
الوزارة  اأن  الأربعاء،  الزهريي،  ح�سني  العدل  وزارة  وكيل  اأكد 
�ساأنها  التي من  الت�رشيعية والإجرائية  الآليات  اتخاذ  با�رشت 
ملقا�ساة  الوروب��ي  الحت��اد  دول  مع  التعاون  �سبل  تعزز  ان 

عنا�رش داع�ش عن اجلرائم التي ارتكبوها يف العراق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته "اجلورنال"، اإن "الزهريي �سارك 
الرهابية  داع�ش  عنا�رش  مبحاكمة  اخلا�سة  العمل  ور�سة  يف 
ت�رشين   10  9- من  للمدة  بروك�سل  البلجيكية  العا�سمة  يف 
اتخذتها  التي  الإجراءات  اأهمية  اإىل  الأول اجلاري، ونوه فيها 
حقوق  جم��ال  يف  الدولية  الل��ت��زام��ات  ملف  بنقل  احلكومة 

الإن�سان اإىل وزارة العدل".
اأن  ال��وزارة،  بيان  بح�سب  بالور�سة،  كملته  يف  الزهريي  وبني 
للتعامل  روؤية  الحداث لطالق  تلك  بداية  منذ  �سعت  "الوزارة 
مع جرائم داع�ش مبنية على اأ�س�ش �سمان الخت�سا�ش الوطني 
الق�ساء  واإن�ساء حماكم متخ�س�سة �سمن ولية  يف املحاكمة 
فيها  حترتم  اآلية  وفق  الدويل  املجتمع  مع  والتعاون  العراقي 
التزاماتها  الأخرى  الدول  تنفذ  ان  �سمان  مع  املقومات،  تلك 

مبوجب القانون الدويل وقرارات جمل�ش الأمن ذات ال�سلة".
وثمن الزهريي "جهود وزارة العدل و�سعيها احلثيث يف التعاون 
مع املوؤ�س�سات احلكومية الخرى لو�سع روؤية وا�سحة انعك�ست 
يف قرار جمل�ش المن املرقم ٢٣٧٩ ل�سنة ٢٠١٧، والذي ميثل 
بحد ذاته اأمنوذجًا رائعًا للتعاون الدويل يف حماكمة عنا�رش 

داع�ش الرهابي عن جرائمه".

العراق يتجه نحو محاكمة عناصر داعش دوليًا
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بغداد_ الجورنال

انقسام حاد في كردستان جراء العقوبات وقوى دولية ترى أن إبعاد بارزاني هو الحل إلنهاء أزمة االستفتاء الجبوري وحمودي يبحثان سبل إيجاد 
وسائل للخروج من أزمة االستفتاء

القوات األمنية تبدأ عمليات تعرضية ضد 
مواقع “داعش” غربي األنبار

نائبة: بعض الكتل تحاول ضمان فوزها في االنتخابات 
عبر دس أعضاء تابعين لها في المفوضية

رئي�ش  مع  اجلبوري،  �سليم  النواب  جمل�ش  رئي�ش  بحث   : اجلورنال  بغداد_ 
املجل�ش العلى ال�سالمي العراقي همام حمودي �سبل ايجاد و�سائل للخروج 
"اجلورنال"  تلقته  الربملان  رئي�ش  ملكتب  بيان  ونقل  ال�ستفتاء.  ازمة  من 
انه ، جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ش م�ستجدات الو�ساع ال�سيا�سية يف البلد، 
حالة  انهاء  و�رشورة  العالقة،  امل�ساكل  حلل  الطراف  بني  التعاون  و�سبل 
ال�سعب  يجنب  ومبا  الد�ستورية  الط��ر  �سمن  واملركز  القليم  بني  التوتر 
التطرق اىل معاجلة ازمة  العراقي بكل مكوناته اي خطر او تهديد ،كما مت 
اجلانبان  واتفق  املجتمعية.  امل�ساحلة  وملف  املناطق  واعمار  النازحني 
على اهمية التم�سك بامل�سارات ال�سيا�سية وحماولة ايجاد حلول داخلية لكل 
امل�ساكل، وال�سعي خللق مناخ م�ستقر ميكن من خالله تفعيل جوانب التنمية 

القت�سادية.

النبار  حمافظة  جمل�ش  يف  المنية  اللجنة  رئي�ش  اأعلن  متابعة:  بغداد_ 
نعيم الكعود النمراوي، الربعاء، بدء عمليات تعر�سية ملواقع “داع�ش” يف 
القوات لتحرير تلك  ا�ستعداد  ق�ساءي راوه والقائم غربي املحافظة، موؤكدا 
املناطق. وقال النمراوي يف ت�رشيح �سحفي، اإن “القوات المنية والقوات 
ال�ساندة لها على امت ال�ستعداد لتحرير ق�ساءي راوه والقائم غربي النبار 
“. وا�ساف النمراوي ان  بالتزامن مع النتهاء من معارك حترير احلويجة 
نتيجة  والنك�سار  الفو�سى  من  حالة  تعي�ش  الجرامية  داع�ش  “ع�سابات 
الهزائم املتالحقة لعنا�رش التنظيم الجرامي يف املو�سل واحلويجة وعنه 
اقتحام  تروم  التي  الع�سكرية  القطعات  بوجه  ال�سمود  على  قدرته  وعدم 
القاطع الغربي للمحافظة”. واو�سح النمراوي، اأن “القوات المنية والقوات 
ال�ساندة لها بداأت بعمليات تعر�سية على معاقل التنظيم الجرامي القريبة 
ج�ش  اىل  تهدف  خطوة  يف  والقائم  راوه  ق�ساءي  يف  ارتكازه  مناطق  من 

نب�ش خطوط �سد جمرمي داع�ش قبيل عملية اقتحام معاقله”.

العبايجي،  ���رشوق  امل��دين،  التحالف  عن  النائبة  اك��دت  متابعة:  بغداد_ 
كانوا  لالنتخابات  امل�ستقلة  املفو�سية  لع�سوية  املتقدمني  ان  الربعاء، 
ا�ستبعدتهم وفر�ست مر�سحيها، م�سيفة  مقتدرين وم�ستقلني، لكن الحزاب 

ان تو�سيع مقاعد املفو�سية ياأتي لإر�ساء البقية.
وقالت العبايجي يف ت�رشيح �سحفي ان" املتقدمني اىل ع�سوية املفو�سية 
الحزاب  ولكن  وم�ستقلني  مقتدرين  ا�سخا�سا  كانوا  لالنتخابات  امل�ستقلة 
عالمات  من  الكثري  وعليهم  نعرفهم  الذين  مر�سحيها  وفر�ست  ا�ستبعدتهم 
ال�ستفهام" مبينة ان "ق�سية اختيار اع�ساء مفو�سية النتخابات ل تقبل 

النقا�ش لن الت�سيي�ش وعدم النزاهة وا�سحة منذ البداية".
من  لالنتخابات  امل�ستقلة  املفو�سية  مقاعد  و�ّسعت  "الحزاب  ان  وتابعت 
له  وع�سوا  ح�سة  يريد  الكل  لن  تكفي  لن  الن  وحتى  البقية  ار�ساء  اجل 
يف املفو�سية، وهناك بع�ش املكونات تطالب اي�سا مبقعد يف املفو�سية" 
م�سرية اىل ان "بع�ش الكتل ال�سيا�سية تريد ان ت�سمن الفوز يف النتخابات 

املقبلة من خالل مفو�سني تابعني لها يف داخل املفو�سية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ك�شف ائتالف “دولة القانون” 
الذي يتزعمه نائب رئي�س 

اجلمهورية ” نوري املالكي”، 
الأربعاء، عن ح�شول الربملان 
العراقي على وثائق من اإقليم 

كرد�شتان باأ�شماء النواب الكراد 
امل�شوتني” بنعم” لنف�شال 

اإقليم كرد�شتان “. وقالت النائبة 
عن الئتالف” ابت�شام الهاليل” 
يف ت�شريح لـ»اجلورنال نيوز« 

ان”  الربملان العراقي ح�شل 
على  وثائق ر�شمية ومقاطع 

فيديو لنواب كرد �شوتوا بنعم  
لالنف�شال الذي جرى يف اإقليم 

كرد�شتان و�شرت�شل الوثائق اىل 
املحكمة الحتادية  لف�شل النواب 

املخالفني  للد�شتور العراقي “.

الكتل  من  �سيطلب  العراقي  الربملان   ” ان  واأ�سافت 
غري  جدد  بنواب  امل�سوتني  النواب  تعوي�ش  الكردية 
م�سوتني يف ال�ستفتاء ويف حال رف�ش الكتل الكردية 
دون  من  عليه  هو  ما  على  احل��ال  يبقى  ن��واب  تر�سيح 

تعوي�ش النواب الكراد يف الربملان “.
وعن زيارة رئي�ش الربملان �سليم اجلبوري اىل كرد�ستان 
القانونية  اللجنة  يف  ع�سو  وه��ي  الهاليل  اأو�سحت 
“زيارة اجلبوري فردية ول تعك�ش موقف  ان  النيابية، 
بجميع  م�رّش  الربملان  ان  خ�سو�سا  العراقي  الربملان 
جتاه  احلكومية  الإجراءات  تطبيق  على  ال�سيا�سية  كتله 

الإقليم “.
وكانت م�سار نيابية، ك�سفت عن اأ�سماء النواب الكراد 
ال�  يف  جرى  الذي   كرد�ستان،  با�ستفتاء  �ساركوا  الذين 
الدويل  الرف�ش  من  الرغم  على  املا�سي  اأيلول  من   25
والقليمي واملحلي، موؤكدة ان النواب الت�سعة �سيتم رفع 
ل�  امل�سادر  وقالت  الحتادية.  املحكمة  اىل  ا�سمائهم 
»اجلورنال نيوز«، ان “النواب الت�سعة هم )عادل نوري، 
العزيز  عبد  اجلاف،  ا�سواق  جنيب،  جنيبة  دخيل،  فيان 
ح�سن، اريز عبد اهلل، �سامل ال�سبكي، عرفات كرم، �سخوان 
عبد اهلل(”. وكانت اللجنة امل�سكلة ملتابعة قرار الربملان 
بخ�سو�ش النواب امل�ساركني با�ستفتاء كرد�ستان انهت 
جمل�ش  اىل  اكراد  لنواب  اأ�سماء  ت�سعة  ورفعت  تقريرها، 
من  الحت��ادي��ة.  املحكمة  اىل  ترفع  ث��م  وم��ن  ال��ن��واب 
ملجل�ش  طلبًا  العليا  الحتادية  املحكمة  ردت  جانبها، 
املوقف  عن  والفتوى  ال���راأي  باعطاء  يتعلق  ال��ن��واب 
كورد�ستان،  اقليم  ا�ستفتاء  يف  امل�ساركني  النواب  من 
موؤكدة اأن ذلك لي�ش من اخت�سا�سها الوارد يف الد�ستور 

وقانونها بالرقم )30( ل�سنة 2005.
بيان  يف  ال�ساموك  اإيا�ش  العالمي  املكتب  مدير  وقال 
العليا تلقت  “املحكمة الحتادية  اإن  تلقته »اجلورنال« 

بيان الراأي والفتوى من جمل�ش النواب عن املوقف من 
ومدى  كورد�ستان،  اقليم  ا�ستفتاء  يف  ن��واب  م�ساركة 
خمالفة ذلك لليمني الد�ستورية املن�سو�ش عليها ح�سب 

املادة )50( من الد�ستور”.
وتابع اأن “املحكمة وجدت بالرجوع اإىل اخت�سا�ساتها 
الد�ستور،  م��ن   )93( امل���ادة  يف  عليها  املن�سو�ش 
 ،2005 ل�سنة   )30( رق��م  قانونها  من   )4( وامل���ادة 
التي حت�سل بني احلكومة  الف�سل يف املنازعات  وهي 
وكذلك  واملحافظات  القاليم  وحكومات  الحتادية 
بقية املنازعات املن�سو�ش عليها يف الفقرات )ثالثًا- 
من  يكون  وذلك  الد�ستور،  من   )93( املادة  من  ثامنًا( 
خالل دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي 

املرافعات  2005، ووفق احكام قانون  ل�سنة   )1( رقم 
املدنية رقم )83( ل�سنة 1969”. واأو�سح اأن “املحكمة 
الخت�سا�سات  تلك  متار�ش  اأنها  قرارها  يف  ذك��رت 
على  الرقابة  وهي  الرئي�سية  اخت�سا�ساتها  جانب  اإىل 
ن�سو�ش  وتف�سري  النافذة  والنظمة  القوانني  د�ستورية 
الد�ستور املن�سو�ش عليها يف الفقرتني )اأوًل( و )ثانيًا( 
بالن�سبة  الم��ر  وك��ذا  الد�ستور،  من   )93( امل��ادة  من 
انفًا”.  اليه  املنوه  قانونها  يف  الورادة  لخت�سا�ساتها 
لي�ش  اأن��ه  اأك��دت  العليا  الحتادية  “املحكمة  اأن  وبني 
املوقف  يف  والفتاء  ال��راأي  اعطاء  اخت�سا�ساتها  من 
جهات  تخت�ش  حيث  النواب،  جمل�ش  كتاب  مو�سوع 
الوقائع  هذه  مثل  يف  والفتاء  الراأي  اعطاء  يف  اخرى 

عدم  جهة  من  الطلب  رد  قررت  عليه  وبناء  واملواقف، 
الربملانية  اللجنة  رئي�ش  اأك��د  كما  الخت�سا�ش”. 
النواب  النواب بخ�سو�ش  قرار جمل�ش  املكلفة مبتابعة 
ان  الزيدي،  كامل  كرد�ستان،  ا�ستفتاء  يف  امل�ساركني 
النواب  جمل�ش  طلب  العليا،  الحت��ادي��ة  املحكمة  رد 
امل��وق��ف من  ع��ن  وال��ف��ت��وى  ال���راأي  ب��اإع��ط��اء  املتعلق 
لن  كرد�ستان،  اإقليم  ا�ستفتاء  يف  امل�ساركني  النواب 
�سحفي،  ت�رشيح  يف  الزيدي  وق��ال  عقوبتهم.  يبطل 
رئي�ش  ت�ساوؤل  على  ردت  الحت��ادي��ة  "املحكمة  اإن 
ح�رشوا  الذين  بخ�سو�ش  املتخذ  الجراء  عن  املجل�ش 
ال�ستفتاء"، مبينا ان "اجلواب كان ب�سورة عامة حول 

انه ل يوجد قانون لال�ستفتاء".

الذين  اللجنة ل يزال موجودا بحق  "تقرير  ان  واأ�ساف 
حر�سوا وروجوا لنف�سال كرد�ستان، وهم ت�سعة نواب، 

خلرقهم املواد الد�ستورية ومواد قانون العقوبات".
الوطني حممد  التحالف  النائب  �سياق منف�سل عَد  ويف 
ال�سيهود، املبادرات واحلوارات مع النف�ساليني بانها 
م�سا�ش بهيبة الدولة وموؤ�س�ساتها ول متثل ال ا�سحاب 

الجندات امل�سبوهة.
وقال ال�سيهود يف بيان تلقته »اجلورنال« ان “قرارات 
املحكمة  وكذلك  الحتادية  واحلكومة  النواب  جمل�ش 
غري  ب���ارزاين  ا�ستفتاء  جت��اه  ج��دا  وا�سحة  الحت��ادي��ة 
الد�ستوري وغري القانوين ، حيث مت التاأكيد على احلفاظ 
على وحدة العراق ار�سا و�سعبا واحرتام الد�ستور الذي 
ثم  ومن  العراقي،  ال�سعب  مكونات  جميع  عليه  وقعت 
ال�ستفتاء  بالغاء  ال  النف�ساليني  مع  ح��وار  ل  فانه 
والقانون  الد�ستور  مظلة  حتت  يكون  وان  النف�سايل 

وهذا ما اكدته املرجعية الدينية الر�سيدة “.
خروقات  ارتكبت  العراق  �سمال  “مناطق  ان  وا�ساف 
�سيا�سية واقت�سادية وامنية ل ميكن ال�سكوت عنها ومن 
�سمال  على  الحتادية  احلكومة  �سيطرة  ب�سط  فان  ثم 
وال�ستقرار  المن  لتحقيق  ملحة  �رشورة  باتت  العراق 

والق�ساء على الف�ساد واملف�سدين”.
التي  ال�سخ�سية  وامل��ب��ادرات  “التحركات  ان  وتابع 
الدولة  موؤ�س�سات  متثل  ل  امل�سوؤولني  بع�ش  بها  قام 
و�سلطاتها ، كما ل متثل ارادة ال�سعب العراقي الراف�ش 
ترتبط  �سيا�سية  اجندات  هي  وامنا  التق�سيم،  مل�ساريع 
ان  اعتبار  على  وفئوية،  وطائفية  حزبية  مب�سالح 
بانهم  جماهريهم  يوهموا  ان  يحاولون  ال�سا�سة  هوؤلء 
اأنهم  حني  يف  والتهدئة،  ال�سالح  اج��ل  من  ذاهبون 
وعقارات  با�ستثمارات  تتعلق  �سيا�سية  �سفقات  لديهم 
وارتباطات بعنا�رش ارهابية و�سدامية واخرى مطلوبة 
ان  منهم  الخر  البع�ش  يريد  بينما   ، العراقي  للق�ساء 

يكون بي�سة القبان يف خ�سم الزمات املفتعلة “.

ما بين البرلمان وتملص المحكمة االتحادية... ما هو مصير النواب الكرد المصوتين بـ”نعم” لالنفصال؟
بغداد_ خاص

ان"  اأك��د  املو�سوي  جا�سم  ال�سيا�سي  املحلل  1:لكن 
م�سعود  ولي��ت��ه(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ش 
واي  "ميلي�سياته"  مع  العراق  �سمال  اختطف  بارزاين 
اأون��ه  �سيما  ل  ب���ارزاين  رحمة  حتت  �سيكون  مر�سح 
اأ�س�ش املجل�ش ال�سيا�سي الكردي �سيء ال�سيت ".  وقال 
املو�سوي يف ت�رشيح خا�ش ل� »اجلورنال نيوز« ان” 
غري  �سورية  حالة  ال��ع��راق  �سمال  يف  يجري  ما  كل 
مر�سح  كل  وان  احلقيقية  الدميقراطية  تنايف  واقعية 
واأ�ساف   ." ب��ارزاين  �سلطة  حتت  �سيكون  الإقليم  يف 
ان" تنحي بارزاين عن من�سب رئا�سة الإقليم �سيعك�ش 
�سورة للمجتمع الدويل باأن ا�ستفتاءه �رشعي و�سفاف 
وانه م�ستعد للتنحي مقابل الدولة لكن احلقيقة خمتلفة 
الأ�سا�سية  املوارد  على  ي�سيطر  بارزاين  وان  خ�سو�سا 
يف الإقليم ومن ثم يعّد نف�سه الرجل الأول ".   ودفعت 
العراق  �سمال  يف  لال�ستفتاء  املعار�سة  التغيري  حركة 
توفيق"  "حممد  هو  الكردية  للرئا�سة  مناف�سًا  مر�سحًا 
وتفاقم  ال�رشعي.  غري  احلايل  الإقليم  رئي�ش  عن  بدياًل 
اإجراء  العراق بعد  اإقليم كرد�ستان  ال�سيا�سي يف  التوتر 
والذي  املا�سي  الأ�سبوع  النف�سال  ب�ساأن  ال�ستفتاء 
العراقية  احلكومة  قبل  من  �سديدة  اعرتا�سات  واجه 
ومن  العراقي  ال�سعب  مكونات  ومعظم  اجل��وار  ودول 
وقبيل  الإقليم.  داخل  كردية  وحركات  اأح��زاب  بينها 
الكردية  الأح���زاب  بع�ش  ا�سطفت  ال�ستفتاء  اإج��راء 

تطالب  كانت  اأو  لال�ستفتاء  معار�سة  كانت  التي 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  جانب  اإىل  بتاأجيله 
"م�سعود  وليته  املنتهية  الإقليم  رئي�ش  يتزعمه  الذي 
من  طائفة  اأث��ار  ما  لالنف�سال،  واملتحم�ش  بارزاين" 
ظل  يف  لالإقليم  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  ب�ساأن  الت�ساوؤلت 
الكرد�ستاين  الوطني  الحت��اد  ويوؤكد  املتغريات.  هذه 
احقية تر�سيح �سخ�سيات كردية بدًل عن رئي�ش الإقليم 
"غري ال�رشعي" �رشيطة ان يحظى املر�سح مبقبولية من 
اأع�ساء الربملان الكردي ". وقالت النائبة عن الحتاد 
ت�رشيح  يف  دلري  �سيخ  ري��زان  الكرد�ستاين،  الوطني 
اإقليم  رئي�ش  تغيري  ان”  نيوز«  »اجلورنال  ل�  خا�ش 
ت�سويت  اىل  يحتاج  وليته(”  )املنتهية  كرد�ستان 
اأي  تر�سيح  احقية  اىل  م�سرية  الكرد�ستاين،  الربملان 
�سخ�سية كردية حتظى مبقبولية �سيا�سية يف الإقليم ".

الربملان  اوليات  من  الإقليم  رئا�سة  ان”  واأ�سافت 
بعد  كرد�ستان  يف  املتعلقة  الق�سايا  وح�سم  الكردي 
حتالف  رئي�ش  �سالح  برهم  اأك��د  ب��دوره،   ." انعقاده 
اأو�سال  والظلم  الف�ساد  اأن  وال��ع��دال��ة  الدميقراطية 
ر�سالة  يف  وقال  املرحلة.   هذه  اىل  كرد�ستان  اإقليم 
حتالفه  اإن  ال�سيا�سية،  والأط���راف  املواطنني  اىل  له 
الإقليم  يف  املقبلة  الت�رشيعية  النتخابات  �سيخو�ش 
ومعاجلة  ال�سيا�سية  العملية  م�سار  ت�سحيح  بهدف 
املراكز  بع�ش  �سيا�سة  اأن  موؤكدا  الراهنة،  الأو�ساع 
اىل  اإقليم كرد�ستان  اأو�سلت  بالنتقائية  التي و�سفها 
من  الرغم  على  اأن��ه  اىل  �سالح  واأ�سار  املرحلة.  هذه 

امل�سوؤولني  بع�ش  بني  النظر  وجهات  يف  الختالف 
والأطراف ال�سيا�سية ال اأنهم اتفقوا على احتكار جميع 
ال�سلطات والقرارات وقوت ال�سعب، واأن هذه ال�سيا�سات 
�ستوؤدي اىل تعقيد امل�سهد وتدهور الأو�ساع املعي�سية 
حتالفه  اأن  واأو�سح  كرد�ستان.  اإقليم  يف  للمواطنني 
املحا�س�سة  ونظام  والف�ساد  الظلم  لإنهاء  �سي�سعى 
للمواظفني  ال��روات��ب  ادخ���ار  نظام  واإل��غ��اء  احلزبية 
وبالعودة  �سيا�سية.  طبقة  قبل  من  الأ�سواق  واحتكار 
ان"  اكد  فقد  املو�سوي  جا�سم  ال�سيا�سي  املحلل  اإىل 
خمطط  ك�سفت  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب 
م�سعود  ولي��ت��ه(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ش 
بارزاين لل�سيطرة على الإقليم فراحت تعمل على عزله 
املو�سوي  وقال  ال�ستفتاء".  نتائج  على  اإ���رشاره  بعد 
ان"الأحزاب  نيوز«  »اجلورنال  ل�  خا�ش  ت�رشيح  يف 
الدولية  القطيعة  الكردية ت�سعى لعزل بارزاين م�ستغلة 
�سانحة  الفر�سة  اأن  اىل  النتباه  لفتًا  له،  والوطنية 
الكرد�ستاين.  الوطني  الحت��اد  من  �سخ�سية  لتن�سيب 
و�سعه  اىل  العراق  يعيد  ب��ارزاين  عزل  ان"  واأ�ساف 
الطبيعي خ�سو�سا وان جميع الأحزاب الكردية راف�سة 
ب�سكل قاطع ال�ستفتاء ونتائجه بعد التذمر ال�سعبي يف 
وجود  اىل  اإ�سافة  القت�سادية  الزمة  ب�سبب  الإقليم 
واأ�سار   ." القليم  ع�سكري يف  تدخل  من  كردية  خ�سية 
املو�سوي اىل ان" بارزاين يعي�ش يف عزلة بعد ا�ستقبال 
لال�ستفتاء".  املعار�سني  النواب  العراقية  احلكومة 
و�سلط نا�سطون يف مواقع التوا�سل الجتماعي ال�سوء 

�سحة  واي�سا  امل�سبوقة  وغري  احلادة  الغذاء  ازمة  على 
الوقود وارتفاع ا�سعاره ب�سبب اغالق املنافذ احلدودية 
اإ�سافة اىل قرارات احلكومة  الإقليم ودول اجلوار  بني 
اجراه  الذي  ال�ستفتاء  على  رداً  بغداد  يف  الحتادية 
م�سعود  ولي��ت��ه(  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ش 
بارزاين.   واأكد النا�سطون ان” حمافظتي اأربيل ودهوك 
هما  الإقليم  يف  احلاكم  احلزب  ل�سيطرة  اخلا�سعتني 
ا�سواق  وباتت  الأخرى  املحافظات  الأكرث ت�رشرا بني 
حتديد  الرتكية  احلكومة  واأعلنت   . مهددة  املحافظات 
تنحي  منها  العراق  �سمال  مع  املنافذ  لفتح  ���رشوط 
م�سعود  ولي��ت��ه(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ش 
مراقبون  ويرى    ." ال�ستفتاء  نتائج  واإلغاء  ب��ارزاين، 
ان التجارب ال�سابقة اثبتت اأن اخلالفات ال�سيا�سية يف 
الإقليم اإزاء الكثري من الق�سايا و�سلت يف مدد �سابقة 
اإىل حد القطيعة ب�سبب رف�ش العديد من الأحزاب بقاء 
قد  القانونية  وليته  اأن  باعتبار  ال�سلطة  يف  ب��ارزاين 
انتهت منذ مدة طويلة، بالإ�سافة اإىل اأن هذه الأحزاب 
بالهيمنة  بارزاين  وتتهم  والإق�ساء  بالتهمي�ش  ت�سعر 
على مقدرات الإقليم. وتعد رئا�سة الإقليم من امل�سائل 
املعقدة والتي ازدادت تعقيداً بعد اإ�رشار بارزاين على 
مقدمتها  ويف  الأخ��رى  فالأحزاب  بال�سلطة.  التم�سك 
"جالل  بزعامة  الكرد�ستاين  الوطني  الحت��اد  ح��زب 
بتنحي  تطالب  "كوران"  التغيري  وحركة  طالباين" 
الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف  انتخابات  واإجراء  بارزاين 

املقبل لت�سمية الرئي�ش القادم لالإقليم.
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