
الوزراء  رئي�س  الكرمي  نفى مكتب  بغداد_ ملي�س عبد 
املتداولة  الثنني،الأنباء  العبادي”،  ”حيدر  العراقي 
)املنتهية  الإقليم  برئي�س  العبادي  �سيجمع  لقاء  عن 
ب�ساأن  للتباحث  باري�س  يف  ب��ارزاين،  وليته(م�سعود 
الإ�ستفتاء ، نافيا “التفاق على هكذا زيارة اإطالقًا”. 
وقال املتحدث با�سم املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء، 
اإن  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  احلديثي،  �سعد 
تت�سمن  فرن�سا مل  اىل  الوزراء  رئي�س  زيارة  ،”ملفات 
 . ” وليته(  )املنتهية  الإقليم  رئي�س  وبني  بينه  لقاًء 
يتم  ومل  الإطالق  على  بوجودها  يل  علم  “ل  م�سيفًا 

التفاق عليها”.
معلنة   “غري  الزيارة  ان  اىل  النتباه  احلديثي  ولفت   
من  دع��وة  بعد  “جاءت  انها  مو�سحًا   ،“ الآن  حتى 
وزيرا  حملها  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
بغداد  زيارتهما  اثناء  الفرن�سيني  والدفاع  اخلارجية 
يف اب اغ�سط�س املا�سي، واكدها الرئي�س الفرن�سي يف 

ات�سال هاتفي مع رئي�س الوزراء”.
ُحددا  ملفني  تت�سمن  “الزيارة  اأن  احلديثي  واأ�ساف 
منذ اأكرث من �سهر اأولهما البحث يف العالقة الثنائية 
تعزيز  و  دعم  يف  فرن�سا  دور  والثاين  البلدين،  بني 
ال�ستقرار  وحتقيق  والع�سكرية  الأمنية  العراق  قدرات 
يف املناطق املحررة باعتبارها احدى دول التحالف 
اأكد  ال�ستفتاء  من  احلكومة  موقف  يخ�س  وفيما   .“
”لن  احلديثي ان” موقف احلكومة وا�سح”. وا�ساف 
نبحث يف ال�ستفتاء ولن نتحاور ب�ساأن نتائجه وعلى 
نتائجه  عن  والتخلي  العراق  بوحدة  الق��رار  الإقليم 

واللتزام بالد�ستور وقرار املحكمة الحتادية “.
ان  املقرر  من  اأن��ه  ذك��رت  �سحفية  م�سادر  وكانت 
العبادي،  العراقي، حيدر  الوزراء  يزور كل من رئي�س 
م�سعود  وليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  ورئي�س 
ب�ساأن  للتباحث  باري�س،  الفرن�سية،  العا�سمة  بارزاين 

ال�ستفتاء.
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بغداد_ الجورنال

وسط مساع لحجب رواتبهم... مطالبات برلمانية بمحاكمة النواب “المؤيدين” لالستفتاء  ال تفاوض مع دعاة االنفصال والمرجعية لم 
تقدم مبادرة بل “فتوى” ملزمة بوحدة العراق 

البرلمان بصدد استضافة معصوم بشأن 
"الخرق الدستوري" في االستفتاء

العراق يسمح لألجانب العالقين في كردستان بالسفر
ال�سماح  �سيتم  اأن��ه  الثنني،  العرجي،  قا�سم  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  متابعة:  بغداد_ 
لالأجانب العالقني يف اإقليم كرد�ستان من الذين دخلوا البالد من دون احل�سول على 

تاأ�سرية احلكومة الحتادية، بال�سفر من مطار بغداد من دون م�ساءلة قانونية.
ونقلت “فران�س بر�س” عن الأعرجي ان “من يرغب باحل�سول على �سمة دخول فاأنا 

حا�رص، ومن يريد اأن ي�سافر من بغداد فلي�سافر من دون اأي غرامة اأو تاأ�سرية”.
من جانبه، اأفاد املتحدث با�سم وزارة الداخلية العميد �سعد معن، باأن الوزارة “�ستعمل 
على ت�سهيل اإ�سدار تاأ�سريات لل�سحفيني الجانب، تنفيذا ملبادرة الوزير بدعم العمل 
لل�سحفيني  دخول  تاأ�سرية  على  للح�سول  موافقة  ا�سدار  يحتاج  حيث  العالمي”، 
�سهر ومتر باجراءات روتينية طويلة. وكانت احلكومة الحتادية  اأكرث من  الجانب 
اأربيل وال�سليمانية واإليهما ابتداًء من  يف بغداد علقت الرحالت الدولية من مطاري 

يوم اجلمعة املا�سي، وذلك يف اأول خطوة عملية ردا على ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان.

تتمة ص1
نيوز«،ان"  ل�»اجلورنال  الوطني جا�سم حممد جعفر يف ت�رصيح  التحالف  النائب عن  وقال 
الكتل ال�سيا�سية املن�سوية يف التحالف الوطني  ورئي�س الوزراء حيدر العبادي  لن ي�ستقبلوا 
الوفد الكردي الذي يعتزم زيارة بغداد " . واأ�ساف ان" اأي تفاو�س يت�سمن النف�سال واإقامة 
دولة ل ميكن التحاور معه لكونه غري �رصعي ومنافيًا للد�ستور العراقي ". واأ�ساف ان" بغداد 
ل تتفاو�س مع غري ال�رصعيني ب�ساأن النف�سال ولكن �سيتم حل امل�ساكل العالقة بني الإقليم 

واملركز مع املمثليتني احلقيقيني يف الإقليم �رصيطة اإلغاء نتائج ال�ستفتاء". 
ياأتي هذا يف الوقت الذي يجدد حتالف القوى الوطنية اأهمية احلفاظ على وحدة العراق ورف�س 
اإقامة دولة كردية يف ال�سمال ". وقال النائب عن التحالف عبد الرحيم ال�سمري يف ت�رصيح 
ل�»اجلورنال نيوز«،ان" حتالف القوى الوطنية موقفه ثابت وراف�س لن�ساء دولة كردية يف 
الوزراء والربملان  .واأ�ساف ان" جمل�س  النف�سال  ب�ساأن  التفاو�س  العراق ول ميكن  �سمال 
العراق  ان�ساء دولة كردية �سمال  الإقليم ملنع  اإجراءات �سارمة �سد  الزما احلكومة باتخاذ 
". وا�ستبعد ال�سمري وهو نائب  من �ساأنها تهديد امن وا�ستقرار العراق واملنطقة ب�سكل عام 
عن الكتلة الوطنية الذي يتزعمه نائب رئي�س اجلمهورية اإياد عالوي )املن�سوية يف حتالف 
القوى الوطنية( ا�ستقبال الوفد الكردي املفاو�س ب�ساأن ال�ستفتاء، لفتًا النظر اىل ان" عالوي 
خارج العراق يف الوقت الراهن .ورف�س الوفد الكردي املفاو�س، الثنني، القبول بحوار مع 

بغداد ب�رصوط ، موؤكدا  عدم الغاء نتائج ال�ستفتاء يف حال طلبت احلكومة الحتادية ذلك ".

جمل�س  ان  الثنني،  ال�سهالين،  هالل  الوطني  التحالف  عن  النائب  اكد  اجلورنال:  بغداد_ 
النواب ب�سدد ا�ست�سافة رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم ل�سوؤاله ب�ساأن "اخلرق الد�ستوري" 
الذي ح�سل يف عملية ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان. وقال ال�سهالين يف بيان �سحفي اطلعت عليه 
"نوابا جمعوا تواقيع يف ال�سبوع املا�سي لقالة رئي�س اجلمهورية، وان  اإن  "اجلورنال"، 
تتم خماطبة الق�ساء وفق املادة 61 من الد�ستور بدعوى احلنث باليمني، لكن اختلفت الراء 
بني النواب". وا�ساف ال�سهالين، ان "هناك من يعتقد بعدم احلاجة لقالة مع�سوم لنه مل 
ي�سارك يف ال�ستفتاء، بخالف من ذهب و�سارك يف ال�ستفتاء الذين ت�رصي عليهم الجراءات 
العقابية والقرارات التي �سوت عليها جمل�س النواب، وراأي اخر وهم الغلبية يرون اأن رئي�س 
اجلمهورية مل يحرك �ساكنا ازاء الزمة، وكان تعاطيه مع اخلرق الد�ستوري خميبا لالمال".
وتابع ال�سهالين، ان "الربملان ب�سدد ا�ست�سافة رئي�س اجلمهورية لن�سمع منه ب�سكل مبا�رص 
راأيه وتربيره للخرق الد�ستوري يف ا�ستفتاء كرد�ستان، وهل ان تعاطيه مع الزمة يتوافق 
لدى  تبلور  ال�ست�سافة  طلب  نحو  "امل�سي  ان  مبينا  عدمه"،  ام  الد�ستور  بنود  �سياق  مع 
واطرافًا  كتاًل  هناك  لن  و�سط،  كحل  الخرية  القرارات  على  الت�سويت  جل�سة  بعد  النواب 
�سيا�سية اختلفت ب�ساأن طرح الت�سويت على القال�ة لعرتا�سها على تر�سيح البديل لرئي�س 

اجلمهورية، ولي�س على م�رصوع ال�ستفتاء الذي رف�سته احلكومة والربملان معا".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

انطلقت القوات الأمنية 
واحل�شد ال�شعبي، الثنني، 

لتحرير ما تبقى من الرا�شي 
�شمن عمليات املرحلة الثانية 

ب�شفحتها الوىل .
وقال اعالم احل�شد يف بيان 
�شحفي، ان "قوات احل�شد 

ال�شعبي والقوات المنية 
انطلقت �شباح الثنني الثاين 

من ت�شرين الأول لتحرير 
ما تبقى من الرا�شي �شمن 

عمليات املرحلة الثانية 
ب�شفحتها الوىل لتحرير 

احلويجة".

باحل�سد  والع�رصين  ال�سابع  اللواء  قوات  حررت  حيث 
ال�سعبي، قريتي املهدية وجوالة غربي ناحية الر�ساد 
جنوبي  التفاف  بعملية  ق��رى  �ست  اىل  بالإ�سافة 
املحاذية  القرى  �سوب  تقدمها  ووا�سلت  الر�ساد 
احل�سد  اإعالم  موقع  وقال  للناحية.  الغربي  للمحور 
ال�سعبي يف بيان ان “قوات اللواء ال�سابع والع�رصين 
وجوالة  املهدية  قريتي  ح��ررت  ال�سعبي  احل�سد  يف 
القرى  تقدمها �سوب  الر�ساد ووا�سلت  ناحية  غربي 
ان  وا�ساف  للناحية”.  الغربي  للمحور  املحاذية 
الره��اب  مكافحة  وجهاز  ال�سعبي  احل�سد  “األوية 
متكنت  مباغت  التفاف  عملية  الثنني،  ظهر  نفذت، 
– �سالب  نا�رص  )مال  ال�سيطرة على قرى  خالله من 
– �سيد �سالو – احل�سون – دكمات – ل�سان( جنوبي 
ناحية الر�ساد وبا�رصت تطهريها من عنا�رص داع�س 
ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  ع��رثت  ح��ني  يف  الره��اب��ي. 
وال�رصطة الحتادية، على مقربة جماعية ت�سم رفات 
"داع�س"  اعدمهم  وال�رصطة  اجلي�س  يف  ملنت�سبني 
اإن  بيان  يف  احل�سد  اع��الم  وذك��ر  احلويجة.  جنوبي 
وال�رصطة  ال�سعبي  احل�سد  يف  الرابع  اللواء  من  "قوة 
رفات  ت�سم  جماعية  مقربة  على  عرثت  الحتادية 
الذربان  قرية  يف  وال�رصطة  اجلي�س  يف  منت�سبني 
اىل  التعرف  "�سيتم  اأنه  البيان  واأ�ساف  املحررة". 
هويات الرفات بعد ال�ستعانة بالفرق املتخ�س�سة".

يف  اأعلنت  احلويجة،  حترير  عملية  قيادة  وكانت 
16 قرية وال�سيطرة على اجلزء  وقت �سابق ا�ستعادة 
اجلنوبي من �سل�سلة جبال حمرين، م�سرية اإىل اأنه مت 
لعمليات  الثانية  املرحلة  من  الأوىل  ال�سفحة  اإنهاء 
من  العديد  باأن  اعالمية،  م�سادر  واأف��ادت  التحرير. 
العراقية  القوات  بني  املواجهات  من  فرت  العائالت 
كركوك.  غربي  جنوب  "داع�س"  تنظيم  وعنا�رص 

ال�ستباكات  من  هربت  التي  الأ�رص  اأن  اىل  واأ�سارت 
واملناطق  البي�سمركة  بني  متا�س  نقطة  عند  توجد 
املنطقة.  يف  الرهابي  التنظيم  عليها  ي�سيطر  التي 
وقال قائد العملية الفريق الركن عبد الأمري ياراهلل، 
يف بيان، اإن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات 
5 و10و22 و27 من  عمليات �رصق دجلة والألوية 
احل�سد ال�سعبي حررت قرى كنعان وامليدان اجلنوبي 
وامليدان ال�سمايل والرفيع واحلمي�سة وعرب هجول 
اأن  اهلل  يار  واأ�ساف  �ساكر.  وعزالدين  عون  وجفار 
عركوبة  اأب��و  ق��رى  اأي�سا  ح��ررت  امل�سرتكة  القوات 
وال�سكون  والب�ستة  ال�سالح  واإبراهيم  والعوا�رصة 

على  و�سيطرت  منات،  وعني  ومبدد  فرحان  وفالح 
وج�رص  حمرين  جبال  �سل�سلة  من  اجلنوبي  اجل��زء 
العراقية  الحتادية  ال�رصطة  قائد  وك��ان  زغيتون. 
لتنظيم  تامًا  انهياراً  اأع��ل��ن،  ج��ودت  رائ��د  الفريق 
الأخري  معقله  احلويجة،  غربي  مناطق  يف  "داع�س" 
يف �سمال العراق. واأفاد جودت يف بيان، باأن ال�رصطة 
على  ال�سيطرة  ا�ستعادا  ال�سعبي،  واحل�سد  الحتادية 
خم�سة مواقع من قب�سة "داع�س" يف غربي احلويجة، 
جودت  وعدد  بغداد.  �سمال  كركوك،  حمافظة  غربي 
واجلعفرية،  ال�سعدية،  قريتا  املحررة، وهي  الأهداف 
قال  جهته  من  �سخرة.  واأبو  وعبيد،  الذهب،  وتالل 

قائد عملية حترير احلويجة، الفريق الركن عبد الأمري 
م�رصعهم  لقوا  من"داع�س"  عن�رصا   121 اإن  ر�سيد، 
احلويجة  يف  اجلي�س  لطريان  نوعية  �رصبات  اإث��ر 
طريان  اأن  ر�سيد،  واأو�سح   ، كركوك  حمافظة  غربي 
نائب  قال  من جانبه  قتالية.  طلعة   38 نفذ  اجلي�س 
اإن  اأبو مهدي املهند�س،  رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي، 
تنظيم داع�س �سينتهي تقريبا يف العراق من الناحية 
الع�سكرية، وذلك بعد ا�ستعادة ال�سيطرة على مدينتي 
ونقلت  ال�سورية.  احل��دود  ق��رب  والقائم  احلويجة 
مديرية اإعالم احل�سد يف بيان عن املهند�س قوله اإن 
العراقية  القوات  فان  وحاليا  تقريبا  انتهت  “داع�س 

ق�ساءاحلويجة،  مثل  ال�سمالية  املناطق  يف  ت�ستبك 
الي��ام  خ��الل  العمليات  ه��ذه  تنتهي  ان  ونتوقع 
اأن  واأ�ساف  �سهر حمرم”.  ت�سادف مع  التي  املقبلة 
هي  التنظيم  �سيطرة  حتت  فقط  املتبقية  املناطق   ”
يف غرب حمافظة النبار، حيث ينبغي اإغالق ما بني 
ال�سورية،   � العراقية  احلدود  كلم من   250 اىل   200
البوكمال  ملدينة  املقابلة  القائم  منطقة  خا�سة 
التي  “هذه املناطق  ان  ال�سورية” واو�سح املهند�س 
توجد  كما  مهمة،  مناطق  تعد  الفرات  نهر  على  تقع 
يذكر  الرهابيون”.  عليها  يرتدد  �سحراوية  مناطق 
امل�سلحة  للقوات  العام  والقائد  ال��وزراء  رئي�س  ان 
انطالق   2017 ايلول   21 يف  اعلن  العبادي  حيدر 
احلويجة"  ق�ساء  حترير  عملية  من  الأوىل  املرحلة 
مناورات  اإن  م�سادر  ذك��رت  منف�سل  �سياق  ويف 
ع�سكرية اإيرانية - عراقية م�سرتكة بداأت الثنني على 
امل�سادر  واأو�سحت  العراق.  كورد�ستان  اإقليم  حدود 
اأن املناورات، التي حملت ا�سم "حيدر الكرار"، جرت 
بني  احل��دودي  املعرب  حيث  برويزخان،  منطقة  يف 
اأن املناورات  اإىل  اإيران واإقليم كورد�ستان. واأ�سارت 
التدخل  على  الع�سكرية  ال��وح��دات  ق��درات  "تخترب 
والقدرة  الع�سكرية  التخ�س�سية  واملجالت  ال�رصيع، 
بتقييم  اجلي�س  يقوم  كما  والهجوم؛  احلركة  على 
وال�ساروخية،  واملدفعية،  املدرعة،  الوحدات  قدرات 
دون  من  ال�ستطالع  طائرات  )عرب  وال�ستطالعية 
ط��ي��ار(، واجل��وي��ة )ع��رب امل��روح��ي��ات( وال��وح��دات 
اأن  وتابعت  والهجومية".  املتحركة  الع�سكرية 
الثالثاء  غد  ي��وم  �ستدخل  الكرار  حيدر  "مناورة 
اأجرى  اأن  العراقي  للجي�س  و�سبق  جديدة".  مرحلة 
حدود  على  الرتكي  اجلي�س  مع  م�سرتكة  مناورات 
خلفية  على  للقوة  ا�ستعرا�س  يف  كورد�ستان  اقليم 
بغداد  ترف�سه  والذي  كورد�ستان  ا�ستقالل  ا�ستفتاء 

ودول اجلوار.

في مرحلتها الثانية... القوات األمنية والحشد الشعبي يتجهان إلى تحرير ما تبقى من الحويجة 
بغداد_ خاص

الرئي�س  نائب  القانون”بزعامة  “دولة  ائتالف  اكد 
العراقي نوري املالكي )اكرب كتلة برملانية(  الثنني 
“رادعة و�سارمة” بحق  اإج��راءات  اتخاذ   ، �رصورة 
النواب الكراد املوؤيدين لال�ستفتاء. وقال النائب عن 
:”بعد  نيوز«  ل�»اجلورنال  ال�سيهود  حممد  الئتالف 
باليمني  وحنثوا  الد�ستور  الك��راد  النواب  خرق  ان 
مب�ساركتهم يف ال�ستفتاء فان الربملان ملزم باتخاذ 
املقبلة   النواب يف جل�سته  موقف حازم جتاه هوؤلء 
حجب  �ستكون  الأوىل  “اخلطوة  ان  اىل  م�سريا   .“
داخل  الأفكار  غدا  �ستتبلور  واأ�ساف”  رواتبهم”. 
بحقهم  �سُتتخذ  التي  املواقف  بخ�سو�س  الربملان 
الربملان  �سابق،  وقت  يف  طالب  ال�سيهود  وكان   .“

املوؤيدين  ال�سيا�سيني  عن  احل�سانة  برفع  واحلكومة 
اخليانة  بتهمة  وحماكمتهم  ب���ارزاين  ل�ستفتاء 
والد�ستور.  القانون  خرق  على  والتحري�س  العظمى 
“العراق  ان  �سحفي  بيان  يف  ال�سيهود  واو���س��ح 
و�سعبه ابتليا بال�سيا�سيني اخلونة واملتاآمرين، ويقف 
يهمهم  ل  الذين  النجيفي  واآل  بارزاين  مقدمتهم  يف 
م�ساحلهم  تهمهم  ما  بقدر  و�سعبه  العراق  م�سلحة 
ال�سخ�سية واحلزبية والفئوية، وهم ل ميلكون ال ان 
يتحدثون بعن�رصية وطائفية مقيتة للتاأثري يف الراأي 
مناطقهم  ابناء  معاناة  يتجاهلون  حني  يف  العام 
وا�ساف  النازحني”.  عن  بالدفاع  يوما  يفكروا  ومل 
” لغة احلديث عن املطالب والتهمي�س والق�ساء  ان 
اللذين  والنجيفي  بارزاين  �سمفونيات  اهم  احد  باتت 
“اآل  ان   وبني   .“ اجلماهري  خل��داع  عليها  يتعكزان 

ال�سيا�سيني  اخطاء  عن  يدافعون  اليوم  النجيفي 
الأكراد يف �سمال العراق ول �سيما تاأييدهم ودعمهم 
القانوين،  وغري  الد�ستوري  غري  لال�ستفتاء  الوا�سح 
املجرمني  حماية  اىل  توجههم  م��ن  ينبع  وال���ذي 
العراقي  للق�ساء  املطلوبني  والرهابيني  والقتلة 
الب�رصة  بخريات  ينعمون  يزالون  وما  كانوا  الذين 
ا�سوة  الفاخرة،  اربيل  فنادق  يف  وي�سكنون  ومي�سان 
ال�رصائيلي”.  واملو�ساد  والبعث  داع�س  بقيادات 
ولفت ال�سيهود النظر اىل ان “م�سك املنافذ احلدودية 
احلكومة  قبل  من  العراق  �سمال  الواقعة  واملطارات 
الحتادية �سيعزز فر�س القاء القب�س على املطلوبني 
اجلوار  دول  مع  احلدود  و�سيوؤمن   ، العراقي  للق�ساء 
ومنع تدفيق الرهابيني اىل العراق “. من جانب اخر، 
مع  بحوار  القبول   ، املفاو�س  الكردي  الوفد  رف�س 

بغداد ب�رصوط، موؤكدا عدم الغاء نتائج ال�ستفتاء يف 
حال طلبت احلكومة الحتادية ذلك. وقال املتحدث 
با�سم الوفد “�سعدي احمد برية ” يف ت�رصيح خا�س 
ل�»اجلورنال نيوز«، ان” احلوار مع بغداد يجب ان ل 
يت�سمن الغاء نتائج ال�ستفتاء الذي جرى اأخرياً يف 
“احلوار يجب ان يكون بال �رصوط ول  “وان  الإقليم 
يت�سمن الغاء نتائج ال�ستفتاء “. واأ�ساف ان ”احلوار 
املحكمة  وق��رارات  العراقي  الد�ستور  �سمن  �سيكون 
والدينية  ال�سيا�سية  املبادرات  وفق  العليا  الحتادية 
املفاو�سات  ف�سل  حال  ويف   . اأخرياً”  طرحت  التي 
مع بغداد اأو�سح برية ان” الكراد غري مرغمني على 
التفاو�س مع بغداد يف حال رف�ست احلوار” . موؤكدا 
�سيبحث  احلوار  وان  ال�ستفتاء  نتائج  تنازل عن  “ل 

امل�ساكل العالقة بني الإقليم واملركز”.

بغداد_ فاطمة عدنان   


