
�تهم �ئتالف دولة �لقانون، �ل�سبت، رئي�س �إقليم كرد�ستان 
م�سعود بارز�ين وحمافظ نينوى �ملقال “�ثيل �لنجيفي ” 
بقيادة موؤ�مرة خارجية �دت �ىل �سقوط مدينة �ملو�سل 
د�ع�س  تنظيم  �سيطرة  �ب��ان  �اليزيديني  مئات  و�ب��ادة 
“�لنائب عن  “جا�سم حممد جعفر  . وقال  �ملدينة   على 
“نوري  �جلمهورية  رئي�س  نائب  يتزعمه  �لذي  �الئتالف 
"م�سعود  �ن  نيوز«  »�جلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  �ملالكي” 
موؤ�مرة خارجية  ال�سقاط  قاد�  �لنجيفي  و�ثيل  بارز�ين 
وحتقيق  �ملالكي  نوري  �ل�سابق  �ل��وزر�ء  رئي�س  حكومة 
�ر��سي  ح�ساب  على  �لتو�سعية  �الك��ر�د  �لقادة  مطامع 
�لعر�ق �لعربية و�ن�ساء �إقليم �سني م�ستقل على غر�ر �قليم 

كرد�ستان" .
و�أ�ساف �ن”�ملوؤ�مرة ��سرتكت بها دول �إقليمية وباإ�سناد 
�ثيل  �ملقال  نينوى  حمافظ  من  و�أو�م��ر  د�خلي  �سيا�سي 
كانت  �لتي  �ملناطق  �لبي�سمركة من  و�ن�سحاب  �لنجيفي 
و�إحد�ث  �ملالكي  حكومة  الإ�سقاط  �الكر�د  �سيطرة  حتت 

فو�سى عارمة يف �لعر�ق” .
�إقليم  لرئي�س  �لتابعة  �لبي�سمركة  �ن”قو�ت  �ىل  و�أ�سار 
ت�سببت  ب��ارز�ين  م�سعود  واليته(  )�ملنتهية  كرد�ستان 
�ن�سحابهم  بعد  �اليزيدي  �ملكون  بحق  �ن�سانية  مبجزرة 
من جبل �سنجار وت�سليمهم �بناء �ملكون الإبادة جماعية 
وهو ما يعّد دلياًل قاطعًا على تو�طئ بارز�ين مع  د�ع�س” 
. ولفت �لنظر �ىل �ن” �الكر�د هم �مل�ستفيدون �الأكرب من 
�جتياح  د�ع�س  للعر�ق بهدف تو�سيع د�ئرة نفوذهم �ىل 

�ملناطق �لعربية و�ل�سيطرة عليها”.

من �ملوؤكد �ن �ال�ستجو�بات جتري وفق �تهامات 
فاال�ستجو�ب  �إد�ري��ًا،  �أم  ماليًا  كان  �إن  بالف�ساد، 
حمافظة  فمجل�س  �لقانونية،  �رصوطه  ي�ستويف 
�النبار �أقال �لر�وي بت�سويت  17 ع�سو� من ��سل 
30 على خلفية تورطه بعمليات تالعب، و�حلكم 

عليه بال�سجن ملدة عام من قبل �لق�ساء.
م�سدر حكومي يف جمل�س حمافظة �النبار ك�سف 
ل� »�جلورنال«، �ل�سبت، عن "هروب �سهيب �لر�وي 
حمافظ �النبار �ملقال �ىل خارج �النبار ويحاول 
�رصقاته  لت�سديد  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار�ت  ثالثة  دف��ع 

وف�ساده �ملايل".
�ن  ن��ي��وز«  »�جل��ورن��ال  ملر��سل  �مل�سدر  وق��ال 
هرب  �ملقال  �النبار  حمافظ  �ل��ر�وي  "�سهيب 
�عتقال  مذكر�ت  �سدور  بعد  �النبار  خ��ارج  �ىل 
لدفع  �ملحامني  من  و�عتمد عدد�ً  ق�سائية �سده، 
وف�ساده  �رصقاته  لت�سديد  دينار  مليار�ت  ثالثة 

�ملايل".
�الحتيال  يحاول  "�لر�وي  �ن  �ىل  �مل�سدر  و��سار 
على �لقانون مبطالبته بالعفو �لعام ودفع مبالغ 
مالية تكون تعوي�سية ملا �رتكبه من جر�ئم ف�ساد 

مايل وتالعب غري قانوين"
وجود  مكان  عن  ك�سفت  �للندنية  �لعرب  �سحيفة 
�لر�وي قائلة �ن "حمافظ �النبار �سهيب �لر�وي، 
جلاأ �ىل منزل رئي�س �لربملان �سليم �جلبوري يف 

�ملنطقة �خل�رص�ء هربا من �لق�ساء".
وقالت �ل�سحيفة يف تقرير تابعته »�جلورنال« �ن 
” �لر�وي يتعر�س للمالحقة �لقانونية، بعد �سدور 
مذكرة قب�س بحقه، �إثر �إد�نته مبلفات ف�ساد مايل 
تتعلق بعقود ل�رص�ء �سيار�ت مباليني �لدوالر�ت “. 
�لن�رص�وي  ماجد  �لب�رصة  حمافظ  وبخ�سو�س 
فقد دعت  �ملا�سي  �ال�سبوع  ��ستقالته  �علن  �لذي 
�ىل  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �ل�سبت،  �ل��ن��ز�ه��ة،  هيئة 
�الخري  �ن  مبينة  عليه،  للتحرز  �ي��ر�ن،  مفاحتة 

�ل�سفر من قبل هيئة  هرب قبل و�سول قر�ر منع 
�لنز�هة .

�ن  »�جل��ورن��ال«  تلقته  بيان  يف  �لهيئة  وقالت 
�لعر�ق  من  خ��رج  �مل�ستقيل  �لب�رصة  “حمافظ 
ما  مبا�رصة،  �ل�سحفي  موؤمتره  من  �النتهاء  بعد 
�ل�سفر من قبل هيئة  يعني قبل و�سول قر�ر منع 

�لقر�ر  باتخاذ  “قامت  �نها  و��سافت  �لنز�هة”. 
�ن  مبينة  �ملحافظ”،  ��ستقالة  من  تاأكدها  بعد 
“مذكرة منع �ل�سفر لي�ست من و�جباتها، بل كانت 
للم�سوؤولية  وت�سديًا  قبلها،  من  �حرت�زيًا  �إج��ر�ًء 

لوجود حتقيقات مل تنته بعد”.
ونوهت �لنز�هة يف بيانها باأن “�لق�ساء �ملخت�س 

قب�س  �أمر  �أي  ي�سدر  مل  �لق�سية  هذه  يف  بالنظر 
بحق �ملحافظ لغاية �سفره”.

مفاحتة  �إىل  ة  �خلارجيَّ “وز�رة  �لهيئة  ودع��ت 
على  ز  للتحرُّ �ملمكنة  بال�رصعة  �الإي��ر�ينِّ  �جلانب 

�ملوماأ �إليه لعدم ��ستكمال �لتحقيقات ب�ساأنه”.
منع  �سابق،  وق��ت  يف  �ل��ن��ز�ه��ة،  هيئة  و�علنت 

من  �لن�رص�وي  ماجد  �مل�ستقيل  �لب�رصة  حمافظ 
بعد  بحقه  مكتملة  غري  حتقيقات  لوجود  �ل�سفر 
��ستقالته من من�سبه،  �الأخري  �إعالن  �ساعات من 
�لق�ساء  �ىل  بالتوجه  خاللها  من  تعهد  و�ل��ذي 

كمو�طن يف حال تلقيه �أمر ��ستدعاء. 
فهو  �جل��ب��وري  �حمد  �لدين  �سالح  حمافظ  �م��ا 
و�سّدقت  �لتحقيق  الج��ر�ء�ت  ويخ�سع  موقوف 
�لتمييزية  ب�سفتها  �لر�سافة  ��ستئناف  حمكمة 

على �حكام �د�نته بال�سجن بثالث ق�سايا.
ت�رصيح  يف  قال  للجبوري  �الإعالمي  �مل�ست�سار 
�خلا�س  �العتقال  "�سيناريو  �ن  ل�»�جلورنال« 
مبحافظ �سالح �لدين ،�حمد �جلبوري �لهدف منه 

ت�سقيط �سيا�سي".
كان  ملفات  �ربعة  لديه  "�ملحافظ  �أن  و�أ�ساف 
و�عادة  �الهلي  �ل�سلم  �برزها  بها  �لعمل  ب�سدد 
مدين  �لف  على  يزيد  ما  عن  و�لبحث  �لنازحني 
عمليات  بعد  و�سامر�ء  �ل��دور  �أه��ايل  من  مفقود 

�لتحرير".
�لنز�هة  جلنة  ومنها  �ملعنية  �جلهات  وطالب 
بالق�سايا  �الهتمام  ب��اإي��الء  �ل��ن��و�ب  وجمل�س 

�لكبرية و�لتي تهم �من �لعر�ق و�قت�ساده". 
�ما حمافظ بغد�د علي �لتميمي، فقد �سوت جمل�س 
حمافظة بغد�د يف �لتا�سع ع�رص من �ذ�ر �ملا�سي، 
ف�ساد  ب�سبهات  �تهامه  خلفية  على  �إقالته  على 

مايل و�إد�ري.
�لعدل  لوز�رة  �لتابعة  �الد�ري��ة  �ملحكمة  وق�ست 
للمحافظ  بغد�د  حمافظة  جمل�س  �إقالة  بقانونية 

علي �لتميمي.
�لتميمي �ىل �لعمل كع�سو يف  وبعد �القاله �جته 
�ملد�ر�س  تاأهيل  �خلدمي، العادة  �ل�سدر  م�رصوع 

و�مل�ست�سفيات .... وغريها.
وبخ�سو�س �ثيل �لنجيفي �ملتهم مب�ساعدة د�ع�س 
�لنو�ب  جمل�س  �سوت  فقد  �ملو�سل  �ىل  بالدخول 
حمافظ  �إقالة  على  باالأغلبية   ،  2015 �يار  يف 

نينوى �أثيل �لنجيفي من من�سبه. 
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بغداد_ الجورنال نيوز

خبراء ونواب يشككون: بارزاني سيلجأ إلى »التالعب التقني« لضمان تمرير استفتاء انفصال إقليم كردستان

العمل النيابية: قانون الضمان االجتماعي سيصل إلى 
البرلمان األسبوع المقبل وسيشمل القطاع الخاص

انطالق عملية عسكرية لتطهير معمل غاز راوه 
غربي األنبار 

العصائب: أغلب فصائل الحشد لن تشترك بمعركة تلعفر

بغد�د_ متابعة : �كد رئي�س جلنة �لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية �سادق �ملحنا، �ل�سبت، 
�ملا�سي  �ال�سبوع  �ل��وزر�ء  جمل�س  يف  عليه  ّوت  �سُ �الجتماعي  �ل�سمان  قانون  �ن 
و�سي�سل �ىل �لربملان �ال�سبوع �ملقبل، مبينا �ن �لقانون �سي�سمل جميع �لعاملني يف 

�لقطاع �خلا�س. 
�لبنك  مع  �الأخ��رية  �للم�سات  "و�سعت  جلنته  �ن   ، �سحفي  ت�رصيح  يف  �ملحنا  وقال 
على  �سوت  �ل��وزر�ء  "جمل�س  �ن  مبينا  �الجتماعي"،  �ل�سمان  قانون  على  �ل��دويل 

�لقانون �الأ�سبوع �ملا�سي و�سي�سل �ىل �لربملان �ال�سبوع �ملقبل".
و��سار �ىل �ن "قانون �ل�سمان �الجتماعي مهم بجميع فقر�ته �ل�126"، الفتًا �لنظر �ىل 
�ن "�لقانون �سيغري �لو�سع �القت�سادي �لعر�قي وين�سط �لقطاع �خلا�س ويقلل �لطلب 

على �لوظيفة وي�سمن حقوق �لعمال ويزيد من ��ستثمار�تهم يف �لقطاع �خلا�س". 
��ستقطاع  خالل  من  �الجتماعي  �ل�سمان  من  ي�ستفيدون  �سوف  "�لعمال  �ن  و�أ�ساف 
%13 من رب �لعمل و%7 من �لعامل، كما �ملوظف �لذي ي�ستقطع %10 من ر�تبه 
"�لعامل ميكنه �سمان نف�سه مبفرده من خالل  "، مو�سحا �ن  %15 من �حلكومة  و 
�لقطاع  يف  �لعاملني  جميع  �سي�سمل  "�لقانون  �ن  موؤكد�  �لتقاعدية"،  �لتوقفات  دفع 

�خلا�س".

خمي�س  �ل�سيخ  �النبار  مبحافظة  �ل�سعبي  �حل�سد  يف  �لقيادي  �علن   : خا�س  بغد�د_ 
�ل�سبت،   تنفيذ عملية ع�سكرية تعر�سية لتطهري معمل غاز ر�وه غربي  �ملحالوي،   

�النبار و�ال�ستباك �ملبا�رص مع عنا�رص تنظيم د�ع�س �الرهابي.
�ل�سابعة  �لفرقة  من  �المنية  “�لقو�ت  �ن  نيوز«  »�جلورنال  ملر��سل  �ملحالوي  وقال 
ع�سكرية  عملية  نفذت  و�لع�سائري  �ل�سعبي  �حل�سد  من  وق��و�ت  �جلزيرة  وعمليات 
د�ع�س  عنا�رص  من  �لغربية  مفرق  وحترير  ر�وه  ق�ساء  غاز  معمل  لتطهري  تعر�سية 
�الرهابي وقطع خطوط �مد�د �لتنظيم بني ر�وه و�لقائم غربي �النبار”. و��ساف �ن 
“�لقو�ت �المنية ��ستبكت وب�سكل مبا�رص مع خاليا د�ع�س ومتكنت من قتل �نتحاري 
يرتدي حز�مًا نا�سفًا وتفجري عجلة مفخخة ومن�سة الطالق �ل�سو�ريخ كح�سيلة �ولية 
نتائج  �ستعلن  �ملقبلة  �لقليلة  “�ل�ساعات  �ن  �ىل  و��سار  �لع�سكرية”.  �لعملية  لنتائج 
عمق  يف  قتالية  و�جبات  لتنفيذ  �لقتايل  �ال�ستعد�د  مع  �لتعر�سية  �لع�سكرية  �لعملية 

مناطق �سيطرة عنا�رص د�ع�س �الجر�مي يف �ملناطق �لغربية لالنبار”.

جو�د  �حلق  �أهل  ع�سائب  حركة  با�سم  �لع�سكري  �ملتحدث  �أكد   : �جلورنال  بغد�د_ 
�لطليباوي، �ل�سبت، �أن ف�سائل �حل�سد �ل�سعبي لن ت�سرتك مبعركة تلعفر ب�سبب �لغطاء 
ف�سائل  “�غلب  �ن  »�جلورنال«  تلقته  بيان  يف  �لطليباوي  وقال  �الأمريكي.  �جلوي 
�حل�سد �ل�سعبي متتنع عن �مل�ساركة يف �ي معركة حتت ظل �رصبات طري�ن �لتحالف 

�المريكي �سو�ء يف معركة تلعفر �أم غريها من �ملعارك”.
و�كد �لطليباوي �ن “ف�سائل �ملقاومة �ملن�سوية يف �حل�سد �ل�سعبي و�مريكا �رّصتان 
ال جتتمعان”، مبينا �ن “جميع ف�سائل �ملقاومة �ملن�سوية باحل�سد �ل�سعبي لن ت�سرتك 
يف معركة حترير تلعفر وقد ت�سرتك بع�س �ألوية �حل�سد وذلك تطبيقًا للت�رصيحات �لتي 

�طلقها �مل�سوؤولون”.
وكان �لطليباوي قال يف ت�رصيح ل� »�جلورنال نيوز« �إن “ف�سائل �حل�سد �ل�سعبي لن 

ت�سرتك مبعركة حترير ق�ساء تلعفر وذلك ب�سبب �ل�سغوط �لدولية و�ملحلية”.
“�حل�سد �سي�سارك  �ن  �ل�سعبي �حمد �ال�سدي  �لر�سمي با�سم �حل�سد  �علن �ملتحدث  كما 

بفعالية يف معركة حترير تلعفر “.

أحزابهم تملصت منهم..  مسلسل إقاالت المحافظين وهروبهم "السلس" مستمر من يد العدالة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد حملة اال�ستجوابات 
التي اطاحت بوزيري املالية 

والدفاع، ت�سهد احلكومات 
املحلية يف العراق حملة اقالة 

وا�ستجوابات كان اخرها 
اقالة حمافظ االنبار �سهيب 
الراوي وقبله حمافظ بغداد 

علي التميمي وا�ستقالة ماجد 
الن�سراوي يف الب�سرة.

بغداد – سعد المندالوي

حركة  عن  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ع�سو  ق��ال  جانبه  من 
"�الحز�ب  �إن  "كور�ن" كاوة حممد  �لكردية  �لتغيري 
�حلزب  وتالعب  حيل  على  �عتادت  كرد�ستان  يف 
�لدميقر�طي بنتائج �النتخابات على مدى �ل�سنو�ت 

�ملا�سية".
و��ساف حممد ل�"�جلورنال" �ن �حلزب �لدميقر�طي 
من  �لكثري  على  �حل�سول  ��ستطاع  �لكرد�ستاين 
و�لتالعب  �لتزوير  طريق  عن  و�ملقاعد  �ال�سو�ت 
خالل  من  �ملا�سية،  �النتخابات  بنتائج  �لهائل 

موظفني يتميزون باد�رة تلك �لعمليات".
�لتالعب من  "ي�سهد �ال�ستفتاء مثل هذ�  وتوقع باأن 
�لذي �تخذ هذ�  �لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  قبل �حلزب 

�لقر�ر مبفرده من دون م�ساركة من �حد".
�ل�سمري  �سعد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  ر�أى  ذل��ك  �ىل 
بنتائج  للتالعب  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  مثل  "�رص�ء  �أن 
�لطرق �مللتوية لرئي�س �القليم  �النتخابات هو �حد 
"�أن  م�سعود بارز�ين بعد �نتهاء واليته"، م�سري�ً �ىل 
�لوقت."  هذ�  يف  حلمًا  ��سبح  �لكردية  �لدولة  قيام 
�لدولة  "حتقيق حلم  ل�"جورنال" �ن  �ل�سمري  وقال 
مرتبطة  ق�سية  لكونها  �ملنال  �سعب  بات  �لكردية 

وكرد�ستان"،  بالعر�ق  �ملحيطة  �القليمية  بالدول 
موؤكد�ً �ن "�لد�ستور �لعر�قي كان و��سحًا باأن �لعر�ق 
يكونو�  �ن  �ختارو�  �لكرد  �ن  كما  فيدر�لية  دول��ة 
�سمن هذه �لدولة"، م�سري�ً �ىل �أن "خزينة كرد�ستان 
يف �لوقت �حلايل ت�ستطيع ت�سديد جميع رو�تب �بناء 
بهذه  عليهم  �ل�سغط  يحاول  بارز�ين  �ن  �ل�سعب،�ال 

�لورقة وحتميل �حلكومة �ملركزية م�سوؤولية ذلك".
لالقليم  موؤيد�أ  �خرى  تارة  ظهر  "بارز�ين  �ن  وتابع 
هذ�  �ج��ر�ء  على  مو�فقتهم  على  للح�سول  �ل�سني 
جناحه"،  ح��ال  يف  ت��اأي��ي��ده  ث��م  وم��ن  �ال�ستفتاء 
م�ستبعد�ً "حل هذه �لق�سية بار�سال وفود تفاو�سية 
ال�رص�ر بارز�ين على �جر�ء ��ستفتائهعلى �لرغم من 

�لرف�س �القليمي و�لدويل لذلك".
"عملية �لتزوير  �أن  �أكد �لتحالف �لكرد�ستاين  بدوره 
لي�ست  �أنه  �ىل  نظر�ً  و�رد،  �مر  �ال�ستفتاء  نتائج  يف 
حتى  وال  �ال�ستفتاء  هذ�  تر�قب  دولية  جهة  هناك 
ز�نا   ، �لتحالف  يف  �لنائب  وقال  حكومية".  جهة 
من  �لرغم  "على  ل�»�جلورنال«  ت�رصيح  يف  �سعيد، 
�قليم كرد�ستان هي مع خطوة  �لكتل يف  �أغلبية  �ن 
�نها  �ال  �مل�سري،  تقرير  وح��ق  �ال�ستفتاء  �ج���ر�ء 
�لربملان  و�ن  خا�سة  �جر�ئه  كيفية  على  خمتلفة 

�لكرد�ستاين معطل". 

�ال�ستفتاء  نتائج  يف  �لتزوير  "عملية  �أنه  و�أ�ساف 
تر�قب  دولية  جهة  وج��ود  عدم  �ىل  نظر�ً  و�رد  �مر 
�ملفو�سية  مثل  حكومية  جهة  وال  �ال�ستفتاء  هذ� 
هناك  ذ�ته  �لوقت  يف  لكن  لالنتخابات،  �مل�ستقلة 
منظمات جمتمع مدين و�حز�ب �سديقة للكرد ممكن 

�ن تر�سل مر�قبيها ملر�قبة عملية �ال�ستفتاء". 
رئي�س  �أن  �لقانون"  "دولة  �ئتالف  بني  جانبه  من 
كاملة عن  ب�سورة  م�سوؤول  �ملنتهية واليته  �القليم 

�القليم وقادر على �ن يعمل �ي �سيء فيه.
و�ثق  �لعر�قي  �ل�ساأن  يف  �لباحث  �أو�سح  حني  يف 
بنتائج  للتالعب  نية  وجود  "ب�سبب  �أنه  �لها�سمي، 
�لبارز�ين  �ال�ستفتاء ب�سبب وجود معار�سة مل�سعود 
�ل�سليمانية متمثل  حيث �ن هناك حر�كًا يف مدينة 

بحركة "ال" �ملناه�سة لال�ستفتاء. 
و�أ�ساف �نه "يتوقع �ن يقوم �لبارز�ين بتزوير نتائج 
�ال�ستفتاء كي يح�سل على كلمة "نعم" فيه، و�سو�ء 
�كانت كلمة نعم �م ال فاخلطو�ت �لتي تليها �ستوؤدي 

�ىل وقوعه يف م�ساكل مع �لدول �القليمية". 
وقبلها  �الكر�د  �لوزر�ء  الأحد  "ت�رصيحات  �ن  و�أكد 
و�سع  قد  �لبارز�ين  باأن  تفيد  و�مريكيني  الير�نيني 

نف�سه يف موقف ال يح�سد عليه". 
�سي�ستعني  �ل��ك��ردي  "�لزعيم  �أن  �ىل  �لنظر  ولفت 

يف  حتى  لالنتخابات  �ال�ستطالعات  من  بالكثري 
فيها  �لت�سويت  ن�سبة  تكون  �لتي  �لعربية  �لبلد�ن 
100 باملئة، وهناك بع�س �الطر�ف غري �ملحايدة 
مناطق  يف  يكون  �لتزوير  لكن  وتبارك،  �ستح�رص 
باال�سلوب  لي�س  وه��و  �خ��رى  حم��الت  ويف  �خ��رى 
�جلديد فهو هو ��سلوب موجود يف معظم دول �لعامل 

�لثالث �لتي ال تعتمد �لدميقر�طية �حلقيقية.
بالدميقر�طية  يعرتف  ال  "�لبارز�ين  �ن  �ىل  و��سار 
ولو كان كذلك لكان قد �عتمد على �لربملان ملعرفة 
�لربملان  بحل  قام  �لعك�س  على  بل  �خلطاأ،  مكامن 
�خلا�س باالقليم" .كما ذهب �ملحلل �ل�سيا�سي ،عبد 
�المري �ملجر �ىل، �ن "�إمكانية تزوير نتائج �ال�ستفتاء 
ل�»�جلورنال«  ت�رصيح  يف  �ملجر،  وق��ال  حمتملة" 
�إن" �مل�ساألة يحكمها �ل�رص�ع �ل�سيا�سي �لذي ي�سيطر 
عليه �خل�سوم للبارز�ين و�ملتحالفني معه و�أ�ساف 
�الن  �ال�ستفتاء  �ن  يرون  من  �القليم  يف  "هناك  �أن 

�ذ� ما جاء بن�سبة 
وورقة  للتفاو�س  قوة  لالقليم  يعطي  فانه  "نعم" 
بها  ت�سغط  كي  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  بيد 
�أن  �خ��رون  يرى  حني  يف  �لعر�قية،  �حلكومة  على 
�لنتيجة �ذ� ما جاءت ب� ال ف�ستجد كرد�ستان نف�سها 

يف مو�سع �سعيف". 
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