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�آخر تعديل  بغد�د ـ حا�س: �كد رئي�س جمل�س �العمال �لوطني �لعر�قي د�ود عبد ز�ير �ن 
�صدر على قانون �ال�صتثمار ت�صمن ��صتحد�ث حمور �ملطور �لذي يعمل مبف�صلني �ملطور 
�الول و�مل�صتثمر.  وت�صمن �آخر تعديل على قانون �ال�صتثمار رقم 13 ل�صنة 2010 مفهوم 
�ملطور �لذي جاء بخطة عمل جديدة تخفف من �ل�صغط �ملايل على �ملو�زنة �لعامة للدولة، وذلك 
�لتحتية  �لبنى  بتنفيذ  �ل�رشكة  تقوم  �و  "يقوم  �ن  �ال�صتثمارية.   و"�ملطور" يعني  �ملهام  بتوزيع 
ب�صكل كامل جلميع مر�فق �ملدينة �ملتخ�ص�صة �صناعيا �و جتاريا �و علميا �أو �صكنيا، وبعدها يوزع 
مفا�صل  تنفيذ خمتلف  م�صوؤوليات  عاتقهم  على  تقع  م�صتثمرين جدد  على  �ال�صتثمارية  �لفر�س  �ملطور 
�لعمل".   و��صاف ز�ير �ن �ملطور �الول �لذي يخت�س بان�صاء �لبنى �لتحتية للمدن �ل�صناعية �و �ل�صياحية 
وكذلك �ل�صكنية �ىل غريها من �مل�صاريع �لكربى، حيث يجيز له �لقانون ��صتالم �الر�س وتوفري �لبنى �لتحتية 

كاملتني من �لطرق و�جل�صور و�خلدمات �ال�صا�صية �ملختلفة.
تفا�صيل �و�صع يف �مللحق �القت�صادي

وتبادل  �صيا�صية  وتــو�فــقــات  ــذب  وج �صد  عمليات  بعد   
و�صوت  �جلــدل  �الربــعــاء  �لــنــو�ب  جمل�س  �نهى  �تهامات 
بعد  زيباري  هو�صيار  �ملالية  وزير  �قالة  على  باالغلبية 
ع�صو�   77 رف�س  بينما  باملو�فقة  نائبا   158 ت�صويت 
جمل�س  رئي�س  وك�صف  �لت�صويت.   عن  �آخرين   14 و�متنع 
حيدر  ــوزر�ء  �ل رئي�س  مطالبة  عن  �جلبوري  �صليم  �لنو�ب 
�ملالية  وزير  عن  �لثقة  ل�صحب  �لربملان  بتاأجيل  �لعبادي 
هاتفيا  �ت�صاال  "تلقيت  �جلبوري  وقال  زيباري.   هو�صيار 
من رئي�س �لوزر�ء بتاأجيل طلب �صحب �لثقة من وزير �ملالية 
�لدويل".  يف  �لنقد  ��صتمر�ر �ملباحثات مع �صندوق  ب�صبب 
قام  مفاجئة  زيارة  عن  نيابي  م�صدر  ك�صف  ذ�ته  �ل�صياق 
بها وزير �ملالية هو�صيار زيباري �ىل رئي�س �ئتالف دولة 
من  يوم  قبل  �ي  �لثالثاء  م�صاء  �ملالكي  نــوري  �لقانون 
جل�صة �صحب �لثقه عنه.  وذكر �مل�صدر �ن زيباري طلب من 
�ملالكي تاأجيل ملف �صحب �لثقة عنه مقابل تنازالت عدة 
�مل�صدر  يذكر  ومل  �لكرد�صتاين.  �لدميقر�طي  �حلزب  يقدمها 
يف  للمالكي.   زيباري  زيارة  ب�صاأن  �ملعلومات  من  �ملزيد 
هذه �الثناء عد حزب باز�ين �قالة زيباري خمالفة للد�صتور 
جهة  �صد  "نو�يا  طياته  يف  ويحمل  �صيا�صيا  و��صتهد�فا 
�صيا�صية معينة".  وقال رئي�س �لكتلة �لنائب خ�رشو كور�ن 
خالل موؤمتر �صحفي عقده، مببنى �لربملان �إن "�إقالة وزير 
"كان  �أنه  �إىل  الفتا  و�لقانون"،  للد�صتور  خمالفة  �ملالية 
على رئي�س جمل�س �لنو�ب �صليم �جلبوري �إحالة طلب �إعادة 
كور�ن  و�أ�صاف  �لوزير".   باأجوبة  �لقناعة  على  �لت�صويت 
�أن  ��صتجو�به"، معترب�  "زيباري قدم طلبا ب�صاأن جل�صة  �أن 

"�ال�صتجو�ب كان �صيا�صيا ويحمل يف طياته نو�يا �صد جهة 
ر�صا  �صريين  �لتغيري  كتلة  عن  �لنائبة  معينة".   �صيا�صية 
ك�صفت عن تهيئة �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�صتاين بديل عن 
وزير  “�قالة  �ن  نيوز(  لـ)�جلورنال  ر�صا  وقالت  زيباري.  
باالغلبية  �لت�صويت  بعد  جاءت  زيباري  هو�صيار  �ملالية 
وبدون �ي �صجاالت �و م�صاكل د�خل قبة �لربملان“.  وعن 
م�صتقبل �الكر�د د�خل �لربملان قالت �ن “�لعملية �ل�صيا�صية 
يف  جديدة  �مور  تتحدد  �صوف  بل  زيباري  باقالة  تتاأثر  ال 
�ن  مبينة  �الكر�د”،  مب�صاركة  �ل�صيا�صية  �لعملية  جمريات 
من�صب  لت�صنم  زيباري  هو�صيار  عن  بدالء  و�صعو�  �الكر�د 
عن  �العــالن  �صيتم  �لقريب  �مل�صتقبل  ويف  �ملالية  وزيــر 
�مل�صتجوب هيثم �جلبوري  �لنائب  ��صمائهم”.  من ناحيته 
وزير  و�صت�صمل  �ال�صتجو�بات  من  �ملزيد  هناك  �ن  قــال 
�ملال  بهدر  يت�صبب  وزير  و�ي  �جلعفري  �بر�هيم  �خلارجية 
مور�صت  كبرية  “�صغوطات  �ن  �جلبوري  و��صاف  �لعام.  
على هيئة رئا�صة �لربملان من �جل تاأجيل �صحب �لثقة من 
زيباري �ال �ن �ال�رش�ر قادنا �ىل �ل�صري نحو �صحبها منه”، 
مبينا �ن ”قادة �لكتل مل يتمكنو� من يل �ذرع �لنو�ب ب�صاأن 
�لت�صويت على �صحب �لثقة”.  و��صاف �ن “هناك �ملزيد من 
�جلعفري  �بر�هيم  �خلارجية  وزير  و�صت�صمل  �ال�صتجو�بات 
فوق  �حــد  ال  و�ن  �لــعــام  للمال  بهدر  يت�صبب  ــر  وزي و�ي 
فقد عرب  �ل�صاوي�س،  فايز  �ل�صيا�صي،  �ملحلل  �ما  �لقانون”.  
عن تخوفه من �أن يتحول عمل �لربملان �لعر�قي �إىل ت�صفية 
�أن تعطل دوره يف ت�رشيع �لقو�نني.  وقال  للح�صابات بعد 
�ل�صاوي�س �إن "�حلزب �لذي يدير �حلكومة �لعر�قية منذ عام 
جانب  �إىل  خارجية،  �أجند�ت  وفق  يعمل  �الآن  حلد   2003

ت�صقيط �رشكائه �ل�صيا�صيني يف �لدولة".

�مل�صتقلة  �لــعــلــيــا  �ملــفــو�ــصــيــة  ــت  ــال ق  
�إن �أغلب �لكيانات  �ل�صيا�صية   لالنتخابات، 
مهتمة  غــري  ــنــو�ب  �ل جمل�س  يف  �لــكــبــرية 
�ملفو�صية  ومر�جعة  �صجالتها  بتحديث 
لت�صجليها يف �صجالت �النتخابات خلو�صها 

�نتخابات جمال�س �ملحافظات و�لربملان.
يف  �النــتــخــابــيــة  �الإد�رة  رئــيــ�ــس  ـــال  وق  
لـ)�جلورنال(  �ل�رشيفي  مقد�د  �ملفو�صية 
�ل�صغرية قطعت  �الأحز�ب  "هناك بع�س  �إن 
�النتخابية  �أور�قها  تقدمي  يف  كبري�  �صوطا 
�ــصــجــالت  وتــ�ــصــجــلــهــا يف  لــلــمــفــو�ــصــيــة 
�لكيانات  �أغلب  �أن  �إال  �ملقبلة،  �النتخابات 
بتحديث  مهتمة  غري  �لكبرية  �ل�صيا�صية 

�صجالتها لغاية �الن".
ين�س  �النتخابات  "قانون  �أن  و�أو�ــصــح   
على �أن �أي كيان �صيا�صي �أو حزب مل ُي�صجل 
ويقدم �أور�قه �إىل �ملفو�صية لغاية يوم 11 
من �صهر كانون �الأول �ملقبل يعترب حمظور� 
�ل�صيا�صية  و�الحــز�ب  �لكيانات  قو�ئم  من 
جمال�س  �نتخابات  على  �صرت�صح  �لــتــي 

�ملحافظات و�لربملان".
"�ملفو�صية ب�صدد عقد موؤمتر  �أن  و�أو�صح   
جميع  مع  بالتن�صيق  �لقليلة  �الأيــام  خالل 
�ملتلكئة  و�لكيانات  عام  ب�صكل  �الحــز�ب 
تقدمي  على  حثهم  لغر�س  خا�س  ب�صكل 
الإنهاء  �ملفو�صية  يف  وت�صجيلها  �ور�قهم 
تلك  مع  م�صتقبلية  قانونية  م�صاكل  �أي 

�الحز�ب".

�لقانون  �ئــتــالف دولـــة  �لــنــائــب عــن  �أكـــد   
حيدر  �لـــوزر�ء  رئي�س  �أن  �لبياتي،  عبا�س 
�لواليات  رئي�س  مع  مرتني  �جتمع  �لعبادي 
�إىل  �الأمريكية �ملتحدة بار�ك �وباما، م�صري� 
�أمام  بروتوكوليا  كان  �الأول  �الجتماع  �ن 
�رشيا  �الآخر  كان  فيما  �الإعالمية،  �لو�صائل 
يف غرفة مغلقة.  وقال �لبياتي لـ)�جلورنال( 
مع  و�نــفــر�ديــا  �رشيا  �جتمع  "�وباما  �إن 
ح�صور  بــدون  مغلقة  غرفة  يف  �لــعــبــادي 
�ملر�فقة  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  مــن  �أي 
تتم  مل  �الجتماع  "ذلك  �أن  �إىل  الفتا  له"، 

�لطرفني".   بني  دو�عيه  �أو  ��صبابه  معرفة 
به  �لتقى  كان  �لثاين  "�الجتماع  �أن  وتابع 
�لدبلوما�صية  �ل�صيا�صية  �الأطر�ف  مع  �وباما 
�إىل  الفتا  نيويورك"،  �إىل  �ملبعوثة  �لعر�قية 
�ثمرت  �مريكا  يف  �لعبادي  "�جتماعات  �أن 
�لقليلة  �الأيـــام  ــالل  خ ثمارها  و�صتعطي 
و�القت�صادية  �الأمنية  �لناحية  من  �ملقبلة 
قال  �خرى  ناحية  للعر�ق".  من  و�ل�صيا�صية 
لن تختلف  �ملقبل  "�ال�صبوع  �إن يف  �لبياتي 
وز�رتــي  مر�صحي  على  �ل�صيا�صية  �لكتل 
"كل  �أن  �إىل  م�صري�   ، و�لتجارة"  �ل�صناعة 
منها  و�حــدة  �صتذهب  �لوز�رتني  من  وز�رة 

للمكون �ل�صيعي و�لثانية للمكون �ل�ُصني".

حمافظة  عن  و�ملر�صح  �لقوى  �حتاد  عن  �لنائب  حذر   
بني  خمطط  وجــود  من  �ل�صمري  �لرحيم  عبد  نينوى 
حمافظ نينوى �ل�صابق �ثيل �لنجيفي و�حلكومة �لرتكية 
ملنع تقدم �جلي�س �لعر�قي و�بناء �حل�صد لتحرير �ملو�صل 
�إن  لـ)�جلورنال(  �ل�صمري  وقال  د�ع�س.   بيد  وبقائها 
له  تعد  مل  �ملو�صل  �أطر�ف  يف  �لنجيفي  �أثيل  "مع�صكر 
فائدة ب�صبب تو�جد �لقو�ت �لرتكية على �ر��صي نينوى"، 
موؤكد� �ن "�لقو�ت �لرتكية هي �جلهة �لتي ت�صدر �الأو�مر 
للنجيفي يف تقييد مع�صكر�ته �أو حتركها".  و�أ�صاف �أن 
"�صوريا مل تتمكن من حترير �أغلب مناطقها �لتي وقعت 
بيد �لع�صابات �الإرهابية �لتكفريية"، موؤكد� �أن "�لعر�ق 
حرر مناطق جرف �ل�صخر يف بابل و�لفلوجة و�لرمادي 
يف �النبار ودياىل ومناطق حمافظة �صالح �لدين ومل 

�إىل  و�أ�صار  و�ل�رشقاط و�ملو�صل".   �صوى �حلويجة  تبق 
�لقو�ت  يد  على  و�ل�رشقاط  �ملو�صل  مدينة  "حترير  �أن 
بني  تكاتف  وجــود  لعدم  �صهال  �مــر�  يعترب  �لعر�قية 
�أن  �إىل  الفتا  �الإرهابية"،  و�لع�صابات  �ملدنية  �لعو�ئل 
"�أغلب �ملدنيني يريدون �خلال�س من د�ع�س عند بد�ية 
دخول �لقو�ت �الأمنية الأي منطقة مغت�صبة".  وتابع �أن 
"هناك خمططا بني �لنجيفي وتركيا ملنع تقدم �لقو�ت 
�الأمنية و�حل�صد بالذ�ت �إىل �ملو�صل وحتريرها"، م�صري� 
�إىل �ن "تركيا ترف�س حترير �ملو�صل وتف�صل �ن تبقى 
�أن  بيد د�ع�س لوجود م�صالح �قليمية م�صرتكة"، مبينا 
قيادتها  تعد مهمة كونها  �لنجيفي ال  �ثيل  "مع�صكر�ت 
�لعبادي،  حيدر  �لـــوزر�ء  رئي�س  و�أطــلــق  تركيا".  بيد 
�إبر�هيم �جلعفري، ت�رشيحات جديدة  ووزير خارجيته 
ترف�س �لتدخل �لرتكي يف �لعر�ق،  وقال رئي�س �لوزر�ء 
مــوؤمتــر �صحايف يف  �لــعــبــادي، يف  �لــعــر�قــي، حــيــدر 

�ملتحدة  �لواليات  �إىل  توجهه  قبل  �الأحد،  م�صاء  بغد�د، 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  حل�صور  �الأمــريكــيــة 
لالأمم �ملتحدة يف نيويورك �إن: "وجود �لقو�ت �لرتكية 
�إىل �أنه يعمل  يعرقل جهود �لق�صاء على د�ع�س" م�صري�ً 
معركة  مع  بالتو�زي  وطني  �صيا�صي  حو�ر  �إيجاد  على 
بيان  بعد  ذلــك  ياأتي  لقوله.  وفقًا  �ملو�صل"  حترير 
لوزير �خلارجية �لعر�قي، �إبر�هيم �جلعفري، رف�س فيه 
خالل  وذلك  �لعر�ق،  �صمال  يف  تركية  ع�صكرية  "عملية 
لقائه بنظريه �لرتكي مولود جاوي�س �أوغلو على هام�س 
ع�رشة  �ل�صابعة  �النحياز  عدم  حركة  قمة  �جتماعات 
�ملقامة يف فنزويال. م�صيفًا "نرف�س رف�صًا قاطعًا �أي 
عملية ع�صكرية تتم على �حلدود �مل�صرتكة من دون علم 

وتن�صيق مع �حلكومة �الحتادية ببغد�د".
لوجود  �مل�صتمر  �لعر�ق  رف�س  "نوؤكد  قائال:  و��صتدرك 
�صحبها  بع�صيقة، و�رشورة  مدينة  قرب  �لرتكية  �لقو�ت 

من د�خل �الأر��صي �لعر�قية، و�إنهاء هذ� �مللف من �صجل 
�لت�رشيحات  تلك  و�صبق  �لرتكية".   �لعر�قية  �لعالقات 
�ل�صعبي  �حل�صد  قادة  قبل  من  وتهديد  هجوم  �لر�صمية 
د�ع�س،  تنظيم  ملحاربة  يهدف  تركي  تدخل  �أي  �صد   ،
دولة  �ئتالف  من  �لعو�دي  فردو�س  �لنائبة  قالت  فيما 
لها  بيان  يف  �لــدعــوة  حــزب  يف  و�لقيادية  �لقانون 
�صمال  يف  بقائها  م�صوؤولية  تتحمل  �لرتكية  "�لقو�ت 
�لعر�ق، ولن ت�صلم من نري�ن و�رشبات ف�صائل �ملقاومة 
بالقوة"  يطردها  �أن  حقه  من  �لــذي  �ل�صعبي  و�حل�صد 
جهات  �أعلنت  ثانية،  جهة  من  �لبيان.  و�صف  حد  على 
�لرتكي يف  �لع�صكري  �لوجود  تاأييدها  عر�قية  �صيا�صية 
�لعر�ق، موؤكدة �أنه لغر�س تدريب ودعم قو�ت �لب�صمركة 
�لكردية و�حل�صد �لوطني �لذي �أ�ص�صه �لقيادي يف �ئتالف 
"متحدون" �أثيل �لنجيفي، يف قتالهم �صد تنظيم �لدولة 

�الإ�صالمية "د�ع�س"، يف مناطق �صمال �لعر�ق.

لـ  �الأنبار يحيى  �ملحمدي   قال ع�صو جمل�س حمافظة 
مع  �ت�صاالت  "�جرت  �ملحلية  �حلكومة  �ن  )�جلورنال( 
بني  �لثاأر  نز�عات  �نــدالع  ملنع  ع�صائرية  �صخ�صيات 
�صكناهم".   مناطق  �إىل  �لنازحني  عــودة  بعد  �لع�صائر 
بحق  �لق�صاء  دور  "ولتفعيل  �نــه  �ملحمدي  و��ــصــاف 
�ملناطق  يف  ــي  �الهــل �ل�صلم  لتعزيز  و  �ملــطــلــوبــني، 
�ملجال  بهذ�  حقيقية  خطو�ت  �تخذت  فقد  �ملحررة"،  
موؤكد�  �النــبــار،  يف  �ال�صتقر�ر  ــادة  �ع برنامج  لتنفيذ 
�إىل �لق�صاء، ف�صال  ��صتجابة �لع�صائر الإحالة �ملطلوبني 
�الإرهابية".    �لعمليات  من  �ملت�رشرين  تعوي�س  عن 
تنفيذ  تعرقل  مالية  عقبات  �الأنــبــار  حكومة  وتو�جه 
برنامج �إعادة �ال�صتقر�ر يف �ملحافظة، �ملت�صمن �إعادة 
�ملنا�صبة  �الأجو�ء  توفري  ل�صمان  �ملحررة،  �ملدن  �إعمار 

�لهجرة  وز�رة  �أعلنت  وفيما  ذلك  �ىل  �لنازحني.   لعودة 
و�ملهجرين عودة ع�رش�ت  �ال�رش �إىل مناطق �صكناها يف 
�الأنبار  حكومة  �صكلت  �لرمادي،  �رشقي  �لفلوجة  ق�صاء 
�ملحلية جلنة للبحث عن م�صري مئات �الأ�صخا�س  �عتقلو�  
جمل�س  ع�صو  وقال  �لع�صكرية.   �لعمليات  تنفيذ  خالل 
"�ملفقودين  �إن:  )�جلورنال(  لـ  يا�صني،  �ملحافظة حممد 
يبلغ  �ل�صقالوية،  وناحية  �لفلوجة  ق�صاء  �أبناء  من 
عددهم قر�بة �ألف �صخ�س، وطبقا لذويهم فاإنهم �عتقلو� 
من  خروجهم  خــالل  �ل�صعبي  �حل�صد  ف�صائل  يد  على 
لتحرير  �لع�صكرية  �لعمليات  تنفيذ  عند  �صكنهم  مناطق 

مدنهم" .
�ثناء  �ملدنيني  �عتقال  �ل�صعبي  �حل�صد  هيئة  نفي  ومع   
ل�صيطرة  �خلا�صعة  �ملدن  حترير  عملية  يف  م�صاركتها 
تنظيم د�ع�س يف حمافظة �النبار �كد يا�صني �لتن�صيق مع 

�جلهات �الأمنية ملعرفة م�صري �ملفقودين.

)الجورنال( تكشف كواليس ليلة إقالة وزير المالية

العبادي طالب الجبوري بتأجيل التصويت وزيباري "استنجد" بالمالكي مقابل تنازالت

اتحاد القوى يخرج عن صمته.. أنقرة تفضل وجود داعش في  الموصل

مفوضية االنتخابات: الكيانات الكبيرة ال تكترث بتحديث سجالتهامحاوالت عشائرية لمنع اندالع "الثارات" في األنبار واستمرارالبحث عن المفقودين 

لماذا اجتمع أوباما سرا ومنفردا مع العبادي في غرفة مغلقة؟
بغداد ـ خاص

بغداد ـ عالء الحسن 

بغداد ـ سعد المندالوي

بغداد ـ خاص

بغداد ـــ  ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

محللون: كردستان تتجه إلى حكم اإلدارات من جديد بسبب سياسات قادة اإلقليم المصلحية

 يبــدو �ن حكــم �الد�ر�ت �لــذي كان �صــائد� بقــوة يف 
وكان  �لت�صــعينيات  فــرتة  خــالل  كرد�صــتان  �قليــم 
وقتهــا ي�صــيطر حــزب �الحتــاد �لوطنــي �لكرد�صــتاين 
بزعامــة جــالل �لطالباين علــى حمافظة �ل�صــيلمانية 
و�حلــزب �لدميقر�طــي �لكرد�صــتاين بزعامــة م�صــعود 
�لبــارز�ين علــى �ربيــل �صــيكون �ل�صــيناريو �حلا�ــرش 
بقــوة، مــن جــر�ء �ل�صيا�صــات �خلاطئــة �لتــي يتبعها 
�ل�صيا�صــيون يف �القليم.  وتعترب �ل�رش�عات �ل�صيا�صية 

و�الزمة �القت�صــادية �لكبرية �لتــي دفعت �ىل ��رش�ب 
�ملوظفني ب�صــبب عدم ت�صــلم رو�تبهم، مقابل �صــيطرة 
حــزب �لبارز�ين على مــو�رد �القليم �لنفطيــة، بد�يات 
وحمللــني  نــو�ب  بح�صــب  �لنظــام  هــذ�  �ىل  للعــودة 
�صيا�صــيني حتدثــو� لـ)�جلورنــال(.  وتــرى �لنائبة عن 
جبهــة �ال�صــالح نهلــة �لهبابــي �ن وجــود �رش�عات 
بني �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�صــتاين بزعامة م�صــعود 
بزعامــة  �لكرد�صــتاين  �لوطنــي  و�الحتــاد  �لبــارز�ين 
جالل �لطالباين لل�صــيطرة على �ملناطق خارج �القليم 
ود�خله �صــتكون كبــرية، م�صــرية �ىل �ن حكم �الد�ر�ت 

�لــذي كان �صــائد� يف �القليــم �بان �لت�صــعينيات عائد 
�ىل �لو�جهة بقوة، خا�صــة بعــد �لنز�عات �الخرية بني 
حزب �لبــارز�ين و�الحز�ب �الخرى �لتي ترف�س حكمه 
�لذي جلب �لدمار �القت�صــادي �ىل �القليم.  و��صــافت 
�لهبابي �ن �لبارز�ين ي�صعى �ىل �ل�صيطرة على حمافظة 
دهوك و�جز�ء من نينوى باال�صــافة �ىل �ربيل، لتكون 
حتت �صــيطرته، فيما يحاول حزب �لطالباين �ل�صيطرة 
علــى كركــوك، باال�صــافة �ىل حمافظــة �ل�صــليمانية 
و�خ�صــاعها حتــت حكمــه، مبينــة �ن �القتتــال مــن 
�جــل �لنفــوذ �صــيطغى �كــر بعــد حترير �ملو�صــل من 

�صــيطرة د�ع�ــس �الرهابــي.  �مــا �لقيــادي يف �ئتالف 
دولــة �لقانون �صــعد �ملطلبــي فاأكد �ن حكــم �الد�ر�ت 
مت تطبيقــه حاليا، حيث ي�صــيطر حــزب �لبارز�ين على 
�ربيل وحزب �لطالباين على �ل�صــيلمانية بالتن�صيق مع 
حركــة �لتغيري �لتــي �علنت �ندماجها معــه وهذ� بحد 
ذ�ته جت�صــيد حلكــم �الد�ر�ت.  و��صــاف �ن �ل�رش�عات 
�ل�صيا�صية يف �القليم ورف�س حزب �لبارز�ين مقرتحات 
جميــع �الحز�ب �الخرى و�صــيطرته على مو�رد �القليم 
�لنفطيــة مقابل حرمان �لبقية منهــا، حتى �ملوظفني 
�لذين مل ي�صــتلمو� رو�تبهم منذ ثالثة ��صــهر، دليل على 

�ن حمافظات �قليم كرد�صــتان ذ�هبة باجتاه �لتق�صيم 
�ىل حكــم �الد�ر�ت كمــا كان معمــوال بــه يف فــرتة 
�لت�صــعينيات.  �الطــر�ف �لكرديــة بدورهــا عربت عن 
ر�أيهــا يف هذ� �الحتمــال، �ذ قال �لقيادي يف �جلماعة 
�ال�صــالمية �حمد �حلاج ر�صيد �ن �ل�رش�عات �ل�صيا�صية 
يف �قليم كرد�صتان لي�صت باجلديدة وهي متتد منذ 60 
عامــا و�ىل يومنا هذ�، وميكن حلها عرب �حلو�ر �لفعال 
و�الجتماعــات و�التفاقــات بــني �الطــر�ف �لكرديــة 
نف�صــها.  و��صــاف �ن �قليم كرد�صــتان ال يقت�رش على 
حزبني فقط، و�لكتل �الخرى �صيكون لها دور فاعل يف 

�نهاء �ل�رش�عات �ل�صيا�صــية يف �القليم و�عادة تطبيع 
�الو�صــاع كما كانت قبل �صنة.  �ملحلل �ل�صيا�صي و�ثق 
�لها�صمي ��صــار �ىل �ن �القليم يعي�س فرتة حرجة على 
�صــعيد �لو�صع �ل�صيا�صي و�القت�صــادي وهناك رف�س 
ل�صيا�صات رئي�س �القليم م�صــعود �لبارز�ين وحا�صيته، 
مبينــا �ن هذ� �لرف�س بد�يــة للعودة �ىل حكم �الد�ر�ت 
كما كان �صابقا، خا�صة بعد �التفاق �الخري بني حزب 
�لبــارز�ين وحركــة �لتغيــري.  و��صــاف �ن �ل�رش�ع يف 
�القليم �صتكون له �آثار �صيا�صية على �لعملية �ل�صيا�صية 

برمتها.

بغداد ـ خاص  

ازدياد ساعات لعب االطفال لاللعاب 
االلكترونية يولد مشكالت سلوكية لديهم


