
“حترير  ان  ال�سبت،  ال�سيهود،  حممد  النائب  الوطني  التحالف  ع�سو  اكد 
مناطق كركوك و�سهل نينوى من دن�س ع�سابات بارزاين �سيحد من دخول 
بيان  يف  ال�سيهود  وقال  واملف�سدين”.  الف�ساد  على  ويق�سي  االرهابيني 
كافة  العراقية  االرا�سي  لتحرير  االوان  “اآن  انه  »اجلورنال«  عليه  اطعت 
اب�سع  ومار�ست  ف�سادا  باالر�س  وعاثت  بارزاين  ع�سابات  احتلتها  التي 
والرتكمان  العرب  ابناء  واالنتهاك بحق  وال�رسقة  والتهجري  القتل  جرائم 
بارزاين  “ع�سابات  ان  وا�ساف  ودياىل”.  ونينوى  كركوك  يف  واالكراد 
متادت يف تنفيذ جرائمها بحق ال�سعب الكردي املغلوب على امره ومتددت 
التاآمرية  اخلبيثة  �سفقاتها  م�ستغلة  العراق  �سمايل  مناطق  احتاللها  يف 
مع داع�س �سد العراق املوحد وامل�ستقر”. واو�سح ان “بارزاين وع�ساباته 
مواطن  اأي  ميلك  فال  طويلة  ل�سنوات  الكردي  ال�سعب  �سدور  على  جثمت 
كردي احلرية يف ابداء الرف�س والنقد لل�سيا�سات الديكتاتورية والعن�رسية 
واملمار�سات االجرامية النه اما ان ُيقتل او ينفى خارج االقليم ومن ثم 
هي  والكردية  والرتكمانية  العربية  العراقي  ال�سعب  مكونات  انقاذ  فان 
لتخلي�س  م�سوؤولية وطنية واخالقية تقع على عاتق احلكومة االحتادية 
حت�ّسد  ومتاآمرة  و�سارقة  ومنفلتة  متمردة  ع�سابات  من  و�سعبه  العراق 
والعن�رسي  الطائفي  والغلو  واحلقد  بالكراهية  ال�سعب  ابناء  وتعبء 
 .“ الكردي  املواطن  اهلية اخلا�رس فيها هو  البلد اىل حرب  والقومي جلر 
 2014 6 حزيران  قبل  ما  اىل  العراق  اعادة  “يجب  انه  ال�سيهود  وتابع 
والتي  واملتاآمرة  الفا�سدة  بقياداته  النظر  اعادة  الكردي  ال�سعب  وعلى 
الذهاب  ثم  ومن  ليفي،  واليهودي  زادة  خليل  بيد  الكرد  رق��اب  �سلمت 
بارزاين  فو�سى  ا�سا�س  على  قائم  جمهول  م�ستقبل  اىل  الكرد  بطموحات 
ال�سلطة و�رسقة  البقاء يف  التي ي�سعى من خاللها اىل  واحالمه املري�سة 
ال�سعب وحتويلها اىل ح�ساب اال�رسة احلاكمة وبع�س املتواطئني  ثروات 

واملرتزقة الذين ي�سعون لتدمري العملية ال�سيا�سية يف العراق”.
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بغداد_ الجورنال   

مفاجأة بانتظار حكومة اإلقليم والطالبانيون يتهمون حزب بارزاني بالتصعيد في كركوك نواب البصرة يهددون بمقاطعة جلسات 
البرلمان في حال لم تلب مطالبهم

عالوي يدعو إلى لقاء وطني لنزع فتيل 
األزمة بين بغداد وأربيل

وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى غربي األنبار 
لتحرير قضائي راوه والقائم

املحافظة  نواب  اأن  ال�سبت،  العبودة،  رحاب  الب�رسة  عن  النائبة  اأعلنت  اجلورنال:   بغداد_ 
الب�رسة  اأن  التي ميثلونها، موؤكدة  اأكرث على ما تعانيه حمافظتهم  ال�سرب  مل يعد باإمكانهم 
ت�سدير  عن  الناجتة  املخاطر  بحجم  قيا�سا  امل��وارد  من  ح�س�سها  على  ح�سوال  االأقل  هي 
النفط واالإ�سعاعات النووية، يف حني هددت مبقاطعة جل�سات الربملان اإذا مل تلبى مطالبهم. 
اأمام مقر جمل�س  التي مت تنظيمها،  الوقفة االحتجاجية  العبودة يف بيان لها خالل  وقالت 
اأنها ا�سطوانة لكون  "اإننا ال نريد العزف على ما قد يراه االآخرون على  النواب يف الب�رسة، 
والهواء  املاء  �سوى  ولكنها مل حت�سل  العراقيني  لكل  والرفاه  التي متنح اخلري  الب�رسة هي 
باأقل ما ميكن ملحافظة عراقية احل�سول عليه من  اأن نطالب  امللوثني، بل نريد هذه املرة 
حقوق املواطنة ولي�س بقدر ما متلكه اأو تعطيه من خريات". واأ�سافت، اأن "نواب املحافظة مل 
يعد باإمكانهم ال�سرب اأكرث على ما تعانيه حمافظتهم التي ميثلونها"، م�سرية اىل اأن "الب�رسة 
ثبت باالأدلة القاطعة، اأنها االأقل ح�سوال على ح�س�سها من املوارد حتى لي�س بالقيا�س اىل 
االإ�سعاعات  �سعيد  على  عانته  ما  اىل  باالإ�سافة  النفط  ت�سدير  عن  الناجتة  املخاطر  حجم 
النووية". واأو�سحت، اأن "نواب الب�رسة اأمهلوا الربملان اأ�سبوعًا لل�سغط على احلكومة ل�رسف 
مبلغ 500 مليون دوالر املخ�س�سة مل�ست�سفى الب�رسة اأ�سوة باملخ�س�سات نف�سها مل�ست�سفى 

فت يف الكتاب نف�سه. الر�ساد ومدينة الطب التي �رسُ

لنزع  لقاء وطني  اىل  ال�سبت،  اياد عالوي،  اجلمهورية  رئي�س  نائب  دعا   : اجلورنال  بغداد_ 
بينها  من  اجلانبني  بني  العالقة  والق�سايا  اخلالفات  وحل  واأربيل  بغداد  بني  االزمة  فتيل 
ق�سية املناطق املتنازع عليها. وقال عالوي يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال" اإن "دعوات 
احلوار التي اطلقها رئي�س االإقليم واالخوة يف االحتاد الوطني الكرد�ستاين واالخوة يف التغيري 
واالأخ برهم �سالح، وكذلك ت�رسيحات رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي والتي رف�س فيها 
املناطق  وبحث  الثنائية  احل��وارات  بدء  ت�ستدعي  الراهنة،  االأزم��ة  حلل  القوة  اىل  االحتكام 
املختلف عليها حتت �سقف الد�ستور لنزع فتيل التوتر والو�سول اىل حلول عاجلة". واأ�ساف 
"اننا ننتهز الفر�سة اليوم لنوؤكد �رسورة موازاة احلوارات الثنائية بني بغداد واربيل بلقاء 

وطني عاجل لو�سع خارطة طريق وا�سحة مل�ستقبل العملية ال�سيا�سية".
وتابع ان "امل�سوؤولية التاريخية تتطلب من جميع االأطراف حتركًا عاجاًل لتهدئة االأو�ساع 
لن  ما  وهو  اليوم،  �سعبنا  ابناء  يعي�سها  التي  التحديات  ظل  يف  والتوتر  التاأزم  فتيل  ونزع 
يتحقق اال وفق حوار حقيقي و�سفاف �سمن اطار بناء عراق احتادي دميقراطي موحد وهو ما 

دعونا اليه بادئ االمر ونكرر دعوتنا اإليه االن".

بركات  راج��ع  االنبار  حمافظة  جمل�س  يف  االمنية  اللجنة  ع�سو  اأعلن  متابعة:  بغداد_ 
االنبار  غربي  اال�سد  عني  قاعدة  اىل  كبرية  ع�سكرية  تعزيزات  و�سول  ال�سبت،  العي�ساوي، 
ا�ستعدادا ل�سن حملة امنية وا�سعة النطاق لتحرير ق�ساءي راوه والقائم من �سيطرة “داع�س”. 
“تعزيزات ع�سكرية كبرية و�سلت اىل قاعدة عني  اإن  وقال العي�ساوي يف ت�رسيح �سحفي ، 
والقائم  راوه  ق�ساءي  ال�ستعادة  النطاق  وا�سعة  ل�سن هجوم  ا�ستعدادا   ، االنبار  غربي  اال�سد 
االيعاز  االمنية تنتظر  “القوات  اأن  االنبار من ع�سابات داع�س االجرامية”. وا�ساف  غربي 
من القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي للبدء باحلملة االمنية مب�ساندة جميع �سنوف 
املناطق  يف  االمن  انهيار  منذ  االو�سع  هي  �ستكون  “احلملة  اأن  مبينا  االمنية”،  االجهزة 
قادة  اعداد كبرية من  بالتزامن مع هروب  تاأتي  “احلملة  اأن  العي�ساوي،  واو�سح  الغربية”. 
وعنا�رس داع�س اىل االرا�سي ال�سورية، يف حني �سن طريان اجلي�س غارات عنيفة ا�ستهدفت 
املناطق  اىل  و�سوال  االنبار  غرب  اق�سى  القائم  ق�ساء  من  االجرامي  التنظيم  امداد  طرق 
قادة  مع  متوا�سلة  اجتماعات  جُتري  االمنية  “القيادات  اأن  اإىل  وا�سار  املحررة”.  الغربية 
اىل  االنبار و�سوال  ا�ستعداداتها متهيدا القتحام مناطق غربي  الع�سكرية ملناق�سة  القطعات 

ال�رسيط احلدودي الذي يربط العراق ب�سوريا”. 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اعرب نائب املمثل اخلا�ص 
للأمني العام للأمم املتحدة 

يف العراق، جورجي 
بو�سنت، ال�سبت، عن �سعي 

بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة 
العراق "يونامي" لإر�ساء 

�سيا�سة امل�ساحلة الوطنية 
ور�سم خطوات جادة لها من 

خلل ال�سرتاك مع جلنة 
متابعة وتنفيذ امل�ساحلة 

الوطنية يف مكتب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وخماطبة 

طبقة ال�سباب واملثقفني .

ن��ي��وز«اإن  ل���»اجل��ورن��ال  ت�رسيح  يف  بو�سنت  وق���ال   
املوؤمتر  هذا  خالل  من  اإي�سالها  نريد  التي  ،"الر�سالة 
املتحدة  لالأمم  ال�سيا�سية  اخلطوات  تخ�س  جداً  ب�سيطة 
وال�سباب  املثقفني  وطبقة  احلكومة  م��ع  بالتعاون 
املهتمني بال�سيا�سة حتى يكون هناك تاأييد للم�ساحلة 
بوتقة  ت�سب يف  انها  تاأكدنا  ان  بعد  عليها  نعمل  التي 
اإقبال جماهريي  "ي�رسفنا وجود  امل�ستقبل".  واأ�ساف، 
الفتًا  االأخرية"،  ال�سنوات  يف  امل�ساحلة  لق�سية  كبري 
مرحلة  نتجاوز  ان  املمكن  غري  من  ان��ه  اىل  االنتباه 
العنف والنزاعات اال من خالل امل�ساحلة وحل امل�ساكل 
العالقة التي بقيت من دون حلول يف ال�سنوات املا�سية 

."
االنت�سار  ب�قدرة  "اليونامي"  بعثة  ثقة  جورجي  واأكد 
وحماربة االإرهاب على م�رسوع امل�ساحلة الذي ن�سعى 
اليه وتهيئة الطريق امام الرتكيز على الق�سايا املهمة 

التي نطمح اليها ".
ولفت نائب املمثل اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة 
مادي  اإمن��اء  اإع��ادة  اىل  بحاجة  العراق  اأن  اىل  النظر 
تهّراأ  ال��ذي  املجتمع  لن�سيج  حياكة  واإع��ادة  ومعنوي 

نتيجة تتابع احلروب واالأزمات .
مكتب  يف  الوطنية  امل�ساحلة  م�ست�سار  ك�سف  حني  يف 
عن  ،ال�سبت،  دروي�س  ح�سني  العراقي  ال��وزراء  رئا�سة 
توؤمن  التي  احللول  باإيجاد  املتمثل  الت�سوية  ه��دف 
االأر�س،  بال�رساع"  الداخلة  االأط��راف  جميع  مب�سالح 

وال�سلطة والرثوة".
وقال دروي�س يف ت�رسيح ل�»اجلورنال نيوز« اإن "حقيقة 
املحدودة" الهدف  "التداولية  تقع حتت م�سمى  املوؤمتر 
الوطنية  ال�سيا�سية بالت�سوية  النخبة  اراء  ا�ستطالع  منه 

املجتمعة يف بغداد، و�سالح الدين ودياىل "
ا�ستغالنا  يف  يكمن  االأ�سا�سي  الهدف   " اأن  واأ���س��اف 

امل�ساحلة  حتقيق  معادلة  حول  متحدة  واأمم  كحكومة 
عام  منذ  اجل��وه��ري  االن��ق��الب  بعد  خا�سة   ، الوطنية 
وهي  الثالث  الدولة  ق�سايا  حول  اليوم  حتى   2003

"ال�سلطة ،واالأر�س والرثوة".
فيها  االن مبا  ن�سهدها  التي  ال�رساعات  "جميع  وتابع 
حول  لل�رساع  اأوج��ه  هي  وال�سيا�سي  االأم��ن��ي  امللف 
ام  االأرا�سي املتنازع عليها وال�سلطة هل هي م�ساركة 
�رساكة بني االأطراف ال�سيا�سية ، ناهيك عن خالف كيفية 
، لذلك حل هذه  االأيدولوجيات  الثورة بعيداً عن  توزيع 
اإيجاد معادلة امل�سالح حلل ق�سايا  امل�ساألة يكمن يف 

حتدث  املوؤمتر  نتائج  وعن  والرثوة".  وال�سلطة  االأر�س 
ح�سني قائال :"�سنعمل نحن الفريق امل�سرتك بني العراق 
واالأمم املتحدة مل�ساعدة العراق "يونامي" على توظيف 
كل االقرتاحات والنقا�سات ال�ستغالها بالت�سوية"، مبينا 
اأن "الهدف الرئي�سي للفريق هو اإيجاد �سيغة مقبولة من 
الت�سوية جلميع االأطراف الداخلة يف ال�رساع ". وعقدت 
بعثة االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق ) يونامي ( ، موؤمتراً 
نقا�سيًا مع مكتب متابعة وتفيذ امل�ساحلة الوطنية يف 
ال�سخ�سيات  من  عدد  بح�سور  ال��وزراء  رئا�سة  مكتب 
تر�سخ  �سياغات  بعدة  للخروج  وال�سيا�سية  االأكادميية 

رئي�س  . وكان  اوا�رس املجتمع  امل�ساحلة وتعيد مللمة 
الوزراء العراقي حيدر العبادي قد طرح يف وقت �سابق 
بعد دحر  �ست�سكل مالمح عراق ما  اإنها  قال  روؤى  �سبع 
م�ستقبل  يكون  اأن  مرجحا  اأرا�سيه،  من  داع�س  تنظيم 
"روؤيتنا ملا  اإن  العبادي  واأقوى". وقال  "اأف�سل  العراق 
بعد االنت�سار والتحرير هي جمموعة خطوات مرتابطة 
ال يتقدم احدها على االآخر اأو ينف�سل عنه وال بد اأن ت�سري 
معا يف ظل حوار جدي وم�ساحلة جمتمعية". واأ�ساف 
ما  ع��راق  مالمح  ت�سكل  روؤى  �سبع  لديه  ان  العبادي 
اإىل املناطق  اال�ستقرار  باإعادة  اأولها تتمثل  بعد داع�س 

املحررة واإعادة النازحني وتعوي�س املت�رسرين �سمن 
خطة اإن�سانية. وب�ساأن الروؤية الثانية قال العبادي انها 
جميع  مع  ال�سلمي  والتعاي�س  االآخر  "باحرتام  تتمحور 
وفكريا  ومذهبيا  دينيا  املختلفني  الوطن  يف  ال�رسكاء 
دور  وقد�سية  االأقليات  وحماية  مقد�ساتهم  واح��رتام 
اأ�سا�سا  ميثل  وهذا  واملذاهب  االأدي��ان  جلميع  العبادة 

للم�ساحلة املجتمعية".
وعن النقطة الثالثة لفت العبادي النظر اىل انها تتمثل 
التي  ال�ساذة  واملظاهر  احلاالت  بعودة  ال�سماح  ب�"عدم 
كانت �سائدة يف العراق يف مرحلة ما قبل احتالل داع�س 
للمدن وهي حالة التحري�س والتوتر والتخندق الطائفي 

والقومي البغي�س على ح�ساب امل�سالح العليا للبالد".
وفيما يخ�س النقطة الرابعة فهي تتمثل ب�"اأهمية اإقامة 
عالقات ح�سن جوار مبنية على امل�سالح امل�سرتكة مع 
وقرارنا  الوطنية  باإرادتنا  والعمل  واالإقليم  اجلوار  دول 
العراقي امل�ستقل وعدم رهن اإرادتنا ومواقفنا باخلارج 

فيما يخ�س ق�سايانا وم�سلحتنا الوطنية".
املظاهر  واإل��غ��اء  الدولة  بيد  ال�سالح  ح�رس  اإن  وق��ال 
امل�سلحة ب�سكل نهائي واحرتام اأحكام الق�ساء و�سيادة 
متثل  واملجتمع  ال��دول��ة  مفا�سل  جميع  يف  القانون 
التحرير  بعد  ملا  حكومته  روؤي��ة  يف  اخلام�سة  النقطة 

واالنت�سار.
وا�ساف العبادي اأن النقطة ال�ساد�سة تتمثل باال�ستمرار 
الف�ساد  مبحاربة  اجلميع  وبتعاون  وعزمية  قوة  بكل 
لالإرهاب  حا�سنة  اكرب  الأن��ه  و�سوره  ا�سكاله  بجميع 

واجلرمية.
وحول النقطة ال�سابعة بني العبادي اأنها "تتمثل باإبعاد 
ال�سيا�سية  التدخالت  عن  ال��دول��ة  ودوائ���ر  موؤ�س�سات 
امل�سوؤولية  مب��واق��ع  اال�ستئثار  وع��دم  واملحا�س�سة 
وتكافوؤ  العدالة  حتقيق  اج��ل  من  العامة  والوظائف 
العمل  الكفوءة الإدارة  العنا�رس  الفر�س واالعتماد على 

با�ستقاللية ومهنية".

المصالحة الوطنية في العراق.. عراقيل تهدد إعادة حياكة النسيج العراقي 
بغداد_ خاص

القوات  "موقف  اإن  البياتي،  مهدي  حممد  وقال 
العام  بالقائد  يرتبط  ال�سعبي  واحل�سد  امل�سلحة 
للقوات امل�سلحة، وتلك القوات ال تتحرك قيد اأمنلة 
من مواقعها اال مبوافقته"، مبينا اأن "�سبب كرثة 
حول  اأخ��رياً  انت�رست  التي  وال�سائعات  االقاويل 
اال�ستباك  ال�سعبي  واحل�سد  امل�سلحة  القوات  نية 
عليها  املتنازع  املناطق  يف  البي�سمركة  م��ع 
م�سعود  من  مقّربني  م�سوؤولني  ت�رسيحات  هي 
اقليم  رئي�س  "مترد  اأن  واأ���س��اف،  البارزاين". 
كرد�ستان م�سعود البارزاين ، على االرادة الوطنية 
العراقية هو التهديد احلقيقي على وحدة االرا�سي 
"ت�رسفات  اأن  موؤكدا  الدولة"،  العراقية ومركزية 
اال�ستفتاء غري  اإجراء  االإ�رسار على  البارزاين يف 
لل�سعب  الكلمة  مبعنى  تهديداً  يعّد  الد�ستوري 

الكردي ملا تت�سمن من عواقب وخيمة".
ال�سعبي  واحل�سد  امل�سلحة  "القوات  اأن  وتابع، 
جاءت من اجل حترير احلويجة واملناطق التابعة 
متا�س  على  وا�سبحت  الدواع�س،  دن�س  من  لها 
قريب مع مواقع الپي�سمركة يف كركوك ومل حت�سل 
املتنازع  املناطق  او  كركوك  يف  ا�ستباكات  اية 
واملنطق  "العقل  اأن  اىل  النظر  الفتًا  عليها"، 

ان  يجب  عليها  املتنازع  املناطق  ان  يفر�سان 
لدميغرافية  لوحدها  البي�سمركة  فيها  توجد  ال 
هذه املناطق وتعدد القوميات واملذاهب ال�ساكنة 

فيها".
اإقليم  يف  البي�سمركة  وزارة  اك���دت  ب��دوره��ا، 
تن�سيقًا  متلك  ال   ،  ،" انها  ال�سبت،  كرد�ستان، 
ع�سكريًا يف حمافظة كركوك مع القوات االحتادية 
يف بغداد ".وقال االمني العام لوزارة البي�سمركة 
جبار ياور يف ت�رسيح  ل� »اجلورنال«، ان" قوات 
القوات  مع  ع�سكريًا  تن�سيقًا  متلك  ال  البي�سمركة 
االحتادية يف حمافظة كركوك بعد االحداث التي 

جرت اأخرياً يف املحافظة .
كركوك  م��ن  البي�سمركة  ق��وات  ان�سحاب  وع��ن 
تن�سحب  لن  الكردية  القوات  ان"  الياور  اأو�سح 
من حمافظة كركوك الغنية بالنفط، وامنا هنالك 
الكردية  للقوات  الع�سكري  التمركز  يف  اإع���ادة 
".واأ�سار ان" احداث طوزخورماتو اليزال التحقيق 
املقار  ا�ستهداف  يف  املت�سبب  ملعرفة  ج��اري��ًا 

الكردية يف الق�ساء ".
احل�سد  قادة يف  نقلت عن  اعالم  و�سائل   وكانت 
تابعني  "م�سلحني  اأن  طوزخورماتو  يف  ال�سعبي 
على  هجوما  ام�س،  ليلة  �سنوا،  البي�سمركة  لقوات 
75كم  الطوز  ق�ساء  و�سط  غايب  ده  ده  ح�سينية 

"قوات  ان  مبينا  الدين"،  �سالح  �رسقي  جنوب 
ادى  ما  املهاجمني،  على  ردت  احل�سينية  حماية 

اىل ن�سوب ا�ستباكات م�سلحة بني اجلانبني". 
ال��ق��وات االحت��ادي��ة ق��رى يف حمافظة  ودخ��ل��ت 
بعد  النفط  اب��ار  على  �سيطرتها  لفر�س  كركوك 
احلكومة  اإلزام  على  العراقي  الربملان  �سّوت  ما 
العراقية بفر�س االمن يف حمافظة كركوك على 

خلفية اجراء اال�ستفتاء يف اإقليم كرد�ستان ". 
االأم��ريك��ي جيم  ال��دف��اع  م��ن جهته، ق��ال وزي��ر 
كثب  عن  تراقب  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  ماتي�س 
حول  والكوردية  العراقية  ال�سلطات  بني  التوتر 
كركوك وتعمل على �سمان عدم ت�ساعده. واأبلغ 
وزير  ذلك.  اأجل  من  "نعمل  ال�سحفيني  ماتي�س 
قواتي  لكن  )اجلهود(  يقود  االأمريكي  اخلارجية 
... تعمل اأي�سا على �سمان اأننا نبقي اأي احتمال 

لن�سوب نزاع بعيدا عن الطاولة".
يوجهها  التي  الر�سالة  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردا 
"ما  ماتي�س  قال  والكوردية  العراقية  لل�سلطات 
زال اجلميع يركزون على هزمية داع�س. ال ميكننا 
اأن نتقاتل االآن. ال نريد لذلك اأن يتطور اإىل و�سع 
الوطني  االحتاد  يف  القيادي  وافاد  نار".  اإطالق 
املا�سي  اجلمعة  يوم  بختيار  مال  الكورد�ستاين 
رئي�س  م��ع  اجتماعا  عقدت  حزبه  ق��ي��ادة  ب��ان 

من  ل�ساعتني  ا�ستمر  مع�سوم  ف��وؤاد  اجلمهورية 
الزمن حول الو�سع يف كركوك.

بح�سور  عقد  االجتماع  ان  بختيار،  مال  وق��ال 
رئي�س اجلمهورية والقياديني يف االحتاد الوطني 
كل من: كو�رست ر�سول علي، وعمر فتاح، وحاكم 
ق���ادر، وه���ريو خ���ان، وب��اف��ل ط��ال��ب��اين، وقباد 
طالباين، مت خالله تبادل االآراء ب�سكل جيد حول 

الو�سع احلايل
مو�سع  اجتماع  )ال�سبت(  �سُيعقد  ان��ه  واأ���س��اف 
�سيتم خالله اتخاذ املوقف النهائي حول الو�سع 
الراهن. وو�سل مع�سوم يف وقت �سابق اىل مدينة 
جمموعة  من  موؤلفة  ر�سالة  حامال  ال�سليمانية 
حيدر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قبل  من  النقاط  من 
العبادي، وهيئة احل�سد ال�سعبي اىل قيادة االحتاد 
الوطني الكورد�ستاين. وتتاألف نقاط الر�سالة التي 
كاالتي:  وهي  �ست  نقاط  من  مع�سوم  يحملها 
كيوان،  مع�سكر  وت�سليم  كركوك،  مطار  ت�سليم 
حمافظ  واقالة  النفطية،  االب��ار  جميع  وت�سليم 
وتت�سمن  من�سبه.  من  كرمي  الدين  جنم  كركوك 
�سلموا  ال��ذي��ن  ال��دواع�����س  ت�سليم  اأي�سا  النقاط 
انف�سهم اىل قوات البي�سمركة اىل ال�سلطات االأمنية 
العراقية  القوات  اىل  املناطق  وت�سليم  االحتادية، 

التي كانت حتت �سيطرة تنظيم داع�س.
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