
ال��دع��وة  حل��زب  النيابية  الكتلة  رئي�س  دع��ا 
اال�سدي،  خالد  النائب  العراق  تنظيم  اال�سالمية 
اىل ت�سكيل حكومة ذات اغلبية �سيا�سية لتجاوز 

حالة التخندق الطائفي.
”كل  ان  �سحفي”  ت�رصيح  يف  اال�سدي  وق��ال 
التحالفات يف امل�سهد ال�سيا�سي تعر�ست للعديد 
من امل�ساكل ومنها التحالف الوطني، لكن بع�س 
هذه التحالفات وعلى الرغم من بع�س اخلالفات 
يف  �ست�ستمر  انها  اال  تعرتيها،  التي  وامل�ساكل 
من  يجمعها  ما  الأن  القادم  ال�سيا�سي  امل�سهد 
امل�سرتكات اأكرب واأهم من اخلالفات “. وا�ساف 
ت�سكيل  هو  اليوم  يطرح  ال��ذي  الربنامج  ان   ”:
حالة  تتجاوز  التي  ال�سيا�سية  االغلبية  حكومة 
الطائفي، وهذا ما نراه و�سيلة �سامنة  التخندق 
على  املختلفة  القوى  بني  امل�سافات  لتقريب 

اآختالف هوياتها وثقافاتها “.
يف  بامل�سي  اال�ستمرار  اإىل  نحتاج  اأننا  واأكد” 
الذي  الوحيد  امل�سار  لكونه  الدميقراطي  امل�سار 
اليوم  ونحن  مت�ساوية،  فر�سًا  للجميع  ي�سمن 
اإىل طرح م�ساريع  فيه  الذي نحتاج  الوقت  ويف 
من  يطرح  م��ا  اغلب  ان  ن��رى   ، وفعالة  ج��ادة 
م�ساريع ميثل عودة اىل الوراء، وهذا ما اأدى اىل 

املزيد من التخندقات واخلالفات”.
وجوب  هو  اليه  وندعو  به  نفكر  ما  ان  وبني” 
ما  اإ�سالح  مع  اجلديد  الواقع  على  التاأ�سي�س 
يف  اال�سالح  ومنه  اإ�سالحه،  وميكن  يتوجب 
الد�ستور من خالل تعديل فقرات منه، او اكمال 
اىل  وال��ع��ودة  عليه  القفز  دون  م��ن  نواق�سه 

املا�سي  .
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بغداد_ متابعة

مطالبات برلمانية بإغالق القنصليات الكردية في الخارج زمن التفاوض انتهى ومذكرة قبض بحق بارزاني في سلسة دعاوى قضائية تنتظره 

برهم صالح ينتظر توافقًا كرديًا لزيارة 
بغداد

رغم المخالفة الدستوية... المفوضية تحدد موعدًا 
جديدًا لالنتخابات التشريعية

االحد،  احل�سيني،  حمدية  النيابية  املواطن  كتلة  عن  النائبة  طالبت  اجلورنال:  بغداد_ 
وزير اخلارجية ب�سحب يد ال�سفري العراقي يف هولندا لعدم اتخاذه اي اجراء �سد املعتدين 
الذين انزلوا العلم العراقي ورفعو العلم الكورد�ستاين، داعية احلكومة الهولندية اىل تقدمي 
تو�سيح ب�ساأن عدم توفري احلماية لل�سفارة . و�سددت النائبة احل�سيني يف بيان اطلعت 
واملمثليات  القن�سليات  بغلق  ال��وزراء  رئي�س  توجه  ”�رصورة  على  »اجلورنال«  عليه 
الكوردية يف اخلارج ال�سباب منها، ان تعيينهم مت من قبل وزير اخلارجية ال�سابق وهم 
ميثلون توجهات حزبه يف تاأييد االنف�سال والرتويج له يف اخلارج”. وا�سافت احل�سيني 
ان “هذه املمثليات تت�سلم رواتبها من ال�سفارات ومن موازنة الدولة االحتادية ولي�س من 

موازنة االقليم علما ان معظهم االن ي�سجعون اعمال ال�سغب �سد ال�سفارات العراقية “.

بغداد_ متابعة: ك�سف حتالف من اجل الدميقراطية والعدالة برئا�سة ال�سيا�سي الكردي البارز 
برهم �سالح، االأحد، عن ات�ساالت جتريها اطراف عراقية واإقليمية ودولية مع رئي�سها بهدف 
“توافقا كرديا”  من اجل زيارة  اأن �سالح ينتظر  اإيجاد خمرج لالأزمة احلالية، م�سرية اىل 
“اطرافا عراقية  اإن  بغداد. وقال املتحدث با�سم التحالف ريبوار كرمي يف ت�رصيح �سحفي، 
ري ات�ساالت مع برهم �سالح بهدف اإيجاد خمرج للواقع ال�سيء احلايل”،  واإقليمية ودولية جتجُ
والقوى  االط��راف  بني  املواقف  توحيد  اجل  من  حاليا  جترى  م�ساورات  “هناك  اأن  مبينا 

الكرد�ستانية”.
 واأ�ساف كرمي، اأن “زيارة برهم �سالح متوقفة على توحيد الروؤى بني االطراف الكردية”، 
موؤكدا اأنه “مل يتم حتديد اأي موعد للزيارة حتى االن”. وتابع كرمي، اأنه “عندما نذهب اإىل 
“جميع  اأن  اإىل  االنتباه  الفتًا  املركز”،  مع  للتحاور  كرد�ستان  اإقليم  ب�سفة  �سنذهب  بغداد 

احللول هي يف بغداد”.

بغداد_ اجلورنال: اكدت اللجنة القانونية النيابية ، االحد، ان متديد عمل جمل�س النواب 
يعد خرقا الحكام الد�ستور وبالتحديد املادة )٥٦/ اواًل( التي ن�ست على ان تكون مدة 
الدورة االنتخابية ملجل�س النواب اربع �سنوات تقوميية تبداأ باأول جل�سة له وتنتهي بنهاية 
ال�سنة الرابعة . وقال ع�سو اللجنة حممود احل�سن يف بيان اطلعت عليه »اجلورنال«، ان 
”قرار املحكمة االحتادية التف�سريي لهذا الن�س واملرقم ٢٤/احتادية/ ٢٠١٠ ن�س على 
، وال يجوز متديد مدة  اربع �سنوات بواقع ٣٦٥ يوما لكل �سنة  الدورة االنتخابية  ” ان 
العليا  “، مبينا ان” قرارات املحكمة االحتادية  النواب  التمثيلي الع�ساء جمل�س  العمل 
املف�رصة الحكام الد�ستور لها ذات القيمة القانونية للد�ستور فهي ملزمة حتى للمحكمة 
القوة  م�سطلح  ان”  واو�سح  مطلقًا”.  خمالفتها  يجوز  فال   ، لقراراتها  طبقًا  االحتادية 
القاهرة يف القانون الدويل يعني انه عندما تكون هنالك التزامات على الدولة ا�ستناداً 
اىل اتفاقيات دولية وقد حدث طارئًا “قوة قاهرة“ يتعذر معه ايفاء الدولة بالتزاماتها ، 
كحالة احلرب والكوارث الطبيعية ،ولكي تتخل�س الدولة عند ذلك تتم�سك بالقوة القاهرة 
التي منعتها من تنفيذ هذا االلتزام ،وهذه النظرية ال ت�رصي على احكام الد�ستور الوطني 
امللزم للجميع “، مبينا :” ان الد�ستور العراقي يف املادة )٦١/تا�سعًا / ج ( األزم احلكومة 
التي  والطوارئ  احلرب  اعالن  الد�ستور وعدم خمالفتها حتى يف حالة  باحكام  بالتقيد 
يوافق عليهما جمل�س النواب ، ومن ثم ال عالقة مل�سطلح القوة القاهرة ك�سبب يربر تعطيل 

احكام الد�ستور”.
املادة  احكام  اجازت  حيث  للحكومة  بالن�سبة  الو�سع  ذلك  انه” بخالف  احل�سن  وتابع 
انتهاء  بعد  اليومية  االعمال  بت�رصيف  اال�ستمرار  للحكومة  الد�ستور  من  )٦٤/ثانيًا( 
الدورة االنتخابية ، والذي ف�رصته املحكمة االحتادية العليا بقرارها الرقم )٣٨/احتادية 
/ ٢٠١٠ ” هو ت�رصيف �سوؤون الدولة املعتادة ولي�س لها ان حتدث مراكز قانونية جديدة 
�سواء كانت مراكز دولية او وطنية” مبينا انه” على هذا االأ�سا�س فان تاأجيل االنتخابات 
ي�سمح ببقاء احلكومة بقوة الد�ستور وذلك لت�رصيف االعمال اليومية، اما بالن�سبة ملجل�س 

النواب فاإن عمله ينتهي بانتهاء اخر ف�سل ت�رصيعي من ال�سنة النيابية الرابعة”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يبدو �أن �أزمة كركوك قد �شارفت 
على �النتهاء، حيث ��شتعاد 

�لعر�ق جل �ملناطق �لتي فقدها 
�أو تخلى عنها يف �شنة 2014، 

خالفا لبع�ض �ملناطق. يف �ملقابل، 
حافظت حكومة �إقليم كرد�شتان 

على نفوذها يف �ملناطق �لتي 
ت�شيطر عليها مبوجب �لد�شتور 

�لعر�قي.

اإجراء  اإقليم كرد�ستان يف مواجهة،  اأقحم بارزاين   
من  الرغم  وعلى  الف�سل.  م�سريها  كان  اال�ستفتاء، 
دون  يحل  مل  ذلك  اأن  اإال  قدمها،  التي  التنازالت 
املتنازع  املناطق  على  ال�سيطرة  االأك��راد  فقدان 
عليها يف دياىل ونينوى وكركوك. يف االأثناء، تقع 
م�سوؤولية كل ذلك على عاتق بارزاين، بارزاين فقط. 
يف الوقت ذاته، لي�س هناك اأي اأثر للخيانة من قبل 
1975. فقد  �سنة  وا�سنطن على غرار ما حدث يف 
ما  اإزاء  االأمريكية  املتحدة  الواليات  موقف  كان 
املعطيات،  هذه  �سوء  يف  للغاية.  وا�سحا  يحدث 
�ستتبناها  التي  ال�سيا�سة  هي  ما  ي�ساأل،  اأن  ل�سائل 
اأن  يجب  ال��واق��ع،  يف  االأك����راد؟  جت��اه  وا�سنطن 
�سيا�سة  حتديد  على  �ست�رصف  التي  االأطراف  تكون 
الواليات املتحدة جتاه االأكراد مدركة ملدى تعقيد 
ال�سهل  من  ميكن  حني  ففي  املنطقة.  يف  الو�سع 
من  اأنه  اإال  لالأحداث،  االأك��راد  رواية  مع  التعاطف 
امل�ساركني  ب�ساأن  احلقائق  يف  التعمق  ال�رصوري 
كرد�ستان،  اإقليم  حلكومة  الدعائية  احلمالت  يف 
يرويه  ما  ب�ساأن  اجلهل  يت�سنعون  باتوا  الذين 
من  حتررهم  عقب  املنطقة  يف  واالأقليات  االأك��راد 

رقابة امليلي�سيات الكردية.
�رصعي  غ��ري  زعيما  ب����ارزاين  ي��ع��ّد  احلقيقة،  يف 
عامني  من  اأكرث  منذ  انتهت  واليته  مدة  الأن  نظرا 
مبوجب القانون الكردي. ومن ثم، ات�سح اأن وزارة 
اخلا�س  الرئا�سي  واملبعوث  االأمريكية  اخلارجية 
بريت  داع�س،  تنظيم  ملكافحة  ال��دويل  للتحالف 
اإ�رصاك بارزاين يف  ارتكبا خطاأً عند  ماكغورك، قد 
االأك��راد.  جتاه  االأمريكية  ال�سيا�سة  خطوط  بلورة 
االأمريكية  اأن وزارة اخلارجية  ففي احلقيقة، يبدو 
�سمن  ديكتاتور  اإ���رصاك  اأن  ظنا  قد  وماكغورك 

امل�سهد  مع  التعامل  من  بكثري  اأ�سهل  خمططاتهم 
جهة  من  للغاية.  املعقد  الكرد�ستاين  ال�سيا�سي 
اأخرى، ين�س القانون على وجوب اعرتاف وا�سنطن 
على  ���س��ادق،  حممد  يو�سف  ال��ربمل��ان،  برئي�س 
اإىل غاية  العراق  اعتباره رئي�سا موؤقتا لكرد�ستان 
االأثناء،  ويف  الحق.  وقت  يف  االنتخابات  تنظيم 
هذه  تنظيم  على  م�ستقلة  جلنة  ت�رصف  اأن  ينبغي 
منظمات  قبل  من  مراقبة  ظل  يف  االنتخابات، 
االأم��ن  منظمة  غ��رار  على  م�سداقية  ذات  دولية 
الرئا�سي،  كارتر  ومركز  اأوروب���ا،  يف  والتعاون 
وغريها  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  عن  ف�سال 
 / �سبتمرب  من   25 ا�ستفتاء  قبل  املنظمات.  من 
كرد�ستان،  اإقليم  حكومة  دعت  املا�سي،  اأيلول 
ف�سال عن وكالئها يف وا�سنطن ولندن، امل�سوؤولني 

ال�سابقني وخاليا التفكري واالأكادمييني اإىل تاأدية 
تعهدت  وق��د  اال�ستفتاء.  ل�سري  "املراقبني"  دور 
نفقات  جميع  بتحمل  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
االأط��راف  كل  اعرت�ست  املقابل،  يف  اال�ستفتاء. 
منازلها.  يف  البقاء  وف�سلت  دعوتها  متت  التي 
على العموم، لقد كانوا حمقني ب�ساأن عزوفهم عن 
امل�ساركة يف مراقبة �سري اال�ستفتاء. فقد لوحظ من 
املحدد  والربنامج  الدعوات  على  االط��الع  خالل 
مراكز  اإىل  باحل�سور  ملزمون  اأنهم  للمراقبني، 
اقرتاع حمددة م�سبقا وبعناية وتتبع االأمر ملدة ال 
تتجاوز �ساعتني. ويف االأثناء، كان من املفرت�س 
ال�سخ�سيات  من  بالكثري  امل��راك��ز  تلك  تعج  اأن 
يف  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  من  البارزة 
حني يتخللها اأجواء من الرتفيه. عموما، جترد هذه 

�رصعيتها.  من  الت�سويت  مراقبة  عملية  املظاهر 
كما اأن هذه املمار�سات ال تر�سخ لنظام دميقراطي، 
بل حتيل اإىل اأن النظام القائم ديكتاتوري بامتياز.
عندما يحني وقت اإجراء انتخابات جديدة، �سيكون 
القادة االأكراد مطالبني مبعاجلة ق�سية مت تهمي�سها 
يتطلب  �سوؤال  هناك  الواقع،  ففي  �سنة.   25 منذ 
التي  االأرا�سي  ملكية  تعود  من  اإىل  فعلية:  اإجابة 
يعي�س عليها امل�سوؤولون االأكراد االأفراد اأم االأحزاب 

اأم احلكومة؟ لناأمل اأن تكون تابعة للحكومة.
بالتخلي  مطالبا  بارزاين  �سيكون  احلالة،  هذه  يف 
اجلبل  قمة  يف  ميلكه  ال��ذي  واملجمع  ق�رصه  عن 
يف "�رصر�س" فور تنحيه عن من�سبه. ومن ثم، قد 
ي�سطر اىل �رصاء منزل يف اأربيل، ولكن ماذا لو كان 
االأكراد؟  ال�سعب من  العي�س مع عامة  ال يرغب يف 
الهجرة  اأو  قريته  اإىل  العودة  على  حينها  �سيجرب 
اإىل اخلارج اأ�سوة بوالده الذي هرب يف ال�سابق اإىل 
اإىل تركيا  مو�سكو. لكن بارزاين قد يف�سل الذهاب 
اأو  املتحدة  الواليات  اأدت  الواقع،  يف  دب��ي.    اأو 
على االأرجح العديد من االأمريكيني دورا بارزا يف 
اال�ستفتاء،  فقبيل  كرد�ستان.  اإقليم  اأزمة  ا�ستفحال 
الذين  االأك��راد  املواطنني  من  عدد  اىل  التحدث  مت 
الر�سمية  الت�رصيحات  من  الرغم  وعلى  اأنه  اأك��دوا 
امل�سوؤولني  من  العديد  اأن  اإال  وا�سنطن،  قبل  من 
�سددوا  فقد  طماأنتهم.  اىل  ب��ادروا  قد  االأمريكيني 

على اأن الواليات املتحدة �ستقبل بهذا اال�ستفتاء.
هوية  عن  نبحث  اأن  لنا  ينبغي  ذل��ك،  على  بناًء 
لالأكراد وعودا واهية. يف  الذين قدموا  االأ�سخا�س 
هذه احلالة، على االأكراد اأن يف�سحوا عن احلقيقة. 
من  بع�س  فهم  اأ�ساوؤوا  قد  اأنهم  املمكن  من  فهل 
�سّدقوا  اأنهم  اأم  الكونغر�س؟  اأع�ساء  ت�رصيحات 
ا�ستغلوا  الذين  ال�سابقني  االأمريكيني  امل�سوؤولني 
هذا  يف  ما؟  �سفقات  الإب��رام  املنطقة  يف  نفوذهم 

ال�سدد، يبدو اأن بع�س ال�سفراء ال�سابقني يحاولون 
انتهاء  األقابهم لتعزيز نفوذهم حتى بعد  ا�ستغالل 
�سلبا  ذلك  ينعك�س  قد  االأغلب،  ويف  واليتهم.  مدة 
ويف  العراق  يف  االأمريكية  ال�سيا�سية  الكفاءة  على 

دول اأخرى.
باالإ�سافة اإىل ذلك، لقد اآن االأوان للواليات املتحدة 
اأوائل  اأكراد �سوريا. ففي  ب�ساأن  اأن تو�سح موقفها 
���رصوع  م��ن  ط��وي��ل  وق��ت  قبل  اأي   ،2014 �سنة 
التعامل  يف  االأمريكيني  احلكوميني  امل�سوؤولني 
مع االأكراد يف �سوريا، قمت بزيارة االأرا�سي التي 
�سيطر عليها االأكراد بغري حق يف خ�سم معاركهم 
اأمرا  ذلك  كان  لقد  �سوريا.  يف  داع�س  تنظيم  �سد 

مثريا لالإعجاب. 
ب�ساأن  للتفاو�س  ال��وق��ت  ح��ان  اآخ���ر،  جانب  م��ن 
الكرد�ستاين  العمال  حزب  ت�سنيف  اإلغاء  اإمكانية 
طويلة،  مدة  فمنذ  اإرهابية.  منظمة  اعتباره  على 
اأ�سبح من الوا�سح اأنه مييل اإىل كونه كيانا متمردا 
ولي�س جماعة اإرهابية. يف االأثناء، ينبغي لرتكيا، 
التي ما فتئت وزارة اخلارجية تذعن اىل رغباتها، 
الرئي�س  الأن  نظرا   ال�سدد،  ه��ذا  يف  التذمر  ع��دم 
الرتكي، رجب الطيب اأردوغان، كانت له االأف�سلية 
ف�سال  طويلة،  مدة  منذ  اجلماعة  هذه  مواجهة  يف 

عن احت�سان بلده حلركة حما�س.
اأن  املتحدة  الواليات  على  يجب  اأخ��رى،  بعبارة 
االإدارة  )منطقة  ال�سورية  كرد�ستان  اعتبار  ت�سمن 
الذاتية يف �سمال �سوريا كما يطلق عليها االأكراد( 
من قبل جميع االأطراف على اأنها "منطقة احتادية" 
اأن تقع  �سمن �سوريا. باالإ�سافة اإىل ذلك، ال يجب 
خيانة اأكراد �سوريا، حيث لن ي�ساهم ذلك يف ردع 
اأي�سا  يعني  بل  فح�سب،  املحتمل  الرتكي  العدوان 
ال�سورية حتى يقوموا  التعامل مع قادة كرد�ستان 
مع  تقطع  التي  اخلا�سة  مكت�سباتهم  عن  بالتخلي 
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يف  يقيمون  ع��رب  م��واط��ن��ون  ك�سف  ذل��ك  اىل   
حمافظة اربيل، عن تعر�سهم الهانات واعتداءات 
م�سلحة  جماميع  قبل  م��ن  تهديدات  وتلّقيهم 
بعملية  التنديد  على  اإجبارهم  بهدف  ك��ردي��ة، 
وق��ال  ك��رك��وك.  حمافظة  يف  االأمن"  "فر�س 
ت�ستقل  م�سلحة  كردية  "ع�سابات  اإن  املواطنون 
عجالت مدنية اأقدمت خالل االأيام املا�سية على 
من  اأربيل  حمافظة  يف  ال�ساكنني  العرب  تهديد 
�سمنهم النازحون من االنبار واملو�سل، وقاموا 
ان  واأ�سافوا  عليهم".  االخالقي  غري  بالتجاوز 
يف  بالطرد  العرب  بتهديد  قامت  "الع�سابات 
حال مل يقوموا با�ستنكار ما ح�سل يف حمافظة 
كركوك"، موؤكدين اأن "الع�سابات تابعة مل�سعود 
ذات��ه،  ال�سياق  يف  ر�سول".  وك��و���رصت  ب���ارزاين 
احل�سيني،  علي  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  هدد 
واليته  املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�س  ال�سبت، 

واحل�سد  االحتادية  القوات  باأن  ب��ارزاين  م�سعود 
و"تاأديبه  اأربيل  يف  اليه  الو�سول  على  ق��ادرة 
للقوات  العام  القائد  مطالبا  وميلي�سياته"،  هو 
االمنية  القوات  مبنح  العبادي  حيدر  امل�سلحة 
ال�سوء االخ�رص بذلك. وقال احل�سيني يف ت�رصيح 
�سحفي، ان "قوات بارزاين وميلي�سياته املعتدية 
ق��د جت���اوزت احل���دود وحت���اول م���رارا وت��ك��رارا 
ال�ساعية  العراقية  الع�سكرية  القطعات  ا�ستفزاز 
كركوك  يف  والد�ستور  القانون  �سلطة  ب�سط  اىل 
الكردية  القوات  عليها  �سيطرت  التي  واملناطق 
"ق�ساء  ان  وبني   ".2014 حزيران  اح��داث  بعد 
 670 باأكرث من  الطوز تعر�س اىل ق�سف كردي 
واالهايل  ال�سكنية  املناطق  على  �سقطت  قذيفة 
بارزاين  "م�سعود  ان  احل�سيني  وا�ساف  العّزل". 
معروف تاريخيا باأنه ال يفكر اال بنف�سه وعائلته 
وحزبه، اذ حتالف مع قوات النظام املباد يف عام 
ابناء  �سد  الكردية  االهلية  احلرب  خالل   1996
ونهب  �سلب  اىل  ادى  ما  ال�سليمانية  يف  جلدته 

ودمار لهذه املدينة وقتل املئات". وطالب القائَد 
ب�"ال�سماح  العبادي  العام للقوات امل�سلحة حيدر 
للقوات االمنية واحل�سد ال�سعبي بلدخول اىل اربيل 
املعتدية  وميلي�سياته  ب��ارزاين  املجرم  وتاأديب 
االأمن  رئي�س جلنة  لغريه". وو�سف  وجعله عربة 
التابعة  البي�سمركة  الزاملي،  حاكم  الربملانية 
م�سعود  واليته  املنتهية  كرد�ستان  اقليم  لرئي�س 
بالتوقف  ال��دول  مطالبا  ب�"املتمردة"،  ب��ارزاين 
عن تزويدها باالأ�سلحة والعتاد. وقال الزاملي يف 
العمليات  ر�سمية  بكتب  "خاطبنا  �سحفي  بيان 
البي�سمركة  قوات  تزويد  منع  اأجل  من  امل�سرتكة 
القوات  �سد  ا�ستخدامها  ملنع  والعتاد  باالأ�سلحة 
امل�سلحة العراقية ف�ساًل عن معرفة م�سري بع�س 
"هناك  اأن  وا���س��اف  لها".  املنتمية  الف�سائل 
العراقية  احلكومة  باأوامر  ياأمتر  االأول  ف�سيلني، 
الوطني  االحتاد  حلزب  تابع  وهو  اأوامرها  ونفذ 
احلكومة  اأوام��ر  على  مترد  والثاين  الكرد�ستاين، 
الكرد�ستاين".  الدميقراطي  للحزب  تابع  وه��و 

باالأ�سلحة  البي�سمركة  تزود  التي  الدول  وطالب 
اأجل  من  املرحلة  ه��ذه  يف  ب�"التوقف  والعتاد 
االأ�سلحة �سد اجلي�س وال�سعب  ا�ستخدام هذه  منع 
وزارة  مطالبة  "اأهمية  على  م�سددا  العراقي"، 
اخلارجية الدول املعنية بوقف تدريب تلك القوات 
ومنع تزويدها باالأ�سلحة حلني عقد اتفاق منظم 
وكانت  والبي�سمركة".  املركزية  احلكومة  بني 
اأن  ال�سبت،  اك��دت  امل�سرتكة،  العمليات  قيادة 
املغالطات  من  الكثري  افرتت  البي�سمركة  قيادة 
و"االكاذيب" ب�ساأن انت�سار القوات االحتادية يف 
التون كوبري، م�سرية اىل ان البي�سمركة ما زالت 
االحتادية  القوات  باأن  ومهددة  الق�سف،  توا�سل 
وقالت  الق�سف.  ذل��ك  "اإ�سكات"  على  ق���ادرة 
البي�سمركة  "قيادة  اإن  بيان �سحفي،  القيادة يف 
مبالغات  يحمل  غريبا  بيانا  ا�سدرت  اربيل  يف 
انت�سار  اع��ادة  بخ�سو�س  واأكاذيب  ومغالطات 
القوات االحتادية يف ناحية التون كوبري �سمايل 

كركوك".
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