
احلكيم،  عمار  الوطني  التحالف  لرئي�س  الإعالمي  املكتب  اأعلن 
ملتابعة  خرباء  جلنة  ت�شكيل  يدر�س  التحالف  اأن  الأربعاء،  اأم�س 
اأع�شاء  وتقلي�س عدد  املقبلة  والنتخابات  بالوكالة  التعيينات 

جمل�س النواب وجمال�س املحافظات.
للتحالف  ال�شيا�شية  “الهيئة  اإن   ، بيان  يف  احلكيم  مكتب  وقال 
املجتمعون  ون��اق�����س  ال����دوري،  اجتماعها  ع��ق��دت  ال��وط��ن��ي 
ال�شيا�شية  الهيئة  اأع��م��ال  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات 
املتمثلة ببحث ملف الت�شوية الوطنية ودور الأمم املتحدة كداعم 
املو�شل  الإعالن متزامنا مع حترير مدينة  امللف، وعملية  لهذا 
ا�شت�شافت  ال�شيا�شية  “الهيئة  اأن  واأ�شاف  العاجل”.  القريب  يف 
عددا من الخوة الرتكمان وا�شتمعت منهم اإىل تقرير عن اأو�شاع 
حمافظة كركوك، وهواج�س املكون الرتكماين وروؤيته ملرحلة ما 
بعد داع�س واأو�شاع املحافظة بعد اأزمة رفع علم اإقليم كرد�شتان 
على املباين احلكومية يف املدينة واثر ذلك يف اللحمة الوطنية 

وتاريخ املدينة يف التعاي�س ال�شلمي بني املكونات”.
اأي�شا ت�شكيل جلنة  “املجتمعني ناق�شوا  اأن  وتابع مكتب احلكيم 
اخلرباء ملتابعة التعيينات بالوكالة والنتخابات املقبلة وح�شم 
وتقلي�س  النتخابات  وقانون  اجلديد  املفو�شية  جمل�س  اختيار 

عدد اأع�شاء جمل�س النواب وجمال�س املحافظات”.
رفع  وم�شاألة  الوطنية  الت�شوية  ملف   ، اي�شا   التحالف  وبحث 
رئي�س  ملكتب  بيان  وذكر  كركوك.  حمافظة  يف  كرد�شتان  قليم 
ال�شخ�شيات  ا�شت�شافت عدداً من  ال�شيا�شية  "الهيئة  التحالف ان 
حمافظة  او�شاع  عن  تقرير  اىل  منهم  وا�شتمعت  الرتكمانية 
بعد  ما  ملرحلة  وروؤيته  الرتكماين  املكون  وهواج�س  كركوك، 
كرد�شتان  اقليم  علم  رفع  ازمة  بعد  املحافظة  واو�شاع  داع�س 
على املباين احلكومية يف املدينة واأثر ذلك يف اللحمة الوطنية 

وتاريخ املدينة يف التعاي�س ال�شلمي بني املكونات".

على  ق��ادر  برنامج  على  نعمل  اأن  املهم  "من  ان 
يتطلب  وهذا  اأ�شولها  من  التطرف  ظاهرة  مكافحة 
مزيدا من ال�رصاحة والو�شوح واجلراأة يف ت�شخي�س 
من  جيل  اأول  اأنتجت  التي  املو�شوعية  ال�شباب 

الإرهاب بعد التغيري الذي ح�شل يف العراق".
وا�شاف، " لقد ت�شبب الإرهاب باملزيد من اخل�شارات 
ال�شنوات املا�شية ما حدا مبوؤ�ش�شة  املتالحقة خالل 
الدولة  اإىل النحياز اإىل لغة الدفاع والتخندق خوفا 
اأن  الأوىل  ،  وك��ان  واآث���اره  اف��رزات��ه  من  وقلقا  منه 
املبادرة  الر�شينة اىل  تتجه احلكومات واملوؤ�ش�شات 
البيئة  التي ت�شببت يف �شناعة  يف معاجلة الأخطاء 

املمهدة لنمو الإرهاب".
يف  وا�شح  منهج  �شياغة  من  "لبد  انه  اىل  وا�شار 
ودولة  الر�شيد  احلكم  وتر�شيخ  الجتماعية  العدالة 
املواطنة لتفويت الفر�شة على املتطرفني من اعادة 
ت�شويقهم ملظلومية فئة ما زورا وبهتانا للعبور من 
ومترير  خمتلقة  لذريعة  كقنطرة  اخرى  مرة  خاللها 

م�رصوعهم الدينء واملغر�س".
يعد  الجتماعية(  )العدالة  "مبداأ  ان  اىل  وتطرق 
الأ�شا�س الذي يجب ان ي�شتند اليه بناء املجتمع يف 
يف  اأكيدا  �شمانا  لنا  لي�شكل   ، داع�س  بعد  ما  مرحلة 
�شمام  وليكون  الره��اب  ع��ودة  من  الأم��ة  حت�شني 
اأمان م�شتقبلي يحفظ التالحم وال�شلم الأهلي ويدعم 

التنوع وال�شتقرار الذي نن�شده ون�شعى له".
وتابع " لبد من اعادة النظر يف ال�شيا�شة القت�شادية 
كرمي  عي�س  م�شدر  وت��اأم��ني  املجتمعية  والتنمية 
التحطم  من  اله�شة  اخلا�رصة  نح�شن  كي  للمواطن 

امام اأفخاخ الرهاب وم�شائده".
اىل  ال��ط��رق  اق�����رص  "الفقر  ان  اىل  الن��ت��ب��اه  ول��ف��ت 
اجلرمية والتطرف ، وما مل ن�شع حدا لرتدي امل�شتوى 
فاإننا  الفقر  معدلت  ارتفاع  بعد  للمواطن  املعي�شي 
باب  ويفتح  املجتمع  يهدد  جديدا  كابو�شا  �شنواجه 
الفتنة على م�رصاعيه يف ا�شتقطاب اإعداد اخرى من 

جديد من �شبابنا ك�شحايا للحاجة والعوز".
وبني "لقد  �شار من املهم جدا اأن تتم مراجعة اخلطاب 
التعليمي والرتبوي والعالمي وعلى جميع الأ�شعدة 
مع  ين�شجم  مبا  اخلطاب  هذا  اأولويات  قراءة  واإعاده 

متطلبات املرحلة و�رصورة الظرف".
موؤ�ش�شات  ت�شكيل  اإىل  "احلاجة  او���ش��ح  ح��ني  يف 
،  واإعادة  ومعاهد خا�شة لتوعية وحوار املغرر بهم 
ولي�شوا  �شحايا  باعتبارهم  باملجتمع  دجمهم 

وهذا   ، وال�رصورة  اخلطورة  بالغ  اأمر  وهو  جمرمني 
واجراءات   ، وا�شحة وجادة  رقابة  اىل  يحتاج  المر 
كخطوة  ا�شتباقية  الن  منذ  بها  البدء  يتم  عملية 

وقائية".
العراقي  النواب  "جمل�س  بالقول،ان  حديثه  وختم 
م�شتعد لدرا�شة جميع الأفكار التي تتعلق بهذا ال�شاأن 
ت�شب  والتي  احلكومة  تتبناها  التي  القوانني  واإقرار 

بهذا الجتاه وتدعم فر�شة دمج اكرب عدد من �شحايا 
البيئة الإرهابية وامل�شلَّلني الذين تعر�شوا يف فرتة 
من الفرتات اىل حماولت جتهيل منظمة حتت �شغط 
احيانا  والنتقام  والثاأر  اأحيانا  والغ�شب  النقمة 

اخرى".
واحلكومة  العاملي  الغذاء  برنامج  حذر  جانبه  من 
ال�شكان  ن�شف  من  اأكرث  تعر�س  خطر  من  العراقية 

الغذائي وعدم متكنهم  الأمن  انعدام  العراقيني خلطر 
من توفري غذائهم.

جاء ذلك خالل اعالن تقرير م�شرتك لربنامج الأغذية 
اأن  اكد  حيث  بغداد  يف  العراقية  واحلكومة  العاملي 
خلطر  معر�شة  العراقية  الأ�رص  عدد  ن�شف  من  اأكرث 
ا�شتيعاب  باإمكانها  يعد  ومل  الغذائي  الأم��ن  انعدام 
اأي �شدمات اأخرى مثل ال�رصاعات اأو ارتفاع اأ�شعار 

املواد الغذائية الأ�شا�شية.
التقنية  الدرا�شات  اأقوى  يعد من  الذي  التقرير  وحذر 
يف جمال الأمن الغذائي التي اأجريت يف العراق، من 
م�شتويات غري م�شبوقة من ال�شعف ويقدم تو�شيات 

رئي�شية لتجنب حدوث اأزمة غذائية يف البالد.
وقالت �شايل هايدوك، ممثل برنامج الأغذية العاملي 
ال�شامل  للتحليل  "ينبغي  العراق  القطري يف  ومديره 
عمل  ي��وج��ه  اأن  ال�شعف  ومل���دى  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن 
املجال  يف  والعاملني  ال�شيا�شات  و�شناع  احلكومة 
حت�شني  اأج��ل  من  البالد  اأنحاء  جميع  يف  الإن�شاين 
ل  حتى  عراقي  لكل  والتغذية  الغذائي  الأم��ن  حالة 

يتخلف اأحد عن الركب"
ووجدت الدرا�شة التي اأجريت قبل الهجوم الأخري يف 
الأمن  حالة  ت�شمل  ول  املا�شي  اكتوبر  يف  املو�شل 
الغذائي بني ال�شكان الفارين من مناطق ال�رصاع اأن 
2.5 يف املائة من العراقيني يعانون بالفعل انعدام 
ي�شتلزم  العوز  من  م�شتوى  وه��و   - الغذائي  الأم��ن 

تقدمي الدعم. 
وا�شارت اىل ان نحو 75 يف املائة من الأطفال دون 
توفري  يف  اأ�رصهم  مل�شاعدة  يعملون  عامًا   15 �شن 

الطعام بدًل عن تلقيهم التعليم. 
وجرى جمع البيانات بالتعاون مع احلكومة العراقية 

واختتم بنهاية عام 2016. 
يف  عراقية  اأ���رصة  األ��ف   20 من  اأك��رث  امل�شح  و�شمل 
الذين  ه��وؤلء  بينهم  والريفية  احل�رصية  املناطق 
نزحوا داخليًا والذين ما زالوا يعي�شون يف منازلهم. 
ووجد التحليل اأن 53 يف املائة من ال�شكان و66 يف 
املائة من النازحني داخليا ًمعر�شون لنعدام الأمن 

الغذائي. 
عف  لل�شِ الغذائي  الأمن  انعدام  انت�شار  معدل  وارتفع 
بني الأ�رص النازحة داخليًا مقارنة بالأ�رص الباقية يف 

منازلها.
التخطيط اىل  العاملي ووزارة  الغذاء    ودعا برنامج 
العمل على ت�رصيع عمليات التوعية الغذائية، وفر�س 
و�شبكات  للفتيات،  خا�شة  التعليم،  على  احل�شول 
املناطق  يف  الرزق  ك�شب  و�شبل  الجتماعي  الأمان 

الريفية. 
العراق  وحكومة  العاملي  الأغذية  برنامج  ويعتزم 
حتقيق  نحو  قدمًا  للم�شي  التو�شيات  هذه  ا�شتخدام 
وهو  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  من  الثاين  الهدف 
التو�شيات  و�شتكون هذه  التام على اجلوع،  الق�شاء 
ال�شرتاتيجية  التنمية  خطط  لو�شع  الأ�شا�س  مبثابة 

ملدة من خم�س اإىل ع�رص �شنوات. 
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بغداد_متابعة

سليماني في كردستان.. إيران تكشف عن خيانات كبيرة في حزب طالباني تقف وراء األزمة مع بغداد

ائتالف المالكي يحذر اتحاد القوى من الرهان 
على المطلوبين للقضاء

الجعفري يتلقى دعوة لزيارة أرمينيا 
ويعد بتلبيتها قريبًا

البرلمان يدعم توجه الحكومة لمقاضاة محافظ كركوك

بغداد_اجلورنال نيوز  : حذر ائتالف دولة القانون  بزعامة  نوري املالكي، املن�شوي 
يف التحالف الوطني  الربعاء ، احتاد القوى من ن�شف الد�شتور والعملية ال�شيا�شية وزج 

امللطخة ايديهم بدماء العراقيني يف العملية ال�شيا�شية من خالل ورقات الت�شوية .
وقال النائب حممد ال�شيهود يف ت�رصيح ل�” اجلورنال نيوز ، ان”الت�شويات يف العراق 
�شتف�شل يف ظل التاآمر على العراق وال�شعي لزج من تلطخت اياديهم  بدماء العراقيني يف 

العملية ال�شيا�شية عن طريق تلك الت�شويات “.
وحذر ، احتاد القوى من التم�شك بعودة من تلطخت يده بدماء العراقيني واو�شل العراق 
اىل النفق املظلم ،  للعملية ال�شيا�شية، لفتا النظر اىل ان”  التم�شك بالد�شتور هو اخليار 

الف�شل يف حل امل�شاكل” .
وكانت م�شادر اكدت  ل� ” اجلورنال نيوز”  ان ” قيادات �شنية  ”  تعقد اليوم  اجتماعًا 
للقوى ، والذي  يعد  من �شل�شلة اجتماعات و التفاق على ورقة الت�شوية التي  تعرب عن 

ا�شرتاتيجية املكون ال�شني ملرحلة ما بعد داع�س .

بغداد_متابعة : ا�شتقبل وزير اخلارجية، اإبراهيم اجلعفري، الربعاء، �شفري اأرمينيا لدى 
ال�شفري دعوة وزير خارجية بالده، للجعفري  بغداد كارين ليفون كريكوريان، وحمل 

لزيارة اأرمينيا.
كارين  بغداد  لدى  ارمينيا  �شفري  ا�شتقبل  "اجلعفري  اإن  اخلارجية،  لوزارة  بيان  وذكر 
العراق  بني  الثنائيَّة  العالقات  ر  تطوُّ بحث  اللقاء  خالل  وجرى  كريكوريان،  ليفون 

ِّق م�شالح ال�شعبني ال�شديقني". واأرمينيا، و�ُشُبل تعزيزها مبا ُيحق�
البلدين يف  بني  العليا  احلكوميَّة  اللجنة  اجتماع  عقد  ية  اأهمِّ تاأكيد  متَّ  "كما  وا�شاف 
امُل�شاَورات  بخ�شو�س  التفاق�يَّات  من  عدد  وتوقيع  يريفان،  الأرمينيَّة  العا�شمة 
ال�شيا�شيَّة، والتعاون يف جمال تبادل اخلربات من خالل معهد اخلدمة اخلارجيَّة بني 

البلدين، وتفعيل جلنة ال�شداقة الربملانيَّة".

توجه  النواب  جمل�س  دعم  الأربعاء،  النيابية،  املواطن  كتلة  اأعلنت   : بغداد_متابعة 
ب�شاأن  الدين كرمي  لرفع دعوى ق�شائية �شد حمافظ كركوك جنم  احلكومة الحتادية 
باإعالن  الرئي�شية  الكردية  الكتل  رفع علم كرد�شتان فوق املحافظة، يف حني طالبت 

موقفها من ق�شية رفع العلم.
وقال الناطق با�شم الكتلة النائب حبيب الطريف يف ت�رصيح له ، اإن “الحزاب الرئي�شية 
الكردية مطالبة وب�شكل فردي باعالن موقفها الر�شمي ب�شاأن رفع العلم الكردي فوق 

املباين الر�شمية يف حمافظة كركوك”.
واأ�شاف اأنه “يف حال تبني تلك الحزاب قرار املحافظ جنم الدين كرمي �شيكون للكتل 

ال�شيا�شية الخرى عدة خيارات ملنع ت�شلط طرف �شيا�شي على حمافظة باأكملها”.
و�شدد الطريف على اأن “خيار اللجوء اإىل الق�شاء هو احلل الخري لنهاء الأزمة”، موؤكدا 

اأن “الربملان �شيدعم جلوء احلكومة اىل رفع دعوى لدى املحكمة الحتادية”.
ب�شاأن  قرار  “اي  اأن  اإىل  النظر  الطريف  لفت  املت�شاعدة،  النف�شال  دع��وات  وب�شاأن 

ا�شتقالل القليم �شيف�شل يف حال عدم اخذ املوافقة الر�شمية من بغداد“.

الجبوري: البد من صياغة منهج واضح في العدالة االجتماعية واإلرهاب سبب لنا الكثير من الخسارات 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكد رئي�س الربملان �سليم 
اجلبوري، اأم�س االربعاء، 

يف كلمة له خالل جل�سة 
اال�ستماع التي اقامتها جلنة 

االوقاف الربملانية حول 
"مكافحة التطرف واالرهاب 

فكريا وعقائديا"

بغداد_خاص

ب��دوره ق��ال املحلل ال�شيا�ش��ي  با�شم الع��وادي ان "الزي��ارة معلنة للقائد 
احل��اج قا�ش��م �شليم��اين لل�شليماني��ة، ول��و اريد للزي��ارة ان تك��ون �رصية، 
لبقي��ت عل��ى حالها ومل��ا اطلع عليها اأح��د، ولكن الظاه��ر ان اإعالنها فيه 
ر�شال��ة �شيا�شي��ة مهم��ة، حتى لو فر�شنا ج��دل انها مل تكن �ش��وى زيارة، 
لكنه��ا حتم��ا و�شع��ت الكثري م��ن النق��اط على ح��روف الو�ش��ع الكردي 
العراق��ي. وا�ش��اف ان �شليماين تعر���س اىل ملفات مهمة ميك��ن ان ي�شار 
اليه��ا ب�ش��دد هذه الزيارة احلا�شمة جدا، منه��ا اتهامات من اعلى قيادات 
ح��زب الطالباين لقيادات اخرى بانها تعمل حل��زب البارزاين، والدليل هو 
تلميحات �شاناز ابراهيم القيادية الكبرية، وهي اخت هريو ابراهيم زوجة 
الطالب��اين، حيث طالبت باإع��دام من يثبت تورطه بالعمل مل�شلحة احلزب 
الدميقراط��ي الكرد�شتاين � البارزاين � اذن نحن اأمام ملف جديد هذه املرة 
يف طبيع��ة النزاع احلزب��ي الكردي. وا�شار اىل ان ال���رصاع الداخلي داخل 
الحت��اد الوطن��ي الكرد�شتاين، وه��و كاملد واجلزر، يبتع��د ويقرتب كثريا، 

ولع��ل م��ا ورد م��ن ان جلن��ة الن�شب��اط يف احل��زب ق��ررت حماكمة عدد 
من اأع�ش��اء وقياديي احلزب، بينهم قيادات رفيع��ة امل�شتوى، مثل لهور 
الطالب��اين و�شهن��از اإبراهيم اأحم��د، واكد ان �شليماين ناق���س اأزمة كركوك 
الخرية والتي كان الحتاد الوطني خلفها، والتي كادت ان توّلد نزاعًا يف 
غ��ري حمله ووقت��ه، ول �شيما وان رمزية رفع علم الإقلي��م وب�شورة علنية 
م��ن جمل���س حمافظة كرك��وك، وبهذه ال�ش��ورة العلنية كان في��ه ا�شارات 
اىل �ش��م كركوك اىل اقليم كورد�شتان، وق��د �شجلت بع�س مراكز املتابعة 
ب��ان هن��اك ان�شياقًا غري مف�رص لدى بع�س قي��ادات الحتاد الوطني خلف 
م�شاري��ع ال�شي��د م�شع��ود الب��ارزاين وتبنيهم مو�ش��وع ال�شتفت��اء، وعدم 
تخوف البارزاين من م�شاألة �شيطرة الحتاد الوطني على كركوك، وت�شكيل 
وف��د م�شرتك ذهب اىل حماورة بغداد، بالرغ��م من ان حركة التغيري بقيت 
خ��ارج اط��ار كل هذه الرتتيب��ات و�شككت بها، فهل كان��ت هذه الندفاعة 
يف الحت��اد الوطن��ي جماملة ملح��ور جديد باملح�شلة يق��ال ان ايران قد 
بلغ��ت اربي��ل وال�شليمانية بانها وتركيا بال�شد م��ن اي اجراء علني يخلق 
م�شكلة يف العراق او يف�رص على كونه جزءاً من �شم كركوك لالقليم وكذلك 

بال�ش��د من العمل عل��ى مو�شوع النف�شال حالي��ا. اىل ذلك اعلن ائتالف 
الوطني��ة رف�ش��ه اي تدخل م��ن دول اجلوار يف ال�ش��وؤون الداخلية للعراق ، 
داعي��ا اىل ح�رص الزيارات بالرئا�شات الثالث .و�شدد النائب عن الئتالف 
عب��د الك��رمي عبطان يف ت�رصي��ح ل�"اجلورنال" اننا " نرف���س تدخل دول 
اجلوار يف �شاننا الداخلي مبا فيها ايران " ، مرّكزا على ان " ازمة رفع علم 
القليم فوق مباين كركوك احلكومية �شاأن داخلي عراقي ل ي�شتدعي تدخل 
قائ��د فيلق القد�س الي��راين قا�شم �شليماين به " ، خا�ش��ة بعد اجرائه عدة 
لقاءات مع القادة الكرد بهذا اخل�شو�س . مبينا ان "العلم العراقي هو الذي 
يجب ان يرفع فوق مباين كركوك احلكومية ولي�س علم القليم لن كركوك 
عراقي��ة" .  وا�ش��اف عبطان اننا " ل�شنا مع �شيا�شة املحاور التي توؤثر يف 
�شيا�شتن��ا الداخلية ، كم��ا نعمل جاهدين على ابعاد مث��ل هذه التحركات 
من اي جهة �شديقة مبا فيها ايران ، موؤكدا انه ل يخفى على اجلميع نفوذ 
اي��ران وتدخلها يف العراق" .  وا�شار عبطان اىل انه من "الجدر ان تلتقي 
الوفود واجلهات الدولي��ة املفاو�شة بالرئا�شات الثالث دون اي �شخ�شية 

اخرى ومن ثمة التن�شيق مع حكومة بغداد لزيارة القليم او غريه" . 
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