
الواحد،  عبد  �رسوة  النيابية،  التغيري  كتلة  رئي�سة  اأكدت 
ميثل  ال  بغداد  ي��زور  ال��ذي  ال��ك��ردي  الوفد  ان  االث��ن��ن، 
باأنه  نوهت  حن  يف  كرد�ستان،  �سعب  وارادة  توجهات 
يف  الواحد  عبد  وقالت  حزبية.  مكا�سب  عن  �سيبحث 
بيان �سحفي، ان "اإقليم كرد�ستان مير مبرحلة �سيا�سية 
واقت�سادية ع�سيبة تتطلب اإيجاد �سيغة منا�سبة للحوار 
بهدف حل الق�سايا العالقة بن االإقليم وبغداد"، مبينة 
"كنا ناأمل اأن يكون هذا احلوار عرب املوؤ�س�سات الوطنية 
�سنوات".  منذ  تاأ�سي�سها  اىل  التغيري  حركة  دعت  التي 
بغداد  ت��زور  التي  احلزبية  "الوفود  ان  اىل  وا���س��ارت 
توجهات  متثل  ال  االحت��ادي��ة  احلكومة  مع  للتفاو�ض 
حتقيق  يف  تفلح  لن  ثم  وم��ن  كرد�ستان  �سعب  واإرادة 
املتجذرة  امل�ساكل  حل  يف  االإقليم  اأب��ن��اء  طموحات 
يزور  الذي  احلزبي  "الوفد  ان  وبينت  عام ٢٠٠٣".  منذ 
ال�سيا�سي  الواقع  ميثل  ال  انه  على  ف�سال  حاليًا  بغداد 
الكرد�ستاين ال يحق له التحدث  با�سم اأبناء االإقليم كافة، 
جهة  ميثل  وال  القانونية  ال�سياقات  �سمن  ياأت  مل  الأنه 

قانونية اأو موؤ�س�سة وطنية".
غري  الوفد  هذا  يتخذه  قرار  "اأي  ان  الواحد  عبد  واك��دت 
ال�سيا�سة  هذه  من  جزءاً  ل�سنا  الأننا  لنا،  بالن�سبة  ملزم 
�سيا�سة  تف�سل  بل  باملوؤ�س�سات  توؤمن  ال  التي  اخلاطئة 

الفو�سى وفر�ض االإرادة على االآخرين"
بحت  وطني  مو�سوع  حتويل  "يتم  ان  النائبة  ورف�ست 
هدف  اىل  م�سريهم  تقرير  يف  الكرد  وحق  كاال�ستفتاء 

حزبي اأو �سخ�سي". 

"تفعيل  ان  �سحفي  ت�رسيح  يف  ال�سيهود  وقال 
تفعيل ملف  م��ن خ��الل  ي��اأت��ي  ال��رق��اب��ي  ال���دور 
واو�سح   . د�ستوري"  ح��ق  وه��و  اال�ستجوابات 
ملف  يغلف  ان  ي��ح��اول  البع�ض  ان  ال�سيهود 
اال�ستجوابات باطار اخر ويقول عنها ا�ستجوابات 
هي  املمار�سة  ه��ذه  ان  اىل  م�سرياً   ، �سيا�سية 
حماولة لعرقلة اال�ستجوابات التي نحن ما�سون 
فيها . وا�ساف ال�سيهود ان البداية كانت موفقة 
وزيرين  ا�ستجواب  ومت  اال�سالح  جبهة  قبل  من 
و�سحب الثقة عنهم وهناك خطوات �سنتبعها من 

اجل و�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب .
احمد  القانون  دول��ة  عن  النائب  اكد  جانبه  من 
م�سار  يف  توؤثر  �سيا�سية  كتاًل  هناك  ان  �سالل، 
بها جمل�ض  يقوم  التي  اال�ستجواب  بع�ض حاالت 
ان  �سالل،  وق��ال  وامل�سوؤولن.  للوزراء  النواب 
”هناك بع�ض الكتل ال�سيا�سية تذهب اىل ال�سغط 
ان  مبينا  اال�ستجواب،  عملية  م�سار  يف  والتاأثري 
فيها  واث��رت  ح�سلت  احل��االت  من  الكثري  هنالك 
الكتل ال�سيا�سية وبع�سها �سارت ب�سكلها ال�سحيح 
هروب  ولعل   . والد�ستورية  القانونية  االطر  وفق 
دلياًل  يعّد  املقال  الراوي  �سهيب  االنبار  حمافظ 
جمل�ض  ع�سو  ك�سف  فقد  االمر،  هذا  على  وا�سحًا 
حمافظة االنبار حميد الدليمي عن هروب حمافظ 
االنبار �سهيب الراوي املقال بعد اتهامه بالف�ساد 
ملرا�سل  الدليمي  وق��ال   . ال��ع��ام  امل��ال  و���رسق��ة 
يعرف  ومل  اختفى  ان”الراوي  نيوز«،  »اجلورنال 
وجود  من  الرغم  على  االن  حتى  وج��وده  مكان 
حن  يف  تركيا،  اىل  هروبه  اىل  ت�سري  معلومات 
توؤكد م�سادر وجوده يف منزل رئي�ض الربملان يف 
املالحقة  من  خوفا  بغداد  يف  اخل�رساء  املنطقة 

القانونية والق�سائية”.
اداري  ف�ساد  مبلفات  متهم  الراوي  ان”  وا�ساف 
العام منذ ت�سنمه من�سب  ومايل وتالعب باملال 

املحافظ يف مطلع عام 2014 مع وجود ق�سايا 
الكهربائية  امل��ول��دات  ���رساء  مب�ساريع  �رسقة 

للمناطق املحررة وان�ساء ال�سواتر الدفاعية”.
مالحق  االنبار  “حمافظ  ان  اىل  الدليمي  وا�سار 
قانونيا وق�سائيا و�سيتم اعتقاله يف حال تاأكيد 
ملحا�سبته  الق�ساء  اىل  وت�سليمه  وج��وده  مكان 

وا�سرتداد االموال التي �رسقت من املال العام”.
من  الكثري  “هناك  اأن  االأح��رار،  كتلة  اأك��دت  كما 
الكتلة  اأن  ب�ساأن  النواب  جمل�ض  داخ��ل  ال�سواهد 
امل�سوؤول،  ا�ستجواب  عملية  يف  توؤثر  ال�سيا�سية 

فالربملاين يتخلف عن �سحب الثقة عن امل�سوؤول 
الكتلة  ع��ن  النائب  وق��ال  نف�سها”.  كتلته  م��ن 
“هذه  اإن  نيوز”،  ل�”اجلورنال  ال��ع��واد،  ح�سن 
النظام  �سقوط  بعد  العراق  يعانيها  م�سكلة كبرية 
وا�سحًا  تاأثرياً  ال�سيا�سية  الكتل  توؤثر  اإذ  ال�سابق، 
والذي  النواب  املتخذة داخل جمل�ض  القرارت  يف 

يعد مطبخ ال�سيا�سة العراقية”.
ب�سكل  توؤثر  ال�سيا�سة  “هذه  اأن  العواد،  واأ�ساف 
فالكثري  اال�ستجواب،  جدية  مدى  على  باآخر  اأو 
ال�سيا�سية تعقد �سفقات �سيا�سية فيما  الكتل  من 

من  الكثري  فيها  حت�سل  ال�سفقات  وه��ذه  بينها 
املقاي�سات”. واأ�سار اىل اأن “ال�سفقات ال�سيا�سية 
اأخذت ت�ست�رسي يف ج�سد احلكومة العراقية، حيث 
�رسفت  وال���دوالرات  املليارات  االف  اأن  نالحظ 
ال�سيا�سية  املظلة  اي مربر يف ظل هذه  من دون 
ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ح��ال��ف  ح���ذر  وق���ت  يف  الفتية”. 
لدوافع  ال�سيا�سية  اال�ستجوابات  ا�ستغالل  من 
على  مقبل  البلد  لكون  �سخ�سية  او  انتخابية 

انتخابات برملانية وجمال�ض حمافظات.
الطريف،  حبيب  املواطن  كتلة  عن  النائب  وقال 

حق  “اال�ستجواب  ان  نيوز”،  ل�”اجلورنال 
الداخلي  والنظام  الد�ستور  كفله  للنائب  م�رسوع 
للربملان ب�رسط ان يكون مبهنية عالية، باعتبار 
الربملان جهة ت�رسيعية ورقابية، اال ان التحالف 
اال�ستجوابات  ه��ذه  ا�ستغالل  يخ�سى  الوطني 
البلد  ان  ال�سيما  انتخابية  او  �سخ�سية  الغرا�ض 
هذه  من  بال�سد  و�سيقف  انتخابات،  على  مقبل 
اي�سا،عن  التحالف  ك�سف  كما  اال�ستجوابات”. 
ب�ساأن  القوى  حتالف  وبن  بينه  مفاو�سات  عقد 
موؤكدا   ، والتجارة  الكهرباء  وزي��ري  ا�ستجواب 
اأعلنت  ح�سم الق�سية باعتبار تواريخ اال�ستجواب 

يف الربملان.
يف  را�سي  ر�سول  التحالف  عن  النائب  وق��ال 
اأ�سبحت  االن   " ن��ي��وز«،  ل���»اجل��ورن��ال  ت�رسيح 
فال  ادن��ى  او  قو�سن  ق��اب  اال�ستجواب  ق�سايا 
لتم  اإعالنها  يتم  لو مل  الرجوع عنها ولكن  ميكن 

تاأخريها او الغاء اال�ستجواب".
منتهية  باتت  اال�ستجواب  ق�سايا   " اأن  واأ�ساف 
ب�سبب حتديد وقت كل منها حيث كان من املقرر 
ا�ستجواب وزير التجارة االثنن املا�سي لكن مت 
رئي�ض  توجيه  ح�سب  املقبلة  اجلل�سة  اىل  تاأجيله 
الزراعة  وزيري  "ا�ستجواب  اأن  مبينا  الربملان"، 

والرتبية اأي�سا ُحدد له 30 اآب اجلاري".
حممد  ال�سابق  ال��ربمل��ان  مقرر  اأك��د  جانبه  من 
 " اأن  نيوز«،  ل�»اجلورنال  ت�رسيح  يف  اخلالدي 
االأ�سباب التي تدفع احلكومة اىل �رسف النظر عن 
بالف�ساد  الثالثة  املرتبة  اىل  الفا�سدين وو�سولنا 

يف العامل هو تق�سري احلكومة والربملان".
وبخ�سو�ض اال�ستجوابات ا�ستدرك اخلالدي قائال 
: " التوجد جدية تامة يف مو�سوع اال�ستجوابات 
لذلك  االنتقام  خيمة  حتت  كانت  اغلبها  لكون 
تقف  قوية  كتلة  لديهم  الذين  الوزراء  اليوم  نرى 
يف ظهرهم ال يهابون الف�ساد، ومن ثم فاإن هذه 
الكتل هي التي ت�سعهم خارج دائرة اال�ستجوابات 

عن طريق االمدادات املالية".
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بغداد_ متابعة

التهافت الخليجي يسعى إلنشاء »لوبي« يتحكم بالمشهد السياسي ويهيج الشارع العراقي  القضاء يصدر توضيحًا بشأن اتهامات محافظ 
البصرة ورئيس مجلسها

األسدي: لسنا بحاجة إلى طيران التحالف الدولي

لجنة برلمانية: العراق سيؤدي دورًا مهمًا 
بتهدئة األوضاع في المنطقة

اأحمد االأ�سدي،  النائب  ال�سعبي  اأكد الناطق با�سم هيئة احل�سد   بغداد_ متابعة: 
العراقية،  احلكومة  من  بطلب  العراق  يف  موجود  الدويل  التحالف  ان  االثنن، 
الفتًا النظر اإىل اأن اأغلب ف�سائل احل�سد ال�سعبي �ست�سارك بتحرير ق�ساء تلعفر 
غرب املو�سل. وقال اال�سدي يف موؤمتر �سحفي، اإن "احل�سد ال�سعبي موجود يف 
عمليات حترير غرب املو�سل"، مبينا انه "بدماء اأبناء احل�سد ال�سعبي مت م�سح 
جميع اخلطوط احلمراء اأمام تقدم املقاتلن". وبن االأ�سدي، اإن "احل�سد ال�سعبي 
ال يعرتف باأي خطوط حمراء". وا�ساف، اإن "%90 من ف�سائل احل�سد ال�سعبي 
يف  موجود  الدويل  "التحالف  اإن  واو�سح،  تلعفر".   ق�ساء  بتحرير  �ست�سارك 

العراق بطلب من احلكومة العراقية"، م�ستدركا "لكننا ل�سنا بحاجة لطريانه".

ان  االثنن،  الربملانية،  والدفاع  االم��ن  جلنة  اك��دت  نيوز  اجلورنال  بغداد_ 
ال�سيما  املنطقة  يف  املتاأزمة  االو�ساع  تهدئة  يف  مهما  دورا  �سيوؤدي  العراق 
بن الريا�ض وطهران. وقال ع�سو اللجنة النائب ماجد الغراوي ل� »اجلورنال 
النهاء  وايران  ال�سعودية  بن  بالتو�سط  ر�سمي  ب�سكل  ُكّلف  “العراق  ان  نيوز«، 
الذي حتقق يف املو�سل  الكبري  “االنت�سار  ان  البلدين”، موؤكدا  اخلالفات بن 
جعل العراق حمط انظار جميع دول العامل”. وا�ساف ان “العراق �سيكون العبا 
رئي�سيا لتهدئة االو�ساع يف املنطقة خالل املدة املقبلة”، كما ان “الو�ساطة 
بن الريا�ض وطهران جاءت ب�سبب عالقات العراق اجليدة مع تلكما الدولتن”.
العراق  من  طلبت  ال�سعودية  اإن  االأعرجي  قا�سم  العراقي  الداخلية  وزير  وقال 
التدخل للتو�سط بن الريا�ض وطهران، موؤكدا اأن اإيران تلقت هذا الطلب ب�سكل 

اإيجابي.

التي  االتهامات  بخ�سو�ض  تو�سيحًا  االأعلى  الق�ساء  جمل�ض  ا�سدر  متابعة:  بغداد_ 
الق�ساء  ملجل�ض  الر�سمي  املتحدث  وقال  جمل�سها.  ورئي�ض  الب�رسة  حمافظ  طالت 
“رئي�ض جمل�ض حمافظة  ان  االثنن،   ، بيان  ال�ستار بريقدار يف  القا�سي عبد  االأعلى 
الب�رسة �سباح البزوين مطلوب عن ثالث ق�سايا”، مبينًا” ان الق�سية االأوىل املوقوف 
فيها  التحقيق  اكتمل  لبناين،  تاجر  ر�سى من  تقا�سي  بتهم تخ�ض  تتعلق  االآن  عنها 
ان  واأ�ساف”  عنها”.  حماكمته  لغر�ض  اجلنايات  حمكمة  اأم��ام  حاليا  ومعرو�سة 
املحاكمة مل جتر حتى االآن ب�سبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكالوؤه املحامون 
لذا يتم تاأجيل موعد املرافعة مبوجب حق كفله القانون”. وتابع بريقدار” ان مذكرة 
اإىل  وعموالت  ر�سى  بتقدمي  املتهم  فران  ح�سن  اللبناين  التاجر  بحق  �سدرت  قب�ض 
رئي�ض جمل�ض حمافظة وم�سوؤولن اآخرين جار التحقيق معهم”. وفيما يخ�ض الق�سية 
اإىل  داخلة  ب�سائع  ر�سوم عن  با�ستيفاء  تتعلق  الر�سمي” انها  املتحدث  ذكر  الثانية، 

حمافظة الب�رسة والت�رسف مببالغ هذه الر�سوم خالفا للقانون”.
واأ�ساف ” اأما الق�سية الثالثة فتخ�ض �رسف مبالغ حل�سابه اخلا�ض من اأجل تغطية 
جمل�ض  نفقة  من  املبالغ  وهذه  فاحتة(،  )واج��ب  بعنوان  ماليزيا  اإىل  �سفره  نفقات 
اأو�سح  الن�رساوي،  ماجد  الب�رسة  حمافظ  تطال  التي  االتهامات  وعن  املحافظة”. 
بريقدار” ان التحقيق جار بق�سيته التي تتعلق بتقا�سيه عموالت من املقاولن، اإال اأن 
االأدلة املتح�سلة يف الدعوى غري كافية وغري مكتملة ال�ستقدامه اأو اإ�سدار اأمر قب�ض 

بحقه اأو منع �سفره؛ لذا مل ي�سدر الق�ساء اأي قرار من هذا القبيل بخ�سو�سه”.
واأ�ساف ” ان الق�ساء ا�سدر اأمر قب�ض ومنع �سفر بحق جنل حمافظ الب�رسة املدعو 

حممد باقر ماجد الن�رساوي عن جرمية تقا�سي عموالت من مقاولن”.
نبه  حن  يف  للقانون،  وفقا  الق�سايا  هذه  �ستنظر  املحاكم  ان  اىل”  االنتباه  ولفت 
اأنه �سيعاقب وفق القانون كل من يتو�سط من اجل ق�سية  جمل�ض الق�ساء االأعلى اإىل 

اأي من املتهمن لديه”

في مطبخ السياسة العراقية.. قضايا االستجواب "مواجهة الشر البد منها"

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

برزت يف ال�ساحة ال�سيا�سية 
ملفات عديدة  لعل اأبرزها 

ملفات اال�ستجواب التي 
�سغلت حيزا كبريا يف الربملان 
وال�سارع العراقي، وال �سك ان 
ق�سية هروب البع�ص ومتل�ص 

االخر من امل�سوؤوليات ادخل 
الفرد العراقي يف موجة 

غ�سب لها اول ولي�ص لها اخر.
فقد اكد ع�سو جبهة اال�سالح 
النيابية حممد ال�سيهود، ان 

ق�سية اال�ستجواب للم�سوؤولني 
داخل جمل�ص النواب هي 

ظاهرة ح�سارية وجزء من 
املمار�سة الدميقراطية .

اعداد_ فاطمة عدنان

 
النواب  جمل�ض  يف  االحرار  كتلة  اقرت  جهتها  من 
ال�سدري  التيار  زعيم  يحملها  التي  الر�سالة  باأن 
مقتدى ال�سدر اىل االمارات هي ذاتها التي حملها 
دولة  ائتالف  فيه  عّد  وقت  ويف  ال�سعودية،  اىل 
انتخابية،  �سيا�سية  باأنها  الزيارة  هذه  القانون 
واال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف  باحث  اكد 
لالمارات من مكانة على  الزيارة ملا  اهمية هذه 
م�ستوى العامل العربي وجمل�ض التعاون اخلليجي. 
عبد  االحرار  كتلة  عن  النواب  جمل�ض  ع�سو  وقال 
بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارات  ان  اهلل  اخل��ري  ال��ه��ادي 
�سماحة ال�سيد مقتدى ال�سدر اىل كل من ال�سعودية 
واالمارات على قدر عال من االهمية لعودة العراق 
ب�سكل  واخلليجي  عام  ب�سكل  العربي  احل�سن  اىل 
خا�ض. وحّمل اخلري اهلل يف ت�رسيح ل�"اجلورنال" 
القطيعة  م�سوؤولية  اخلليج  دول  وخ�سو�سًا  العرب 
اىل  اإ�سافة  املا�سية،  ال�سنوات  طوال  العراق  مع 
من  لي�ض  العراق  وك��اأن  جتاهه  ال�سلبية  املواقف 
ويف  اقليميًا  املهمة  الدولة  وال  العربي  املحيط 
اخلليجية  ال��زي��ارات  ان  مبينًا  اال�سالمي،  العامل 
�سوف تكون بادرة وفاحتة خري من اجل ا�ستقرار 

مهم  وجود  من  ال��دول  هذه  به  تتمتع  ملا  العراق 
داخل املنظومة العربية، معربًا عن امله بان تكون 
هذه الزيارات من اجل اعادة العالقات وتطبيعها 
التي  الر�سالة  ب��اأن  اهلل  اخلري  وتابع  العراق.  مع 
ذاتها  هي  االم���ارات  اىل  ال�سدر  ال�سيد  يحملها 
التي حملها اىل ال�سعودية، من دون ان يف�سح عن 
املزيد مما احتوته ر�سالة الزيارة االوىل للمملكة، 
تتمتع  ملا  ك��ان  االم���ارات  اختيار  ان  مو�سحًا 
فتح  اجل  من  العربي  اخلليج  داخل  وجود  من  به 
التطرف  وحماربة  وحقيقية  جديدة  تعاون  افاق 
بن  ال�سدع  راأب  وحماولة  املنطقة،  يف  املوجود 
حلمه  ما  وا�سفًا  املنطقة،  داخل  االقليمية  الدول 
�سواء  مهم  ال��دول  تلك  اىل  �سماحته  يحلمه  وم��ا 
ما  او  حاليًا  او  �سابقًا  اأجراها  التي  الزيارات  يف 
تليها من دول. وا�ستبعد اخلري اهلل ان يكون هنالك 
تدخل حكومي يف هذ الزيارة، اذ ان دولة االمارات 
وجهت الدعوة اىل �سخ�ض ال�سيد ح�رساً، موؤكداً ان 
ال�سخ�سيات  ال�سدر من بن  ال�سيد مقتدى  اختيار 
تلك  لزيارة  له  دعوة  لتوجيه  االخ��رى  ال�سيا�سية 
العراق  مقاطعة  بخطاأ  اح�سا�سها  ب�سبب  هو  الدول 
خالل املرحلة املا�سية، كما ان �سخ�سية �سماحته 
عابرة للطائفية ومتثل كل مكونات ال�سعب العراقي 

امكانية  من  بعينه، ما جعله يخلق جواً  ال مكونًا 
التفاعل واحلوار معه من قبل الدول اخلليجية.

اىل ذلك ك�سف ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه 
عن  املالكي"  "نوري  اجلمهورية  رئي�ض  نائب 
من  ال�سعودية  العربية  اململكة  طلبتها  و�ساطة 
رئي�ض الوزراء حيدر العبادي حلل امل�ساكل العالقة 
مع طهران. وقال النائب عن االئتالف جا�سم حممد 
جعفر يف ت�رسيح ل� »اجلورنال نيوز« ان ال�سعودية 
طلبت من رئي�ض الوزراء حيدر العبادي التدخل يف 
البلدين  بن  ما  العالقة  االإقليمية  امل�ساكل  حل 

خالل زيارة العبادي االأخرية اىل الريا�ض".
واأ�ساف جعفر وهو مقرب من رئي�ض الوزراء ان" 
�سد  االأمنية  القوات  حققتها  التي  االنت�سارات 
تنظيم "داع�ض" االإرهابي اإعادت العراق اىل مركزه 
الطبيعي ما بن الدول، موؤكداً ان "ال�سعودية طلبت 
مع  العالقة  امل�ساكل  حلل  التو�سط  العبادي  من 

طهران وتقريب وجهات النظر".
اململكة  زار  العبادي،  الوزراء، حيدر  رئي�ض  وكان 
يف  واح��دا  يوما  ا�ستغرقت  زي��ارة  يف  ال�سعودية 
اأي�سا  و�سملت  االأو�سط  ال�رسق  يف  جولة  م�ستهل 
اإيران والكويت، يف اإطار م�ساع دبلوما�سية لتبني 
م�ساحلة اإقليمية . واتهم النائب عن كتلة االحرار 

ماجد الغراوي اأطرافًا �سيا�سية داخل العراق بتبني 
ت�سقيطية". �سيا�سية  الأغرا�ض  االأكاذيب  اإ�ساعة 
وقال الغراوي يف ت�رسيح ل� »اجلورنال نيوز« ان 
"زيارة ال�سدر اىل اململكة العربية ال�سعودية �ساأن 
الفتًا  فيه"،  التدخل  دول��ة  الأي  ميكن  وال  داخلي 
مل  االإيرانية  االإ�سالمية  اجلمهورية  ان"  اىل  النظر 
ال�سدر  وان  الزيارة  حول  تعليق  اأي  منها  ي�سدر 
اىل  ".واأ�سار  اي��ران  مع  اإيجابية  عالقات  لديه 
م�سلحة  خانة  �سمن  تدخل  ال�سدر  زي��ارة  ان" 
�سيا�سية  ناق�ض ملفات  ال�سدر  وان  العراق ال�سيما 

واقت�سادية دولية" .
وزي��ر  زي����ارة  ان  �سيا�سيون،  حم��ل��ل��ون  وي���رى 
اخلارجية البحريني خالد بن احمد ال خليفة لها 
على  اخلليجي  االنفتاح  لتعزيز  منها  كثرية  ابعاد 
العراق والتاأثري على املرجعية الدينية يف البحرين 

النهاء ال�رساع وابعادها عن العمل ال�سيا�سي.
ان  املجر،  االم��ري  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  وق��ال 
وراءه  تقف  ال��ع��راق  على  اخلليجي  االن��ف��ت��اح 
ابعاد بغداد  الواليات املتحدة االمريكية من اجل 
وزير  “زيارة  ان  اىل  االنتباه  الفتًا  طهران،  عن 
االنفتاح  هذا  لتعزيز  تاأتي  البحريني  اخلارجية 

ولتهدئة االو�ساع يف املنامة”.
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