
القانون عواطف نعمة،  ائتالف دولة  النائب عن  ك�شفت 
الدميقراطي  حزب  نواب  لإعادة  �شيا�شية”  “�شفقة  عن 
الكرد�شتاين، اىل جل�شات الربملان من دون حما�شبتهم، 

يف حني اأكدت وجود اغلبية نيابية ترف�ض هذه العودة.
ان  »اجل��ورن��ال«  عليه  اطلعت  بيان  يف  نعمة  وقالت 
اىل  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  ن��واب  “عودة 
ال�شماح  وجم��رد  وتف�شيال،  جملة  مرفو�شة  املجل�ض 
هو  الربملان  قبة  حتت  باجللو�ض  النف�شاليني  لهوؤلء 
يف  لتمثيله  واختارنا  ثقته  منحنا  الذي  لل�شعب  خيانة 
يدور  ال��ذي  “احلديث  ان  وبينت  الت�رشيعية”.  ال�شلطة 
نت�شاءل بجدية،  بغداد يجعلنا  اىل  ب�شاأن عودتهم  اليوم 
عما اذا كان هناك ت�شويف من قبل هيئة رئا�شة املجل�ض 
قبل  من  ت�شكيلها  مت  التي  اللجنة  تو�شيات  عر�ض  يف 
ارتكبها  التي  اخليانة  يف  للتحقيق  القانونية  اللجنة 
النواب الكراد امل�شوتون على ال�شتفتاء، اذ مل يتم حتى 
املحكمة  لتقوم  املجل�ض  داخل  الق�شية  هذه  ح�شم  الآن 
الحتادية بدورها اأي�شا”. وا�شافت ان “م�شاركة هوؤلء 
لقرارات  اح��رام  ع��دم  هو  اجلل�شات  يف  النف�شاليني 
العراق ول يعرفون  لأنهم ل يحرمون  النواب،  جمل�ض 
على  دليل  “اأب�شط  ان  مبينة  اأ�شا�شا”،  العراقية  بالدولة 
العربية  الكتابة  النائبة جنيبة جنيب قد حذفت  اأن  ذلك 
من اأعلى ميني الفورما التي ت�شتخدمها يف خماطباتها 
النواب  العراق، جمل�ض  )جمهورية  تقول  والتي  الر�شمية 
يف  املوجودة  الكردية  الكتابة  على  واأبقت  العراقي( 
اجلانب الآخر، على الرغم من علمها باأن الد�شتور ين�ض 
على ان اللغة الر�شمية للبالد هي العربية والكردية، وهذا 

الت�رشف يوؤكد اأنها ل حترم العراق”.
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طبخة كردية برعاية تركية تمهد إلعالن بارزاني إلغاء نتائج االستفتاء الشهر الجاري  النجيفي يدعو الى اغاثة وطنية شعبية وحكومية 
لمساعدة المتأثرين بالزلزال للتخفيف عما أصابهم

زينب الخزرجي: ذي قار محافظة مهمشة ويجب 
زيادة حصتها في موازنة العام المقبل

الكتل الكردية تدرس االنسحاب من العملية 
السياسية

وطنية  اغاثة  اىل  النجيفي  ا�شامة  اجلمهورية  رئي�ض  نائب  دعا   : –اجلورنال  متابعة 
النجيفي  . وعرب  اأ�شابهم  �شعبية وحكومية مل�شاعدة املتاأثرين بالزلزال للتخفيف عما 
الزلزال  التام مع �شحايا  وتعاطفه  ال�شديد  تاأثره  " عن  العالمي  بيان ملكتبه  بح�شب 
الذي �رشب مناطق متعددة من العراق" . وتقدم النجيفي" باأحر التعازي لأ�رش ال�شهداء 
بال�شفاء  ومين   ، جناته  ف�شيح  وي�شكنهم  بعنايته  يحيطهم  ان  وجل  عز  اهلل  اىل  مبتهال 
العاجل على اجلرحى ". يذكر ان هزة ار�شية بقوة 7.2 درجة، �رشبت م�شاء ام�ض الول 

الأحد منطقة احلدود الإيرانية-العراقية وتاثرت اغلب املحافظات العراقية بها" 

وحيد  زينب  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  طالبت   : –اجلورنال  متابعة 
ن�شبة حمافظة ذي قار يف املوازنة الحتادية  الوزراء بزيادة  ،رئي�ض  اخلزرجي 
للعام املقبل ،موؤكدة ان ، ذي قار حمافظة مظلومة ومهم�شة منذ �شقوط النظام 
واىل يومنا هذا. وقالت اخلزرجي يف بيان لها ، ان" املحافظة تعاين من نق�ض 
يتطلب  الذي  المر  جدا  �شيئة  التحتية  والبنى  وامل�شت�شفيات  املدار�ض  يف  كبري 
اموال كبرية لعادة البنى التحتية و�شد النق�ض الكبري يف املدار�ض وامل�شت�شفيات 
ان  النواب  داخل جمل�ض  قار  ذي  على ممثليني حمافظة  م�شددة   ، املحافظة  يف 
يكون لهم موقف موحد فيما يخ�ض ح�شة املحافظة يف املوازنة للعام املقبل 
الكبري  املحافظة  لحتياج  املقبل  للعام  ح�شتها  زيادة  باجتاه  ي�شغطوا  وان 
كونها  الكثري  ت�شتحق  قار  ذي  حمافظة  ان"  اخلزرجي  وا�شافت  للخدمات". 
حمافظة معطاء بال�شهداء منذ النظام الذي اعتقل وذبح العديد من ابنائها على 
يد الزمرة ال�شدامية وهي تعطي ال�شهداء اىل يومنا هذا بالدفاع عن ار�ض الوطن 
الحتادية  احلكومة  قبل  من  والن�شاف  الهتمام  ت�شتحق  انها  لذلك  ومقد�شاتة 
بحياتهم  �شحو  ال��ذي  و�شهدئها  لهلها  اكراما  املوازتة  يف  ح�شتها  وزي��ادة 
دفاعا عن البلد". وكانت المانة العامة ملجل�ض الوزراء ، اكدت موؤخرا ان الن�شخ 
، وقالت ان املوازنة  املتداولة حاليا لقانون املوازنة غري دقيقة ول �شحة لها 
املالية لعام 2018 مازالت يف طور النقا�ض واملباحثات للو�شول اىل �شيغتها 

النهائية املوؤمل ان ي�شوت عليها جمل�ض الوزراء قريبا .

الحت��ادي  الربملانني  يف  الكرد�شتانية  الكتل  روؤ�شاء  :اأك��د  اجلورنال   – بغداد 
امل�شاكل، فيما  واأربيل حلل  بغداد  اإجراء احلوار بني  والكرد�شتاين، على �رشورة 
يف  مفتوحًا”  “خياراً  �شيكون  ال�شيا�شية  العملية  من  الكرد  ان�شحاب  اأن  اعتربوا 

حال عدم ا�شتعداد احلكومة الحتادية لإجراء احلوار.
ال�شيا�شية  الكتل  “روؤ�شاء  اأن  كرد�شتان،  اإقليم  برملان  لرئا�شة  بيان  ونقل 
لهم  اجتماع  خالل  اأ�شاروا  والعراقي  الكرد�شتاين  الربملانني  يف  الكرد�شتانية 
احلقوق  احلوار حول  باإجراء  الإقليم  �شيكلف حكومة  كرد�شتان  برملان  اأن  اإىل   ،
بغداد  بني  احلوار  اإجراء  �رشورة  على  موؤكدين  لالإقليم،  والحتادية  الد�شتورية 

واأربيل حلل امل�شاكل”.
اإىل ت�شكيل جلنة للتحقيق  البيان،  ودعا املجتمعون احلكومة الحتادية، بح�شب 
يف اجلرائم التي نفذت يف املناطق املتنازع عليها والعمل على اإعادة وتعوي�ض 
بغداد  الكرد يف  للربملانني  اإقليم كرد�شتان  النازحني، معربني عن دعم برملان 

الذين يواجهون الق�شاء، وداعني اإىل اأن توؤدي املحاكم دورها بحيادية.
كما اعتربوا اأن ان�شحاب الكرد من العملية ال�شيا�شية �شيكون “خياراً مفتوحًا” يف 

حال عدم ا�شتعداد احلكومة الحتادية لإجراء احلوار، ح�شب البيان.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نال معرب في�شخابور احلدودي 
العراقي، مع تركيا و�شوريا، 

اهتماما غري م�شبوق من 
االطراف العراقية والرتكية 

واالمريكية ف�شاًل عن حكومة 
اقليم كرد�شتان. وت�شنجت 

االأمور اىل احلد الذي انطلق 
فيه الر�شا�ص لل�شيطرة 

عليه و�شقط �شحايا، وثمة 
ت�شريحات متبادلة ت�شدد 

على ان هذا املعرب يعد اكرث 
اهمية من كركوك ذاتها، بل 
ان رئي�ص الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ا�شتغرب من 
وجود االأمريكيني يف معرب 
في�شخابور و�شاألهم �شاخرًا 

فيه؟”. ح�شة  لكم  “هل 

املعرب،  عن  التنازل  املتنازعة  الط���راف  وترف�ض   
ويجب  عراقية  ار���ض  )في�شخابور  يقول  فالعبادي 
فر�ض ال�شيادة عليها(، يف حني يقول م�شعود البارزاين 
اأما  بها(،  نفرط  ول  كرد�شتانية  ار�ض  )في�شخابور  اإّن 
يف  ويرغبون  عنه  التخلي  يريدون  ل  فهم  الأمريكيون 
اأن تكون لهم �شلطة فيه، بينما تركيا هي الخرى تراه 
جتري  منه  لن  فيه،  تكون  ان  من  ولبد  حيويًا  معرباً 
عمليات تهريب. وبعد تطبيل يف العالم وقتال وخ�شائر 
واقليم  الحتادية  احلكومة  طريف  بني  ومادية  ب�رشية 
كرد�شتان، برز اقراح يق�شي باأن يتفق الطرفان على 
الدارة امل�شركة باإ�رشاف المريكيني، اإذ يرى اجلميع 
ان لفي�شخابور اأهمية ا�شراتيجية ملنطقة كرد�شتان اإذ 
اإىل  لها  التابع  النفط  اأنابيب  منها خط  نقطة مير  انها 
تركيا. ورف�شت جلنة الأمن والدفاع يف جمل�ض النواب 
العراقي الوجود الأمريكي يف معرب في�شخابور، يف حني 
عر�ض اقليم كرد�شتان العراق، ن�رش قوات م�شركة يف 
التحالف  تركيا مب�شاركة  مع  ال�شراتيجي  املعرب  هذا 
على  بال�شيطرة  بغداد  وه��ددت  داع�����ض،  �شد  ال��دويل 

الرا�شي اخلا�شعة لالأكراد.
النت�شار  ان  كرد�شتان،  اقليم  حلكومة  بيان  وذك��ر 
ميثل  ال�شراتيجي  في�شخابور  معرب  عند  امل�شرك 
ترتيبا  ي�شمن  الثقة  لبناء  وحتركًا  نية  ح�شن  "بادرة 
مبوجب  اتفاق  اىل  التو�شل  حني  اإىل  وموؤقتًا  حمدوداً 

الد�شتور العراقي".
وهو  كثرياً،  م�شتخدم  وغري  �شغري  في�شخابور،  ومعرب 
ذات  ده��وك،  ملحافظة  التابعة  في�شخابور  بلدة  قرب 
املثلث  يف  ويقع  كلدانية،  اآ�شورية  �شكانية  اأغلبية 
نهر  يجري  حيث  ال�شوري،  الركي  العراقي  احل��دودي 
احلدود  مبحاذاة  تقريبا  كليومرات   5 مل�شافة  دجلة 
ال�شورية، وبينه ومعرب "اإبراهيم اخلليل" وي�شمى اأحيانًا 

معرب اخلابور الذي يطل على تركيا فقط، وامل�شافة بني 
املعربين تقدر بخم�شة وع�رشين كيلو مراً.

العراقية  احلكومة  من  ر�شميًا  معتمد  غري  املعرب  وهذا 
ول من احلكومة ال�شورية، وي�شتخدم لتنقل الأ�شخا�ض 
نقل  عن  ف�شاًل  و�شوريا،  العراق  بني  اأ�شا�شية  بدرجة 
اجلانب  من  حاليًا  عليه  وي�شيطر  حم��دودة،  ب�شائع 
“ب  تنظيم  ال�شوري  اجلانب  ومن  البي�شمركة  العراقي 

ي د”.
و�شيا�شي  كاتب  وهو  الوائلي،  مبارك  اآل  كاظم  ويقول 
اأمريكي من ا�شل عراقي: "ل اعتقد اأّن لهذا املعرب اأهمية 
على النحو ال�شيا�شي، ولكن اللوبي الكردي يف وا�شنطن 

اقنع الأمريكيني باأّن هذا املعرب هو )�شلة الطعام( للكرد 
قولهم.  ح�شب  �شيء(  كل  عنهم  العبادي  )قطع  ان  بعد 
لذلك فالأمريكيون يحاولون ان يعطوا �شيًئا للكرد بعد 

ان )خذلوهم(".
اهتمام  اأي  لالأمريكيني  لي�ض  راأي��ي  "ح�شب  وي�شيف: 
به، فهو معرب عادي حاله حال كل املعابر، وان كان 
غري �رشعي، اما ما ق�شده العبادي بكالمه لالأمريكيني 
“هل لكم ح�شة فيه؟” فهو �شوؤال جداً عادي معناه ان 
هذا املعرب عراقي ولي�ض لأي دولة او اأحد ان يتدخل يف 
عبد  املتقاعد  اللواء  المني  اخلبري  ويوؤكد  مو�شوعه". 

الكرمي خلف، ان معرب في�شخابور ميثل م�شكلة.

يقول: "هذا املعرب منذ عام 1991 حتت �شيطرة القليم، 
يدر  الذي  املعرب  هذا  يديرون  وهم  �شنة،   26 منذ  اأي 
اح�شائيات  وهناك  الدولرات،  رهيبة مبليارات  امواًل 
وهذا  �شنويا،  دولر  مليارات  �شتة  عن  تتحدث  تركية 
مبلغ هائل، ول نعرف اين تذهب هذه الموال، فلي�شت 
هنالك �شلطة للرقابة املالية للو�شول اىل �رشف هذه 
الموال وابوابها واىل اين تذهب، بينما ح�شة احلكومة 
بكاملها".  ال�شنني  ه��ذه  طيلة  ت�شل  مل  الحت��ادي��ة 
وي�شيف: "لدينا اربعة منافذ ر�شمية يف القليم وهناك 
25 معرباً للتهريب، هناك تدمري لالقت�شاد الوطني عن 
طريق هذه املنافذ، والقت�شاد الوطني بحاجة اىل كل 

اىل  الو�شول  ت�شتطيع  العراقية ل  �شيء ولكن احلكومة 
هذه املعابر".

"غري  املعرب  هذا  اإّن  ال�شمري  عالء  ال�شحايف  ويقول 
ال�شل )معرب نفطي( تعرب من خالله  لكنه يف  �رشعي 
�شحنات النفط املهربة التي تبلغ 600 الف برميل يوميا 
من كرد�شتان اىل تركيا باجتاه ميناء جيهان على بحر 
ا�شتمرار  اجل  من  فيه  المريكيون  تدخل  لذلك   ، ايجة 
ان  وبالتاأكيد  جدا،  الب�شيطة  وبال�شعار  النفط  تهريب 
المريكيني يخ�شعون ل�شغوط ا�رشائيلية من اجل ان ل 

يكون املعرب حتت �شلطة احلكومة الحتادية".
باجتاه  تهريب  حركة  املعرب  يف  "توجد  وي�شيف: 
�شوريا عرب ج�رش حديدي، وهذه فائدتها كبرية لإقليم 
كرد�شتان لأنه يقع على مثلث دويل، وانا اعتقد ان ما 
بذلته حكومة كرد�شتان من �شحايا وجهد يف ال�رشاع 
كركوك  على  بذلته  مما  اكرب  الحتادية  احلكومة  مع 
تهريب غري  كونه معرب  اكرب من  ال���رشار  فيه من  لن 
الأ�شبق  امل�شركة  العراقية  العمليات  مدير  �رشعي". 
اإن�شاء  )م�شاكل  �شّخ�ض  عزيزة،  غازي  املتقاعد  اللواء 
بالقول:  الد�شتور(  مع  وتعار�شه  في�شخابور  معرب 
لإقليم  تابعة  اأر�شًا  في�شخابور  تعّد  الد�شتور  "ح�شب 
ده��وك،  حمافظة  م�شوؤولية  �شمن  وم��ن  كرد�شتان 
اأعطى  نعم  بكلمة  عليه  و�شوت  الد�شتور  كتب  وم��ن 
الدولة  مبفردها  جت��اور  ب��اأن  كرد�شتان  لإقليم  احلق 
العراق  عرب  ومنع  ودهوك،  اأربيل  مبحافظتي  الركية 
مبوافقة  اإل  تركيا  مع  ونفطيًا  اقت�شاديًا  التنف�ض  من 
العراقية  القوات امل�شلحة  "حماولت  الكاكا!" واأو�شح: 
فتح  لغر�ض  اأنها  اأعتقد  ل  في�شخابور  اإىل  للو�شول 
الطرق  باأ�شهل  الو�شول  لغر�ض  واإمن��ا  جديد،  معرب 
تغيري  مع  عليه  وال�شيطرة  اخلليل  اإبراهيم  منفذ  اإىل 
في�شخابور  اإىل  اخلليل  اإبراهيم  من  ال�شاحنات  �شري 
املرور  دون  ومن  املو�شل  اىل  وو�شوًل  بتلعفر  مرورا 

ب�"زاخو"، على حّد تعبريه.
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 12 ب�  �شتقبل  العاقلة  الراء  هذه  اأن  املو�شوي  وبني   
باملئة من املوازنة لن هذا ما يقوله الد�شتور �رشيطة 
راأي  وه��ذا  القليم  حكومة  اىل  مبا�رشة  تعطى  ل  ان 
اربيل،  احزاب  وبع�ض  ال�شليمانية  احزاب  بني  م�شرك 
مو�شحًا ان املوازنة التي كانت ت�شتلها اربيل �شنوات 
نح اىل ال�شعب الكردي بل ذهبت يف جيوب  طويلة مل تمُ
هناك  تعد  مل  انه  ال�شيا�شي  املحلل  واأك��د  امل�شوؤولني. 
كرد�شتان   اعلنت  �شواء  لالإا�شتفتاء  مو�شوعية  قيمة 
�شتذهب  وبذلك  �رشيريًا  مات  لأنه  تعلن،  مل  ام  الغاءه 
باملئة   12 ن�شبة  الكراد  اعطاء  قانون  نحو  احلكومة 
فقط من املوازنة.  بدوره، اأكد رئي�ض كتلة حزب التنمية 
كرد�شتان  يف  ال�شيا�شية  القيادة  وع�شو  الركماين 
كرد�شتان  يف  �شيا�شيًا  حزبًا   32" ان  اخل��اين،  حممد 
اجتمعوا قبل �شهر وخولوا حكومة كرد�شتان كموؤ�ش�شة 
�رشعية التفاو�ض مع بغداد وكذلك الكتل الكرد�شتانية 
احلكومة  مع  تعاونها  اأعلنت  كرد�شتان  برملان  يف 
مبفاو�شات  والبدء  الطرفني  بني  الراهنة  الزمة  حلل 
يف  ال�شيا�شية  "الأحزاب  ان  اخلاين  وقال  بغداد".  مع 

حكومة  تتخذها  خطوة  اأو  ق��رار  اأي  تدعم  كرد�شتان 
مع  العالقات  وتطبيع  املفاو�شات  لإجناح  كرد�شتان 
بغداد".  من جانب اآخر، اأفاد م�شدر مقرب من احلكومة 
باأن  الكردية  القيادة  اأخرب  "العبادي  باأن  الحتادية، 
ال�شتفتاء  اإلغاء نتائج  الإقليم هو  ثمن بدء احلوار مع 
واإل لن يتم اأي حوار اأو مفاو�شات بني الطرفني ما مل 
بارزاين  "نيجريفان  ان  وقال  ال�شتفتاء".  نتائج  تلَغ 
وبعد ت�شلمه ر�شالة العبادي يحاول ك�شب دعم اأطراف 
الوطني  الحت��اد  ال�شراتيجي  حليفه  ومنها  كردية 
موؤكدا  ال�شتفتاء،  نتائج  اإلغاء  اإعالن  لوقت  لال�شتعداد 
اأ�شبحت  ال�شتفتاء  نتائج  الغاء  اع��الن  "طبخة  ان 
كرد�شتان  حكومة  لكن  بغداد،  اىل  لتقدميها  جاهزة 
بانتظار الإ�شارة من طرفني دوليني قريبني من الإقليم 
ذلك".  لإع��الن  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الناحية  من 
من  ال�شتفتاء  نتائج  اإلغاء  يعلن  "اأن  امل�شدر  وتوقع 
مطلع  او  اجلاري  ال�شهر  نهاية  كرد�شتان  حكومة  قبل 
حكومة  بني  املفاو�شات  انتهاء  بعد  املقبل  ال�شهر 
الإقليم  اأي�شًا بح�شول  وبغداد وطهران  واأنقرة  الإقليم 
من  ح�شته  على  بالإبقاء  العبادي  من  �شمانات  على 
يف  البي�شمركة  ق��وات  انت�شار  على  وكذلك  امل��وازن��ة 

حتت  الواقعة  وخ�شو�شًا  عليها  املتنازع  املناطق 
�شيطرة الدميقراطي الكرد�شتاين بالدرجة الأ�شا�ض. وعّد 
الزيدي، حماولت  الوطني كامل  التحالف  النائب عن 
املركزية  احلكومة  مع  احلوار  باجراء  القليم  حكومة 
حني  فى  لوقتها،  م�شيعة  بانه  ال�شتفتاء  ازمة  ب�شاأن 
اإلغاء  مع  النف�شاليني  ابعاد  على  املركز  ا�رشار  اكد 
�شحفي،  ت�رشيح  يف  الزيدي  وقال  ال�شتفتاء.  نتائج 
ان "حماولت حكومة اربيل احلالية برئا�شة نيجريفان 
ل�شتفتاء  واملوؤيدين  الداعني  من  يعد  ال��ذي  ب��ارزاين 
املركزية  احلكومة  م��ع  احل���وار  ب��اج��راء  النف�شال، 
م�شيعة  وخارجية  داخلية  موؤثرة  اطراف  ادخال  مع 
اربيل حتاول  "حكومة  ان  اىل  النتباه  لوقتها"، لفتًا 
"احلكومة  ان  وا�شاف  الق�شية".  لتدويل  الوقت  ك�شب 
عن  النف�شاليني  ابعاد  على  م�رشة  مازالت  املركزية 
جولت احلوار مع تقريب الحزاب والكتل الكردية التي 
رف�شت ال�شتفتاء قبل اجرائه، ومنها التغيري واجلماعة 
ال�شالمية وجزء من الحتاد الوطني الكرد�شتاين". اىل 
برملانيًا كرديًا  اأن »وفداً  ذلك ك�شف م�شدر مطلع عن 
القوى  اأن  واأبلغه  بغداد  يف  الأمريكي  ال�شفري  التقى 
اإذا  ال�شيا�شية  العملية  من  الن�شحاب  تقرر  قد  الكردية 

الإقليم  الإبقاء على ح�شة  رف�شت احلكومة الحتادية 
يف املوازنة اإىل 12.67 يف املئة«.وك�شفت عن مهمة 
زيارة  يعتزم  الذي  وال�شيا�شي  احلكومي  الكردي  الوفد 
بغداد قريبا نقال عن م�شادر قالت اإن ” الوفد �شيتوجه 
الأ�شبوع املقبل اإىل بغداد للقاء زعماء القوى ال�شيا�شية 
«،وهناك تغري يف املوقف الأمريكي مل�شلحة الأكراد«، 
النق�شام  منها  عقبات،  تواجه  الإقليم  م�شاعي  اأن  اإل 
ال�شتفتاء،  اإلغاء  الحتادية  احلكومة  و�رشط  الداخلي 
الحتادية  املحكمة  ق��رار  تنتظر  ق�شائية  ودع��اوى 
بالرويج  متَهمني  الحتادي  الربملان  النواب يف  �شد 
التلويح  اإىل  وبالعودة  النف�شال.  على  والت�شويت 
الإقليم  ن�شبة  تقليلها  ب�شبب  بغداد  مبقاطعة  الكردي 
يف املوازنة الحتادية للعام 2018 ،وقال النائب يف 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  عن  العراقي  الربملان 
اإىل  كرد�شتان  اإقليم  “جلوء  اإن  الدين  ن��ور  اأردلن 
ب�شبب  ال�شيا�شية جاء  العملية  التهديد بالن�شحاب من 
ويف   ،12% اإىل   17% من  الإقليم  ميزانية  تقلي�ض 
الأك��راد م�رشون  فاإن  الن�شبة  تلك  الإ���رشار على  حال 
قوًل  العراقية  واحلكومة  الربملان  من  الن�شحاب  على 

واحًدا”. 
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