
 هّناأ رئي�س �جلمهورية فوؤ�د مع�صوم �أبناء 
�ل�صعب �لعر�قي بتطهري ق�صاء حمام �لعليل 
من ع�صابات د�ع�س �لإرهابية وحّيا ب�صالة 
ت�صكيالتها  بكل  �مل�صلحة  �لقو�ت  ومهنية 
وحدة  عن  �لدفاع  يف  �لبطولية  ووحدتها 

و�صيادة �لعر�ق ونظامه �لدميقر�طي.
�صعبنا  “نهنئ  قال  برقية  يف  مع�صوم 
�لعر�قي �لأبي بالنت�صار�ت �لبطولية �لتي 
وتكللت  �لبا�صلة  �مل�صلحة  قو�تنا  حتققها 
�ليوم بتطهري ق�صاء حمام �لعليل من بر�ثن 
ع�صابات د�ع�س �لإرهابية �لتي باتت جتر 
يف  �صعبنا  �أمام  و�لهزمية  �لندحار  �أذيال 

كل �لعر�ق و�ىل �لأبد �إن �صاء �هلل” .
ومهنية  ب�صالة  “ونحيي  بقوله  وتابع   
ووحدتها  ت�صكيالتها  بكل  �مل�صلحة  قو�تنا 
�لوغى  �صاحات  يف  �لبطولية  �لوطنية 
للدفاع عن كر�مة و�صيادة بالدنا ونظامها 
و�صالم  و�من  �لحتادي  �لدميقر�طي 
�ملنطقة و�لعامل”، م�صيفا �ن “هذ� �لن�رص 
�ملوؤزر �جلديد على �لإرهاب قّرب �مل�صافة 
�ملتمثل  �لكبري  �لهدف  �جناز  نحو  جد� 
وكامل  �ملو�صل  مدينة  حترير  با�صتكمال 
�صعبنا  �أبناء  و�إنقاذ  نينوى،  حمافظة 
�لظالمية  �لع�صابات  وظلم  جور  من  فيها 

�ملجرمة”.

�خل��ازر  خميم  يف  �حل��اج��ز  عند  �ل��دي��ن  ع��ز  زي���اد 
للنازحني �إىل �ل�رصق من �ملدينة قال “هذه عائلتي.. 

هوؤلء �أهلي ل �أ�صتطيع �أن �أ�صف �صعوري.”
يف  غ��ادرو�  �لعام.  ون�صف  عامني  منذ  �أره��م  “مل 
هذ�  كان  �ملو�صل.  يف  بقيت  لكنني  �لأزم��ة  بد�ية 

م�صرينا. �حلياة كانت فظيعة حتت حكم د�ع�س.”
�لنظامية  �لقو�ت  بد�أت  منذ  �ملو�صل  �لآلف  وغادر 
�ل�صعبي  �حل�صد  وق��و�ت  �خلا�صة  و�لقو�ت  �لعر�قية 
�رصبات  تدعمها  �أخرى  وجمموعات   � و�لبي�صمركة 
ل�صتعادة  حملتها  �ملتحدة  �لوليات  تقودها  جوية 

�ل�صيطرة على �ملدينة قبل حو�يل ثالثة �أ�صابيع.
وعلى �ملقيمني يف �ملخيم �لبقاء فيه حلني ��صتيفاء 

فح�س �أمني وفحو�صات �أخرى.
بع�صهم  قال   – عائالت  �أف��ر�د  جتمع  �خل��ارج  ويف 
�إنهم غادرو� �ملو�صل قبيل �صيطرة د�ع�س عليها يف 
– وهم يتحرقون لروؤية ذويهم بعد �ل�صماح   2014
لهم بالدخول. وقال �أبو ز�هد “�أمي و�أبي يف �ملو�صل 
منذ  �أرهما  مل  دونهما،  من  غادرت  و�أنا  هناك  بقيا 
عامني ون�صف �لعام كيف لأحد �أن يقبل ذلك؟ �أريد 

فقط �أن �أر�هما، هذ� كل ما �أريده يف �حلياة.”
�رصدو�  �صخ�س  �أل��ف   22 �إن  �ملتحدة  �لأمم  وتقول 
�آلف  ��صتبعاد  مع  �ملو�صل  ��صتعادة  حملة  بدء  منذ 
�آخرين من قرى قريبة �أجربهم د�ع�س على مر�فقتهم 
وهم يرت�جعون نحو �ملو�صل و��صتخدموهم كدروع 
بال�رصطة  قائد  �أك��د  وق��ت  يف  ه��ذ�  ي��اأت��ي  ب�رصية. 
�لعر�قية �أن قو�ت �لأمن �لتي تتقدم �صمال على نهر 
قبل  كبرية  بلدة  لآخ��ر  و�صلت  �ملو�صل  نحو  دجلة 

�ملدينة.
�ل�رصطة  ق���و�ت  �إن  �حل�صيني  ث��ام��ر  �ل��ل��و�ء  وق���ال 
نحو  تبعد  �لتي  �لعليل  حمام  دخلت  �لحت��ادي��ة 
�لتي  د�ع�س  معقل  �ملو�صل  جنوبي  كيلومرت�   20

تهاجمها قو�ت �جلي�س �لعر�قي منذ �أيام.
�ملتقهقرين  د�ع�س  مقاتلي  �أن  �إىل  قرويون  و�أ�صار 

يف  �ل�صكان  من  �لآلف  �أج��ربو�  �ملو�صل  �إىل  �صمال 
�لتوجه معهم  �لعليل على  �لقرى و�ملدن مثل حمام 

�صري� كدروع ب�رصية؛ لتقاء �ل�رصبات �جلوية.
�ملت�صددين  �إن  �ملتحدة  �لأمم  قالت  لها،  تقرير  ويف 
��صطحبو� 1600 مدين �ختطفوهم من حمام �لعليل 
�إىل تلعفر غربي �ملو�صل، و�أخذو� 150 �أ�رصة �أخرى 

من تلعفر �ىل �ملو�صل.
�ملتحدة  �لأمم  مفو�صية  با�صم  �ملتحدثة  و�أ�صافت 
�ل�صامية حلقوق �لإن�صان ر�فينا �صامد��صاين �إن د�ع�س 
�أمر �ل�صكان بت�صليم �ل�صبية �لذين تزيد �أعمارهم عن 

ت�صع �صنو�ت يف م�صعى على ما يبدو لتجنيدهم .
�إىل  بالفعل  �ل�رصق  تتقدم من  قو�ت خا�صة  ودخلت 

�جلهة  �لبي�صمركة  قو�ت  تغلق  فيما  �ملو�صل،  د�خل 
�ل�صعبي  �حل�صد  قو�ت  وحت��اول  �ل�رصقية،  �ل�صمالية 

عزل �جلهة �لغربية.
مكافحة  جهاز  من  قو�ت  قالت  نف�صه  �لن�صق  وعلى 
�لإرهاب �لعر�قية �إنها ��صتعادت �صتة �أحياء يف �رصق 
�ملو�صل من د�ع�س �لرهابي، مما يو�صع �لرقعة �لتي 
ي�صيطر عليها �جلي�س يف معقل �لتنظيم بعد يوم من 
�لقتال  على  �أتباعه  فيها  حث  �لتي  زعيمهم  كلمة 
حتى �لنهاية. وقال �صابط بجهاز مكافحة �لإرهاب 
– ر�أ�س �حلربة يف حملة �ملو�صل – �إن جنوده �صنو� 
�صبه  �لآن  �أ�صبحو�  �لذين  د�ع�س  على  و��صعة  عملية 

حما�رصين يف �آخر معقل لهم بالعر�ق.

�لإرهاب  مكافحة  جهاز  “قطعات  �إن  �لبيان  وقال 
حت��رر �أح��ي��اء �مل��الي��ني، و�ل�����ص��م��اح، و�خل�����رص�ء، 
�لأي�رص  �ل�صاحل  يف  و�لكر�مة  و�لقد�س،  وكركوكلي، 
�ملباين  فوق  �لعر�قي  �لعلم  وترفع  �ملو�صل،  ملدينة 

بعد تكبيد �لعدو خ�صائر بالأرو�ح و�ملعد�ت.”
وقال �لفريق �لركن طالب �صغاتي قائد �جلهاز “هذ� 
و��صعة  �أج��ز�ء  حترير  مت  �أنه  يعني  جد�،  كبري  �صيء 
�ملو�صل  �إىل ن�صف  �إ�صارة  �لأي�رص” يف  �ل�صاحل  من 
�لأر��صي  رقعة  ز�لت  وما  دجلة.  نهر  �رصقي  �لو�قع 
�لتي ت�صيطر عليها قو�ت �حلكومة ت�صكل جزء� �صغري� 
�لأحياء  �إىل ع�رص�ت  �لأطر�ف  �ملرت�مية  �ملدينة  من 
مليوين  نحو  ي�صكنها  وك��ان  و�ل�صكنية،  �ل�صناعية 

�صخ�س قبل �أن ت�صيطر د�ع�س يف 2014.
وحملة �ملو�صل �أكرب عملية برية يف �لعر�ق منذ �لغزو 
تقرر م�صري  �أن  �ملرجح  2003، ومن  �لأمريكي يف 
�خلالفة �لتي �أعلنها �لتنظيم وحتدى بها �لعامل قبل 
نحو عامني. ومتكنت �لقو�ت �لعر�قية حتى �لآن من 
�لتوغل لكيلومرت ون�صف د�خل �ملدينة، لكن �لأحياء 
من  باملباين  �كتظاظا  �أق��ل  ��صتعادتها  متت  �لتي 
مناطق �خرى، وخ�صو�صا تلك �لتي تقع على �ل�صفة 
على  �ل�صنة  �لعرب  يغلب  حيث  دجلة،  لنهر  �لغربية 
�ملت�صددين  و�صع  يكون  �أن  �ملمكن  ومن  �ل�صكان، 

�أكرث ر�صوخا.
تقوده  �لذي  �لتحالف  ومن  عر�قيون  �صباط  وقال 
وبريا  جويا  دعما  يوفر  �ل��ذي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�أ�رصع من  �إن �لتقدم ي�صري بخطى  للعملية �لع�صكرية 
�ملتوقع لكنهم �أكدو� �أن �لعملية ما ز�لت يف مر�حلها 

�لأوىل.
*القوات اخلا�صة

منذ نحو ثالثة �أ�صابيع ت�صن �لقو�ت �لنظامية و�لقو�ت 
�خلا�صة �لعر�قية و�حل�صد ومقاتلو �لبي�صمركة وقو�ت 
�لوليات  تقودها  جوية  بغار�ت  مدعومة  �أخ��رى 

�ملتحدة حملة ل�صتعادة �ملو�صل.
�مل��دن  �أك��رب  ث��اين   – �ملو�صل  ��صتعادة  و�صتمثل 
�لعر�قي لد�ع�س،  – هزمية �صاحقة للجناح  �لعر�قية 
من  كبرية  م�صاحات  على  �أي�صا  د�ع�س  وي�صيطر 
هي  �ملو�صل  لكن  �ملجاورة،  �صوريا  يف  �لأر��صي 
�أكرب مدينة خا�صعة لهم يف كال �لبلدين ، وهي �أكرب 
عدة مر�ت من �أي مدينة �أخرى تقع حتت �صيطرتهم. 

�ملو�صل  يف  يعي�صون  �صخ�س  مليون   1.5 ز�ل  وما 
عر�صة خلطر ح�صارهم و�صط حرب �صو�رع طاحنة. 
حمتملة  �إن�صانية  �أزم��ة  من  �ملتحدة  �لأمم  وح��ذرت 
م�صوؤولون  ويقول  �ل�صكان،  من  كبري  ع��دد  ون��زوح 
�إن �لدولة �لإ�صالمية حتتجز �ل�صكان  �أي�صا  عر�قيون 
�ملدنيني كدروع ب�رصية. وجاء �أغلب �لو�فدين �جلدد 
وقت  يف  �جلي�س  ��صتعاده  �ل��ذي  كوكجلي  حي  من 

�صابق من �لأ�صبوع .

معصوم : دخول حمام العليل بداية لتحرير الموصل

ن�صيف  عالية  �لإ�صالح  جبهة  عن  �لنائبة  ك�صفت 
�لتي  �ملنظومة  ف�صاد  يثبت  �لذي  �لثاين  �مللف  عن 
�لعبيدي  خالد  �ملقال  �لدفاع  وزير  ت�صاند  كانت 
�لإ�صبانية  ديفك�س  �رصكة  مع  بالتعاقد  و�ملتعلقة 

لتجهيز �لوز�رة باأعتدة متنوعة. 
�لذي  "�مللف  ،�إن  قالت  لها  ت�رصيح  يف  ن�صيف 
نعر�صه �أمام و�صائل �لإعالم هو �لثاين �لذي يثبت 
�لعبيدي،  خالد  تدعم  كانت  �لتي  �ملنظومة  ف�صاد 
�لوز�رة  ولالأ�صف متار�س عملها يف  ماز�لت  و�لتي 
�لوزر�ء مبحا�صبة  رغم مطالباتنا �ملتكررة لرئي�س 

ومعاقبة هوؤلء وتفكيك هذه �ملنظومة ".
بالعقد  متعلق  �ل��ي��وم  "ملف  ن�صيف،�ن  وبينت 
�ملوقع بني وز�رة �لدفاع و�رصكة ديفك�س �لإ�صبانية 
�خلا�س بتجهيز �لوز�رة باأعتدة متنوعة، ك�صف عن:
نهاية  يف  عقود  ثالثة  �لدفاع  وز�رة  وقعت    1
لتوريد  �لإ�صبانية  ديفك�س  �رصكة  مع   2014 عام 
وفيها  �ملبا�رص،  �لتعاقد  باأ�صلوب  ومعد�ت  �أ�صلحة 

�لعقود  تنفيذ  لتعليمات  و��صحة  علنية  خمالفات 
�حلكومية وهي كما ياأتي :

�أ – مل يتم توجيه دعوة مبا�رصة �ىل �ل�رصكة �أعاله 
وفقًا للمادة )3/ �صابعًا( من تعليمات تنفيذ �لعقود 
�حلكومية، ومل يتم عر�س طلب توجيه �أو ��صتح�صال 
مو�فقة من قبل مدير عام �لت�صليح و�لتجهيز �لفريق 
هادي عذ�ب و�إمنا مت عر�س عقد موقع مع �ل�رصكة 
�لدفاع  وزير  ومبو�فقة  �ملركزية  �لعقود  جلنة  يف 

)�ملقال( خالد �لعبيدي خالفًا للتعليمات .
و�لتجهيز  للت�صليح  �لعامة  �ملديرية  تقدم  مل   – ب 
تاأ�صي�س،  )�صهادة  �أعاله  لل�رصكة  ر�صمية  �أية وثائق 
خمولة  كونها  تثبت  وث��ائ��ق  �مل��ال��ي��ة،  �ل��ك��ف��اءة، 
م�صنعة...(  �رصكة  كونها  تثبت  وثائق  بالت�صدير، 
�ل��دو�ئ��ر  قبل  م��ن  �ل��وث��ائ��ق  بهذه  �ملطالبة  رغ��م 
�لنز�هة  جلنة  وكذلك  �لدفاع  وز�رة  يف  �لرقابية 
�لنيابية �لتي طلبتها يف كتابها �ملرقم 62 بتاأريخ 

.  2/2/2016
ج – لعدم وجود تعامل �صابق مع �ل�رصكة ول توجد 
�أية قاعدة  لدى �ملديرية �لعامة للت�صليح و�لتجهيز 

�لتي  �لكيفية  نعلم  ل  �ملذكورة،  لل�رصكة  بيانات 
�لدفاع،  وز�رة  �ىل  وح�صورهم  بها،  �لت�صال  مت 
ودخولهم �لوز�رة، و�إكمالهم �إجر�ء�ت �لتعاقد دون 
�ل��وز�رة،  يف  �لعالقة  ذ�ت  �لدو�ئر  ممثلي  ح�صور 
وكانت فقط بني مدير عام �لت�صليح و�لتجهيز ووزير 

�لدفاع ح�رص�ً .
د – لتوجد مقارنة �صعرية بني �لأ�صلحة و�لأعتدة 
�ملجهزة من قبل �ل�رصكة �أعاله مع �رصكات �خرى، 
قدمتها  �لتي  �لأ�صعار  على  فقط  �لعتماد  مت  حيث 
�لعقود  تنفيذ  تعليمات  �ىل  �لركون  دون  �ل�رصكة 
�لأ�صلحة  �أ�صعار  معرفة  توجب  �لتي  �حلكومية 
مع  مقارنتها  ليت�صنى  �خ��رى؛  ل�رصكات  و�لأعتدة 
�أ�صعار �ل�رصكة �أعاله، و�لتي مت �لتعاقد معها خالفًا 
للتعليمات، خ�صو�صًا و�أن طلب هذه �ملو�د ليوجد 
توجد  و�إمن��ا  �حتكارية،  كونها  �ىل  ي�صري  ما  فيه 
و�لأعتدة  �لأ�صلحة  لهذه  م�صنعة  عاملية  �رصكات 

وهي �رصكات ر�صينة ومعروفة .
2   مت جمدد�ً توجيه دعوة ل�رصكة ديفك�س للتعاقد 
مدير  طلب  على  بناًء  �خ��رى  م��رة  معها  �ملبا�رص 

�لركن  �لفريق  و�لتجهيز  للت�صليح  �لعامة  �ملديرية 
مع  �لتعاقد  على  �ملو�فقة  وح�صلت  عذ�ب،  هادي 
 )3( عددها  �خ��رى  و���رصك��ات  �مل��ذك��ورة  �ل�رصكة 
�ملركزية  �لعقود  جلنة  مو�فقة  ح�صب  ���رصك��ات 
�أن  غري   ،  22/3/2016 يف   )8( رقم  بجل�صتها 
�ملنفردة  وباإر�دته  و�لتجهيز  �لت�صليح  عام  مدير 
�لعقود  جلنة  على  جمدد�ً  �ملو�صوع  عر�س  ودون 
�ملركزية �صاحبة �ل�صالحية قام با�صتبعاد �رصكة 
وجود  لعدم  �أمرهم  �فت�صاح  من  خوفًا  ديفك�س 
�لعام  �ملفت�س  مكتب  طلبها  �لتي  �ل�رصكة  وثائق 
�لرقابة  دي��و�ن  وتقرير  �لنيابية  �لنز�هة  وجلنة 

�ملالية.
�لتعاقد  وع��دم  ديفك�س  �رصكة  ��صتبعاد  �إن      3
�لتعاقد  )وك��ان  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  لالأ�صباب  معها 
يثري  �حتكارية(  �رصكة  �أنها  على  �صابقًا  معها 
كانت  فلو  �حتكارية،  لي�صت  باأنها  ويوحي  �ل�صك 
كيف  �إذ  ��صتبعادها؟  مت  مل��اذ�  حقًا  �حتكارية 
لو  ��صتبعادها  بعد  �لعتاد  ميكن �حل�صول على هذ� 

�فرت�صنا �أنها حتتكر هذ� �لنوع ح�رص�ً .

Mon. 7 Nov. 2016 issue no 223سياسة2
االثنين 7 تشرين الثاني 2016 العدد 223

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد_متابعة

بغداد_متابعة

بغداد_خاص

نصيف : الملف الجديد يثبت فساد المنظومة المساندة للعبيدي  إيزيديون: 

نرحب بدخول الحشد الشعبي إلى مناطقنا

التحالف الوطني يصادق على نظامه 
الداخلي باالجماع

�أعلن ممثل �ملكون �ليزيدي يف �لربملان �لنائب حجي كندور، �ن ما  بغد�د_متابعة: 
يجري بني نو�ب من �ملكون بخ�صو�س عدم م�صاركة �حل�صد �ل�صعبي "ل متثلنا"، فيما 

رّحب باأي قوة حترر �لأيزيديات من د�ع�س.
�لنائب فيان دخيل ومن  "ل عالقة لنا مبا يدور بني  �نه  كندور يف ت�رصيح له قال، 
دخول  حول  �أيزيديني  نو�ب  بني  خ�صومات  من  يجري  "ما  �ن  �ىل  م�صري�  يعاديها"، 

�حل�صد من عدمه �إىل مناطقنا هي م�صائل �صخ�صية".
و�أ�صاف �لنائب �ن "للح�صد مو�قف بطولية، وقد �أثبت ب�صالته ووطنيته من خالل معارك 
"�لأيزيديني  �أن  �ىل  لفتا  �لإرهابية"،  د�ع�س  ع�صابات  �صد  خا�صها،  �لتي  �لتحرير 

ينتظرون �أي قوة حترر ن�صاءهم و�أر�صهم، و�حل�صد ُمرحب به يف �أر�صنا".
وكان �ملجل�س �لإيزيدي �لأعلى �مل�صتقل٬ قد �أعلن يف بيان تناقلته وكالت �إخبارية، 
�حل�صد  مل�صاركة  �لر�ف�صة  ت�رصيحاتها  منتقد�  دخيل٬  فيان  �لنائب  من  بر�ءته  عن 

�ل�صعبي يف حترير ق�صاء �صنجار.

جمال�س  �نتخابات  �جر�ء  �ن  �لحد،  �لعر�قي،  �لوطني  �لتحالف  �كد  بغد�د_متابعة:  
فيما  �ملالية،  �لنفقات  خف�س  يف  ي�صهم  و�حد  وقت  يف  �لنو�ب  وجمل�س  �ملحافظات 

�صادقت �لهيئة �ل�صيا�صية بالجماع على �لنظام �لد�خلي للتحالف.
�ل�صيا�صيون،  �رصكاوؤه  يبديها  �لتي  للم�صوغات  "تفهمه  عن  عرب  له  بيان  يف  �لتحالف 
ومطالباتهم دمج موعد �نتخابات جمال�س �ملحافظات؛ لتكون متز�منة مع �لنتخابات 
مناطق  يف  �لمني  �لو�صع  حت�صن  "�رصورة  على  �لتحالف  و�صدد  �لقادمة".  �لنيابية 
�لعمليات، وعودة �لنازحني �ىل �صكناهم بغية �عطاء �لفر�صة للمفو�صية �لعليا �مل�صتقلة 
�جر�ء  �ن"  مبينا  �لكرتونيًا"،  و�لفرز  و�لعد  �لت�صجيل  �جر�ء�ت  ��صتكمال  لالنتخابات 
جممل  تتطلبها  �لتي  �ملالية  �لنفقات  خف�س  يف  �صي�صهم  و�حد  وقت  يف  �لنتخابات 
�لعملية �لنتخابية".  و��صار �لتحالف يف بيانه �ن "�حلا�رصين �صادقو� بالجماع على 
نظامه �لد�خلي بعد �جر�ء �لتعديالت �لالزمة عليه، ومناق�صة �آخر �لتطور�ت �ل�صيا�صية 

و�لع�صكرية �مليد�نية يف �لعر�ق، م�صتعر�صا نتائج عمليات قادمون يا نينوى".
على  �لفر�صة  وتفويت  �ملدن  يف  و�حلذر  "�حليطة  �ىل  �لمنية  �لجهزة  �لتحالف  ودعا 
�لرهابيني"، لفتا �ىل �إن" �ملجتمعني باركو� �لنت�صار�ت �لكبرية �لتي حققتها �لقو�ت 
�مل�صلحة �لبا�صلة و�بطال �حل�صد �ل�صعبي وقو�ت �لبي�صمركة و�لع�صائر يف حمافظة نينوى، 
و�لتقدم �ل�رصيع �لذي حترزه يف حماور �لقتال �ملتعددة و�ندحار وهزمية عنا�رص د�ع�س 

من ميادين �ملو�جهة".

فرحة لألهالي وسط تقدم حذر للقوات العراقية في الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

التقى عراقيون فارون من 
املو�صل املعقل الرئي�صي 

لداع�ش االرهابي يف العراق 
باأ�صرهم، وت�صابكت اأيديهم 

عرب �صياج من االأ�صالك ملخيم 
للنازحني، ورفعوا اأطفاال 
حديثي الوالدة الأقاربهم؛ 

لريونهم.
وانهار الكثري منهم باكني 

لدى روؤيتهم اأحباءهم للمرة 
االأوىل الأكرث من عامني.

التغيير تقرر االنسحاب من حكومة بارزاني
�إقليم  حكومة  من  مبدئيًا  �لن�صحاب  �لنيابية  �لتغيري  حركة  قررت  متابعة:   - بغد�د 
كرد�صتان؛ ب�صبب �لتهمي�س و�لإق�صاء �لذي تعر�س له ممثلوها يف �أربيل، فيما رجحت 

عقد �جتماع مع حزب �لحتاد �لوطني �لكرد�صتاين؛ للتباحث بال�صدد ذ�ته.
حلركة  �لوطني  “�ملجل�س  �إن  قال،  له  �صحفي  ت�رصيح  يف  بكر  �أمني  �حلركة  ع�صو 
�لتغيري عقد �جتماعًا مف�صاًل يف حمافظة �ل�صليمانية برئا�صة �ل�صكرتري �لعام للحزب؛ 
للتباحث ب�صاأن م�صاركة نو�بها وممثليها يف حكومة �إقليم كرد�صتان”، م�صري�ً �إىل �أن 
“�ملجتمعني و�فقو� مبدئيًا على �لن�صحاب من �مل�صاركة يف حكومة وبرملان �أربيل، 

و�صي�صدر �لقر�ر �لنهائي عقب عودة �لأمني �لعام نو�صريو�ن م�صطفى من �صفره”.
وزر�ء  من  وممثليها  �حلركة  �صكرتارية  ي�صم  للتغيري  �لوطني  “�ملجل�س  �أن  و�أ�صاف 
�لنو�حي  ومدر�ء  حمافظيها  عن  ف�صاًل  و�ربيل،  بغد�د  وبرملاين  حكومتي  يف  ونو�ب 

و�لق�صية �لتابعني لها”.
ورجح بكر “عقد �جتماٍع قريب مع حزب �لحتاد �لوطني �لكرد�صتاين بزعامة جالل 

طالباين؛  للتباحث مب�صاألة �لن�صحاب من حكومة كرد�صتان”.


