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الــهــجــوم (هــو حــرفـيــا عــمل حــربي).
وتـــابع أنه (من الـــواضح أنّ مــثل هــذا
عقّد بطـائرات مسيّرة أطلقت الـهجوم ا
صــواريخ عــلى حــقل نــفــطي ســعـودي
إضـافة الـى أكبـر منـشأة لـتكـرير الـنفط
ـكن أن ينـفذ اال بـتوجيه في الـعالم ال 
ومـــشــــاركـــة الـــنــــظـــام الـــشــــريـــر في
إيـران).وأكـد أن (الهـدف يجب أن يـكون
اعـادة الـردع الذي فـقـدناه في مـواجـهة
الــعـدوان االيــراني) بـحــسب تـعــبـيـره.
وغــراهـام الــذي يـعــد من الـصــقـور في
الــكــونــغــرس أشـار إلـى أن (رد الـفــعل
ـدروس لــتـرامب عـلى إسـقـاط طـائـرة ا
اضي أمـريـكـيـة مـسـيّـرة في حـزيـران ا
اعـتـبره الـنـظام اإليـراني بـشكل واضح
دلــيل ضـعف). ورد الــرئـيس األمــريـكي
في تـغـريدة مـسـاء الثالثـاء قـائال (ال يا
غــراهـام إنـهــا إشـارة قــوة ال يـفـهــمـهـا
بـعـض األشـخـاص بـكل بـسـاطـة).وقـال
أعـضـاء جمـهوريـون آخـرون من بيـنهم
مـاركـو روبـيو ورون جـونـسـون إنهم ال
يـشـكـون إطالقـا فـي أن إيـران مـسـؤولة
عن الــهــجـوم في الــسـعــوديــة لـكــنـهم
شـددوا عـلى ضـرورة الـتـزام احلـذر في
اخـتيار الرد األمـريكي.وحذر جيم ريش
الـرئـيس اجلـمـهـوري لـلـجـنـة الـعالقات
اخلـارجيـة في مجـلس الشـيوخ من شن
هــجـــوم عــســكــري ســـريع في رد عــلى
ايــران.وانــقــسم أعــضـاء الــكــونــغـرس
بـشــأن الـريـاض مـنـذ مــقـتل الـصـحـفي
الـسعـودي جمال خـاشقـجي في تشرين
ـاضي وبـيـنـمـا بـدا أن غـراهام األول ا
سـارع الى دعم الـرياض امس فـهو كان
ــنع بـعـض مـبــيـعـات قــد قـاد الــدعـوة 
األسـلـحـة األمـريـكـيـة لـلـسـعـوديـة عـلى
ة خاشـقجي.وقـال غراهام خـلفـية جـر
ــكن ألي كـــمــيــة من في حـــزيــران (ال 
ـكن أن تـنـتـجـهـا أن جتـعـلـني الـنـفط 
وآخــريـن نــغض الـــنــظــر عن تـــقــطــيع
شـخص مـا في قـنـصـلـيـة).وفي بـاريس
ــانــويل أعــلن الـــرئــيس الــفــرنــسي إ
مــاكـرون اسـتــعـداد بالده لــلـمــشـاركـة
عرفة بـاخلبراء الدولـي في التحـقيق 
مـصدر الهـجمات.وأعـرب ماكرون خالل
اتــــصــــال هـــاتــــفي مـع ولي الــــعــــهـــد
الــســعــودي مــحــمـد بـن ســلـمــان امس
األربـــعــاء عـن (شــجـــبه واســـتــنـــكــاره
لألعــمــال الـعــدائــيـة الــتي اســتــهـدفت
ــمـلـكـة) مـؤكـدا مـنــشـآت حـيـويـة في ا
(مـــســـانـــدة فـــرنـــســا ودعـــمـــهـــا ألمن
واسـتقـرار السعـودية في مواجـهة هذه
األعــمـــال الــتــخــريــبـــيــة).وشــدد عــلى
(ضـرورة أال يـظهـر العـالم ضـعفـا جتاه
هـــذه االعــتــداءات).وقــال اإللـــيــزيه إنه
(اسـتجابـة لطلب سعـودي أكد ماكرون
لــولي الــعــهــد الــســعــودي أن فــرنــسـا
ســـتـــرسـل خـــبـــراء إلى الـــســـعـــوديـــة
لـلمـشاركـة في التـحقـيقـات الرامـية إلى
الــــــكـــــشـف عـن مـــــصــــــدر ومــــــســـــار
الـهــجـمـات).بـدوره أكـد بن سـلـمـان أن
(هـذه الـهجـمات الـتخـريـبيـة استـهدفت
ــنــطـقــة بــأســرهـا زعــزعــة األمن في ا
ي كـكل). واإلضــرار بـاالقــتـصــاد الـعــا
وقـال دبـلـومـاسيـون إن (الـهـجـوم الذي
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قـال مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن
تـــأمل فـي أن يـــتـــخـــذ مـــجـــلس األمن
الـدولي اجـراءات للـرد عقب الـهجـمات
الــتي طـالت شـركــة أرامـكـو الـنــفـطـيـة
ـســؤول أنه عـلى الــسـعــوديـة.وأفــاد ا
ـبادرة بـطلب الـتحرّك من الـسعـودية ا
مـجـلس األمن الدولي بـصـفتـها اجلـهة
الـتي اسـتُـهـدفت فـي هـجمـات الـسـبت
ـتـحـدة ــاضي لـكن عـلى الــواليـات ا ا
ـرتـبـطـة ـعـلــومـات ا قـبـل ذلك إعـداد ا
سؤول نفـسه لصحفي لف.وقال ا بـا
طـالبًا عدم الـكشف عن هويته (نرى أن
ــــكن جملــــلس األمن أن هــــنـــاك دوراً 
يـــلـــعــبـه).وأضــاف أن (الـــســـعـــوديــة
تــعــرضت لــهــجــمــات لــهــا تــداعــيـات
ـية) مـشيـرا إلى أن (مـجلس األمن عـا
أنـشىء لـلتـعامل مع الـتهـديدات لألمن
والـسلم الدولـي والهـجوم يصب في
هـــذه اخلــانـــة).لــكـــنه لم يـــحــدد نــوع
ـنــتـظــر من اجملــلس حـيث الــتـحــرّك ا
تـتــمـتع كل من روسـيـا والـصـ بـحق
الـنـقض (الـفـيـتـو) وسـبـق أن انـتـقـدتا
الـــعــقـــوبــات أحـــاديــة اجلـــانب الــتي
فــرضــهـا الــرئــيس األمـريــكي دونــالـد
تـرامب عـلى إيـران.ويـشيـر مـسـؤولون
أمــريــكــيـون إلى أن الــهــجــمــات الـتي
ــنــشـآت طــالت بــقــيق إحــدى أكـبــر ا
الــنـفـطـيــة في الـعــالم وحـقل خـريص
الـــنــــفـــطي شُـــنّـت من إيـــران.وأعـــلن
احلـوثيـون مسؤولـيتـهم عن الهـجمات
لـكن مسؤوالً أمريـكيًا قال اول امس إن
إدارة تـرامب توصلت إلى أن صواريخ
كـــروز إيــرانـــيــة قـــد اســتـــخــدمت في
الـعـمـلـيـة كـمـا أفـادت الـسـعـوديـة بـأن
األســلـحــة الـتي اســتـخــدمت إيــرانـيـة
الـصنع لكنها لم تشر مباشرة بإصبع
االتـهـام إلى ايران.ونـفت طهـران مراراً
اتـهــامـات واشـنـطن والـريـاض بـأنـهـا
تـزوّد احلـوثيـ بـالسالح. في غـضون
ذلـك اكّـــد الـــرئــــيس اإليـــرانـي حـــسن
( روحــاني أن اســتـهــداف (الــيـمــنــيـ
مــنــشــأتي نـفـط في الــسـعــوديــة يــعـد
ـثابـة (حتذيـر) للـممـلكـة من إمكـانية
شـن حـرب عـلى نـطـاق أوسع رداً عـلى
الــعـمـلــيـة الـعــسـكــريـة الـتي تــقـودهـا
الـريـاض في الـيـمن.وقـال روحـاني في
تــصـــريــحـــات نُــشــرت عـــلى حــســاب
احلـكومة اإليـرانية عـلى (تويتر) امس
األربـعاء  ان (الـيمـني  لم يـستـهدفوا
مــسـتــشـفى أو مــدرسـة وال ســوقًـا في
صـنـعـاء. اسـتهـدفـوا مـوقـعًا صـنـاعـيًا
لـيـحـذّروكم) وأضـاف مـوجـهًـا خـطـابه
عــلـى مــا يــبــدو حلــكّـــام الــســعــوديــة
(تــعـلّـمـوا الـدروس من هــذا الـتـحـذيـر
وخـذوا بـع االعـتبـار إمكـانيـة اندالع
نطـقة).ووصف السـيناتور حـرب في ا
اجلـمـهـوري لـينـدسي غـراهـام الـقريب
من تـرامب الـهجـوم بـ(العـمل احلربي)
مؤكدا أنه يستدعي (ردا حاسماً).وقال
غــراهـام في بـيــان بـعـد لــقـاء ألعـضـاء
مـجلس الشيوخ اجلمهوري مع نائب
الـــرئــيـس األمــريـــكي مــايـك بــنس إن

ـــفــــضل في الـــشــــرق األوسط فـــهي ا
رخـيصة الثمن وخفيفة احلركة يسهل
ـراقـبـة عــلـيـهــا اإلفالت من أجـهــزة ا
لــذلك فــإنــهــا تــشــكل حتــديــا كــبــيـرا
لـلسـعـودية وتـشكل حتـديا لـبقـية دول
الـشـرق األوسط).وتـذكـر الـفـايـنـنـشـال
ـــز أن الــــعـــراق والـــســـعـــوديـــة تـــا
سيرة واإلمـارات تستـورد الطائـرات ا
من األسـواق الـدوليـة مـثل الصـ أما
دول إسـرائيل وإيـران وتركـيا فـتصنع
سيـرة محلـيا.وتضيف أن طـائراتهـا ا
ـضـادة لــلـطـائـرات (أنــظـمـة الـدفــاع ا
ــسـيــرة بـاهــضـة الــثــمن وتـتــطـلب ا
بـرامج تشويش جوي وبرامج حتديد
مـــــواقع الـــــطــــائـــــرات ثم صـــــواريخ
لـتـدميـرهـا في اجلـو).ويقـول اخلـبراء
إن (نـصب هذه األنظـمة عمـلية مـعقدة
ويـــصـــعب جتـــديــدهـــا مع الـــتـــطــور
ـستـمـر لتـكنـولوجـيا هـذه الطـائرات ا
كن أن تـفعـله). وشهـدت أسعار ومـا 
الـنفط امس ارتفاعا كـبيرا لم تشهد له
مـثـيال مـنـذ الـعـام  1991 وذلـك بـعـيد

الهجوم.يقول احمللل كرايج أرالم الذي
ــالــيــة أنه يــعــمل فـي شــركـة أونــدا ا
(سـيـتوجب عـلى دول أوبك ولو خالل
مــدة قــصــيـرة ســد الــنــقص الــعــائـد
لــتـــراجع صــادرات الــســـعــوديــة مــا
سـيؤمن لـها مـداخيل إضـافيـة مهـمة).
وسـيــؤثـر ارتـفـاع أسـعـار الـنـفط عـلى
االقـتصـاد الصـيني ألن بـك تـستورد
كـميات كبيرة من الـنفط خاصة وأنها
تــعــانـي أصال من تــداعــيــات الــنــزاع
الــتـــجــاري مع واشــنـــطن وســتــكــون
روســـيــا واحـــدة من الــدول الـــتي قــد
تــســـاهم في ســد الـــنــقص في عــرض
الــنـفط في حـال اســتـدعى األمـر ذلك
وهي بـالـتـالي سـتـسـتـفـيـد من ارتـفاع
األســــعـــــار. امـــــا في مــــا يـــــتـــــعــــلق
سـتهـلك فـإن أي ارتفـاع في سعر بـا
بـرمـيل النـفط ال بـد أن ينـعـكس ضررا
ي ألنه سينعكس عـلى االقتصاد العـا
ســـلــبـــا عـــلى الــقـــدرات الـــشــرائـــيــة
. وتسـببت االضـطرابات لـلمـستـهلكـ
الـعـسـكريـة والـسـياسـيـة بـانقـطـاعات

مـهــمـة إمـدادات الـنـفـط عـبـر الـتـاريخ
فـــفـي حــرب  1967 بـــلـغ االنـــقـــطــاع
مـلـيـوني بـرمـيل يـومـيـا والـرقم نـفسه
فـي أزمــــة الـــــســـــويس 1957-1956
فــيـمـا بـلغ 4.3 ماليـ بـرمـيـل يـومـيا
عـــنــد حـــظـــر الــنــــــــــــــــفط الـــعــربي
1973-  1974 وابــــــــان الــــــــثـــــــورة
اإليــرانــيـة في 1978- 1979بــلغ 5.6
ماليــ بـرمـيل يـومـيـا وعـنـد  احلـرب
الــعـــراقــيــة اإليــرانــيــة 1981-1980
بـلغ 4.1 ماليـ بـرمـيـل يـومـيا و 4.3
ماليــ بــرمــيل يــومــيــا عــنــد الــغـزو
الـعـراقي للـكويت 1990- 1991ولـدى
تـعلـيق تصـدير الـنفط الـعراقي 2001
بـلغ حجم انـقطاع امـدادات النفط 2.1
مـليـون برمـيل يومـيا وبـسبب إضراب
عمال النفط في فنزويال 2003-2002
بـلغ  2.6مـلـيون بـرمـيل يومـيـا وجراء
حـرب الـعـراق  2003 بـلغ 2.3مـلـيـون
بـرميل يوميا اما  الهجوم على معامل
آرامــكـو  2019 فــقــد ادى الى  تـوقف

امدادات  5.7 مالي برميل يوميا.

ـمـلـكـة قـد يـضر أوقف نـصـف إنـتـاج ا
بـالدبـلومـاسيـة الفـرنسـية الـتي تهدف
إلـى جتــنب صـــراع أمـــريــكـي إيــراني
مـخيف). ونشرت صـحيفة الفـايننشال
ـز الـبـريـطـانـيـة مـقـاال تـشـرح فـيه تـا
كـيف أن الـهـجـوم على مـنـشـآت الـنفط
في الـسـعـودية يـكـشف مخـاطـر اندالع
ـسـيـرة في الـشـرق حـرب الــطـائـرات ا
األوسط. ونـقلت الـصحـيفـة عن مصدر
عـسـكـري قـوله إن (مـخـاطـر الـطـائرات
ــسـيـرة دفـعت مـؤســسـات سـعـوديـة ا
عــديـــدة من بــيــنــهـــا شــركــة أرامــكــو
ـــطــارات إلى مـــطــالــبـــة الــواليــات وا
ــســـاعــدة في ـــتــحـــدة وأوروبــا بـــا ا
ـثل هذه الهـجمات فـقد كان الـتصدي 
ـسـؤولـون مـتـخـوفـ من الـهـجـمـات ا
مـنذ بدايـة العام وسـعوا جاهدين إلى
الـبحث عن وسيلة حتميهم منها). لكن
الـهـجوم عـلى محـطة تـكـرير الـنفط في
بـقـيـق وحـقل خـريص يـبـقى غـامـضـا
حـــسب الـــصــحـــيــفـــة الـــتي تــرى  ان
ـسـيرة أصـبـحت السالح (الـطـائرات ا
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تـــمــكــنت فـــرق الــقــوة اجلــويــة
والـكـرخ ونفط الـوسط والـقاسم
مـن احلـــصـــول عــــلى اول ثالث
ـــــوسم نـــــقــــــاط في انـــــطـالق ا
ـمــتــاز بـكــرة الــقـدم الــعــراقي ا
فـــيــــمـــا انـــتـــهت 2020 -2019
مـــبــاراة الـــنــجـف والــكـــهــربــاء
بــــــالـــــتــــــعـــــادل  2-2 وذلـك في
الــــلــــقـــاءات الــــتي جــــرت امس
االربـعاء في بـغداد واحملـافظات
حلــــســــاب اجلــــولــــة االولى من

رحلة االولى. ا
ـــبــاراة في  وانـــهى اجلـــويـــة ا
ـــــبـــــاراة االول عـــــبــــر شـــــوط ا
تـسجيـله هدفي الفـوز في شباك
ـضيف فـريق بغـداد عن طريق ا
كـــرار نــبــيل وابـــراهــيم بــايش
فـيـمـا سـجل الـكـرخ فـوزا مـهـمـاً
عــلى الـصـنــاعـات الـكـهــربـائـيـة
بـثالثة اهـداف مقـابل هدف في
الــلـقـاء الـذي جــرى عـلى مـلـعب

الكرخ.
وضــــرب نــــفط الــــوسط بــــقـــوة
واحــرز ثالثـة اهـداف في مـرمى
الـديــوانـيـة الـذي اكـتـفى بـهـدف
واحــد وتـمــكن الـوافــد اجلـديـد

فــريق الــقــاسم مـن تـســجــيل اولى
ـفاجـآت وتدوين اسمه في مـفكرة ا
الـدور االول عندما تمكن من احلاق
ة بـفـريق النـفط بـهدف دون الـهـز

حتـت انظـار جـمـاهـيـره التي آزرته
ـحافـظة في مـلـعب الكـفل الدولي 
بـابل.وتـقـام اثـنـاء كـتـابـة الـتـقـريـر
مــبـاراة حـامـل الـلـقب الــشـرطـة مع

احلـدود في ملعب الـشعب حيث
تـــشــيــر الـــنــتـــيــجــة الـى تــقــدم
الــشــرطــة بــهــدف حـمـل تـوقــيع

وليد سالم في الدقيقة 30.
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شـــكـــا مـــتــــقـــاعـــدون من اســـتـــمـــرار
االسـتـقطـاعات (غـيـر القـانـونيـة) التي
تـطول رواتبهم التـقاعدية برغم صدور
قـرار بـايـقـاف االسـتـقـطـاع مـنـذ بـدايـة
ــاضي مــطــالــبــ اجلــهــات الــعــام ا
ـعـنـيـة بـايـقـاف هـذه االسـتـقـطـاعـات ا
ــسـتــقــطـعــة. وبـعث ـبــالغ ا واعــادة ا
ــتـقـاعـد غـازي زيـدان عـطـيـة ـدرس ا ا
بــرســالــة الى (الــزمــان) يــؤكــد فــيــهـا
اســتـمـرار تـلـك االسـتـقـطــاعـات بـرغم
ه في وقت سـابق وصـدور قـرار تــقـد
ـــنع االســـتــقـــطــاع. وارفـق عــطـــيــة
بــرســالــته شــكــوى رفــعــهـا الـى وزيـر
ـاليـة ووكـيله ورئـيس هيـئة الـتقـاعد ا
الـعـامة قـال فيـهـا (اود ان اعلـمكم اني
مـوظف متقـاعد بعـنوان مدرس فـيزياء
وكـــان مـــجــمـــوع اثـــنــ مـن رواتــبي
الـتـقـاعـديـة كل شـهـرين يـبـلـغ مـلـيـونًا
و 410 آالف ديـــنــار) مــشــيــرا الى ان
تـقـاعدين (االسـتـقطـاعـات من رواتب ا
قـد الغيت منذ بداية سنة   2018 ومع
ذلك فـقـد استـقطـعت من رواتبي مـبالغ
بـطريقة عشـوائية وغير قـانونية). كما
ارفق عــطــيــة اشــرطــة الــرواتب الــتي
يــتــســلم عــبــرهــا رواتــبه من مــكــاتب
الــصــرف االهـلــيــة.واظـهــرت الــقـوائم
اسـتـقـطـاع  129الـف دينـار فـي شـباط
ـئـة من راتـبه  2018بــنـسـبـة  9.2 بــا
وفـي نيـسان  2018اسـتـقطع  80 الـفاً
اضي جرى بـنسبة  5.7 وفـي شباط ا
اسـتقطاع  75 الـفاً  فيما استقطع من
ـاضي راتــبه  77 الــفــا في نــيــســان ا

وعـندما اصبح صـرف الرواتب شهريا
اســـتــقــطع مـن راتــبه من  40 الى 41
ــاضــيـة. الــفــا في االشــهــر االربــعــة ا
ـذكـورين ــسـؤولـ ا وطــالب عـطـيـة ا
ـوضــوع وايـقــاف هـذه (االهــتـمــام بــا
ــــبـــالغ االســــتـــقــــطـــاعــــات واعـــادة ا
ه ــســتــقـــطــعــة) واشــار الى تــقــد ا
ـاضي من ــاثـلــة في ايــار ا شــكـوى 
دون جــدوى.وكــان رئــيس اجلــمــعــيــة
االنـسـانـيـة لـلـمـتـقـاعـدين عـبـد الـرضـا
شــيــاع احلــفــاظي قــد دعــا الـى زيـادة
رواتب الـشـريحـة عبـر تعـديل القـانون
ـوحد. وقال احلـفاظي لـ (الزمان) في ا
وقت سـابق ان (الـلجـنة الـقـانونـية في
مــجــلـس الــنــواب قــدمت مــقــتــرحــات
لـتعديل قانون الـتقاعد احلالي رقم � 9
لــسـنـة  2014) مــطـالــبـا  احلــكـومـة
ــتـقـاعــدين خـاصـة بـ(تــعـديل رواتب ا
ذوي الــدرجــات الــدنـيــا وتــخــصـيص
ــوازنــة االمــوال الـالزمــة من فــائض ا
الــتــشــغـــيــلــيــة لــيــكــون احلــد االدنى
لـــلــراتب  500 الـف ديــنـــار شــهـــريــا
ـعـيـشـة) لـيــتـنـاسب مع مــتـطـلـبــات ا
ـــادة  36 من مـــؤكــــدا ان (تـــفـــعـــيل ا
الـقـانون احلـالي وزيادة الـرواتب على
ـــاضــيــة مـــدى الــســنـــوات اخلــمس ا
ـئة عن كل خـدمة بـنـسبـة تـعادل� 2 بـا

ادة ئـة كون ا فـعلـية بدال من واحـد با
تـنص عـلى زيـادة الرواتب كـلـما زادت
نـسبة التضخم السنوية على ان تكون
الــزيـادة اكــثـر من نــسـبــة الـتــضـخم)
ادة يعد مضيفا ان (عدم تطبيق هذه ا
اسـتـخفـافا بـحقـوق الـشريـحة) داعـيا
وظفـ احملال الى (تـوحيـد رواتب ا
عــلى الــتــقــاعــد قــبـل عـام � 2014 مع

تقاعدين بعد هذا التاريخ). ا

عبد الرضا شياع احلفاظي
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بـدأ رئــيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
مـباحـثات في اربـيل امس اكد خـاللها
ضـــرورة مــواصـــلــة احلـــوار من اجل
الـتوصل إلى حـلول لـلمشـاكل العـالقة
بــ بـغـداد واربــيل. وتـســتـبق زيـارة
صــــالح الـى كـــردســــتــــان مــــاراثـــون
ـركز واالقليم مـفاوضات مـتوقع ب ا
ـوازنــة الــعـامــة لــعـام قــبــيل اعــداد ا
2020  وسـط خالفــات بــشــأن حــصـة
االقـلـيم . وألتـقى صالح امس بـرئيس
ــقــراطي الــكــردسـتــاني احلــزب الــد
مـــســعـــود الــبـــارزاني وتــبـــادل مــعه
وجـهـات الـنـظر حـول آخـر الـتـطورات
الــســيـاســيـة عــلى مــســتـوى الــعـراق
ــنـطــقـة بـحــسب بـيــان صـادر عن وا
مـكتب الـبارزانـي اضاف أن اجلـانب
ســلـطــا (الـضـوء عــلى الـعـالقـات بـ
أربـيل وبـغـداد وخـاصة فـيـمـا يخص
ـوازنــة الـعــامـة الــعـراقــيـة مــسـائـل ا

ـنـاطق لــلـســنـة الـقــادمـة وأوضــاع ا
الــكـردسـتـانـيــة الـواقـعـة خـارج إدارة
اإلقــلــيم والــتــهــديــدات اإلرهــابــيـة)
مـشيـرا الى انه (جرى تـأكيد مـواصلة
ــــشــــاكل وااللــــتــــزام احلــــوار حلـل ا
بــالــدســتــور كــمــا جـرى الــبــحث في
الــعـــمــلــيــة الـــســيــاســيـــة في إقــلــيم
كــردسـتــان وتــأكـيــد ضـرورة الــوئـام
ووحـــــــدة الـــــــصف بـــــــ األطــــــراف
الــكـردسـتـانـيــة).والـتـقى صـالح امس
بــــرئــــيس وزراء االقــــلــــيـم مــــســـرور
ان كـردسـتان الـبـارزاني ووفـد من بـر
حـــيـث تـــبـــاحث اجلـــانـــبـــان بـــشـــأن
الـــعالقــات بــ اإلقــلـــيم واحلــكــومــة
االحتـادية وأكدا(وجود فـرصة مواتية
تـمـهـد حلل جذري لـلـخالفـات العـالـقة
ــا يــشـمل اســتــنـادا إلى الــدســتـور 
تـــــنــــفــــيـــــذ كــــامـل مــــواده ومن دون
انــتـقـائــيـة).وأشـار اجلــانـبـان إلى أن
(حـسم الـقـضـايـا اخلالفـيـة يـصب في
مـــصــلـــحـــة الــعـــراقــيـــ جـــمــيـــعــاً

وسـينعكس إيجاباً على االستقرار في
نـاطق الـعراقـية خـصوصاً عـدد من ا
وان اإلرهابي مازالوا يشكلون عامل
ـنــاطق). وكـان تــهــديـد ألهــالي تـلـك ا
صـالح  قد وصل الى اربيل مساء اول
امـس بــرفـــقــة نـــائب رئـــيس الــوزراء
الية فؤاد للشؤون االقتصادية وزير ا
حـــســـ والـــتــقـى بـــرئــيـس اإلقــلـــيم

نيجيرفان البارزاني. 
ان وفي الـشأن نـفسه بـدأ رئيس الـبر
مـــحـــمــد احلـــلـــبـــوسي مـــســاء امس
االربـعاء زيـارة الى اربيـل للـقاء هـيئة
ـان االقــلــيم وكــبـار الــرئــاســة في بــر
ـسؤول الكرد.وقال مصدر حكومي ا
فـي اربـيل إن احلــلـبــوسي سـيــتـوجه
ايـضا الى مـدينة دهـوك للمـشاركة في
ــقـرر ان عــدد مـن الـنــشــاطــات.ومـن ا
يــجــري وفـد حــكـومي احتــادي زيـارة
ــقــبل الـى االقــلــيـم خالل االســبـــوع ا
ــوازنــة والـــقــضــايــا لـــبــحث مــلـف ا

العالقة.
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