
هالل  يف  الوطني  التحالف  يف  النائب  ك�شف 
ال�شهالين، الأربعاء، عن اأن مقرتح تعديل قانون 
نقا�ش  حم��ل  م��اي��زال  النتخابات  مفو�شية 
لفتًا  النواب،  جمل�ش  اروق��ة  داخ��ل  وتفاو�ش 
النظر اإىل اأن بع�ش النواب تبنوا مقرتحًا بتكليف 

ق�شاة باإدارة عمل مفو�شية النتخابات.
"مقرتح  اإن  �شحفي،  بيان  يف  ال�شهالين  وقال 
مايزال  النتخابات  مفو�شية  قانون  تعديل 
جمل�ش  اروق���ة  داخ��ل  وتفاو�ش  نقا�ش  حم��ل 
ال��ن��واب ب�����ش��اأن زي����ادة ع���دد م��ق��اع��د جمل�ش 
متثيل  ي�شمن  مبا  مقعدا   )11( اىل  املفو�شني 
الأقليات واملكونات معا"، م�شريا اىل اأن "هناك 
توافقا ً�شيا�شيًا من قبل اغلب الكتل على مترير 
من  املكونات  جميع  وجود  لن  التعديل،  هذا 

�شاأنه ان ي�شمن حيادية النتخابات املقبلة".
حل  طلب  على  املوقعني  "النواب  اأن  واأ�شاف، 
الق�شاة  تكليف  مقرتح  يتبنون  اخل��راء،  جلنة 
النتخابات  مفو�شية  لت�شكيل  املنتدبني 
ب�شدد  اخ���رون  اع�شاء  فيهم  مب��ن  اجل��دي��دة، 
الن�شحاب من جلنة اخلراء يف اليام املقبلة"، 
مقرتح  مت��ري��ر  ع��ل��ى  "الت�شويت  اأن  مبينا 
مفو�شية  عمل  على  بال�رشاف  الق�شاة  تكليف 
النتخابات �شينهي جميع اعمال جلنة اخلراء 
او  م��ق��اب��الت  لي��ة  ت��ذك��ر  قيمة  ول  تلقائيا، 
تبنيها  تعتزم  قد  او  اللجنة  تبنتها  تر�شيحات 

لحقا".ً
لكرث  الت�شويت  "تاأجيل  اأن  ال�شهالين،  واأك��د 
املفو�شية  قانون  تعديل  مقرتح  على  مرة  من 
على  الحتادية  املحكمة  رد  انتظار  اىل  يعود 
امكانية  بخ�شو�ش  النواب  جمل�ش  ا�شتف�شار 
بادارة  الق�شاة  من  جمموعة  بتكليف  ال�شماح 

عمل املفو�شية وال�رشاف عليها".
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بغداد_ الجورنال

الجعفري يدعو نظيره التركي إلى ضرورة اإلسراع بسحب قوات بالده من العراق  وكيل الهجرة يشكو لممثل أممي إخفاقات 
منظمات اإلغاثة برعاية النازحين

القوى: التحالف الوطني يقع على عاتقه حفظ 
العملية السياسية لكونه يشكل األغلبية 

األمم المتحدة تعلن نزوح 3200 مدني 
من تلعفر

بغداد_ خا�ش: طالب احتاد القوى العراقية، الربعاء،  وفد التحاف الوطني الذي 
يزور اقليم كرد�شتان قريبا بالتفاو�ش مع حكومة  اإقليم كرد�شتان على عدد من 
الق�شايا و “احلفاظ على احلدود الإدارية للمناطق املحررة “. وقال القيادي يف 
الحتاد عبد الرحيم ال�شمري يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« ان” التحالف الوطني 
يقع على عاتقه حفظ احلدود الإدارية وامن العراق والعملية ال�شيا�شية لكونه ي�شكل 
اغلبية احلكم يف العراق “. وعر ال�شمري عن اعتقاده بان” التحالف الوطني لن 
ادارة  انه ف�شل يف  العراق، فذلك يعني  العراق واإذا ما فرط بحقوق  يفرط بحقوق 
رئي�ش اجلمهورية  نائب  يتزعمه  القانون” الذي  “دولة  ائتالف  “. وك�شف  الدولة 
اأربيل  اىل  زي��ارة  يجري  ان  املقرر  الوطني  التحالف  ان”وفد  املالكي،  ن��وري 
واأعلن   .“ الإقليم  يف  احلاكمة  ال�رشة  به  املتورطة  النفط  تهريب  ملف  “�شيبحث 
زيارة  عن  املا�شي،  الثالثاء  الزيدي  اهلل  عبد  الوطني  احلكمة  تيار  يف  القيادي 
العالقة  امل�شاكل  كرد�شتان حلل  اإقليم  اىل  الوطني  التحالف  عن  مرتقبة ملمثلني 

بني الإقليم واملركز.

بغداد_ متابعة اأعلنت المم املتحدة، الربعاء، نزوح اأكرث من 3 اآلف �شخ�ش من 
تلعفر خالل الأيام الأربعة املا�شية .

وقالت البعثة الممية يف بيان �شحفي ان “فرق الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية 
من  النازحني  املدنيني  لآلف  ا�شتجابت  للهجرة(  املتحدة  الأمم  )وكالة  للهجرة 

تلعفر منذ بدء احلملة الع�شكرية يف ٢٠ اآب ل�شتعادة املدينة من قب�شة داع�ش”.
وا�شار البيان اىل ”انه يف غ�شون اليام الربعة املا�شية مت ا�شتقبال نحو ١٥٠٠ 
نازح يف موقع الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة يف حاج علي، واكرث من ١٧٠٠ 

نازح يف القيارة جنوب املو�شل.
وتابع ” انه من املتوقع نزوح الآف اآخرين يف الأيام املقبلة”.

اإىل  الغذائية  املواد غري  اإ�شافية من  الدولية للھجرة جمموعات  املنظمة  وتقدم 
مواقع الطوارئ، وذلك حت�شريا للنازحني الإ�شافيني املتوقع نزوحهم خالل الأيام 

املقبلة.

الربعاء،  العطية،  جا�شم  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  وكيل  بحث  متابعة:   � بغداد 
دور  الالجئني،  ل�شوؤون  املتحدة  لالمم  ال�شامية  املفو�شية  ممثل  جيدو  برونو  مع 
منظمات الغاثة الدولية والو�شاع يف مناطق نينوى. وقالت الوزارة، يف بيان 
�شحفي، ان "وكيل وزارة الهجرة واملهجرين جا�شم العطية التقى يف مقر الوزارة 
الالجئني".   ل�شوؤون  املتحدة  لالمم  ال�شامية  املفو�شية  ممثل  جيدو  برونو  ببغداد 
عمل  ابرزها  املوا�شيع،  من  ع��دداً  "بحثا  الطرفني  ان  ال���وزارة  بيان  واأ���ش��اف 
يف  الواقعتني  والنمرود  ال�شالمية  مناطق  يف  املتحدة  لالمم  التابعة  املنظمات 
وامل�شاكل  املنظمات  من  عدد  "اخفاقات  عن  العطية  وحتدث  نينوى".   حمافظة 
التي تعانيها الوزارة من جراء تلك الخفاقات و�شبل جتاوزها"، مطالبًا ب�"تغيري 
النازحني  من  اخرى  اأعداد  ل�شتيعاب  والنمرود  ال�شالمية  خميمات  يف  الو�شاع 
وتقدمي خدمات اف�شل للنازحني من املو�شل واملناطق املحيطة بها". من جانبه، 
وزارة  العراقية عر  احلكومة  والتوا�شل مع  اجلهود  "تكثيف  ب�  برونو جيدو  وعد 

الهجرة واملهجرين".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قالت جملة "فورين �أفریز" 
�لأمریكیة، �إن بع�ض �أف�ضل 
�لأخبار �لقادمة من �ل�ضرق 

�لأو�ضط منذ مدة طويلة 
هي �لتح�ضن �لأخری �لذي 
طال �نتظاره يف �لعالقات 

بنی �لعر�ق و�ململكة �لعربیة 
�ل�ضعودية. وح�ضب �ملجلة 
�لأمریكیة فقد بد�أ �لتح�ضن 

يف �ضباط �ملا�ضي، عندما ز�ر 
وزير �خلارجیة �ل�ضعودي 

عادل �جلبری بغد�د، وكانت 
�أول زيارة من نوعها منذ عام 

�لت�ضالت  و��ضتمرت    1990
�لالحقة ومنها لقاء بنی وزير 

�لد�خلیة قا�ضم �لأعرجي وويل 
�لعهد �ل�ضعودي �لأمری حممد 

بن �ضلمان يف 19 متوز.

وتقول املجلة، التي ت�شدر كل �شهر عن جمل�ش 
م�شتقل،  ب�شكل  الأمريكي  اخلارجية  العالقات 
توجه  عندما  للده�شة  اإث��ارة  اأك��رث  كان  ما  اإن 
رجل الدين العراقي مقتدى ال�شدر اإىل الريا�ش 
لإجراء حمادثات رفيعة امل�شتوى ب�شاأن حت�شني 
العالقات الثنائية مع ال�شعوديني يف 31 متوز. 
"يتخذ ال�شدر عادة  اأنه كقائد عراقي،  وت�شيف 
خطًا قوميًا. وعلى الرغم من تعقيد عالقته مع 
طهران ب�شبب قاعدته امل�شتقلة، ول تزال قواته 
"�رشايا ال�شالم" جزءاً من احل�شد". وح�شب املجلة، 
لكل هذه الأ�شباب، كان اجتماعه مع ال�شعوديني، 
العدو العربي التقليدي لإيران، مفاجاأة، يف اأقل 
تقدير. وتقول املجلة، اإنه على الرغم من اأن هذه 
اأثارت  فقد  مبكرة،  مرحلة  تزال يف  ل  اللقاءات 
الذي  العراق  لدعم  ال�شعودي  ال�شتعداد  اإمكانية 
مزقته احلرب، وتطوير التجارة والت�شالت بني 
البلدين، واإعادة فتح خطوط الأنابيب ال�شخمة 
البحر  اإىل  ال��ع��راق  من  اململكة  عر  متر  التي 
الأحمر والتي مت بناوؤها خالل احلرب الإيرانية 
للكويت  اأغلقت بعد غزو �شدام  العراقية ولكنها 
فاإنه  الأمريكية،  املجلة  وح�شب   .1990 عام 
)والعراق(،  املتحدة  الوليات  نظر  وجهة  من 
اأن  اإىل  وت�شري  طيبة.  اأنباًء  ذلك  يكون  اأن  ميكن 
اإقناع  عام2003   منذ  عبثا  حاولت  وا�شنطن 
لهم  ب��اأن  الأخ���رى  اخلليج  ودول  ال�شعوديني 
دورا حيويا يوؤدونه يف ا�شتقرار العراق واإعادة 
العراقيني  ان�شقاق  واأن  اجليو�شيا�شي،  تنظيمه 
اأ�شلحة  اإىل  البالد"  "�شيعة  بب�شاطة  �شيقود 
اجلماعات  اأذرع  اإىل  و"ال�شنة"  الإي��ران��ي��ني، 
و"داع�ش".  "القاعدة"  تنظيمي  مثل  الإرهابية 

ال�14  ال�شنوات  مدى  على  اإن��ه  املجلة  وتقول 
م�شافاتها،  على  اململكة  حافظت  املا�شية، 
لالإيرانيني،  بالفعل  اأ�شبح  قد  العراق  اأن  عادة 
واأنه اإذا مل يكن كذلك، كان من واجب الوليات 
غزوها  مع  خلقتها  التي  امل�شاكل  حل  املتحدة 
للعراق. لكن حممد بن �شلمان كان على ا�شتعداد 
القدمية والتناف�ش يف  ال�شيا�شات  لإعادة تقييم 
املجالت التي تنازلت فيها اململكة عن تاأدية 
باأنه  اجلديد  النهج  البع�ش  انتقد  وق��د  دور. 
اأحيانًا "ع�شلي" جدا، وخا�شة يف حالة اليمن. 
اإل اأن هذا النفتاح على قادة ال�شيعة يف العراق 
يوحي باأن ال�شعوديني قادرون اأي�شًا على لعب 
املجلة  وت�شيف  �رشامة.  اأك��رث  �شيا�شية  لعبة 
العراق م�شتفيدا رئي�شيا من  اأن يكون  اأنه ميكن 
مفيدا  يكون  اأن  �شاأنه  من  وه��ذا  التحول،  هذا 

ال�شتقرار  لتحقيق  الأمريكية  للجهود  للغاية 
"داع�ش" الو�شيكة.  اأعقاب هزمية  البالد يف  يف 
يف  مهما  دورا  ي��وؤدوا  اأن  لل�شعوديني  وميكن 
اأخرى  النزلق مرة  ال�شمالية من  منع جارتهم 
ي�شاعد  وقد  الثالثة.  للمرة  الأهلية  احلرب  اإىل 
نفوذهم مع الزعماء ال�شنيني العراقيني والقبائل 
ت�شهيل  على  امل�شطربة  الأنبار  حمافظة  من 
اإىل حكومة  توؤدي  �شيا�شية  ت�شوية  اإىل  التو�شل 
اأكرث متثيال يف بغداد.  وتتابع املجلة، اأن انفتاح 
مهم  العراقيني  على  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الثنائية، بل لإعادة  اأي�شا، لي�ش فقط للعالقات 
اإدماج العراق يف بيئته العربية الأو�شع. وعقب 
دعي  ال�شعودي،  العهد  ويل  مع  ال�شدر  اجتماع 
اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث اأعلن 
قرقا�ش،  اأنور  اخلارجية،  لل�شوؤون  الدولة  وزير 

ودول  العراق  بني  الرتباط  من  جديدة  حقبة 
خارجية  وزراء  اأرب��ع��ة  وزار  العربي.  اخلليج 
عرب بغداد خالل ال�شهر اجلاري. وح�شب املجلة 
وال�شيا�شية  النف�شية  الأبعاد  تت�شم  الأمريكية، 
لهذا الأمر باأهمية مت�شاوية. على الرغم من اأن 
العديد من ال�شيعة العراقيني لديهم قدر من الثقة 
يدعمهم  ل   عندما  تدعمهم  �شوف  اإي��ران  ب��اأن 
اأحد اآخر،. حيث ل ت�شاعد الوليات املتحدة ول 
العودة  على  الزعماء  يجر  ما  العربية،  ال��دول 
للموقف  ميكن  اأنه  املجلة،  وت�شيف  اإيران.  اإىل 
ثقة  يعطي  اأن  الأم��ام  نحو  املتجه  ال�شعودي 
لل�شنة العراقيني للم�شاومة مع ال�شيعة يف بغداد. 
من  قوي  بدعم  يتمتعون  باأنهم  معرفتهم  ومع 
اجلريان، ميكن اأن يكونوا اأكرث ا�شتعدادا للتو�شل 
جتعلهم  اأن  لها  ينبغي  كما  توفيقي.  حل  اإىل 

يتمكنوا  ال�شيعة" لن  "املت�شددين  باأن  ثقة  اأكرث 
التمثيل  مثل  جمالت  يف  مطالبهم  جتاهل  من 
اأن  ميكن  كما  القت�شادية.  واملنافع  ال�شيا�شي 
بعد  احتياجات جمتمعهم  تلبية  ي�شاعدهم على 
"فورين  وتقول  "داع�ش".  اأحلقه  ال��ذي  الدمار 
اأفريز" اإنه يف نهاية املطاف، ل يريد العراقيون 
ال�شعوديني،  على  وعالة  تابعني  ي�شبحوا  اأن 
وهم يخ�شون من اأن ي�شبح العراق �شاحة معركة 
حلرب قادمة بني ال�شعودية واإيران، ولكن البالد 
�شتكون قادرة على العتماد على دولة اإقليمية 
�شيا�شتها  مع  التوازن  ل�شتعادة  اأخ��رى  قوية 
مع  العالقات  حت�شني  �شاأن  وم��ن  اخلارجية. 
النتخابات  قبل  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ي�شهل على  اأن   2018 عام  العراقية  الرملانية 
الذين  اعتدال  الأكرث  املر�شحني  دعم  العراقيني 
الطائفي،  النق�شام  �شد  يف  ي�شاعدوا  اأن  ميكن 
ولي�ش الراديكاليني الذين مزقوا البالد. وت�شيف 
بالن�شبة  ال�شعب  اجلزء  اأن  الأمريكية،  املجلة 
للوليات املتحدة هو مقاومة الإغراء بافرتا�ش 
�شي�شمح  العراق  يف  الأك��ر  ال�شعودي  ال��دور  اأن 
العالقة  اأ�شغر. ولكن مهما كانت  اأمريكي  بدور 
بالن�شبة  اأف�شل  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع 
اأن  عن  عاجزة  ت��زال  ل  الريا�ش  ف��اإن  للعراق، 
اأن ينظر  حتل حمل وا�شنطن. ويف الواقع، يجب 
الوليات  متكني  اأنه  على  ال�شعودي  الدعم  اإىل 
اإل  ميكن  ل  التي  بالأ�شياء  القيام  من  املتحدة 
التو�شل  على  العراقيني  م�شاعدة  تفعلها:  اأن 
الوطنية  للم�شاحلة  جديد  وطني  اتفاق  اإىل 
وتقا�شم ال�شلطة بني ال�شنة وال�شيعة، وامل�شاعدة 
العراق،  كرد�شتان  ملركز  دائ��م  حل  اإيجاد  يف 
عربية  دولة  يف  املفرط  اإي��ران  تاأثري  وتخفيف 

ذات اأهمية ا�شرتاتيجية. 

صحيفة أميركية: الرياض هل تتخلى عن وهابيتها وتتحالف مع الشيعة؟ 
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اإبراهيم اجلعفري، الأربعاء،  اأكد وزير اخلارجية 
اأنه اأبلغ وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوو�ش 
الرتكية  القوات  ب�شحب  الإ�رشاع  اأوغلو ب�رشورة 
اأن مع�شكر  اأوغ��ل��و  ق��ال  ال��ع��راق، يف ح��ني  م��ن 
داع�ش.  حماربة  على  العراقيني  درب  بع�شيقة 
م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  اجل��ع��ف��ري  وذك���ر 
التعاون  ���رشورة  "اأكدنا  ال��رتك��ي،  نظريه  مع 
القت�شادي وفتح ال�شتثمار مع تركيا، ل �شيما 
الإرهابي"،  داع�ش  من  املحررة  املناطق  يف 
ب�شحب  الإ���رشاع  "�رشورة  مناق�شة  اإىل  م�شرياً 

القوات الرتكية من العراق".
الرتكية من مع�شكر  القوات  وفيما يخ�ش �شحب 
انه  اوغلو  اأو�شح  فقد  العراق  �شمال  بع�شيقة يف 

"بحث هذه امل�شاألة ب�شكل مف�شل مع اجلعفري" 
وحدة  خلرق  ين�شاأ  مل  "املع�شكر  ان  اىل  م�شريا 
عراقيني  ل��ت��دري��ب  وامن���ا  و���ش��ي��ادت��ه  ال��ع��راق 
لذلك دور يف  وجتهيزهم ملحاربة داع�ش وكان 

حترير املو�شل".
ال�شيا�شي يف  الحراج  تدرك  "بالده  ان  واأو�شح 
داخل العراق من وجود املع�شكر، م�شريا اىل انه 
حول  م�شرتك  عراقي  تركي  ق��رار  اتخاذ  �شيتم 

م�شري املع�شكر". 
للتخل�ش  العراق  مع  �شتتعاون  "بالده  اإن  وقال 
وتنظيم  الرتكي  الكرد�شتاين  العمال  حزب  من 
على  خ��ط��را  ت��ه��دي��دا  ي�شكالن  لنهما  داع�����ش 

البلدين". 
باعادة  امل�شاركة  يف  ب��الده  "رغبة  اك��د  كما 
وتو�شيع  العراق  يف  املحررة  املناطق  اعمار 

واو�شح  معه".  والتجاري  القت�شادي  التبادل 
العراق  مع  م�شرتكة  ب��ارادة  �شتعمل  "تركيا  اإن 
العمال  ملحاربة اجلماعات الرهبية مثل حزب 
اللذين  داع�����ش  وتنظيم  ال��رتك��ي  الكرد�شتاين 

ي�شكالن تهديدا لوحدة العراق". 
العراقي  للرئي�ش  دع��وة  "�شيوجه  انه  وا�شاف 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  ورئي�ش  مع�شوم  ف��وؤاد 
عالقات  بتطوير  الرغبة  موؤكدا  تركيا،  لزيارة 
والتجارية،  القت�شادية  املجالت  يف  البلدين 
واحدة  بجغرافية  يت�شاركان  انهما  اأو�شح  كما 

وم�شريهما واحد".
�شيبلغ  انه  اأوغلو،  بني  كرد�شتان  ا�شتقالل  وعن 
قرارهم  اأن  وقت لحق،  الأك��راد، يف  امل�شوؤولني 
ا�شتفتاء على ال�شتقالل كان خطاأً، واأن  باإجراء 

اأنقرة تتوقع اإلغاء الت�شويت.

اإىل  تتطلع  تركيا  اأن  اأوغلو،  ت�شاوو�ش  واأ�شاف 
القرار  واإلغاء  ال�شتفتاء  قرار  عن  اأربيل  تراجع 

ب�شكل وا�شح و�رشيح.
امل�شاكل  بحّل  الرتكي  اخلارجية  وزير  وطالب 
العراق،  اأرا�شي  وحدة  �شمن  واأربيل  بغداد  بني 
بني  الو�شيط  دور  لتاأدية  تركيا  ا�شتعداد  موؤكداً 

بغداد واأربيل.
جميع  حتل  اأن  "نتمنى  الرتكي  الوزير  واأو�شح 
امل�شاكل بني بغداد واأربيل �شمن احلدود العراقية 
ان  اإىل  النظر  لفتًا  العراقية"،  الأرا�شي  ووحدة 
"احلقوق التي تطالب بها اأربيل مهمة، لكن على 
اأربيل اأن تطالب بحقوقها �شمن احلدود العراقية 
الواحدة". واأ�شاف ت�شاوو�ش اأوغلو "قلنا لهم اإن 
قرار ال�شتفتاء قرار خاطئ، واليوم عندما اأقوم 

بزيارة اأربيل �شاأكرر هذا القول".

إعداد ـ فاطمة عدنان    


