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ال�سليمانية  ملحافظة  عجل  على  ايراين  وفد  اليوم  �سباح  و�سل  املندالوي:  �سعد   – بغداد   
بالتزامن مع زيارة لرئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم بعد ت�ساعد االأزمة داخل حزب االحتاد 
الطالباين  جالل  احلزب  زعيم  نائبي  ر�سول  وكو�رست  �سالح  برهم  بني  الكرد�ستاين  الوطني 
قبل  من  احلزب  يف  جديد  جناح  ت�سكيل  وجاء  اأحمد.   اإبراهيم  هريو  زوجته  تتزعمه  الذي  والتيار 
نائبي الطالباين اأطلقا عليه "مركز القرار" للوقوف يف وجه ما �سموه هيمنة زوجته على اأموال احلزب 
ومقدراته، وعلى حركة ال�سوق اأي�سا، والتي اأثارت قلق التجار على م�سري اأعمالهم وم�ستقبلهم. وياأمل الوفد 
االيراين تدارك انهيار البيت الداخلي للحليف االأقرب يف االإقليم، لكنهم حتى االآن مل يفلحوا يف ذلك، ح�سب 
تاأكيد ع�سو الهيئة العليا لتنظيمات احلزب �سليمان يون�س بقوله اإن الوفد االإيراين يحاول و�سع اللم�سات االأخرية 
على اتفاق بني الطرفني على ت�سكيل جلنة رئا�سية للحزب"، مبينا اأن احلزب يعاين م�سكلة يف اتخاذ القرار، م�سيفا 
"نريد اأن يدار احلزب بطريقة جماعية ويعود حزبا جماهرييا ولي�س عائليا كما هي حاله االآن". و�سول الرئي�س مع�سوم 

هو االآخر  ياأتي يف اطار بحث االزمة مع طريف حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين بعد ت�سكيل "مركز القرار".

اعتيادية،  غد  يوم  الربملان  جل�سة  ان  البع�س  يعترب   
لكن اآخرين  يوؤكدون انها �ستكون �ساخنة وحتمل الكثري 
من التجاذبات بني الكتل ال�سيا�سية، ففقرة �سحب الثقة 
عن وزير املالية هو�سيار زيباري وحدها كفيلة بجعل 
على  الربملان  ت�سويت  حال  يف  �ساخنة،  اجلل�سة  هذه 
�سحب الثقة عنه ورف�س االكراد لذلك الت�سويت بحجة 

اال�ستهداف ال�سيا�سي.
امل�ستجوب  والنائب  االإ�سالح  جبهة  يف  الع�سو  وقال 
هيثم اجلبوري "ان اجلل�سة �ست�سهد الت�سويت على �سحب 
الثقة من وزير املالية هو�سيار زيباري الذي مل يقتنع 
اأع�ساء الربملان باجاباته يف جل�سة ا�ستجوابه"، م�سريا 
ادراج  على  نواب  من  موقع  طلب  تقدمي  �سيتم  انه  اىل 
فقرة �سحب الثقة بتهم ف�ساد وهدر للمال العام يف حال 

عدم ادراجها من قبل رئا�سة الربملان يف اجلل�سة.
واأ�ساف اجلبوري ان اغلب النواب قرروا الت�سويت على 
�سحب الثقة من زيباري خالل جل�سة غد الثالثاء وعدم 

ال�سماح بتاأجيل الت�سويت اىل ما بعد العيد.
ع�سو  به  �رسح  ملا  خمالفا  جاء  اجلبوري  هيثم  كالم 
عن  ك�سف  الذي  �سنكايل  ماجد  الكرد�ستاين  التحالف 
�سحب  �سد  للت�سويت  جديدة  �سيا�سية  اتفاقات  وجود 
الثقة من زيباري، م�سريا اىل ان ائتالف املواطن ون�سف 
الوطنية  القوى  وحتالف  الوطني  التحالف  مكونات 
على  �ست�سوت  التغيري  با�ستثناء  الكرد�ستانية  والكتل 

االإبقاء على زيباري.
عدم  على  النواب  ت�سويت  ان  الكردي  النائب  واأ�ساف 
النائب  مع  ت�سامنا  جاء  زيباري  باجابات  القناعة 
كرد،  نواب  من  لالعتداء  تعر�س  الذي  اجلبوري  هيثم 

يعني  وهذا  ف�ساد  مبلفات  الوزير  تورط  لثبوت  ولي�س 
ان القناعة �ستتغري خالل ت�سويت الربملان على �سحب 

الثقة منه.
فقرة  ادراج  على  ال�سيا�سية  الكتل  اغلب  اتفاق  ومع 
تت�سمن  زي��ب��اري،  م��ن  الثقة  �سحب  على  الت�سويت 
اجلل�سة بح�سب م�سدر برملاين فقرات اأخرى تتنوع بني 
الت�سويت على قوانني ومناق�سة تقارير والقاء بيانات.

الت�سويت  اأي�سا  تت�سمن  قد  اجلل�سة  ان  امل�سدر  وقال 
التقاعد  لقانون  االأول  التعديل  قانون  م�رسوع  على 
املوحد رقم )9( ل�سنة 2014 والقراءة الثانية مل�ساريع 
الثانية  ال��ق��راءة  ال��ع��دال��ة  �سحايا  تعوي�س  ق��وان��ني 
والتعديل الثالث لقانون املحافظات غري املنتظمة يف 
وم�رسوع  الثانية  القراءة   2008 ل�سنة   21 رقم  اقليم 
رقم  )املنحل(  الثورة  قيادة  جمل�س  قرار  الغاء  قانون 

)213( ل�سنة 2000
واأ�ساف امل�سدر ان نواب ك�سفوا عن نيتهم جمع تواقيع 
ملناق�سة ملف حريق خمزن ال�سالح التابع لف�سيل من 
التي  وال�سواريخ  العبيدي  منطقة  يف  ال�سعبي  احل�سد 
مناطق  من  جمموعة  وا�سابت  ذل��ك  نتيجة  انطلقت 
�رسقي العا�سمة بغداد. ويرى مراقبون ان �سحب الثقة 
معاناة  من  �سيزيد  زيباري  هو�سيار  املالية  وزير  عن 
رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي باختيار املر�سحني 
اىل التعديل الوزاري الذي يقوم به منذ ا�سهر ومل ينه اىل 
الكتل  مع  م�ساوراته  يوا�سل  االن  اىل  فالعبادي  االن، 
الدفاع  ل��وزارات  املر�سحني  اختيار  ب�ساأن  ال�سيا�سية 
والداخلية والتجارة وال�سناعة وقال انه �سيوؤجل تقدمي 
االأ�سماء اىل ما بعد العيد يف خطوة و�سفها املراقبون 
ب�"حماولة الهروب" من �سغط ال�سارع الذي يرغب يف 

تقدمي املر�سحني اىل الوزارات باأقرب وقت.

اأع�سائه  جميع  األ���زم  ال��ن��واب  جمل�س  ال��زم   
من  التعينات  م��ع��ام��الت  ت��روي��ج  ب��اإي��ق��اف 
احلكومة  يف  امل�سوؤولني  مع  بالتن�سيق  قبلهم 
يف  القانونية  اللجنة  واأك����دت  التنفيذية، 
التعيينات  مبعامالت  امل�سي  "اأن  املجل�س 
حتت  ي�سعهم  النواب  جمل�س  اأع�ساء  قبل  من 
امل�ساءلة القانونية" .  وقال ع�سو اللجنة عبد 
جمل�س   " اإن  ل�)اجلورنال(  اللويزي  الرحمان 
اأجنز  الت�رسيعية  ال��دورة  ه��ذه  خ��الل  النواب 
وزراء   4 ا�ستجواب  وهو  عملة  يف  كبري  مهام 
الدورات  اأن  اإىل  م�سريا   ، العبادي  حكومة  من 

 2003 عام  بعد  النواب  ملجل�س  الت�رسيعية 
الدورة  هذه  اإال  وزراء   4 ا�ستجواب  ت�ستطع  مل 
امل�سوؤولني  من  الكثري  "هناك  اأن  واأ�ساف    ."
جل�سات  ح�����رسوا  التنفيذية  احل��ك��وم��ة  م��ن 
اأن  اإىل  م�سريا   ، الربملان"  يف  اال�ستجواب 
"هوؤالء امل�سوؤولني يف احلكومة اأخذوا احليطة 
متابعتهم  بعد  الف�ساد  يف  الوقوع  من  واحلذر 
واأ�ساف    ." املجل�س  يف  اال�ستجواب  اآليات 
يف  ت�سري  النواب  جمل�س  وجل�سات  "عمل  اأن 
اأع�ساء  االجتاه ال�سحيح بعد ال�سغط من قبل 
والتحري  الفا�سدين  امل�سوؤولني  على  املجل�س 
عن ملفات الف�ساد ملحا�سبة املق�رسين ودعم 

عملية االإ�سالح التي تتبناها احلكومة".

عبود  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  اأك��د   
والكيانات  ال��ق��وائ��م  جميع  ان  ال��ع��ي�����س��اوي، 
خندق  يف  تختبئ  النواب  جمل�س  يف  ال�سيا�سية 
النزاعات  على  والعي�س  والطائفية  التحزب 
اأن هناك توجها برملانيا  اإىل  ال�سيا�سية، م�سريا 

لتغيري نظام االنتخابات بعام 2017 
"جمل�س  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  العي�ساوي  وق��ال   
القوانني  على  �سيا�سية  �رساعات  ي�سهد  النواب 
اأن  اإىل  الفتا  للم�سوؤولني"،  واال�ستجوابات 
والكيانات  القوائم  عن  تنبع  ال�رساعات  تلك 
وعرقيا،  طائفيا  طابعا  حتمل  التي  ال�سيا�سية 
ال  ال�سيا�سية  الكيانات  "اأغلب  اأن  اإىل  م�سريا 
من  جيوبها  ملء  بل  القوانني،  ت�رسيع  يهمها 

اأموال ال�سعب ".

برملانيا  توجها  "هناك  اأن  العي�ساوي  وبني   
التن�سيق  خالل  من  االنتخابات  نظام  لتغيري 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  مع 
ومراقبة القوائم والكيانات ال�سيا�سية التي تريد 
الطائفية  طابعي  وحتمل  االنتخابات  خو�س 

واملحا�س�سة ".
يريدون  النواب  بع�س  "هناك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الو�سائل  خ���الل  م��ن  ج��م��ه��وره��م  ي��ح��ر���س��ون 
الفتا  ال�سيا�سية"،  االأم��ور  بت�سخيم  االإعالمية 
الو�سائل  من  يتخذون  النواب  "هوؤالء  اأن  اإىل 

االإعالمية دعاية انتخابية ".
�سيوؤدي  االنتخابي  النظام  "تغيري  اأن  وب��ني 
اىل و����س���ول ن����واب ب��ع��ي��دي��ن ع���ن االح����زاب 
النواب  "جمل�س  اأن  اإىل  م�سريا  واملحا�س�سة"، 
يف  العامة  امل�سلحة  تدعم  ق��وان��ني  �سي�رسع 
انتخابات 2017 ملنع التوافق واملحا�س�سة ".

ممثل  العراقية  القوى  احتاد  داخل  انق�سام  برز  فيما   
والتنفيذية،  الت�رسيعية  ال�سلطتني  يف  ال�سني  املكون 
ت�سمية  املطلك   �سالح  بزعامة  العربية  الكتلة  رف�ست 
لتويل  االحتاد  داخل  اال�سالمي  اجلناح  من  مر�سحني 
النائب حممد  الكتلة  الدفاع وقال ع�سو  من�سب وزارة 
متيم ل�)اجلورنال(  اإن احتاد القوى "ي�سهد هذه االأيام 
الدفاع  وزي��ر  ملن�سب  املر�سح  ت�سمية  حول  انق�ساما 
ال��وزارة  ل�سغل  مر�سحها  تريد  جهة  من  اأك��ر  وهناك 
االحتاد  وكان  االحتاد" .   يف  اال�سالمي  اجلناح  متثل 
رئي�س  اإىل  الدفاع  وزارة  ملن�سب  مر�سحيه  ق��دم  قد 

اإىل  بت�سليمها  بدوره  ليقوم  اجلبوري،  �سليم  الربملان 
قائمة  �سمن  ليكونوا  العبادي،  حيدر  احلكومة  رئي�س 
املر�سحني للوزارة ال�ساغرة. واأو�سح النائب حممد متيم 
من  الدفاع  وزارة  يعترب  النجيفي  اأ�سامة  :"ائتالف  اأن 
االأخرى  القوى  قدمت  املوقف  هذا  على  وردا  ح�سته، 
ثالثة مر�سحني، هم بدر الفحل، وكامل الدليمي، واأحمد 
اجلبوري، الذين ح�سلوا على تواقيع من نواب االحتاد 
"العبادي  اأن  اىل   الفتا  للمن�سب،"  تر�سيحهم  تدعم 
مر�سحيه  قائمة  �سمن  ليكون  منهم  واح��دا  �سيختار 
العبادي  ات�ساالت  اط��ار   ويف    . ال�ساغرة"  للوزارات 
مع القوى ال�سيا�سية  حل�سم قائمة املر�سحني للوزارات 
اياد عالوي ثالثة  الوطنية  الكتلة  ال�ساغرة، قدم زعيم 

الداخلية  وزير  النقيب  فالح  الدفاع،  لوزارة  مر�سحني 
العراقي  اجلي�س  ق��ادة  من  الركن  والفريق  اال�سبق،  
ال�سابق رعد احلمداين املقيم  حاليا يف عمان، واللواء 
ليكون  احدهم  الختيار  الدراجي،  ه�سام  الركن  الطيار 
�سمن قائمة املر�سحني  للوزارات ال�ساغرة يف احلكومة 
احلالية . وطبقا مل�سدر من داخل التحالف الوطني فان 
الداخلية �ستكون من ح�سة منظمة بدر بزعامة  وزارة 
هم   جدد  مر�سحني   ثالثة  وقدمت   العامري   ه��ادي 
البلديات  ووزير  غريب،   ريا�س  الربملان،  يف  النائب 
الركن جا�سم  الكرمي االن�ساري،  والفريق  ال�سابق عبد 
بغداد  وحمافظ  الوزارة   يف  احلايل  امل�سوؤول  اجليزاين 
)اجلورنال  ل�  امل�سدر  وقال    . الطحان  ح�سني  اال�سبق 

نيوز( اإن "منظمة بدر مل حت�سم حتى االآن راأيها ب�ساأن 
الوزراء  "رئي�س  اأن  مبينا  الداخلية،  ل��وزارة  مر�سحها 
يرف�سون  االأخ��رى  ال�سيا�سية  والكتل  العبادي،  حيدر 
واأ�ساف  حزبية".  لقيادات  الداخلية  وزارة  ت�سليم 
ترتبط  "العبادي يرغب بتعيني �سخ�سيات  اأن  امل�سدر 
التي  باالأحزاب  ولي�س  امل�سلحة  للقوات  العام  بالقائد 
"العبادي يرغب بتكليف  اأن  اإليها"، م�سريا اىل   تنتمي 
كل  الداخلية، وهم  بحقيبة  �سخ�سيات  واحد من ثالث 
من قائد ال�رسطة االحتادية الفريق رائد �ساكر جودت، 
الذي يقود املعارك مبحافظة االنبار حاليًا، ف�ساًل عن 
قائد ال�رسطة االحتادية ال�سابق ح�سني العوادي، واللواء 

حر�س احلدود عامر �سدام".

يف  ع��دة  مناطق  �سهدتها  التي  التحرير  عمليات  بعد 
ال��ع��وائ��ل اىل  ال��ع�����رسات م��ن  االن��ب��ار، وع���ودة  حمافظة 
تنظيم  من  عنا�رس  بوجود  منهم  الكثري  فوجئ  منازلها، 
مناطقهم  اىل  حرية  بكل  يعودون  عوائلهم  مع  داع�س 
واكد    . هناك  االمنية  القيادات  من  وا�سح  وبتواطوؤ 
ع�سو جمل�س حمافظة االأنبار ورئي�س اللجنة االأمنية يف 
حملية  امنية  عنا�رس  وجود  العي�ساوي  راجع  املحافظة 
ال�سكان  بع�س  عن  ف�سال  داع�س  عنا�رس  مع  متعاونون 
املحليني يف املدن املحررة، ويقول: ان "اأوامر وجهت اىل 
القب�س  اإلقاء  الق�سية اخلطرية، ومت  اجلي�س ملتابعة هذه 
على عدد من االرهابيني". من جانبه اأمهل جمل�س ق�ساء 
72 �ساعة  اآب املا�سي( عوائل داع�س  )15 من  هيت يف 
للخروج من الق�ساء، بعد تلقيه ع�رسات املطالبات بطرد 
تلك العوائل. وقال رئي�س املجل�س حممد مهند املحمدي، 
 72 داع�س  تنظيم  اأمهل عوائل عنا�رس  "جمل�س هيت  اإن 
�ساعة للخروج من الق�ساء"، م�سريا اىل ان "املجل�س غري 

ال�سهداء  م�سوؤول بعدها عما �سيحدث لهم من قبل عوائل 
مقاتلي  من  ع��دد  متكن  اخ��ر  جانب  من  واملغدورين". 
بالرمادي  داع�س  يف  عن�رس  على  القب�س  من  الع�سائر 
بعد تقدمي وثائق و�سهود عيان يوؤكدون انتماءه للتنظيم، 
على الرغم من اأن املنطقة التي يعي�س فيها ال تبعد �سوى 
اأمتار قليلة عن القوات االأمنية. ويوؤكد عامر الذيابي وهو 
احد مقاتلي الع�سائر يف الرمادي، ان "هناك الع�رسات من 
الرغم  عنا�رس داع�س يعي�سون بحرية داخل املدينة على 
جا�سم  املواطن  عائلة  اإرهابية".  اأعمال  يف  تورطهم  من 
خميمات  يف  عا�ست  التي  العوائل  من  واح��دة  الفهداوي 
منطقتها  اىل  ع��ادت  ثم  العام  ون�سف  لعام  النازحني 
مع  املتعاونني  احد  ي�ساهدون  وهم  فوجئوا  بالرمادي، 
الذي  منزلهم  من  اأمتار  ب�سعة  بعد  على  ي�سكن  داع�س 
بكل  يتحرك  وهو  التاأميم،  منطقة  يف  االرهابيون  دمره 
يقول  ال�سجون.  ق�سبان  خلف  مكانه  من  ب��دال  حرية 
اأعيد  ال��ذي  ال�رسطة  مركز  اإىل  الذهاب  ق��ررت  الفهداوي 
افتتاحه قبل عدة ايام لتقدمي �سكوى �سد االرهابي، لكن 
عدداً من اهايل املنطقة ن�سحوين بالعدول عن ذلك، الأن 

االأمنية  القوات  مع  متينة  عالقات  ميتلك  ال�سخ�س  هذا 
ورمبا ينتقم مني الحقا اإذا ما قدمت �سكوى �سده. وقرر 
الفهداوي ترك منزله وال�سكن يف منطقة جماورة ويقول 
بهذا ال�ساأن  اإن "الو�سع خميف يف املدينة على الرغم من 
حتريرها، وان هناك عنا�رس من داع�س يتجولون بحرية 
فيها بعدما حلقوا ذقونهم وا�ستغلوا عالقاتهم الع�سائرية 

"هناك  اإن  م�سيفا  العقاب"،  من  لالإفالت  وال�سخ�سية 
داع�س  اىل  املن�سوين  املحليني  ال�سكان  من  الع�رسات 
منازلهم،  وتدمري  االأهايل  من  الع�رسات  قتل  يف  �ساهموا 
وبعد حترير املدينة متكنوا من جتاوز االإجراءات االأمنية 
االرهابيني،  عودة  ملنع  احلكومة  فر�ستها  التي  امل�سددة 

وهوؤالء يثريون خوف ال�سكان من العودة اإىل مدنهم".

جلسة الغد البرلمانية.. إقالة زيباري تسخنها ومناقشة صواريخ “العبيدي” قد تشعلها

"إسالميو القوى" يتمسكون بالدفاع والوطني يرشح ستة بينهم قيادات عسكرية لحقيبة الداخلية

"أذونات أمنية" حكومية ببراءتهم.. عناصر داعش يعودون إلى المناطق المحررة في األنبار

البرلمان يوقف ترويج معامالت التعيينات من قبل نوابه

توجه برلماني لتغيير النظام االنتخابي لعام 2017
 بغداد ـ عالء الحسن 

بغداد ـ انمار الهيتي 

بغداد ــ حيدر حسين

بغداد -ستار الغزي

بغداد ـــ خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النجيفي.. مأزق مع األكراد وخالف مع بغداد وتراجع شعبيته بين السنة 
 

 فيما تتغري بو�سلة التحالفات ال�سيا�سية العراقية ح�سب 
مراقب��ني �سيا�سي��ني، يعت��رب ا�سام��ة النجيف��ي يف ماأزق 
حقيق��ي لكونه ب��ات وحيدا يف مواجهة اك��ر من جبهة، 
فالك��رد غ��ري متفق��ني ب�ساأنه وبغ��داد لي�ست عل��ى وفاق 

معه،اما �سيا�سيو املكون ال�سني فباتوا ينفرون منه.
ويق��ول مراقب��ون ان النجيفي عج��ز اأن ي�ستعيد ولو جزء 
م��ن مناطق نينوى الت��ي حتتلها داع���س واملناطق التي 

حررته��ا البي�سمركة. باال�سافة اىل ان بغداد ال ت�ستجيب 
ملطال��ب بالع��ون يف ح��رب االرهاب، وه��ي تعترب ح�سد 
اثي��ل النجيفي م�سلح��نينْ خارجني عن القان��ون واحل�سد 

ال�سعبي.
ويق��ول اخلب��ري يف ال�س��وؤون االمنية ه�س��ام الها�سمي ان 
"بغداد تريد ت�سحيح الو�سع يف نينوى وعدم االعرتاف 
ب�سيطرة اربيل على املناطق التي حررتها وعدم التعامل 
معها كاأم��ر واقع واإرجاع الوح��دات االإدارية اىل نينوى 
وه��ذا ال ي�س��ب يف م�سلح��ة النجيف��ي ويعت��رب خا���رسا 

�سيا�سي��ا" م�سيف��ا ان��ه "بع��د ان خ���رس ائتالف��ه من�سب 
وزي��ر الدفاع بعد انقلبوا عليه بحجة انه اخذ فر�سته يف 
احلكومات ال�سابقة ويجب ف�سح املجال الأ�سخا�س اكفاء 
يديرون الوزارة". وي�سكل ال�رساع على الزعامة بني قادة 
"حتال��ف الق��وى"، العامل االأكر خط��ورة يف ما يتعلق 
بوح��دة التحالف ال�سني. هذا م��ا تظهره حماوالت الدفع 
باجت��اه اإقالة اأح��د اأبرز قادة التحال��ف، �سليم اجلبوري، 
من من�سب��ه كرئي�س للربملان العراق��ي. ويقف وراء تلك 
املح��اوالت رئي���س الربمل��ان ال�سابق، اأ�سام��ة النجيفي، 

ال��ذي يحاول اإف�س��ال االأول م�ستغاًل اأزم��ة جمل�س النواب 
االأخرية.  وفيما تتغ��ريرّ خريطة حتالفات "البيت ال�سني" 
يف الع��راق ب�س��كل دراماتيك��ي ه��ذه االأي��ام، عل��ى وقع 
االأزم��ة امل�ستفحلة الت��ي اطاحت بالعبي��دي بعد اتهامه 
رئي���س الربملان �سليم اجلبوري مبلفات ف�ساد وعلى وقع 
االأزم��ة احلالي��ة، تتجذرّر اخلالف��ات الداخلي��ة واالأزمات 
املتتالي��ة التي تع�سف ب�"حتالف القوى العراقيرّة"، الذي 
ي�سم معظم االأحزاب والتيارات العربية ال�سنية امل�ساركة 
يف العملي��ة ال�سيا�سي��ة. وت�سب��ب املخا���س الع�س��ري بني 

خمتل��ف القوى التي يتكون منها ه��ذا التحالف، بتقارب 
كتل كانت متباعدة يف ال�سابق، وبتباعد اأطراف �سبق اأن 
كانت يف خندق واحد. وال يلوح يف االأفق اأي موؤ�رس على 
اأن هذا التحالف �سيتمكن من جتاوز انق�ساماته، ما يعني 
��ي لن تخو�س  اأن الق��وى الت��ي يغلب عليه��ا الطابع ال�سنرّ
االنتخابات الربملانية املقبلة املقررة يف اأبريل/ني�سان 
2018، موح��دة وهذا يعني خروج النجيفيان مرغمني 
م��ن التحالف��ات ال�سني��ة .  ويف هذا ال�سي��اق، يقول نائب 
يف ائت��الف "الوطني��ة" ال��ذي اعلن زعيمه اي��اد عالوي 

ه  ع��ن حتويله اىل حزب ا�سم��اه حزب الوف��اق الوطني اإنرّ
"م��ن ال�سابق الأوانه اأن نحدرّد خريطة متكاملة لالأحزاب 
والكتل ال�سنية التي �ستخو�س االنتخابات املقبلة ب�سبب 
االأزمات وامل�س��اكل التي تع�سف بها، والتي �سيكون لها 
ال��دور االأبرز بر�سم مالمح التكت��الت اجلديدة". وي�سيف 
اأن "م��ن الوا�سح اأن كتل حتال��ف القوى وهي: متحدون، 
ودياىل هويتنا، والعربيرّة، واحل��ل والوفاء لالأنبار، تبدو 
منق�سم��ة عل��ى نف�سها، ويبدو اأن عق��ارب االنق�سام تتجه 

نحو زعيمني هما اجلبوري والنجيفي". 

بغداد ـــ سعد المندالوي 

هل عاد سامكو الى العراق 
 بشركات الشبكة العنكبوتية !؟
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