
اك��د ع�ضو جلن��ة الزراع��ة واملي��اه النيابي��ة، علي 
ال�ض��ايف،  االح��د، ان و�ض��ع �ض��د املو�ض��ل اليزال 
خطرا على الرغم م��ن ا�ضتمرار اعمال ال�ضيانة فيه 
بح�ض��ب عقد وقع مع �رشك��ة ايطالية ومببلغ 300 
ملي��ون دوالر، ويف ح��ن اأ�ض��ار اىل ان الربمل��ان 
�ضيناق�ش التحذي��رات "الغربية" االخرية عن و�ضع 
ال�ض��د، او�ضح ان اللجنة ب�ض��دد ا�ضت�ضافة م�ضوؤويل 
وزارة امل��وارد املائي��ة والزراعة وجمل�ش حمافظة 

نينوى.
ال�ضايف يف بيان قال، ان "احلكومة ووزارة املوارد 
املائي��ة وقعت��ا منت�ض��ف العام املا�ض��ي عقدا مع 
�رشكة تريفي االيطالية ل�ضيانة �ضد املو�ضل مببلغ 
قيمته 300 مليون دوالر"، موؤكدا انه "بالرغم من 
ا�ضتمرار ال�ضيانة وعمليات احلقن لل�ضد، لكن و�ضع 

ال�ض�د ال يزال ي�ضكل خطرا على العراق".
ال�رشك��ة  فري��ق خ��رباء ومهند�ض��ي  ان  وا�ض��اف، 
االيطالي��ة ُيجري حاليا عملي��ات احلقن اال�ضمنتي 
لل�ض��د ب�ض��كل دوري، عل��ى الرغم من وج��ود بع�ش 
العقبات يف احدى بواب��ات ال�ضد املزدوج�ة، مبينا 
ان الربملان �ضيناق���ش التحذيرات الغربية االخرية 
ع��ن و�ض��ع �ض��د املو�ض��ل، بع��د ان مت ت�ضكيل جلنة 
خا�ضة كلفت منذ العام املا�ضي مبتابعة مو�ضوع 
عقد �ضيانة وت�اأهيل �ضد املو�ضل واطالع الربملان 
عل��ى امل�ضتجدات ع��ن و�ضع ال�ض��د ومراحل العمل. 
وتاب��ع ان ،الربمل��ان �ضيناق�ش و�ض��ع �ضد املو�ضل 
بطل��ب م��ن اللجن��ة النيابي��ة الت��ي �ضتع��د تو�ضية 
باإج��راء زي��ارة ميداني��ة اىل موق��ع ال�ض��د واللق��اء 
مب��الك املهند�ض��ن وادارة ال�ضد، لتق��دمي تقرير عن 
حقيق��ة الو�ض��ع الفن��ي الأ�ض���ش ال�ض��د والدعام��ات 

والركائز، ليعر�ش يف جل�ضات الربملان املقبلة.
واو�ض��ح ان ، اللجن��ة ب�ض��دد ا�ضت�ضاف��ة م�ض��وؤويل 
وزارتي املوارد املائية والزراعة وجمل�ش حمافظة 
نين��وى لالط��الع على خط��ط الط��وارئ املعدة يف 
ح��ال ارتف��اع منا�ضيب املي��اه بعد ذوب��ان الثلوج 

ملو�ضم الربيع املقبل.

يف ح��ن اجتمع رئي�ش الوزراء الرتكي بن علي يلدرم 
،االح��د، مع رئي�ش حكومة اإقليم كرد�ضتان نيجريفان 
البارزاين لبحث ملف��ات م�ضرتكة بن اجلانبن وذلك 

بعد زيارته لبغداد.
حيث اأكد رئي�ش اإقلي��م كورد�ضتان، م�ضعود البارزاين، 
اأن زي��ارة رئي���ش ال��وزراء الرتك��ي، اىل اأربي��ل ت�ضكل 

دعمًا كبرياً الإقليم كورد�ضتان.
وق��ال البارزاين يف موؤمتر �ضحف��ي م�ضرتك عقده مع 
يل��درمي عقب انته��اء اجتماعهم��ا يف اأربي��ل، "ن�ضكر 
رئي�ش اجلمهورية الرتكية واحلكومة وال�ضعب الرتكي 
ملا قدموه م��ن ت�ضهيالت ودعم القلي��م كورد�ضتان"، 
موؤك��داً اال�ضتعداد لتعزي��ز العالقات بن اجلانبن يف 

جميع املجاالت.
يف املقابل، اعلن رئي�ش الوزراء الرتكي، ت�ضكيل جلنة 
اقت�ضادي��ة م�ضرتك��ة بن اأربي��ل واأنقرة حل��ل االأزمة 

االقت�ضادية يف اقليم كورد�ضتان.
وق��ال يل��درمي، �ضيت��م ت�ضكي��ل جلن��ة اقت�ضادي��ة بن 
اأربيل واأنقرة و�ضتعقد اأول اجتماعاتها ال�ضهر اجلاري 
لتق��دمي كل اأنواع الدعم القليم كورد�ضتان يف املجال 
االإقت�ضادي من اجل تخطي الو�ضع ال�ضعب الذي مير 
ب��ه حاليًا، م�ضيف��ًا اأن جميع ال��وزراء �ضيعلمون على 

طرق معاجلة الو�ضع.
واأ�ضاف ، اأن اأبواب تركيا مفتوحة يف املجال ال�ضحي 
اأم��ام جميع املر�ضى الذي��ن ال تتوافر عالجاتهم هنا 

من اأجل نقلهم اىل تركيا ومنحهم العالج الالزم.
يف �ضي��اق اآخر، قال رئي�ش الوزراء الرتكي اإن "داع�ش 
منظم��ة اإرهابية وكذل��ك حزب العم��ال الكورد�ضتاين 
وجماع��ة فتح اهلل غولن، وه��ذه كلها ال تخلق م�ضاكل 
لرتكي��ا فقط بل حت��دث م�ضاكل يف والع��راق و�ضوريا 
يف  الكورد�ضت��اين  العم��ال  وج��ود  وح��ول  اأي�ض��ًا". 
�ضنجار، ق��ال يلدرم اإن "وجود العم��ال الكورد�ضتاين 
يف �ضنج��ار ون�ضاطات��ه هناك غري مقبول��ة، و�ضنقوم 
بكل ما يلزم النهائها، كما اننا لن نقبل بتهديدات بي 

كا كا الت��ي توجه لرتكيا من هنا"، م�ضرياً اىل اأنه "ال 
ف��رق بن حزب العم��ال الكورد�ضتاين وحزب االحتاد 

الدميقراطي ووحدات حماية ال�ضعب".
وق��دم يلدرم �ضك��ره حلكوم��ة اقلي��م كورد�ضتان على 
اإغالق املدار���ش التابعة جلماعة فتح اهلل غولن، التي 
تتهمها احلكومة الرتكية بدعم حماولة االنقالب التي 

�ضهدتها تركيا يف 15 متوز املا�ضي.
م��ن جانب��ه اأك��د رئي�ش احلكوم��ة الرتكي��ة، ان بالده 
�ضت�ضح��ب قواته��ا املوجودة يف مع�ضك��ر بع�ضيقة عند 
ا�ضتتب��اب االو�ضاع، وهو ت�رشيح يب��دو خمالفا عما 

ادىل به رئي�ش احلكومة العراقية حيدر العبادي.
وو�ضل رئي�ش ال��وزراء الرتكي، يف زيارة ر�ضمية هي 
االوىل له منذ توليه املن�ضب، برفقة وزراء االقت�ضاد، 
نه��اد زيبكج��ي، والطاقة وامل��وارد الب�رشي��ة، براءت 
توفنكج��ي،  بولن��ت  والتج��ارة  واجلم��ارك  األب��ريق، 

والرتبي��ة ع�ضمت يلماز، والدفاع فك��ري اإ�ضيق، اأم�ش 
ال�ضبت،  اىل بغداد، وعق��د فيها مباحثات دبلوما�ضية 
مع رئي���ش جمهورية العراق، ف��وؤاد مع�ضوم، ورئي�ش 
وزرائه حيدر العب��ادي، ورئي�ش جمل�ش النواب، �ضليم 

اجلبوري.
حي��ث كان م�ضت��وى التب��ادل التج��اري ب��ن اإقلي��م 
كرد�ضت��ان وتركيا يف 2013 عن��د 12 مليار دوالر، 
قبل اأن ي�ضه��د تراجعًا ب�ضبب االأزم��ة االقت�ضادية يف 
االإقلي��م، واحلرب �ض��د داع�ش اإىل 8 ملي��ارات، ثم اىل 

نحو 5 مليارات دوالر.
وت�ضتقب��ل ال�ض��وق العراقي��ة نح��و %6 م��ن جمم��وع 
الب�ضائ��ع الرتكية، يف حن ت�ضكل ال�ضادرات الرتكية 
ن�ضب��ة %37 من جمموع واردات اإقليم كرد�ضتان من 

اخلارج.
ويرتبط اإقلي��م كرد�ضتان الع��راق بعالقات مميزة مع 

تركيا والغرب بوجه عام، بخالف احلكومة االحتادية 
العراقي��ة ،وقد وّقع االإقلي��م عقوداً عديدة يف جماالت 
الطاق��ة والنفط والغ��از، بينها عقد طوي��ل االأمد ميتد 
خلم�ضن �ضنة يف قطاع النفط، وعقد ثاٍن للتعاون يف 

جمال الغاز ميتد ملدة 26 �ضنة.
ي�ض��اف اإىل ذلك، فتح �ضوق اال�ضتثمارات واملقاوالت 
اأم��ام ال���رشكات وامل�ضتثمرين االأت��راك، وقد انعك�ضت 
العالقات بن اجلانب��ن على تقدمي احلكومة الرتكية 
قرو�ضًا لالإقليم خالل عامي 2015 و2016، و�ضلت 
اإىل مبل��غ مليار و150 ملي��ون دوالر مل�ضاعدته على 

جتاوز اأزمته املالية. 
وت�ض��كل ال���رشكات الرتكي��ة نح��و ن�ض��ف ال���رشكات 
االأجنبي��ة العامل��ة يف االإقلي��م وعدده��ا يف الوق��ت 
احل��ايل 1350 �رشك��ة، تعم��ل يف جم��االت خمتلفة 

اأبرزها اال�ضتثمار واملقاوالت والتجارة والنفط.
وي�ض��در اإقلي��م كرد�ضتان الع��راق من��ذ 2014 النفط 
املنت��ج يف االإقلي��م اإىل االأ�ضواق العاملي��ة عرب تركيا، 
بوا�ضط��ة خ��ط اأنابي��ب ميت��د اإىل البح��ر املتو�ضط يف 

جنوب �رشقي تركيا.
ويتطل��ع االإقلي��م اإىل اال�ضتحواذ عل��ى ن�ضبة من �ضوق 
الغ��از الطبيع��ي يف تركي��ا، بع��د اإكمال اأنب��وب لنقل 
الغ��از العام املقبل، ي�ضدر م��ن خالله 20 مليار مرت 

مكعب �ضنويًا.
ويع��د مل��ف الت�ض��دي حل��زب "العم��ال الكرد�ضتاين" 
الرتك��ي املعار�ش للحكومة الرتكية من امللفات ذات 
االهتم��ام امل�ضرتك بن اأنقرة واأربي��ل، حيث تتقارب 
�ضيا�ض��ة اجلانبن جت��اه تلك اجلماعة الت��ي ت�ضنفها 
اأنقرة واالحتاد االوروبي والواليات املتحدة كجماعة 

اإرهابية.
وعل��ى �ضعي��د التق��ارب الرتك��ي ���� العراق��ي، حتدث 
يل��درمي، ع��ن الوج��ود الع�ضك��ري الرتك��ي يف مع�ضكر 
بع�ضيق��ة، فاأكد اأن "ه��ذا االأمر مل يكن كيفيًا، اإمنا جاء 
تلبي��ة حلاجة، ونرى تقدمًا مهم��ًا يف تطهري املنطقة 
من داع���ش، و�ضنتو�ضل اإىل حل لهذه امل�ضاألة بطريقة 
ودي��ة". وق��ال "�ضتتخذ الب�ضمرك��ة والق��وات التابعة 

للحكومة املركزية العراقية، االإجراءات الالزمة لطرد 
االإرهابي��ن من مدينة �ضنجار التي ت�ضكل اأكرب تهديد 
عل��ى تركي��ا، و�ضنوا�ضل التع��اون امل�ض��رتك من اأجل 
الق�ض��اء عل��ى كل التهدي��دات القادمة م��ن االأرا�ضي 

العراقية جتاه تركيا". 
واأ�ض��اف ، ان ت�رشيح��ات العب��ادي بع��دم ال�ضم��اح 
حل��زب العم��ال الكرد�ضت��اين باإحلاق ال���رشر برتكيا 
م��ن االأرا�ض��ي العراقي��ة غاي��ة يف االأهمي��ة بالن�ضبة 
لن��ا، وهو يظهر مدى قدرتنا على ما ميكننا فعله معًا 
يف مواجه��ة االإره��اب. و�ض��دد يلدرمي عل��ى اأّن بالده 
�ضتوا�ض��ل التعاون م��ع العراق يف جمي��ع املجاالت، 
مو�ضح��ًا "لن ن�ضمح باأي عمل يهّدد ال�ضيادة العراقية 

ووحدة اأرا�ضي العراق". 
واأ�ض��ار اإىل اأّن "تركيا تبذل جهوداً كبرية يف حماربة 
اجلماعات االإرهابية، وت�ضعى لفر�ش االأمن يف عموم 

املنطقة. 
م��ن جانبها و�ضفت كتلة بدر النيابية، رئي�ش الوزراء 
حي��در العب��ادي واحلكومة بانها عل��ى اعلى درجات 
الدبلوما�ضي��ة والنج��اح يف التفاو���ش م��ع تركي��ا، 
مطالب��ة اجلانب الرتك��ي بتنفيذ وع��وده باالن�ضحاب 

من االرا�ضي العراقية.
وق��ال رئي�ش الكتل��ة قا�ضم االعرج��ي يف بيان له، ان 
“اع��الن تركي��ا ا�ضتعداداها لالن�ضحاب م��ن العراق، 
يع��د من ثمار االنت�ضارات الكبرية على داع�ش وعودة 
املكان��ة العاملية للعراق”، مبينا ان “�ضيا�ضة ت�ضفري 
االزم��ات واالنتقال اىل عالق��ات ح�ضن اجلوار، ت�ضب 

يف م�ضلحة العراق واملنطقة”.
العب��ادي  حي��در  ال��وزراء  رئي���ش  االعرج��ي،  وع��ّد 
واحلكوم��ة العراقي��ة بانه��ا “عل��ى درج��ة عالية من 
الدبلوما�ضي��ة والنج��اح يف التفاو���ش م��ع تركي��ا”، 
مطالب��ا احلكومة الرتكية “بتنفي��ذ وعودها باحرتام 

ال�ضيادة العراقية واالن�ضحاب من بع�ضيقة”.
 وا�ض��ار اىل ان “الع��راق ال��ذي ح��رر معظ��م ارا�ضي��ه 
ق��ادر على احلفاظ على ا�ضتقالل ووحدة ارا�ضيه بكل 

ال�ضبل”.
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بغداد_متابعة

الصدريون والمالكي وجهًا لوجه.. استجوابات متقابلة لتغيير موازين القوى تستهدف اإلطاحة بالمحافظين اإلصالح تكشف عن تشكيل كتلة سياسية جديدة 

األحرار تصر على استجواب مفوضية االنتخابات 
بعد استنئاف مجلس النواب جلساته التشريعية

الحشد الشعبي يرفض ضم النجيفي لهيأته 
ويطالب بتوسيع مهامه في معركة الموصل

كتلة  لت�ضكيل  م�ضاع  عن  االأحد،  النيابية،  اال�ضالح  جبهة  ك�ضفت  بغداد_متابعة: 
�ضيا�ضية جديدة ت�ضم اأكرث من 20 نائبا، م�ضرية اإىل وجود اجتماعات وحوارات جترى 
بهذا ال�ضدد، يف حن اأكدت اجلبهة اأنها �ضتوا�ضل ك�ضف ملفات الف�ضاد مع بدء الف�ضل 

الت�رشيعي للربملان.
النائب عن اجلبهة ا�ضكندر وتوت قال يف ت�رشيح له ، اإن “هناك حوارات جترى داخل 
جبهة االإ�ضالح على م�ضتوى ثنائي و�ضبه جماعي لت�ضكيل كتلة �ضيا�ضية ت�ضم جميع 
نواب اجلبهة من امل�ضتقلن"، م�ضريا اإىل اأن "عدد النواب اع�ضاء اجلبهة �ضيناهز ال�20 
نائبا". وا�ضاف وتوت ، اإننا مل�ضنا من خالل احلوارات واللقاءات وجود رغبة من نواب 

ينتمون الحزاب خمتلفة لالن�ضمام للكتلة اجلديدة.
االأوىل  اجلل�ضة  عقد  قبيل  اجتماعا  �ضتعقد  اجلبهة   ، اأن  وتوت  او�ضح  اآخر  جانب  من 
للف�ضل الت�رشيعي املقبل لرتتيب ملفات الف�ضاد التي �ضتدفعها اجلبهة اإىل هياأة رئا�ضة 

جمل�ش النواب.

بغداد_متابع��ة: اكدت كتلة االأحرار، االأحد، اإ�رشارها عل��ى ا�ضتجواب ثالثة وزراء 
واملفو�ضي��ة العليا امل�ضتقل��ة لالنتخابات بع��د ا�ضتنئاف جمل�ش الن��واب جل�ضاته 
الت�رشيعي��ة ، يف ح��ن اأ�ض��ارت اإىل اإن هن��اك وزي��را رابع��ا �ضيك��ون م��ن �ضم��ن 

امل�ضتجَوبن ولكن هناك حتفظات على ا�ضمه.
النائب��ة ع��ن الكتلة اإقبال الغرابي يف ت�رشيح لها قال��ت ان "كاًل من وزير الرتبية 
حمم��د اقبال ال�ضي��ديل ووزيرة ال�ضح��ة عديلة حمود ووزير الزراع��ة فالح زيدان 
ومفو�ضي��ة االنتخاب��ات امل�ضتقلة �ضيت��م ا�ضتجوابهم داخل قب��ة الربملان من قبل 

كتلة االأحرار على خلفية �ضبهات ف�ضاد تتعلق باإدارتهم لهذه الوزارات".
 واأو�ضحت، اإن كل ما يتعلق بهم من ملفات ووثائق و�ضهادات و�ضعت على طاولة 
رئي���ش جمل�ش النواب �ضليم اجلبوري لغر�ش االط��الع عليها ومن ثم حتديد موعد 

ا�ضتجوابهم.
وتابع��ت، ان هن��اك وزي��را رابعا �ضيلتحق برك��ب الوزراء امل�ضتجوب��ن بعد اكمال 
ملفاته وكل ما يتعلق به ولكن هناك حتفظات على ذكر ا�ضمه من قبل الكتلة حلن 

اكمال كل موافقات اال�ضتجواب.

 ، جعفر  حممد  جا�ضم  الوطني  التحالف  عن  النائب  ك�ضف  نيوز:  بغداد_اجلورنال 
االحد ، عن رف�ش قيادات احل�ضد ال�ضعبي �ضم حر�ش نينوى اىل هياأة احل�ضد ال�ضعبي،
جعفر يف ت�رشيح  ل�)اجلورنال نيوز( قال، ان ” قيادات احل�ضد ال�ضعبي اجتمعت مع 
رئي�ش الوزراء القائد العام للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي وجرى بحث �ضم ابناء 
ال�ضعبي”،  ال�ضبك والرتكمان اىل �ضفوف احل�ضد  الع�ضائر وحر�ش نينوى وف�ضائل 
وا�ضار اىل ان “االجتماع ناق�ش كذلك م�ضاألة تو�ضيع حماور القتال للح�ضد ال�ضعبي 

وعدم اقت�ضارها على املحور الغربي”.
للهياأة  النجيفي  اثيل  �ضم  رف�ضها  العبادي  ابلغت  احل�ضد  قيادات  ان  وا�ضاف، 
اىل  نينوى  حر�ش  قوات  دمج  حول  معار�ضة  ت�ضجيل  يتم  مل  حن  يف  القيادية 
ا�ضارت يف وقت �ضابق اىل اتخاذ  ال�ضعبي. وكانت م�ضادر مطلعه  �ضفوف احل�ضد 
رئي�ش الوزراء القائد العام للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي قرارا ب�ضم قوات حر�ش 

نينوى الذي يقوده حمافظها ال�ضابق اثيل النجيفي لهياأة احل�ضد ال�ضعبي.
يف حن اكد الناطق الر�ضمي با�ضم مكتب رئي�ش الوزراء �ضعد احلديثي يف ت�رشيح 
للبلد ويقاتلون منذ بداية  �ضحفي ان” منت�ضبي حر�ش نينوى عراقيون ووالوؤهم 
عمليات حترير املو�ضل مع القوات العراقية” ، م�ضريا اىل ان “عدداً منهم يتلقون 

رواتب من احلكومة العراقية”.

يلدريم : وجود العمال الكوردستاني في سنجار ونشاطاته هناك غير مقبولة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

فتحت زيارة رئي�س 
احلكومة الرتكية، بن علي 

يلدرمي، اإىل بغداد الباب 
اأمام عودة التقارب بني 
البلدين، خ�صو�صًا بعد 
اإعالن رئي�س احلكومة 

العراقية، حيدر العبادي، 
التو�صل اإىل اتفاق ب�صاأن 

�صحب القوات الرتكية من 
مع�صكر بع�صيقة �صمايل 

املو�صل.

بغداد_خاص

االنتخابات  يف  الفريقن  بن  اخل��الف  وجت��دد 
ال�ضدر  حتالف  عندما   2014 عام  الت�رشيعية 
اإبعاده من  املالكي، وجنحوا يف  احزاب �ضد  مع 
العبادي  حيدر  احلزب  يف  زميله  ل�ضالح  ال�ضلطة 

رئي�ش الوزراء احلايل.
املحلية  ال�ضيا�ضية  االأو���ض��اط  تن�ضغل  واالآن 
م�ضتقبل  ما  خطر،  �ضوؤال  عن  باالإجابة  والدولية 
من  االنتهاء  بعد  ال�ضيعي  البيت  داخل  ال�رشاع 

تنظيم "داع�ش"؟.
�ضاهمت  داع�ش  �ضد  احلرب  ان  مراقبون  ويوؤكد 

االأح��زاب  توحيد  يف  املا�ضين  العامن  طيلة 
 ، ال�ضعبي  احل�ضد  ق��وات  يف  ال�ضيعية  والف�ضائل 
ولكن اقرتاب هذه احلرب من نهايتها يثري القلق 
املحافظات  يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضتقبل  م�ضري  حول 

اجلنوبية والو�ضطى .
ال��رئ��ا���ض��ات ال��ث��الث يف ال��ع��راق )اجل��م��ه��وري��ة، 
تاأجيل  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ت  وال���ربمل���ان(  احل��ك��وم��ة، 
 2018 عام  اىل  املحافظات  جمال�ش  انتخابات 
ي�ضتطيع  لن  مدن  على  "داع�ش"  �ضيطرة  ب�ضبب 
اإىل  باالإ�ضافة  االق��رتاع،  يف  امل�ضاركة  �ضكانها 
من  يتمكنوا  لن  مدنهم  عن  النازحن  مالين 
باملعركة  احلكومة  ان�ضغال  وكذلك  االنتخاب، 

قد  االنتخابات  تاأجيل  ولكن  املتطرفن.  �ضد 
ي�ضعى   ، جديدة  �ضيا�ضية  �رشاعات  اإىل  ي��وؤدي 
ائتالف "دولة القانون" القريب من قوات "احل�ضد 
احلالية  املحافظات  تغيري جمال�ش  ال�ضعبي" اىل 
ال�ضدري  التيار  ي�ضعى  بينما  االنتخابات،  قبل 

وحلفاوؤه للحفاظ على االأو�ضاع الراهنة.
والتطور اجلديد يف امل�ضهد ال�ضيعي هو اإن ف�ضائل 
 2014 ع��ام  بعد  ت�ضكلت  التي  ال�ضعبي  احل�ضد 
�رش�ضة  م��ع��ارك  وخا�ضت  "داع�ش"،  ملحاربة 
وجنحت يف حترير العديد من املدن باتت متتلك 
واأ�ضبحت  �ضيا�ضية،  وطموحات  �ضعبيا  نفوذا 
تراجعت  ال��ت��ي  التقليدية  ل��الأح��زاب  مناف�ضا 

هذه  ال�ضيعة  الناخبون  يحّمل  اذ  كثريا،  �ضعبيتها 
االحزاب م�ضوؤولية الفقر والبطالة يف مدنهم بعد 

.2003
�ضتكون  املقبلة  االنتخابات  ان  املوؤكد  ال�ضيء 
االأكرث اأهمية وخطورة منذ عام 2003، فهو اول 
التناف�ش  ان  كما  "داع�ش"،  بعد  �ضيجري  اقرتاع 
من  اأق�����ض��ى  �ضيكون  املحافظات  مقاعد  على 
مقبل  العراق  الن  الربملان  مقاعد  على  التناف�ش 
املحافظات  قانون  عرب  مركزي  ال  نظام  على 
امنية  ال�ضلطات املحلية �ضالحيات  الذي �ضيمنح 
و�ضيا�ضية واإدارية واقت�ضادية اأو�ضع من احلكومة 

يف بغداد.
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