
زيارة  �إن   , �الحد   , �لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  �حلزب  قال 
�ىل  ب��ارز�ين  م�سعود  واليته(   )�ملنتهية  �الإقليم  رئي�س 
�ل��دول  على  �ال�ستفتاء  م�����روع   لطرح  ج��اءت  فرن�سا 

�الأع�ساء يف جمل�س �المن  .
ت�ريح  يف  جانو  رينا�س  �حل��زب  ع��ن  �لنائب  وق��ال 
ل�»�جلورنال نيوز« , �إن ” �لزيارة �سوف لن تقت�ر على 
فرن�سا وحدها و�منا هناك زيار�ت عديدة تاأتي بعد قر�ر 
للدول  زي��ار�ت  �ج��ر�ء  ب�ساأن  لال�ستفتاء  �لعليا  �للجنة 
من   “�لهدف  �ن  موؤكد�   ,  . �المن”  جمل�س  يف  �الأع�ساء 
�لزيارة هو لل�سغط على بغد�د لقبول �ال�ستفتاء و�حل�سول 

على دعم و��سناد تلك �لدول” .
وعّد �ئتالف دولة �لقانون ,�لعالقات �لوطيدة �لتي تربط 
�ىل  ب��ارز�ين  �ستدفع  بعيد  زمن  منذ  وباري�س  كرد�ستان 
��ستغاللها لكون فرن�سا ع�سو يف �الحتاد �الأوربي ولديها 

كلمة م�سموعة فيه “.
ل�»�جلورنال  ر��سي  ر�سول  �الئتالف  عن  �لنائب  وقال 
, وتركز  ” زيارة بارز�ين �ىل فرن�سا و��سحة  �إن   , نيوز« 

على �قناع �جلانب �لفرن�سي باعالن دعمه �ال�ستفتاء”.
و�أ�ساف �أن “موقف �لدول �الوربية و��سح و�ريح كما 
�ملوقف �الأمريكي و�لربيطاين وهذ� يعني �أنها غري قادرة 
على �ل�سغط على بغد�د الأنهم يدركون تاأثري هذه �خلطوة 

على م�ساحلهم “.
�ىل حدوث فو�سى  �لعر�ق  �أن” توؤدي  جتزئة  وحذر من 
عارمة  ت�سل �ىل نتائج غري مرغوب بها من قبل �لدول 
�لر�سيد  �الو�سط    �ل�رق  منطقة  تعد  لكونها  �الوربية 

�ال�سرت�تيجي القت�سادها وخا�سة �لنفط و�لغاز”.
�علنت زيارة بارز�ين �ىل فرن�سا   وكانت م�سادر كردية 

�سمن زيارة خا�سة من دون �ن يتم �عالن �أهد�فها.

عمار  �لنائب  �لربملانية  �لف�سيلة  كتلة  رئي�س  وقال 
ل�سمان  �لرقابية  �الليات  تر�سني  �ن  �الحد,   , طعمة 
وطني  و�ج��ب  �ل�سعبي  �حل�سد  لرو�تب  ع��ادل  توزيع 
�لتي  �ل��ب��ط��والت  و  �مل��الح��م  �ن  �ىل  �لنظر  الف��ت��ًا   ,
على  تبعث  ت�سكيالتها  بكل  �لعر�قية  �لقو�ت  حققتها 
�لع�سكرية  للموؤ�س�سة  �لهيبة  و�عادت  و�العتز�ز  �لفخر 
للعر�ق  �جمع  �لعامل  من  و�لتقدير  �الحرت�م  وفر�ست 
�سحفي,  بيان  يف  طعمة  وذكر  �المنية.  وموؤ�س�ساته 
على  �لعمل  تتطلب  �جلميع  م�سوؤولية  �ن  �سك  "ال 
�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  هذه  عنا�ر  ورعاية  �ن�ساف 
بكل ��سنافها وت�سكيالتها وجتنب �لتوظيف �ل�سيا�سي 
�بطال  وجهود  ت�سحيات  ح�ساب  على  و�النتخابي 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية وخ�سو�سا �حل�سد �ل�سعبي ."
�بطال  على  �حلقيقي  �حل��ر���س  "دالئل  �ن  وت��اب��ع, 
وقر�ر�ت  بتوجيهات  �اللتز�م  تتطلب  �ل�سعبي  �حل�سد 
كفاءة  زيادة  فيها  مبا  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد 
توزيع  يف  ر�سينة  �ليات  توفري  ل�سمان  �لرقابة 
�حلزبي  �لتوظيف  عن  و�البتعاد   , للمقاتلني  �لرو�تب 

و�النتخابي لتلك �ملوؤ�س�سات �ملهمة.
�ل�سلوكيات  ��سو�أ  ,�ن"  �لف�سيلة  كتلة  رئي�س  و�و�سح 
وحياديتها  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  على  �رر�  و�كرثها 
و�لتعامل  �ل�سيا�سي  بتوظيفها  تتمثل  و��ستقالليتها 
بانتهازية فاح�سة مع ت�سحياتها وجهودها �لوطنية 
ز�ئ��ل  �نتخابي  مك�سب  لتح�سيل  �سعيا  �ملخل�سة 

ورخي�س.
�ل�سعبي  با�سم هيئة �حل�سد  �ملتحدث  �أو�سح  يف حني 
ب�ساأن  �أ�سدر خطابا  �لوزر�ء  �أن جمل�س  �الأ�سدي  �أحمد 
تفعيل �ملادة 52 من قانون مو�زنة 2017 �خلا�سة 

بزيادة رو�تب مقاتلي �حل�سد.
 وقال �الأ�سدي يف بيان �إن "خطاًبا �سدر من جمل�س 
تفعيل  عن  يتحدث  �ل�سعبي  �حل�سد  هيئة  �إىل  �ل��وزر�ء 
 ,2017 ل�سنة  �لعامة  52 من قانون �ملو�زنة  �ملادة 
و�لتي ت�سري �إىل رفع رو�تب مقاتلي ومنت�سبي �حل�سد 

�ل�سعبي وم�ساو�تهم باأقر�نهم يف �لقو�ت �مل�سلحة".
حتركت  �ل�سعبي  �حل�سد  "هيئة  �أن  �الأ�سدي  و�أ�ساف 
يف  �ملعنية  باجلهات  لالت�سال  �م�س  م��ن  �ب��ت��د�ًء 
�الأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء ووز�رة �ملالية لتنفيذ 
�ملادة �ريًعا".  و�أو�سح �أن رئي�س �لوزر�ء وعد خالل 
�خلدمة  قانون  باإقر�ر  �حل�سد  بهيئة  �أم�س  �جتماعه 
و�لتقاعد وهيكلية �حل�سد �ل�سعبي خالل �الأيام �ملقبلة.

و�أف�سح �الأ�سدي عن ثالثة مبادئ �سيتم �لعمل عليها 
زخم  و�إد�م��ة  منت�سبيه  حقوق  وحفظ  �حل�سد  لتقوية 
�ملرجعية  �الأول:  "�ملبد�أ  �أن  مو�سًحا  �نت�سار�ته.. 
�لوطنية, وهو �لعر�ق بكل طو�ئفه ومكوناته.. و�ملبد�أ 
�لثاين �ملرجعية �ل�رعية �ملتمثلة يف �ملرجع �لديني 
�الأعلى �ل�سيد علي �ل�سي�ستاين �لتي يرجع �إليها جميع 
�ملرجعية  هو  �لثالث  و�ملبد�أ  �لعر�قي..  �ل�سعب  �أبناء 

�أق��ّره  �ل��ذي  �لنافذ  �لقانون  يف  �ملتمثلة  �لقانونية 
�لربملان". كما ��ستبعد ع�سو جلنة �ل�سهد�ء و�ل�سجناء 
على  �لت�سويت  �للكا�س  حممد  �لنيابية  �ل�سيا�سيني 
�سهد�ء  حقوق  تت�سمن  مل  م��ا  �لتكميلية  �مل��و�زن��ة 

وجرحى �حل�سد �ل�سعبي و�لعمليات �الرهابية.
�ملركزية  �حلكومة  �سحفي,  بيان  يف  �للكا�س  ودعا 
بع�س  “مناقلة  �إىل  �لربملانية  �ملالية  و�للجنة 

�لتكميلية, و�إ�سافتها  �أبو�ب يف �ملو�زنة  �الأمو�ل من 
�حل�سد  �سهد�ء وجرحى  د�ئرتي  �ل�سهد�ء/  �ىل موؤ�س�سة 
“هاتني  �أن  مبينا  �الرهابية”,  و�لعمليات  �ل�سعبي 
�لد�ئرتني يف موؤ�س�سة �ل�سهد�ء مل يخ�س�س لهما دينار 

و�حد يف �ملو�زنة �الحتادية لعام ٢٠١٧”.
�ىل  �لالزمة  �الأم��و�ل  ب�”تخ�سي�س  �للكا�س,  وطالب 
دو�ئر �ل�سهد�ء و�جلرحى يف وز�رتي �لدفاع و�لد�خلية 
�لت�سويت  ب�”عدم  �اٍلرهاب”, مهدد�  وجهاز مكافحة 
تت�سمن  مل  ما   ٢٠١٧ لعام  �لتكميلية  �ملو�زنة  على 
حقوق و�متياز�ت ذوي �ل�سهد�ء و�جلرحى من �جلي�س 
و�ل�رطة وجهاز مكافحة �اٍلرهاب و�حل�سد �ل�سعبي”.

حزير�ن  من   22 يف  �سوت  �ل���وزر�ء  جمل�س  وك��ان 
�لعامة  �مل��و�زن��ة  ق��ان��ون  م�����روع  على  �مل��ا���س��ي 
و�حالته   2017 �ملالية  لل�سنة  �الحتادية  �لتكميلية 

�ىل جمل�س �لنو�ب.
ومن جانب �خر ح�سم رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي �لنقا�س 
حول بقاء �أو حّل قو�ت �حل�سد �ل�سعبي خالل مرحلة ما 
بعد د�ع�س, موؤكًد� بقاءه وم�ساركته يف معركة حترير 

تلفعر.
وقال رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي �إن �حل�سد �ل�سعبي 
ت�سيي�سها,  يجوز  ال  وحيادية  �أ�سا�سية  �أمنية  موؤ�س�سة 

و�ستبقى يف �لدولة �لعر�قية.
وت�سكيالت  هيئة  قادة  مع  �جتماعه  خالل  و�أ�ساف 
�لذي  �لن�ر  يف  �سارك  "�حل�سد  �إن  �ل�سعبي  �حل�سد 
"موؤ�س�سة  �حل�سد  �أن  موؤكًد�  �ملو�سل"..  بتحرير  حتقق 
و�ستبقى  ت�سيي�سها,  يجوز  ال  �أ�سا�سية وحيادية  �أمنية 
يف �لدولة �لعر�قية, وو�جبنا حمايته, وهو منا, ونحن 
�أجل  �لقائدة للمنظومة �الأمنية من  منه, و�لدولة هي 
نقل عنه  �ملجتمع", كما  و�أمن  �حلفاظ على م�سلحة 

بيان �سحايف ملكتبه �الإعالمي.
�لعر�قيني  وت�سحيات  "�سجاعة  على  �لعبادي  و�أثنى 
لفتوى  و�ال�ستجابة  �لوطن  ند�ء  ولّبو�  تطّوعو�  �لذين 
�ل�سيد علي  �آية �هلل  �لبالد  �الأعلى يف  �ل�سيعي  �ملرجع 
�ل�سي�ستاين باجلهاد �لكفائي, و�لتي تاأ�س�س على �إثرها 

�حل�سد �ل�سعبي".
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بغداد_ فاطمة الشمري  

 االنفتاح األمني مع السعودية يثير توجسًا في األوساط العراقية وأطراف تطالب بفتح سجالتها بدعم اإلرهاب

األحرار: ستتم إحالة 40 ملف فساد تدين 
مفوضية االنتخابات إلى القضاء

الجبوري للسفير التركي: نتطلع إلى دور أكبر 
لتركيا في ملف إعادة إعمار المناطق المحررة

مشاورات داخل مجلس صالح الدين الختيار 
بديل عن المحافظ

,�الحد, عن ترقب  �لتميمي  �الحر�ر ماجدة  �لنائبة عن كتلة  : ك�سفت  بغد�د_ متابعة 
�سيتم  �نه  موؤكدة  �جلدد,  �النتخابات  مفو�سية  �ع�ساء  ��سماء  و�سول  �لنو�ب  جمل�س 
جميع  ملحا�سبة  �لق�ساء  �ىل  ملفًا  �ربعني  نحو  �لبالغة  �لف�ساد  ملفات  جميع  �حالة 
مفو�سية  تركت  �ل�سيا�سية  "�لكتل  ,�إن  �سحفي  بيان  يف  �لتميمي  وقالت  �ملتورطني. 
على  �ل�سابق  �لت�سويت  من  �لرغم  على  �قالتها  على  �لت�سويت  دون  من  �النتخابات 
عدم �لقناعة حلني �ختيار مفو�سني جدد وفق �ل�سياق �لر�سمي", مبينة �أن "�لربملان 
يرتقب خالل �اليام �ملقبلة و�سول �ال�سماء �ملر�سحة للت�سويت عليها ومبا�رة عملها 
�ف�سل  من  ُعّد  �ملفو�سية  "��ستجو�ب  �أن  و�أ�سافت,  �ملقبلة".  �النتخابات  ترتيب  يف 
�ال�ستجو�بات من حيث �الدلة و�رعة عدم �لقناعة و�ستتم �حالة جميع ملفات �لف�ساد 

�لبالغة نحو �ربعني ملفًا �ىل �لق�ساء ملحا�سبة جميع �ملتورطني".
رف�ست  �جلدد  �الع�ساء  باختيار  �ملخت�سة  �خلرب�ء  "جلنة  �أن  �إىل  �لتميمي  و��سارت 

تر�سيح �ملفو�سني �ل�سابقني دون ��ستثناء الحالتهم �ىل �لق�ساء بعد �نتهاء عملهم".

بغد�د_ متابعة : �أكد رئي�س �لربملان �سليم �جلبوري خالل لقائه �ل�سفري �لرتكي لدى �لعر�ق 
يف  �المنية  �لتحديات  ملو�جهة  �لبلدين  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  �همية  �الأحد,  يلدز,  فاحت 
�لدويل مبلف  �كرب لرتكيا و�ملجتمع  لدور  �لعر�ق  �إىل تطلع  �لنظر  �لعر�ق و�ملنطقة, الفتًا 

�عادة �عمار �ملناطق.
�ليوم,  ��ستقبل,  "رئي�س �لربملان  �إن   , �الإعالمي للجبوري يف بيان �سحفي  وقال �ملكتب 

�ل�سفري �لرتكي لدى �لعر�ق فاحت يلدز".
و�أ�ساف �لبيان, �أن "�للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�سبل تعزيزها, وم�ستجد�ت 
�لو�سع �القليمي و�لدويل, و�لتحديات �ل�سيا�سية و�الأمنية �لتي تو�جه �ملنطقة", مردفا باأن 

"�جلانبني ناق�سا ملف �غاثة �لنازحني و�عادة �عمار �ملناطق �ملحررة".
و�أكد �جلبوري, بح�سب �لبيان, "�أهمية �لتعاون و�لتن�سيق بني �لبلدين ملو�جهة �لتحديات 
مدينة  يف  حتققت  �لتي  "�النت�سار�ت  �أن  �ىل  �لنظر  الفتًا  و�ملنطقة",  �لعر�ق  يف  �المنية 
�ملو�سل برهنت للعامل قدرة �لعر�قيني على جتاوز �الزمات من خالل نبذ �خلالفات ومبا 

ي�سمن �حلفاظ على �من ووحدة �لبالد".
وثمن �جلبوري, "دور تركيا يف دعمها ملف �لنازحني و�غاثتهم", معربا عن "تطلع �لعر�ق 

�ىل دور �كرب لرتكيا و�ملجتمع �لدويل يف ملف �عادة �عمار �ملناطق �ملحررة".
من جانبه, �عرب �ل�سفري �لرتكي عن "دعم بالده للعر�ق يف حربه �سد �الرهاب وم�ساندته 

وتقدمي كل �نو�ع �مل�ساعدة فيما يتعلق مبلف �لنازحني و�عادة �العمار".

بغد�د_ متابعة : ك�سف ع�سو جمل�س حمافظة �سالح �لدين جا�سم �جلبارة, �الأحد, عن 
وجود م�ساور�ت �سيا�سية بني �لكتل د�خل جمل�س �ملحافظة الختيار بديل عن �ملحافظ 

�ملعتقل �حمد �جلبوري, مبينا �أن �جلبوري معتقل يف بغد�د حاليا بتهم �لف�ساد.
م�ساور�تها  بد�أت  �ل�سيا�سية  �لكتل  “بع�س  �إن   , �سحفي  ت�ريح  يف  �جلبارة  وقال   
الختيار بديل عن �ملحافظ �ملعتقل �حمد �جلبوري يف حال ثبوت تهم �لف�ساد عليه”, 
�لنز�هة  هيئة  من  قب�س  مذكرة  بعد  بغد�د  يف  معتقل  �ىل  نقل  “�جلبوري  �أن  مبينا 

�لعامة بتهم �لف�ساد �الد�ري و�ملايل”.
من  �جلبوري  باإد�نة  �ملحكمة  حكم  بانتظار  �ل�سيا�سية  “�لكتل  �أن  �جلبارة,  و�أو�سح 

عدمه لعقد جل�سة �قالته وت�سمية بديل عنه”. 
وت�ساربت �النباء ب�ساأن �سدور حكم ب�سجن �جلبوري ثالثة �عو�م بتهم تتعلق بالف�ساد 

�ملايل و�الإد�ري, يف حني مل ي�سدر بيان ر�سمي يبني ذلك.

 مطالبات بتجنب التوظيف السياسي واالنتخابي على حساب الحشد الشعبي

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد اأن جاء اعالن رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي زيادة 

موازنة احل�شد ال�شعبي 
وتاأكيد دعمه امل�شتمر 

للح�شد ظهرت على ال�شاحة 
ال�شيا�شية مطالبات بو�شع 

االليات الرقابية ل�شمان 
توزيع عادل لرواتب احل�شد 

ال�شعبي لكونها واجبًا وطنيًا 
و اخالقيًا. 

بغداد_ متابعة

 , عديدة  مكونات  يحوي  "�لعر�ق  �أن  و�أو���س��ح 
فاملكون �ل�سيعي يف �لعر�ق هو مكون عروبي" , 
جميع  �ن  لوجدنا  �لتاريخ  �ىل  رجعنا  "لو  مبينًا 
منبعها  بالعر�ق  �لنهو�س  حتاول  �لتي  �لثور�ت 

�لفر�ت �الو�سط ".
و�ردف بالقول �ن "موقف �خلليج من مكون و�حد 
فاالخطاء  عليها  ينعك�س  ��سرت�تيجي  خطاأ  هو 
�خر, ولذلك  �لوقوف مع مكون دون  �ل�سابقة هي 
جممل  يف  جتلى  و�لذي  �لطائفي  �النق�سام  حدث 

دول �ملنطقة".  
وي��ت��ف��ق م��ع��ه �مل��ح��ل��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي و�خل��ب��ري 
��سباب  علل  �لذي  �لها�سمي,  و�ثق  �ال�سرت�تيجي, 
دول  وبقية  �ل�سعودية  من  �لعر�قية  �مل��خ��اوف 

�جلو�ر �لعر�قي طو�ل مدة مقاتلة د�ع�س.  
"ملف �المن هو  وقال �لها�سمي ل�»�جلورنال«,�ن 
�مللف �لذي بو��سطته يتمكن �لعر�ق من �ن يج�ر 

ويطور عالقاته مع �لدول �القليمية و�لعامل". 
و��ساف, �أنه "طو�ل مدة �حلرب على د�ع�س هناك 
و�الردن  وتركيا  �ل�سعودية  �ململكة  من  خماوف 
من �ن مقاتليها �ملوجودين يف �لتنظيم �سيعودون 
�ىل بلد�نهم ومن ثم �سيت�سببون يف م�ساكل كبرية 
�و ما ت�سمى بغزو�ت م�سادة, لذلك فاإن �ل�سعودية 

�وقفت �حلملة �سد �لعر�ق". 
�ل�سعودي  �خلارجية  وزير  "لزيارة  �ن  �ىل  و��سار 
�منية  �تفاقية  وتوقيعه  بغد�د  �ىل  �جلبري  خالد 
�ملقبلة,  �ملرحلة  لطبيعة  ترجمة  خ��ري  ج��اءت 
باال�سافة �ىل زيارة رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي 
و�ل�سعودية, فكان يف �سد�رة  و�ير�ن  �لكويت  �ىل 
وكذلك  �المني,  �مللف  بحثها,  مت  �لتي  �مللفات 
وقع  �لذي  �العرجي  قا�سم  �لد�خلية  وزير  زيارة 
وهي  �ل�سعودية  مع  �تفاقيات  ثالث  على  ب��دوره 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  �حل���دود  �سبط  �تفاقيات 
توفري  �ىل  باال�سافة  �لبلدين  بني  �ال�ستخبارية 

�المن بني �لطرفني".

�مللف  بتفعيل  �سيقوم  "�لعر�ق  �أن  و�و���س��ح 
�المني مع بقية دول �جلو�ر النه ملف حا�سم يف 
�ملرحلة �ملقبلة وعن طريقه �ستفتح �بو�ب �خرى 
�ل�سعودية  �ىل  �لعر�قي  �لزر�عة  وزير  زيارة  منها 
�لقطاع  �جل��ان��ب  لتطوير  �تفاقيات  وتوقيعه 
�لعر�ق باخلرب�ت و�حدث  �لزر�عي عن طريق رفد 
زيارة  �ىل  باال�سافة  �لزر�عية,  و�الالت  �لتقنيات 
�لعر�ق,  �ىل  و�الردين  �ل�سعودي  �الرك��ان  رئي�سي 

�ي�سا تدخل يف هذ� �الطار". 
" �ل�سيا�سية ال يوجد  فيها  �أن  �لها�سمي  وي�سيف 
�لو�سع  على  ت�سيطر  م�سالح  وج��ود  بقدر  �ع��د�ء 
بها  �ملحيطة  �ل��دول  مع  ت�سد  �ل��دول  من  فكثري 
�لعالقات  نظمت  �ذ�  لكن  خطو�ت  عدة  طريق  عن 
م�سلحتها  من  فال�سعودية  �لتوتر�ت,  هذه  تنتهي 
�ن تتعامل مع عر�ق موحد ولي�س جمزء, و�حلال 
ورو�سيا  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات  بالن�سبة  نف�سها 

و�الحتاد �الوروبي". 
وبني , �أن "�لعر�ق �و�سل ر�سالة �ىل جميع �لدول 

�لتي تتعاون معه مفادها �نه ��سبح دولة موحدة 
ودولة موؤ�س�سات, لديه مكونات ومذ�هب خمتلفة , 
ومن م�سلحة دول �لعامل ومنها �ل�سعودية و�ير�ن 
عن  بعيدة  نظرية  وف��ق  �ل��ع��ر�ق  م��ع  تتعامل  ن 
�لطائفية, باال�سافة �ىل �ل�ساغط �المريكي �لكبري 

بعودة �لعر�ق �ىل �حل�سن �لعربي".
جاء  �أن��ه  و�ل�سعودية  �لعر�ق  بني  �لتقارب  ويعد 
�ىل  تنظر  خالله  من  فاململكة  �أمني,  منظور  من 
�ل��دول  كل  م�سلحة  وم��ن  �الإره���اب,  ظو�هر  كل 
هذه  �سد  معا  و�ل��وق��وف  �لتعاون  و�حلكومات 
�لتعاي�س  �أ�س�س  لكل  و�ملدمرة  �خلطرة  �لظاهرة 

و�ال�ستقر�ر يف كل دول �ملنطقة.
م�ستوياته,  بكل  �الإرهاب  ظاهرة  �أن  �ملوؤكد  ومن 
و�ال�ستقر�ر  �الأمن  تهدد  �لتي  �لظو�هر  �أخطر  من 
�لتعاون  و�أن  و�لبلد�ن.  �ل��دول  كل  يف  �ل�سيا�سي 
�أ�سلم  هو  �الإره��اب  حماربة  يف  �جلهود  وتن�سيق 
لعموم  و�سيا�سيا  �أمنيا  و�أ�سلم  �لدولتني,  لكال 

�ملنطقة.
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