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بوقف  للمطالبة  تظاهرة  خالل  عراقيات  نساء 
يرفعن  وهن  المناصب  من  التنفع  لعمليات  كامل 
الفتات كتب عليها »السلطة ليست مغانم ومكاسب 
شخصية بل خدمات تقدم للشعب  )أ.ب(

سيئولـ  يو.بي.آي: قال مصدر في سيئول امس ان 
كوريا الشمالية ستحيي ذكرى تأسيس احلزب احلاكم 
في نهاية االسبوع احلالي بعرض عسكري هو األكبر 
في تاريخها يشــــارك فيه 20 ألف جندي وتعرض فيه 
صواريخ وأسلحة أخرى. ونقلت وكالة األنباء الكورية 
اجلنوبية )يونهاب( عن املصدر الذي رفض الكشف عن 
هويته أن »كوريا الشمالية تضع كل قوتها لتحضير 

املزاج العام« للذكرى التي تأتي بعد أقل من أسبوعني على 
بدء اإلجراءات لتحضير االبن األصغر للزعيم الكوري 
الشمالي خلالفة والده والتي بدأت بترقيته لرتبة جنرال 
وتسليمه مناصب سياسية عليا. وتصادف غدا الذكرى 
اخلامسة والستني لتأسيس حزب العمال في الشمال 
وقال املصدر ان الشمال يعبئ 100 ألف مواطن للتدريب 
على مسيرة شعبية في الذكرى وسيتم إطالق ألعاب 

نارية ضخمة في بيونغ يانغ. ورجح املصدر أن يظهر 
اخلليفة احملتمل للزعيم الكوري الشــــمالي كيم جون 
أون في العرض. وأشــــار املصدر إلى انه »من املرجح 
أن يتم اســــتعراض أعداد هائلة من الدبابات واآلليات 
املصفحة والصواريخ« وقال ان كوريا الشمالية حتضر 
منذ أشهر لالستعراض من خالل تعبئة 20 ألف جندي 

رغم األمطار الغزيرة واألحوال اجلوية السيئة.

كوريا الشمالية تستعد ألكبر عرض عسكري في تاريخها بذكرى تأسيس الحزب الحاكم 

ران »العصا السحرية« العتراض الصواريخ إسرائيل توقع صفقة 20 مقاتلة »اف 35« مع أميركا وتُطوِّ
لوكالة فرانس برس توقيع العقد ولكنهم لم 
يعطوا أي ايضاحات إضافية ويبلغ سعر كل 

طائرة اف 35 حوالي مائة مليون دوالر.
وأشار الســــفير اإلسرائيلي الى ان هذه 
الطلبية ستخلق »آالف الوظائف اإلضافية 
)في الواليات املتحدة( او في إسرائيل« مقدرا 
قيمة عقود التسلح إلسرائيل مع الواليات 
املتحدة بـ 2.750 مليار دوالر وكانت جلنة 
وزارية برئاسة رئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
نتنياهو قد صادقت على شراء طائرات»اف 
35« الشهر املاضي بعد تأخير عدة سنوات 
بســــبب معارضة الواليات املتحدة لوضع 
معدات تكنولوجية من صنع إسرائيل في 
الطائرات.ويشار إلى ان لطائرات »اف 35« 
قدرات غير متوافرة في طائرات مقاتلة أخرى 
ابرزها قدرتها على اإلفالت من رصدها في 

الرادارات.
ووفقا إلذاعة اجليش اإلســــرائيلي فإن 
طائرات »اف 35« هي الطائرة املقاتلة األخيرة 

التي سيقودها إنسان.
الى ذلــــك، أفادت صحيفــــة »هآرتس« 
اإلســــرائيلية امــــس بأن إســــرائيل وقعت 

اتفاقية مع الواليات املتحدة الشهر املاضي 
تقضي مبواصلة التطوير املشترك ملنظومة 
»الصوجلان السحرى أو العصا السحرية« 
العتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية 

متوسطة املدى.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن »هآرتس« 
أن هــــذه هى ثانــــي اتفاقية يتــــم توقيعها 
بني اجلانبني حــــول تطوير هذه املنظومة 
االعتراضية التي يطلق عليها اسم »ديڤيد 
سلينج« أي »مقالع داود« علما بأن سلطة 
تطوير الوسائل القتالية اإلسرائيلية »رفائيل« 
هي املسؤولة عن تطوير املنظومة في إسرائيل 

مبساعدة الواليات املتحدة.
ومن املقرر ان توفر املنظومة االعتراضية 
الذكية الطبقة املتوسطة من احلماية والدفاع 
ضد الصواريخ، حيث مت تخطيط منظومة 
)القبة احلديدية( العتراض قذائف صاروخية 
يبلغ مداهــــا األقصى 70 كيلومترا في حني 
توفر منظومة الصواريخ اإلسرائيلية الصنع 
من طراز »حيتس« احلماية بوجه الصواريخ 

التي يتخطى مداها 250 كيلومترا.
ومن املتوقع ان تدخل منظومة »الصوجلان 

السحري- مقالع داود« حيز االستخدام عام 
2014. وكان بيان صــــادر عن وكالة الدفاع 
الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغون( قد أكد أن االتفاقية األميركيةـ  
اإلسرائيلية اجلديدة، تأتي استمرارا لالتفاقية 
السابقة املوقعة عام 2008 والتي نصت على 
متويل تكلفة التطويــــر األولي للمنظومة 

املذكورة.
وأوضح البيان أن التقنية احلديثة التي 
سيتم تطويرها ضمن هذا املشروع ستساعد 
الصناعات األميركية واإلســــرائيلية، وأن 
توقيع االتفاقية يعبر عن االلتزام األميركي 

الدائم بحماية أمن دولة إسرائيل.
يذكر أن اإلدارة األميركية كانت أعلنت 
عن توقيــــع االتفاقية في الـ 27 ســــبتمبر 
املاضــــي أي بعد انتهاء العمل بقرار جتميد 
االستيطان بيوم واحد. وكان ايهود شاني 
املدير العام لوزارة الدفاع االســــرائيلية قد 
أعلن إمتام صفقة شــــراء 20 طائرة مقاتلة 
من طــــراز »اف 35« أميركية الصنع مقابل 
3 مليارات دوالر ملواجهة التحديات املقبلة 

في املستقبل القريب.

عواصمـ  وكاالت: وسط توترات متواصلة 
في الشرق األوسط مبا في ذلك برنامج إيران 
النــــووي الذي يعتقد املجتمــــع الدولي أنه 
يهــــدف إلى إنتاج أســــلحة نووية، وهو ما 
تنفيه إيران، وقــــع مدير عام وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية أودي شــــاني أمس األول على 
صفقة مع شــــركة »لوكهيد مارتن« ووزارة 
الدفاع األميركية لشراء 20 طائرة مقاتلة من 
طراز »اف 35« التي تعتبر األكثر تطورا في 
العالم. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية امس 
عن شاني قوله في أعقاب توقيع الصفقة إنه 
بدأ »عهد جديد من القوة األمنية اإلسرائيلية 

في مواجهة التحديات القريبة والبعيدة«.
وينص االتفاق الذي مت التوقيع عليه في 
نيويورك على أن تبدأ إسرائيل باحلصول على 
طائرات »اف 35« في العام 2015 وستحصل 
على الطائرات األخيرة في العام 2017. وبلغت 
قيمــــة الصفقة 2.750 مليار دوالر ســــيتم 
تسديدها من أموال املســــاعدات األميركية 

إلسرائيل.
وقال شاني إن إسرائيل سوف تشتري 
طائرات مقاتلة أخــــرى من هذا الطراز وأن 
توقيع الصفقة يشــــكل تعبيرا عن احللف 
اإلســــتراتيجي األميركي ـ اإلسرائيلي وعن 
التــــزام واشــــنطن باحلفاظ علــــى التفوق 
العسكري اإلسرائيلي في الشرق األوسط.

من جانبه، قال سفير اسرائيل في الواليات 
املتحدة مايكل اورن فــــي بيان ان »املقاتلة 
األكثر تطورا حاليا في العالم، الـ »اف 35«، 
ستحسن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها 
بقواتهــــا الذاتية ضد اي تهديد او مجموعة 
تهديدات تأتي من اي جهة كان في الشــــرق 

األوسط«.
ووصــــف اورن العقد بانــــه »حدث مهم 

مبدلوله االستراتيجي والتاريخي«.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية 

سعر الطائرة الواحدة مائة مليون دوالر

واشنطن تقّر بصحة التقارير حول تورط
االستخبارات الباكستانية في دعم طالبان

تقرير: هولندا زّودت إيران
بمعدات نووية عن طريق الخطأ

واشنطن ـ يو.بي.آي: أقر مسؤولون أميركيون 
بصحة بعض ما جاء في تقارير صحافية نشــــرت 
مؤخرا حول مسؤولية عناصر في جهاز االستخبارات 
الباكســــتاني في دعم قيادات فــــي حركة »طالبان« 
ودفعها ملواصلة القتال بعنف ضد القوات األميركية 

والدولية املنتشرة في أفغانستان.
غير ان املسؤولني شددوا على ان هذا األمر ال يعني 
التورط الرســــمي جلهاز االستخبارات الباكستاني 
بأكمله فــــي امللف وخاصة على مســــتوى القيادة، 
مشددين على ان واشــــنطن طرحت املوضوع على 
قائد اجليش الباكستاني اجلنرال أشفق كياني الذي 

تعهد بالعمل على »تغيير« الوضع القائم.
ونقلت شبكة »سي إن ان« األميركية عن العقيد 
ديڤيد البان الناطق باســــم وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون« إن »جهاز االســــتخبارات الباكستاني 
ال يدعم طالبان بشــــكل مؤسساتي« غير انه أضاف 
»نحن نناقش إذا كان هناك عناصر تقوم بأمور غير 
إيجابية«. وتابع البان: »لعب جهاز االســــتخبارات 

الباكســــتاني دورا كبيرا في مواجهة اإلرهاب، لكن 
لدينــــا بعض القلق حول النواحي التي يركز عليها 
استراتيجيا، اجلنرال كياني يدرك هذا األمر ويشاركنا 
إياه وهو يعمل إلجراء تغيير ولكن التغييرات بحاجة 
لوقــــت«. من جهته، قال مســــؤول أمني أميركي للـ 
»سي.إن.إن« طالبا عدم ذكر اسمه بسبب حساسية 
العالقات األميركية ـ الباكســــتانية ان واشنطن ال 
تتهم القيادة الباكســــتانية مباشرة بدعم »طالبان« 
ولكنها تدرك وجود تعدد في أجهزة االستخبارات 
التي تديرها إســــالم أباد وأن بعض تلك األجهزة قد 
يكــــون لها صلة بجماعات متطرفــــة. وعن إمكانية 
وجود عناصر تدعم حركة »طالبان« بشكل مباشر 
قال املسؤول »هذه باكستان وال ميكن استبعاد أي 
شيء، نحن نواصل متابعة املوضع عن كثب ألن بعض 
العالقات القدمية ال ميكن أن تنتهي بســــهولة« في 
إشارة إلى تقارير حول الدور التاريخي لالستخبارات 
الباكستانية بدعم »املجاهدين األفغان« خالل االحتالل 

السوفييتي ألفغانستان.

عواصــــم ـ وكاالت: كشــــفت 
صحيفة »جيروزاليم بوســــت« 
انها حصلت على  اإلســــرائيلية 
رســــالة كتبتها وزارة االقتصاد 
الهولنديــــة تفيد بأن الســــلطات 
في هولندا زودت منظمة الطاقة 
النووية اإليرانية احملظورة مبعدات 

نووية عن طريق اخلطأ.
وأوضحت الصحيفة ان الرسالة 
كتبتها وزيرة الشؤون االقتصادية 
ماريا ڤان ديــــر هوفن في الرابع 
من الشــــهر اجلاري وتقول فيها 
ان »الشــــحنة احتوت على جهاز 
لكشف تســــرب الهيليوم طلبته 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
إطار برنامجها للتعاون التقني مع 
إيران )ولكنها( شحنت إلى متلق 
محظور )منظمة الطاقة النووية 

اإليرانية(«.
وبحسب الرسالة نقلت شحنة 
غير قانونية أخرى إلى إيران »هي 
عبــــارة عن منتجــــات محظورة 
)أجهزة لقياس الضغط( لقطاع 

النفط والغاز اإليراني«.
ووجه املتحدث باسم الوزارة 
الهولندية رود ستيفنس رسالة 
إلــــى الصحيفــــة اإلســــرائيلية 
أوضح فيها ان »رسالة الرابع من 
أكتوبر كانت موجهة إلى البرملان 
الهولندي من ثالثة وزراء: الشؤون 
االقتصاديــــة واملال والشــــؤون 
اخلارجيــــة حول بضائع لم يكن 
من املفترض أن تغــــادر هولندا 

بسبب العقوبات«.
وأوضح »طاملــــا ان البضائع 

غادرت أراضي االحتاد األوروبي 
قبل اكتشاف اخلطأ لم يكن هناك 
إمكانية للجمارك )الهولندية( وقف 

نقلها«.
وتنظر النيابة العامة الهولندية 
فيما إذا كانت هناك معلومات كافية 
ملالحقة املصدرين بسبب انتهاك 

العقوبات«.
وأضاف ستيفنس ان »السلطات 
واجلمارك الهولندية تعمل حاليا 
على تطبيق عقوبات األمم املتحدة 

واالحتاد األوروبي على إيران«.
وذكــــرت الصحيفة ان تورط 
النووية  الدولية للطاقة  الوكالة 
في نقل مــــواد محظورة من قبل 
االحتاد األوروبي إلى إيران تثير 
أسئلة حول دور الوكالة في مراقبة 

جهود إيران النووية.
وقال متحدث باســــم الوكالة 
في حديث هاتفي مع »جيروزاليم 
بوست« »نقيم تعاونا تقنيا مع 
إيران ودول أخرى« وردا على سؤال 
عن نقل معــــدات نووية طلبتها 
الوكالــــة إلى املنظمــــة اإليرانية 
احملظورة لم يعــــط املتحدث أي 
تعليق. ولكــــن من غير الواضح 
ما إذا كانت الوكالة زودت املنظمة 
اإليرانية بتجهيزات نووية بشكل 

غير اعتيادي.
الــــى ذلــــك، نقل عــــن وزير 
اخلارجية األملاني جيدو فسترفيله 
قوله امس إن أملانيا تعتقد أن إيران 
مستعدة الستئناف احملادثات حول 

برنامجها النووي.
وقــــال فســــترفيله لصحيفة 

»فاينانشــــال تاميز دويتشالند« 
»بعد االشــــارات احلذرة بشــــأن 
احملادثات والتي تصدر من إيران 
املهم اآلن هو بدء محادثات جادة 
وبنــــاءة ســــريعا. الضغط الذي 
ميارسه املجتمع الدولي جاء بتأثير 

واضح«.
وتأمل قوى كبــــرى أن يقنع 
فرض عقوبــــات أكثر صرامة من 
األمم املتحدة والواليات املتحدة 
واالحتــــاد األوروبي فــــي يونيو 
املاضي اجلمهورية االســــالمية 
وهي خامس أكبر مصدر للنفط 
في العالم بالدخول في مفاوضات 
جــــادة واملوافقة في النهاية على 
النووية  كبح جماح نشــــاطاتها 

املثيرة للجدل.
ولم جتر مناقشات حقيقية منذ 
أواخر 2009 لكن كاثرين اشتون 
مسؤولة السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي قالت لـ »رويترز« 
في أواخر سبتمبر إن احملادثات بني 
إيران والدول الست املشاركة في 
اجلهود الديبلوماسية حلل النزاع 
على برنامجها النووي قد جترى 

»في األسابيع القليلة املقبلة«.
وتنفي إيران أن لديها طموحات 
المتالك أسلحة نووية كما تنفي 

أن يكون للعقوبات تأثير.
وقالت إن مسؤوال إيرانيا قد 
يلتقــــي مع ممثل للقوى الســــت 
فــــي أكتوبر. وعبرت قوى كبرى 
الشــــهر املاضــــي عــــن أملها في 
التوصل حلل مبكــــر للنزاع من 

خالل التفاوض.

عباس ينتظر الدعم العربي في »سرت« لقراره وقف المفاوضات
والجامعة العربية تمنح واشنطن شهرًا إضافيًا لمحاولة إحيائها

سرت )ليبيا(ـ  أ.ف.پ: أعلن ديبلوماسي 
عربي ان جلنة املتابعة العربية ســــتعطي 
االدارة االميركية مهلة شهر اضافي حملاولة 
احياء املفاوضات الفلسطينيةـ  االسرائيلية 
املتعثرة بسبب االستيطان االسرائيلي، قبل 

دراسة البدائل.
وقال الديبلوماســــي الــــذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان 
مشروع القرار الذي سيصوت عليه اعضاء 
جلنة املتابعة ينص علــــى »اعطاء االدارة 
االميركية فرصة مدتها شــــهر الســــتكمال 
اتصاالتها من اجل متهيد الطريق الستئناف 
املفاوضات وخاصة من خالل وقف االستيطان 

االسرائيلي«.
القرار ايضا، بحســــب املصدر  وينص 
نفسه، على ان جلنة املتابعة ستجتمع مجددا 
بعد شهر »لدراسة البدائل السياسية في حال 

فشلت جهود استئناف املفاوضات«.

كمــــا اجتمعت جلنة املتابعــــة العربية 
مساء امس في مدينة سرت الليبية بحضور 
الرئيس الفلســــطيني محمود عباس لدعم 
قراره وقف املفاوضات مع إسرائيل في ظل 
استمرار االستيطان، في حني تتسارع اجلهود 
الديبلوماسية ملنع انهيار عملية السالم بعد 

أقل من شهر على إعادة إطالقها.
وسعى عباس خالل هذا االجتماع الذي 
عقد عشية القمة العربية االستثنائية التي 
تستضيفها سرت، للحصول على دعم عربي 
لقرار القيادة الفلسطينية وقف املفاوضات 
مع إســــرائيل في حال استمرت في رفضها 
جتميد االستيطان في األراضي الفلسطينية 
احملتلة. ومع صدور تصريحات عدة تؤكد 
على متسك الفلسطينيني مبوقفهم، تسارعت 
االتصاالت االميركية حلث الفلســــطينيني 
على عدم االنسحاب من هذه املفاوضات من 
جهة ولتقدمي بعض اإلغراءات لإلسرائيليني 

لتشجيعهم على متديد جتميد االستيطان 
الذي انتهى العمل به نهاية ســــبتمبر بعد 

عشرة اشهر من دخوله حيز التنفيذ.
فقد اتصلت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون مساء امس األول بالرئيس 
الفلسطيني وبحثت معه »اجلهود االميركية 

املستمرة إلجناح عملية السالم«.
وأكد نبيــــل أبوردينة املتحدث باســــم 
الرئاســــة الفلســــطينية ردا على سؤال لـ 
»فرانس برس« حول ما اذا كانت كلينتون 
قدمــــت اقتراحات جديــــدة، ان »املكاملة لم 
حتمل اي جديد ســــوى تأكيــــد األميركيني 
انهم مستمرون بجهودهم لتجميد االستيطان 
وانهم مســــتمرون باحملاولــــة مع )رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني( نتنياهو حتى 

آخر حلظة«.
وأضــــاف ان الرئيس عبــــاس »أكد ان 
الفلسطينيني جاهزون الستمرار املفاوضات 

الشامل لالستيطان بشكل  التجميد  شرط 
واضح«.

وكان عباس قد أملح الى إمكانية االستقالة 
من منصبه في حال فشلت مفاوضات السالم 
وذلك خالل لقاء في عمان مساء األربعاء مع 

اعضاء املجلس الوطني الفلسطيني.
وقال خالد مسمار املستشار االعالمي في 
املجلس الوطني والذي شارك في االجتماع 
لوكالة فرانس برس ان عباس »ســــيضع 
النقاط على احلروف في قمة سرت، وقد أملح 
في اجتماعه مع اعضاء املجلس الوطني الى 
امور جديدة ومهمة سيطرحها على وزراء 

اخلارجية العرب في القمة االستثنائية«.
وأكد انه »من ضمن ما أملح إليه الرئيس 
هو تقدمي اســــتقالته، فقد قال أمام اعضاء 
املجلس ان هذا الكرسي رمبا اجلس عليه 
ألسبوع واحد فقط«، مضيفا »اعتقد ان الكالم 

بوضوح اكبر سيكون في سرت«.

مخاوف عراقية من انقالب عسكري.. والمالكي يستجيب لغالبية المطالب الكردية
قيادات سياسية مهمة قامت بتحصينات أمنية إضافية على مقارها ومكاتبها ومساكنها باإلضافة إلى تحديد حركتهم داخل بغداد وخارجها

القاهرة ـ اربيل ـ د.ب.أ: كشـــفت مصادر 
سياسية وأمنية عراقية موثوقة في العاصمة 
بغداد ومدن الفرات األوسط عن وجود مخاوف 
حقيقية من حدوث انقالب عسكري أو قيام 
ميليشيات شيعية متشددة بالسيطرة على 

نظام احلكم في العراق.
وقال مصدر سياســـي عراقي مســـؤول، 
اللندنية امس،  لصحيفة »الشرق األوسط« 
إن »قيادات سياســـية عراقيـــة مهمة قامت 
بتحصينات أمنية إضافية على مقارها ومكاتبها 
ومساكنها باإلضافة إلى حتديد حركتهم داخل 

العاصمة بغداد وخارجها«.
وأضـــاف أن »هـــذه التحصينات األمنية 
جـــاءت إثر نصائح أو إنـــذارات من اجلهات 
األمنية العراقية ومن القيادة األميركية في 

العراق«.
وتابع املصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه 
قائال: »ال نستبعد على اإلطالق قيام انقالب 
عسكري خاصة أن التاريخ السياسي العراقي 
حافل باالنقالبات العســـكرية ثم إن قرارات 
القائد العام للقوات املســـلحة نوري املالكي 
رئيس احلكومة املنتهية واليته بإحاطة بغداد 

بقوات عسكرية تخضع ألوامره«.
ومضى قائال: »استبعاد قيادات أخرى عن 
مواقع املسؤولية املباشرة عن حركات اجليش 
وإلقاء القبض على ضباط كبار ببغداد واملوصل 
وديالى وتكريـــت تدفع إلى مخاوف حدوث 
انقالب عسكري في حالة عدم متكن املالكي 

من البقاء في موقعه كرئيس للوزراء«.
ونبه املصدر إلى أن »االنفالت في األوضاع 
السياسية واألمنية وصراع القيادات السياسية 
على السلطة سيعطي املبررات لكبار الضباط 
في اجليش العراقي للقيام بانقالب يتسلمون 
من خالله السلطة بذريعة احلفاظ على األوضاع 
األمنية والسياسية السيما أن هناك ضباطا 
كبارا يشعرون بتهميشهم وتقدمي قيادات ال 

متت للتاريخ العسكري العراقي عليهم«.

من جانبه، كشـــف مصدر امني عن قيام 
»القوات األميركية بتكليف ضباط أميركيني 
كمستشارين في بعض الوحدات العسكرية 
املهمة احمليطة ببغداد والتي بداخلها خشية من 

حدوث انقالب عسكري ضد نظام احلكم«.
وقال املصدر العسكري، الذي رفض نشر 
اســـمه للصحيفة عبر الهاتف من بغداد، إن 
»القوات العسكرية واألجهزة األمنية اآلن في 
حالة إنذار وان هناك انقساما خطيرا في بنية 
اجليش العراقي وأجهزة األمن بسبب تعدد 

الوالءات الطائفية والسياسية«.
وأضاف املصدر العسكري: »اجليش والقوات 
األمنية باتت مسيسة متاما يضاف إلى ذلك 
أن هناك صراعا واضحا بني ضباط اجليش 
العراقي السابق الذين يحملون رتبا عسكرية 
عالية نتيجة دراستهم في الكليات العسكرية 
وتاريخ خدمتهم الطويل وبني الضباط الشباب 
الذيـــن حملوا رتبا عســـكرية عالية نتيجة 

انتماءاتهم احلزبية واملذهبية«.
الـــى ذلك، قـــال عضـــو ائتـــالف الكتل 
الكردســـتانية محما خليل إن ائتالف دولة 
القانون بزعامة نوري املالكي استجاب لغالبية 
املطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية 
التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل 

السياسية.
وتتضمن مطالب االكراد التي طرحها الوفد 
املفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته 
في منتصف يونيو املاضي وترجمت الشهر 
املاضي بورقـــة تفاوضية في 19 نقطة بأخذ 
ضمانات مكتوبة من األطراف التي سيدخل 
معها فـــي حتالفات بتطبيق املـــادة 140 من 
الدستور العراقي اخلاصة باملناطق املتنازع 

عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
الكردية أيضا منح  املطالــــب  وتتضمن 
منصب رئاسة اجلمهورية لالكراد، إضافة 
إلــــى إيجاد حلول مع بغداد بشــــأن العقود 
النفطية ومســــألة ميزانيــــة حرس اإلقليم 

»البيشمركة«، وإجراء التعداد السكاني العام 
وااللتزام بالدستور والنظام الفيدرالي إلى 
جانب إدخال تعديالت على آلية إقرار القوانني 

في مجلس الوزراء.
وقـــال خليل لوكالة، كردســـتان لألنباء 
)آكانيـــوز(، إن »التحالف الوطني وحتديدا 
قائمة دولة القانون استجابت ألغلبية املطالب 
التي وردت فـــي الورقة التفاوضية الكردية 

املقدمة من قبل الوفد املفاوض في بغداد«.
وأضـــاف أن »موقـــف ائتـــالف الكتـــل 
الكردســـتانية من جميع الكتل السياســـية 
مرهون مبدى استجابة تلك الكتل للمطالب 
الكردية.. املوقف الكردي األخير الذي سيعلن 
انه سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ما ورد 

في الورقة التفاوضية«.
يذكر أن وفد ائتالف الكتل الكردستانية 
بدأ مطلع األسبوع اجلاري مبفاوضات جادة 
في إطار اإلسراع بتشكيل احلكومة بعد جناح 
التحالف الوطني بتسمية املالكي مرشحا له 

ملنصب رئاسة الوزراء.
وميلك األكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا 
يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 
مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد 
لقائمة التغيير وأربعة مقاعد لالحتاد اإلسالمي 

ومقعدين للجماعة اإلسالمية.
وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس 
الوزراء األسبق اياد عالوي الى عقد حتالف 
بينها وبني املجلس األعلى اإلسالمي وحزب 
الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب 
صفة الكتلة األكبر التي تتولى تشكيل احلكومة 

كبديل عن التحالف الوطني.
وكان التحالف الوطني سمى مؤخرا بغياب 
املجلس األعلى اإلســـالمي وحزب الفضيلة 
اإلسالمي نوري املالكي مرشحا لرئاسة الوزراء 
وهو ما عدته العراقية انقالبا على الدستور 
وأكدت رفضها املشاركة في حكومة يرأسها 

املالكي.

)أ.ف.پ( صورة مركبة تظهر سائقا إسرائيليا وهو يصدم شابا فلسطينيا ملثما في حي سلوان شرق القدس احملتلة  
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