
االحد،  العالق،  مهدي  ال��وزراء  ملجل�س  العام  االأمني  قال 
اال�شتثمارية مل�شاركة  الفر�س  �شيبحث  الكويت  موؤمتر  ان 
ا�رضار  كلفة  تقدير  بعد  الر�شينة  االعمار  �رضكات  كربى 
وامل�شانع  التحتية  البنى  تاأهيل  اإع��ادة  وكلفة  احل��رب 
اطلعت  ال��وزراء،  جمل�س  المانة  بيان  وذك��ر  وال�رضكات. 
عليه "اجلورنال" ان "العالق التقى يف مقر االمانة العامة 
لالطالع  ت�شني  وي  ت�شن  ال�شيني  ال�شفري  الوزراء،  جمل�س 
وحتقيق  االن�شانية  االغاثة  جماالت  يف  التعاون  م�شتوى 
ال�شيني  ال�شفري  واأ�شار  املحررة".  املناطق  يف  اال�شتقرار 
على  بالق�شاء  العراقية  احلكومة  "دور  اىل  اللقاء،  خالل 
تاأهيل  ب��اإع��ادة  ال�شينية  احلكومة  واهتمام  االإره���اب، 
م�شاعدات  تقدميها  خ��الل  م��ن  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س 
للنهو�س بالواقع التعليمي يف املناطق التي عانت �شيطرة 
التن�شيق  "�رضورة  ال�شفري  واكد  االإرهابية".  الع�شابات 
الإي�شال امل�شاعدات، وامل�شاهمة يف اإعادة البناء، واإمكانية 
توقيع اتفاقية بني الطرفني بهذا ال�شدد". من جانبه، رحب 
االمني العام ملجل�س الوزراء، "مببادرة احلكومة ال�شينية 
يف  امل�شاركة  خالل  من  واو�شع  اأكرب  دوراً  منها  متمنيًا 
موؤمتر الكويت املوؤمل عقده بداية العام املقبل بالتعاون 
مع دولة الكويت والبنك الدويل ومب�شاركة وا�شعة من دول 
املناطق  اىل  واال�شتقرار  االعمار  الإعادة  ال�شديقة  العامل 
�شيكون   2018 العام  ان  موؤكدا  م�شرتك،  ب�شكل  املحررة 
عام دعم اال�شتقرار يف املناطق املحررة". واأو�شح العالق 
ان "موؤمتر الكويت �شيبحث الفر�س اال�شتثمارية مل�شاركة 
ا�رضار  كلفة  تقدير  بعد  الر�شينة  االعمار  �رضكات  كربى 
وامل�شانع  التحتية  البنى  تاأهيل  اإع��ادة  وكلفة  احل��رب 
وال�رضكات". وبني االأمني العام ان "التوجه حاليًا �شيكون 
باجتاه اجناز امل�شاريع ال�رضيعة ذات الكلفة القليلة الإعادة 

النازحني باأ�رضع وقت ممكن".
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بغداد_ الجورنال  

)الجورنال( تكشف عن أسباب الحملة األميركية األخيرة المطالبة بحل الحشد الشعبي!! المؤتمر الوطني يدعو إلى مرحلة سياسية جديدة

القضاء يرد طلبين للنزاهة بتصحيح قرار شمول 
محافظ صالح الدين بقانون العفو العام

برلمانية تطالب بإيقاف تعيينات األكراد 
في بغداد

بغداد_ اجلورنال : دعا االأمني العام حلزب املوؤمتر الوطني العراقي اآرا�س حبيب، االأحد، 
اإىل مرحلة �شيا�شية جديدة يقودها جيل �شيا�شّي جديد، م�شددا على �رضورة االنتهاء من 
الق�شايا اخلالفية بني الكتل ال�شيا�شية على طريق طّي �شفحة املحا�ش�شة. وقال حبيب 
يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"، اإن “العملية الدميقراطية لي�شت هدفًا بحدِّ ذاتها بقدر 
ما هي و�شيلة لتحقيق بناء الدولة املدنية املرهونة بعدالة اجتماعية ترتكز على نه�شة 
اقت�شادية �شاملة”، داعيًا اإىل “قيام مرحلة �شيا�شية جديدة يقودها جيل �شيا�شي جديد 
الكتل  الق�شايا اخلالفية بني  “االنتهاء من  اإىل  �شعبه”. ودعا  نف�شه ومع  مت�شالح مع 
عابرة  �شيا�شية  عملية  ببناء  وال�رضوع  املحا�ش�شة،  �شفحة  طّي  طريق  على  ال�شيا�شية 
للكتل واالنتماءات الفرعية، وهذا ما يتفق عليه اجلميع، وقد �شاندته املرجعية الدينية 
واأكد  البالد”.  لهذه  احلقيقي  االأمان  �شمام  اأنها  مواقفها  كّل  يف  اأثبتت  التي  ال�رضيفة 
حبيب، اأن “غاية حزب املوؤمتر الوطني هي قيادة عملية التغيري واإنقاذ البالد، ولي�شت 

احل�شول على املنا�شب احلكومية”.

بغداد_ اجلورنال: قررت الهيئة التمييزية يف رئا�شة ا�شتئناف بغداد، االحد، رد 
طلبي هيئة النزاهة اخلا�شني بت�شحيح قراري �شمول حمافظ �شالح الدين “اأحمد 

عبد اهلل اجلبوري” بقانون العفو العام.
ة اجلزائيَّة  وذكر بيان لهيئة النزاهة اطلعت عليه"اجلورنال" اأن “الهيئة التمييزيَّ
الطلبني  ردَّ  قرَّرت  ة،  اديَّ االحتِّ الر�شافة   – بغداد  ا�شتئناف  حمكمة  رئا�شة  يف 
�شالح  حمافظ  �شمول  قراري  لت�شحيح  النزاهة  هيئة  رئي�س  قبل  من  امُلقدَّمني 
 ،2016″ ل�شنه   27 رقم  العامِّ  العفو  بقانون  اجلبوري(  اهلل  عبد  )اأحمد  الدين 
التي  القانونيَّة  االأخطاء  من  ت�شحيحهما خاليان  املطلوب  “القرارين  ان  مبينة 

ت�شتوجب تقدمي طلب الت�شحيح”.
العفو  قانون  لتنفيذ  الثانية  ة  املركزيَّ اللجنة  بقرار  طعنت  النزاهة  هيئة  وكانت 
اللجنة  بقرار  اأي�شًا  طعنت  كما  بالقانون،  اجلبوريِّ  �شمول  ق��رَّرت  التي  العامِّ 
ة بنظر ق�شايا قانون العفو التي قرَّرت �شموله بالقانون،  ة الثالثة امُلخت�شَّ املركزيَّ
يف حني طعنت الهيئة بقرار اإطالق �رضاح اجلبوريِّ ال�شادر عن قا�شي التحقيق 

؛ لعدم قناعتها بالقرار.  امُلخت�سِّ

بغداد_ اجلورنال  : طالبت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية ن�شيف، االحد، 
احلكومة املركزية باإيقاف وجتميد التعيينات كافة يف املنا�شب االأمنية لالأكراد 
يف بغداد اىل حني ا�شتقرار الو�شع ال�شيا�شي وتراجع م�شعود بارزاين عن توجهاته 
االنف�شالية . وقالت ن�شيف يف بيان اطلعت عليه »اجلورنال« ان “االأحداث التي 
ح�شلت بعد اال�شتفتاء ك�شفت عن نوايا بارزاين لتمزيق خارطة العراق وف�شحت 
االآلية التي ي�شتخدمها للتمهيد لالنف�شال، وهنا تربز م�شكلة يف غاية اخلطورة، 
وهي اأن بغداد مك�شوفة بالن�شبة لالأكراد من الناحية االأمنية لكون الكثري منهم 
ي�شغلون منا�شب ح�شا�شة، ولكون العراق يف مرحلة ما بعد 2003 يدار بطريقة 
تويل  من  الكثريين  مينع  كان  الذي  ال�شابق  النظام  طريقة  عن  تختلف  منفتحة 

منا�شب مهمة ب�شبب انتماءاتهم الع�شائرية والقومية واملذهبية”.
واأ�شافت ان “النزعة االنف�شالية التي يتبناها بارزاين فر�شت علينا واقعًا جديداً 
امنيا  مك�شوف  اليوم  فالعراق  اإليها،  الو�شول  نتجنب  كنا  اىل مرحلة  واأو�شلتنا 
اأمن الدولة من  اأمنيًا بالن�شبة لنا، وم�شاألة  اأربيل مغلقة  بالن�شبة لبارزاين بينما 

اأهم واأخطر امل�شائل بالن�شبة للعراق الذي مير بالعديد من التحديات”.
جتميد  اأو  اإيقاف  العراقية  احلكومة  على  يحتم  الراهن  “الظرف  ان  وتابعت 
التعيينات االأمنية العائدة للكرد وخا�شة اال�شتخباراتية منها، وو�شع اليد على 
جميع املنا�شب االأمنية يف الدولة العراقية التي يتوالها اأ�شخا�س اأكراد اىل حني 

اجنالء االأمور”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلن احلزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين برئا�سة رئي�س 

االقليم املنتهية واليته، م�سعود 
بارزاين، التزام حكومة 

كرد�ستان بالد�ستور حتى وان 
مت رف�س نتائج اال�ستفتاء، 

موؤكدًا ان حل اخلالفات 
مرهون باجللو�س حول 

طاولة واحدة واحلوار بني 

»اجلورنال  ل�  �شنكايل  ماجد  احلزب،  عن  النائب  وقال 
حكومتي  قبل  من  امل�شكلة  الفنية  “اللجان  ان  نيوز«، 
وع�شكرية  امنية  وجهات  قيادات  �شمت  واربيل،  بغداد 
يف  االأطراف  جلميع  منا�شب  حل  اىل  الو�شول  اجل  من 
“جتعل  امله بان  املناطق املختلف عليها”، معربا عن 
اللجان الفنية م�شلحة ال�شعب العراقي باملرتبة االأوىل، 
واربيل  بغداد  حكومتي  بني  امل�شائل  من  الكثري  وحل 
ومنها املطارات واملنافذ احلدودية”. واأ�شاف ان “حل 
حول  اجللو�س  يف  يكمن  واربيل  بغداد  بني  اخلالفات 
حقن  اجل  من  احلكومتني،  بني  واحل��وار  واحدة  طاولة 
“بعدم  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  مطالبًا  الدماء”، 
اللجوء اىل ا�شتخدام القوة”. واأو�شح ان “حكومة اإقليم 
كرد�شتان اأعلنت التزامها بالد�شتور، حتى وان مل يقبل 
حلل  ت�شعى  االإقليم  حكومة  فاإن  باال�شتفتاء،  الد�شتور 
“اللجان  ان  وبني  بغداد”.  مع  احل��وار  عرب  اخلالفات 
اطالق  اإيقاف  بعد  النزاعات  حلل  �ُشكلت  التي  الفنية 
ورف�س  الدماء  بحقن  مطاَلبة  واربيل،  بغداد  بني  النار 
للخروج  واحدة  طاولة  حول  واجللو�س  القوة  ا�شتخدام 
كتلة  وقالت  االأطراف”.    جميع  تخدم  وا�شحة  بروؤية 
النواب  جمل�س  يف  ال�شدري  للتيار  التابعة  االح���رار 
واليتُه(  )املنتهية  كرد�شتان  اقليم  رئي�س  ان   ، العراقي 
م�شعود بارزاين و�شع نف�شه يف موقف اليح�شد عليه بعد 
االحداث التي ن�شبت يف حمافظة كركوك وما يحدث يف 

الوقت اجلاري.
ت�رضيح  الغراوي” يف  “ماجد  الكتلة  عن  النائب  وقال 
كرد�شتان  اقليم  “رئي�س  نيوز«،ان  ل�»اجلورنال  خا�س 
)املنتهية واليتُه( م�شعود بارزاين و�شع نف�شه يف موقف 
ال ُيح�شد عليه بعد ازمة كركوك واالحداث اجلارية االن”، 
م�شتبعداً “جلوء بارزاين اىل ا�شتخدام عنا�رض داع�س يف 
تنفيذ عمليات ارهابية يف بغداد”. واأ�شاف ان “املوقف 

احلوار  دعم  الكردية  الكتل  رغبة  مع  تغري  ال�شيا�شي 
االحتادية  احلكومة  مع  والتعامل  واربيل  بغداد  بني 
حمافظة  يف  واال�شتقرار  االم��ن  ب�شط  يف  وامل�شاهمة 
الغراوي  واأ�شار  عليها”.  املتنازع  واملناطق  كركوك 
اىل ان “القرارات يف اقليم كرد�شتان مل تعد  حم�شورة  
النظر  االنف�شال”،الفتًا  اجراءا�شتفتاء  بعد  بارزاين  بيد 
التعاون  ب�رضورة  ا�شت�شعرت  الكردية  “القوى  ان  اىل 
مع احلكومة االحتادية خالل املدة املقبلة”. كما ك�شف 
املتحدث با�شم وفد اإقليم كرد�شتان املفاو�س “�شعدي 
اأحمد برية”، عن قرب ا�شتئناف املفاو�شات بني بغداد 
واربيل حلل امل�شاكل العالقة بني الطرفني . وقال برية 
الكردي  الوفد  ان”  نيوز«،  ل�»اجلورنال  ت�رضيح  يف 

االأي��ام  غ�شون  يف  بغداد  مع  مفاو�شاته  �شي�شتاأنف 
القليلة املقبلة حلل جميع امل�شاكل العالقة بني االإقليم 
واملركز “. وك�شف عن ” اأبرز امللفات التي �شتطرح يف 
بغداد وهي ق�شية البي�شمركة ورواتبهم وموازنة االإقليم 
وامل�شاركة يف احلكومة والتوافق ال�شيا�شي واملوؤ�ش�شات 
الذي  اال�شتفتاء  مو�شوع  طرح  با�شتثناء  الفيدرالية 
وقف  ان”  اىل  واأ�شار   .“ االإقليم  جانب  من  جمّمدا  يعّد 
اإطالق النار الذي اأعلنه رئي�س الوزراء “حيدر العبادي” 
�شي�شهم يف اجراء حوار مع بغداد “. وبخ�شو�س تعاطي 
املجتمع الدويل ب�“حرية اأكرب” مع انف�شال كاتالونيا 
بع�س  ا�شتغراب  االم��ر  هذا  اث��ار   ، بكرد�شتان  مقارنة 
“القوة”  عن  الدويل  املجتمع  تغا�شي  حيال  املراقبني 

اإقليم  مواطني  مع  ا�شبانيا  حكومة  بها  تعاملت  التي 
الو�شع  �شيكون  هل  مت�شاءلني   ، وحكومتهم  كاتالونيا 
تعامل  ق��د  ال��ع��راق  ك��ان  ل��و  فيما  عليه  ه��و  م��ا  على 
تكتل  )اكرب  القوى  احتاد  عن  النائب  ؟  ذاتها  بالطريقِة 
�شني يف الربملان العراقي( فار�س طه الفار�س قال يف 
حديث ل�»اجلورنال نيوز« اإن “و�شع العراق يختلف عن 
و�شع ا�شبانيا لكونها يف قلب اوروبا وموقعها يعطيها 
واأ�شاف  �شيا�شيًا”.  احل�شبان  يف  تو�شع  كثرية  ميزات 
ان “العراق او اي دولة عربية ا�شالمية  اآخرى ال ميكن 
نظرة  امام  الدولية  القوى  موازين  يف  نف�شها  ت�شع  ان 
بالدول  يثق  ال  “العامل  ان  اىل  االنتباه  الفتًا  العامل” ، 
اال�شالمية وال يف�شح لها جمااًل كبرياً حتى يف �شوؤونها 

اأنه كان من غري املمكن ان  الداخلية “. وتابع الفار�س 
يتعاطف املجتمع الدويل مع العراق ويوافقه باجراءاته 
لوال “احلكمة العالية ” التي ت�رضف بها واأو�شلتنا اىل 
اننا  اىل  م�شرياً   ، اجلميع  باإ�شادة  حظيت  جيدة  نتائج 
دولة  اي  �شده  تقف  مل  قوي  دويل  بتاأييد  نحظى  االن 
العراقية  القيادة  ان ت�رضف  القوى  النائب عن  واأكد   .“
يف مو�شوع كرد�شتان اكرث حكمة من ت�رضف ا�شبانيا 
ولهذا ك�شبنا التعاطف والرتحيب الدويل . ولفت االنتباه 
اعلنا  ان كاتلوينا وبرملانها  ن�شيان  اىل �رضورة عدم  
زالت  وم��ا  كرد�شتان  ذل��ك  تفعل  مل  بينما  االنف�شال 
حتاول ان حت�شل على موافقة بغداد الإجراء احلوار . وعن 
موقف احتاد القوى من انف�شال كرد�شتان اأكد الفار�س 
انه  مبينًا  البداية،  منذ  اال�شتفتاء  �شد  كان  االحتاد  ان 
االزرق  اخلط  حدود  يف  ح�شل  قد  اال�شتفتاء  كان  “لو 
واأ�شار  احلد”.  هذا  اىل  االو�شاع  و�شلت  ملا  لكرد�شتان 
الفار�س اىل اهمية اخلطوة التي اتخذها رئي�س الوزراء ، 
حيدر العبادي، فيما يخ�س ايقاف القتال واملناو�شات 
والبي�شمركه(.  العراقية  القوات   ( الواحد  البلد  ابناء  بني 
اقليم كرد�شتان النه موجود  نلغي  ان  نريد  ،”ال  وتابع 
د�شتوريًا لكننا نرى ان قوات البي�شمركه جتاوزت كثريا 
التي  العراقية  االرا�شي  بقية  ح�شاب  على  وتو�شعت 
خارج حدود كرد�شتان لذلك يجب ان تعود اىل ال�شلطة 
الذي  “التجميد  مقرتح  ان  الفار�س  وقال   . االحتادية” 
تقدمت به كرد�شتان من املمكن ان يكون جيداً اذا كان 
على املدى الطويل ال �شنة اأو �شنتني ويعود اىل امل�شهد 
مرة اآخرى”. واأعلن برملان “كاتالونيا اجلمعة ا�شتقالل 
�شكل  تاأخذ  م�شتقلة  دولة  لي�شبح   اإ�شبانيا  عن  االإقليم 
جمهورية” بح�شور رئي�شه كارل�س بيغدميونت وغياب 
اأعلن  التاريخي  اخلرب  اإعالن  بعد  ومبا�رضة  املعار�شة. 
رئي�س  اإقالة  راخ��وي  ماريانو  اإ�شبانيا  وزراء  رئي�س 
برملان  وحل  وحكومته  بوت�شيمون  كارلي�س  كاتالونيا 

االإقليم، ردا على اال�شتقالل .

خالفات أربيل وبغداد... هل تصل إلى بر األمان بالجلوس حول طاولة واحدة؟!
إعداد _ فاطمة عدنان

يقدم  ان  بامكانه  “العراق  ان  الدعمي،  وا�شاف   
االمم  يف  ال��دائ��م  مندوبه  طريق  عن  احتجاجًا 
بحق  االم��ريك��ي��ة  الت�رضيحات  �شد  امل��ت��ح��دة 
املهند�س  مهدي  ابو  ال�شعبي  احل�شد  يف  القيادي 
حاربت  التي  القيادية  ال�شخ�شيات  من  بو�شفه 
االرهاب على مدى �شنوات”، منتقدا موقف وزارة 
بيانها باخلجول”. اإذ و�شف  العراقية  اخلارجية 
نائب  اتهمت  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
املهند�س  مهدي  اأبو  ال�شعبي  احل�شد  هيئة  رئي�س 
ال�شارع  غ�شب  اث��ار  ال��ذي  االم��ر  ب��االإره��اب��ي، 
حني  يف  االتهامات.  هذه  ملثل  الراف�س  العراقي 
وقوف  اإن  الركابي،  ،وائل  ال�شيا�شي  املحلل  قال 
ال�شاعة  وليد  يكن  مل  ال�شعبي  احل�شد  �شد  امريكا 
اطالقًا، اإذ دائما ما ن�شمع من م�شوؤولني اأمريكيني 
ب�شكل  احلكومة  مطالبة  او  احل�شد  �شد  اتهامات 
تعّده  النها  ال�شعبي  احل�شد  تبعد  اأن  دبلوما�شي 

الركابي  .ولفت  الإي��ران  "عقائديًا"  تابعة  جهة 
االنتباه يف ت�رضيح ل� "اجلورنال" اىل انه عندما 
احل�شد  �شد  االأمريكية  اخلارجية  من  راأي  يطرح 
باطنًا  ايران  ت�شتهدف  انها  معناه  فهذا  ال�شعبي 

وتكيل اليها التهم.
اخلارجية  ت��رد  ان  ���رضورة  على  املحلل  و�شدد 
العراقية على هذه الت�رضيحات وتطالب باالإعتذار 
لهذه املوؤ�ش�شة التي حاربت االرهاب ويفرت�س ان 
تدعم امريكا اي جهة حتارب االرهاب اذا كانت 
اأمريكا  ان  عليه.وراأى  الق�شاء  يف  فعاًل  ج��ادة 
الإي�شال فكرة عدم جدوى موؤ�ش�شة احل�شد  ت�شعى 
واإذا  االإرهابي  داع�س  من  التخل�س  بعد  ال�شعبي 
قواتها  ل��وج��ود  داع��ي  ف��ال  النظرية  ه��ذه  ثبتت 

وم�شت�شاريها االأجانب يف العراق اأي�شًا. 
امريكا  تريده  ال��ذي  االنفتاح  ان  الركابي  واأك��د 
بني ال�شعودية والعراق هو حماولة لبعث ر�شائل 
باأن العراق هو جزء من حمور اأمريكي  بعيداً عن 
حمور املقاومة الذي ي�شم ايران و�شوريا ورو�شيا 

امريكا  جتعل  التي  املبا�رضة  النقاط  هي  وهذه 
ت�شتهدف قادة ف�شائل احل�شد.

بول  االأم��ريك��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  وك���ان  
عر�س  قبول  بغداد  على  "يجب  اإن��ه  اكد  راي��ان، 
مناق�شات  يف  والدخول  كرد�شتان  اإقليم  حكومة 
حول  امل�شتمرة  اأرب��ي��ل  خم��اوف  تعالج  هادفة 
احلكم الذاتي، وح�شة امليزانية الوطنية، وعائدات 
النفط". ورحب رايان يف بيان م�شرتك �شادر من 
رئي�س جمل�س النواب ورئي�س جلنة اال�شتخبارات 
جلنة  ورئي�س  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  ورئي�س 
القوات امل�شلحة، بعر�س حكومة اإقليم كرد�شتان 
بتعليق نتائج اال�شتفتاء مقابل وقف اإطالق النار 
على  حوار  يف  االحتادية  احلكومة  مع  والدخول 
"اال�شتباكات  اأن  الد�شتور. واأ�شاف رايان  اأ�شا�س 
وق��وات  ال�شعبي  احل�شد  ق���وات  ب��ني  امل�شتمرة 
�شد  احل��رب  يف  املكا�شب  تقو�س  البي�شمركة 
داع�س، وتهدد بعودة العراق اإىل موجة جديدة من 
اإيقاف  "�رضورة  على  م�شددا  الطائفي"،  العنف 

اإراقة الدماء". واأكد اأن "احل�شد ال�شعبي لي�س لديه 
مبينا  وم�شتقر"،  وموحد  �شلمي  عراق  يف  مكان 
العراقية  احلكومة  ت�شتجيب  اأن  االأهمية  "من  اأنه 
لقلق وزير اخلارجية االأمريكي، ريك�س تيلر�شون، 
ت�شعر  حيث  ال�شعبي،  احل�شد  واأن�شطة  دور  ب�شاأن 
وا�شنطن بقلق بالغ اإزاء تورط اإيران يف العمليات 
عن  م�شوؤولة  القوات  ه��ذه  كانت  فقد  االأخ���رية، 
انتهاكات رهيبة، مبا يف ذلك وفاة االأمريكيني". 
اآر  اإت�س  االأمريكي،  القومي  االأمن  م�شت�شار  وكان 
كردية  مبنطقة  بالده  التزام   ، جدد  ماكما�شرت، 
اإيران  اأن  اإىل  م�شريا  موحد،  عراق  اإطار  يف  قوية 
"ا�شتغلت االنق�شام داخل حكومة اإقليم كرد�شتان 
وحزب االحتاد الوطني الكرد�شتاين". متهما ايران 
احلكومة  �شيطرة  خارج  تعمل  جماعات   باإن�شاء 
العراقية واأعتقد اأن ما ينوي االإيرانيون القيام به 
هو ا�شتخدام هذه اجلماعات عندما حتني الفر�شة 
للدفع مب�شالح اإيران، وقد راأينا هذا يف رد فعلها 

على ا�شتفتاء الكرد". 
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