
اكد قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي، 
الثالثاء، اأن التوجيهات التي ا�صدرها القائد العام 
للقوات امل�صلحة حيدر العبادي االثنني خا�صة جدا 
املحيط  تاأمني  لغر�ض  اإعالنها  ميكن  وال  و�رسية 

االأمني للعا�صمة.
جليل  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ب��غ��داد  عمليات  قائد  وق��ال 
توقعات  “هناك  ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  الربيعي 
نتيجة  داع�ض  لتنظيم  حمتملة  هجمات  بوقوع 
هزميته يف املناطق التي �صيتم حتريرها )احلويجة 

ومناطق غرب االنبار(”.
يائ�صة  حم��اوالت  على  يقدم  “العدو  ان  وا�صاف 
” التوجهات  اأن  بغداد”، مبينا  داخل  االمن  خلرق 
هي اإجراءات احرتازية للحفاظ على امن العا�صمة 

بغداد”.
بتوجيهات  الرئا�صي  الفوج  �صمول  وبخ�صو�ض 
رئي�ض الوزراء علق الربيعي قائال اإن “الفوج تابع 
قوات  بني  تفرقة  اأي  توجد  وال  بغداد  لعمليات 
ان  اىل  م�صريا   ،“ االحت��ادي��ة  ال�رسطة  او  اجلي�ض 
عمليات  قيادة  اإمرة  حتت  م�صرتكة  قوة  “جميعها 

بغداد لذلك �صميت ب� ”العمليات امل�صرتكة”.
للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  وكان 
امل�صلحة، حيدر العبادي، زار قيادة عمليات بغداد، 
العا�صمة  اأم��ن  تخ�ض  واأوام��ر  توجيهات  واأ�صدر 

بغداد.
العام  "القائد  اأن  للعبادي  االإعالمي  املكتب  وذكر 
قيادة  يف  والع�صكرية  االأمنية  بالقيادات  اجتمع 
الإدامة  االأمنية  اخلطط  مناق�صة  ومتت  العمليات، 
وحتقيق  بغداد،  العا�صمة  يف  للمواطنني  االأم��ن 
اجلرمية  وحماربة  التفتي�ض،  نقاط  يف  ان�صيابية 

املنظمة".

عمليات بغداد: توجيهات العبادي األخيرة “سرية” ال يمكن اإلفصاح عنها
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بغداد_ فاطمة الشمري    

برلمان العراق يصوت على رفض االستفتاء والنواب األكراد ينسحبون البرلمان يحرص على وحدة العراق ترابًا وشعبًا 
ويرفض التقسيم تحت أي مبرر

رئيس المجلس األعلى: هدفنا من العمل 
السياسي هو بناء الجماعة الصالحة

الزراعة النيابية تطالب هيئة النزاهة 
باالستمرار في كشف عمليات الفساد

الطائي،  زينب  النيابية،  وااله��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�صو  حملت  اجلورنال:  بغداد_ 
الزراعة على خلفية تورط  ا�صتجواب وزير  التاأخري يف  الثالثاء، رئا�صة الربملان م�صوؤولية 

بع�ض اال�صماء بعمليات ف�صاد يف الوزارة.
وقالت الطائي يف موؤمتر �صحفي عقدته يف جمل�ض النواب وح�رسته مرا�صلة "اجلورنال"، 
ان "هناك ق�صي�ة راأي عام تتعلق بف�صاد وزارة الزراعة، حيث حذرنا احلكومة من حماوالت 

لهروب العديد من الفا�صدين يف هذه الوزارة".
الف�صاد"، حمملة  ا�صماء و�صخ�صيات �صيا�صية متورطة بعملية  "االعالم تداول  وا�صافت ان 
اجلهات احلكومي�ة م�صوؤولي�ة هروب تلك ال�صخ�صيات، كما حملت هيئة رئا�صة جمل�ض النواب 

م�صوؤولية التاأخري يف عملية ا�صتجواب وزير الزراعة".
اجل  من  املوقعة  العقود  يف  الف�صاد  ك�صف  عملية  يف  "باال�صتمرار  النزاهة  هيئة  وطالبت 
ورئي�ض  الداخلية  ووزير  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�ض  االموال، كما طالبت  تلك  ا�صرتجاع 

هيئة النزاهة بالك�صف عن التحقيقات اجلارية حاليا".
و�صهدت االيام املا�صية جداًل كبري ب�صاأن ق�صايا ف�صاد تتعلق ب�صخ�صيات �صيا�صية، مرتبطة 

بوزارة الزراعة.

بغداد_ متابعة: اكد رئي�ض جمل�ض النواب �صليم اجلبوري، الثالثاء، حر�ض الربملان 
ان  اىل  م�صريا  م��ربر،  اأي  حتت  التق�صيم  ورف�صه  و�صعبا  ترابا  العراق  وح��دة  على 

العراقيني بذلوا الدماء للدفاع عنه.
وقال اجلبوري يف بيان �صحفي ، ان “جمل�ض النواب يحر�ض على وحدة العراق ترابا 
و�صعبا ويرف�ض تق�صيمه حتت اي عنوان او تربير، رف�صا ينطلق من االعتزاز والتم�صك 

بوحدته التي بذل اأبناوؤه الدماء الغالية حلمايته والدفاع عنه”.
وا�صاف ان “دحر تنظيم داع�ض يتم بتكاتف ابناء العراق ال�صجعان من ابناء قواتنا 
امل�صلحة من اجلي�ض وال�رسطة وقوات مكافحة االرهاب واحل�صد ال�صعبي والع�صائري 

والبي�صمركة وكل املتطوعني الغيارى”.
املهام  من  الكثري  تنتظره  احل��ايل  الت�رسيعي  ف�صله  يف  “املجل�ض  ان  اىل  وا�صار 
اأكرب  اإجناز  الوقت يف �صبيل  “االإ�رساع با�صتثمار  الت�رسيعية والرقابية”، داعيا اىل 

قدر من الت�رسيعات املهمة ذات امل�صا�ض بامل�صلحة العامة”. 

بغداد_ متابعة: اأكد رئي�ض املجل�ض االأعلى اال�صالمي العراقي همام حمودي، الثالثاء، 
ال�صيا�صي هو بناء اجلماعة ال�صاحلة، وحفظ  اأن الهدف الذي انطلق به املجل�ض للعمل 

حقوق املحرومني.
لقاء مع رئي�ض  "حمودي ثمن خالل  اإن  بيان،  االعلى يف  وقال مكتب رئي�ض املجل�ض 
ممثلي  مواقف  املوىل  تقي  حممد  العراقي  اال�صالمي  االعلى  للمجل�ض  العامة  الهيئة 
املجل�ض يف اخلارج الذين �صاركوا يف موؤمتر الهيئة العامة يف النجف، وحر�صهم على 

حفظ ثوابت امل�رسوع املرتبط بدماء ال�صهيدين الباقرين".
واأ�صاف املكتب، اأن "اجلانبني اأعربا عن تقديرهما عاليًا ملا اأبدوه من ا�صتعداد لتقدمي 

كل ما ي�صاهم يف اإعادة بو�صلة املجل�ض االأعلى اىل وجهتها ال�صحيحة".
من جهته، اأكد حمودي اأن "الهدف الذي انطلق منه املجل�ض االأعلى للعمل ال�صيا�صي هو 
بناء اجلماعة ال�صاحلة، وحفظ حقوق املحرومني، واأن ال تكون ال�صلطة غاية بل و�صيلة 

لبناء املجتمع وتر�صيخ القيم االإ�صالمية النبيلة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكدت اللجنة املالية النيابية, 
ان االموال املرتتبة على تطبيق 

قانون التاأمينات االجتماعية �سيتم 
ا�ستقطاعها من �سندوق تقاعد 

موظفي الدولة.
وقال ع�سو اللجنة النائب هيثم 

اجلبوري لـ»اجلورنال نيوز« 
,اإن” عملية التاأمينات االجتماعية 

تدار من قبل �سندوقي التقاعد 
وال�سمان االجتماعي”, م�سريا 

اىل اأن ” اإدارة االأموال تتم 
من قبل هيئة التقاعد الوطنية 

ودائرة ال�سمان االجتماعي 
اللتني �ستتوحدان حتت م�سمى 

االجتماعية”. “التاأمينات 

“اجلبوري”  اأكد  اخلريجني  اأموال  تاأمني  وبخ�صو�ض 
يت�صمن  فهو  حكومية  موافقة  اىل  بحاجة  املقرتح  اأن 
يتم  ك�”�صلفة”  تعد  وال��ت��ي  دي��ن��ار  ال��ف   250 منح 
النظر  الفتًا  وظيفة،  على  ح�صوله  حال  يف  ارجاعها 
وانتقدت  تطبيقه”.  من  الربملان  ممانعة  “عدم  اىل 
من  الفئات  بع�ض  على  ال�رسف  القانونية  اللجنة 
�صحي”  “غري  اأمر  باأنه  اإياه  وا�صفة  التقاعد  �صندوق 
يدفعون  ال  لكونهم  وال�صجناء  ال�صهداء  كموؤ�ص�صتي 
“ح�صن  النائب  اللجنة  ع�صو  وقال  تقاعدية.  تاأمينات 
�صندوق  اإبقاء  يجب  نيوز«،”  ل�»اجلورنال  ال�صمري” 
العامة  الوظيفة  يف  يخدمون  للذين  خم�ص�صًا  التقاعد 
للدولة ”، م�صددا على �رسورة “خروج املكافاآت التي 
ال�صهداء  وموؤ�ص�صة  االجتماعية  احلماية  ل�صبكة  تدفع 

وال�صجناء ورفحاء من �صندوق التقاعد”.
واأ�صاف اأن” ت�صويت جمل�ض النواب هو احلد الفا�صل 

للمو�صوع بعد اجراء مناق�صات عديدة”.
ال�صمري  حممد  النائب  �صّخ�ض  مت�صل  �صياق  ويف   
"ال�صلبيات" يف م�رسوع قانون التاأمينات االجتماعية 
وتدافع  ال��وزراء  جمل�ض  يف  املناق�صة  قيد  مازال  الذي 
�صخ�صنا  "اإننا  بيان  يف  النائب  وقال  احلكومة.  عنه 
يف  ت�صحح  اأن  ���رسورة  ن��رى  التي  ال�صلبيات  بع�ض 
من  املقرتح  االجتماعية  التاأمينات  قانون  م�رسوع 
على  الفقر  ي��وزع  "القانون  ان  واأ���ص��اف  احلكومة". 
خطوة  تعد  جدد  متقاعدين  اإ�صافة  ان  اإذ  املتقاعدين، 
على  يكون  ان  يجب  ال  ذل��ك  ان  اال  ومهمة،  ايجابية 
فتعزيز  االخ���رى،  ال�رسائح  روات���ب  انقا�ض  ح�صاب 
اننا  حيث  الرواتب،  بخ�صم  ي�صح  ال  التقاعد  �صندوق 
�صيخف�ض  انه  وجدنا  القانون  مل�رسوع  حتليلنا  وبعد 
الرواتب ب�صكل عام من 30 – %35 وجلميع ال�رسائح، 

ال�صيما �رسيحة اال�صاتذة اجلامعيني، اإذ األغى امل�رسوع 
حقوقهم املكت�صبة يف قانون اخلدمة اجلامعية، ف�صال 
ل�صد  الرواتب  يف  اال�صتقطاعات  �صيا�صة  اعتماد  عن 
ا�صلوبا غري �صحيح وال يحل  يعد  ال�صندوق  العجز يف 
ا�صتحقاق  هو  التقاعدي  "الراتب  ان  وبني  امل�صكلة". 
املوظف الذي ي�صدد التوقيفات التقاعدية، وبذلك فان 
ولي�ض  املوظفني،  روات��ب  من  ل  مي��وَّ التقاعد  �صندوق 
الفئات  من  املوظفني  غري  رواتب  ت�صدد  ان  العدل  من 
بل  لل�صندوق،  التوقيفات  تدفع  مل  والتي  امل�صمولة، 
ال�صهداء  رواتب  املوازنة  الدولة من  ان تخ�ص�ض  يجب 
املادة  يف  كما  املوظفني  حقوق  مت�ض  وال  وال�صحايا 
)65/ ثانيا( من هذا القانون، فاأين العدالة بان يتحمل 

�صندوق التقاعد دفع رواتب غري املوؤمن عليهم؟!".
يف  األ��غ��ى  "القانون  ان  اىل  النظر  ال�صمري  ول��ف��ت 
وخف�ض  للمتقاعدين،  ال�صهادة  احت�صاب   )53( مادته 
فقط  �صنوات  بخم�ض  وحددها  املعي�صي  الغالء  ن�صبة 
حالة  �صي�صكل  ما  وه��ذا  التقاعد،  على  االإح��ال��ة  بعد 
اإمكانيات  تطوير  على  التحفيز  وع��دم  االإح��ب��اط  من 
التميز  على  وح�صوله  درا�صته  خ��الل  من  املوظفني 
واالإبداع الذيِن ي�صبح ال قيمة وال تثمني لهما". واأ�صار 
الدولة  فل�صفة  "القانون هذا جاء متناق�صا مع  ان  اىل 
اإذ ان  اأعلنته م�صبقا،  ومنهجها االإ�صالحي الذي كانت 
�صنة(   25( للخدمة  االأدن��ى  احلد  جعلت   )35( امل��ادة 
على  باالإحالة  يرغب  ملن  �رسطان  �صنة(   50( وعمر 
التقاعد، وبذلك قو�صت فر�ض ح�صول اخلريجني اجلدد 
من  اخلا�ض  القطاع  حرمت  واأي�صا  الوظائف،  على 
بذكر  ال�صمري  وتابع  العام".  القطاع  موظفي  خربات 
ويف  "القانون  ان  امل�رسوع  يف  بال�صلبيات  و�صفه  ما 
مواده )66) و )78( يتحدث عن التاأمني ال�صحي، وهنا 
ال نعرف كيف �صيطبق هذا التاأمني وكيف �صينتفع منه 
املوظفون يف ظل عجز كبري يف امل�صت�صفيات واملراكز 

ال�صحية ف�صال عن �صح الدواء؟!".

ن  وقال ان "القانون ويف املادة )114( يقول اإن للموؤمَّ
الراتب  كامل  اأ�صا�ض  على  حقوقه  يتقا�صى  اأن  عليه، 
التي  الوظيفية، هذه معادلة ثابتة غري  واملخ�ص�صات 
جاءت يف املادة )40/ ثانيًا( وهو كما نعتقد يق�صد 
ان على من يرغب باحت�صاب الراتب واملخ�ص�صات ان 
توقيفات  خدمته  �صنوات  وجلميع  رجعي  وباأثر  يدفع 
تقاعدية ت�صل اىل ماليني الدنانري، ونحن نرى ان و�صع 
�صيعرت�ض  احلجة على من  الإلقاء  املادة حماولة  هذه 
و�صعت  التي  التقاعدي  الراتب  احت�صاب  معادلة  على 
يف القانون". واأ�صتطرد بالقول ان "القانون ويف املادة 
)40/ثالثًا/اأ( اأبقى على احلد االأدنى للراتب التقاعدي 
ب� )400( الف دينار، وهو ما يعني عدم حتقيق الغاية 
اأ�صحاب  م�صتوى  رف��ع  وه��ي  اأال  للقانون  االأ�صا�صية 
مبجمله  "القانون  ان  ال�صمري  واأكمل  الدنيا".  الرواتب 
ارباكًا  و�صُتحدث  مربرة،  غري  الوراء  اىل  تراجع  نقطة 
لل�رسائح  واالقت�صادي  املعا�صي  الواقع  يف  فقط  لي�ض 
االقت�صادي  الو�صع  على  �صينعك�ض  وامنا  املت�رسرة، 

عن  ف�صال  ال��ب��الد،  عموم  يف  االقت�صادية  واحل��رك��ة 
اىل  والكفاءات  العقول  هجرة  يف  ي�صهم  ان  ميكن  انه 
اخلارج، وافراغ البلد مرة اخرى من عقوله وكفاءاته".  
وهذا  واالطباء،  الق�صاة  ا�صتثنى  "القانون  باأن  ونوه 
مع  مبطنة،  اه��داف��ًا  وراءه  ان  نعتقد  وا���ص��ح  متييز 
بهم".  االهتمام  و����رسورة  دوره��م  اهمية  تاأكيدنا 
قانون  م�رسوع  حول  بيانه  ختام  يف  ال�صمري  وراأى 
هذه،  اإجراءاتها  يف  حتاول  "احلكومة  ان  التاأمينات 
نقل حالة االرتباك واال�صطراب اإىل العائلة واملجتمع، 
والذي كان وال يزال �صحية لالأخطاء االإدارية واملالية 
ال�صابقة،  احلكومات  ارتكبتهما  اللتني  الفادحتني، 
اأي  ي�صهدا  مل  العراقي  واملتقاعد  املوظف  وان  خا�صة 
واخلدمات  االأمن  جمال  يف  التغيري  بعد  وا�صح  تطور 
وال�صحة والتعليم وغريها، �صوى زيادة يف م�صتويات 
رواتب املوظفني واملتقاعدين، التي البد من املحافظة 

عليها والعمل على حت�صينها ال العك�ض".
�صباح  النيابية  اخلدمات  جلنة  ع�صو  ح��ذرت  بينما 

التاأمينات  ق��ان��ون  م�����رسوع  مت��ري��ر  م��ن  التميمي، 
االجتماعية.

وقالت التميمي يف بيان ، انه “من املمكن ت�رسيع مثل 
هكذا قانون ، بعد اأن توفر احلكومة حياة وعي�صًا رغيداً 
“م�رسوع  اأن  موؤكدة  املواطنني”،  من  ال�رسائح  جلميع 
واملوظفني  والعلماء  للعلم  اغتيال  مبثابة  القانون 

املتقاعدين وامل�صتمرين باخلدمة”.
التي  املالية  االأزمة  “معاجلة  اأن  التميمي  واأو�صحت 
متر بها البالد يجب اأن تكون باجتاه تفعيل ال�صناعة 
املنافذ  يف  الكمركية  التعرفة  على  وال�صيطرة  املحلية 
�صاأنها  من  التي  املحلية  املنتوجات  ودعم  احلدودية 
تعظيم الناجت القومي ما ي�صهم يف تعزيز الدخل القومي 

للبلد”.
من  كل  بوجه  بالوقوف  العراقيني  جميع  وطالبت 
االجتماعية،  التاأمينات  قانون  م�رسوع  مترير  يريد 
واملتقاعدين  املوظفني  حقوق  حفظ  يف  وامل�صاهمة 
من ظلمهم الذي يعد حافزاً ملا تبقى منهم للهجرة من 

العراق”.
اأ���ص��درت  ال����وزراء  ملجل�ض  العامة  االأم��ان��ة  وك��ان��ت 
االأجتماعية  التاأمينات  تو�صيحًا حول م�رسوع قانون 
مرحلة  يف  م��ازال  القانون  "م�رسوع  ان  فيه  واأك��دت 
احلكومة  لدى  واملراجعة  املالحظات  واب��داء  النقا�ض 
ومل يرفع اىل جمل�ض النواب اىل االن، حتى يتم التو�صل 
ب�صكل  منه  املن�صود  الهدف  حتقق  منا�صبة  �صيغة  اىل 
بحقوق  مي�ض  ال  ومبا  ومدرو�ض،  ومو�صوعي  من�صف 
امل�صحني من ابناء �صعبنا وباالخ�ض العوائل الكرمية 

لل�صهداء واجلرحى".
العاملني  ي�صمل  لكونه  القانون  "اأهمية  على  و�صددت 
العراق  ت��اري��خ  يف  االوىل  للمرة  اخل��ا���ض  بالقطاع 
يف  باملوظفني  اأ�صوة  تقاعدية  حقوقا  لهم  وي�صمن 
االجتماعية الن هوؤالء ميثلون  العدالة  لتحقيق  الدولة 

اأكرثية املواطنني".

التأمينات االجتماعية "مرض مزمن" يجتاح صندوق تقاعد موظفي الدولة
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�صّوت الربملان العراقي الثالثاء على رف�ض ا�صتفتاء 
و�صط  العراق  عن  االنف�صال  على  كرد�صتان  اقليم 
رئي�ض  نائب  و�صل  بينما  االأك��راد،  النواب  ان�صحاب 
ملف  لبحث  اأرب��ي��ل  اإىل  ع���الوي  اإي���اد  اجلمهورية 

اال�صتفتاء وتداعياته مع بارزاين. 
204 ا�صوات  النواب باأغلبية  وجاء ت�صويت جمل�ض 
325 ع�صًوا، هم جمموع نواب املجل�ض  من جمموع 
ا�صتفتاء  رف�ض  على  الثالثاء  االعتيادية  جل�صته  يف 
والزم  العراق،  عن  االنف�صال  على  كرد�صتان  اقليم 
رئي�ض الوزراء حيدر العبادي باتخاذ جميع التدابري 
التي حتفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد ملعاجلة 

امل�صائل العالقة بني بغداد واالإقليم.
البالغ  االأك���راد  ال��ن��واب  الت�صويت  يف  ي�صارك  ومل 

الت�صويت،  جل�صة  من  وان�صحبوا  ع�صًوا،   44 عددهم 
عادين قرار الربملان غري ملزم.

وعقب الت�صويت، قال رئي�ض الربملان �صليم اجلبوري 
املجل�ض  اع�صاء  ال��زم  الد�صتور  اإن  ل��ه،  كلمة  يف 
وا�صتقالله،  و�صيادته  العراق  وح��دة  على  باحلفاظ 
وا�صتفتاء  ب�صاأنها  ي�صتفتى  التي  احلاالت  حدد  وانه 
كرد�صتان لي�ض من بينها، واقحام املناطق املتنازع 

ا. عليها يف اال�صتفتاء يخالف الد�صتور اأي�صً
اقليم  عا�صمة  ارب��ي��ل  مدينة  اىل  و�صل  ح��ني  يف 
لبحث  عالوي  اإياد  العراقي  الرئي�ض  نائب  كرد�صتان 
ال�صهر  من   25 يف  اإج��راوؤه  املنتظر  اال�صتفتاء  ملف 
وا�صار  بيان.  يف  االعالمي  مكتبه  قال  كما  احلايل، 
الزيارة  خالل  عالوي  يبحث  اأن  املقرر  من  انه  اىل 
"تطورات  اإقليم كرد�صتان م�صعود بارزاين  مع رئي�ض 
الو�صع ال�صيا�صي وملف اال�صتفتاء املزمع اإجراوؤه يف 

االإقليم نهاية ال�صهر اجلاري، وتداعياته".
املمثل  اخلا�ض  مع  اربيل  يف  ب��ارزاين  بحث  وك��ان 
لالأمني العام لالأمم املتحدة يف العراق يان كوبيت�ض 
والعالقات  العراق  يف  الداخلية  ال�صيا�صية  االأو�صاع 
اآراء  االممي  امل�صوؤول  طرح  حيث  وبغداد،  اأربيل  بني 
ومالحظات االأمم املتحدة حول عملية اال�صتفتاء يف 
اإقليم كرد�صتان وحول املباحثات واملفاو�صات بني 

بغداد واربيل.
من جانبه، قال بارزاين ان اإجراء اال�صتفتاء هو قرار 
يعود اىل �صعب كرد�صتان، وهو حق قانوين وطبيعي 
يف  �صيجرى  اال�صتفتاء  ان  على  م�صدًدا  ال�صعب،  لهذا 
موعده املحدد. وا�صار اىل ان �صعب كرد�صتان �صوف 
ي�صتمر يف املحافظة على حماية اال�صتقرار والتعاي�ض 
ال�صلمي امل�صرتك و�صي�صعى لتوطيد روح الت�صامح يف 
االإقليم واملنطقة، كما نقل عنه بيان لرئا�صة االقليم.

ان  ح��رب،  ط��ارق  القانوين  اخلبري  اأك��د  جانبه  من 
والزام  اال�صتفتاء  اإج��راء  رف�ض  النواب  جمل�ض  قرار 
احلكومة باتخاذ التدابري كافة ملنع اقامته ال يتعدى 
“الن�صيحة” و”االر�صاد”، م�صريا اإىل اأنه �صيكون ا�صبه 

بقرار الق�صاء باإنزال علم كرد�صتان من كركوك.
وقال حرب يف ت�رسيح �صحفي، اإن “ت�صويت جمل�ض 
اإجراء اال�صتفتاء والزام احلكومة  النواب، على رف�ض 
كونه  يتعدى  ال  اقامته  ملنع  كافة  التدابري  باتخاذ 
الزاما  يعّد  اأن��ه  من  الرغم  على  وار���ص��اد،  ن�صيحة 

برملانيًا وقانونيًا”.
القرار،  بهذا  ُت��ل��َزم  لن  “اربيل  اأن  ح��رب،  واأ���ص��اف 
علم  باإنزال  العراقي  الق�صاء  بقرار  ا�صبه  و�صيكون 
اإقليم كرد�صتان من مباين حمافظة كركوك”، م�صريا 
يف الوقت ذاته اأن “القرار �صي�صكل �صغطا جديداً على 

البارزاين”.
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