
ال�سفراء  ال�سبت،  اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  وزير  حّذر 
ان  م�ؤكدا  بلدانهم،  اىل  داع�ش  ع��دوى  انتقال  من  العرب 
حترير  يف  ا�سرتكت  �سن�فها  بجميع  العراقية  ال��ق���ات 

العراق.
"اجل�رنال"،  اطلعت عليه  وذكر مكتب اجلعفري يف بيان 
اختتم  اجلعفرّي  اإبراهيم  العراقي  اخلارجية  “وزير  اأن 
زيارته اىل رو�سيا والتي ا�ستغرقت ب�سعة اأيام تلبية لدع�ة 
ِّلي  ث� وممُ العربيَّة،  الدول  �سفراء  التقى  قد  وكان  ر�سمية، 
عتَمدين يف م��سك�، واأطلعهم على  البعثات الدبل�ما�سيَّة املمُ

رات الأمنيَّة، وال�سيا�سيَّة يف العراق”. التط�ُّ
اأن���اع  اأخ��ط��ر  “واجهنا  البيان  بح�سب  اجلعفري  واك��د 
بع�سابات  ِّل  تمث� املمُ الإرهابّي  التحدِّي  ابرزها  التحدِّيات، 
على  تقاطروا  “الإرهابيني  اأن  مبينا  الإرهابيَّة”،  داع�ش 
�اَجهته،  تِلف الدول، لكنَّ العراق�يِّني قرَّروا ممُ العراق من ممُ

والنت�سار عليه”.
الكفُّ  هي  البندق�يَّة  حملت  التي  الكفَّ  َّ“ اأن  وا���س��اف، 
�سّطره  ما  ن�ر  من  باأحرف  التاريخ  و�سيكتب  ة،  العراق�يَّ
العراق�يُّ�ن من بط�لت، ولكن باأيِّ اأحرف �سيكتب التاريخ 
ن�ِّهًا  ممُ واغت�ساب،  وتفجري،  قتل،  من  الدواع�ش  فعله  ما 
ولن  بلدانكم،  عن  بعيداً  لي�ش  العراق  يف  حدث  ما  ب��اأن: 

ي�ستثني اأحداً؛ لأنَّ الإرهاب ل دين له، ول وطن له”.
العراق�يَّة  �سل�َّحة  املمُ “الق�ات  ان  اىل  اجلعفري  وا���س��ار 
ال�سعبّي،  واحل�سد  وال�رشطة،  اجلي�ش،  من  �سن�فهًا  بجميع 
اإىل  وكان  دة،  �حَّ ممُ كانت  الع�سائر  واأبناء  والبي�سمركة، 
ال يف  ؛ ما �ساهم ب�سكل فعَّ د اخلطاب ال�سيا�سيُّ جانبها ت�حَّ
هزمية الإرهاب، وجني ثمار الن�رش، وحترير املناطق التي 

�سقطت يف قب�سة الدواع�ش”.
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بغداد_ الجورنال 

مفاوضات عسكرية لتسليم المناطق المتنازع عليها دون قتال والكرد يرسلون وفدًا لحسم معوقات االنتشار العسكري استفتاء “بارزاني” يوقف مساعدات كندا العسكرية 
للعراق

نائب يطالب هيئة رئاسة البرلمان بإيقاف عمل النواب 
"االنفصاليين"

خبراء: االتفاقات تحدد مصير التحالف الدولي 
في العراق

للعراق  م�ؤقتًا  الع�سكرية  م�ساعدتها  الكندية  اخلا�سة  الق�ات  عّلقت  متابعة  بغداد_   
ب�سبب الت�تر بني اجلي�ش العراقي والبي�سمركة، بح�سب ما اأعلنت وزارة الدفاع، الكندية. 
واأعلن املتحدث با�سم ال�زارة، دان ل� ب�تيلييه، ، اأن” الع�سكريني الكنديني �سي�ستاأنف�ن 
م�ساعدتهم “مبجرد اأن تت�سح الأم�ر ح�ل العالقات بني ق�ات الأمن العراقية، واأي�سا 
ح�ل الأول�يات الرئي�سية واملهمات التي يجب تاأديتها يف اإطار مكافحة تنظيم داع�ش”.
تنظيم  �سد  املتحدة  ال�ليات  تق�ده  الذي  الدويل  التحالف  يف  الع�س�  كندا  واأ�سارت 
داع�ش، اإىل �رشورة تكري�ش اجله�د من اأجل تعزيز “املكا�سب احلديثة” التي مت حتقيقها 
يف  نظر  اإعادة  لي�ش  امل�ؤقت  التعليق  “هذا  اأن  الدفاع،  وزارة  واأو�سحت   . التنظيم  �سد 
طائرتي  عرب  ج�ية  مراقبة  خ�س��سا  ت�سمل  والتي  الدويل  التحالف  اإطار  يف  املهمة 
“اأورورا” الكنديتني وتعاونًا ا�ستخباراتيًا ول�ج�ستيًا طبيًا”. وكانت احلك�مة الحتادية 
عّلقت، اجلمعة، عملياتها �سد ق�ات البي�سمركة على اأمل الت��سل اإىل حل عرب التفاو�ش 
يف الأزمة امل�ستمرة منذ تنظيم ا�ستفتاء مثري للجدل ح�ل ال�ستقالل يف اإقليم كرد�ستان 

الذي يتمتع بحكم ذاتي.

بغداد_ اجل�رنال  طالب النائب عن ائتالف دولة القان�ن من�س�ر البعيجي ،ال�سبت، 
تقدميهم  اجل  من  النف�ساليني  الن�اب  عن  احل�سانة  برفع  الن�اب  جمل�ش  رئا�سة 
للق�ساء للبت باأمرهم لنهم �سع�ا اىل النف�سال وتق�سيم البلد وحنثهم باليمني الذي 

اق�سم�ا به حلفظ البلد ار�سًا و�سماًء وماًء .
اكرب  اعداد  "هناك  "اجل�رنال  عليه  اطلعت  بيان  يف  البعيجي  من�س�ر  النائب  وقال 
اجراء  �سارك�ا وحث�ا على  الن�اب  رئا�سة جمل�ش  اىل  تقدميهم  الذين مت  ال�سماء  من 
ال�ستفتاء داعمني لالنف�سال ووقف�ا ب�جه الق�ات المنية وحر�س�ا �سدها لذلك على 
تتم حما�سبتهم ح�سب  القان�نية كافة �سدهم حتى  الجراءات  اتخاذ  الن�اب  جمل�ش 
القان�ن بعد رفع احل�سانة عنهم". وا�ساف البعيجي ان "هناك جتروؤاً وجتاوزاً كبرياً 
على البلد من قبل هذه ال�سماء لذلك يجب ان ل مت�سي هذه احلادثة من دون عقاب 
�سد الن�اب الكرد الذي جتاوزوا كل اخلط�ط احلمر �ساربني الد�ست�ر والقان�ن عر�ش 
احلائط ، ومن ثم يجب ان ت�سهد اجلل�سة املقبلة رفع احل�سانة عنهم وايقاف جميع 
م�ستحقاتهم ورواتبهم وتقدميهم اىل الق�ساء العراقي حتى ينال�ا جزاءهم العادل عما 

ارتكب�ه وقام�ا به ويجب ان يطبَّق القان�ن والد�ست�ر عليهم".

بغداد- اجل�رنال ني�ز: ربط خرباء امني�ن، ال�سبت، م�سري التحالف الدويل بعد هزمية 
قدت بني الطرفني. داع�ش يف العراق ببن�د التفاقية التي عمُ

وقال “احمد ال�رشيفي” وه� خبري ا�سرتاتيجي يف ت�رشيح خا�ش ل�»اجل�رنال ني�ز« 
م�سري  لتحديد  الدويل  التحالف  واقطاب  العراق  بني  جرى  الذي  التفاق  “اأبعاد  ان 
هذا  لت�سكيل  العراقية  احلك�مة  “دع�ة  ان  م�سيفًا   ،“ الن  حتى  تت�سح  مل  الخري 
التي جرت  “التفاقات  ددت �سمن �سق�ف زمنية و�رشوط”. وا�ساف ان  التحالف حمُ
بني الطرفني �ستحدد م�سري التحالف الدويل داخل العراق بعد هزمية ع�سابات داع�ش 
الرهابية”. واأ�سار ال�رشيفي اىل ان “التحالف تعهد بتقدمي الدعم وال�سناد للقطعات 
الع�سكرية خالل مرحلة التحرير”، مرجحًا ان “يتم ا�ستيفاء ام�ال م�ساركة التحالف 
من العراق “. ولفت النتباه اىل ان “التحالف الدويل يتمركز يف ق�اعد ع�سكرية داخل 

العراق”، مت�سائاًل “هل �ستغادر تلك الق�ات الق�اعد بعد دحر الرهاب؟”.
ال�5 من �سهر ايل�ل  ل التحالف الدويل بقيادة ال�ليات املتحدة المريكية يف  وت�سكَّ
�سبتمرب 2014 ، لقتال تنظيم داع�ش بعد �سيطرته على ثلث م�ساحة العراق وات�ساع 

نف�ذه يف �س�ريا وعدد من بلدان العامل .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�شدد حتالف �لقوى )�أكرب تكتل 
ميثل �ل�شنة د�خل �لربملان 

�لعر�قي( �ل�شبت, على �أهمية 
��شتفادة �لعر�ق من عالقاته 

مع �ملثلث )�لإير�ين, �لرتكي, 
�ل�شعودي( يف ظل خروجه من 

معركة د�ع�ش منت�شر�.وقال 
ع�شو �لتحالف �لنائب عبد 

�لرحمن �للويزي يف ت�شريح 
لـ»�جلورنال نيوز« ," من 

�ملهم ترتيب �لأو�شاع �لأمنية  
يف �لعر�ق لكون بع�ش هذه 
�لدول كانت منطلقًا لدخول 

�إرهابيني",

اإ�سافة  يعد  معها  التعاون   " ان  اىل  النظر  لفتًا   
جديدة  افق  على  مقبل  وه�  ل�سيما  للعراق  مهمة 
ال���زراء  رئي�ش  طرح  اأن"  واو�سح  اإليها."  ي�ستند 
العامل  على  ترتكز  جديدة  روؤي��ة  العبادي  حيدر 
ال�سعيد  اأهمية كبرية على  القت�سادي خط�ة ذات 
ب�رشورة  الل�يزي  ون���ه  والقت�سادي".  الأمني 
"البتعاد عن اإقامة عالقات مع دولة على ح�ساب 
دولة اأخرى" م�سريا اىل ان" على جميع الدول تقّبل 
اإقامة العراق عالقات مع ايران وتركيا وال�سع�دية 
وجميع الدول املجاورة له". من جانبه، اأكد ا�ستاذ 
تاأمني  اأن  ال�سعيدي  ا�سامة  د.  ال���دويل  القان�ن 
الإي��راين،  )الرتكي،  املثلث  مع  العراقية  العالقات 
من  كانت  �س�اء  اإيجابيًا  مناخًا  تخلق  ال�سع�دي( 
ال�سيا�سية.  وحتى  القت�سادية  ام  الأمنية  ناحية 
ني�ز«  ل�»اجل�رنال  ت�رشيح  يف  ال�سعيدي  وق��ال 
اىل  تنحى  ب��داأت  الي�م  العراقية  ال�سيا�سية  ،اإن" 
تاأمني املحيط الإقليمي،" مبينا ان" اأ�سا�ش ا�ستقرار 
مناخات  خلق  على  الأوىل  بالدرجة  يعتمد  الدول 
اإيجابا  هذا  ينعك�ش  ثم  ومن  �ساندة  دولية  اإقليمية 
"خط�ات  اأن  واأ�ساف  الداخلي".  ال�ستقرار  على 
من  م�فقة  كانت  العبادي  حيدر  ال����زراء  رئي�ش 
خالل اجتاهه اأول اىل ال�سع�دية من خالل ت�قيعه 
وبالتاأكيد   ، الدولتني  وبروت�ك�لت بني  اتفاقيات 
ل نن�سى ايران وزيارته اىل م�رش والأردن وتركيا". 
" لكن اهم ثالث دول لها عالقات و متا�ش  وتابع 
)تركيا،  ب�  املتمثلة  للعراق  املجاورة  ال��دول  هي 
يف  ثقلها  لها  دول  لك�نها  وال�سع�دية(  واي��ران، 
العالقات  تاأمني   " ان  اىل  النظر  لفتًا  املنطقة"، 
القت�سادية و ال�سيا�سية مع هذا املثلث �سيخلق ج�اً 

اإيجابيًا يف العراق ل�سيما من الناحية الأمنية".

واأ�سار ال�سعيدي اىل ان " اأ�سا�ش ما يح�سل الي�م من 
عمليات تخريب وتهريب جماعات م�سلحة ياأتي عن 
طريق دول اجل�ار، لذلك فاإن تاأمني العالقات معها 
ال�سحيح".   الجت��اه  يف  ن�عية  نقلة  يخلق  �س�ف 

اخلالدي،  حممد   ، ال�سابق  الربملان  مقرر  اأكد  كما 
يف ت�رشيح ل� »اجل�رنال ني�ز«، اأن “تعاون الدول 
والق�ساء  المني  اجلانب  يف  وخا�سة  املنطقة  يف 
من  جزء  ه�  العراق  يعد  وقت  يف  الره��اب،  على 

العربية،  اجلامعة  م�ؤ�س�سة  وهي  العربية  املنظ�مة 
ب�س�رة  اق��رتب  ولكنه  مبتعداً  العراق  ك��ان  لذلك 

تدريجية اىل اجلناح العربي”.
” ال��سع اليراين الذي كان  وا�ساف اخلالدي، ان 
بت��سيات  ا�سطدم  العراق  على  ومهيمنًا  م�سيطراً 
ال���لي��ات امل��ت��ح��دة الم��ريك��ي��ة اخل��ا���س��ة بجعل 
حماربة  يف  العربي  امل��ح���ر  م��ن  ج���زءاً  ال��ع��راق 
داع�ش والتطرف الطائفي والق�ساء ب�س�رة نهائية 
العمار  من  جديدة  ب�سفحة  والبدء  الره��اب  على 
والبناء”. واأو�سح اأن “العراق يح�ي مك�نات عديدة 
، فاملك�ن ال�سيعي يف العراق ه� مك�ن عروبي” ، 
جميع  ان  ل�جدنا  التاريخ  اىل  رجعنا  “ل�  مبينًا 
منبعها  بالعراق  النه��ش  حت��اول  التي  الث�رات 
“م�قف  ان  بالق�ل  واردف    .“ الو���س��ط  ال��ف��رات 
اخلليج من مك�ن واحد ه� خطاأ ا�سرتاتيجي ينعك�ش 
مك�ن  مع  ال�ق�ف  هي  ال�سابقة  فالخطاء  عليها 
والذي  الطائفي  النق�سام  حدث  ولذلك  اخر،  دون 

جتلى يف جممل دول املنطقة”.
اخلارجية  العالقات  جلنة  ك�سفت  ال�سدد  وبهذا 
النيابية، عن م�رشوع اقت�سادي بني العراق وتركيا، 
حيدر  ال���زراء  رئي�ش  زي��ارة  خالل  مناق�سته  متت 
العبادي اىل انقرة. وقال ع�س� اللجنة النائب حممد 
ال�زراء  “رئي�ش  ان  ني�ز«،  »اجل�رنال  ل�  ربه  عبد 
امل�ا�سيع  من  الكثري  اىل  تطرق  العبادي،  حيدر 
الأخرية”، مبينا  زيارته  الرتكي خالل  مع اجلانب 
يف  وتركيا  العراق  بني  �سيا�سيًا  ت�افقًا  “هناك  ان 
واأو�سح  البلدين”.  تخدم  التي  املجالت  من  كثري 
ان “اجلانب الرتكي لديه رغبة بفتح معرب حدودي 
مع العراق يف حمافظة نين�ى”، م�ؤكداً ان “الت�افق 
من  الكثري  �سيخلق  البلدين  ب��ني  الق��ت�����س��ادي 
املعرب  فتح  بعد  خا�سة  ال�سرتاتيجية،  امل�ساريع 
اأهمية  له  �ستك�ن  “املعرب  ان  وا�ساف  املذك�ر”. 

العراق،  يف  وخا�سة  للبلدين  كبرية  اقت�سادية 
الدولة، على عك�ش معرب  �سلطة  �سيك�ن حتت  حيث 
حدثت  والذي  كرد�ستان  اإقليم  يف  اخلليل  اإبراهيم 
احلالية”.  امل��دة  خ��الل  امل�ساكل  من  الكثري  فيه 
كثري  يف  اقت�ساديًا  تعاونًا  “هناك  ان  اىل  واأ�سار 
زيارة  وجاءت  وتركيا،  العراق  بني  املجالت  من 
تعزيز  اىل  العراق  فيه  يحتاج  وقت  يف  العبادي 
جماله القت�سادي مع دول اجل�ار”. يذكر ان رئي�ش 
الرتكي  اجلانب  مع  اتفق  العبادي،  حيدر  ال���زراء 
الداخلة للعراق يف نهر  على زيادة احل�سة املائية 
دجلة، بالإ�سافة اىل ان�ساء �سد للمياه بني البلدين 
لتنظيم ح�س�ل العراق على ح�سته املائية، كما ان 
العبادي فتح الباب للجانب الرتكي لت��سيع الن�ساط 
على  الق�ساء  بعد  خا�سة  العراق،  مع  القت�سادي 
�سليم اجلب�ري  الن�اب  داع�ش. وكان رئي�ش جمل�ش 
ورئي�ش ال�زراء حيدر العبادي اتفقا يف وقت �سابق 
على ان العراق داعم لأي ح�ار بّناء ميكن من خالله 
و�سع حل�ل للم�ساكل يف املنطقة او تقريب وجهات 
اجلب�ري،  ملكتب  بيان  وذكر  الط��راف.  بني  النظر 
“ان رئي�ش الربملان �سليم اجلب�ري بحث مع رئي�ش 
ال��سع  م�ستجدات  اب��رز  العبادي  حيدر  ال����زراء 
و�سبل  وال�سيا�سي،  المني  ال�سعيدين  على  العراقي 
وال�ستفادة  ودول��ي��ا،  اقليميا  العراق  دور  تعزيز 
البطلة  ق�اتنا  حتققها  التي  النت�سارات  زخم  من 
واع��ادة  وال�ستقرار  الم��ن  لتعزيز  الره��اب  على 
اهمية  اللقاء  خ��الل  اجل��ب���ري  واك��د  النازحني”. 
�سيا�سية  ا�ستثمار مرحلة ما بعد داع�ش خللق بيئة 
م�سالح  وحتقق  اخلالفات  جميع  تط�ي  منا�سبة 
ال�سعب، وت�سهم يف النه��ش القت�سادي واخلدمي، 
وتزيد فر�ش الت�ا�سل احلقيقي مع املجتمع الدويل 
وفق مبداأ الحرتام املتبادل والتعاون القت�سادي 

والتجاري”.

في ظل خروجه من معركة داعش منتصرًا... العراق يتجه إلى تأمين محيطه اإلقليمي
بغداد_ فاطمة عدنان

وزير  اعلن  اذ  ب�سغف  املفاو�سات  نتائج  انقرة  وتنتظر   
اخلارجية الرتكي م�ل�د جاوي�ش اأوغل�، اأن تركيا معنية 
باجلهة التي �ستك�ن م�ج�دة على حدودها مع العراق. 
وقال اأوغل� يف ت�رشيح �سحفي، اإن "تركيا بحاجة اىل 
الق�ات  بني  النار  اإط��الق  وقف  اتفاق  بتفا�سيل  النظر 
�سيتم  وهل  مت�سائال  واأ�ساف  والبي�سمركة."  العراقية 
ت�سليم املعابر من دون ا�ستباكات؟ و�سرنى كيف �ست�سري 
انه  العبادي  حيدر  ال���زراء  رئي�ش  واعلن  هذا  الأم�ر." 
�ساعة   24 ملدة  الع�سكرية  الق�ات  حركة  باإيقاف  اأم��ر 
اع�ساء  وع��ّد  ال��ع��راق.  �سمال  يف  الكردية  ال��ق���ات  �سد 
احلزب  رئي�ش  اق��رتاح  العراقي  ال�طني  التحالف  يف 
نتائج  بتجميد  بارزاين  م�سع�د  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
ا�ستفتاء ال�ستقالل ووقف الت�سعيد الع�سكري، ا�سافة اىل 
التاأكيد على احل�ار خط�ة بالجتاه ال�سحيح . وقال ع�س� 
ل�»اجل�رنال  ل�  ا�سمه  ذكر  عدم  طلب  التحالف  يف  بارز 
ان تنجم  ياأتي لنهاء تداعيات يت�قع  "القرار  ان  ني�ز« 
عن الزمة ". وا�سار اىل ان "الد�ست�ر ه� الفي�سل احلاكم 
والح��زاب  الحتادية  احلك�مة  ان  كما  الق�سايا  بهذه 

الكردية ل ترغب ب�سياع  النت�سارات على داع�ش وقرب 
�س�ى  العراق  اىل  جتلب  لن  بازمات  العراق  يف  هزميته 
�سيا�سي  م�س�ؤول  ك�سف  ذلك  امل�سكالت".اىل  من  املزيد 
ال�سليمانية،  يف  الكرد�ستاين"  "الحتاد  حزب  يف  كردي 
عن اأن عدداً من امل�ساعدين الأمنيني للبارزاين، ا�ستقبل�ا 
يرغب�ن  اإنهم  قال�ا  و�س�رية  ايران  من  اأكراداً  متط�عني 
بالدفاع عن الإقليم يف حال فكرت بغداد بالقرتاب من 
اأربيل وده�ك. ووفقًا للم�س�ؤول، فاإن الإقليم قد ي�ستخدم 
لتعزيز  و�س�رية  اإي��ران  من  الأك���راد  املتط�عني  ورق��ة 
التابعة  الب�سمركة  ق���ات  التزام  بعد  الع�سكري  م�قفه 
القتال  يف  احلياد  ال�سليمانية(  )جناح  "الحتاد"  حلزب 
الدائر حاليًا بني بغداد واأربيل على اأكرث من حم�ر، وهي 
ر�سالة يف ال�قت نف�سه اإىل اإمكانية حدوث حراك م�سلح 
قال  املقابل،  اأربيل.يف  من  بدفع  اأي�سًا  تركيا  جديد يف 
القيادي يف "التحالف ال�طني" احلاكم يف بغداد، جا�سم 
حممد جعفر، يف ت�رشيح �سحفي اإن "احلك�مة العراقية 
رف�ست طلبات خارجية من عدة اأطراف ب�قف حتركات 
اجلي�ش، لكنها وافقت على وقف اإطالق النار ملنح فر�سة 
للعقالء من الطرف الآخر بتجنيب �سق�ط مزيد من القتلى 
ب�"ال�سحيح،  ال�ستباكات". وو�سف م�قف احلك�مة  يف 

لك�نها تتحرك �سمن الد�ست�ر العراقي الذي �سّ�ت عليه 
جميع العراقيني مبن فيهم الأكراد"، عاداً اأن "الدولة يجب 
وبالن�سبة  العراق،  يف  مكان  كل  على  نف�ذها  تب�سط  اأن 
خارج  ووج�دهم  وحمددة  معروفة  فهي  الإقليم  حلدود 
الأرا�سي اخلا�سة بالإقليم ه� يف حد ذاته جتاوز على 
العراقية  "الق�ات  اأن  على  م�سدداً  والد�ست�ر"،  القان�ن 
�ست�سل اىل ال�جهات املحددة لها ب�سكل اأو باآخر، وعلى 
م�سدر  ك�سف  اأخ��رى  جهة  ذلك".من  يفهم  اأن  البارزاين 
امني يف حمافظة كرك�ك، عن حترك ف�جني من اجلي�ش 
العراقي نح� �سيطرة جمجمال التابعة لل�سليمانية. وقال 
امل�سدر يف ت�رشيح �سحفي، اإن "العمليات امل�سرتكة يف 
اجلي�ش  من  ف�جني  باأن  طالباين،  بافل  اأبلغت  كرك�ك 
�سينت�رشان يف مناطق قريبة من جمجمال �سمال �رشقي 
كرك�ك". واأ�ساف اأنه "بعد هذا التبليغ بداأت البي�سمركة 
بالن�سحاب، وخالل ٤٨ �ساعة �سيتم تنفيذ النت�سار يف 
التي  املنطقة  وفيما يخ�ش  كامل".  ب�سكل  املنطقة  هذه 
اأو�سح  ك�بري،  الت�ن  وحتديدا  واربيل،  كرك�ك  تربط 
امل�سدر اأنه "بالأم�ش ت�قف الق�سف من قبل البي�سمركة 
الحت��ادي��ة  ال��ق���ات  ا�ستهدفت  وال��ت��ي  لرب��ي��ل  التابعة 
ت�سهد  "املنطقة  اأن  وتابع  ع�س�ائي".  ب�سكل  واملدنيني 

مت  التي  النقاط  يف  لال�ستقرار  ع�سكرية  تعزيزات  حاليا 
اأنه  م��سحا  الحتادية"،  الق�ات  حركة  �سمن  حتديدها 
اأوامر بالدخ�ل لأربيل".بدوره اكد النائب عن  "ل ت�جد 
كتلة بدر النيابية حنني القدو، ان رئي�ش اقليم كرد�ستان 
ال��ساطة  "ي�ستجدي"  ب��ارزاين  م�سع�د  وليته  املنتهية 
ل�ستعادة  الحت��ادي��ة  ال��ق���ات  تقدم  ل�قف  المريكية 
ال�سيطرة على معرب في�سخاب�ر الرابط بني العراق و�س�ريا 
"بارزاين  ان  �سحفي،  ت�رشيح  يف  القدو  وقال  وتركيا. 
الق�ات  وزح��ف  تقدم  ل�قف  المريكي  التدخل  يت��سل 
"املتجاوز  املناطق  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة  الحتادية 
ال��ب��ارزاين،  وميلي�سيات  البي�سمركة  قبل  من  عليها" 
اأي خداع للهدنة او الرتاخي يف فر�ش  حمذرا من قب�ل 
ل�سلطة  اخلا�سعة  املناطق  على  الحت��ادي��ة  ال�سيطرة 
ليل  اكد  ال��دويل،  الأمن  جمل�ش  وكان  الحتادية.  الدولة 
مندوب  وق��ال  ال��ع��راق.  اأرا���س��ي  ل�حدة  دعمه  اخلمي�ش 
الذي  ديالتر،  فران�س�ا  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  فرن�سا 
جمل�ش  ”اأع�ساء  ان  ال��دويل،  الأمن  جمل�ش  بالده  تراأ�ش 
ووحدة  اأرا�سي  وحرمة  ل�سيادة  احرتامهم  اأك��دوا  الأمن 
اإقليم  و�سلطات  العراق  حك�مة  من  كال  ودعا  العراق“. 

كرد�ستان اإىل حتديد م�اعيد لإطالق احل�ار.
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