
اعلن النائب جا�سم حممد جعفر، االثنني، توافق ثالث دول 
يف  حمافظتني،  وتلعفر  والطوز  تركمانية  كركوك  لتكون 
للرتكمان  كركوك  حمافظ  من�سب  يكون  باأن  طالب  حني 
وقال  للكرد.  املحافظة  جمل�س  ورئا�سة  للعرب  ونائبه 
"الهيئة  ان  "اجلورنال"  عليه  اطعت  بيان  يف  جعفر 
يف  اجتماعا  عقدت  العراق  لرتكمان  العليا  التن�سيقية 
العا�سمة الرتكية انقرة، مع الرئي�س رجب طيب اردوغان"، 
الرتكمانية  للتن�سيقية  االول  االجتماع هو  "هذا  ان  مبينا 
مع اردوغان، وجاء بعد اجتماع االخري مع رئي�س الوزراء 
ممتاز،  االجتماع  "هذا  ان  وا���س��اف  العبادي".  حيدر 
م�ستقبل  عن  و�سوح  بكل  فيه  ت�ساوروا  املجتمعني  الن 
يف  اتخاذها  امل��راد  اال�سرتاتيجية  واالم���ور  الرتكمان 
ال�سنوات اخلم�س املقبلة"، م�سريا اىل ان "االجتماع مت بعد 
ب�سط �سيادة القانون يف املناطق املختلف عليها من قبل 

احلكومة االحتادية".
وتركيا  عراقيا  تاأييدا  مل�سوا  "الرتكمان  ان  جعفر  وتابع 
وجعلها  كركوك  يف  ال�سيا�سي  مل�ستقبلهم  وامميا  وايرانيا 
حمافظتني،  وتلعفر  ط��وز  ق�سائي  وجعل  تركمانية، 
ال�رشاكة واالدارة االأمنوذجية يف هذه  ودورهم يف ايجاد 
بني  اجلديدة  ل�"العالقة  ارتياحه  عن  معربا  املناطق"، 
العراق وتركيا وتذليل الكثري من العقبات وفتح افاق عمل 

جديدة من التعاون االقت�سادي وال�سيا�سي".
مطالبًا  للرتكمان"،  الرتكي  ب�"املوقف  جعفر  وا���س��اد 
للعرب  ونائبه  للرتكمان  كركوك  حمافظ  من�سب  ب�"جعل 
بال�رشاكة  تتم  وادارتها  للكرد  املحافظة  جمل�س  ورئا�سة 
والتوافق وفق ما جاء يف املادة ٢٣ يف قانون ٣٦ ل�سنة 
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بغداد_ الجورنال 

واشنطن وباريس قادتا سيناريو نهاية بارزاني.. قريبًا حوار بين بغداد وأربيل لحسم الملفات بصفقة واحدة  مكتب العبادي يدعو إلى االلتزام بالقانون والنظام 
في كردستان

الحكم بالسجن على محافظ دهوك السابق الختالسه 
أمواال عامة

المحكمة االتحادية ترد طعن الجميلي بشأن 
استجوابه في البرلمان

بغداد_ اجلورنال: دعا مكتب رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، االثنني، اىل االلتزام 
اخلالفات  تاأثري  منع  اأهمية  اىل  النظر  الفتًا  كرد�ستان،  اإقليم  يف  والنظام  بالقانون 
ال�سيا�سية على املواطنني. وقال بيان ملكتب العبادي اطلعت عليه "اجلورنال" نتابع عن 
كثب تطورات االحداث يف اإقليم كرد�ستان وما ح�سل من اعتداءات على مقار االحزاب 
اإحداث فو�سى وا�سطرابات يف اربيل ودهوك وهو  وكذلك على االعالميني وحماوالت 
"االلتزام  اىل  املكتب  ودعا  هناك".  العام  وبالو�سع  االقليم  يف  مبواطنينا  ي�رش  امر 
الكردي  املواطن  على  ال�سيا�سية  اخلالفات  تنعك�س  ال  وان  والتهدئة  والقانون  بالنظام 
الذي ت�رشر كثريا نتيجة هذه املمار�سات". واكد ان "احلكومة االحتادية حري�سة على 
وحماية  املواطنني  اجل  من  وتعمل  العراق  حمافظات  جميع  يف  االو�ساع  ا�ستتباب 
برملان  متظاهرين  اقتحام  بعد  اأمنية  فو�سى  كرد�ستان،  اإقليم  و�سهد  م�ساحلهم".  
التنفيذية  الثالث  ال�سلطات  اإىل  الرئي�س  نقل �سالحيات  ي�سهد جل�سة  كان  الذي  االإقليم 
والت�رشيعية والق�سائية. كما اأحرق اآخرون مقار حلزبي "االحتاد الوطني الكرد�ستاين" 
و"حركة التغيري" يف حمافظة دهوك، ما دفع رئي�سة كتلة "حركة التغيري" يف الربملان 
بينما طالب  ب�"االإرهابي" بامتياز،  العمل  الواحد، اىل و�سف هذا  العراقي، �رشوة عبد 
"االحتاد الوطني الكرد�ستاين" بالتحقيق يف مالب�سات حرق مقره وتدمري اإذاعة "ا�ستي" 

التابعة له.

بغداد_ اجلورنال: اأ�سدرت حمكمة اجلنايات املخت�سة بق�سايا النزاهة، االثنني، 
اأموااًل عامة. وقالت دائرة  حكما بال�سجن على حمافظ دهوك ال�سابق الختال�سه 
النزاهة  بق�سايا  ة  امُلخت�سَّ اجلنايات  "حمكمة  اإن  النزاهة،  هيئة  يف  التحقيقات 
اأ�سدرت حكمًا غيابيًا يق�سي ب�سجن حمافظ دهوك ال�سابق )متر رم�سان فتاح( 
ته من  مدَّة ع�رش �سنواٍت". واأ�سارت الدائرة، اإىل اأن "امُلَدان الهارب مل ُيِعْد ما بذمَّ
التهمة من  دت وقائع  تاأكَّ لدهوك(، وقد  العمل )حُمافظًا  ٍة حال تركه  اأمواٍل عامَّ
الذي  التحقيقيِّ  املجل�س  وتفا�سيل  امُلتَّهم،  دائرة  من  امُلقدَّمة  ال�سكوى  خالل 
اأو�سى باتِّخاذ االإجراءات القانونيَّة بحقِّه"، مو�سحة اأن "�سعبة التدقيق اخلارجيِّ 
يف هيئة النزاهة حددت قيمة ال�رشر الذي اأحدثه امُلتَّهم باملال العام". وتابعت، 
بحقِّه،  القب�س  اأمر  اإ�سدار  ن  ت�سمَّ املدان  بحق  ال�سادر  الغيابي  احلكم  "قرار  اأن 
للجهة  احلقِّ  واإعطاء  املنقولة،  وغري  املنقولة  اأمواله  حجز  فقرتي  عن  ف�ساًل 
واأو�سحت  القطعيَّة".  الدرجة  القرار  اكت�ساب  حال  التعوي�س  بطلب  امُلت�رشِّرة 
ُيعاَقُب  على،  ت  ن�سَّ العراقيِّ  العقوبات  قانون  من   315 ة   "املادَّ اأن  الدائرة، 
بال�سجن كلُّ موظٍف اأو ُمكلٍَّف بخدمٍة عامٍة اختل�س اأو اأخفى مااًل اأو متاعًا اأو ورقًة 

ا ُوِجَد يف حيازته". ُمثبتًة حلق اأو غري ذلك ممَّ

اأعلن مدير املكتب االإعالمي للمحكمة االحتادية العليا ايا�س  بغداد_ اجلورنال: 
ال�ساموك، االثنني، اأن املحكمة ردت طعني وزير التخطيط والتجارة وكالة �سلمان 

اجلميلي ب�ساأن ا�ستجوابه من قبل الربملان. 
وقال ال�ساموك يف بيان �سحفي اطلعت عليه "اجلورنال" اإن "املحكمة االحتادية 

العليا عقدت جل�ستها، ونظرت عدداً من الدعاوى املدرجة على جدول اعمالها".
واأ�ساف ان "دعوتني مت ردهما تتعلق بطعن وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة، 

ا�سافة اىل وظيفته، على قرار جمل�س النواب با�ستجوابه".
النائبة  قبل  من  الربملان  يف  ا�ستجوابه  ب�ساأن  طعنًا  قدم  اجلميلي  اأن  اإىل  ي�سار 

عالية ن�سيف، وردت املحكمة االحتادية يف �سهر اآيار املا�سي طعنه.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

دخل اقليم كرد�ستان العراق 
خالل ال�ساعات االخرية يف 

ا�سطرابات �سيا�سية واأمنية 
�سهدت اقتحام ان�سار بارزاين 

مبنى الربملان وحرق مقار 
االحزاب املناف�سة، يف حني 
دعت احلكومة اجهزة االمن 
اىل ال�سيطرة على االو�ساع 

و�سط مطالبات بتدخل اممي .

م�سعود  كرد�ستان  اقليم  رئي�س  ان�سار  وهاجم 
االربعاء  من�سبه  عن  تنحيه  اعالنه  اثر  ب��ارزاين 
ن��واب  على  اع��ت��داء  عمليات  ل��ي��ق��ودوا  امل��ا���س��ي، 
الوطني  االحت��اد  حلزب  مقار  وحرق  و�سحافيني 
مدن  م��ن  ع��دد  يف  التغيري  وح��رك��ة  الكرد�ستاين 
االقليم. كما اعتدى ان�سار بارزاين لدى اقتحامهم 
مبنى الربملان على بع�س النواب من كتلة التغيري 
وطواقم القنوات الف�سائية بينما �سمع دوي اطالق 

ر�سا�س رجال االمن من داخله.
م�سادر عراقية حتدثت عن هذه التطورات اخلطرة 
التي ي�سهدها االقليم، فقالت ان ما يح�سل االن يف 
اربيل ودهوك من احراق ملقار االحزاب واختطاف 
وب�سورة  �رشيعة  عودة  هو  ال�سيا�سية  لل�سخ�سيات 
اربيل  ادارت��ي  توحيد  قبل  ما  ظ��روف  اىل  معلنة 
ورمبا  لالإقليم  موحدة  حكومة  يف  وال�سليمانية 
يف  ذلك  قبل  االقليم  �سهدها  التي  العنف  لدوامة 

منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي.
يف  اجهزتها  االقليم  امن  قوات  و�سعت  حني  ويف 
انذار ق�سوى ودعت منت�سبيها اىل االلتحاق  حالة 
كرد�ستان  اقليم  حكومة  رئا�سة  دعت  مبقارهم، 
وعدم  الو�سع  على  ال�سيطرة  اىل  االأمنية  االجهزة 

ال�سماح للتجاوزات على املقار احلزبية . 
بيان  يف  االقليم  يف  احلكومة  رئا�سة  وق��ال��ت 
حم��اوالت  �سهدت  االقليم  مناطق  من  "عدًدا  اإن 
ودع��ت  املواطنني"..  قلق  يف  ت�سببت  فو�سوية 
الو�سع  على  "ال�سيطرة  اىل  االمنية  االأج��ه��زة 
احلزبية  املقار  على  جتاوزات  الأي  ال�سماح  وعدم 
من  وحذرت  وال�سيا�سية".  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
خلق  حت��اول  بالفو�سوية  و�سفتها  اي��اٍد  وج��ود 

الفو�سى والعنف.

العقوبات  ب���اإن���زال  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  وه����ددت 
القانونية بحق اال�سخا�س الذين يقفون وراء هذه 
االأمن  اىل احلفاظ على  املواطنني  داعية  االأعمال، 

والتعاون مع االأجهزة االمنية".
من جهته، حذر جمل�س اأمن اقليم كرد�ستان من اأي 
اعتداء على اأي مقر حزبي يف االقليم.. وقال: "نحذر 
كل من يعتدي على مقر حزبي برّدة �سديدة".. داعًيا 
مدنهم  على  "احلفاظ  اإىل  كرد�ستان  اقليم  �سكان 
"الوقوف  ب�  االقليم  مواطني  ونا�سد  ومناطقهم". 

يف وجه من يريدون اإثارة فتنة يف كرد�ستان".
يف  ال�سيا�سية  القوى  مواقف  يخ�س  ما  يف  ام��ا 
االقليم، فقد نا�سد رئي�س كتلة اجلماعة االإ�سالمية 
والدولية  احلكومة  اجلهات  ر�سيد  حمة  النيابية 

داخل  املحا�رش  بابري  علي  اجلماعة  اأمري  باإنقاذ 
منزله يف اأربيل من قبل جماعات موؤيدة لبارزاين. 
للحزب  ت��اب��ع��ون  م��ت��ظ��اه��رون  "حا�رش  وق���ال: 
منزل  ب��ارزاين  بزعامة  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
بينما  باحلجارة  منزله  ورم��وا  بابري  علي  ال�سيخ 
اإىل جانبهم  تقف قوات تابعة للحزب للدميقراطي 

متفرجة من دون تدخل الإنقاذ املوقف".
ورئي�س  احلاكم  الطرف  التغيري  حركة  وحّملت 
م�سوؤولية  االأمنية  واملوؤ�س�سات  ال���وزراء  جمل�س 
وال�سحافيني  الربملانيني  حياة  على  احل��ف��اظ 
االأط���راف  جميع  وم��ن��ازل  مقار  حماية  وك��ذل��ك 
ال�سيا�سية تزامنًا مع ما يح�سل يف اأربيل. وطالبت 
الدولية يف  واملمثليات  القن�سليات  احلركة جميع 

على  وال�سغط  قرب  عن  الو�سع  مبراقبة  االقليم 
اجلهة احلاكمة الإنهاء الفو�سى .

من جانبه، طالب املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني 
الكرد�ستاين بزعامة الرئي�س الراحل جالل طالباين 
املكتب ال�سيا�سي للدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة 
بارزاين بتو�سيٍح حول احراق مقر جلنة تنظيمات 
جمموعة  ان  اىل  وا�سار  زاخ��و.  ق�ساء  يف  االحت��اد 
تنظيمات  جلنة  مقر  باإحراق  قامت  املخربني  من 
اآ�ستي  راديو  وكذلك  الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد 
بتو�سيح  مطالبًا  زاخو  ق�ساء  يف  للحزب  التابع 

عاجل من حزب بارزاين ب�ساأن هذا احلادث .
العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  نائب  طالب  كما 
املتحدة  االأمم  بعثة  رئي�س  من  حممد  �سيخ  اآرام 

يف العراق يان كوبي�س بالتدخل العاجل وال�سغط 
النواب  اأرواح  حلماية  اأربيل  يف  ال�سلطات  على 
وال�سحافيني الذين مت الهجوم عليهم داخل مبنى 

برملان كرد�ستان.
هاتفيًا  نف�سه  ال��وق��ت  يف  حممد  �سيخ  وات�سل 
ال��ع��راق  يف  وال��ربي��ط��اين  االأم��ريك��ي  بال�سفريين 
اأربيل  مدينة  يف  احلا�سلة  التطورات  اآخر  لبحث 
ال�سيما بعد الهجوم على مبنى الربملان واالعتداء 
التدخل  اىل  ال�سفريين  داعيًا  النواب"..  بع�س  على 
اأجل  من  اأربيل  يف  ال�سلطات  على  لل�سغط  العاجل 

احلفاظ على اأرواح وحياة النواب وال�سحافيني.
انه  ر�سميا  ب��ارزاين  اعلن  املا�سي،  االح��د  وي��وم 
االربعاء  كرد�ستان  اقليم  رئا�سة  عن  �سيتنحى 
القليم  رئي�ًسا  لواليته  التمديد  ا  راف�سً املقبل 
ال�سهر املقبل  التي تنتهي يف االول من  كرد�ستان 
الربملان  اىل  ر�سالة  ن�س  يف  ب���ارزاين  وق��ال   ..
اأرف�س  فاإنني  االقليم،  رئي�س  ملن�سب  "بالن�سبة 
ا�ستمراري يف املن�سب بدءا من مطلع ال�سهر املقبل 
يجوز  وال  االقليم  رئا�سة  قانون  تعديل  يجوز  وال 
متديد عمر رئا�سة االقليم، يجب ان تعقدوا اجتماًعا 
باأ�رشع وقت وحل امل�ساألة من اأجل اال يحدث فراغ 
قانوين يف مهام و�سلطات رئي�س االإقليم، و�ساأبقى 

اأنا كبي�سمركة".
وانتهت والية بارزاين الذي يعد اول رئي�س لالقليم 
عامني  الرئا�سية  واليته  متديد  ومت   2013 عام 
ب�سبب احلرب �سد تنظيم داع�س الذي احتل ارا�سي 

وا�سعة من العراق يف �سيف عام 2014.
يف حني حذر رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي 
احلدودية  املنافذ  ت�سليم  عدم  خطورة  من  االكراد 
تركيا  امل�سدَّر عرب  النفط  منها  التي مير  واملعابر 
اىل ال�سلطات االحتادية موؤكًدا ان ذلك �سيت�سبب يف 

تفاقم االزمة بني بغداد واأربيل.

كردستان تواجه االنهيار.. مطالب بالسيطرة على األمن وبتدخل دولي
بغداد_ متابعة

كدائرة  االإقليم  رئا�سة  ديوان  على  االإبقاء  �سيتم  كما   
يف  املقبلة  االنتخابات  اإج���راء  حتى  بروتوكولية 
"احلزب  كتلة  رئي�س  واأعلن   .2018 حزيران  يونيو/ 
موؤمتر  يف  خو�سناو،  اأوميد  الكرد�ستاين"،  الدميقراطي 
هو  البارزاين  عند  من�سب  "اأقد�س  اأن  االأحد،  �سحايف 
العمل كمقاتل �سمن �سفوف الب�سمركة، و�سي�ستمر يف 
امل�ستقبل زعيمًا كرديًا ومقاتاًل يف الب�سمركة" على حد 
اإ�سناد املنا�سب املهمة يف االإقليم،  قوله. فعليًا، فاإن 
مثل الب�سمركة وجمل�س االأمن والت�سكيالت التي مت�سك 
بامللف االأمني والع�سكري فيها، اإىل حكومة كرد�ستان، 
ال ميكن اعتباره بجديد، اإذ اإن كاًل من م�رشور ومن�سور 
مفا�سل  مي�سكون  البارزاين،  م�سعود  اأبناء  وم�سطفى، 
رئي�س  مع  �سنوات،  منذ  والت�سكيالت  االأج��ه��زة  تلك 
احلكومة، نيجريفان البارزاين، ابن جنل م�سعود، واأحد 
عن  النائب  وق��ال  العراق.  عن  االنف�سال  دع��اة  اأب��رز 
مثنى   ، النيابية  الكرد�ستاين  اال�سالمي  االحتاد  كتلة 
اأمني ، اإن االجواء االآن غائمة يف كرد�ستان ، مبينًا اأن 
االإقليم  الكرد�ستاين )رئي�س  الدميقراطي  رئي�س احلزب 

ال�سلطة بطريقة  ال�سابق( ،م�سعود بارزاين، �سيبقى يف 
الدميقراطي  احل��زب  قيادته  طريق  عن  مبا�رشة  غري 

الكرد�ستاين وهو احلزب احلاكم االول يف االقليم.
الغاء   " "اجلورنال"،اأن  ل���  ت�رشيح  يف  وا���س��اف 
الثالث  املوؤ�س�سات  على  �سالحياته  وتوزيع  من�سبه 
�سطوة  غياب  يعني  ال  )ت�رشيعية،ق�سائية،تنفيذية( 
اإذ  اإدارته لل�سلطة فيها  اإيقاف  بارزاين عن االقليم وال 
مل  واإن  حتى  اال�سا�سية  ال�سيا�سية  الوجوه  من  �سيبقى 

يكن يف ال�سلطة ب�سورة مبا�رشة ور�سمية .
وتابع اأمني ،"ب�سبب نفوذ بارزاين وعالقاته اخلارجية 
يف  ال�سيا�سي  بامل�سهد  متحكمًا  �سيبقى  املتينة 
كرد�ستان ، الفتًا االنتباه اىل ان ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
املوؤثرة غالبًا ال تتوىل من�سبًا د�ستوريًا مبا�رشة وامنا 
معممة  خطرة  ق�سية  وه��ذه  ال�ستار  وراء  من  حتكم 
اأعتقد  وقال،"ال    . املكونات  كل  ويف  العراق  كل  يف 
يرتك  ال�سلطة  ي��رتك  من  ان  ال��ع��راق  يف  املمكن  من 
االمور  يحرك  يبقى  وال  اي�سًا  وال�سالحية  امل�سوؤولية 
اال�سالمي  النائب عن االحتاد  ال�ستار".واأكد  من خلف 
ان االقليم لن يتوقف على بارزاين وبا�ستطاعته اإدارة 
احلكومة  موقف  وع��ن  املقبلة.  املرحلة  يف  �سوؤونه 

الغاء اال�ستفتاء يف مقابل  االإحتادية واإ�رشارها على 
"هناك  اإن  اأم��ني  ق��ال  كرد�ستان  مع  بحوار  القبول 
الدميقراطية  فبح�سب  امل�ساألة  هذه  يف  قانونيًا  جهاًل 
قرار  اال  ُيلغيه  ال  ال�سعب  ق��رار  العاملية  والقوانني 
عليه  ت�رشف  اخر  ا�ستفتاء  طريق  عن  اأي  لل�سعب  اآخر 
من  اكرث  متتلك  ال  كرد�ستان  ان  مو�سحًا   ، احلكومة 
اعلى  او  مثله  ب�سيء  يلغى  فال�سيء  اال�ستفتاء،  جتميد 

منه، م�سدداً" حكومة بغداد تطلب امل�ستحيل". 
حممد   ، الوطني  التحالف  عن  النائب  اأكد  جانبه،  من 
اللكا�س، ان ال تفاو�س وال حوار مع كرد�ستان اإال يف 
حال تنفيذها ل�رشط بغداد ب�ساأن الغاء احلوار ، مبينًا 
اأن هذا مطلب �سيا�سي �سعبي لن يتغري حتت اية ظروف 
واالأزمات  كرد�ستان  يف  احلا�سلة  الت�سعيدات  وعن   .
التي ن�سبت يف برملانه ف�سل اللكا�س ان يتحفظ على 
راأيه يف املو�سوع ، قائاًل يف ت�رشيح ل�"اجلورنال" ان 
التعليق عليه من �ساأن الكتل الكردية . من جانبه، قال 
االإقليم  )رئي�س  اإن  الها�سمي،  واثق  ال�سيا�سي  املحلل 
�سيا�سية  �سغوطات  تلقى  ب��ارزاين  م�سعود  ال�سابق( 
ت�سمن  بلعبة  قام  لكنه  املن�سب  يرتك  ان  اجل  من 
"غري  لعبة  انها  من  الرغم  على  املن�سب  يف  بقاءه 

بني  االقليم   رئي�س  �سالحيات  فتوزيع  د�ستورية" 
فيها  الق�سائية واحلكومة ال يوجد  وال�سلطة  الربملان 

ن�س د�ستوري .
،"�سيبقى  ل�"اجلورنال"  ت�رشيح  يف  واث��ق  وت��اب��ع 
وحتى  البي�سمركه  ل��ق��وات  ال��ع��ام  القائد  ال��ب��ارزاين 
االقليم  رئي�س  الن  د�ستوريًا  ممكنة  غري  احلالة  هذه 
كثري  ان  موؤكداً   ،  ." امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  هو 
اإقليم  يف  القادمة  املرحلة  يف  �سيكون  احل��راك  من 

كرد�ستان.
يف  الكرد�ستانية  اال�سالمي  االحت��اد  كتلة  وك�سفت 
اقليم  رئي�س  خليفة  ع��ن  ال��ع��راق��ي،  ال��ن��واب  جمل�س 
لتويل  ب��ارزاين  م�سعود  واليتُه(  )املنتهية  كرد�ستان 
القانوين  ال�رشط  اىل  ا�سارت  حني  يف  االقليم،  رئا�سة 

اللغاء ا�ستفتاء االنف�سال.
اأمني" يف ت�رشيح خا�س  "مثنى  الكتلة  رئي�س  وقال 
ل�»اجلورنال«،ان "عائلة م�سعود بارزاين �ستبقى حتكم 
بارزاين  "واليه  ان  كرد�ستان"،م�سيفًا  اقليم  �سلطة 
للحزب  رئي�سًا  �سيبقى  ولكنه  اي��ام  خ��الل  �ستنتهي 
على  نافذه  كلمتُه  و�ستكون  االقليم  يف  االول  احلاكم 

احلكومة من خالل خليفته رئي�س احلكومة القادم".
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