
"ذا �صن" الربيطانية،  تناولت �صحيفة 
اال�صتخبارات  مكتب  ر�صد  مو�صوع 
ت�صري  الكرتونية،  لن�صاطات  الربيطانية 
اىل عملية جتنيد زوجات عنا�رص داع�ش 

جلي�ش من االرهابيات الربيطانيات.
الذي  تقريرها  يف  ال�صحيفة  وا�صارت 
قيام  اىل  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ترجمته 
ب�"�صيدة  "�صايل جونز" امللقبة  من  كل 
االرهاب" و "�صامانثا ليذوات" امللقبة 
�صبكة  بان�صاء  البي�صاء"،  ب�"االرملة 
م�صفرة،  الكرتونية  وات�صاالت  ر�صائل 
الربيطانيات،  املتطرفات  ال�صتقطاب 
داع�������ش،  ارث  ا���ص��ت��م��رار  اج����ل  م���ن 
املنفذات  من  اره��اب��ي  جي�ش  وان�صاء 

واالنتحاريات.
امل�صادر  اح��د  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
قوله  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  اال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
من  ت��ع��ّدان  و���ص��ام��ان��ث��ا،  ���ص��ايل  "ان 
قوائم  يف  للعدالة  املطلوبني  املجرمني 
واالمريكية،  الربيطانية  اال�صتخبارات 

ل�صدة خطورتهما". 
يف  داع�ش  تنظيم  اىل  "�صايل"  انتقلت 
احد  م��ن  زواج��ه��ا  بعد   ،2014 ع��ام 
مت  كما  االره��اب��ي،  التنظيم  عنا�رص 
العقل  لكونها  "�صامانثا"  اكت�صاف 
املدبر لعدة هجمات ارهابية يف اوروبا 

وافريقيا. 
"يف  بالقول  تقريرها  ال�صحيفة  وانهت 
الفكر  ينت�رص  احلايل،  بريطانيا  جمتمع 
فرتى  املواطنني،  عقول  يف  املتطرف 
جمالت و�صحفًا �صيا�صية، تلقب عنا�رص 
عن  ف�صال  "باملجاهدين"،  داع�����ش 
لل�صالح  الن�صاء  حمل  وج��وب  اعالنات 

وت�صلم دفة القيادة يف الغرب".

زوجات داعش وراء تشكيل جيش من المجندات البريطانيات
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بغداد- الجورنال نيوز

مجلس األمن الوطني يتخذ قرارات جديدة بشأن تشديد اإلجراءات ضد سلطة إقليم كردستان قمة عراقية - تركية - إيرانية مرتقبة في بغداد خيارها 
األبرز إعالن الدولة الكردية يعني اجتياح كردستان 

نائبة تصف زيارة الجبوري إلى أربيل 
بـ”االنتكاسة”

حمه: إغالق باب الترشيح لرئاسة كردستان مثير 
للسخرية

و�صفت احلركة االإ�صالمية الكرد�صتانية، االثنني، عدم وجود اأي مر�صح لالنتخابات 
يف  يجري  ما  اأن  اإىل  م�صرية  لل�صخرية”،  ب�”املثرية  كرد�صتان  اإقليم  يف  الرئا�صية 
عن  النائب  وقال  االربع.  اجلهات  بني  متيز  ال  التي  ادارته  تخبط  على  يدل  االقليم 
اقليم  لرئا�صة  الرت�صيح  باب  “اغالق  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  حمه  احمد  احلركة 
“كيف  لدى اجلميع” ، مت�صائال  لل�صخرية  اي مر�صح مثري  كرد�صتان من دون قبول 
اأن  للناخب ان يختار رئي�صًا الإقليم كرد�صتان من دون اي مر�صح؟”. واأ�صاف حمه، 
“ما يجري يف االإقليم دليل على تخبط االإدارة ب�صكل كبري للغاية وعدم متييزها بني 
تلك  “تاليف  اىل  كرد�صتان  اقليم  يف  االنتخابات  مفو�صية  داعيا  االربع”،  اجلهات 
االزمة عرب متديد املدة للتقدمي وقبول مر�صح حركة التغيري وفتح الباب اما االخرين 
البارزاين ال  اقليم كرد�صتان املنتهية واليته م�صعود  “رئي�ش  اأن  للرت�صح”. واو�صح، 
ميكنه الرت�صيح لوالية رابعة حتت اي ذريعة كانت لكون الد�صتور الكردي يوجب تويل 

الرئي�ش مدتني فقط من دون اي متديد”

تتمة ص1
 م�صيفًا اأن "هناك اإجراءات منها ما هو اقت�صادي، و�صيا�صي، وحتى اتخاذ تدابري ع�صكرية 

-ال ُت�صتخدم بال�رصورة - لكنها تكون حا�رصة اذا اقت�صى االأمر يف املرحلة املقبلة ".
واأ�صار الها�صمي يف ت�رصيح ل� "اجلورنال" اىل ان الر�صائل املوجهة من القمة الثالثية �صتكون 
واملوؤثرة،   الفعالة  الو�صائل  من  وغريها  النفط،  ت�صدير  واإيقاف  احلدود،  غلق  منها:  متعددة 
متوقعًا ان تلجاأ احلكومة اىل  فر�ش  �صيطرتها ع�صكريًا على املناطق املختلف عليها كما 
اال�صترياد  من  االكراد  ومنع  احلدودية  املنافذ  غلق  ب�صاأن  خطوات  عدة  اجلوار  دول  �صتتخذ 
داخل  الفوادي”، من موقف  “حيدر  الوطني  التحالف  النائب عن  ذلك حذر  اىل   . والت�صدير 
جمل�ش النواب رمبا يرتقي اىل الطلب من احتاد القوى طرح بديل عن �صليم اجلبوري لرئا�صة 
جمل�ش النواب العراقي يف حال عدم تقدميه تو�صيحًا ملوقفه من الغاء اال�صتفتاء خالل زيارته 
اىل اربيل. وقال الفوادي اننا “ندعو اإىل ابعاد التناف�ش ال�صيا�صي عن الق�صية امل�صريية وهي 
اقليم  �صليم اجلبوري اىل  النواب  “زيارة رئي�ش جمل�ش  العراقية”، م�صتغربا  االأرا�صي  وحدة 
�صمال العراق ودعوته اىل التهدئة بعيدا عن طرح مبداأ الغاء نتائج اال�صتفتاء كقاعدة اأ�صا�صية 
للتحاور بني ال�رصكاء يف العملية ال�صيا�صية”. واأ�صاف الفوادي، اننا “نت�صاءل ملاذا تاأتي هذه 
املبادرة بعد يوم واحد من زيارة ا�صامة النجيفي اىل اأربيل؟”، الفتًا النظر اىل ان “اجلبوري 
مطالب بتو�صيح موقفه من الغاء نتائج اال�صتفتاء واإال �صيكون لنا موقف داخل من جمل�ش 

النواب رمبا يرتقي اىل الطلب من احتاد القوى طرح بديل لرئا�صة جمل�ش النواب العراقي”.

عّدت النائبة عن ائتالف دولة القانون عواطف نعمة، االثنني، زيارة رئي�ش جمل�ش 
النواب �صليم اجلبوري اإىل اربيل “انتكا�صة �صيا�صية” واعرتاف ب�رصعية رئي�ش اإقليم 
�صمال العراق املنتهية واليته م�صعود البارزاين. وقالت نعمة يف بيان اإن “جمرد 
جلو�ش اجلبوري اىل جانب البارزاين والتباحث معه �صواء حول اال�صتفتاء اأم حول 
لالإقليم،  كرئي�ش  البارزاين  ب�رصعية  اجلبوري  من  اعرتافًا  يعد  اخلالفية  الق�صايا 
على الرغم من اأن االأخري ال ميتلك ال�رصعية لبقائه يف كر�صي ال�صلطة”. واأ�صافت 
اأن “هذه الزيارة انتكا�صة �صيا�صية و�رصبة موجعة لل�صلطة الت�رصيعية وانتقا�صًا 
ال�صعب بداًل عن  اأن ي�صت�صري نواب  االأقل  االأجدر باجلبوري يف  من هيبتها، وكان 
الت�رصف ب�صكل فردي �صاربًا قرارات الربملان عر�ش احلائط”. وت�صاءلت نعمة، 
“ما م�صري القرارات التي اتخذها جمل�ش النواب جتاه االإقليم بعد اإ�رصار البارزاين 
ي�صوت  اأن  املجل�ش  لرئي�ش  يجوز  وهل  الد�صتور؟  وانتهاك  اال�صتفتاء  اإجراء  على 
داخل قبة الربملان على اتخاذ اإجراءات جتاه االإقليم ثم يذهب اىل اأربيل ويجل�ش 
اإذا كان الطرف  مع البارزاين بحجة تفادي تق�صيم البلد؟، وما جدوى املباحثات 

االآخر يرف�ش رف�صًا قاطعًا اإلغاء نتائج اال�صتفتاء؟”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حذر النائب عن ائتالف 
دولة القانون حممد 

ال�صيهود، االثنني، من 
وجود “م�صروع تاآمري” 

يقف وراء عدم اكتمال 
الن�صاب القانوين 

جلل�صات جمل�س النواب، 
م�صريا اإىل اأن هناك من 

ي�صعى لتعطيل مترير 
قانون االنتخابات الدخال 
البالد يف فراغ د�صتوري.

وقال ال�صيهود يف 
ت�صريح �صحفي،

النواب  جمل�ش  جل�صات  ن�صاب  اكتمال  “عدم  اإن   
تاآمري  م�رصوع  وجود  اإىل  ي�صري  جل�صة  من  الأكرث 
القوانني  اإقرار  لتاأجيل  مربر  واإيجاد  العراق  على 
بهدف  االنتخابات  قانون  �صدارتها  ويف  املهمة 

ادخال البالد يف فراغ د�صتوري”.
النواب  “بع�ش  اأن  اإىل  النظر  ال�صيهود  ولفت 
العراق  يف  الدميقراطية  العملية  الإنهاء  ي�صعون 
جتميد  بينها  جديدة  �صيناريوهات  تنفيذ  وب��دء 
العمل بالد�صتور العراقي وت�صكيل حكومة طوارئ”، 
ال�صيناريوهات  لتلك  “الت�صدي  اإىل �رصورة  داعيا 

واملخططات واجها�صها”.
عقد  يف  املا�صي،  ال�صبت  النواب،  جمل�ش  وف�صل 
ما  القانوين،  الن�صاب  اكتمال  عدم  ب�صبب  جل�صته 
ام�ش  اإىل  اجلل�صة  تاأجيل  اإىل  الربملان  رئا�صة  دفع 

االثنني.
واأعلن النائب عن التحالف الوطني هالل ال�صهالين، 
االثنني، اأن التحالف �صيتبنى مطالبة رئي�ش جمل�ش 
واإط��الع  اي�صاح  بتقدمي  اجلبوري  �صليم  النواب 
الربملان على زيارته اىل اربيل ولقائه رئي�ش اقليم 

كرد�صتان املنتهية واليته م�صعود بارزاين.
الوطني  “التحالف  اإن  بيان  يف  ال�صهالين  وق��ال 
�صليم  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  مطالبة  �صيتبنى 
على  الربملان  واإط��الع  اي�صاح  بتقدمي  اجلبوري 
كرد�صتان  اقليم  رئي�ش  ولقائه  اربيل  اىل  زيارته 
املنتهية واليته م�صعود بارزاين ، وهل ان الزيارة 
ام  املكون  عن  كممثل  ال�صخ�صية  ب�صفته  ج��اءت 
ان  اىل  م�صريا  النواب”،  جمل�ش  رئي�ش  بعنوان 
“التحالف الوطني �صيطرح ذلك يف م�صتهل جدول 

اعمال جل�صة اليوم )االثنني(”.
وال�صخ�صيات  اجل��ب��وري  “زيارة  اأن  وا���ص��اف 

للقاء  ت�صابقت  والتي  اربيل  اىل  االخرى  الر�صمية 
الكتل  لدى  ترحيب  حمل  لي�صت   ، اأخ��رياً  ب��ارزاين 
احلكومية  واجلهات  النيابية  والقوى  ال�صيا�صية 
تلك  متثلها  التي  االط���راف  ع��دا  عموما  االخ��رى 
اىل  “�صفر اجلبوري  ان  “، مبينا  ال�صخ�صيات فقط 
النيابي  املوقف  وحدة  مع  متاما  يتناق�ش  اربيل 
اال�صتفتاء  خم��رج��ات  لكل  الراف�ش  واحلكومي 
ال�صيا�صية  الكتل  اثار حفيظة  وتف�صيالته، وهو ما 

داخل الربملان”.
واكد اأن “االلتزام بقرارات جمل�ش النواب واجراءات 
كرد�صتان  اقليم  ا�صتفتاء  على  للرد  احلكومة 
اي��ة ح��وارات  اخل��و���ش يف  ، وع��دم  ال�رصعي  غ��ري 
هو  اال�صتفتاء،  نتائج  الغاء  دون  من  وتفاهمات 
معا  واحلكومة  الربملان  تبناه  الذي  ال�رصوع  خط 
و�صّوت عليه جمل�ش النواب باالغلبية املطلقة، وال 
ينبغي للجبوري او غريه من ال�صخ�صيات الر�صمية 

التحرك خارج ذلك االطار “.
حمافظة  اإن  الرتكمانية،  اجلبهة  قالت  ذل��ك  اىل 
املزعومة،  الكردية  الدولة  بو�صلة  تعّد  كركوك 
بوحدة  التفريط  هو  بها  التفريط  اأن  على  م�صدداً 
توران،  ح�صن  اجلبهة  رئي�ش  نائب  البالد.واأو�صح 
الكردي  احللم  بو�صلة  هي  كركوك  "حمافظة  اأن 
بقيام دولة، واذا ح�صلوا عليها اأعلنوا قيام دولتهم 
املزعومة، لذلك ال ميكن التفريط بها؛ الأن التفريط 

بها �صيكون على ح�صاب تق�صيم البالد اإىل دويالت".
الأي  ميكن  ال  املحافظة  "هذه  اأن  اإىل  النظر  ولفت 
اأو طائفة قيادة املحافظة من دون موافقة  مكون 
االكراد  على  لذلك  االخرى،  الطوائف  اأو  املكونات 
نحو  كركوك  وق��ي��ادة  بال�صلطة  اال�صتئثار  ع��دم 

الهاوية".
وقال ع�صو جمل�ش النواب النائب عامر الفائز، يف 
وقت �صابق، اإن االدارة امل�صرتكة للمناطق املتنازع 
حاًل  يعُد  االحتادية  احلكومة  ا�رصاف  حتت  عليها 
ي�صع حجر اال�صا�ش حلل الق�صايا العالقة مع اإقليم 

كرد�صتان.
حممود  ال��ن��ائ��ب  ال���ن���واب  جمل�ش  ع�صو  وق���ال 
امل�صهداين، يف وقت �صابق، اإن مفتاح تق�صيم البالد 
حمافظة  على  االك���راد  ح�صول  هو  دوي��الت  اإىل 
يح�صدون  ال  و�صع  يف  ال�صنة  و�صيكون  كركوك، 
املكون  ع��ن  ال��ن��واب  جمل�ش  ع�صو  وق��ال  عليه. 
اإن  �صابق،  وقت  يف  ن��وري،  عادل  النائب  الكردي 
الدين كرمي، يعد عقابًا  اإقالة حمافظ كركوك جنم 
ال�صيا�صي. التوافق  مبداأ  على  وانقالبًا  �صيا�صيًا، 
وو�صفت اجلبهة الرتكمانية، يف وقت �صابق، زيارة 
اإقليم كرد�صتان املنتهية �صالحيته م�صعود  رئي�ش 
البارزاين، اإىل حمافظة كركوك باأنها زيارة اإعالن 
الدين  جنم  املقال  كركوك  حمافظ  حرب.ورف�ش 
دخول  املا�صي،  ال�صهر  من  �صابق  وقت  يف  كرمي، 
االحتادية  وال�رصطة  العراقي  اجلي�ش  قوات من  اأي 
اإىل املحافظة.وجاء هذا االإجراء، بعد ا�صتفتاء اإقليم 
املحافظات  يف  االإقليم  اج��راه  ال��ذي  كرد�صتان، 
املناطق  وبع�ش  وك��رك��وك  ال��ث��الث  ال�صمالية 
املتنازع عليها على االنف�صال عن العراق.و�صوت 
جمل�ش النوب، يف وقت �صابق، على رف�ش ا�صتفتاء 
ف�صاًل  عليها،  املتنازع  واملناطق  كرد�صتان  اقليم 

عن حمافظة كركوك.

تحذير من “مشروع تآمري” يقف وراء عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان
بغداد- خاص

الوطني  ل��الم��ن  ال����وزاري  املجل�ش  ب���ارك   
قواتنا  حققتها  التي  الكبرية  االنت�صارات 
احلويجة  يف  �صنوفها  مبختلف  البطلة 
واقرتابها من حترير كامل االرا�صي العراقية 

و�صحق ع�صابات داع�ش االرهابية.
تراأ�صه  ال��ذي  االجتماع  يف  املجل�ش  وا�صار 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�ش 
مازالت  االول��وي��ة  ان  اىل   ، العبادي،  حيدر 
االرا�صي  وحترير  االرهاب  وهزمية  للمعركة 
وتاأمني احلدود. وفيما يخ�ش اال�صتفتاء “غري 

املجل�ش  تابع  اقليم كرد�صتان،  ال�رصعي” يف 
ال��وزاري  للمجل�ش  ال�صابقة  ال��ق��رارات  تنفيذ 
ا�صافة  بها،  واال�صتمرار  املتخذة  واالجراءات 
ال�صلطة  الإع��ادة  جديدة  اج��راءات  اتخاذ  اىل 
املتنازع  واملناطق  االقليم  يف  االحت��ادي��ة 
لي�صت  االج��راءات  هذه  اأن  تاأكيد  مع  عليها، 
واإمنا  الكردي  املواطن  بال�صد من  او  عقابية 

هي مل�صلحته.
وتابع املجل�ش رفع الدعوى من قبل االدعاء 
االقليم  �صمن  الدولة  موظفي  ملالحقة  العام 
اال�صتفتاء املخالفة  الذين نفذوا اجراءات  من 
هناك  و”ان  االحت��ادي��ة  املحكمة  ل��ق��رارات 

واتخاذ  اإعدادها  مت  املتهمة  باال�صماء  قائمة 
االجراءات القانونية بحقهم”.

كما تابع املجل�ش االجراءات التي مت اتخاذها 
العراقية  االم���وال  ا���ص��رتداد  فريق  قبل  م��ن 
مبتابعة ح�صابات اقليم كرد�صتان وح�صابات 
ام��وال  ت���ودع  مم��ن  االقليم  يف  امل�����ص��وؤول��ني 
تقرير  وعر�ش  ح�صاباتهم  يف  النفط  ت�صدير 
ت�صمن  وال��ذي  امللف  بهذا  املكلفة  اللجنة 
با�صرتداد  �صت�صهم  التي  القرارات  من  العديد 

االموال العراقية ومالحقة الفا�صدين.
الوطني  ل��الأم��ن  ال���وزاري  املجل�ش  وا���ص��در 
قرارا بان تكون �صبكات االت�صاالت للهواتف 

اىل  ونقلها  االحتادية  ال�صلطة  حتت  النقالة 
ر�صميًا  احلكومة  طلب  املجل�ش  وتابع  بغداد. 
احلكومة   م��ع  التعامل  وت��رك��ي��ا  اي���ران  م��ن 
باملنافذ  يتعلق  فيما  ح�����رصاً  االحت��ادي��ة 
هاتني  مع  املنافذ  جميع  وغلق  احل��دودي��ة 
الدولتني حلني ت�صلم ادارتها من قبل احلكومة 
التجارية  التعامالت  ، وايقاف كل   االحتادية   
النفط  بت�صدير  تتعلق  التي  وباخل�صو�ش 
التعامل  يتم  وان  كرد�صتان،  اقليم  مع  وبيعه 
يف هذا امللف مع احلكومة العراقية االحتادية 
ح�رصا .كما ا�صدر املجل�ش قرارات واجراءات 

اخرى يف هذا ال�صدد.  

بغداد_ الجورنال


