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بارزاني لوفد أمريكي: قرار عدم دستورية تصدير نفط كردستان انتهاك
لحقوق اإلقليم

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزا�

بغداد ـ �القدس العر��: بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزا�، مع وفد

أمري� برئاسة السفير األمري� ماثيو تولر، التطورات بشأن العملية السياسية العراقية، و� الوقت

نفسه أكد أن قرار المحكمة االتحادية حول قطاع النفط والغاز � إقليم كردستان انتهاك للحقوق

الدستورية إلقليم كردستان وال يصب � خدمة المواطنين واالستقرار واألمن والسالم � العراق�

وجاء ذلك خالل استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزا�، وفداً أمريكياً برئاسة السفير

األمري� ماثيو تولر، وضّم كالً من قائد قوات التحالف � العراق وسوريا الجنرال جون برينان،

ونائبة مساعد وزير الخارجية األمري� لشؤون العراق وإيران جنيفر غافيتو، ومساعد وزير الخارجية

لشؤون الشرق األد� وسوريا ولبنان واألردن إيثان غولدريتش، والقنصل العام األمري� لدى أربيل

روبرت باالدينو، وعدد آخر من المسؤولين�

وجرى خالل اللقاء، حسب بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، التباحث حول آخر المستجدات

والتطورات بشأن العملية السياسية العراقية واألوضاع � سوريا والمنطقة عموماً�

وتصدر محور االجتماع قرار المحكمة االتحادية حول قطاع النفط والغاز � إقليم كردستان�
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ً إ� أن �قرار وأكد رئيس الحكومة الكردية ع� الحقوق الدستورية إلقليم كردستان، مشيرا

المحكمة انتهاك للحقوق الدستورية إلقليم كردستان وال يصب � خدمة المواطنين واالستقرار

واألمن والسالم � العراق��

و� السياق، أعرب عن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل عبر الحوار وع� أساس الدستور�

إ� ذلك، جدد الوفد األمري� دعمه لـ�ديمومة االستقرار االقتصادي والسيا� � إقليم

كردستان�� كما جرى خالل اللقاء بحث تهديدات تنظيم �الدولة اإلسالمية�، فضالً عن أهمية

الم� قدماً � دعم البيشمركة ومساندتها، حسب البيان�

كذلك، بحث زعيم الحزب الديمقرا� الكردستا�، مسعود بارزا�، مع وفد من وزارة الخارجية

األمريكية، األوضاع � العراق والسبل الكفيلة لتجاوز التحديات والحفاظ ع� االستقرار� وجاء ذلك

ً من وزارة الخارجية خالل استقبال بارزا�، � مقره بمصيف صالح الدين بمدينة أربيل، وفدا

األمريكية�

وتضمن الوفد كالً من جنيفر غافيتو مساعدة وزير الخارجية األمري�، وماثيو تولر السفير األمري�

لدى العراق، وروبرت باالدينو القنصل العام األمري� � أربيل، یرافقهم عدد من المستشارين

العسكريين والسياسيين، حسب بيان لمكتب بارزا��

وحسب البيان، تم بحث األوضاع � العراق وآخر تطورات العملية السياسية، والسبل الكفيلة

لتجاوز التحديات والحفاظ ع� االستقرار�

وأضاف أنه تم التأكيد ع� التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة � إقليم كردستان

العراق، والقوات العراقية االتحادية � الحرب ضد �اإلرهاب��

إ� ذلك، عبر الوفد الزائر عن اهتمام الواليات المتحدة األمريكیة الكبير ع� مكانة واستقرار إقليم

كردستان�

كما تضمن االجتماع مواضيع تخص الوضع � سوريا والتطورات الميدانية ال� تواجه �اإلرهاب�

� البالد�

ً اترك تعليقا
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