( �شمال العراق يف نفق 

مظلم عن طريق ال�شتفتاء 
الذي واجه رف�شًا حمليًا 

واقليميًا وحتى دوليًا , وهذا 
ما دفع الربملان العراقي 

برئا�شة �شليم اجلبوري اىل 
اتخاذ قرارات �شد ال�شتفتاء 

والتي تقع يف مقدمتها 
معاقبة النواب الكراد 

ولتنتهي بقطع جميع الطرق 
على الإقليم ليعي�س اليوم يف 

اأزمة اقت�شادية خانقة اىل 
انت�شار قوات احتادية يف 

الأرا�شي املتنازع عليها.

اللجنة  تو�سيات  العراقي،  النواب  جمل�ض  اأقر  لذلك 
الذي تنظمه  الربملانية املعنية با�ستفتاء اال�ستقالل 
اإغالق  �سمنها  من  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
يف  ق��وات  ون�رس  االإقليم،  مع  الربية  املنافذ  جميع 
النفط من  �رسكات  ومنع  االأكراد،  مع  النزاع  مناطق 

العمل يف االإقليم.
تن�ض  تو�سيات،   5 اإىل  الربملانية  اللجنة  وتو�سلت 
العام  القائد  واإل��زام  اال�ستفتاء،  د�ستورية  عدم  على 
ون�رس  العراق  وحدة  على  باحلفاظ  امل�سلحة  للقوات 
ومن  كافة،  عليها  املتنازع  املناطق  يف  ال��ق��وات 
�سمنها كركوك. و�سملت التو�سيات اتخاذ االإجراءات 
اال�ستفتاء  يف  ���س��ارك  م��ن  ك��ل  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
احلدودية  املنافذ  كل  وغلق  املوظفن،  وخ�سو�سا 
الداخلة  التي تقع خارج �سلطة بغداد واعتبار املواد 
اأي�سًا  اللجنة  تو�سيات  ون�ست  مهربة.  مواد  عربها 
على منع كل ال�رسكات العاملة من العمل يف املناطق 

املتنازع عليها، خ�سو�سا املتعلقة بقطاع النفط.
املوظفن  جميع  ف�سل  اأي�سا  القرار  يت�سمن  كما 
الذين  االأك��راد  واالأمنين  احلكومين  وامل�سوؤولن 
اكرب كتلتن يف  ا�سدرت  اال�ستفتاء. فقد  �ساركوا يف 
واحتاد  الوطني،  )التحالف  العراقي  النواب  جمل�ض 

القوى( ، قرارات ب�ساأن النواب الكرد.
وقالت مرا�سلة »اجلورنال نيوز« ،ان ” جمل�ض النواب 
�سوت على قرار االلتزام مب�سامن خطاب املرجعية 
كافة  االإجراءات  باتخاذ  احلكومة  ومطالبة  الر�سيدة 

لتنفيذ م�سامن خطاب املرجعية “.
ن��واب  اج��ت��م��اع   بعد  االول  “القرار  ان  وا���س��اف��ت 
التحالف الوطني مع رئي�ض الربملان هو اعداد قوائم 
خا�سة با�سماء النواب املوؤيدين لال�ستفتاء وا�سحاب 
الق�ساء من اجل  لرفعها اىل  الوا�سحة منه  املواقف 

ع�سويتهم  االن  وتعّد  املجل�ض  من  ع�سويتهم  �سحب 
معلقة حلن بّت الق�ساء باأمرهم”.

من  نائب  كل  يعّد  فهو،  الثاين  القرار  “اما  وبينت 
الربملان  جل�سات  اىل  يح�رس  الكرد�ستاين  التحالف 
اال�ستفتاء  ب�ساأن  االخ��رة  املجل�ض  لقرارات  موؤيداً 
ويوؤمن بكل م�سامن الد�ستور وغر معرتف بنتائج 

اال�ستفتاء”.
كما طالب جمل�ض النواب العراقي ، جلنتي القانونية 
الكرد  النواب  باأ�سماء  بتزويده  االأع�ساء  و�سوؤون 

امل�ساركن يف ا�ستفتاء االنف�سال.
وقالت مرا�سلة »اجلورنال نيوز«، ان ” رئا�سة جمل�ض 

اىل  االأع�ساء  و�سوؤون  القانونية  النواب دعت جلنتي 
يف  م�ساركتهم  ثبتت  من  باأ�سماء  املجل�ض  تزويد 

اال�ستفتاء”.
وتابع ،ان ” رئا�سة الربملان تعتزم خماطبة املحكمة 

االحتادية ب�ساأن النواب امل�سوتن يف اال�ستفتاء”.
يف  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  اك���دت  ح��ن  يف 
والد�ستور  القانون  فر�ض  ان  العراقي،  ال��ربمل��ان 
كرد�ستان  اقليم  يف  احلدودية  املعابر  على  العراقي 

�سيعود على العراق مببالغ مادية كبرة.
يف  املالكي”  “�سبحي  على  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
العراق   ” ن��ي��وز«،ان  ل���»اجل��ورن��ال  خا�ض  ت�رسيح 

ي�سعى لفر�ض القانون على املعابر احلدودية التي مل 
يفر�ض القانون عليها من قبل “.

االمور عندما  التغا�سي عن عدد من  :” مت  وا�ساف 
كانت تلك املعابر تقع حتت ادارة الكرد “، مبينًا ان 
االزمات احلالية حتت  قادر على  معاجلة  ” العراق 

�سقف القانون والد�ستور “.
املعابر  على  ال�سيطرة  ان”  اىل  املالكي  وا���س��ار 
احلدودية الثالثة الواقعة بن ايران واقليم كرد�ستان 
او غرها من املعابر �ستعود بفائدة اقت�سادية كبرة 
للحكومة  يخ�سغ  املعرب  ك��ان  ما  اذا  البالد  على 

املركزية وملتطلبات االدارة القانونية “.

احلكومة  ق��ان��ون  فر�ض   ” ان  اىل  االنتباه  ولفت 
ا�ستفادة  له  �ستكون  املعابر  تلك  على  االحت��ادي��ة 
�سيتم   ” انه  اىل  م�سراً   ،“ املعامل  وا�سحة  مربجمة 
من  واخلارجة  الداخلة  االموال  م�سادر  اىل  التعرف 

تلك املعابر “.
اأكد رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري،  من جانبه 
�رسورة العودة اىل احلوار مع اقليم كرد�ستان وايجاد 
الد�ستور  م�سمون  مع  تتنا�سب  لالزمة  خمرجات 

العراقي وم�سلحة ال�سعب بكل مكوناته واطيافه.
لرئي�ض  االع��الم��ي  املكتب  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
جمل�ض النواب اطلعت عليه »اجلورنال «،ان “اجلبوري 
دوغ��ال���ض  ال��ع��راق  يف  االم��رك��ي  ال�سفر  ا�ستقبل 
التطورات  ابرز  بحث  اللقاء  خالل  وجرى  �سيليمان 
وابرزها  العراقية،  ال�ساحة  على  واالمنية  ال�سيا�سية 
ودور  اقليم كرد�ستان،  ا�ستفتاء  تلت  التي  التداعيات 
الربملان ال�ساعي اىل انهاء االزمة ونزع فتيلها وفق 
جمل�ض  رئي�ض  اكد  اذ  الوطنية،  والثوابت  الد�ستور 
النواب ان العودة اىل احلوار وايجاد خمرجات لالزمة 
وم�سلحة  العراقي  الد�ستور  م�سمون  مع  تتنا�سب 
الوحيد  احل��ل  هي  واطيافه  مكوناته  بكل  ال�سعب 
بحث  مت  انه”  وا���س��اف،   .“ امل�سكلة  لهذه  الناجع 
االرهاب  مكافحة  ملف  يف  امل�سرتك  التن�سيق  �سبل 
واالنت�سارات  االرهابي،  داع�ض  تنظيم  �سد  واحلرب 
معركتي  انطالق  مع  العراقية  القوات  حققتها  التي 
اعمار  ملف  وكذلك  االنبار،  غرب  ومناطق  احلويجة 
جانبه،  من  النازحن”.  وع��ودة  املحررة  املناطق 
اعرب ال�سفر االمركي عن حر�ض الواليات املتحدة 
ملفي  يف  خ�سو�سا  للعراق  الدعم  ا�ستمرار  على 
املحررة  املناطق  اعمار  واع��ادة  االره��اب  مكافحة 
العالقات  تعزيز  اهمية  م��وؤك��دا  نازحيها،  وع��ودة 
بحث  يف  التعاون  وا�ستمرار  البلدين  بن  الثنائية 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

بسبب عدم دستوريته... البرلمان يضع بصمته الوطنية بجملة إجراءات لرفض االستفتاء تشريعيًا
بغداد_ فاطمة عدنان

لدى  اجلديد  االأوروب���ي  االحت��اد  بعثة  رئي�ض  اأك��د 
ال�سيا�سة  ممثلة  اأن  ال�سبت،  بليكو،  رامون  العراق، 
فيدريكا  االأوروب��ي،  لالحتاد  واالأمنية  اخلارجية 
اأمن  "ال  اأن  عاداً  قريبًا،  العراق  �ستزور  موغريني 
وال ا�ستقرار لدول اأوروبا من دون حتقيق االأمن يف 

العراق".
وذكر بيان ملكتب وزير اخلارجية العراقي ابراهيم 
"اجلعفري  اإن  "اجلورنال"،  عليه  اطلعت  اجلعفري 
لدى  اجلديد  االوربي  االحتاد  بعثة  رئي�ض  ا�ستقبل، 
خالل  "جرى  انه  مبينا  بليكوا"،  رام��ون  العراق، 
العراق  بن  امل�سرتك  التعاون  ا�ستعرا�ض  اللقاء 
املبذولة يف جمال  واجلهود  االأوروب��ي،  واالحت��اد 

االأمنية،  االأو�ساع  وجمَمل  االإره��اب،  �سد  احلرب 
وال�سيا�سية يف العراق واملنطقة". واأعرب اجلعفري 
بح�سب البيان عن متنيه "التوفيق لبليكو يف مهام 
اخلارجية  وزارة  ا�ستعداد  مبديًا  ببغداد"،  عمله 
ل�"تقدمي كل الدعم الإجناح عمل البعثة الدبلوما�سية 
العراق واالحتاد  امل�سرتك بن  التعاون  يف تعميق 
ال�سكر،  مقدمًا  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف  االأوروب����ي 
العراق  جتاه  االأوروب��ي  االحتاد  ملواقف  والتقدير 

يف حربه �سد ع�سابات داع�ض االإرهابية".
واأ�ساف اجلعفري ان "العراق واجه اإرهابا عامليًا 
اأرا�سيه  ا�ستهدف العامل كله، وانت�رس عليه، وحرر 
اأبنائه، وم�ساندة الدول ال�سديقة"،  بف�سل �سجاعة 
ا�ستمرار  يزال يتطل�ع اىل  "العراق ال  اأن  اإىل  م�سراً 
يف  للم�ساهمة  كافة  وال��دول  اأوروب���ا،  دول  دع��م 

من  العراق�ية".  للمدن  التحتية  البنى  اإعمار  اإعادة 
االأوروبي اجلديد  جانبه، قال رئي�ض بعثة االحتاد 
"ن�قدر عاليًا الت�سحيات الكبرة التي  لدى العراق 
العراق�يون يف حربهم �سد ع�سابات داع�ض  بذلها 
العامل"،  اأنف�سهم، ونيابة عن  االإرهابية دفاعًا عن 
دور  على  يعول  االأوروب���ي  "االحتاد  ان  حًا  مو�سِ
وا�ستقرار  اأمن،  دعم  يف  الفعال  وح�سوره  العراق، 
من  اأوروب��ا  لدول  ا�ستقرار  وال  اأم��ن،  فال  املنطقة؛ 

دون حتقيق االأمن يف العراق، واملنطقة".
تعزيز  على  يعمل  االأوروب���ي  "االحتاد  ان  وتابع 
جمال  يف  �رساكات  وحتقيق  العراق،  مع  التعاون 
امل�ساعدات االإن�سانية، واالأمن، والتعليم، والطاقة"، 
م�سيفا ان "االحتاد االأوروبي �سيبقى يدعم العراق 

حتى حتقيق اال�ستقرار، والتنمية يف العراق".

ال�سيا�سة اخلارجية واالأمنية  "ممثلة  واأ�سار اىل ان 
�ستزور  موغريني  فيدريكا  االأوروب����ي،  لالحتاد 
العراق قريبًا يف اإطار دعم جهود العراق يف حربه 
للمدن  التحتية  البنى  اإعمار  واإعادة  االإرهاب،  �سد 

العراقية".
للرئي�ض  اخلا�ض  املبعوث  اأك��د  اخ��ر،  جانب  ومن 
بريت  داع�ض  �سد  ال��دويل  التحالف  يف  االأمركي 
ماكغورك، اأن "داع�ض" انهار يف احلويجة، يف حن 

اأ�سار اىل اأن هناك مفاجئات قادمة يف الطريق.
التوا�سل  موقع  على  تغريدة  يف  ماكغورك  وذكر   
وجمموعة  انهار  "داع�ض  ان  "تويرت"،  االجتماعي 
احلويجة  يف  العراقية  للقوات  ت�ست�سلم  كبرة 
يف  اأكرث  "مفاجاآت  اأن  م�سيفا  ال�سابق"،  معقلهم 

الطريق".
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