
ة  ��ة اإبراهيم اجلعفرّي مع وزير خارجيَّ بحث وزير اخلارجيَّ
ة العربيَّة  م�رص �شامح �شكري عل��ى هام�ش اجتماعات الِقمَّ
��ة العالقات  ��ة الها�شميَّ يف البح��ر املي��ت باململكة الأردنيَّ
ِّق م�شالح  ��ة، و�ُشُب��ل تعزيزها مب��ا ُيحق� العراق�يَّة-امل�رصيَّ
ر احلرب �شّد  ال�شعب��ن ال�شقيق��ن اإ�شافة اإىل مناق�شة تط��وُّ
ِّقها  ع�شاب��ات داع���ش الإرهابيَّة، والنت�شارات الت��ي ُيحق�
��ون يف حترير اأر�شهم، واأب��رز الق�شايا التي تواجه  العراق�يُّ
��ة. ونق��ل بي��ان للخارجي��ة العراقي��ة ع��ن  املنطق��ة العربيَّ
لون  اجلعف��ري قول��ه خ��الل اللق��اء، ان "العراق�يِّ��ن ُيوا�شِ
تقدُّمه��م يف حربه��م �ش��ّد الإره��اب، ُم�ش��دِّداً عل��ى حر�ش 
القوات امُل�شل�َّح��ة العراق�يَّة على حماي��ة املدنيِّن الأبرياء 
��ة، وعلينا اأن  ��و داع�ش ُدُروعًا ب�رصيَّ الذي��ن يتخذهم اإرهابيُّ
؛ للحدِّ  نعم��ل، ونزيد حجم التع��اون الأمنيِّ وال�شتخب��اريِّ

من انت�شار الإرهاب، والق�شاء عليه".
واأكد اجلعف��ري ان "التعاون بن بغداد والقاهرة ُمهّم جّداً؛ 
��ة، واأنَّ العراق يحر���ش على اإقامة  حلف��ظ امل�شالح العربيَّ
��ة يف ُمتِل��ف املج��الت، وان  الثنائيَّ اأف�ش��ل العالق��ات 
العراق ُم�شتِعدٌّ لبذل املزيد من اجُلُهود؛ لدعم احلوار، واإزالة 
العقب��ات الت��ي تقف اأمام حف��ظ الوح��دة العربيَّة، وجتنيب 
املنطق��ة ال�رصاع��ات التي ل ت�ش��بُّ يف م�شلح��ة ال�ُشُعوب 
العربيَّة،" ُم�شيفًا ان "الوقت قد حان للململة اأطراف البيت 
، وتفعي��ل امل�شالح امُل�شرَتك��ة، وُمواَجهة املخاطر  العرب��يِّ

امُل�شرَتكة، وترك اخلالفات".
م��ن جانب��ه اأعرب وزي��ر خارجيَّة م�رص ع��ن حر�ش بالده 
عل��ى وح��دة الع��راق، و�شالم��ة اأرا�شي��ه، وب��ارك ُجُه��ود 
العراقي��ن يف ُمواَجه��ة الإره��اب، وان م���رص تدعم عودة 
��ة. وقال  الع��راق اإىل مكانت��ه الب��ارزة يف املنطق��ة العربيَّ
�شك��ري "علين��ا العمل عل��ى مواجهة التحدِّي��ات، وتخفيف 
��ة، وان م�رص  ة الأزم��ات التي تواج��ه املنطق��ة العربيَّ ِح��دَّ
والع��راق لهما الدور الكب��ر يف حفظ امل�شالح العربيَّة؛ ملا 

. ، وثقل �شيا�شيٍّ ، وتاريخيٍّ لهما من عمق ح�شاريٍّ

امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�ش  واك��د 
يف  م�شتمر  ان  التحقيق  العبادي  حيدر  العراقية 
والذي  املو�شل  يف  املدنين  منازل  ق�شف  ح��ادث 
مدنيا   531 اىل  ارتفاع �شحاياه  اىل  التقارير  ت�شر 
من ابناء املدينة. وقال العبادي يف لقاء مع روؤ�شاء 
�شيا�شين  وك��ت��اب  ان��ب��اء  ووك���الت  �شحف  حترير 
 واكادميين مبكتبه ان النتائج الولية للتحقيق ت�شر 
اىل ان املنزل امل�شتهدف لي�ش �شمن  خط وجهة قوات 
مكافحة الرهاب .. واو�شح ان املنزل املدمر ليحمل 

اآثارا تدل على ا�شابته ب�شاروخ طائرة  .
يف  يجري  ملا  غريبًا  تهوياًل  "هناك  ان  وا���ش��اف 
مئات  بالق�شف  قتلوا  ان من  قال  وبع�شهم  املو�شل 
قنا�شة  نران  تطلق  كانت  منزل  ان هناك  واحلقيقة 
منه مت ا�شتهدافه ب�رصبة جوية تبن فيما بعد انه كان 
ي�شم 130 مدنيا رهينة وكان يحتمي بهم داع�ش من 
دون علمنا حيث مت انت�شال 86 جثة من هذا املنزل 
ثم وجدت القوات المنية منزل اخر انهار لي�ش بفعل 

�رصبة جوية وامنا يعتقد ان يكون مفخخا".
"ا�شتنتجنا بالتحليالت الولية ان داع�ش  وزاد قائال 
ال�رصبات  مع  بالتزامن  مدنيون  فيها  منازل  يفجر 
اعالمية  �شجة  تثار  ان  اج��ل  من  العراقية  اجلوية 
عليهم"  والق�شاء  نحوهم  تقدمنا  عملية  لإي��ق��اف 
على  يتباكون  ال�شيا�شة  دواع�ش  "هنالك  بان  منوها 
العامن  طيلة  �شامتن  كانوا  لكنهم  املو�شل  اهايل 
المّرين  الهايل  فيها  ذاق  التي  املا�شين  والن�شف 

من تنظيم داع�ش".
ميكن  ول  منه  متاأكدين  غر  �شيئًا  ننفي  "ل  وق��ال 
والقوات  دقيقة  غر  عنه  معلوماتنا  �شيئًا  نثبت  ان 
الم��ن��ي��ة خ��الل حت��ري��ره��ا بع�ش امل��ن��اط��ق ح��ررت 
املفخخة ورفعت  الدور  احدى  حمتجزين مدنين يف 
دور".  ارب��ع  نحو  من  خ�شائر،  دون  من  املتفجرات 
باجتاه  عك�شا  نزحت  عوائل  هناك  ان  اىل  وا���ش��ار 
املناطق التي ي�شيطر عليها داع�ش وهذه العوائل فرت 
من بلدة القيارة بعد حتريرها ثم من حمام العليل بعد 

المين  نحو  نزحت  ثم  الي�رص  ال�شاحل  وثم  حتريرها 
"والن هذه العوائل التي ن�شك بانها هي عوائل داع�ش 

تتمركز يف املنطقة الخرة �شمن �شيطرة داع�ش". 
جبهات  يف  يقاتل  العراق  ان  اىل  وا�شار  العبادي 
الف�شاد  وي�شمد  و�شد  واقت�شادية  ع�شكرية  متعددة 
وينت�رص ولن يرتاجع مهما بلغت حمالت الت�شويه  وان 
ان يحتكره مل�شلحته" وان  الن�رص لميكن لأحد  هذا 
تتفاخروا  ان  ي�شتحقون  وجي�شكم  ووطنكم  " �شعبكم 
املنبهر  حديث  العامل  ا�شبحت  وانت�شاراتنا  بهم 
العالمي  مكتبه  عنه  نقل  كما  العراقين"  ب�شجاعة 

اأحد  "ل  قائال  العبادي  وا�شاف  �شحايف.  بيان  يف 
يزايد علينا يف حماية املدنين فمنذ انطالق عمليات 
حترير  اهمية  املا�شي(  اأكدنا  اكتوبر  )يف  التحرير 
ال�شيحات  تعايل  فاإن  ولذلك  الر���ش  قبل  الن�شان 
الدواع�ش  انقاذ  هدفها  املدنين  ا�شتهداف   وادعاءات 
يف اللحظات الخرة ووقف الدعم  الدويل للعراق يف 
حتقيق  "فتح  مت  انه  الرهاب".  واو�شح  �شد  حربه 
مبكر وار�شال جلنتن للتحقيق يف مالب�شات التفجر 
املواطنن،  من  عدد  بحياة  اودى  الذي  يف  املو�شل 
ولن  ما  ا�شيع  خالف  اىل  ت�شر  اولية  نتائج  ولدينا 

والتزامها  بقواتنا  نثق  ونحن  احلقيقة  ال  نقول 
العايل باوامر حماية املدنين ". وحذر من حماولت 
الهائلة بعودة  التحرير  التفريط بالت�شحيات وجهود 
"لن  بالقول  و�شدد   .. داع�ش  اىل  املدن  الذين  �شلموا 
قائال  وت�شاءل  ابدا"..  به  نت�شامح  ولن  بذلك  ن�شمح 
"اين كان املدعون بالدفاع عن املدنين عندما كانوا 
العي�ش  حتت ظلم داع�ش  وهل كانت داع�ش توفر لهم 

يف رغد وامان وحرية؟". 
انهم  قائال"  ال�شعبي  باحل�شد  ال��وزراء  رئي�ش  وا�شاد 
ولبوا  للعراق  فداًء  قدموا  ارواحهم  �شجعان  مقاتلون 

نفرط  ولن  ال�شي�شتاين  ال�شيد  ل�شماحة  املرجعية  نداء 
ا�شيع  كما  ال�شعبي"  احل�شد  حل  لطلب  بهم  ول�شحة 
عن طلب امركي منه بذلك خالل زيارته الخرة اىل 
الوليات املتحدة واجتماعه بالرئي�ش دونالد ترامب 
اىل  زيارته  نتائج  العبادي  وا�شتعر�ش  وا�شنطن.   يف 
اىل  جانب  حققته  الذي  والنجاح  املتحدة  الوليات 
تعقد  التي  العربية  القمة  موؤمتر  املرتقبة يف  لقاءاته 
يف عمان اليوم الربعاء.. موؤكدا اهمية اخلروج مبوقف 
موحد وروؤية  جديدة وانهاء اخلالفات اجلانبية. وكان 
طائرة  باأن  املا�شي  ال�شبت  اقر  قد  الأمركي  اجلي�ش 
األمنية  القوات  من  طلب  على  بناًء  ق�شفت  له  تابعة 
ع�رصات  اأن  يعتقد  املو�شل  غرب  يف  موقعا  العراقية 
املدنين �شقطوا فيه بن قتيل وجريح. كما امر وزير 
الدفاع العراقي عرفان احليايل ال�شبت املا�شي بفتح 
حي  يف  اجلوي  الق�شف  حادثة  ب�شاأن  فوري  حتقيق 
املو�شل اجلديدة يف ال�شاحل الأمين ملدينة املو�شل. 
والحد املا�شي ناأت القوات العراقية بنف�شها عن اي 
التي  املو�شل"  "جمزرة  عليها  اأطلق  عما  م�شوؤولية 
�شقطوا  القتلى  ان  واك��دت  املدنين  ع�رصات  قتلت 
مل  انه  على  م�شددة  للبيوت  داع�ش  تنظيم  بتفخيخ 
�شقط  ال��ذي  احل��ي  يف  جوية  �رصبة  اي  هناك  تكن 
ارتفاع عدد  اىل  التقارير  اخر  وت�شر  ال�شحايا.   فيه 
�شحايا جمزرة املو�شل اإىل 531 �شخ�شا بينهم نحو 
200 طفل بعد رفع �شقف منزل يف �شارع م�شت�شفى 
الرحمة بحي املو�شل اجلديدة وجد حتته اأفراد عائلة 
موؤلفة من رجل و�شيدتن و�شبعة اآخرين بينهم ثالثة 
الأح��د  نينوى  حمافظة  جمل�ش  �شوت  وق��د  اأط��ف��ال. 
املا�شي على اعتبار املو�شل مدينة منكوبة مطالبا 
حترير  عمليات  على  املبا�رص  ب��الإ���رصاف  العبادي 
تكرار  اجل عدم  "من  املو�شل  الأمين ملدينة  اجلانب 

احلوادث املفجعة".
24 يناير املا�شي  العراقية امتت يف  القوات  وكانت 
كامل  حترير  ال��دويل  التحالف  من  ج��وي  وباإ�شناد 
اجلانب ال�رصقي الي�رص من املو�شل يف حن ا�شتاأنفت 
املا�شي  فرباير   19 يف  الع�شكرية  حملتها  القوات 

ل�شتعادة الن�شف الغربي المين من املدينة.
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بغداد_متابعة

علم اإلقليم يتسبب بغليان في كركوك وأطراف في التحالف الوطني تؤكد: األكرد ينسفون الشراكة!! 

أمنية نينوى: عشرة أحياء فقط تخضع لداعش 
في الساحل األيمن  

معصوم يؤكد وجود "خلل" في التنسيق 
مع التحالف الدولي

البرلمان يعد ضحايا حادثة الموصل الجديدة 
شهداء ويمنح ذويهم “جميع االستحقاقات”

نينوى ،حممد  المنية يف جمل�ش حمافظة  اللجنة  رئي�ش  اأكد   : نيوز  بغداد_اجلورنال 
اجلهة  من  املو�شل  مدينة  قلب  اىل  التوغل  من  متكنت  المنية  “القوات  البياتي،اأن 
الغربية يف عمليات ا�شتباقية م�شتهدفة الع�شابات الرهابية املتمثلة بتنظيم داع�ش 
الرهابي”. وقال البياتي يف ت�رصيح ل�”اجلورنال نيوز” الثالثاء، اإن "التباطوؤ الذي 
عنا�رص  قام  حيث  املدينة  داخل  املدنين  وجود  �شببه  الع�شكرية  العمليات  �شاحب 
داع�ش الرهابي بالتح�شن بن �شفوفهم م�شتخدمن اياهم دروعا ب�رصية، ولهذا قامت 

القوات المنية بتنجب ال�رصبات التي قد توؤدي اىل ا�شتهداف املدنين".
وا�شار، اىل ان “العمليات جتري على قدم و�شاق حمققة تقدًما كبراً حيث مل يبق �شوى 

ع�رصة احياء ويعلن التطهر الكامل لل�شاحل المين من مدينة املو�شل”.

يف  خلل  وجود  الثالثاء،  مع�شوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ش  اأكد   : بغداد_متابعة 
التن�شيق بن اجلهات العراقية والتحالف الدويل، م�شرا يف الوقت ذاته اإىل وجود 

تن�شيق رو�شي عراقي.
والتحالف  العراقية  الأمن  جهات  بن  “التن�شيق  اإن  له  حوار  يف  مع�شوم  وقال 
بن  تن�شيقا  “هناك  اأن  مبينا  اخللل”،  بع�ش  يعرتيه  كان  واإن  قائم،  ال��دويل 
خلل  هناك  يكون  قد  اأحيانا  لكن  العراقية،  الأمنية  واجلهات  الدويل  التحالف 
ان�شانية،  كارثة  ميثل  املو�شل  يف  يح�شل  “ما  اأن  مع�شوم  وعّد  التن�شيق”.  يف 
التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من  واأن وقوع خ�شائر ب�رصية هو �رصيبة حماربة 

املدنين دروعا ب�رصية”.
واأو�شح اأنه “لي�ش من املعقول ترك املو�شل هكذا حتت اأيديهم واملو�شل تتحول 
لها  اأي�شا  املحاربة  وهذه  بد من حماربتهم  فال  ن�شاطاتهم،  مركز ملمار�شة  اإىل 

�رصيبتها، فاأحيانا يقع اأنا�ش اأبرياء قتلى ولي�ش بق�شد، واإمنا طبيعة القتال”.
دول  مع  رو�شي  تن�شيق  يوجد  كما  عراقي  رو�شي  تن�شيق  ” وجود  مع�شوم  واأكد 
التحالف يف حماربة تنظيم داع�ش يف �شوريا والعراق. وتابع “نحن يف عالقاتنا 
لن نكون مع جانب دون جانب اآخر، وهذه �شيا�شتنا العامة، لن نكون مع اأمركا 
اأن تكون عالقتنا مع رو�شيا جيدة  اأمركا.. نريد  �شد رو�شيا ول مع رو�شيا �شد 

ومتطورة، وكذلك مع الوليات املتحدة ودول الغرب ودول اآ�شيوية اأخرى”.

الق�شف  حادثة  �شحايا  اعتبار  الثالثاء،  اأم�ش  النواب،  جمل�ش  قرر   : بغداد_متابعة 
اجلوي يف منطقة املو�شل اجلديدة بال�شاحل الأمين للمدينة �شهداء ومنح ذويهم جميع 

ال�شتحقاقات املرتتبة على ذلك.
قرر  الربملان  اإن  الثالثاء،  املنعقدة  اجلل�شة  اجلبوري خالل  �شليم  املجل�ش  رئي�ش  وقال 
ال�شتحقاقات  جميع  ذويهم  ومنح  �شهداء  اجلديدة  املو�شل  حادثة  �شحايا  “اعتبار 
اجلرحى  عالج  “تبني  اأي�شا  قرر  املجل�ش  اأن  اجلبوري  واأ�شاف  ذلك”.  على  املرتتبة 
الإج��راءات  باتخاذ  اجلبوري،  �شليم  النواب  جمل�ش  رئي�ش  هدد  حن  يف  وامل�شابن”. 
الق�شائية بحق اأي جهة تت�شبب بازهاق ارواح العراقين “عمدا”، موؤكدا اأنه ل ح�شانة 

لأحد بهذا ال�شدد.
وقال اجلبوري خالل اجلل�شة ، اإنه “لن تكون هناك ح�شانة لي جهة تت�شبب عمدا يف 
املت�شبب كائنا من  اجراءاتها على  الق�شائية  العراقين، و�شتتخذ اجلهات  ازهاق حياة 
الت�رصيعي  الف�شل  ال�20 من  العتيادية  الثالثاء، جل�شته  النواب،  يكون”. وعقد جمل�ش 
ح�شور  اجلل�شة  �شهدت  حن  يف  نائبا،   198 وح�شور  اجلبوري  �شليم  برئا�شة  احلايل 

وزيري الداخلية والدفاع ملناق�شة اأحداث املو�شل وتداعياتها الأخرة.

العبادي: العراق يقاتل في جبهات متعددة ضد الفساد ودواعش السياسة يدافعون عن دواعش اإلرهاب

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأتهم العبادي من �سماهم 
بدواع�ش ال�سيا�سة يف العراق 

بـ "اثارة ادعاءات" حول 
ا�ستهداف القوات الأمنية 
للمدنيني لنقاذ الدواع�ش 

يف حلظاتهم الأخرية ووقف 
الدعم الدويل للعراق يف 

حربه �سد الإرهاب موؤكدا ان 
التحقيق يف جمزرة املو�سل 

مل يثبت اآثارا تدل على 
�ساروخ طائرة.

بغداد_متابعة

وب�ش��اأن �شم كركوك اىل القليم اأعلن��ت انه، قرار م�شبق يف عام 2008 ومت 
تاأكي��ده و�شتت��م يف الجتماع��ات املقبل��ة ملجل���ش املحافظ��ة مناق�شة هذا 
املو�شوع مرة اخرى واإتخاد الجراءات الالزمة، م�شيفة ان "مو�شوع غياب 
ومقاطع��ة الح��زاب العربي��ة والرتكمانية ا�شب��ح من املوا�شي��ع الروتينية 
�شواء يف جمل�ش النواب اأم جمل�ش املحافظة وكركوك مقاطعة متلطة ولكن 
قائم��ة التاآخي اأخ��ذت على عاتقها اإجراء مناق�ش��ات وم�شاورات مع القوائم 

الخرى حلن التفاق على ال�شيغة النهائية والتعاي�ش ال�شلمي" .
واجم��ع خ��رباء يف القان��ون، الثالث��اء ، عل��ى مالف��ة ق��رار جل�ش��ة جمل�ش 
حمافظ��ة كركوك  القا�شي برفع علم القليم مع العلم العراقي والذي �شوت 

اليوم عليه جمل�ش املحافظة . 
وق��ال اخلب��ر القانوين ،  طارق حرب ’  يف ت�رصيح للجورنال ان  رفع العلم 
ف��وق املب��اين احلكوم��ة م�شوؤولية احلكوم��ة الحتادية والربمل��ان  ح�رصا  ، 
فيم��ا ك�ش��ف  اخلب��ر القانوين ، عل��ي التميم��ي يف ت�رصيح ل���"  اجلورنال" 
ع��ن ان "جمل���ش حمافظ��ة كركوك ارتك��ب مالف��ة قانونية يرتت��ب عليها 
التزام��ات قانوني��ة �شارم��ة وميك��ن ح��ل املجل���ش م��ن خ��الل احلكوم��ة 
والربمل��ان �شمن الد�شتور .  وا�شاف التميم��ي ان "رفع علم القليم مالفة 

د�شتوري��ة وجتاوز عل��ى انظمة الدولة موؤكدا قدرة جمل�ش��ي النواب والوزراء 
ا�شتن��ادا اىل امل��ادة 78م��ن الد�شتور العراق��ي على اتخاذ  ق��رارات �شارمة 
بح��ق املجل�ش واملحافظ ويدخل �شمن اطار التم��رد واخلروج على ال�شيادة 
العراقي��ة الحتادي��ة والإرادة الوطني��ة . وا�ش��ار اىل ان "املناط��ق املتنازع 
عليه��ا له��ا �شيغة وحل �شمن امل��ادة 140 من القان��ون العراقي يف تقرير 
م�شر املناطق املختلف عليها واي�شا  ن�ش الد�شتور على ال�شتفتاء وارادة 
الناخب��ن يف حتقي��ق م�شرهم مع القليم او املرك��ز اما الت�شويت يف هذه 
الظ��روف وا�شتغ��الل ازم��ة احل��رب والنازحن تق��ع عليها قوان��ن �شارمة 
وم��ن ح��ق الربملان واحلكوم��ة الحتادية حل جمل�ش كرك��وك �شمن املادة 
القانوني��ة 78 م��ن الد�شتور العراقي  ، ب��دوره اأكد املحل��ل ال�شيا�شي جا�شم 
املو�ش��وي اأن "م�شاأل��ة رف��ع العل��م ق��رار اأحادي مبن��ي على حماق��ة كردية 
حت��اول اأن ت�شتغ��ل واأن ت�شتثمر الظروف لكن عندم��ا ت�شبح هناك متغرات 
على ال�شاحة �شيدفع الكراد ثمنًا كبراً جدا ملا ذهبوا اليه" . وقال املو�شوي 
ل�"اجلورن��ال" اإن " م�شاأل��ة رف��ع العل��م �شوف ل��ن جتعل الع��رب والرتكمان 
وحتى الكراد ي�شت�شلمون جتاه هذا الت�رصف الذي يدل دللة قاطعة على اأن 
الك��راد ي�شتغلون ظروف العراق، متوهم��ن اأن العراق الن ا�شبح ال�شعف 

يف حن وا�شح جدا ان العراق ا�شبح بكل املقاي�ش�ش اقوى من ذي قبل".
واأ�ش��اف، اأن "الك��راد يتفنن��ون يف �شناعة احلدث ويعتق��دون اأن الحداث 

الت��ي مي��ر بها العراق يج��ب ان ي�شتفيد منه��ا ال�شا�شة الك��راد، وحلم الدولة 
امل�شتقلة يبدو اأنه ل يبارح ذاكرة هوؤلء ال�شا�شة، وطاملا ان هذا الربوتوكول 
والتعن��ت بالتم�ش��ك ب��ه �شوف لن ي�ش��ب ذل��ك يف م�شلحة الك��راد �شيا�شيا 
واقت�شاديا وامنيا ودميوغرافيا".  بدوره اأكد ع�شو جمل�ش حمافظة كركوك 
)عل��ي مهدي( انه "قبل ع�رصة ايام قدمن��ا اىل املجل�ش واىل حمافظ كركوك 
طلبا بالرتيث بهذا املو�شوع، لنه ح�شب الد�شتور العراقي اي قرار ي�رصع يف 
جمل���ش حمافظة كرك��وك بخ�شو�ش رفع علم القليم فه��و مالف للد�شتور 
العراق��ي". وق��ال مه��دي ل�"اجلورنال" اأن��ه "مت الجتماع م��ن دون ح�شور 
الكتلت��ن العربي��ة والرتكمانية يف جمل�ش املحافظة �ش��وى اجتماع لقائمة 

التاآخي الكردية وهي وحدها التي اتخذت هذا القرار" .
وا�ش��ار اىل "مقاطع��ة جل�ش��ة جمل���ش املحافظ��ة وتقدمي طل��ب اىل املحكمة 
الد�شتوري��ة والداري��ة، و�شوف جتتم��ع الحزاب الرتكماني��ة اليوم الربعاء 
لتخ��اذ ق��رار به��ذا اخل�شو���ش". م��ن جانب��ه اعل��ن النائ��ب الرتكماين عن 
حمافظ��ة كركوك ح�شن توران اأنه "مت اتخاذ الق��رار على الرغم من مقاطعة 
الرتكم��ان والعرب لجتماعات املجل�ش ما يفق��د القرار �رصعيته املجتمعية 
ويكر�ش النق�شام املجتمعي يف حمافظة كركوك يف وقت يحر�ش الرتكمان 
عل��ى ادام��ة العالقات ب��ن الرتكمان والك��رد والعرب". واأ�ش��اف، "ن�شتنكر 

هيمنة حزب واحد ومكون واحد على مقدرات املحافظة".
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