
قال رئي�س الربملان �سليم اجلبوري، االحد، ان 
ارهابية مرت  اقوى هجمة  تخل�س من  العراق 
االكيدة،  نهايته  بقرب  ب�شرّ  حني  ويف  عليه، 
لي�س فايرو�سا حمليا، بل هو فايرو�س  انه  اكد 

ي�ستهدف االن�سانية.
مب��وؤمت��ر  ال��ق��اه��ا  كملة  يف  اجل��ب��وري  وذك���ر 
نقلها  رو�سيا  يف  املنعقد  العاملية  الربملانات 
الذي نب�شكم  الوقت  "يف  انه  االعالمي  مكتبه 
فيه بقرب النهاية االكيدة لالإرهاب يف العراق 
حمليا  فايرو�سا  لي�س  االرهاب  ان  نوؤكد  فاننا 
ابن بيئة معينة او دين معني او منطقة معينة 

بقدر ما هو فايرو�س ي�ستهدف االن�سانية".
وا�ساف ان "على اجلميع ان ي�ساهم يف احلفاظ 
واحرتام  وال�سعوب  لالمم  الثقايف  التنوع  على 
ازدهار  و�سائل  من  و�سيلة  وجعله  التنوع  هذا 

العامل".
"العراق، كان ومازال ميثل  ان  اجلبوري  وبني 
�ساتر الدفاع االول عن االن�سانية �سد االرهاب 
ودفع ت�سحيات كبرية من دماء بنيه الطاهرة 
ومن ثرواته ومن زمنه لدحر هذا االرهاب قبل 
�سائر  ان يت�شطن ويتحول اىل ورم خطري يف 

اجل�سد الكوين".
وا�سار اىل ان "ا�سهامة املجتمع الدويل يف ازالة 
العراق  وحوا�ش  ملدن  االرهابي  التدمري  اثار 
لكل  حازمة  ر�سالة  �ستكون  تعمريها،  واع��ادة 
قوى االرهاب بان ال مكان لها يف هذا العامل".

"اال�سا�س  بان  كلمته  الربملان  رئي�س  وختم 
الذي يحكم ال�سعب العراقي هو العقد االجتماعي 
الذي ير�سخ مفهوم الدولة االحتادية وان العراق 

بلد موحد رغم ما مير به من ظروف".

الجبوري من موسكو يبشر بـ"النهاية المحتومة" لداعش في العراق
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بغداد_ متابعة   

معصوم يحمل شروط بغداد إلى كردستان واألكراد يلجأون إلى الخطة »ب« إلنهاء األزمة مكتب العبادي: الحكومة ملزمة بفرض 
األمن في عموم العراق

المؤتمر الوطني: الكرد الفيلية يدفعون 
ثمن صراعات اآلخرين

الوطني الكردستاني: التحشيدات في كركوك تصب 
في مصلحة أعداء العراق

بغداد_ متابعة: اعلن مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي االحد ،ان” احلكومة ملزمة بفر�س 
بال�سيادة  اق��راره  قبل  كرد�ستان  اقليم  مع  حوار  ان”ال  اىل  م�سريا  العراق،  عموم  يف  االمن 
“احلوار  ان  احلديثي  �سعد  املكتب  با�سم  املتحدث  وقال  العراق”.  بوحدة  وااللتزام  الوطنية 
االلتزام  كرد�ستان  اقليم  يف  املحلية  احلكومة  على  ويجب  بعده  كما  لي�س  اال�ستفتاء  قبل 
ان  اىل  احلديثي  واأ�سار  حوار”.  اأي  تفا�سيل  يف  الدخول  قبل  الوطنية  والثوابت  بالد�ستور 
االقليم  يف  املحلية  احلكومة  على  ويجب  انف�سالية  لنزعة  م�سعى  وجود  اأظهر  “اال�ستفتاء 
“احلكومة االحتادية  النظر اىل ان  تقدمي �سمان عدم تكرار هذه امل�ساعي م�ستقباًل”. ولفت 
ملزمة وفق الد�ستور بفر�س االمن وحفظ النظام وحماية املواطنني يف كل انحاء العراق من 
دون ا�ستثناء”. واأو�سح ان “املادة 143 من الد�ستور حددت الوالية للحكومة املركزية على 

املناطق املتنازع عليها ومن بينها كركوك .

بغداد_ اجلورنال: اأكد املوؤمتر الوطني العراقي، االأحد، ان الكرد الفيلية يدفعون ثمن �شاعات 
الغري، خ�سو�سا بعد ارتفاع حدة اخلالف بني بغداد واأربيل، يف حني دعا اإىل جتنيب ال�سارع 

الفيلي �ش الفتنة.
وقال القيادي يف املوؤمتر عبا�س داود يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال" ،  اإن “الكرد الفيلية 
فيه حدة  تت�ساعد  الذي  الوقت  ففي  الغري،  ثمن �شاعات  يدفعون  اللحظة  يزالون حتى  ما 
الفيلي  املجتمع  تعر�س  احتماالت  تتزايد  واأربيل  بغداد  بني  واالإعالمي  ال�سيا�سي  اخلالف 

للمزيد من حاالت التحجيم والت�سييق زيادة على ما عانوه منذ اأكرث من 14 عامًا”.
وا�ساف البيان ، ان “الكرد الفيلية لن ينالوا اأي ا�ستحقاقات �سيا�سية على امل�ستوى الت�شيعي 
املجتمع  اأبناء  يعانيها  التي  املقنعة  والبطالة  ال�شيحة  البطالة  حالة  ظل  يف  والتنفيذي 
الفيلي و�سوء اخلدمات الذي تعي�سه مناطقهم، نتيجة حل�سابات قومية ومذهبية غري من�سفة” 
، م�سددا على “�شورة جتنيب ال�سارع الفيلي �ش الفتنة والوقوع كقرابني ل�شاعات هم يف 

غنى عنها”.

بغداد_ اجلورنال: اأكد قيادي بارز يف االحتاد الوطني الكرد�ستاين، االأحد، ان التح�سيدات 
الع�سكرية والتح�سينات واإر�سال قوات ا�سافية اإىل كركوك واملناطق املتنازع عليها ل�سن 
حرب ال ت�سب يف م�سلحة احد غري اعداء العراق وكرد�ستان، الفتًا النظر اإىل اأن اال�ستفتاء 
ال�سلمي بني  التعاي�س  العامل وملاذا ال تكون هناك مرحلة جديدة يف �سوء  نهاية  لي�س 

اجلميع”.
وقال ع�سو املجل�س القيادي وم�سوؤول مركز تنظيمات نينوى لالإحتاد الوطني الكرد�ستاين 
ن�شاهلل �سورجي يف بيان �سدر عن مكتبه االإعالمي، اطلعت عليه »اجلورنال «،ان “ما 
تقوم به القوات العراقية من ار�سال قوات ا�سافية اىل كركوك واملناطق االأخرى املتنازع 
خالل  من  واجلي�س  البي�سمركة  بني  االزمة  هذه  خلق  وكذلك   140 املادة  �سمن  عليها 
حت�سدات ع�سكرية ال يخدم احد با�ستثناء اأعداء العراق وكرد�ستان”، موؤكداً ان “اال�ستفتاء 
لي�س نهاية العامل كما يت�سور البع�س”. و�سدد على �شورة “البدء مبرحلة جديدة بني 
جميع املكونات والقوميات واالأديان العراقية على اأ�سا�س التعاي�س ال�سلمي وتقبرّل االآخر 
“تغيري الواقع من خالل احلوار اجلاد والبنرّاء مع  اأو ا�سطهاد”، داعيًا اإىل  دون تهمي�س 
مزيد من التفاهم بني االأطراف كافة”.  وعن دور حزبه يف حل امل�ساكل الراهنة، اأو�سح 
املخل�سة  اجلهود  يبذل  ومازال  كان  الكرد�ستاين  الوطني  “االحتاد  ان  البارز  القيادي 
ان  مو�سحًا  عقباه”،  حتمد  وال  اأحد  يريده  ال  ما  وحتا�سي  االبتعاد  اأجل  من  واحلثيثة 

“العراق ظل يف حروب طاحنة منذ ال�ستينيات من القرن املا�سي وحلد االآن”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مل يتمكن جمل�س النواب من 
مترير تقرير جلنة اخلرباء 

الربملانية، يف جل�ساته 
ال�سابقة، اإثر ان�سحاب اأغلب 
الكتل الربملانية من اجلل�سة 

الأمر الذي ا�سطر رئا�سة 
الربملان اإىل رفع اجلل�سة 

اىل الأربعاء املقبل. ودعت 
رئا�سة الربملان روؤ�ساء 

الكتل اإىل اجتماع لبحث 
م�سكلة الت�سويت على 

اأع�ساء مفو�سية النتخابات 
اجلديدة.

الرحيم  عبد  القوى  احت��اد  عن  النائب  ا�ستبعد  حيث 
ال�سمري، مترير قانون االنتخابات املحلية او الت�سويت 
اجلل�سة  خ��الل  االنتخابات  مفو�سية  مر�سحي  على 
املر�سحني  الختيار  اخلالفات  اإن  اإىل  م�سريا  املقبلة، 
وقال  ال�سيا�سية.  الكتل  بني  ومعقدة  داخلية  باتت 
كبرية  “اخلالفات  اإن  �سحفي،  ت�شيح  يف  ال�سمري 
ممثليها  الختيار  نف�سها  ال�سيا�سية  الكتل  داخل  للغاية 
واأ�ساف  اجلديدة لالنتخابات”.   املفو�سية  يف جمل�س 
يف  االأم��ر  وكذلك  الوطني  التحالف  داخ��ل  “الكتل  ان 
احتاد القوى ت�سعى ومن كل طرف ل�سمان متثيلها يف 
الو�سع  يزيد  ما  االأخرى  الكتل  ح�ساب  على  املفو�سية 
اأي�سا  اأثرت  االأزمة  “تلك  اأن  ال�سمري،  تعقيداً”. واو�سح 
الفقرات  واإقرار  املحلية   االنتخابات  قانون  مترير  يف 
الت�سويت  او  القانون  “مترير  م�ستبعدا  منه”،  املتبقية 
ب�سبب  املقبلة  اجلل�سة   خالل  املفو�سية  مر�سحي  على 
تلك امل�ساكل”. ويقول النائب عن احتاد القوى العراقية 
الكثري  “هناك  �سحفي،  ت�شيح  يف  ال�سنجري،  فار�س 
جلنة  عمل  تقرير  عر�س  رف�ست  الربملانية  الكتل  من 
يف  االنتخابات  مفو�سية  جمل�س  الختيار  اخل���رباء 
برملانية  مطالبات  وج��ود  موؤكداً  ال�سابقة”،  جل�سته 
الإعادة مقرتح انتداب ق�ساة الإدارة العملية االنتخابية. 
 70 يقارب  ما  ت�سم  التي  املعرت�سني،  كتلة  ومتكنت 
تاأجيل  من  بالن�ساب  االإخ��الل  اإىل  جلوئها  عرب  نائبًا، 
مترير االأ�سماء املر�سحة لع�سوية املفو�سية اجلديدة يف 
اجلل�سات االأخرية بهدف اإنهاء هيمنة االأحزاب املتنفذة 
ال�سنجري  وي�سيف  اجل��دي��د.  املفو�سني  جمل�س  على 
اجلديد  املفو�سني  جمل�س  لتمرير  الراف�سة  “الكتل  اإن 
تطالب الكتل الكبرية بخيارين، االأول يتمثل بعر�س 36 
مر�سحًا الذين و�سلوا اإىل املرحلة النهائية ب�سكل فردي 
على الت�سويت، والثاين اإعادة اختيار املر�سحني الت�سعة 

من قبل جلنة اخلرباء الربملانية”. يف حني ك�سفت كتلة 
امام  خيارات  ثالثة  “هناك  ان  عن  النيابية،  احلكمة 
ت�سلم  ب�ساأن مفو�سية االنتخابات، وهي  النواب  جمل�س 
الق�ساة وهذا اخليار قد �سقط،  عمل املفو�سية من قبل 
والثاين التمديد وهذا قد يواجه عدم ر�سا من اجلمهور، 
اع�ساء  لعدد  ع�سوين  ا�سافة  فهو  الثالث  اخليار  اما 
املقبلة  اجلل�سة    ” ان  مو�سحا   ، املفو�سني  جمل�س 

�ست�سهد الت�سويت على ا�سماء جمل�س املفو�سيني ” .
�شب�ست  املفو�سني  جمل�س  رئي�س  دع��ا  جانبه،  من 
م�سطفى ر�سيد، جمل�س النواب اىل االإ�شاع بالت�سويت 

الذين مت  املفو�سني اجلديد  املر�سحني اىل جمل�س  على 
اأن  مو�سحا  النيابية،  اخلرباء  جلنة  قبل  من  اختيارهم 
املقبلة  االنتخابية  لال�ستحقاقات  ا�ستعدادات  “هناك 
يتخذ  مفو�سني  جمل�س  وج��ود  اىل  احلاجة  وتقت�سي 

القرارات الكفيلة بتلك اال�ستعدادات.
النيابية، رئي�س جمل�س  لت كتلة �سادقون  يف حني حمرّ
التعديل  اإق��رار  تاأخر  م�سوؤولية  اجلبوري  �سليم  النواب 
ق�ساة  بتعيني  القا�سي  االنتخابات  ملفو�سية  الثاين 
لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  يف  املفو�سني  ملجل�س 
االنتخابات  ملفو�سية  الثاين  “التعديل  ان   ، مبينا 

عملية  �سري  على  لال�شاف  ق�ساة  انتداب  على  ين�س 
املفو�سني  جمل�س  يف  تعيينهم  خالل  من  االنتخابات 
داخل املفو�سية”، الفتًا النظر اىل ان “اغلبية االع�ساء 
الف�ساد  ا�س�س  من  للخال�س  ق�ساة  بانتداب  يوؤمنون 

واملحا�س�سة التي قتلت العملية ال�سيا�سية”.
وجود  النيابية،  اخل��رباء  جلنة  اك��دت  اخ��ر،  جانب  من 
اأ�سماء مر�سحي جلنة  نيابي على مترير  واإجماع  توجه 
اخلرباء لع�سوية جمل�س املفو�سية مع زيادة العدد اىل 
11 ع�سوا، مبينة ، اأن “هناك عدة توجهات حول م�سري 
ان  اال  املطروحة  واخل��ي��ارات  االنتخابات  مفو�سية 

اخلرباء  مر�سحي جلنة  اأ�سماء  االأرجح هو مترير  اخليار 
النيابية والت�سويت عليهم خالل االأ�سبوع املقبل”.

املالكي،  ن��وري  اجلمهورية  رئي�س  نائب  اك��د  ب��دوره، 
مطلع  اجرائها  عرقلة  او  لالنتخابات  تاأجيل  رف�سه 
ال  ال�سيا�سية  الكتل  بع�س  ان   ، مبينا   ، املقبل  العام 
ال��راأي  ت�سليل  بهدف  ال�سيا�سي  النفاق  ار�س  متمُ ت��زال 
املمار�سات  تلك  ” ترك  اىل  الكتل  تلك  داعيا   ، ” العام 
وان تتوقف عن االخالل باالمن وا�ساعة القتل وال�سلب 
م�سيفا   العام،  املال  و�شقة  الدولة  موؤ�س�سات  و�شب 
انهم  الرغم من  على  االأنوف  تزكم  باتت  ف�سائحهم  ان 
املفو�سية  انتخاب  على  احلر�س  �سعار  اليوم  يرفعون 
يقاطعون  ذاته  الوقت  ، ويف  االنتخابات  واإجراء  العليا 
ف�سلوا اجراء االنتخابات يف موعدها ” جمل�س النواب ليمُ

اىل ذلك اتهمت كتلة تيار اال�سالح الوطني كتل �سيا�سية 
كبرية  داخل جمل�س النواب بال�سعي لرت�سيح ا�سماء غري 
النواب  مطلب  متجاهلة  االنتخابات  ملفو�سية  م�ستقلة 
وجلنة اخلرباء ، مبينة ، اإن “الكتل الكبرية داخل جمل�س 
لها  عالقة  وال  م�ستقلة  غري  ا�سماء  مترير  تريد  النواب 
املقبلة  االنتخابات  على  للهيمنة  املفو�سية  بعمل 
“مت  اأنه   ، م�سيفا   ، االخرى  ال�سيا�سية  الكتل  عن  بعيدا 
جمع اأكرث من 40 توقيعا لعر�س مر�سحي جلنة اخلرباء 
وفق توازن املكونات على ان يتم اختيار العدد املطلوب 
“الطلب  اأن  اإىل  م�سريا  ال�شي”،  بالت�سويت  للمفو�سية 

جوبه بالرف�س من قبل الكتل ال�سيا�سية املتنفذة”.
النيابية  اخل��رباء  جلنة  ع�سو  اتهم  مت�سل  �سياق  ويف 
للخروج  بال�سعي  ي�سمها  مل  اأطرافًا  بكر،  اأمني  النائب 
مبفو�سية انتخابات “تولد من رحم االأحزاب الكبرية”، 
م�سرياً اإىل اأن هناك “اإ�شاراً” من رئي�س جمل�س النواب 
�سليم اجلبوري على مترير اأع�ساء مفو�سية االنتخابات 
والذي  ال�سارع   طموح  يلبي  “ال  الذي  احلايل  بال�سكل 
يجعل املفو�سية غري حمايدة وتخ�سع الإرادات حزبية 

ولن تكون م�ستقلة”.

بين تأجيالت البرلمان وأزمة االستفتاء... مفوضية االنتخابات بانتظار المجهول
بغداد_ متابعة

تطبيق  "وقت  ان  اىل  االنتباه  جنيب  ولفتت 
ا�ستفتاء االنف�سال يعتمد على الظروف املحلية 
"احلوار  ان  اىل  م�سرية  والدولية"،  واالقليمية 
العالقة اجلديدة بني بغداد واربيل  �سيحدد نوع 

للوقوف على امل�ساكل كافة ".  
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  من  مقرب  لكن 
مهلة  االحت��ادي��ة  احلكومة  منح  االح���د،  نفى، 
الن�سحاب قوات البي�سمركة من حمافظة كركوك. 
العراق  يف  ال�سيا�سي  التفكري  مركز  رئي�س  وقال 
اإح�سان ال�سمري ،يف ت�شيح خا�س ل�»اجلورنال 
الن�سحاب  مهلة  متنح  مل  "احلكومة  ن��ي��وز«،ان 

قوات البي�سمركة من داخل حمافظة كركوك ".
قبل  من  ر�سمي  بيان  ي�سدر  "مل  انه  واأ�ساف 
"احلكومة  ان  موؤكداً  االمر"،  هذا  جتاه  احلكومة 

الد�ستور  اىل  وحتركاتها  عملها  يف  ت�ستند 
ل���وزارة  ال��ع��ام  االأم���ني  ان  ي��ذك��ر  والقانون". 
اأن  اجلمعة،  نفى،  ياور  الفريق جبار  البي�سمركة 
 48 قواته  اأمهلت  قد  االحتادية  احلكومة  تكون 

�ساعة للخروج من حمافظة كركوك.
حكومة  من  مقرب  م�سدر  اأو�سح  جانبه  من   
كرد�ستان اأن البارزاين ومن يتبعه من ال�سيا�سيني 
من  باال�ستفادة  اأنف�سهم  مينون  زالوا  ما  الكرد، 
اأقل تقدير �سد  هذا اال�ستفتاء، كورقة �سغط يف 
م�سرتكة  مفاو�سات  تبداأ  عندما  بغداد  حكومة 
بينهم، وذلك من خالل التلويح باالنف�سال اإذا مل 
ت�ستجب بغداد ملطالبهم، لكن كل تلك املحاوالت 
من  ثابتا  وموقفا  �سارما  رف�سا  تلقى  الكردية 
قوي،  دويل  تاأييد  على  يعتمد  ال��ذي  العبادي 

ودعم اإقليمي اأقوى". 
وتابع امل�سدر "االأمر الذي جعل البارزاين يقبل 

باحلوار مع بغداد من دون �شوط م�سبقة، ح�سب 
ما جاء على ل�سان امل�ست�سار ال�سيا�سي يف ديوان 
له  تغريدة  يف  هورامي،  هيمن  االإقليم  رئا�سة 
م�ستعد  االإقليم  اأن  اجلبوري  اأبلغ  ب��ارزاين  اأن 
للحوار مع احلكومة املركزية يف بغداد من دون 
على  يوافق  البارزاين  واأن  م�سبقة".   �شوط  اأي 
وم�سى  اإلغائه،  على  ولي�س  اال�ستفتاء  جتميد 
امل�سدر بالقول، اأن "البارزاين حتى االآن يحاول 
الو�سط حلفظ ماء وجهه، من  الع�سا من  اإم�ساك 
لكن دون  اال�ستفتاء  املوافقة على جتميد  خالل 
اإلغائه مقابل رفع العقوبات التي فر�ستها بغداد 
التجميد  لهذا  احلقيقي  ال�سبب  لكن  االإقليم،  على 
مقابل رفع العقوبات، اخل�سية من غ�سبة �سعبية 
ينتظر وقوعها يف االإقليم الكردي، ب�سبب نتائج 
احل�سار االقت�سادي الذي فر�سته حكومة بغداد 
تركيا  لالإقليم  اجل��ارت��ني  الدولتني  مب�ساعدة 

واإيران.
حممد  جا�سم  النائب  عن  قل  نمُ ال�ساأن،  هذا  يف 
جعفر قوله، اإن "اإ�شار اأربيل يف �سيطرتها على 
اأحمر وخطرا بالن�سبة لبغداد  كركوك ميثل خطا 
الك�سف  �سيكون  كثرية  خيارات  اأم��ام  ويجعلنا 
وا�سح  "تهديد  اأن��ه  مبينا   ، وقتها"  يف  عنها 
االأك���راد،  �سد  االأم��ر  ل��زم  اإذا  القوة  با�ستخدام 
اأن احلكومة  االأكراد يحذرون من  وهذا ما جعل 
تو�سك على القيام بهجوم ع�سكري وا�سع النطاق 
لل�سيطرة على كركوك". واختتم بالقول: "كل هذا 
�سيجعل االأكراد غري قادرين على اال�ستفادة من 
ورقة اال�ستفتاء بال�سغط على احلكومة، بل اإن ما 
�سيحدث هو العك�س متاما ال �سيما اأن االإجراءات 
احلكومية ت�ستند اىل دعم قوي من تركيا واإيران 
من  تقليال  االإقليم  و�سي�سهد  تلك،  اإجراءاتها  يف 

�سالحياته اإىل حد كبري"
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