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عام «البور اليهودي» مدخل �صهيوني جديد للتطبيع
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
قالت مصادر إعالمية «إسرائيلية» ،إنه تلبية لشعائر
اليهود الدينية اليهودية يلجأ متشددون يهود إلى العمل
في الزراعة جنوب األردن ،إذ تحرم شعائرهم الدينية عليهم
فالحة األرض التي يزعمون أنها أرض «إسرائيل» وذلك خالل
ما يسمى «عام البور» الذي يأتي في اختتام دورة تتكون
من  7سنوات تكون السنة السابعة منها بحسب الديانة
اليهودية عام البور وفق رواياتهم.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن اليهود ينتقلون

مت�شددون يهود يرتدون
العباءة ويعتمرون الكوفية
الأردنية ويتعكزون على
ع�صي ,يزرعون في وادي رم
مح�صنة!
في مجمعات
ّ
إلى األردن عبر حافلة صغيرة صباح األحد من كل أسبوع
مرتدين مالبس البدو (الكوفية والعباءة) بغرض عدم إثارة
الشبهات حولهم ،ويعملون هناك بالزراعة من دون خوف من
انتهاك المحرمات الدينية وفق زعمهم.

وق��ال م��زارع��ون أردن��ي��ون إن المزارعين اليهود اشتروا
مالبس خاصة وعصيا ً يرتكزون إليها حتى يعتقد السكان
األردنيون في هذه المناطق أنهم عجائز مسنون (محترمون)
أردنيون إلخفاء معالمهم اليهودية ويمتنعون عن التحدث
بالعبرية أو التحدث مع المواطين المحليين ،ويبيت اليهود
ف��ي السهول األردن��ي��ة ف��ي منطقة وادي رم ف��ي مجمعات
محصنة.
ّ
أكدت ذلك صحيفة «يدعوت أحرنوت» في تقريرها الصادر
صباح يوم األربعاء الماضي.
وقال مراقبون إن ما سبق يكشف أموراً ،أولها كيف يتحايل
اليهود حتى على أنفسهم ،فتحريم العمل في األرض جاء
جراء معتقد ديني ،فهو تحريم عام ،وال يقتصر على أرض
معينة من دون أرض أخرى وفي الزمان المحدد هنا هو عام
البور .
واألم��ر الثاني ،استغالل الدين ،لتبرير استغالل أرض
أخرى وتمرير التطبيع ،كمقدمة لجعله امرا ً واقعا ً والتمدد
شرقاً ،كما حدث في إقامة أولى مستوطناتهم الصهيونية
أواخر العهد العثماني .
واألمر الثالث ،قولهم إن التحريم (التبوير) يقتصر على
أرض فلسطين المحتلة ع��ام  ،1948يقصد منه شرعنة
احتاللهم لها ،فيما األرضان األولى المحتلة والثانية التي
يُعملون التطبيع عليها ،هما ليستا لهم معاً ،وليست واحدة
دون أخرى.
واألم�����ر ال���راب���ع ،أن ه���ذا ال��ف��ع��ل ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي ي��ج��رى
بغير شك بفعل تعاون غير جهة من بينها وزارة الزراعة

ا�ستياء فل�سطيني من االنتقادات الأميركية لخطاب عبا�س

األردنية ومالك أراض زراعية أردنية غالبا ً وسماسرة زراعة
«إسرائيليين».
واألم�����ر ال��خ��ام��س ،واألش�����د خ���ط���ورة أن ه���ذا الفعل
االستعماري االستيطاني الجديد يجرى ،بحسب تقرير
«يديعوت أح��رون��وت» في منطقة وادي رم في مجمعات
محصنة .وهي المنطقة التي شهدت (اختفاء) سياح يهود
ّ
وغربيين م��راراً ،ما أشغل أجهزة األردن األمنية العزيزة
في البحث عنهم .ما يعني أن هناك ما يبيت لمنطقة وادي
رم والبترا ووادي موسى ،بخاصة أن برامج «إسرائيلية»
تزعم أن مدينة بترا األردنية السياحية التاريخية ،موقعا ً

مراقبون :الفعل التطبيعي
يجرى بغير �شك بفعل تعاون
جهات متعددة ،من بينها
وزارة الزراعة الأردنية
ومالك �أرا�ض زراعية �أردنية!
«إسرائيلياً» سياحياً ،وقد اكتشفت مرارا ً محاوالت زرع ما
يشبه اآلثار في وادي رم على أنها مواقع تاريخية يهودية.
تمهيدا ً للمطالبة بها واالستحواذ عليها إن استطاعوا سلما ً أو
حرباً.

عمان ـ «البناء»
أكد ائتالف األحزاب القومية واليسارية في
االردن في بيان ،أن انخراط األردن وعدد من
الدول العربية بالتحالف العسكري األميركي
يمنح اإلدارة األميركية غطا ًء للعودة عسكريا ً
للمنطقة العربية بعد هزيمتها في العراق،
والعمل على تنفيذ مخططها ال��ذي يسعى
إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة
وضرب فكرة األمن القومي العربي ،واستهداف
الدولة الوطنية السورية.
وشدد االئتالف على أن المشاركة العسكرية
األردنية في التحالف العسكري األميركي ال

تخدم المصالح الوطنية العليا ،ومن شأن
هذه المشاركة وضع عقبات في طريق مشروع
التحول الديمقراطي ،وتهيئة أجواء سياسية
داخلية تؤدي إلى مزيد من االنقسامات حيال
هذا الموقف ،منوها ً بأن شعوب ودول المنطقة
هي األجدر واألقدر على مواجهة التطرف.
ودان االئ��ت�لاف ،ق��رار المشاركة األردنية
بالتحالف العسكري األميركي وهو التحالف
ال��ذي دع��م وساند اإلره��اب الصهيوني على
قطاع غزة ،ومواقفها المعادية لقضايا األمة
العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وعبر االئتالف عن استيائه تجاه أي تدخل
خ��ارج��ي ف��ي المنطقة العربية مهما كانت

والشروع بإعادة األعمار.
وبين التحالف أن األردن يشهد تفاقما ً
ملموسا ً في األزم��ة السياسية واالقتصادية
معاً ،نتيجة نهج الحكومة بااللتزام بإمالءات
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي التي تفرض أعباء
إضافية على المواطنين ال يمكن تحملها
كتحرير أس��ع��ار المشتقات النفطية ورف��ع
أس��ع��ار الخبز وال��ك��ه��رب��اء ،واعتماد قانون
ضريبة غير عادل.
وأك���دت أح���زاب االئ��ت�لاف أن ال��خ��روج من
األزمة االقتصادية يتطلب اعتماد استراتيجية
إص�ل�اح شاملة وإع���ادة االع��ت��ب��ار لمشروع
إصالح ديمقراطي.

�أمنيات ُتركي الفي�صل باالنتقال المبا�شر وباالتجاهين
بين الكيان ال�صهيوني وال�سعودية بد�أت بالتحقق
عمان ـ البناء
قالت شبكة الوحدة اإلخبارية األردنية الكترونية ،أن حلم
األمير السعوديّ تركي الفيصل رئيس االستخبارات السعوديّة
األسبق ،بالطيران من الرياض إلى القدس وبالعكس بدأ يتحقق
ولو بصورة جزئ ّي ٍة.
المختصة
فقد كشفت صحيفة «ذي ماركر اإلسرائيليّة»،
ّ
بالشؤون االقتصاديّة في عددها الصادر يوم السادس من أيلول،

النقاب عن أ ّنه للم ّرة األولى سيكون بإمكان الحجاج من الداخل
الدولي في «إسرائيل»
الفلسطيني السفر من مطار بن غوريون
ّ
ّ
إلى جدّة في السعودية ،عبر العاصمة األردنيّة ع ّمان .الفت ًة إلى
أنّ هذه الخطوة غير المسبوقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ بدءا ً من
العام الحالي .2014
وفي التفاصيل كتبت الصحيفة أنّ الحديث يجري عن رحالت
جويّة منظ ّمة ،مشير ًة إلى أ ّن��ه خالل الفترة بين  23و 26من
الشهر الجاري أيلول ّ ،2014تم نقل  766شخصا ً من «إسرائيل»

فلسطين».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية
جنيفر بساكي إن خطاب عباس «استفزازي» ،وأضافت
أنه «كانت في خطاب الرئيس عباس اليوم توصيفات
مهينة ( )...نرفضها».
وأدى ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» األخ��ي��ر على قطاع
غزة والتي استمر خمسين يوما ً إلى استشهاد 2140
فلسطينيا ً معظمهم من المدنيين وتدمير القطاع.

عزام الأحمد :الحكومة الفل�سطينية
تمار�س عملها في غزة بعد العيد

ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية «في الأردن»
يرف�ض انخراط بالده في التحالف الع�سكري الأميركي
أسبابه ودوافعه ،ورفض وجود قوات أميركية
على األرض األردنية لما في ذلك من تداعيات
خ��ط��ي��رة سياسية وأم��ن��ي��ة ع��ل��ى األوض���اع
الداخلية في البالد
ورح���ب االئ��ت�لاف ب��االت��ف��اق الفلسطيني
ال���ذي أن��ج��ز ف��ي ال��ق��اه��رة ،ودع���ا إل��ى مزيد
م��ن ال��خ��ط��وات لتجسيد ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية ،كما جسدتها المقاومة ضد
االحتالل خالل العدوان على غزة ومغادرة
عقلية االنقسام والمحاصصة ليتمكن الشعب
العربي الفلسطيني م��ن مواجهة األخطار
التي تتهدد قضيته ،كما يؤكد مطلب قوى
المقاومة الفلسطينية برفع الحصار عن غزة

عبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية ،عن
استيائها من تصريحات وزارة الخارجية األميركية التي
انتقدت بشدة خطاب رئيس السلطة محمود عباس في
األمم المتحدة يوم الجمعة الماضي .وعبرت الخارجية
في بيان عن «أسفها ودهشتها واستيائها من تصريحات
الناطقة باسم الخارجية األميركية جين بساكي ،والتي
أدل��ت بها تعقيبا ً على خطاب السيد الرئيس محمود
عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة».
واعتبرت أن مثل ه��ذه التصريحات المدافعة عن
الجرائم «اإلسرائيلية» إنما تضر بأميركا على مستوى
العالم وإم��ك��ان أن تبقى راع��ي��ة غير منحازة لعملية
السالم».
ورأت الوزارة «أن هذه التصريحات تؤكد مر ًة أخرى
أن الواليات المتحدة األميركية تضع نفسها محامية
للدفاع عن «إسرائيل» بشكل أتوماتيكي ،حتى لو كانت
«إسرائيل» ،القوة القائمة باالحتالل ،قد ارتكبت جرائم
متنوعة كما حدث أخيرا ً في قطاع غزة قد ترتقي بحسب
قول مؤسسات دولية في حقوق اإلنسان إلى مستوى
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية» .واعتبرت« :أن
مثل هذه التصريحات في الدفاع المستميت عن جرائم
«إسرائيل» هي التي ت ّولد تلك األجواء المعادية ألميركا
في المنطقة وفي العالم».
وأث��ار خطاب عباس استياء واشنطن عندما اتهم
«إسرائيل» بارتكاب «جريمة إب���ادة» في قطاع غزة،
مؤكدا ً من على منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة أن
المفاوضات التي جرت برعاية أميركية فشلت وحان
الوقت إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» و»الستقالل دولة

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام
األحمد أن «حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها
بعد عيد األضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية،
لتنفيذ ما تم االت��ف��اق عليه مع حركة حماس بشكل
متتابع».
وأض��اف في تصريحات لصحيفة «الغد» األردنية
نشرتها أول من أمس إن ما تم االتفاق عليه بين الطرفين
نهاية األسبوع الماضي في القاهرة «ليس اتفاقا ً جديداً،
وإنما تأكيد على السابق ،ووضع آليات تنفيذية لبدء
التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء
االنقسام» .وأوضح أنه «جرى االتفاق على بسط سلطة
الحكومة في غزة ،كما هو حاصل في الضفة الغربية،
وعدم التدخل في شؤونها ،سواء بشكل مباشر أم غير
مباشر ،بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية
عملها ،وليس الفصائل ،كما ال عالقة لفتح أو حماس

بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية».
ولفت األحمد إلى «التوافق حول الموضوع السياسي،
من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم
مشروع فلسطيني إلى مجلس األمن إلنهاء االحتالل،
ضمن سقف زمني محدد ،وإقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة» .وأفاد« :توافقنا
على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائلياً»،
مؤكدا ً أن «موضوع السالح لم يطرح خالل المحادثات،
وال تفكر فتح في طرحه».
وق��ال األحمد إن «الحكومة القائمة ،برئاسة رامي
الحمدالله ،ستبقى قائمة ،ولم تطرح مسألة تغييرها،
وال توجد ض��رورة لذلك ،رغم دع��وات بعض الفصائل
إل��ى تشكيل حكومة وح��دة وطنية بمشاركة القوى
والفصائل الفلسطينية» ،مقدرا ً أنه «من المبكر الحديث
في ذلك».

مكاتب تطوع مرتبطة بالقوات الأميركية مبا�شرة
وال �صلة لها بال�سلطات العراقية!

إلى جدة بالسعودية على متن شركة الطيران الملكية األردنية،
بتكلفة  600دوالر تقريبا ً للشخص الواحد.
عالوة على ذلك ،جاء في الصحيفة أنّ شركة «ميالد للطيران»
من مدينة الرملة ،تقوم بتنظيم هذه الرحالت من تل أبيب إلى
جدّة.
وكانت الوحدة اإلخبارية تشير بذلك إلى تمنيات سابقة كان
قد أعلنها تركي الفيصل باالنتقال المباشر وباالتجاهين بين
الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية.

اعتقال خلية �إثر تبادل للنار في الجيزة...

مقتل � 26إرهابي ًا وتوقيف  86في �سيناء

كشف ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
القوات المسلحة المصرية العميد
محمد سمير ،عن «مقتل  26إرهابيا ً
في تبادل للنار ،وتوقيف  86بينهم
سليمان عايد سمير سليم الشديد
الخطورة خالل مداهمة بؤر إرهابية
عدة في الـ  8أيام األخيرة في شمال
سيناء».
وأضاف أنه ُ
«ضبطت ودمرت 7
سيارات و 17دراجة نارية من دون
لوحات معدنية ،وضبطت  3دوائر
نسف كاملة وع��ب��وة ناسفة و25
طلقة ،إضافة إلى تدمير  18نفقاً».
وأك��دت مصادر أمنية أن قوات
األمن في شمال سيناء صعّ دت من
عملياتها ،وأسفرت تحركاتها عن
قصف تجمع للعناصر التكفيرية
جنوب الشيخ زوي��د ،ليل أول من
أم���س ،وق��ام��ت بتدمير مخزنين
لألسلحة فيهما كميات كبيرة من

المواد المتفجرة وصواريخ «غراد».
وذك��رت أن «ق��وات الجيش قامت
بتوقيف  2من العناصر التكفيرية
شديدة الخطورة تابعة للسلفية
ال��ج��ه��ادي��ة وال��م��ت��ورط��ة ف��ي قطع
رؤوس أش��خ��اص م��ن ب��دو سيناء
تم بثها من خ�لال فيديو قبل أيام
عدة».
في المقابل ،تمكنت قوات األمن
ف��ي ال��ج��ي��زة ،م��ن «ت��وق��ي��ف خلية
إرهابية جديدة في منطقة كرداسة
مكونة من  3أشخاص ،بعد تبادل
للنار مع قوات الشرطة».
وذكر مصدر أمني ان «المتهمين
ارتكبوا العديد من الوقائع اإلرهابية
واألعمال التخريبية وتفجيرات عدة
في أماكن متفرقة ،فضالً عن قطع
الطرق وإط�لاق رص��اص على أحد
المستشارين ،وتم التحفظ عليهم
وإخضاعهم للتحقيقات».

كشف مصدر من محافظة صالح
الدين أن ق��وات أميركية برية بدأت
خ�لال األس��ب��وع ال��م��اض��ي بالنزول
في قاعدة سبايكر في تكريت ،فيما
ذكر مصدر آخر مقرب من السلطات
المحلية في مدينة سامراء أن مكاتب
تطوع ب��إدارة ضباط برتبة لواء من
الجيش السابق افتتحت في المدينة
الستقطاب متطوعين من أجل تشكيل
وحدات «حرس وطني» ،الفتا ً إلى أن
هذه المكاتب مرتبطة بالعسكريين
األميركيين الموجودين في قاعدة
سبايكر وال صلة لهم بالسلطات
العراقية.
وق��ال مصدر من محافظة صالح
الدين إن ق��وات أميركية برية بدأت
خ�لال األس��ب��وع الماضي ت��ن��زل في
قاعدة سبايكر في تكريت.
وبحسب المعلومات التي توافرت
ل��دى المصدر ،ال��ذي طلب ع��دم ذكر

من هو «الح�صان الأ�سود» لحركة النه�ضة التون�سية؟
تشهد ح��رك��ة النهضة التونسية خالل
هذه الفترة حالة من التخبط والصراعات،
حيث من أعضائها من يحمل فكرا ً راديكاليا ً
إقصائياً ،ومنهم من يدافع عن فكرة المصالحة
الوطنية ،ومنهم من يميل أكثر إلى الجماعات
السلفية المتشددة ،ما يجعلها تفقد روي��دا ً
رويدا ً من شعبيتها داخل المجتمع التونسي
قبيل االستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في
 23تشرين الثاني المقبل.
وبينما أك��دت «النهضة» أنها ل��ن تعلن
هوية المترشح لالنتخابات الرئاسية ،الذي
ستدعمه إال بعد إع�لان نتائج االنتخابات
البرلمانية ،يرى المراقبون أن هدف الحركة
م��ن ذل��ك ه��و ال��ت��أك��د م��ن طبيعة التركيبة
السياسية ،التي سيكون عليها البرلمان
المقبل.
إذ لن تدعم مرشحا ً يكون ذا تأثير فاعل في
مستوى السلطة التشريعية المقبلة ،وبالتالي
ل��ن تطمئن إل��ى رئ��ي��س ي��ك��ون ح��اض��را ً في
السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره
رئيسا ً للدولة وصاحب كتلة في البرلمان.

وك����ان م��س��ؤول ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة راش��د
الغنوشي أكد أن رئيس تونس المقبل سيكون
صديقا ً لحركته وهو ما يعني أن «النهضة»

لن تدعم مرشحا ً يختلف معها فكريا ً وعقائديا ً
مثل مسؤول حركة نداء تونس الباجي قايد
السبسي أو مرشح الجبهة الشعبية حمة

الهمامي ،وكان الغنوشي دعا سابقا ً السبسي
إل���ى ال��ت��خ��ل��ص م��م��ن س��م��اه��م اليساريين
االستئصاليين في حزبه.
وبينما تدافع بعض كوادر حركة النهضة
ب��ق��وة ع��ن م��رش��ح ح��زب المؤتمر م��ن أجل
الجمهورية المنصف المرزوقي ،فإن أغلب
المحللين السياسيين يردون ذلك إلى مواقف
المرزوقي الداعمة لجماعة اإلخوان سواء في
مصر ،من خالل انتقاده لثورة  30من يونيو
أو من خالل رفضه المعلن لعملية الكرامة،
التي يقودها الجيش الليبي ضد المتطرفين
أو من خالل مساندته المطلقة لحركة حماس
الفلسطينية.
وتشير بعض المعطيات إلى أن «الحصان
األس����ود» ل��ح��رك��ة النهضة التونسية في
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة المقبلة ق��د يكون
ال��وزي��ر األس��ب��ق ح��م��ودة ب��ن س�لام��ة ،ال��ذي
ع��ارض الرئيس ال��راح��ل الحبيب بورقيبة
في سبعينات القرن الماضي ،وش��ارك في
تأسيس حركة الديمقراطيين االشتراكيين
عام .1978

اس��م��ه لحساسية ال��م��وض��وع ،فإن
ال��ق��وات األميركية التي تستقر في
سبايكر ب��دأت تعمل على جمع 15
ألف متطوع من سكان سامراء تحديدا ً
من أجل تشكيل قوة عسكرية في إطار
قوات «الحرس الوطني».
وك����ان رئ��ي��س ال�������وزراء ح��ي��در
ال��ع��ب��ادي ،ق��ال عند أدائ���ه اليمين
ال��دس��ت��وري��ة ف��ي  8م��ن أي��ل��ول إن��ه
سيعمل على تشكيل قوات من أبناء
المحافظات تحت مسمى «الحرس
الوطني» تتولى حماية مناطقها ،إلى
جانب ق��وات من الشرطة المحلية،
فيما ستخرج قوات الجيش العراقي
م��ن ال��م��دن .وأص���در ال��ع��ب��ادي أم��را ً
بتشكيل الحرس الوطني في محافظة
األنبار في  17من أيلول بعد محادثات
مع وف��د مجلس المحافظة برئاسة
صباح كرحوت.
وكانت أنباء تناقلتها بعض أوساط

المحافظة عن وجود قوة أميركية برية
في سامراء ،إال أنه أكد أنه لم يالحظ
دالئ���ل على وج���ود ق��وة ك��ه��ذه على
األرض في المدينة .لكن مصدرا ً آخر
من سامراء قال إن قوة أميركية قوامها
 120عسكريا ً موجودة في سامراء
تقود عمليات لتطهير مناطق صالح
ال��دي��ن م��ن المجموعات المسلحة
انطالقا ً من سامراء نحو تكريت.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس
محافظة صالح الدين أحمد الجبوري،
مع قائد شرطة صالح الدين ،كانا قد
اجتمعا في وقت سابق مع عسكريين
أميركيين ف��ي تكريت لترتيب أمر
اس��ت��ق��رار ق���وة ب��ري��ة أم��ي��رك��ي��ة في
قاعدة سبايكر وانتشارها في محيط
القاعدة .ومن بين النقاط التي جرت
مناقشتها في االجتماع هو تشكيل
وحدات «حرس وطني» في محافظة
صالح الدين.

قانون النفط والغاز �أمام البرلمان قريب ًا
البارزاني �أوعز للوزراء الكرد بالعودة �إلى بغداد
أكدت مصادر صحة القرار الذي اتخذه رئيس «إقليم
كردستان» مسعود البارزاني يقضي بعودة الوزراء الكرد
إلى بغداد وااللتحاق بكابينة حكومة الرئيس العبادي.
وأضافت المعلومات التي تسربت من مطابخ السياسة
الكردية أن البارزاني أعطى أوام��ره إلى وزراء التحالف
الكردستاني بالعودة إل��ى ب��غ��داد ودع��م العبادي في
الخطوات التمهيدية المهمة التي اتخذها لخلق مناخ قائم
على تطبيق بنود االتفاق المبرم بين الجانبين والقاضي
ب��إط�لاق روات���ب موظفي اإلقليم وتسديد مستحقات
الشركات األجنبية المنقبة عن النفط واألهم إيجاد قاعدة
برلمانية عريضة واتفاق سياسي ينهي حالة الجمود في
تشريع قانون خاص بالنفط والغاز كان العمل قد تعطل
به خالل حكم المالكي.
وتضيف المعلومات أن جوا ً من التفاؤل يسود األجواء
العربية الكردية في أربيل وبغداد وتقول مصادر كردية
أن البارزاني متفائل بشخصية العبادي وقدرته على

امتصاص األزم���ات السياسية واالقتصادية واألمنية
وتحقيق انتصار عسكري باالستفادة من الدعم الدولي
للعراق في حربه على اإلرهاب.
وتقول المعلومات أيضا ً إن الجانبين اتفقا على تبادل
األفكار ووجهات النظر المختلفة إزاء التطورات والتحديات
التي تواجه العراق والعمل على حل كل الجزئيات التي
تحول دون إقامة عالقات استراتيجية بين أربيل وبغداد.
مبينة أن قانون النفط والغاز سيكون على طاولة مجلس
النواب بعد إق��رار الموازنة واالنتهاء من أزم��ة ال��وزراء
األمنيين.
المعلومات الواردة أكدت أيضا ً أن الواليات المتحدة
األميركية لعبت دورا ً مهما ً في تبديد مخاوف الكرد
وترددهم في المشاركة في حكومة العبادي بزعم هيمنة
حزب الدعوة وائتالف القانون لكن خطوات العبادي
أك��دت أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما ً عن
سابقتها!

