
االربعاء، وزراء احلكومة  الرتكمانية،   دعت اجلبهة 
ممثلي  مع  واللقاء  كركوك  زي��ارة  اىل  االحت��ادي��ة 
الدوائر  هيكلة  الإعادة  ال�سيا�سية  والكتل  املكونات 
واملوؤ�س�سات احلكومية بن�سب مت�ساوية خ�سو�سا يف 

الوظائف املهمة.
مهدي  علي  اجلبهة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
من  كركوك  حترير  "عقب  انه  �سحفي،  ت�رصيح  يف 
ال��وزراء  من  نريد  عامًا   ١٤ منذ  والظلم  الغطر�سة 
الدوائر  هيكلية  اع��ادة  على  والعمل  كركوك  زي��ارة 
يف  خ�سو�سا  مكون  لكل  ٣٢٪  بن�سبة  احلكومية 

م�ساألة املديرين العامني واملنا�سب املهمة "
او�ساع  ا�ستغالل  يريد  من  "هناك  ان  مهدي  واكد 
وبداأنا  وقومية  حزبية  مل�سالح  احلالية  كركوك 
او  تعيني  ع��دم  ال���وزراء  وعلى  احلالة  ه��ذه  نتلم�س 
توظيف البدالء يف املراكز احل�سا�سة من دون العودة 
اىل ممثلي ال�سعب وذلك تالفيا الأي هيمنة جديدة قد 
تطراأ على ال�ساحة ال�سيا�سية اجلديدة يف املحافظة".
و�سدد مهدي على ان اجلبهة "تريد ان يكون اختيار 
اَي م�سوؤول على اأ�سا�س الكفاءة اوال والتمثيل القومي 
احلكومة  رئي�س  به  ياأمر  ان  نريد  ما  وه��ذا  ثانيا 

ووزراوؤه".
و�رصكات  عامة  مديريات   ٥ ك��رك��وك  يف  وي��وج��د 
وقيادة وهي " قيادة �رصطة كركوك وقائدها كردي 
و�رصكة غاز ال�سمال ومديرها العام كردي ومديرية 
واملديرية  ك��ردي  العام  ومديرها  كركوك  �سحة 
نفط  و�رصكة  ومديرها عربي  لرتبية كركوك  العامة 

ال�سمال ومديرها عربي".
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أربيل تقترح التجميد وبغداد تتمسك بـإلغاء االستفتاء وبارزاني قد يترك السلطة الشهر المقبل ولي العهد البحريني يؤكد دعم بالده لوحدة العراق

الحشد الشعبي سنشارك في مقدمة القطعات 
القتحام قضائي راوه والقائم 

المؤتمر الوطني: االنتخابات المقبلة تحمل 
“مفاجئات” كثيرة

النائب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  البحريني  العهد  ويل  اأكد  متابعة:  بغداد_ 
لوحدة  بالده  دعم  االأربعاء،  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول 

العراق وجهوده يف احلرب �سد االإرهاب.
نايف  اأحمد  املنامة  يف  العراق  جمهورية  “�سفري  اأن  اخلارجية،  ل��وزارة  بيان  وذكر 
جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  التقى  البحريني  العهد  ويل  الدليمي 

الوزراء البحريني �سلمان بن حمد اآل خليفة”.
�سد  العراقية  القوات  حتققها  التي  االنت�سارات  ا�ستعر�س  “ال�سفري  اأن  البيان  واأ�ساف 
البلدين  العالقات بني  للمنطقة كلها والتاأكيد على تعزيز  انت�سارا  االرهاب والتي تعد 

ال�سقيقني”.
ونقل البيان عن الدليمي قوله، اإن “موقف احلكومة الراف�س لال�ستفتاء الذي اجراه اقليم 

كرد�ستان، ي�ستند اىل الد�ستور وواجبها يف حماية وحدة العراق و�سيادته”.
واكد الدليمي، اأن “احلكومة العراقية مل تفر�س ح�سارا على اقليم كرد�ستان العراق كما 
يّدعي بع�س امل�سوؤولني االكراد، اذا ان حمافظات االقليم الثالث تاأخذ ن�سبة %17 من 

املوازنة ح�سب ما مقرر يف الد�ستور”.
من جانبه �سدد ويل العهد البحريني على “موقف البحرين الثابت يف دعم وحدة و�سيادة 

العراق، وجهوده يف احلرب �سد االرهاب”، بح�سب البيان.

االأنبار- اجلورنال نيوز: اعلن القيادي يف احل�سد ال�سعبي مبحافظة االنبار العقيد 
القطعات القتحام  مقدمة  �ست�سارك يف  ال�سعبي  احل�سد  قوات  ان  العزاوي  ح�سني 
العزاوي ملرا�سل »اجلورنال  . وقال  االنبار  والقائم غربي  راوه  وحترير ق�سائي 
ولواء  ال�سالم  و�رصايا  القتالية  علي  االمام  فرقة  من  ال�سعبي  احل�سد  ان"  نيوز« 
مناطق  الع�سكرية القتحام وحترير  القطعات  مقدمة  �سي�سارك يف  للح�سد  الرباق 
ق�سائي راوه والقائم غربي االنبار خالل ال�ساعات القليلة املقبلة". وا�ساف ان" 
ال�سعبي ميتلك قوات ع�سكرية ومدفعية وقوات برية ومنظومة لل�سواريخ  احل�سد 
ال�سوارع ومواجهة تنظيم  وقوات خا�سة القتحام املباين لديها خربة يف حرب 
اخالء  على  �سيعمل  ال�سعبي  احل�سد  ان"  اىل  العزاوي  وا�سار  االرهابي".  داع�س 
املدنيني من مواقع املواجهات ونقلهم اىل مراكز االيواء يف حني ي�ستعد احل�سد 
لتقدميها  الطبية  واخلدمات  واالن�سانية  الغذائية  املواد  لتوفري  ف�سائلة  بجميع 

لال�رص النازحة ب�سكل عاجل"

بغداد_ اجلورنال: اأكد االأمني العام حلزب املوؤمتر الوطني العراقي اآرا�س حبيب، 
االأربعاء، ان االنتخابات املقبلة �ستحمل مفاجئات كثرية، يف حني �سدد على اأن 

احلزب لن يعمل اإال مع من يوؤمن بالدولة املدنية.
وقال حبيب يف بيان اطلعت عليه »اجلورنال« ان “االنتخابات املقبلة �ستحمل 
هو  �سيكون  اجلديد  ال�سبابي  اجليل  وتاأثري  ال�سارع  وعي  الن  كثرية  مفاجئات 
احلا�سم يف �سناديق االقرتاع”، مبينا ان “من يفهم هذه احلقيقة �سيحجز مقعده 
اُتفق عليه يف  “لو مت االلتزام مبا  اإنه  ال�سيا�سي للعراق”. واأ�ساف  يف امل�ستقبل 
اإطار املوؤمتر الوطني منذ البداية لتجنب العراق الكثري من االأزمات التي مر بها 
ووفرنا الكثري من الوقت املهدور والرثوات ال�سائعة”، داعيًا اإىل “مغادرة اأ�سلوب 

االرجتال وردات الفعل واالأخذ باآليات التخطيط املتو�سط والبعيد املدى”.
وبني حبيب انه “على مدى ١٠٠ عام من م�سرية العراق احلديث مل تكن هناك 
م�ساريع ا�سرتاتيجية تربط م�سالح اأبناء العراق فيما بينهم وتر�سخ اأقدام اجلميع 
ال�سيا�سي  الكالم  يقول  لن  الوطني  املوؤمتر  “حزب  اإن  موؤكدا  الوطن”،  هذا  يف 
التقليدي وهو ان اأيدينا ممدودة للجميع، واإمنا �سيقول للجميع اإننا نعمل فقط مع 

من يوؤمن بالدولة املدنية للعراق”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قالت املتحدثة با�سم اخلارجية 
االمريكية هيذر نويرت ان 
الواليات املتحدة تعمل يف 
العراق بناًء على طلب من 

احلكومة العراقية ، و” نحن 
هناك نعمل بالت�سافر مع 

احلكومة العراقية والكثري 
من اأع�ساء التحالف لهزمية 

داع�ش”.

ب�ساأن  �سوؤال  عن  اجابتها  معر�س  يف  نويرت  وا�سارت 
“يتمثل  قي�س اخلزعلي  ت�رصيحات زعيم ع�سائب احلق 
هدفنا باإخراج داع�س وامل�ساعدة يف ذلك لذا اأعتقد اأننا 
�سنغادر البالد عندما تقول لنا احلكومة العراقية اإنها مل 
تعد ترغب يف م�ساعدتنا”. وعن �سوؤال ب�ساأن ت�رصيحات 
وزير اخلارجية االمريكي قالت نويرت “اأعتقد اأننا ندرك 
ت�سكل  عراقية  قوات  وثمة  خمتلفة  جمموعات  ثمة  اأنه 
قوات  من  جزء  املثال  �سبيل  على  ال�سعبي  احل�سد  قوات 
احلكومة العراقية، ولكنها تخ�سع للتاأثري االإيراين اأي�سًا، 

وهذا اأمر ندركه متامًا “. بح�سب قولِها.
من جانب اآخر قالت نويرت ب�ساأن اخلالف بني احلكومة 
” نراقب  كرد�ستان  اقليم  وحكومة  بغداد  يف  االحتادية 
ووا�سلنا  العراق  يف  كثب  وعن  فائقة  بعناية  الو�سع 
نريد   ”، ح��وار  اإج��راء  يتم  اأن  يف  رغبتنا  على  التاأكيد 
اأي  قبل  من  عنف  اأعمال  اأي  نريد  وال  واحل��وار  الهدوء 

طرف �سد الطرف االآخر”.
ال  به  نقوم  ال  اأو  به  نقوم  قد  ما  اأتوقع  لن   ” وا�سافت 
ي�سعني اإال اأن اأقول اإننا اأجرينا الكثري من املحادثات مع 

حكومة العراق واآخرين يف املنطقة”.
وتابعت ” ندعو بالتاأكيد اإىل الهدوء من االأطراف كلها. 
ال�سديد من  اأعربنا عن قلقنا  نتحدث عن ذلك كثرياً وقد 
يبعد  اأنه  يف  القلق  هذا  ومتثل  اإجرائه،  قبل  اال�ستفتاء 
العراق عن احلكومة املوحدة، ال يزال ذلك ي�سكل م�سدر 
التي ن�سهدها يف  قلق لنا ويتجلى يف بع�س االإجراءات 

العراق االآن”.
من جانب اخر اأكد تقرير ملجموعة �سوفان لال�ست�سارات 
عراقية  قوة  ال�سعبي  احل�سد  اأن  واال�ستخباراتية،  االأمنية 
االجتياح  عقب  كربى  كارثة  بغداد  جتنيب  يف  �ساهمت 

الداع�سي �سيف 2014.
اخلارجية  وزي��ر  “ت�رصيحات  اإن  املجموعة  وق��ال��ت 

تن�سجم واملوقف  ال�سعبي  احل�سد  االأخرية �سد  االأمريكي 
يف  اللعبة  تدير  اإيران  اأن  يعّد  الذي  االأمريكي  ال�سعودي 
العراق”، الفتًة االنتباه اىل اأن “الواقع على االر�س لي�س 

بهذه الب�ساطة”.
عام  اأٌن�سئت  ال��وح��دات  “هذه  اإن  املجموعة  واأ�سافت 
املركزية  العراقية  احلكومة  م�ساعدة  اأجل  من   2014
على  م�سددًة  “داع�س” االرهابي”،  تنظيم  حماربة  على 
و�ساعدت  عراقية،  بل  ايرانية  لي�ست  القوات  “هذه  اأن 
اجلي�س  اأن  تبني  عندما  اأك��رب  كارثة  جتنب  على  بغداد 

العراقي غري قادر وحده على حماربة داع�س”.
اأع��وام  ومنذ  االأمريكيني  “امل�سوؤولني  اأن  واو�سحت، 
ي�سعرون بعدم االرتياح الأن اإيران متتلك نفوًذا اأكرب من 

الواليات املتحدة يف العراق”، م�سريًة اىل اأن “التحالف 
النفوذ  بتقلي�س  ياأمل  اإيران  �سد  ال�سعودي”  االأمريكي 
دونالد  االمريكي  الرئي�س  “اإدارة  اأن  االإيراين”.وراأت 
االبن  بو�س  جورج  �سلفيه  اإدارة  من  اأبعد  ذهبت  ترامب 
ب�سكل  ا�سطفت  اإيران، حيث  اأوباما يف مواجهة  وباراك 
اأح��داث  كل  اأن  يرى  ال��ذي  ال�سعودي  املوقف  مع  علني 
املنطقة جزء من م�رصوع اإيراين يجب مواجهته مبختلف 
ال�سبل، مبا يف ذلك القوة”.ولفتت املجموعة يف املقابل 
اإيران  نفوذ  لتقلي�س  االمريكية  “امل�ساعي  اأن  اىل  النظر 
املتحدة  بالواليات  الثقة  تنعدم  بينما  تاأتي  العراق  يف 
�سلطت  حني  عمومًا”.يف  واملنطقة  العراق  يف  ك�رصيك 
على  ال�سوء  تقريرها  يف  اكزاميرن”  “وا�سنطن  �سحيفة 

دور وطنية احل�سد ال�سعبي، بتوحيد جميع ف�سائل ال�سعب 
عراقية  تطوعية  ق��وات  هو  احل�سد  ان  وقالت  العراقي. 
ايرانية،  قيادية  عنا�رص  اي  على  يحتوي  ال  بالكامل، 
والق�ساء  االرهابي  داع�س  تنظيم  تاأ�سي�سها ملحاربة  مت 
عليه، علما ان ف�سائله ت�سم مقاتلني عربًا، �سيعة و�سنة، 

وم�سيحيني وحتى االكراد.
وح�سب تقرير ال�سحيفة الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، 
عراقي  م�ستقبل  وج��ود  عدم  احتمالية  مع  حتى  فانه 
وجه  يف  متحدون  العراق  ابناء  �سيبقى  بالكامل،  مزهر 
اي جماميع ارهابية، هادفة لقتل وتهجري ابناء العراق 
كرد�ستان،  الإقليم  احلالية  االزم��ة  ان  علما  واقلياته. 
حكومة  ك�سف  ق�سية  االك��راد  من  العديد  دعم  انتجت 

حماية  �سجعت  كما  االقليم.  حكام  ف�ساد  مللفات  بغداد 
احل�سد ال�سعبي اقليات ال�سعب الكردي، على الوقوف يف 
اأّي ان تعليقات امريكا هي  وجه ظلم وخيانة حكامهم. 
ا�ساءة مبا�رصة جلهود احل�سد، وعائالت من ا�ست�سهد منه، 

يف خمتلف معارك قتال تنظيم داع�س.
انتقدت  فقد  االمريكية،  بروغر�س”  “ثينك  �سحيفة  اما 
“ريك�س تيلري�سون”  تعليقات وزير اخلارجية االمريكي 
لقوات احل�سد ال�سعبي، وت�سميتهم “بامللي�سيات”، وا�سفة 

اياها “باملخزية للغاية”، و “الدالة على اجلهل”.
وتقليله  “تيلري�سون”  ت�رصف  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ال�سهر  داع�س  عنا�رص  ح��ارب  من  واأهمية  قيمة  من 
عديدة، و�سط ال�سحراء، مع القليل من اخلربات الع�سكرية، 
واملعرفة،  الفهم  قلة  على  دال  امر  والطعام، هو  واملاء، 
وهما �سفتان غري مقبولتني لرئي�س خارجية 50 والية 

امريكية.
تو�سيحه  ال��واج��ب  اال���س��ا���س��ي  االم���ر  ان  وا���س��اف��ت 
ل�”تيلري�سون” هو ان احل�سد ال�سعبي، عبارة عن مقاتلني 
ايران  خارجية  وزي��ر  ي�سع  مل  حني  يف  فقط.  عراقيني 
على  ح�ساب  عرب  ذلك،  لتنويه  وقت  ظريف” اي  “جواد 
ان  االمريكيني  ال�سيا�سيني  اخل��رباء  يعتقد  كما  تويرت. 

“تيلري�سون” احرج نف�سه امام العامل اجمع.
اندثار  بحقيقة  امريكا،  اعرتاف  بف�سل  ال�سحف  ونوهت 
بغداد،  حكومة  رف�س  بعد  خا�سة  العراق،  يف  تاأثريها 
احل�سد  ا�ستثناء  ب�ساأن  االم��ريك��ي��ة،  ال��دع��وات  جلميع 
ال�سعبي من معارك دحر داع�س. باالإ�سافة اىل �رصورة 
ال�سعبي، وقيمتهم  باأهمية قوات احل�سد  ا�ستهانتهم  عدم 
رئي�س  و�سفهم  كما  فهم  العراقي،  لل�سعب  املعنوية 
انهوا  لقد  العراق”.  ب�”اأمل  العبادي”  “حيدر  ال��وزراء 
و�ساعدوا  قيا�سي،  وق��ت  يف  االره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
على  االمنية  ال�سيطرة  فر�س  على  العراقية،  احلكومة 
طغيان  من  اقلياتها  وانقذوا  عليها،  املتنازع  املناطق 

عائلة “م�سعود بارزاين”.

اعتراف أميركي بوجوده الرسمي: وطنية الحشد الشعبي توحد فئات الشعب العراقي
اعداد_ فاطمة عدنان

وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن احل��رك��ة ���س��ريي��ن ر���س��ا خ��الل 
"بارزاين  "اجلورنال" اإن  ت�رصيحات �سحفية تابعتها 
رئي�س غري �رصعي وف�سل يف احلفاظ على وحدة ال�سعب 
الكردي ،وال ي�سلح ان ي�ستمر يف من�سبه".واأ�سافت ان 
من  التحالف  رئي�س  هو  للمن�سب  االأبرز   "ال�سخ�سية 
يتمتع  الذي  �سالح  برهم  والدميقراطية  العدالة  اأجل 
والعربية".  الكردية  االو���س��اط  يف  كبرية  مبقبولية 
بعد  ا�ستقالته  تقدمي  مطالب  ب��ارزاين  ان  اىل  واأ�سارت 
التغيري  كتلة  واك��دت  كركوك".  حمافظة  يف  هزميته 
الكردية، االربعاء، ان حكومة اقليم كرد�ستان برئا�سة 
املنتهية واليته م�سعود بارزاين غري �رصعية وال ميكنها 
التفاو�س مع احلكومة االحتادية، يف حني ا�سارت اىل 
بارزاين  واقتالع  وطني  انقاذ  حكومة  الن�ساء  التوجه 
"كاوة  الكتلة  عن  النائب  وق��ال  الرئا�سة.  حكم  من 
ن��ي��وز«،ان  ل���»اجل��ورن��ال  خا�س  ت�رصيح  يف  حممد" 
وتهدئة  العراق  يف  االمن  ا�ستتباب  مع  التغيري  "كتلة 
االو�ساع"،م�سيفًا ان "اع�ساء الكتلة كانوا �سد اجراء 
ا�ستفتاء انف�سال اقليم كرد�ستان عن العراق". وا�ساف 

ان "حكومة االقليم لي�ست لها �رصعية "التفاو�س" مع 
احلكومة االحتادية عازيًا ال�سبب اىل انها غري مفو�سة 
ان  موؤكداً  الكرد�ستانية"،  واالحزاب  الربملان  قبل  من 
االقت�سادية  امل�ساكل  ا�سا�س  هي  ب��ارزاين  "حكومة 
على  و�سدد  االقليم".  يف  االن  النا�سبة  وال�سيا�سية 
مع  للتفاو�س  وطني  انقاذ  حكومة  ت�سكيل  ���رصورة 
يف  نزيهة  انتخابات  الجراء  والتمهيد  بغداد  حكومة 
االقليم"،الفتًا االنتباه اىل ان "كتلة التغيري لي�ست جزءاً 
"االخرية  ان  اىل  ال�سبب  عازيا  االقليم"،  حكومة  من 
الربملان  رئي�س  ومنعت  التغيري  وزراء  بطرد  قامت 
الذي  الدميقراطي  احلزب  وك�سف  اعماله".  مزاولة  من 
جتميد  اأ�سباب  عن  االأربعاء،  بارزاين،  م�سعود  يتزعمه 
اأيلول   25 يف  جرى  ال��ذي  كرد�ستان  ا�ستفتاء  نتائج 
"ا�سواق اجلاف"  املا�سي. وقالت القيادية يف  احلزب 
هنالك  ك��ان  اإنه"  ن��ي��وز«،  ل���»اجل��ورن��ال  ت�رصيح  يف 
ا�ستعداد من القادة الكرد على جتميد نتائج اال�ستفتاء 
بعد ان حمل نائب رئي�س اجلمهورية اياد عالوي ر�سالة 
اىل بغداد، اثر زيارته اقليم كرد�ستان لكن احلكومة مل 
ت�سغ اىل املبادرة وكانت ت�سّعد بالعمليات الع�سكرية 
ولي�س اجللو�س اىل طاولة احلوار وفق الد�ستور ". لكن 

الرئي�س  نائب  يتزعمه  الذي  القانون"  "دولة  ائتالف 
اأ�سباب  ان  االأربعاء،  ذكر،  املالكي"،  نوري  العراقي" 
تراجع اإقليم كرد�ستان عن اال�ستفتاء، وجتميد نتائجه 
نتائجه هو اقرتاب القوات االمنية من اأربيل االمر الذي 
االنف�سال  ا�ستفتاء  جتميد  على  بارزاين  م�سعود  اأجرب 
من  وا�سح  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  موقف  وان 
اإ�سافة  جتميده  ولي�س  الغاوؤه  وهو  كرد�ستان  ا�ستفتاء 
االإقليم.   داخ��ل  وال��ه��ارب��ني  املجرمني  مالحقة  اىل 
اهلل  عبد  الوطني  التحالف  يف  الكردي  امللف  م�سوؤول 
الزيدي، اأكد ان املفاو�سات مع اقليم كرد�ستان تنتظر 
تطبيق �رصط الغاء نتائج اال�ستفتاء، الفتًا النظر اىل ان 
بغداد ال تزال متم�سكة مبوقفها. وقال الزيدي انه "اىل 
االن ال توجد مفاو�سات قريبة مع اقليم كرد�ستان، ما 
مل يتم تطبيق �رصط الغاء نتائج اال�ستفتاء وما �سيرتتب 
"انتظار الغاء اال�ستفتاء ومن ثم تنطلق  عليه"، موؤكدا 
التحالف  عن  النائب  يقول  جهته  من  املفاو�سات". 
م�رّص  ال���وزراء  "رئي�س  ان  البياتي  حممد  الوطني 
ك�رصط  اال�ستفتاء  نتائج  الغاء  على  مبوقفه  ومت�سبث 
كرد�ستان"،  مع  احلالية  االزم��ة  حلل  باحلوار  للقبول 
اىل  تهدف  ال  االحتادية  احلكومة  "اجراءات  ان  موؤكدا 

جتويع ال�سعب الكرد�ستاين بل القيادات ال�سيا�سية التي 
العراقية،  القوى  احتاد  رحب  ب��دوره،  العراق".  خانت 
بقرر جمل�س ال�سليمانية بار�سال وفد اىل بغداد، اذ قال 
النائب عن االحتاد رعد الدهلكي يف حديث �سحفي اننا 
بني  اخلالفية  وامللفات  الراهنة  االزمة  بحل  "نرحب 
املركز واالقليم �سمن اطار الد�ستور العراقي". وب�ساأن 
الدهلكي  ا�ساف  واربيل،  بغداد  بني  ال�سيا�سية  االزمة 
اتفاق  اىل  بالتو�سل  �ستكون كفيلة  املقبلة  "االيام  ان 
و�ساطات  ورمب��ا  دويل  بتدخل  واالقليم،  املركز  بني 
عربية النهاء االزمة الراهنة".واأ�سدرت، حركة التغيري 
من  والتحالف  الكرد�ستانية  االإ�سالمية  واجلماعة 
الثالثاء  م�سرتكا،  بالغا  والعدالة،  الدميقراطية  اأجل 
موؤ�س�سة  بحل  فيه  طالبت   ،2017 االول  ت�رصين   24
اىل  القانون  وفق  �سالحياتها  واعطاء  االقليم  رئا�سة 
القوى  مع  اجلهود  وتوا�سل  العالقة،  ذات  املوؤ�س�سات 
حكومة  لت�سكيل  كرد�ستان  يف  ال�سيا�سية  واالط��راف 
يف  تتمثل  رئي�سية  مهمة  لتنفيذ  الربملان  عرب  موؤقتة 
احلكومة  مع  ال�سامل  واحل��وار  التفاو�س  ملف  ادارة 
نزيهة  انتخابات  الجراء  واالعداد  والتهيئة  االحتادية 
و�سفافة باإ�رصاف ومراقبة املنظمات الدولية املخت�سة.
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