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قراطي اتفق احلزبان الكـرديان الد
واالحتــاد الـوطــني الــكـردســتـانــيـ
عـلى الـتـوجه نـحو شـراكـة حـقـيـقـية

لتشكيل حكومة اقليم كردستان.
ـــكـــتب الـــســيـــاسي وقــال عـــضـــو ا
لالحتاد قادر حمة جان خالل مؤتمر
ـكـتب صـحـفـي مـشـتـرك مع عــضـو ا
قراطي عارف السياسي للحزب الد
طـــيـــفـــور إن (حـــزبه ســـيــشـــارك في
وقراطي احلكـومة اجلـديدة مع الـد
عــلى أســاس شــراكــة حــقــيــقــيـة الن
ـسؤولـيـة تقع عـلى عـاتق احلـزب ا

في احلكومة اجلديدة).
ـشـاكل يكـمن عـبر واضاف ان (حل ا
احلوار واالحتـاد الـوطـني يرغب في
حكومة تخدم شعب كردستان في كل
اجملـاالت وحتــقق طـمـوحــاتـهم). من
جــهـــته قــال طــيــفـــورانه (بــرغم من
حـصـول احلزب عـلى 45 مـقعـداً في
ان كردستان إال أنـنا ال نستطيع بر
إدارة شؤون اإلقليم من دون االحتاد

الوطني).
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وأشـــار إلى أن (بـــإمـــكـــان األطـــراف
األخــرى في حــال عــدم مــشــاركــتــهــا
ــعــارضـة احلــكــومـة أن تــكــون في ا
الــبــنــاءة وحــيــنــهـــا نــســتــطــيع مع
االحتــاد الــوطـني تــشــكـيـل حـكــومـة
جـديـدة).  وبـشـأن حـصة االقـلـيم في
ـوزانــة االحتـاديـة أكــد طـيـفـور أن ا
(حصة اإلقليم يجب أن تكون 17 في
ـــالــيـــة لـــعــام ـــوازنـــة ا ــئـــة من ا ا

لـــلـــتـــركـــمـــان اي تـــفـــاوض احــادي
اجلــــانـب مع االكــــراد بــــشــــأن إدارة

كركوك .
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وقـال  بــيـان لـلـهـيـئــة عـقب اجـتـمـاع
ـلـفات طـار لـلتـشـاور عـلى بـعض ا
ان (اجملتمعـ ناقشوا قضـايا مهمة
ومن بينهـا  التأكيـد على ان يكون
ثل االجـمـاع التـركـمـاني هـو الـذي 
الــقـرار الــســيـاسي فـي احملـافل ومع
الكتل الـسياسـية وال يحق الي حزب
كون) ,واشار ثل قرار ا لوحده ان 
الى ان (احلاضرين ابدوا اسفهم من
خلـو الـتشـكيـلـة احلكـوميـة من وزير
لــلــمــكــون) ,مــطــالـبــ بـ(اســتــيـزار
ــكـــون ضـــمن في شـــخـــصـــيــة مـن ا
الـوزراء الـبـاقـ  من احلـكـومـة كـمـا
نــدعــو الى ان ان يــكــون احــد نـواب
رئــيـس اجلــمــهــوريــة من الــقــومــيــة

الثالثة في العراق).
وتـابع الـبــيـان ان (االجـتـمـاع نـاقش
وضع كــــركــــوك وطــــوز وتــــلــــعــــفـــر
ــنـــاطق الـــتــركـــمـــانــيـــة االخــرى وا
وأبــدوا قـلـقــهم ورفـضــهم لـتــصـريح
الـــنــائـب الــثـــاني لــرئـــيس مـــجــلس
النواب بشير احلداد بشأن احملافظة
وكـــذلـك رفض اي تـــفـــاوض احـــادي
اجلــــانـب مع االكــــراد بــــشــــأن ادارة

احملافظة).
ـكــونـات الــثالثـة في  مـؤكــدين ان (ا
احملـــافــظـــة والــقـــوانــ االحتـــاديــة
السـاريـة هي الـتي تـقرر وضع إدارة
كـركـوك والسـيـمـا من خالل الـتـوافق
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محمد علي
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قادر حمة جان

dO…: زوار االربعينية خالل مسيرتهم الى كربالء

قـرر أن جتتـمع قيادة 2019). ومن ا
ـقبل قـراطي األسـبوع ا احلزب الـد
رشح التخاذ قـرارها بشـأن تسمـية ا
إلى منصب رئـيس حكومـة كردستان

بتشكيلتها اجلديدة.
وذكــر عـضــو مـجــلس قـيــادة احلـزب
أراس حــســو مـــيــرخــان إنه (ســيــتم
خالل االجتماع تـشكيل وفد لـلتحاور
مع بـــــقـــــيــــة األطـــــراف واجلـــــهــــات
الـسـياسـيـة بـشـأن تشـكـيل احلـكـومة
اجلـديدة إضـافـة إلى اخـتـيـار مرشح

احلزب لرئاسة احلكومة). 
ـقـراطي مع وتـابع ان (حـوارات الـد
بـــقـــيــــة األطـــراف ســـتـــرتــــكـــز عـــلى
االسـتـحـقــاقـات االنـتـخـابـيـة وسـيـتم
الــــــتـــــــعــــــامـل مع كـل جــــــهـــــــة وفق

استحقاقاتها). 
ورفـضت الهـيـئة الـتـنسـيـقيـة الـعلـيا
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ـرة الثـالثة الـتي اكتب فـيها عن حي الـبسـات خالل مدة ا هذه هي ا ر
ال تزيد عن اشهر قليلة.

بعض ما كـتبته كـانت (الزمان) مـنبرا له حـ عرضت مشـكلة ذلك احلي
عني في بلدية الشعب. سؤول ا التعيس امام ا

نسي يـعاني من مشكـلة عدم تبـليط  شوارعه التـرابية التي فذلك احلي ا
تغرق في الشتاء ببحيرات مائية جتعل من الصعب السير فيها.وللقاريء
ان يتخيل وضع العوائل واالطفال الذين يخوضون في ط لزج غالبا ما

درسة.  يسقطون فيه عند ذهابهم الى ا
ــة وتـــمــتــد الى الــعــام 2000 يـوم وزعت مــعــانــاة اهـل هــذا احلي قــد

عاناة مستمرة. الكيها.ومنذ ذلك التاريخ وا االراضي كطابو صرف 
ـتكـررة لـلبـلـدية فـان وضعـيـة احلي ما زال ـراجعـات ا وعلى الـرغم من ا
ـوضـوع مـرة اخـرى كـمـا هـو.وقــد طـلب مـني احــد اصـدقـائي ان اثـيــر ا
ـعـنــيـة فـتــتـخـذ اجـراء عـسى ان تـصـل مـنـاشــدة االهـالي الى اجلـهــات ا
حقـيـقيـا يـنهي الـوضع احلـالي الـبائس. في احلـقـيقـة فـكرت ايـضـا طرق
شكلة اصـبح اشبه بعقدة مزعجة وكأن هذا اكثر من باب الن حل هذه ا
ـريخ وليس فـي منـطقـة قريـبة مـاهولـة بسـكان احلي موجـود على ارض ا

ينتظرون حلظة الفرج. 
اكثر ما يزعجني هو التاخير في تـبليط عدة شوارع خلف محطة البنزين

العمداء زقاق 346..
انا ارسل رسالتي بـعنوانها هـذا الى من يهمه االمـر.وال اظن ان القضية
تتـطـلب ميـزانـية ضـخمـة كي تـبدأ بـلـدية الـشـعب بتـنـفيـذها,ال سيـما وان
احلـكــومــة اجلــديـدة تــرفع شــعــار االصالح واخلــدمــات. هـذه مــنــاشـدة
ستتبعهـا مناشدات وطرق ابـواب كل من نستطيع ان نـسمعه صوتنا كي

شكلة البسيطة. تتحرك الضمائر احلية في انقاذ االهالي من هذه ا
كرر الذي يسمعه جميع من راجع ولعل ما يثير استغرابي هو اجلواب ا
الــبــلـــديــة من ان مــعـــامــلــة تـــبــلــيط ورصـف ارصــفــة احلي
كامـلـة.ومع ان اجلـواب لطـيف لـكن الـفـعل غائب عن
ـنتـظرين لـلحـظة حتـقيق حـلمهم واقع احلي واهله ا
ـلـيـئـة في رؤيـة االسـفـلت يـغـطي تـراب شـوارعـهم ا

باحلفر.

استطـاع بقدراته بامـراض اجتمـاعيـة  ابتلى االنـسان علـى مر العـصور 
ويشـير الـيهـا بالف ( ال ) ان يشـخصـها  تـواضعـة والثـاقبـة  ا الذهـنيـة 
ـؤثرة عـلى طـريق الـتغـيـير تـبـقى رهـينـة بـالواقع ولـكن امكـانـاته ا كبـيـرة 
العـرفي والـسيـاسي الـنافـذ  وطبـيـعة الـنـظام احلـاكم ومن يـتصل به من

نافق ومجملي الصور ...  تزلف وا ا
ـنـاصب فـكــان لـلـمــبـوقـ وذوي الــقـربى مـن احلـاكـمــ احلظ االوفـر بــا
ـال العام مـنوحة من خـزينة الـدولة بسـخاء  وكأن ا والعطـايا والهـبات ا

ملك للملوك واالمراء والسالط ... 
من حيث اختـلـفت الـعالئق ب احلـاكم واحملـكـوم  ـعـاصـر  وفي الزمن ا
فـقـد ظـهرت سـيء للـمـجـتمع ـضـمـون ا ولـكن  االبـقـاء على ا الشـكل  
كونات اعتمدهـا اصحاب القرار في تلك ا احزاب وكتل ووالءات جديدة 

معمول به حتما يقول : وصار مبدأ 
(( من لم يكن معي فهو ضدي ))

فجـــــــــاءت احملـاصـصـة والتـوافق وشـبـيـهاتـهـمـا مـصدقـا لـهـذا الـتوجه
ـشـروعـة ـا يـدل عـلـى االصـطـفـافـات غـيـر ا الـذي ان دل عـلى شيء فـا
منـطـقـا واخالقـا  ومــــــــؤداهـا الى نتـــــــــائج نـعــــــــيش الـيـوم آثـارها
ن حـسـبــوا عـلى احـزاب الـسـلـطـة ال ـتـعـبـة  فــالـكــــــــثـيـر  ـدمـرة وا ا
فاصبحوا الئم لـلوظيفة احلكـومية  تلكون اخلبرات والـتاهيل العلمي ا
بـ لـيلـة وضـحـاهـا عـصي مـعــــــرقـلـة لـعجـلـة الـبـنـاء واالعـمـار والـتـقدم

العراقي ...
لـيـسـوا بـالـضرورة ان يـكـونـوا من ـعـرقـلـة  ان احملـسـوبـ عـلى الـكـتل ا
ــتـضــــــــــررين من الــنــظــام الــسـابـق  بل اقــصـد هــؤالء احلــربــاويـ ا
تلـونـــــــ بالـوان السلـطات الذيـن يدعون بـانهم بالـضد من الدكـتاتور ا
ـقـبــور وهـيـكـلـه الـبـائـد  وانــهم شـرفـاء الى حــد الـنـقــاء  وانـهم الـيـوم ا
ـؤثـرة مـشـاريـــــع اســتـشـــــــهــاد بـيـد اصــحـاب الـقـــــوة الــسـيـاســيـة ا
األة باالحداث على الساحة العراقيــــــة ويطــــــلبون ويهزجون طربا و
 ابـتـغـاء رضـا اصــحـاب نـعـمـتــهم اجلـدد  فـيـجــــــــرفــهم الـتـيـار الـذي
مـتـنــعـمـ بـامـتـيـازات وضـعـوا انـفـســـــــــهم فـيه الى الـسـفــوح والـقـمم 
الـصادق الـكـراسي الـوثـيـرة واحلـمـايـة التـي عـزت عـلى الـفـرد الـبسـيـط 

سالم ..  وا
بـعد ـنسـوبون الى حـالهم  وبالـرغم من كل هذا لم يـلتـفت احملسـوبون وا
الى اي ذهاب امـتـيـازاتـهم  وافـول بـريقـهم وبـريق من يـنـتـسـبـون اليـهم 
الــنـهـضـة مـصـيــر سـيـهـبــطـون  وكـيف سـيــدافـعـون عن انــفـسـهم امـام 
واالرادة تفتحة  اجلديدة التصحيـحية التي نلمـسها في عقول الشـباب ا
ــدافـعــة عن احلــقـوق الــوطـنــيــة واالجـتــمـاعــيــة والـســيـاســيـة الـصــلــبـة ا
وتـبـقى وصـمـة الـعـار عـلى جـباه وحـيـنـئـذ ال يـنـفع الـنـدم  واالقـتـصاديـة 
ــنـافع الــشـخــصـيـة ـتــوجـهــون صـوب ا وا ـتــقـلـبــون  ا اشـبــاه الـرجــال 

متناس مصالح البالد والعباد .. 
ـعـالي بـوجه اصــحـاب الـسـيـادة وا مـجـلـمال  ومن هـنـا  نـرفع صـوتــنـا 
: بـان الـسنـ مرت ثـقـيلـة عـلى العـراقيـ حتت وطـأة احملاصـصة قائـل
ـا حتـمل من سـلـوكيـات مـشـوهـة لـنـسـيـجـنا ـنـسـوبـيـة  واحملـسـوبيـة وا
االجتـمـاعي  واثـبت احلسـوبـون علـيـكم انـهم عاجـزون عن خـدمـة الوطن

واطن ..  وا
ولم يبق امـامكم اال الـلـجوء الى الـشعب الـطـيب والى اصحـاب الكـفاءات
ـتضـررين احلـقيـقيـ من النـظـام السـابق من ذوي الشـهداء فعال والى ا
ـعـتقـلـ الذين يـلـفهم االهـمـال والتـغـييب في والسـجـناء والـسـياسـي وا

الوظائف والرعاية ...
والـــثــروات كــبــيـــرة في بــاطن االرض  وان الـــــــــوقت مـــا زال مــتــاحــا 
وما عليكم العراقـــــــــية وفي الـذات االنسانيـة العراقيـة 
اال جتــربـــة الــطــريـق اجلــديــد والــــــــــــــســيــر عـــلــيه
ا مـحـسـوبـيـة او منـسـوبـيـة وااللـتزام باخـالص دو
ــــــثل الـشـعـبي الـشـائع (( كل لـشـة تـتـعـلك من بـا

كراعها )) ..!!

كان ضعيفا للغـاية واصبحت عملية
ـفروض نـقل الزوار مـخـجـلة وكـان ا
ان يتـم االنتـباه لـهـا من قبـل مديـرية
الــــنـــقل وان يــــضع في احلــــســـبـــان

الترتيبات الالزمة لها). 
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وقـــال الـــزائــر حـــســ مـــطـــشــر من
محـافـظة الـبصـرة انـها (حـالة تـدعو
الى احلـــزن واالسف من جـــراء عــدم
توفر وسائط نـقل كافيـة لنقل الزوار
حيث اعتمد اغلب الزوار على عملية
ا النقل بـ (الستوتات) و(التك تك) 
ــركــبــات الى دفع بــاصـــحــاب تــلك ا
استـغالل مـناسـبة الـزيارة ومـطالـبة
الزوار باجور نـقل عالية وصلت الى
الـف ديــنـــار عـــلى الـــرغـم من قـــصــر
ــسـافــة حــيث يــتم نـقـل الـزوار من ا
مــنــطــقــة بــاب طــويــريج الى مــدخل
ـة بينما سيطرة بـاب طويريج القد
يـتم صــعـود الـزوار بـ (الــسـتـوتـات)
نـطـقة الـى قنـطـرة السالم من هـذه ا
والـــبــعـض االخــر يـــأتي مــشـــيــا من
مــنـطـقــة مـجــسـر بـاب طــويـريج الى

السيطرة االبراهيمية ).
واضـــاف ان (هـــذا مــــا جـــعل اغـــلب
سـافة على الزوار يعـانون من بـعد ا

الـرغم من مجـيـئـهم من مـحافـظـاتهم
ســــيــــرا عـــلـى االقـــدام وبــــدال من ان
تـتـوفـر لـهم في الـعـودة وسـائط نـقل
عـــادوا مــرة اخـــر في الـــســيـــر عــلى
االقـدام وهــذا يـعـد جــهـدا مـضــاعـفـا
يضاف الى اجلهد الذي بذلوه خالل

مدة مسيرهم). 
واوضح  زائـر اخـر كـاظم عـلوان من
مـحـافـظـة مـيـسـان ان  (اغلـب الزوار
ـترديـة لكون شكـا من عمـلية الـنقل ا
ان اغــلـبــهم من كــبـار الــسن كــمـا ان
اعـــدادا مـــنـــهم بــصـــحـــبـــة عــدد من
االطـفـال وهـذا مـا يـحـتـاج الى جـهـد
ا يـتطـلب تـوفيـر وسـائط نقل لهـم 
تـــــســــــاعـــــدهـم في الــــــوصـــــول الى
اماكـنهم) ,داع (احلـكـومة احملـلـية
في احملــافـظـة الـى اعـادة الـنــظـر في
اســلــوب عـــمــلــيـــة الــنــقـل وتــوفــيــر
االسلـوب االفـضل لـهـا حيث ان االف
الـزوار كـانت مـعـانـتـهم  شـديـدة الى
ان تـمكـنـوا من الـوصـول الى سـاحة
مــرآب وقــوف الــســيــارات اخلــاصــة

حافظاتهم). 
الى ذلـك ازدهـــــر عــــــمل اصــــــحـــــاب
الـســتـوتـات و(الــتك تك) في عـمــلـيـة
نـقل الزوار مـحـقـق مـوارد مـالـية ال

منطقـة باب طويريج قاطـع مسافة
اكثر من 10 كيـلومتـرات لكي نـتمكن
مـن احلـــصــــول عـــلـى ســـيــــارة نـــقل
واحـدة تـقـلـنـا الى مـحـافـظـاتـنـا رغم
االعـداد الكـبـيـرة التي كـانت بـحـاجة
الى اعـداد هـائــلـة من الـسـيـارات من

اجل اسعاف عملية نقلهم).
 مـوضحـ ان (اسـلـوب ادارة الـنقل
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بـأس بهـا حـيث وصـلت اجـرة الـنقل
لــلــسـتــوتــة الـواحــدة من جــراء نـقل
الزوار الى 50 الف ديـنـار في الـيوم

الواحد). 
وقال صاحب (ستوتـة) علي حميد لـ
(الــزمـان) امس ان (مــنــاسـبــة زيـارة
االربع كـانت فرصـة لنـا الى العمل
بـشـكل جـيــد واحلـصـول عـلى مـبـالغ
جـعـلتـنـا فـرح لـعـدم تـوفـر وسائط
الـنـقل وهذا الـفـراغ اخلـدمي جـعـلـنا
ـا هـو افـضل بـاالضافـة الى نـعـمل 
سافة التي تمت عملية النقل قصر ا

فيها).
…dOHſ œ«bŽ«

رجـعيـة الديـنيـة احمد وكان وكـيل ا
عنية الى الصافي قد دعا اجلـهات ا
الـقضـاء علـى (مشـكـلة الـنقـل) سيـما
ـلـيونـية  (الطـرق) خالل الـزيارات ا
مـعـربــا عن اسـفه لـعــدم االسـتـجـابـة
لهـذه الدعـوة رغم جتـديدهـا كل عام.
وقال الـصـافي خالل خطـبـة اجلمـعة
اضـية في كربالء والـتي تخـللـتها ا
الحــظــات بـــشــأن الــزيــارة بــعـض ا
شكلة في كربالء ان االربعينية إن (ا
ــؤديـة لـلــمـحــافـظــة ذهـابـا الــطـرق ا
ــســـتــوى الــذي وايـــابــا لـــيــست بـــا
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انـتـقـد زوار قــادمـون من مـحـافـظـات
عــدة عـــمـــلـــيـــة الـــنـــقل خـالل زيــارة
االربعينية ووصفوها (بالضعيفة).

 واوضـحـوا في احـاديث لـ (الـزمان)
امس انه (كـان عــلى االقل ان تـتـوفـر
وسـائط نقـل كافـيـة لـنـقل الزوار و
ــســـيــر بــدءا من اعـــتــمــادنـــا عــلى ا
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يـــنـــســــجم مـع االعـــداد الـــغــــفـــيـــرة
للزائرين).

سألـة عصية وأضاف (ال اعتقـد ان ا
عـلى احلل فــقط حتـتـاج الى تــفـكـيـر
جـيـد وتــخـطـيط واعي لــرسم مـنـافـذ
الــــــدخــــــول واخلــــــروج) داعــــــيـــــا
عـني الى (الـقضاء سؤولـ او ا ا
على مـشكـلة الـنقل الـتي تتـجسد في
ـؤدية للـمحافـظة وليس في الطرق ا
واشــار الـــعـــجالت او الـــبـــاصــات) ,
الــصـــافي الى  أنه (كـل ســنــة جنــدد
الـــدعـــوة لـــكن لالسـف التـــوجــد اذن

صاغية وحلول موضوعية).
ـسـؤلـية  راجـيا أن (يـقـدر من هـو با
هذه الـدعوة فـمن حق الزائـر توفـير
سهولة الدخول واخلروج لكربالء).
وكانت احملافظة وعـلى لسان النائب
االول لــلــمــحـــافظ جــاسم الــفــتالوي
قدمت  اعتـذراها للـزائرين الوافدين
نـاسبة زيـارة االربع دينـة  الى ا
بـسـبب (سـوء) خـدمـات نقـلـهم خالل
عودتـهم الى منـاطقـهم فيـما طـالبت
ــهــدي رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد ا
بـــتـــشــــكـــيل جلــــنـــة خـــاصـــة ألدارة
ـــلــيـــونــيـــة في األعــوام الـــزيــارات ا

قبلة. ا

ــنـــاصب الـــنـــمـــوذجي في تـــوزيـع ا
ـشروع األمـثل العادة وإدارتهـا هو ا
االمن واالسـتـقـرار الـيـهـا ثـانـيـة كـما
نعـلن رفض عودة قـوات البـيشـمركة

واالسايش الى كركوك).
ــؤسـسـات األمـنـيـة الفـتـ الى ان (ا

ــســؤولــة عن ادارة االحتــاديــة هي ا
لف األمني في احملافظة). ا

داعــيــ رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ــســئــولــيــات ــهـــدي الى (انــاطــة ا ا
احلــكـومـيــة ومـراعــاة الـتــركـمـان في
ـــســتـــقــلــة الــوزارات والـــهــيـــئــات ا

ـؤسـسـات الــتـعـلـيـمـيـة واألمـنـيـة وا
والــدبـــلـــومـــاســيـــة واعـــادة اعـــمــار
مـنـاطـقــهم لـضـمـان عـودة الـنـازحـ
ومعرفة مـصير العـشرات من النساء
اللـواتي اختـطـفن من قبل داعش في

تلعفر وأطرافها). 

في خـطـوات إنـهـاء االنـقـسـام سـعـيـاً
لتوحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه
من مواجهة التحـديات اخملتلفة التي

تواجه القضية الفلسطينية".
ـصدر الـى اتـفـاق السـيـسي وأشـار ا
وعبـاس "خالل الـلـقاء عـلى مـواصـلة
كثف بـينـهما التشـاور والتـنسيـق ا
ــتــابــعـة ال ســيــمـا فــيــمــا يــتــعــلق 
اخلــطـــوات الــقــادمـــة عــلى صـــعــيــد
تـوحــيــد الـصف الــفــلـســطــيـني وفق
ـبـرم في أكـتـوبـر ـصـاحلـة ا اتـفـاق ا
نطقة الفاصلة ب 2017. وشهدت ا
قطاع غـزة واسرائـيل اجلمـعة واحدًا
من أكـثــر أيّـام اجلــمـعــة هـدوءًا بــعـد
أشــهــر من الــعـــنف في وقت بــدا أنّ
ـصـريّـة لـلـتوصّل جهـود الـوسـاطـة ا
إلى هـــدنــة بـــ اســـرائـــيل وحـــركــة

حماس تُحرز تقدّمًا.
واســـتــــنـــادًا إلى تــــقـــاريــــر نُـــشـــرت
اخلـمـيس قـد تـكــون مـصـر تـوصّـلت
إلى إبـــرام اتّـــفــــاق تُـــوافق حـــمـــاس
ــــوجـــــبه عــــلـى الــــعــــمـل إلنــــهــــاء
االحـتـجــاجـات احلـدوديّــة في مـقـابل
تــخــفـــيف احلــصــار الـــشــديــد الــذي
تـفـرضه إسـرائـيل ألكـثـر من عـقـد من

الزمان على قطاع غزة.
إال أنّه لم يــصــدر تــأكــيــد رســمي من

عنيّ باالتفاق. جانب األطراف ا
ووفقًا لوسائل إعالم إسـرائيليّة فإنّ
االتّفـاق يـسمح خـصـوصًا بـأن تُـموّل
قطر توريد النفط إلنتاج الكهرباء في

{ القاهرة (أ ف ب) - بحث الرئيس
صري عبد الفتاح السيسي السبت ا
في القاهـرة مع الرئـيس الفـلسـطيني
ـــصــاحلــة مــحـــمــود عــبـــاس مــلف ا
الـوطنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـحسـب ما

أفاد مصدر رسمي مصري.
ــتـــحــدث الــرســـمي بــاِسم وأوضح ا
ـصــريـة بـسـام راضي "أن الـرئـاسـة ا
الــلـقــاء شــهــد الــتــبــاحث حــول آخـر
ــــســـــتــــجـــــدات عــــلـى الــــســـــاحــــة ا
صاحلة الفلسطينية ال سيما ملف ا
الوطـنـية وذلـك في ضوء الـتـطورات
األخـــيــــرة عـــلى جــــمـــيـع األصـــعـــدة
الداخـليـة واإلقـليـميـة والـدوليـة التي
تــــتـــــعــــلق بـــــجــــوانب الـــــقــــضــــيــــة

الفلسطينية".
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ـتـحـدث ان الــسـيـسي أكـد واضـاف ا
"حــرص مـــصـــر عــلى دعـم الــتـــحــرك
الـفــلــســطــيـني الــســاعي الســتــعـادة
حقوق الـشعب الفـلسـطيني وتـسوية
القـضـيـة وفق حـلـول عـادلـة وشـامـلة
وذلك بالـتنـسيق الـوثيق مع األشـقاء
الفـلـسـطـيـنيـ بـهـدف إيـجـاد فرص
ـنـاخ لـلــتـحــرك اإليـجــابي لـتــوفـيــر ا
ــواتـي الســتـــقـــرار األوضـــاع عــلى ا
األرض خـاصـةً من خالل دفع مـسـار

صاحلة الوطنية". ا
صـري ان عباس ـتحـدث ا وأضاف ا
أكـــــد من جـــــهـــــته "أن الـــــســـــلـــــطــــة
ضي قدماً الفلسطـينية عازمـة على ا
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رفــــضـت وزارة اخلــــارجـــــيـــــة مــــا
وصــفــتـه بــالــتــدخل األمــريــكي في
شـــؤون الــعــراق بــعــد تــعــلــيــقــات
لــلـســفـارة األمــريــكـيــة حتث إيـران
عـــلى احــــتـــرام ســـيــــادة الـــعـــراق
والــســـمــاح بــتــســريح مــا اســمــته

يليشيات الشيعية.  با
ونشـرت السـفارة في بـغداد رسـالة
ـاضي عـلى تـويـتــر يـوم الـثالثـاء ا
تقـول (يـجب عـلى النـظـام اإليراني
احتـرام سيـادة احلكـومة الـعراقـية
ـيلـيشـيات والسـماح بـنزع سالح ا
الــطــائــفــيــة وتـســريــحــهــا وإعـادة

دمجها). 
وكـــانت الـــرســـالـــة ضـــمن رســـائل
وقع أخرى على حساب السفارة 
ـطالب األمـريكـية تويـتـر لتـحديـد ا
قــبل فـرض عــقـوبــات جـديــدة عـلى
إيران في الرابع من تشرين الثاني
اجلــاري. وتــثـيــر الــعـقــوبــات قـلق
الـــعـــراق ألنه يـــســـتـــورد إمــدادات

ضرورية من إيران. 
وقـالت وزارة اخلـارجـيـة الـعـراقـية
في بـيــان الـسـبت (الــعـراق يـرفض
الــتــدخل في الــقـضــايــا الـعــراقــيـة
الداخلـية السـيما قـضايا اإلصالح
األمـني الداخـلي) وطـالـبت بـحذف

الرسالة. 

وتـتنـافس واشـنـطن وطـهـران على
الــنـــفــوذ في الــعــراق مــنــذ الــغــزو
األمــريـكـي عـام  2003الــذي أطـاح

 . بصدام حس
يـلـيـشيـات رسـمـيا وضم الـعـراق ا

إلى قوات األمن هذا العام. 
وشــاركت في حــمــلـة مــدعــومـة من
ـة تـنظـيم ـتـحـدة لـهـز الـواليـات ا
داعش. وتريد واشـنطن نزع سالح

يليشيات.  هذه ا
وقال مـسؤولـون عراقـيون اجلـمعة
ـتــحـدة قــالت إنـهـا إن (الـواليــات ا
ستـمـنح بـغداد إعـفـاء على واردات
الغاز والطاقة اإليرانية التي تغذي
محـطات الـكـهربـاء العـراقيـة فضال
ـــــواد الـــــغـــــذائـــــيــــة عن واردات ا

احليوية).

وذكــــر قــــائـــــد احلــــرس الــــثــــوري
يجـر جنرال مـحمد علي اإليراني ا
جعفري امس األحد أن اجلمهورية
اإلسالمــــيــــة ســــتــــقــــاوم (احلـــرب
الـنـفـسـيـة) والـعـقـوبـات األمـريـكـية
عـلى قـطـاعهـا الـنـفـطي وسـتـتـغلب

عليها. 
وقال جعـفري في جتـمع حاشد في
ذكــرى االســـتــيالء عــلـى الــســفــارة
األمـريــكـيـة في طــهـران عـام 1979
والــــذي جـــرى بـــثه عــــلى الـــهـــواء
أمريكا شرعت في حـرب اقتصادية
ونــفـــســـيـــة كـــمالذ أخـــيـــر... لـــكن
مـــؤامــرات أمـــريـــكـــا وخـــطـــطـــهــا
للـعقـوبات سيـجري الـتغـلب علـيها

ستمرة. قاومة ا عن طريق ا
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غــــزة ودفع رواتـب مــــوظّــــفي اإلدارة
الــذين عــيّـــنــتــهم حـــمــاس وذلك في
مقـابل الـتهـدئـة. وأعـلن خلـيل احلـيّة
الــقـــيـــادي في حـــمــاس أنّ اجلـــهــود

صرية توشك على النجاح. ا
وقال لـلـمـتـظـاهـرين اجلـمـعـة "توشك
اجلهـود عـلى الـنـجـاح قـريـبـاً بـفضل
ثـبـات شـعـبـنـا في مـسـيـرات الـعـودة
وكـــســـر احلـــصــار فـي قـــطـــاع غــزة
وسيـأتي اخلـيـر ويـعمّ عـلى اجلـميع
ومـسيـراتـنـا مـسـتـمـرّة حـتى حتـقيق

أهدافها كاملة".
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يـشــار الى ان وفــدا امــنــيـا مــصــريـا
برئاسة مسؤول ملف فلسط اللواء
في اخملــابــرات الـعــامّــة أحــمــد عــبـد
اخلـالق يـقـوم بـزيـارات مـكـوكـيّـة ب
غـــزّة ورام الــــله وتـل أبـــيـب من أجل
الـتـوصّـل إلى تـهـدئــة بـ الــفـصـائل
الـفـلـسـطـيـنـيـة وإسـرائـيل وتـخـفـيف
ـفـروض على احلصـار اإلسـرائيـلي ا
قـــطــاع غـــزة مـــنـــذ أكـــثـــر من عـــشــر

سنوات.
وتــتـــهم حـــركــة حـــمــاس الـــســلـــطــة
الـفلـسـطـيـنـيـة بـأنـهـا "تـضع شـروطا
تـعـجـيـزيــة بـعـضـهـا يــتـعـلق بـسالح
ـصــاحلـة في ـقــاومـة" لــتـحــقــيق ا ا
إشارة الى طلب السلـطة وحركة فتح
بأن يـكـون كل السالح في قـطـاع غزة
حتت إمرة الـسلطـة الفـلسـطيـنية في

إطار أي مصاحلة مع حماس.


