
يتذوقوا  مل  اأن��ا���س  م��ك��ان،  ك��ل  يف  يغلون  جتدهم 
عن  ليخففوا  تلوعا  يتقلبون  فهم  ال��ن��وم،  ح��اوة 
اأزمة  الطق�س،  حرارة  ترتفع  فيما  وعوائلهم  اأنف�سهم 
عودة  لكن  العراق،  يف  جديداً  اأم��راً  لي�ست  الكهرباء 
"ا�سطوانة  املتزامن مع رم�سان جعل منها  ال�سيف 

م�رشوخة" اجلميع مرغمون على �سماع مربراتها. 
ال�ستقبال  العام  دول  يف  املواطنون  ي�ستعد  بينما 

االأمر  يبدو  املميزة،  احلارة  باأجوائه  ال�سيف  ف�سل 
خمتلفا عند اأقرانهم يف العراق، فهنا ينح�رش تفكري 
املولد  اىل  للدفع  امل��ال  تدبر  كيفية  يف  االإن�سان 
العوائل  واأرب��اب  والتلوث"،  االإزع��اج  "كثري  االأهلي 
الأطول  كهربائيا  تيارا  �سي�سمنون  كيف  يفكرون 
يف  الأطفالهم،  الهواء  بع�س  ليوفروا  ممكنة  ف��رة 
النوم  اأ�ستطع  "ال  ح��ل.   دون  يتكرر،  يفتاأ  ال  م�سهد 
االأطفال  بكاء  وقع  بال، خ�سو�سا على  يهداأ يل  وال 
الذي  )55 عاما(،  اإبراهيم  من احلر"، يقول �سليمان 

ينطبق حاله على حال اآالف العراقيني الذين �ساقوا 
اإبراهيم  ويلفت  غ�سبهم.   وت�ساعد  بالكهرباء  ذرعا 
حيلة  ميلكون  "ال  اإنهم  ل���»اجل��ورن��ال«،  حديثه  يف 
�سوى �رشاء مهفات م�سنوعة من اخلو�س لعلها تنفخ 
بع�س الهواء لل�سغار"، م�سريا اىل اأنه "يفكر باعتماد 
طريقة بدائية لتربيد املنزل تعتمد على و�سع نبات 
من  بالقليل  ور�سه  ال�سبابيك  على  ال�سوكي  العاقول 
على  "نحن  باردة".    ه��واء  ن�سمات  لتدخل  املياه 
كل حال قادرين ومنلك التجربة الكافية لتزويد كل 

مواطن يف العراق بطاقة جيدة ورخي�سة وم�ستدامة، 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  اأ�سا�س  هو  هذا 
الوقت  يف  هو  بالكهرباء  التزود  وتاأمني  للباد،  
احلا�رش رمبا اأكرب حتدي بالن�سبة اإىل العراق. ونحن 
ال�سيف تخ�سع  الكهرباء ال�سيما يف  �سبكة  اأن  نعلم 
�سيمنز  �رشكة  رئي�س  يقول  هكذا  قوي"،  ل�سغط 
له  ت�رشيح  يف  كيزر  جو  لاإلكرونيات  االأملانية 
يوؤكد اإمكانة توفري طاقة م�ستمرة يف البلد.  وي�سيف 
للكهرباء،  �سنة  بعد  �سنة  احلاجة  "ارتفاع  اأن  كيزر، 

توليد  حمطات  طاقة  من  الرفع  العراق  على  وجب 
موؤكدا  ميغاوات"،  باأربعني   2025 حتى  الكهرباء 
�رشيعا  تزويدا  ت�سمل  جديدة  م�ساريع  "تنفيذ  اأهمية 
وكذلك  تكنولوجية،  وحت�سينات  بالكهرباء  واآمنا 
جتديد �سبكة الكهرباء املوجودة وحت�سينها".  "على 
حا  العراقيون  يجد  مل  عامًا   15 من  اأك��ر  امتداد 
وهم  على  �رشفت  عماقة  وميزانيات  الوعود  �سوى 
غري جمد"، هكذا يقول اخلبري االقت�سادي كرمي عبد 
"مل  اهلل،  عبد  وي�سيف  ل�»اجلورنال«.  حديث  يف  اهلل 

�سوى  العجاف  االأع��وام  هذه  طيلة  العراقيون  يجن 
�سيف"،  كل  احلر  ويعانون  بالظام  ليغرقو  الكام، 
تطاق  ال  التي  االأم��ور  اأك��ر  من  "احلر  اأن  اىل  الفتا 
وتزيد من ع�سبية العراقيني امل�ستعلة اأ�سا، بالتايل 
فاإن الثوران ال�سعبي وارد يف اأية حلظة اإذا مل تتح�سن 
الكهرباء،  ملف  تلكوؤ  ب�سبب  اهلل  عبد  ويعزو  االأمور". 
وهدر  اال�ستثمار  عقود  وف�ساد  االإدارة  "�سوء  اىل 
الدوائر  بني  التن�سيق  �سعف  ذلك  على  زد  الطاقة، 

والوزرارات املعنية بالطاقة". 
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التي  االنتخابات  يف  الرابحة  ال�سيا�سية  الكتل  تتناف�س  فيما 
تنبثق  التي  االكرب  الكتلة  لت�سكيل  اجل��اري  ايار   12 يف  جرت 
لتقدمي  مت�سارعا   نيابيا  حراكا  برز  اجلديدة،  احلكومة  منها 
يف  اج��راوؤه��ا  وع��ادة  االنتخابات  نتائج  يلغي  قانون  مقرح 
الفائزة  ال�سيل�سية  الكتل  توا�سل  فيما  املقبل  االول  كانون 
النائب  ويقول  االكرب.  الكتلة  لت�سكيل  م�ساوراتها  باالنتخابات 
جمموعة  هناك  ان  الكعبي   توفيق  الوطني  االإ�ساح  تيار  عن 
االنتخابات  اإلغاء  لغر�س  ت�سكلت  نائبا   153 ت�سم  نيابية 
االخرية واإقالة اأع�ساء جمل�س املفو�سني. وي�سيف الكعبي ، اإن 
“عمل الربملان ال يزال م�ستمرا حتى نهاية حزيران املقبل ومن 
املمكن عقد اجلل�سات اال�ستثنائية لغر�س متابعة عمل مفو�سية 
جديا  حراكا  ي�سهد  النواب  “جمل�س  اإن  اىل  الفتا  االنتخابات”، 
املفو�سني”.  جمل�س  اأع�ساء  واإقالة  االنتخابات  نتائج  الإلغاء 
وا�سار اىل  اإن “عدد النواب املعر�سني على نتائج االنتخابات 
مكتما  ن�سابا  يحققوا  اأن  املمكن  ومن  نائبا   153 اىل  و�سل 
خال الفرة القادمة”. وتابع اإن “مطالب النواب �ست�سمل اإعادة 
اليدوي  والفرز  العد  عملية  اىل  الذهاب  اأو  االنتخابات  اإج��راء 
واإلغاء نتائج ت�سويت اخلارج”. ويعزز حديث الكعبي بالتحرك 
اجلدي اللغاء نتائج االنتخابات قول النائب جا�سم حممد عندما 
القانونية  اللجنة  نواب  قبل  من  معد  قانون  مقرح  عن  حتدث 
الربملانية يت�سمن عدة فقرات اللغاء نتائج االنتخابات وت�سكيل 
"من  انه  مبينا  الق�ساة"،  من  عدد  من  موؤقت  مفو�سني  جمل�س 
الناحية القانونية من حق جمل�س النواب ا�سدار قانون او قرار 
اللغاء االنتخابات". وح�سلت »اجلورنال « على ن�سخة من وثيقة 
م�رشبة  اعدها جمل�س النواب احلايل، تتحدث عن مقرح الإلغاء 
من  ع�رش  الثاين  يف  اإج��راوؤه��ا  مت  التي  الربملانية  االنتخابات 
اإلغاء  النواب يقرح  الوثيقة، فان جمل�س  اأيار اجلاري. وبح�سب 
اإجراوؤها مع انتخابات جمال�س  االنتخابات الربملانية، واإعادة 
كما  املقبل.  االأول  كانون  �سهر  من   22 ال���  يف  املحافظات 
ت�سعة  بانتداب  االأعلى  الق�ساء  يقوم جمل�س  ان  الربملان  اقرح 
ق�ساة لتويل �ساحيات جمل�س املفو�سني يف املفو�سية العليا 
اإ�سافة اإىل قا�سي لكل مكتب انتخابات  امل�ستقلة لانتخابات، 
املقبل، وحلني  �سهر متوز  االأول من  ابتداء من  يف كل حمافظة 
النتائج النهائية لانتخابات من قبل املحكمة  امل�سادقة على 

االحتادية العليا. وت�سمنت الوثيقة مقرحا باإلغاء العمل بجهاز 
اإقالة  الت�رشيع االلكروين ويكون العد والفرز يدويا، كما اقرح 
ان  اإىل  م�سرية  لانتخابات،  العليا  املفو�سية  جمل�س  اأع�ساء 
املقرح ين�س على اأن ال يعمل باأي قانون يتعار�س مع مقرح 
االأ�سباب املوجبة  ان  اإىل  الوثيقة  واأ�سارت  الوثيقة.  القانون يف 
�سابت  التي  والفنية  القانونية  اخل��روق��ات  هي  املقرح  لهذا 
االلكروين  الت�رشيع  اأجهزة  �ساحية  وعدم  االنتخابية  العملية 
ووفق  اجل��اري.  اأيار   12 يف  جرت  التي  االنتخابات  يف  للعمل 
الربملان  حق  من  ف��اأن  ح��رب،  ط��ارق  القانوين  اخلبري  اخلبري 
الت�سويت على م�رشوع قانون يلغي االنتخابات العامة، وحتديد 
موعد جديد لانتخابات يف حال ثبوت التق�سري، مبيًنا اأن عمل 
الربملان ال يزال نافًذا حتى االأول من متوز املقبل. وقال حرب اإن 
"العملية االنتخابية مت اإجراوؤها وفق القانون الذي �سوَّت عليه 
جمل�س النواب، واالأخري با�ستطاعته اإلغاء نتائج تلك العملية عن 
اإجراء تعديل على ذلك القانون". ويعزز ذلك قول النائب  طريق 
النواب االجتماع مكتمل  "با�ستطاعة جمل�س  ان  الطائي   حممد 
الن�ساب وتقدمي م�رشوع قرار بخ�سو�س املفو�سية والغاء نتائج 
االنتخابات ويكون موقعا من قبل واحد وخم�سني نائبا  ويتم 
الت�سويت عليه باملوافقة ليتم اإقراره والغاء النتائج"، موؤكدا يف 
ال�سيا�سية  بالكتل  ي�سطدم  االمر  "هذا  ان   » ل�»اجلورنال  حديثه 
امل�رشوع  او  الفكرة  هذه  ملثل  ت�سمح  ال  التي  الفائزة  خ�سو�سا 
بالت�سويت يف جمل�س النواب". وتابع الطائي، "ي�ستطيع اع�ساء 
مفو�سية  من  بالطلب  احلالية  الفرة  خ��ال  ال��ن��واب  جمل�س 
واذا حدث  بن�سبة معينة  اليدوي  والعد  الفرز  اعادة  االنتخابات 
التزوير  "اذا ثبت  التزوير"، وتابع  الكثري من  االأمر فيك�سف  هذا 
يقوم جمل�س النواب با�ستجواب املفو�سية وي�سوت على اقالتها، 
والوثائق  ال�سكاوى  ب�سان  للتحقيق  النزاهة  لهيئة  ويحيلها 
الناخبون و منظمات املجتمع املدين و املراقبون،  التي قدمها 
العليا  املفو�سية  واأعلنت  منهم".  املخالفني  باإقالة  يقوم  ثم 
امل�ستقلة لانتخابات، عن الغاء 103 حمطة اقراع لانتخابات 
حيدر  ال��وزاء  رئي�س  واح��ال  حمافظات.  خم�س  يف  الت�رشيعية 
عدم  خلفية  على  النزاهة،  هيئة  اإىل  املفو�سية  جمل�س  العبادي 
اال�ستعانة ب�رشكة فاح�سة ور�سينة للتاأكد من دقة اأجهزة العد 
والفرز، الفتة اىل وجود جهات �سيا�سية ت�سعى ال�ستبدال اأ�سماء 
مر�سحني فائزين بغريهم، وهناك عملية اإ�سافة الأ�سوات كبرية 

لبع�س املر�سحني من اأ�سوات امل�سوتني خارج العراق.

التمور  ا�سترياد  حظر  ال�سورية  اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزارة  ق��ررت  اجلورنال   - بغداد 
ل�سد  يكفي  العراقي  التمر  اأن  موؤكدة  �سبطها،  يتم  التي  التهريب  عمليات  كرة  ب�سبب  ال�سعودية 
اإن  قوله،  بالوزارة  الر�سمية عن م�سدر  “ت�رشين” ال�سورية  ونقلت �سحيفة  املحلية.  ال�سوق  حاجة 
ب�سببب  ال�سعودية  من  التمور  ا�سترياد  حظر  قررت  ال�سورية  اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  “وزارة 
كرة عمليات التهريب التي جتري”.  واأ�ساف امل�سدر اأن “ق�سايا التمور كرت يف االآونة االأخرية، 
حيث جرى �سبط �سيارتني حتويان 20 طنًا من التمور، وجرت امل�ساحلة عليهما ب�سبب امتاكهما 
“التمر العراقي يكفي ل�سد حاجة ال�سوق املحلية  اأن  اإىل  بيانات توؤكد �سحة كام التاجر”، م�سريا 

ولن يوؤثر على زيادة اال�سعار.

اأكد ع�سو جمل�س حمافظة بغداد �سعد املطلبي 
عطوان  بغداد  ملحافظ  بديل  عن  احلديث  اأن 
العطواين �سابق الأوانه ، الفتا اىل ان امل�سادقة 
مبهمة  تزال  ما  الفائزين  النواب  ا�سماء  على 
اإن   ، املطلبي  وق��ال  املعامل.  وا�سحة  وغ��ري 
من  اىل  يتطرق  مل  بغداد  حمافظة  “جمل�س 
احلايل  ملحافظها  خلفًا  املحافظة  �سيتوىل 

الذي فاز باالنتخابات النيابية".

النواب  ا�سماء  على  “امل�سادقة  اأن  واأ�ساف 
وا�سحة  وغ��ري  مبهمة  ت���زال  م��ا  ال��ف��ائ��زي��ن 
املعامل”، مبينًا اأنه “يف حال ا�ستقال املحافظ 
احلايل تعتمد على التحالفات واالأرقام داخل 

جمل�س املحافظة".
داخل  القانون  “دولة  اأن  اإىل  املطلبي،  واأ�سار 
جمل�س املحافظة الكتلة االأكرب ومن الطبيعي 
التحالف  على  اأوال��ب��ق��اء  التحالفات  اإع���ادة 
دول��ة  م��ن  املحافظ  ن�سيب  ليكون  احل��ايل 

القانون".

موافقة  عن  احللبو�سي،  حممد  االأنبار  حمافظ  اأعلن   
اإط��اق  على  امل��ب��داأ  م��ن حيث  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة 
خال  للمحافظة  امل��راك��م��ة  الوظيفية  ال��درج��ات 
اآخر  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأكد  فيما  املا�سية،  ال�سنوات 
يق�سي باإطاق مبالغ مالية من م�ستحقات املحافظة.
من  وافقت  املركزية  “احلكومة  اإن  احللبو�سي  وقال 
اإطاق الدرجات الوظيفية املراكمة  حيث املبداأ على 
والتي مت حجبها  املا�سية  ال�سنوات  للمحافظة خال 

من  خمتلفة  مناطق  على  داع�س  �سيطرة  خلفية  على 
االنبار  “حكومة  اأن  واأ���س��اف،  املحافظة”.  م��دن 
مبالغ  اطاق  على  اتفاق  اإىل  اي�سا  تو�سلت  املحلية 
 2014 عامي  بني  للمحافظة  تخ�سي�سها  مت  مالية 
العمليات  ب�سبب  حينها  يف  ت�رشف  ومل  و2016 
بني  “اللقاءات  اأن  اإىل  احللبو�سي  ولفت  الع�سكرية”. 
م�ستمرة  املركزية  واحلكومة  املحلية  االنبار  حكومة 
يف خطوة تهدف اىل اتخاذ قرارات ت�سب يف م�سلحة 
املواطن االنباري لرفع امل�ستوى املعي�سي بعد االنتهاء 

من حقبة ع�سابات داع�س االجرامية”.

الرئي�سية يف  الكردية  االحزاب  التوتر بني  تت�ساعد حدة 
قام  الذي  اال�ستفتاء  م�رشوع  من  بدءا  الكرد�ستان  اقليم 
ايلول  من  والع�رشين  اخلام�س  يف  ب��ارزاين  م�سعود  به 
لعام  الربملانية  االنتخابات  اىل  و�سوال   2017 لعام 
بينها  فيما  االتهامات  االح��زاب  تتبادل  اذ   ،2018
نتيجة  االقليم  خ�رشه  ما  ب�سان  يتعلق  مبا  خ�سو�سا 
البيت  داخل  كبريا  �رشخا  ال�رشاع  هذا  وولد  اال�ستفتاء. 
الكردي ما ادى اىل نزول االحزاب الكردية ب�سكل منفرد 
ال�سخ�سيات  بع�س  ان�سقاق  عن  ف�سا  االنتخابات،  يف 
البارزة ونزولها مع قوائم عربية كالقيادية يف االحتاد 
الوطني الكرد�ستاين االء طالباين  التي ح�سلت على مقعد 
12 ايار  . وبعد اجراء االنتخابات يف  عن حتالف بغداد 
اأتهمت حركة التغيري الكرد�ستانية، مفو�سية االنتخابات 
كرد�ستان  اقليم  يف  احلاكمني  احلزبني  مع  بالتواطوؤ 

الناخبني  ا�سوات  و�رشقة  العراقي  ال�سعب  على  للتاأمر 
يف ال�سليمانية. ويبدو ان وا�سنطن ت�سعى اىل مللمة البيت 
من  كبرية  مكا�سب  على  االقليم  ح�سول  لغر�س  الكردي 
�ستاتها  ومل  خطابها  توحيد  خال  من  املقبلة  احلكومة 
الرئي�س  ممثل  ان  املراقبون  ويوؤكد  املراقبني.  بح�سب   ،
العراق اجرى  االمريكي بريت ماكغورك عند زيارته اىل 
العراقية  ال�سيا�سية  القوى  جميع  مع  لقاءات  جمموعة 
املقبلة،  احلكومة  مامح  لر�سم  الكردية  �سمنها  ومن 
من  االقليم  مكا�سب  الكردية  القيادات  مع  بحث  انه  كما 
ان  كردية،  م�سادر  وك�سف  اجلديدة.  العراقية  احلكومة 
بريت ماكغورك مبعوث الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
يجتمع بقيادات املعار�سة يف ال�سليمانية جلمعها حتت 
"مبعوث  ان  وا�ساف  جديد.  كرد�ستاين  حتالف  مظلة 
اىل  �سي�سل  ماكغورك  بريت  ترامب  االمريكي  الرئي�س 
ورئي�س  التغيري   حركة  زعيم  اليوم  ويلتقي  ال�سليمانية 
وبرهم  اال�سامية  االحزاب  وممثلي  اجلديد  اجليل  حراك 

وا�ساف  والدميقراطية".   العدالة  حتالف  زعيم  �سالح 
الكردية  االط��راف  جمع  اللقاءات  هذه  من  الهدف   " ان 
وثني  احياوؤه  يعاد  جديد  كرد�ستاين  حتالف  مظلة  حتت 
العملية  التفكري باالن�سحاب من  االطراف املعار�سة من 
قد  الكرد�ستاين  الدميقراطي  ح��زب  وك��ان  ال�سيا�سية". 
بحث، اليوم االحد، مع االحتاد الوطني الكرد�ستاين، اآخر 
امل�ستجدات على ال�ساحة العراقية بعد اإجراء االنتخابات، 
وم�ساألة توحيد �سفوف االأطراف الكرد�ستانية للعودة اإىل 
اعام كردية،  و�سائل  واحد. وذكرت  بقوة و�سوت  بغداد 
"وفداً رفيعًا امل�ستوى من الدميقراطي، برئا�سة نائب  ان 
رئي�س احلزب نيجريفان البارزاين، قد اجتمع مع وفد من 
يف  التنفيذية  الهيئة  م�سوؤول  برئا�سة  الوطني،  االحتاد 
يف  بختيار،  ما  الكرد�ستاين،  للوطني  ال�سيا�سي  املكتب 
اأربيل". ونقلت، عن القيادي يف حزب االحتاد  العا�سمة 
الدميقراطي  "حزبا  اإن  قوله  اآغ��ا،  كمال  هرمي  الوطني، 
متفقان  الكرد�ستاين  الوطني  واالحت���اد  الكرد�ستاين 

يف  الكرد�ستانية  االأطراف  جميع  م�ساركة  �رشورة  على 
اإىل  م�سرياً  العراقي"،  الربملان  اإىل  للذهاب  واحد  فريق 
اإىل �سوت كرد�ستاين  "احلفاظ على املكا�سب يحتاج  اأن 
واحد". من جانبه، اأو�سح ع�سو قيادة احلزب الدميقراطي 
للجلو�س  م�ستعد  "حزبنا  اأن  كوران،  خ�رشو  الكرد�ستاين، 
مبوقف  بغداد  اإىل  للذهاب  الكرد�ستانية  االأط��راف  مع 
"الدميقراطي يوؤكد على �رشورة  اأن  موحد"، م�سدداً على 
الذهاب اإىل بغداد بتحالف كرد�ستاين". واقر القيادي يف 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين حم�سن ال�سعدون، بوجود 
ومنها  ق�سايا  عدة  الكردية حول  االحزاب  خافات بني 
املكا�سب الكردية. وقال ال�سعدون ان "هناك اختاف يف 
وجهات النظر بني االحزاب الكردية وعدم وجود موقف 
من�سبي  بينها  ومن   ، املقبلة  اال�ستحقاقات  ازاء  موحد 
الكتل  حت�سم  مل  االن  اىل  والربملان  اجلمهورية  رئا�سة 
الكرد�ستانية موقفها اما البقاء على الرئا�سة اجلمهورية 
او مفاحتة القوى ال�سنية للح�سول على رئا�سة الربملان". 

ي�سعى  من  بني  ال�سيا�سي  احل��راك  اح��ت��دام  خ�سم  يف 
لت�سكيل الكتلة االكرب واخر نحو الغاء نتائج االنتخابات 
ب�سبب التزوير ، يحذر مراقبون من ن�ساط متزايد لبقايا 
تنظيم داع�س االرهابي يف مناطق جبلية ووعرة تتو�سط 

حمافظتي دياىل و�ساح الدين.
تنظيم  عنا�رش  بقايا  ف��ان  المنية  م�سادر  وبح�سب 
املناطق  تتجمع يف  اأخذت  العراق  االإرهابي يف  داع�س 
احلدودية بني حمافظتي دياىل و�ساح الدين املتمثلة 
االم��ر  يزيد  وم��ا  حمرين،  وج��ب��ال  مطبيجة  مبنطقة 

ار�سهما  بوعورة  ميتازا  املنطقتان  هاتان  ان  خطورة 
االمر  ب�سهولة،  املجاميع  تلك  على  الق�ساء  ي�سعب  مما 
جديدة  داع�سية  خافة  انبثاق  من  خم��اوف  ولد  ال��ذي 
بعد اندحار خافتهم املزعومة يف مدينة املو�سل وما 

رافقها من م�سميات تكفريية. 
حماوالت  ان"  خلف  الكرمي  عبد  االأمني  اخلبري  ويقول 
انف�سهم  بتجميع  االإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  عنا�رش 
بعد  ت��اأت��ي  االج��رام��ي��ة  افعالهم  للمار�سة  وع��ودت��ه��م 
الرايات  جماعات  له  تعر�ست  ال��ذي  االأخ��ري  االنك�سار 
من  متفرقة  مبناطق  اأي�سا  خرجوا  الذين  البي�ساء 
ال�سيطرة  وكركوك وحماولتهم  الدين  حمافظات �ساح 

على بع�س املدن لتنفيذ خمططاتهم االإرهابية، " موؤكدا 
الرايات  با�سحاب  ت�سمى  التي  الع�سابات  تلك  ان" 
امل�سيطرة  اجلهة  ك�سف  بعد  عليها  الق�ساء  مت  البي�ساء 
عليها". وي�سيف ان" تنظيم داع�س االإرهابي وكاملعتاد 
تظهر جماميعه وتن�سط حتركاتها مع كل ازمة �سيا�سية 
الو�سع  ي�ستغل  داع�����س  ان"  مبينا   ، ال��ب��اد  بها  مت��ر 
لتحقيقها،  ي��روم  خمططات  لتنفيذ  احل��ايل  ال�سيا�سي 
ب�سبب  كركوك  يف  اجلارية  امل�ساكل  ان  اىل  اأ�سار  فيما 
 ." االأمنية  االأو�ساع  على  �سلبا  �ستنعك�س  االنتخابات 
حممد  العظيم  ناحية  جمل�س  رئي�س  حديث  ذلك  ويعزز 
الواقعة  "منطقة مطبيجة  ،اإن  العبيدي، بالقول  �سيفان 

�سمن  لكنها  الدين،  و�ساح  دي��اىل  بني  احل��دود  على 
ال�ستقطاب  ا�سا�سيا  مركزا  ت�سكل حاليا  االخرية،  حدود 
ومنها  حمافظات  ع��دة  م��ن  االإره��اب��ي  داع�����س  فلول 
م�ستمر  تزايد  يف  فيها  "االعداد  اأن  اىل  م�سريا  دياىل"، 
وفق املعلومات املتوفرة". وا�ساف العبيدي، اأن "حتول 
امليتة وبقية  القريبة منها، ومنها  مطيبيجة واملناطق 
القرى املتناثرة، اىل م�رشح الن�سطة داع�س ميثل تهديدا 
جديا الأمن املناطق املحررة خا�سة �سمن قاطع ناحية 
داع�س  مواجهة  يف  متقدمة  خطوطا  يعد  الذي  العظيم 
وحماوالت ت�سلله املتكررة بني فرة واأخرى، فيما حذر 

من خطورة بقاء املنطقة خارج خطة امل�سك االمني".
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