
دولة  ائتالف  عن  النائب  ك�شف 
جعفر،  حممد  جا�شم  ال��ق��ان��ون 
الأح������د، ع���ن زي�����ارة م��رت��ق��ب��ة 
الإيراين ح�شن روحاين  للرئي�شني 
اأردوغ���ان  وال��رك��ي رج��ب طيب 
اأزمة  ب�شاأن  قمة  لعقد  بغداد  اإىل 
ال�شتفتاء، م�شريا اإىل اأن العبادي 

ا�رص على عقد القمة يف العراق.
وقال جعفر يف ت�رصيح �شحفي، 
اإن “رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
حل�شور  دع��وة  تلقى  وان  �شبق 
الرئي�شني  بني  عقدت  التي  القمة 
الإي�����راين وال��رك��ي يف ط��ه��ران 
اأخرياً”، مبينا اأن “العبادي ا�رص 
على عقد القمة يف بغداد بدًل عن 
�شاحب  هو  العراق  لأن  طهران 

ال�شاأن”.
واأ�شاف جعفر، اأن “ال�شهر احلايل 
العبادي  بني  قمة  عقد  �شي�شهد 
وروحاين واردوغان ب�شاأن ق�شية 
ال�شتفتاء”، موؤكدا اأن “هذا الأمر 

�شمن جدول رئي�س الوزراء”.
بن  الركي  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
علي يلدرمي ك�شف يف ت�رصيحات 
اجلمعة  تركية  اإع���الم  لو�شائل 
من  دع���وة  تلقيه  ع��ن  امل��ا���ش��ي 

العبادي لزيارة العراق. 

الكشف عن زيارة مرتقبة لروحاني وأردوغان إلى بغداد 
لعقد قمة بشأن االستفتاء
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بغداد_ متابعة

رغم الكشف عن اتفاقات سياسية إلعادتهم.. القانونية النيابية: جلسات البرلمان لن تتأثر بغياب الكرد مصادر نيابية: زيارات الجبوري وعالوي 
والنجيفي إلى أربيل “ تشويش “ على اإلجماع 

الوطني برفض االستفتاء!!

المالكي للسفير األميركي: ندعم الحوار غير المشروط 
مع كردستان

بغداد - اجلورنال نيوز:اكد نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي، الحد، دعمه للحوار غري 
امل�رصوط بعد الغاء ا�شتفتاء اقليم كرد�شتان، يف حني ا�شار اىل ان ل قيمة للحوار مع بقاء 
ال�شتفتاء . وقال بيان �شادر عن املكتب العالمي لنائب رئي�س اجلمهورية ،ان ” املالكي 
�شيليمان  األن  الوليات املتحدة دوغال�س  )الحد( �شفري  اليوم  الر�شمي  ا�شتقبل يف مكتبه 
مناق�شة  متت  كما   ، والمنية  ال�شيا�شية  الو�شاع  م�شتجدات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
موقفه  جدد  املالكي  ان”  اىل  البيان  وا�شار   .“ كرد�شتان   اقليم  يف  ال�شتفتاء  تداعيات 
من م�شاألة رف�س ال�شتفتاء ونتائجه لكونه خمالفًا للد�شتور” ، موؤكدا “دعمه للحوار غري 
امل�رصوط لكن بعد اأن يلغى ال�شتفتاء لأن ل قيمة للحوار مع بقاء ال�شتفتاء “.  وا�شار اىل 
ان التهدئة او الدعوة اىل احلوار على ح�شاب جتاوز الد�شتور والتمدد على اأرا�شي املكونات 

الخرى لن يحل امل�شكلة بل �شيعقّدها، لذلك يجب الغاء كل ما هو غري �رصعي “.

تتمة ص1:
ان  بالقول  ببارزاين  مع�شوم  نائبي  لقاء  على  عّقب  الها�شمي  واثق  ال�شيا�شي  املحلل   
الت�شارب يف الت�رصيحات بني نواب رئي�س اجلمهورية ) ا�شامة النجيفي واإياد عالوي( 
املواقف  التن�شيق يف   عدم  على  يدل  احلكومة  وبني  اجلبوري(  )�شليم  الربملان  ورئي�س 
باحلكومة  نيوز«،"يفر�س  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  الها�شمي  واأ�شاف  احلكومية. 
من  لها  تفوي�س  وجود  ظل  يف  املو�شوع  هذا  يف  يفاو�س  من  هي  تكون  اأن  العراقية 
الربملان"، مبينًا ان هكذا مبادرات �شيا�شية خارج الد�شتور وخارج التفاقات احلكومية 
الدعم  ظل  يف  كبرياً  موقفًا  ا�شبح  الذي  بغداد  موقف  وت�شعف  الو�شع  على  �شت�شو�س 
العراق.  تدعم  التي  الدول  اىل  م�شو�شة  �شورة  �شيو�شل  ما  وهذا  له  والدويل  القليمي 
واأ�شار اىل ان البع�س يتحرك للتن�شيق ب�شاأن النتخابات القادمة وهناك حتركات ب�شبب 
امل�شالح ال�شخ�شية لكن املعروف يف كل الدول عندما تكون هناك تفاو�شات فتتم بعلم 
اجلمهورية ل ميتلكون �شالحيات  رئي�س  نواب  ان  اىل  النظر  ،لفتًا  الحتادية  احلكومة 
للتفاو�س ب�شاأن اأزمة الإقليم. واأكد الها�شمي ان هوؤلء يتحركون وفق م�شالح �شخ�شية 
وانتخابية، وامل�شالح النتخابية اهم لقرب النتخابات .وتابع املحلل ال�شيا�شي ،"يجب 
ان ترف�س احلكومة هكذا مفاو�شات خ�شو�شًا ان الربملان فو�س رئي�س جمل�س الوزراء 
اإقليم كرد�شتان  وفد  با�شم  املتحدث  قال  بدوره،   . ال�شالحيات  ( كامل  العبادي  )حيدر 
املفاو�س "�شعدي اأحمد برية"، الحد، ان  زيارة امل�شوؤولني يف بغداد اىل اأربيل لن تلغي 
وقال  املا�شي.  اأيلول  من  والع�رصين  اخلام�س  يف  جرى  الذي  كرد�شتان  ا�شتفتاء  نتائج 
�شا�شة  التي اجراها  الأخرية  ل� »اجلورنال نيوز« ان" الزيارات  برية يف ت�رصيح خا�س 
بغداد اىل اأربيل لن تلغي نتائج ال�شتفتاء يف اإقليم كرد�شتان بل �شتخفف من حدة التوتر 
احلا�شل بني اأربيل وبغداد ".واأ�شاف :"  ل ميكن الغاء نتائج ال�شتفتاء لن املواطن يف 
الإقليم �شوت باأغلبية على حتديد امل�شري لكن ميكن ان تكون الزيارات عاماًل لتخفيف 
الحتاد  حزب  ان"  اىل  ".واأ�شار  للطرفني  ُمر�شية  نتائج  اىل  للو�شول  احلا�شل  التوتر 
و�شن�شتاأنف  بغداد  من  ال�شيا�شيني  مع  �شيا�شي  مو�شوع  اىل  يتطرق  مل  الكرد�شتاين 
".  اىل ذلك انتقد ائتالف دولة القانون ، عدم جدية  احلوارات بعد انتهاء عزاء طالباين 
احلكومة الحتادية يف اللتزام بقرارات الربملان العراقي املتعلقة بالعقوبات ال�شادرة 
الئتالف  ع�شو  وقالت  ال�شتفتاء.   اجرائها  بعد  الإقليم  يف  احلكومية  ال�شلطات  بحق 
النائبة عالية ن�شيف يف ت�رصيح ل�»اجلورنال «" هناك الزامية لدى احلكومة الحتادية 
بالفقرات التي مت الت�شويت عليها داخل الربملان )املتعلقة باإيقاف التعامالت املالية 
وامل�رصفية و التعامل مع املنافذ احلدودية(" ، مبينة انه " حتى هذه اللحظة مل نَر اأي 
خطوة جدية من قبل احلكومة الحتادية بتوجيه العقوبات وانهاء جميع التعاقدات مع 

ال�شلطات احلكومية يف الإقليم بعد اجرائها ال�شتفتاء".  
، فقد حتدثت ن�شيف  اما بخ�شو�س ت�شمن املدة املقبلة حوارات ما بني بغداد واربيل 
قائلة:" يف حال مت اعالن الغاء ال�شتفتاء ونتائجه من قبل الإقليم ف�شيكون هناك حوار 
جدي بني الطرفني ". لفتة النظر اىل اأنه "بخالف ذلك فهناك اتفاق مركزي باأن ل حوار 

مع اأربيل من دون الغاء نتائج ال�شتفتاء".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تناولت �صحيفة “غارديان” 
الربيطانية ,االحد, مو�صوع 

�صيطرة اجلي�ش العراقي على 
اخر معقل لعنا�صر تنظيم 

داع�ش االرهابي يف العراق, 
يف حني ا�صتمر القتال نحو 

مناطق املدينة ال�صمالية 
ال�صرقية, موؤديا اىل حما�صرة 

ما تبقى من قوات داع�ش يف 
اجليوب احلدودية للحويجة. 
وذكرت ال�صحيفة يف تقريرها 

الذي ترجمته »اجلورنال 
نيوز«, ان املناطق املحيطة 
باحلويجة متت ا�صتعادتها 

�صابقا, على يد قوات احل�صد 
ال�صعبي والتحالف االمريكي.

النفطية  البار  املدينة مليئة بدخان حرائق  ان  كما 
منع  بهدف  داع�س  قبل  من  املنفذة  بها،  املحيطة 
وا�شارت  اجلوية.  وال�شتهدافات  التق�شي  عمليات 
عملية  بدء  العراقية  احلكومة  اعالن  اىل  ال�شحيفة 
�شبتمرب  من  ال�21  يف  ع�شكريا  احلويجة  ا�شتعادة 
املا�شي، مع ترجيح المم املتحدة باحتجاز عنا�رص 
ا�شتعادة  ان  78.000 مواطن. علما  داع�س اكرث من 
القوات المنية ال�شيطرة على احلويجة، جتعلها وجها 
يف  املتمركزة  الكردية  البي�شمركة  قوات  مع  لوجه 
�شيطرة  من  الرغم  وعلى  املجاورة.  كركوك  مدينة 
التنظيم على حدود ق�شاء القائم واملناطق املجاورة 
ال  ال�رصقية،  ال�شورية  املناطق  بع�س  عن  ف�شال  له، 
ظل  يف  بالنكما�س،  م�شتمرة  �شيطرتهم  م�شاحة  ان 
مواجهتهم للقوات العراقية واحل�شد ال�شعبي من جهة، 
وقوات التحالف ال�شوري - المريكي من جهة اخرى.
ومن جانب اخر، اأعلن م�شوؤولن ع�شكريان امريكيان 
املعركة  اأن  الإره����اب،  �شد  ال���دويل  التحالف  يف 
على  �شتكون  داع�س  تنظيم  �شد  العراق  يف  احلا�شمة 
ال�شابطني  ت�رصيحات  وجاءت  �شوريا.  مع  احلدود 
الأمريكيني بعد يومني من ا�شتعادة ق�شاء احلويجة، 
اأحد املعقلني الأخريين لالإرهابيني يف العراق. وقال 
القائد  نائب  �شوفجي  روب��رت  ج��رال  الربيغادير 
ان  �شحفي   ت�رصيح  يف  ال���دويل  للتحالف  ال��ع��ام 
منت�شف  عند  �شتكون  واحلا�شمة  الكربى  “املعركة 
نهر الفرات، على احلدود العراقية ال�شورية”. واأ�شاف 
و)املعركة(  الجتاه،  هذا  يف  �شتكون  احلمالت  “كل 
اأن  �شوفجي  واأو�شح  اآجال”.  ولي�س  عاجال  �شتح�شل 
هذه  يف  يزالون  ل  التنظيم  من  عن�رص  األفي  “نحو 
اآندرو كروفت  الربيغادير جرال  اكد  املناطق.” كما 
تقوده  الذي  التحالف  يف  اجلوية  القوة  قائد  نائب 

“متكنت  العراقية  ال��ق��وات  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات 
ا�شتعدادها  مع  داع�س  بتنظيم  الهزمية  احل��اق  من 
“نحن  واأ���ش��اف  الخرى(”.  )للمعارك  ال�����رصي��ع 
هذا  مع  التكيف”  اأجل  من  ب�رصعة  نتحرك  كتحالف 
“مل يعد  اأن التنظيم الرهابي  التقدم. وتابع كروفت 
متمردة،  خاليا  �شكل  يتخذ  بل  ع�شكرية  كقوة  ين�شط 
و�شوريا  العراق  يف  املقبلة  الأع���وام  يف  والتحدي 
يتمثل يف عمل قوات ال�رصطة” لأن “خاليا نائمة” ل 
تزال ت�شن هجمات مفاجئة يف مناطق عراقية متت 
جانبه  من  �شوفجي  واأو�شح  اأ�شهر.  منذ  ا�شتعادتها 
اأن “عنا�رص تنظيم داع�س الذين مل ُيقتلوا اأو ُيقب�س 
عليهم يف املعارك، يحاولون الختباء” بني ال�شكان.

تنظيم  من  مقاتل  األ��ف  من  “اأكرث  اأن  كروفت  واأك��د 
داع�س وقعوا يف الأ�رص، معظمهم �شقطوا باأيدي قوات 
الب�شمركة الكردية”. لكن كروفت اأكد “وجود م�شتوى 
عال من التعاون بني البي�شمركة والقوات العراقية”.

و)لكن  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  هو  “التوتر  وق��ال 
على امل�شتوى الأمني( فاإن التعاون وثيق جدا”. ويف 
اأكد الناطق با�شم العمليات امل�شركة  �شياق مت�شلن 
معارك  تتوقع  الع�شكرية  القوات  ان  ر�شول،  يحيى 
�رص�شة مع ع�شابات داع�س يف مناطق اعايل الفرات 
بالنبار، ويف حني عزا ذلك اىل متركز الرهابيني يف 
هذه املناطق املحاذية ل�شوريا، ا�شار اىل و�شع خطط 

خا�شة لعمليات التحرير وم�شك احلدود العراقية.

وقال ر�شول يف ت�رصيح �شحفي، ان “القوات المنية 
مناطق  حترير  لعمليات  يتهياآن  ال�شعبي  واحل�شد 
اعايل الفرات �شمايل النبار بعد امتام عمليات حترير 
“املعارك  احلويجة بالكامل”، لفتًا النتباه اىل ان 
جميع  لتمركز  داع�س  ع�شابات  مع  �رص�شة  �شتكون 
العراقية  احل��دود  بني  املناطق  هذه  يف  الرهابيني 
للقوات  النهاية  يف  �شتكون  الغلبة  ان  ال  ال�شورية 
العراقية امل�شركة”. وا�شاف “هنالك تن�شيق عال ما 
بني القيادات ال�شورية والعراقية للو�شول اىل مثالية 
القيادات  “�شعي  اىل  م�شريا  امل�شركة”،  اخلطط  يف 
العراقية ملنع تدفق الرهابيني من احلدود ال�شورية 
لعمليات  خا�شة  خطط  “توجد  وتابع  العراق”.  اىل 

اىل  الرهابيني  اندفاع  ومنع  العراقية  احلدود  م�شك 
وبتعزيز  احل��دود  حر�س  خالل  من  العراقي  الداخل 
ا�شتخدام  اىل  ا�شافة  ال�شعبي  احل�شد  ق���وات  م��ن 
التكنولوجيا املتطورة كالطائرات امل�شرية واملناظري 
اخلا�شة ا�شافة اىل املراقبة اجلوية عرب الطائرات”.

وكان اخلبري المني �شعيد اجليا�شي اكد ، اأن القوات 
من   %  96 ا�شتعادة  من  متكنت  امل�شركة  المنية 
مبينا  “داع�س”،  قبل  من  املحتلة  املناطق  اجمايل 
ان ال�شتعدادات كبرية لتحرير مناطق غربي النبار 
الإرهابيني  ت�شلل  لإن��ه��اء  الدولية  احل��دود  وم�شك 
ال��ق��ي��ادي يف  ك�شف  ال��ذي  ال��وق��ت  ال��ع��راق. يف  اإىل 
ال�شمرمد،  قطري  النبار  مبحافظة  الع�شائري  احل�شد 
منطقة  اىل  نرويجيا  ع�شكريا   60 و���ش��ول  ع��ن 
ت�رصيح  يف  ال�شمرمد  وقال  النبار.  غربي  ال�شكرة 
ل�»اجلورنال نيوز« ان “60 ع�شكريا نرويجيا و�شلوا 
يف  ع�شكرية  قاعدة  من  قادمني  ال�شكرة  منطقة  اىل 
لتدريب  الع�شكريني هي  “مهام  ان  وا�شاف  اربيل”. 
القوات المنية وتقدمي ال�شت�شارة للقوات العراقية”. 

وو�شل 40 مهند�شا بريطانيا يف ايلول املا�شي اىل 
قاعدة عني ال�شد يف ناحية البغدادي غربي النبار.

احل�شد  قيادة  يف  امليدان  هند�شة  مديرية  وكانت 
ال�شعبي ، متكنت من تطهري الطريق الرابط بني ناحية 

الريا�س وق�شاء احلويجة املحرر بالكامل.
اإن  �شحفي،  بيان  يف  ال�شعبي  احل�شد  اع��الم  وذك��ر 
وتفكيك  معاجلة  ا�شتكملت  امليدان  هند�شة  “مفارز 
ناحية  بني  ال��راب��ط  الطريق  ط��ول  على  املتفجرات 

الريا�س وق�شاء احلويجة جنوبي كركوك”.
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�س  واعلن 
العا�شمة  من  املا�شي،  اخلمي�س  العبادي  حيدر 
قب�شة  من  احلويجة  ق�شاء  حترير  باري�س  الفرن�شية 
يبق  مل  انه  موؤكدا  الج��رام��ي،  “داع�س”  ع�شابات 

وجود للتنظيم اإل ال�رصيط احلدودي مع �شوريا.

بعد التوقعات بسحق اإلرهاب على الحدود مع سوريا... داعش ينكمش بقوة العراقيين 
بغداد_ فاطمة عدنان ودانيا رافد 

العراقي،  ال��ربمل��ان  يف  القانونية  اللجنة  اك��دت 
الحد، ان غياب النواب الكراد عن ح�شور جل�شات 

الربملان لن يوؤثر يف عقدها .
وقالت ع�شو اللجنة “ابت�شام الهاليل” يف ت�رصيح 
تعقد  ان  املمكن  “من   : نيوز«  ل�»اجلورنال  خا�س 
جل�شة للربملان اذا اجتمع اع�شاء التحالف الوطني 
يقارب  ما  اىل  الربملان  يف  عددهم  ي�شل  الذين 
التحالف  نواب  عدد  عن  ناهيك  ع�شواً  ال�)180( 

ال�شني “.
الربملان  جل�شات  عقد  “عدم  ان  اىل  النظر  ولفتت 

من  كبري  عدد  غياب  اىل  يعود  متتاليتني  ملرتني 
م�شرية  القوى”.  واحتاد  الوطني  التحالف  اع�شاء 
اىل ان “النواب الكراد يف الربملان ل ي�شكلون ن�شبه 
القانوين”.  اجلل�شة  ن�شاب  يف  يوؤثروا  ولن  كبرية 
وطالبت الهاليل ب�”ح�شور رئي�س اجلمهورية فوؤاد 
مع�شوم اىل الربملان للوقوف على عدد من المور 
وحمافظ  كرد�شتان  اقليم  ا�شتفتاء  ابرزها  املهمة 
الوزراء  رئي�س  ” ا�شت�شافة  عن  وك�شفت  كركوك”، 
ملتابعة  و�شتخ�ش�س  �شهر  ك��ل  العبادي  حيدر 
القرارات  هي  ما  ومعرفة  بها  قام  التي  العمال 
هي  وما  نفذها  والتي  الربملان  من  ت�شلمها  التي 
الغاء  يتم  مل  حال  يف  �شيتخذها  التي  الج��راءات 

ا�شتفتاء القليم من قبل م�شعود بارزاين”.
كاظم  القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  وك�شف 
الربملان  رئا�شة  هيئة  حماولة  عن  ال�شيادي، 
باأن  العام  ال��راأي  ايهام  ال�شيا�شية  الكتل  وبع�س 
الن�شاب ل يكتمل ال بوجود الكرد، مبينا ان هذه 
ح�شور  الراف�شني  النواب  لإجبار  هي  املحاولت 
يف  ال�شيادي  وقال  الراجع.  على  للجل�شة  الكرد 
ت�رصيح �شحفي ان "بع�س الكتل ال�شيا�شية اتفقت 
على  الربملان  رئا�شة  هيئة  وب�شمنها  بينها  فيما 
جمل�س  جل�شات  ن�شاب  ب��اأن  العام  ال��راأي  ايهام 
التحالف  ن���واب  ب��وج��ود  ال  يكتمل  ل  ال��ن��واب 
الكرد�شتاين، الذين منعناهم من احل�شور جلل�شات 

انف�شال  ا�شتفتاء  يف  م�شاركتهم  ب�شبب  املجل�س 
"هذه املحاولت هي  اقليم كرد�شتان" م�شيفا ان 
التحالف  كتل  ح�شور  الراف�شني  النواب  لجبار 
قرارهم  عن  الراجع  على  للربملان،  الكرد�شتاين 

وال�شماح للكرد بامل�شاركة".
التحالف  نواب  ح�شور  على  "موافقتنا  ان  وتابع 
بعد  م�رصوطة،  املجل�س،  جلل�شات  الكرد�شتاين 
ا�شتفتاء  يف  ي�شاركوا  مل  باأنهم  ر�شميا  يعلنوا  ان 
وحدة  ومع  القليم  انف�شال  �شد  وانهم  كرد�شتان 
ال�شبت  ق��رر  ال��ن��واب،  جمل�س  ان  يذكر  العراق". 
لعدم  الثنني،  اليوم  اىل  جل�شته  تاأجيل  املا�شي، 

اكتمال الن�شاب القانوين لعدد النواب.

بغداد_ خاص


