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وفيـما يـتعـلق بـاألزمة اخلـليـجيـة قال
أميـر قطـر تـميم بن حـمـد آل ثاني في
نـتدى ”لم يتـغيـر موقـفنـا في حلـها ا
بـــــرفـع احلـــــصــــــار وحل اخلـالفـــــات

باحلوار.“
ـقــاطـعـة إن اخلالف ال تـقـول الــدول ا
ــثل أولــويــة وتــصــر عــلى تــنــفــيــذ
الدوحـة قـائمـة مطـالب طـرحت عـليـها
في بـدايــة األزمــة تـشــمل إغالق قــنـاة
اجلــزيـــرة الــتـــلـــفــزيـــونــيـــة وخــفض
مـسـتـوى الـعالقـات مع إيـران وإغالق

قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وتخـوض الـسـعـوديـة وإيـران حـروبا
بالوكالة على عدة ساحات في الشرق
األوسط بــيـــنــمـــا تــدهـــورت عالقــات
ملـكة بـسبب قـتل الصـحفي تركـيا بـا
جــمــال خــاشــقــجي في الــقــنــصــلــيــة

السعودية باسطنبول.
ويـــشــــارك وزيـــرا خــــارجـــيــــة إيـــران
وتــركـيــا الــلــتــ تــدعــمــان قـطــر في
اخلالف في مــنـــتــدى الــدوحــة الــذي

. يستمر يوم
وقال وزيـر خارجـيـة رومانـيا تـيودور
فـيوريل مـيـلـيـشـكـانـو في كـلـمة خالل
ــنـتــدى إن رومــانــيــا الـتـي تـتــولى ا

الــرئــاســـة الــدوريـــة جملــلس االحتــاد
األوروبي بـــدءا مـن يـــنـــايــــر كـــانـــون
ـدة ستـة أشـهر تـعـمل على الثـاني و
تـنــظــيم مــؤتــمـر قــد يــسـاعــد في حل

الشقاق اخلليجي.
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وقـال نفـكـر في فـعـالـيـة مـشـتـركـة ب
االحتـاد األوروبي ودول عـربـيـة ونود
أن جنــري نــقــاشـــا مــبــاشــرا مع دول
مجـلس الـتعـاون اخللـيـجي. نأمل في
تـنـظـيم احلـدث في نـيـسـان وسـيـكون
مبدئيا في بـوخارست. ولم يتضح إن
كـــان االحتـــاد األوروبي يـــؤيـــد عـــقــد
ؤتمر. وأبلغ رئيس وزراء التونسي ا
يــوسف الــشــاهــد الــصــحــفــيــ يـوم
الـســبت بـعــد زيـارة لـلــسـعــوديـة بـأن
ساعدة مالية لبالده ملكة تعهدت  ا

بنحو  830مليون دوالر.
وقـال الــشـاهــد إن مـبــلـغــا قـدره 500
ـتوقع أن يـستـخدم ملـيون دوالر من ا
يـزانية بينمـا سيتم تمويل لتمويل ا
بلغ  230مليون التجارة اخلارجية 
دوالر وسـتــذهب  100مــلــيـون دوالر

لتمويل مشروعات.
ولم يــــــــخض رئــــــــيس الــــــــوزراء في

اخلالفات. وتـابع لـديهم آلـيـات قائـمة
ولم يـتم تـفـعـيــلـهـا مـطـلـقـا ألن بـعض
الـدول تـعـتـقـد أنــهـا غـيـر مـلـزمـة لـذا
نـــحــتـــاج ألن نـــتـــأكــد مـن أن جــمـــيع
الـقــواعــد الـتـي نـخــضع لــهـا مــلــزمـة

نطقة. للجميع في هذه ا
وتــــتـــهـم الـــدول األربـع قــــطـــر بــــدعم
ـــنــــافس اإلرهـــاب والــــتــــقـــارب مـع ا
اإلقــلـــيــمـي إيــران وهـــو مــا تـــنـــفــيه
الـدوحــة وتـقــول إنـهــا مـزاعم تــهـدف

للنيل من سيادتها.
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ولم تـنـجح جـهـود وسـاطـة من جـانب
الكويت الـعضـو في مجلس الـتعاون
ــتــحـدة اخلـلــيــجي ومن الــواليــات ا
الــتي تــعـــتــبــر وحــدة اخلـــلــيج أمــرا

جوهريا لتحجيم نفوذ إيران.
وفي مـــؤشـــر عـــلى اســـتـــمـــرار حـــدة
اخلالف تـغـيب أمـيـر قـطـر عن الـقـمة
اخلــلــيــجــيــة الــســنــويــة يــوم األحـد.
وأعلـنت الدوحـة في وقت سابق أنـها
ســتــنــســـحب من مــنــظـــمــة الــبــلــدان
صدرة للبترول (أوبك) للتركيز على ا
قـطـاع الـغـاز في خــطـوة تـعـد ضـربـة

نظمة. للسعودية العضو النافذ با

ÎôUF  `³BO  ÎUŠö ≈ ÃU²×¹ w−OK)« ÊËUF² « fK−  ∫dD

ÊuŠ“UM « UN  ÷ÒdF²¹ WO½U ½≈ WŁ—U  s  —Òc×¹ VzU½

عمان

oÞUM*« s  WFOÐ— X½U  v²

ø ©UNOKŽ Ÿ“UM²*«®

ÍbOÐe « w UÝ

بغداد
ÊU×OH « bL×  5 Š

تـفـاصــيل. ونـظم تــونـسـيــون الـشـهـر
ــاضي أول مـــظــاهـــرات في الـــعــالم ا
الـعـربـي ضـد ولي الــعـهـد الــسـعـودي
األمير مـحمـد بن سلـمان خالل زيارته
لـــتـــونس بـــعـــد مــــقـــتل الـــصـــحـــفي

السعودي جمال خاشقجي.
لـكن األمـيـر مــحـمـد الـتــقى بـالـرئـيس
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UI¡∫  عمار احلكيم خالل لقائه السفير التركي في بغداد
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بـــــــحـث رئــــــيـس حتــــــالـف اإلصالح
واإلعمـار عـمار احلـكـيم مع الـسفـير
الـــتــركي لــدى الـــعــراق فــاحت يــلــدز
مسـتجـدات األوضـاع السـياسـية في

نطقة.  العراق وا
وذكر بـيـان امس (احلـكـيم ب خالل
اللـقاء "أهـميـةَ إبعاد أمـن العراق عن
أيّ صراع إقليمي أو دولي وضرورة
احـــتـــرام ســـيــادة الـــعـــراق). وجــدد
(الدعـوة إلى إعتـماد احلـوار منـهجا
حللّ جـميـع اإلشكـالـيـات) داعـيًا إلى
ـشـتــركـات وتـنـسـيق (الـبـنــاء عـلى ا
ـا يـحــقق أعـلى مـصـلـحـة ـواقف  ا
لـلـبلـدين). وأكـد احلـكـيم أنَ (الـعراق
بحكم تنـوعه قادر ومؤهل للعب دور
تقريب وجهات النظر ب الفرقاء). 
وعن الوضع السياسي العراق أشار
ــوذجـــا في إلى أنَّ (الـــعـــراق قـــدم 
الـتـداول الـسـلـمي لـلـسـلـطـة وتـبـادل
األدوار) الفـتـا الـى أنَّ (اخلـدمـات من

األولويات في الوقت احلالي).
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فــــيــــمــــا أعـــلــــنـت وزارة الــــهــــجـــرة
هجرين عـن أعادتها دفـعة جديدة وا
تـواجدين في مـخيم من العـراقيـ ا
أكـدة في تـركـيـا .وقـال مـعـاون مـديـر
عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة
عـلي عبـاس جـهاكـيـر في بـيان امس
ان (فـــرق عــمل الــوزارة بـــالــتــعــاون
والـتـنـســيق مع وزارة الـنـقل ومـركـز
ـشـتـركـة وقوات امن أدارة االزمات ا
مـنـفـذ إبـراهـيم اخلـلـيل أعـادت 207
الجــئــا عــراقــيـا فـي مـخــيم أكــدة في
تــركــيـا) ,واضــاف انه ( أعــادتــهم
ــنـفــذ الــتــابع ونــقــلــهم عن طــريـق ا
ــحــافــظــة دهـوك), لــقــضــاء زاخـو 
ــيــداني وتــابع ان (فـــريق الــوزارة ا
وزع بــيـــنــهم مـــســاعـــدات غــذائـــيــة
وبــعض االحــتــيــاجــات الــضــروريــة
خـالل عــمـــلـــيــة نـــقــلـــهم إلـى الــبالد
فـوضـيـة الـسـامـية بـالـتـنسـيق مـع ا

.( لشؤون الالجئ
الى ذلك حـذر الـنـائب رعـد الـدهـلـكي
من كارثـة االنـسانـية سـيتـعرض لـها
ـواد الغـذائـية الـنازحـ ازاء قـطع ا

واضــاف عــبــد الــله أن (ســبب مــنع
الــــعــــنــــاصــــر دخــــول أي أحــــد إلى
ــعـســكـر هــو حتــويـله إلى قــاعـدة ا
الستـخـدام الـسالح). ولفت عـبـد الله
تـحـدة حتـذيرات إلى تـوجيـه األ ا
متكررة للعمال تتعلق باخمليم قائالً
ــكن قــبـول حتــويل اخملــيم إلى (ال 
قـــاعــدة لــلـــتــدريب عــلـى اســتــخــدام
السالح إال أنّ {بي كـا كا} لم تكف
عن فـــــــعـل ذلـك واســــــتـــــــمـــــــرت في
اســتـخــدامه لــلـتــدريب). وأوضح أنّ
تحدة لم تقدم أي مساعدات (األ ا
إنـسـانـيـة لـلـنـازح فـي اخملـيم مـنذ
2014 د ســيــطــرة بي كــا كــا عــلــيه
وتـعـتـبـر مـخـيم مـخـمـور مـعـسـكرا).
ويـقع مــخـيم مـخـمــور عـلى بـعـد 65
كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل
وعـــــلـى ســــــفح جــــــبل قــــــره شـــــوك

االستراتيجي.
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وقــال اجلــيش الــتــركي إن طــائــراته
احلـــربـــيــة قـــصــفـت أهــدافـــا حلــزب
الـــعــمــال الــكــردســـتــاني في شــمــال
العراق السبت في جتاهل الحتجاج
بـــغـــداد الـــتي قـــالت إن الـــضـــربــات
ـتــكـررة تــنـتـهك اجلــويـة الــتـركـيــة ا
دنـي لـلخـطر. سيـادتهـا وتعـرض ا
واســـتــدعت الــســلــطــات الــعــراقــيــة
الـــســفــيـــر الــتــركي فـي بــغــداد يــوم
اجلــمـعـة بــعـد أن قــالت أنـقــرة إنـهـا
قــتـلت ثـمــانـيــة مـسـلــحـ من حـزب
العمال الكردستاني احملظور. وقالت
تركيـا إنها سـتواصل مهـاجمة حزب
الــعـمـال الــكـردســتـاني مــا دام يـجـد

مالذا في العراق. 
ـسلـحة الـتركـية في وقالت الـقوات ا
بيان على تـويتر إنهـا نفذت ضربات
جـويـة في شــمـال الـعـراق يـومي 14
ا أسفر و 15ديسمبر كانون األول 
. ولم عـن مــقــتل ســبــعـــة مــســلــحــ
يــتــضح مــا إذا كــان هــؤالء الــقـتــلى

بخالف قتلى يوم اجلمعة. 
وتـقــصف تـركـيــا عـلى نـحــو مـتـكـرر
قــــواعــــد احلــــزب عــــبــــر حــــدودهـــا
ـــقــاتــلــ اجلــنــوبــيـــة وتــقــول إن ا
ــنـــاطق الــنـــائــيــة يــســـتــخــدمـــون ا
واجلـبـليـة في شـمـال الـعـراق قـاعدة

لشن هجمات داخل تركيا حيث يشن
احلــزب حـمـلــة تـمـرد مــسـلـحــة مـنـذ
الــثــمــانـيــنــيـات. وخـالل كـلــمــة يـوم
الـسـبت قـال الـرئـيس الـتـركي رجب
طيب أردوغـان إن الضـربات اجلـوية
الـتـركـيــة ضـد أهـداف حـزب الـعـمـال
الــكـردســتـانـي في مـنــطـقــة سـنــجـار
الــعـراقــيــة حــولت هـذه األمــاكن إلى

قبورهم.
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وأضاف ألنـصاره في مـدينـة دنيزلي
بجـنـوب غرب تـركـيا ”سنـدفـنهم في
احلفـر التي حـفروهـا.وهدد أردوغان
هـــذا الــعـــام بــشـن هــجـــوم بــري في
شـــمــال الـــعـــراق. وأعــلن األســـبــوع
اضي عن عملـية وشيكـة تستهدف ا

قاتل األكراد في سوريا.  ا
وتــسـيـطــر وحـدات حــمـايــة الـشـعب
الــكــرديــة الــتي تــدعــمــهــا الــواليـات
ـــتــحــدة وتــقــاتل تـــنــظــيم الــدولــة ا
اإلسالمـيـة فـي سـوريـا عـلى احلـدود
الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.
وتــقــول أنـقــرة إنــهـا امــتــداد حلـزب
الـعـمال الـكـردسـتـاني وتـمـثل خـطرا

مباشـرا عليـها. وقال حـامي أقصوي
ـــتــحــدث بــاسـم وزارة اخلــارجــيــة ا
الــتــركــيـة ”أنــشــطــة مـنــظــمــة حـزب
الــعـــمــال الــكــردســـتــاني في أراضي
العراق وسوريا أصـبحت قضية أمن
قومي لـتـركـيا.“وأضاف ”ستـسـتـمر
هـذه الــعـمـلــيـات مـا دامت مــنـظـمـات
إرهـابـية تـقـبع بـأراضي الـعـراق وما
دامت االحتياجات األمنية لدى تركيا

تستدعي ذلك.“
وقال اجلـيش األمـريكي إن الـتـحالف
ـتــحـدة في الــذي تـقــوده الـواليــات ا
ســوريــا دمــر يـوم الــســبت مــســجـدا
بــبــلــدة هـجــ كــان تـنــظــيم الــدولـة
اإلسالميـة يسـتخـدمه مركـزا للـقيادة
والــتـحـكـم وكـانت هــجـ آخــر بـلـدة
خاضـعـة لسـيطـرة الـدولة اإلسالمـية
تـشدد في اجليـب األخيـر للـتنـظـيم ا
شـرقي نــهـر الـفــرات.  وتـقـاتل قـوات
ـقـراطـيـة الـتي تـقـودهـا سـوريـا الـد
وحــدات حـــمــايــة الــشــعب الــكــرديــة
ــتــحـدة مــنـذ وتــدعــمـهــا الــواليـات ا
شـهــور لـطـرد مـقــاتـلي الـتــنـظـيم من

نطقة.  ا

ناطق اجملـاورة لها ومـطالبـات شيوخ تظاهـرات ومناشـدات سكان قـرى ربيعـة وا
ـناطق ـركزيـة بالـسـماح ألبـنـاء هذه ا ـنـطقـة للـحـكومـة ا عـشائـر شمـر و شـيوخ ا
بـالـعـودة الى قـراهم ومـزارعـهم بــعـد خـمس سـنـوات من الـنـزوح والـتـشـرد عـقب
احتالل داعش لـنينـوى ومدنها وقـراها لم تلق أي اسـتجابـة من احلكومة لألسف
الشـديد وذلك لضـعف احلكـومة وعدم قـدرتهـا على اتـخاذ قرارات سـياديـة تؤكد
فيهـا مركزيـتها كـونهـا حكومـة كل محافـظات الـعراق ومدنه وال تـوجد منـطقة في
ا فـيهـا إقلـيم كـردستـان فلـماذا  ال الـعراق خـارج سـيطـرة احلكـومة االحتـاديـة 
تـعـيد  احلـكومـة سكـان ربيـعـة الى قراهم ومـناطـقـهم وأراضيـهم الزراعـية ? ومن
ـنع سكان قرى نع سـكان ربيـعة من العودة الى مـناطقـهم وقراهم ? ان الذي 
ربـيعـة من الـعـودة الى قـراهم الـعربـيـة هي قـوات الـبيـشـمـركة فـهل تـعـلم بـذلك يا
سـيـادة رئيس الـوزراء ? نعم أنت وحـكـومتك تـعلم جـيداً بـذلك وإذا كـنتم تـعلـمون
فلماذا لتسمحوا لهؤالء العرب النازح من قرى عربية سكانها عرب أباً عن جد
وقراها عـربيـة وأراضيهـا عربيـة منذ مـئات السـن وحتى قـبل وجود األكراد في
شـمـال العـراق بالـعودة الى قـراهم بعـد زوال أسـباب نـزوحهم وحتـرير مـناطـقهم
وقــراهم من داعـش ? وبــأي حق وبــأي قــانـــون  ومن أين لــقــوات الـــبــيــشــمــركــة
الـسـلطـات والصالحـيات حـتى تـمنع  سـكان هـذه القـرى الـعربـية من الـعودة الى
قراهم ? ومن أعـطاهم هذه السلطات والصالحيات ? ومتى كانت ربيعة ضمن ما
يـســمـيه األكــراد مـنــاطق مـتــنـازع عــلـيــهـا ? والى مــتى يـســتـغل األكــراد ضـعف
سـيحية ـناطق  العـربية وااليزيـدية والشبـكية وا ركزية لـلتمدد في ا احلكومـات ا
تحـدة للمناطق العـراقية ذات األغلبية اجملاورة لـلخط األزرق الذي رسمته األ ا
الكرديـة في شمـال العراق ?  أسـئلة عـلى احلكومـة االحتادية اإلجـابة علـيها  ,ثم
ألـيس من حق الـعـراقيـ الـعـيش والـسكـن في أي منـطـقـة من الـعراق كـمـا تـقول
ذاهب كما قوانـ الدولة وان العراق وطن جميع القومـيات واألقليات واألديان وا
يـقول الـدسـتـور ? والى مـتى تـسـتـمـر مـعانـاة الـنـازحـ من أهل ربـيـعـة  ونـيـنوى
ـركزية ـدن بعـد ان  حتريـر مدنـهم وقراهم ? ولـنسـأل احلكـومة ا وغيـرها من ا
وحكـومة إقليم كـردستان أين كـان يسكن هـؤالء العرب من سـكان ربيـعة  وقراها
قـبل احـتالل داعش لـهـا ? ألـم يـسـكـنـوا في هـذه الـقـرى قـبل احـتالل داعش لـهـا
نع نـعون اآلن من العودة إلـيها  ? ومن لـديه الصالحـية والنفـوذ حتى  فلـماذا 
ــدنـيـ من الـعـودة الى قـراهم ومـزارعـهم الـتي  جتـريف عـشـرات اآلالف من ا
قـسمـا منهـا من قبل قوات الـبيشـمركـة لغايـات سياسـية انفـصاليـة معروفـة وكما
حصل في جتـريف مئات القـرى العربـية والتـركمانيـة واألراضي الزراعيـة للعرب
ـاذا ال تمـنع قوات والـتركـمـاني في كركـوك  بعـد سـيطـرة الـبيـشمـركـة علـيهـا ? و
سـلحـ األكـراد األتراك من الـتواجـد في مـناطق عـدة في سنـجار الـبـيشـمركـة ا
ومخمـور وفي العديد من مـناطق إقليم كـردستان وتمـنع إخوانهم العـراقي أبناء
قــرى ربــيـعــة من الــعــودة الى قــراهم ومـزارعــهم ومــنــازلـهـم ? ثم الم تــكن قـوات
نظومة الـعسكرية الدفاعية كمـا يتبجح الساسة في بغداد البيـشمركة جزءاً من ا
بذلك وهم يـعرفون  جيداً أنـها لم تكن كذلك إال من ناحـية الرواتب واخملصصات
أما أوامرها وعملياتها وحتركاتها  وترقيات وتنقالت ومناصب قادتها وضباطها
فهي حصـرا بيد ساسـة اإلقليم وال تسـتطيع احلكـومة االحتادية وال الـقائد العام
ـسـلـحة وال وزارة الـدفـاع  الـتـدخل فـيهـا وهـذه حـقـيـقة يـعـرفـهـا جـميع للـقـوات ا
العراقـي  ولهـذا في تنفذ أوامـر مرجعـيتهـا الكردية ال الـعراقيـة االحتادية سواء
ـتكـررة من أهـالي ربـيـعـة وشـيوخ ـنـاشـدات ا في ربـيـعـة أو غيـرهـا. وفي ضـوء ا
ـنطـقة وسـياسـيو نـينوى عـشائـر شمـر والبـومتـيوت وغيـرهم من شيـوخ عشـائر ا
فنـحن وكل العراقـي نـظم أصواتنـا الى أصوات ومنـاشدات إخـواننا  الـنازح
مـن أهالي ربـيعـة وغيـرها من قـرى نيـنوى وقـرى كركـوك خاصـة ونطـالب حكـومة
ـطالـبـهم  ومنـاشـداتهم ـهدي ومـجـلس النـواب بـاالستـجـابة سـريعـاً  عـادل عبـد ا
تكـررة  والسماح لهم بالعودة الى قراهم ومزارعهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية ا
ـعـاناة كـمـا نـطلـب من احلكـومـة االحتـادية أال بـعـد سنـوات طـويـلة من الـنـزوح وا
ـنع مواطـنـ عراقـي من الـعودة  الى مـناطـقهم تـسمـح ألية جـهة مـهمـا كانت  
نع ـحاسبـة كل من  التي نـزحوا منـها بـعد ان  حتـريرهـا ونطـالب احلكـومة 
دني من العودة الى قراهم ومدنهم ومزارعهم  وإحالته الى القضاء  أياً هؤالء ا
كان  كما نطالب احلكومة ومجلس النواب باتخاذ إجراءات سريعة لضمان عودة
كل النـازح من محـافظـات نينـوى واالنبار وصـالح الدين  وديالى وشـمال بابل
وضرورة القـيام بإجراءات فاعلة وعملية وسريـعة تسهل عودتهم وتنهي معاناتهم

التي طالت كثيراً ?

قوباد طالباني

{ الدوحة (رويترز) - قـالت قطر إنها
ما زالت ملتـزمة إزاء مجـلس التعاون
اخلليجي لكن التكـتل بحاجة لتطبيق
قواعـده بشـكل أفـضل مشـيرة إلى أن
إصالح اجمللـس قد يـسـاعـد في إنـهاء

اخلالف بينها وب بعض جيرانها.
أمـيــر قــطــر تــمــيم بن حــمــد آل ثـاني
يـتــحـدث خالل مــنـتــدى الـدوحــة يـوم
الـســبت. صــورة لـرويــتـرز من وكــالـة

األنباء القطرية.
وقال وزير اخلـارجيـة القطـري الشيخ
مـحـمــد بن عـبــد الـرحــمن آل ثـاني إن
بالده مــا زالت تــعـــول عــلى الــكــويت
ـسـاعـدة وقـوى إقـلـيـمـيـة أخـرى في ا
عـلى حـل األزمـة الــتي تــفـرض فــيــهـا
الــســعـــوديــة واإلمــارات والـــبــحــرين
ومصر مـقاطعـة سياسـية واقتـصادية
عـلـى الـدوحــة مــنـذ يــونــيـو حــزيـران

2017.
وأضـــاف في كـــلـــمـــة خالل مـــنـــتـــدى
الدوحـة الـسـنوي ”نعـتـقـد أنـنـا أكـثر
أهـمـيـة كـتـكـتل “بـالـنـسـبـة لـلـغـرب ال
كدول متفرقة ومـتشرذمة. لكنه قال إن
مـجــلس الــتـعــاون اخلـلــيـجي ”لـيس
فـــعـــاال “ويـــحــــتــــاج إلى آلــــيـــة حلل
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والدوائية عنهم نـتيجة خلو اخملازن
ــــواد اخملـــصــــصـــة  ,مـــحــــمال من ا
ـلف الـتـقـصـير ـسـوؤل عن هـذا ا ا
الـواضح بـرفد تـلك اخملـازن وغـيـرها
ــســاعــدات.وقــال الـدهــلــكي في من ا
بــيـــان امس انه (بــعـــد االطالع عــلى
ـؤن الـغــذائـيـة والــدوائـيـة مـخــازن ا
سـاعدات اخلاصـة بالـنازح في وا
عدد من احملافـظات اتضح انـها شبه
دة خـاليـة بل انـها التـسـد حاجـتـهم 
ايـــام وهــذا يـــنــذر بـــشــيىء خـــطــيــر
ويــســبـب كــارثــة إنــســانــيــة كــبــيـرة
واد والسـيمـا انـهم بـ فكـ قـطع ا
الغـذائيـة عنـهم نتـيجـة خلـو اخملازن
واد من جـهه وعدم تـمكـنهم من من ا
العـودة الى مـناطـقهم لـتـلكـلؤ الـعمل
بـــإعـــمـــار مــــحـــافـــظـــاتــــهم ونـــقص
اخلــــدمــــات) ,مـــــشــــددا عــــلـى عــــلى
(ضـرورة تتـدارك احلـكـومـة وبـأسرع
وقت هــــــذه االزمـــــة االنـــــســـــانـــــيـــــة
ـســوؤلـ عن اخلــطـيــرة) مـحــمال ا
لف (الـتـقـصيـر الـواضح بـرفد هـذا ا
ـسـاعدات تلـك اخملازن وغـيـرها من ا
لــســد حــاجــة تــلك الــشــريــحــة الــتي
تعـاني  من الـبرد الـقارص والـصيف

الالهب ما اليتحمله اي إنسان).
ودعـا الــدهـلـكي احلـكـومــة والـلـجـنـة
العليا لإلغاثـة الى  (اإلسراع بتوفير
ــواد احـــتــيـــاجــات الـــنــازحـــ من ا
الغذائية والعينية لتدارك هذه االزمة
الئمة والعمل على تـهيئة الـظروف ا
إلعــادتــهم الى ديــارهـم وانــهــاء هـذا
ــــلف مـن خالل الــــبــــدء بــــإعــــمــــار ا
مـنـاطـقـهـم ومـحـافـظـاتـهم وتـسـخـيـر
اإلمـكـانـيـات لـسـد حـاجـتـهم لـضـمان
عيشهم بحرية وسالم طبقا للدستور

الذي كفل لهم ذلك).
الـى ذلك قـــال مــــســــؤول في احلـــزب
قراطي الكردستاني أنّ مسلحي الد
حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني حـولوا
مخيم مخمور لالجئ جنوبي أربيل
إلى قاعدة تدريب الستخدام السالح.
وقال كـورماجن عـبد الله فـي تصريح
صـحـفي امس أنّ (مــسـلـحي الـعـمـال
ـعسـكر نـعون أي أحـد من دخول ا
لتـقيـيم األوضاع اإلنـسانـية بـداخله
ـــتـــحـــدة). حــــتى مـــســـؤولـي األ ا

وقـــال الـــتـــحــالـف األمــريـــكي إن 16
شـــخــصــا مـــدجــجــ بـــالــسالح من
مــقـاتــلي تـنــظـيم الــدولـة اإلسـالمـيـة
ـسـجـد قـاعدة كـانـوا يـسـتـخـدمـون ا

لشن هجمات. 
وقال اجليش األمريكي في بيان هذه
الــضــربــة قـتــلت هــؤالء اإلرهــابــيـ
الذين مـثلـوا تهـديدا وشـيكـا وقضت
ـيــتـة عــلى بـؤرة عــمـلــيـات أخــرى 
(لــــلـــدولـــة اإلسالمـــيـــة) في مـــيـــدان

عركة. ا
ـتـحـدثة وقـالت لـيـلـوى العـبـد الـله ا
بـــــاسم حـــــمـــــلـــــة قـــــوات ســـــوريــــا
قـراطية في مـحافظـة دير الزور الد
إن الــتـــحــالف يــوشـك عــلى انــتــزاع
. وتمكنت السيـطرة على بـلدة هجـ
حــمـالت مـنــفــصــلــة شــنــتــهــا قـوات
ــقـــراطـــيــة بـــدعم من ســـوريـــا الـــد
تحدة من جانب وحمالت الواليات ا
من قـوات احلـكـومـة الـسـوريـة بـدعم
اضي روسي من جانب آخـر العـام ا
من طـرد الدولـة اإلسالمـيـة من أغلب
األراضـي الـــتـي ســـبـق وســـيــــطـــرت

عليها في سوريا.
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ـهدي اولـى جـلـسات مـجـلـسه فـي مـقر بـعـد ان عـقـد رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
نـطقة الـعالوي و قد اعلن احلكـومة (اجمللس الـوطني في زمن الـنظام الـسابق) 
ـنــطـقـة اخلــضـراء مـقـرا له ذلك فـور تــسـمـيـتـه رئـيـسـا لــلـوزراء: بـعــدم اتـخـاذه ا
ـهدي بهـذا يحـاول اثبات انه قـريب من الشعب وحلكـومته. يبـدو ان السيـد عبد ا
خصـوصا بعد ذهـابه في القطـار ببزته السـفاري الى كربالء لـزيارة االربع من
مــحــطــة الـعـالوي. وظـهــوره في وســائل االعالم وهــو يــركب ســيــارة (جــيــمـسي
GMC مـوديل 2005) غيـر مُصـفحـة تـظهـر ضمن مـوكـبه االقل ضخـامة بـعدد
الــسـيـارات من بـ رؤســاء الـوزراء الـسـابـقــ و يـقـيـنـا هــنـاك اسـبـاب وراء تـلك
ـنـطـقـة اخلضـراء اذا صح ذلك اخلـطـوة لـرئـيس الـوزراء اجلديـد بـاالبـتـعـاد عن ا

منها  :
ـنطقـة اخلضراء لدى 1- السمـعة السـياسية الـسيئـة الصيت الـتي باتت علـيها ا
تورط بدمار و خراب البالد وهم يعشعشون العراقـي  الحتوائها على اغلب ا
تظاهـرين ودخولهم مجلس بها مـنذ سنوات وقـد جتلى ذلك باقتـحامها من قـبل ا

النواب و الوزراء قبل حوالي عام . 
هدي وقدرته على اتخاذ واصدار قرار 2- عدم تـمكن رئيس الوزراء عادل عبد ا
ـنـطـقــة اخلـضـراء) امـام الـعــراقـيـ حـالـيــا بـعـد ان حـاول واراد رئـيس بـفــتح (ا
الـوزراء السابق حـيدر الـعبـادي في العام 2015 ان يـفتح بـعض شوارعـها امام
البغـدادي تمـهيـدا لفتـحها بـالكـامل واصدر قرارا بـذلك  فسـمعت به السـفارت
االمريكـية و الـبريطـانية فـرفضـتاهُ رفضـا شديدا اضـافة الى انه لم يـرق لرؤساء
البـعـثـات الـدبـلـومـاسيـة الـغـربـيـة الـذين اسـتشـعـروا خـطـراً و كـذلك ان أحـزابا و
شخصـيات كبـيرة في الـدولة تنـتفع من إبقـاء السـياج العـازل للمـنطقـة اخلضراء
عن باقي مـناطق بـغداد بـدواعي وجـود تهـديدات حلـياة سـياسـي كـبار من أجل
ن حصل نطـقة اخلضراء أو البـقاء داخلها بالـنسبة  حتويل سـكنهم إلى داخل ا
على مكـان للسـكن و استقر فـيها و فـعال تراجع العـبادي حينـها عن قراره الذي
نـطقـة اخلـضراء بـشـكل كامل بـل اعيـد حتى اتـخذه في 28 آب 2015 بإلـغـاء ا
غلق الـشارع الوحـيد الذي  فتـحه في الرابع من تشرين األول 2015 وجتـميد

شروع بالكامل .  ا
اما عن مـقر رئيس الوزراء في منطقة العالوي حالياً فاحلقيقة هو ليس قريب من
قر اجلديد نطقة التي حتوي ا الشعب لـكنه إعالميا قد يبدو قريب من الشعب فا
لـرئاسـة الـوزراء ال يـخـتلف حتـصـيـنـاتهـا عن اخلـضـراء ابـدا ففـيـهـا مـبنى وزارة
اخلـارجــيـة و مـقـار حـكــومـيـة هـامـة اخــرى و حتـيط بـهـا الـقــوات األمـنـيـة من كل
اجلـهات نـاهـيك عن ان فـرقـة عسـكـريـة كامـلـة مـخصـصـة حلـمايـة رئـيس مـجلس
كـان لتزيـد من شدة حتصـينه . ومع محـاوالت عبد الوزراء قـد انتقـلت الى هذا ا
ـرحب بـهــا والـسـاعي مـنــهـا ان يـكـون قــريـبـاً من الــشـعب (اعالمـيـا) . ــهـدي ا ا
ُرهق الـذي تـملـئهُ الـيوم طـبـقات اجلـوع والـتخـلف واحلـرمان ُـتـعب وا فـالـشعب ا
والـيُـتم والنـقص في كل شيء يـحـتـاج اليه  جـراء ضـياع حـقـوقه و سـرقتـهـا وقد
اسـتـشـرى و دبَّ الـفسـاد في كل مـفـاصل ومـؤسسـات الـدولـة طوال الـ15 عـاما
اضـية  ال يحتاج االن إلى خـطوات كهذه ال يـنتفع منـها شيئا بل ا
ـزري الذي يـعيشه يحـتاج إلى قـرارات تنـتشـله من الواقع ا
ـسروقة قرارات ـسلوبة وا قرارات تـعيد للـمواطن حقوقه ا
حتـاكم الفاسدين و من تسبب بكل ذلك اخلراب و الدمار
وتقـدمهم للعدالـة وتضربهم بيـد من حديد فعال ال قوال ..

يا رئيس الوزراء .. 

ـان مـحـمـد احلـلـبوسـي و رئيس البـر
ـقــراطـي الــكـردســتــاني احلــزب الــد
مسعود البارزاني الى تظافر اجلهود
الكـمـال الـتــشـكـيـلــة الـوزاريـة وانـهـاء

ملف ادارة الدولة بالوكالة. 
ــصــدر فـي تــصــريح امس ان وقــال ا
(هناك تـنسـيقا بـ الرئـاسات الثالث
لتـحويل حـراكهـا الى اجتـماعـات قبل
قـبل بـهدف انعـقـاد جـلسـة الـثالثـاء ا
سافـة ب الفرقاء وحل ازمة تقريب ا

تبقية). الوزارات الثمانية ا
واضـاف ان (كل طـرف مـن الـرئـاسـات
الثالث أخـذ على عـاتقه الـتفاوض مع
فـئــة من الــكـتل الــسـيــاســيـة من أجل
تقريب وجهات النظر) ,مشيرا الى ان
ثل مـحـاولة لـتخـفيف (هذا احلـراك 
ضغط الـقـوى السـيـاسيـة عـلى رئيس
نـحه قدرا هـدي  الوزراء عـادل عبـد ا
أكــبــر من احلــريــة الخــتــيــار الــوزراء

الذين يعتقد أنهم اكفاء). 
فــيــمـا اكــد احلــلــبــوسي والــبــارزاني
ــتــبــقــيــة ضــرورة حــسم الـــوزارات ا
وإنـهـاء مــلف إدارة الـدولـة بــالـوكـالـة
ـان ــكـتب رئــيس الــبــر .وذكـر بــيــان 

امس ان (اجلـانـبــ بـحــثـا في اربـيل
األوضاع السياسيـة واألمنية الراهنة
في الـــعـــراق وجــــهـــود اســـتـــكـــمـــال
الكـابيـنة احلـكومـية وتـأكيـد ضرورة
ـتــبـقـيـة وأن تـكـون حـسم الـوزارات ا
ـقبلة مـرحلة تظـافر اجلهود رحلة ا ا
خلدمة جـميع الـعراقـي عـبر حـكومة
قوية مـدعومة من الـقوى السـياسية),
الفــتـا الـى انه (الــلــقــاء نـاقـش ايــضـا
إنـهــاء مــلف إدارة الــدولــة بـالــوكــالـة
وضرورة تعزيـز إمكانات مـؤسساتها
وقدراتـها من خـالل دعم احلكـومة في
ناسـبة لـشغل اختـيار الـشخـصيـات ا

ناصب). ا
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كما التقى احللبوسي برئيس حكومة
كردستان نيجـيرفان البارزاني وكذلك
مسـتشار مـجلس امـن االقليـم مسرور
الـــبــــارزانـي كال عــــلى حــــدا لـــبــــحث
ـشــهـد الــسـيــاسي وسـبل تـطــورات ا
ـشـترك تعـزيـز الـتعـاون والـتـنسـيق ا
ــشــاكل ــركــز واإلقــلـــيم وحل ا بــ ا
العالقة وفقـا للدستور. الى ذلك كشف
الـــنــائـب عن حتـــالف الـــفـــتح فـــاضل

رة كل االجتـماعي لـيس صحـيحاً بـا
مــا قـــلـــته إنــنـي أحــد كـــوادر احلــزب
وملتزم بذلك لذا أينما ارتأى االحتاد
الــوطــني أن أكــون فـي خــدمــة شــعب
كـــردســــتــــان فـــأنــــني ســــألــــبي هـــذا

الواجب).
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واضـاف (كــان شــرفـاً عــظــيــمـاً لي أن
أكـون رئـيس قـائـمـة االحتـاد الـوطـني
الــــكــــردســـــتــــاني واعـــــتــــقــــد أن مــــا
اســتــحــصــلــتـه من أصــوات لــصــالح
االحتـاد لم يـكن بـالــشيء الـقـلـيل لـذا
فـإنـني واثق من أنـني سـأخـدم شـعب

كوردستان في أي موقع كنت).
ومضى طالباني الى القول إن (جميع
اخليـارات لشغـل أي منـصب مفـتوحة
ولم أرفض أي شيء كــمــا لم يــعــرض
عـلي أي مـنــصب رسـمــيـاً ألقـبل به أم

ال).
الى ذلـك كــــشف مــــصــــدر عن وجــــود
تنسيق ب الرئـاسات الثالث لتقريب
ـســافــة بـ الــفــرقـاء الــســيـاســيـ ا
وانــهـــاء اجلـــدل بــشـــأن الـــكــابـــيـــنــة
ـتبـقـية  ,فيـمـا دعـا رئيس الوزاريـة ا
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جـابـرعن مـسـاع لــدى حتـالـفي الـفـتح
وسائرون للوصول الى رؤية مشتركة
ـتبـقـية خالل بشـأن حسـم الوزارات ا

قبل.  ان الثالثاء ا جلسة البر
وقـــال جـــابــــر في تـــصــــريح امس ان
(هناك جلنة تـفاوضية تابـعة لتحالف
الفتح يقـابلهـا اخرى تابعـة لسائرون
ـــوجـــودة عـــلى لـــتـــجـــاوز االزمــات ا
الـسـاحــة وابـرزهـا بـالــوقت احلـاضـر

استكمال الكابينة الوزارية).
مـؤكـدا (وجـود سـعـي لالتـفـاق بـشـأن
رؤية موحـدة وكاملـة جللسـة الثالثاء
ـقـبل) وأضـاف جـابـر أن (الـطـرفـ ا
ـهدي منـحـا صالحـية كـبـيـرة  لعـبـد ا
الخـتـيـار وزراء كــابـيـنـتـه احلـكـومـيـة
ـرتـقـبة خالل ونـعتـقـد االجـتـمـاعـات ا
هـــذين الــــيـــومــــ ســـتـــصـل الى حل
ـطـروحة الحـظـات ا توافـقي بـشـأن ا

.( رشح على بعض ا
مـــشـــددا عـــلـى ان (جـــمـــيع االطـــراف
الـسـيـاسـيـة لــديـهـا اجلـديـة والـرغـبـة
بـاستـكـمـال الـكـابـيـنـة الـوزارية خالل
ـقــبـلـة لــوجـود الــتـزامـات اجلـلـســة ا
اخـــرى وقـــوانـــ مـــهـــمـــة وخـــاصـــة
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أكـــــد نــــــائب رئــــــيس وزراء إقــــــلـــــيم
كــردسـتــان قــوبــاد الــطــالــبـانـي عـدم
عـــرض أي مــــنـــصـب في احلـــكــــومـــة

اجلديدة عليه رسمياً حتى اآلن.
وقــال في تــصـريـح صــحـفـي (مـا يــتم
تــداوله عــني عــلى مــواقع الــتــواصل
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ـوازنة يـنـبـغي اسـتـكـمـالـهـا بـاسرع ا
وقت). 

الى ذلك اعـلـن فـالح الــفـيــاض مـرشح
رئـيس الـوزراء لـوزارة الــداخـلـيـة عن

تمسكه بالترشح للمنصب. 
وقــال الــفـــيــاض في امس (مـــتــمــسك
ــنـصب الــداخـلــيـة واتـرك بـالــتـرشح 
لــرئــيس الــوزراء حــريــة االخــتــيــار),
ـهدي عدم واشار الى انه (على عـبد ا
اخلــضـــوع الي ضــغـــوط تــمـــارســهــا
االطراف االخرى في اختـيار مرشحي

احلقائب الشاغرة). 
بـــدوره عـــد رئـــيس مــــجـــلس االعـــلى
االسالمي في الـعـراق هــمـام حـمـودي
ان رئــيس الـــوزراء ســـائــر بـــقــوة في
تــــصــــحــــيـح االوضــــاع  مــــواجــــهــــة

التحديات. 
وقال حـمودي في بـيان امس ان (عـبد
ــهــدي ســائــر بــقـــوة في تــصــحــيح ا
االوضــــاع وقــــادر عــــلـى مــــواجــــهــــة
الـتــحـديـات) ,الفـتــا الى (وقــوفه مـعه
ودعمه في اعـادة هيـبـة الدولـة وحفظ
ســـــيـــــادتـــــهـــــا ورفـض اي تـــــدخالت

خارجية). 

الـتــونــسي الـبــاجي قــائـد الــســبـسي
لـــتــحـــســـ الـــتـــعـــاون في مـــجــاالت
االقـــتــصـــاد والـــتـــمـــويل وتـــشــجـــيع
االســــتـــثــــمــــار والــــتــــعـــاون األمــــني
ــكـــافـــحــة الـــتـــطــرف والـــعــســـكـــري 
ـــا جــاء في بـــيــان واإلرهــاب وفـــقــا 

رئاسي في وقت الحق.


