
�شكاوى  عدة  ت�شلمها  عن  العدل،  وزارة  اأعلنت 
ملبادئ  االنتخابات  مفو�شية  "خرق"  ب�شاأن 
موؤكدًة  امل�شري،  تقرير  وح��ق  االإن�شان  حقوق 
اأنها �شتعمل على التحقق من ال�شكاوى ل�شمان 
االنتخابية  العملية  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
للمواطن  امل�شري  وت��ق��ري��ر  االن��ت��خ��اب  وح��ق 
"ت�شلمت  اإنها  بيان  الوزارة يف  العراقي. وقالت 
والعديد  نائبًا   30 اأكرث من  �شكاوى مقدمة من 
مفو�شية  ب���اإج���راءات  تطعن  امل��واط��ن��ن  م��ن 
االنتخابات". واأ�شافت "جاء يف هذه ال�شكاوى 
وا�شحًا  خرقًا  متثل  املفو�شية  اإج���راءات  اأن 
امل�شري  تقرير  وح��ق  االإن�شان  حقوق  ملبادئ 
يف  وب��االأدل��ة  ح�شلت  قد  تزوير  عمليات  واأن 
حق  غنب  ومت  االل��ك��روين  وال��ف��رز  العد  عملية 
اإ�رصار  واأن  ا�شواتهم،  وت�شييع  الناخبن  اآالف 
باأجهزة  الب�شمة  مطابقة  عدم  على  املفو�شية 

ا�شتمارة  ق��راءة  اأجهزة  مع  الهوية  من  التحقق 
االقراع وكذلك امتناعها من اإجراء العد والفرز 
قد  كربى  تزوير  عملية  اأن  على  يدلل  اليدوي 
افت�شاحها،  من  املفو�شية  وتخ�شى  ح�شلت 
املفو�شية  اع�شاء  له  ماتعر�ض  اإىل  باال�شافة 
والفرز  العد  اىل  اللجوء  حال  يف  تهديدات  من 
ال�شكاوى  "هذه  اأن  واأو���ش��ح��ت  اليدوي".  
تقرير رئي�ض جلنة  اأن  اإىل  ت�شري كذلك  والطعون 
االأمم املتحدة للتحقق من �شامة االأجهزة والتي 
ومل  موثوقة  غري  االأج��ه��زة  ه��ذه  اأن  فيها  بن 
والعطل  والتزوير  للتاعب  عر�شة  وهي  جترب 
مع م�شاكل الو�شط الناقل، وتقرير ديوان الرقابة 
االأجهزة  موثوقية  عدم  اإىل  اإ�شار  الذي  املالية 
االجهزة  فح�ض  على  تعمل  مل  املفو�شية  واأن 
الوزراء ورئي�ض جمل�ض  وخالفت قرارات جمل�ض 
الوزراء، مما اأدى اإىل اإحالة املفو�شية ومو�شوع 
ومعرفة  للتحقيق  النزاهة  هيئة  اإىل  االأجهزة 

املتورطن بهذا اخلرق القانوين".

العدل تتسلم شكاوى بشأن "خرق" مفوضية االنتخابات مبادئ حقوق االنسان

Sun.20 May. 2018 issue no 474محليات2
االحد 20 ايار 2018 العدد 474

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824131

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07827824135

بغداد_الجورنال

صراع السنة واالكراد يتجدد بشأن رئاسة البرلمان المقبل اعادة تأهيل %80 من الطرق والدوائر المدمرة 
بأيمن الموصل

تحقيق البصرة تعلن ضبط اكثر من 700 كغم 
من المواد المخدرة بعمليتين نوعيتين

اعادة  العاكوب  حمادي  نوفل  نينوى  حمافظ  اأعلن  بغداد_اجلورنال: 
ملدينة  االمين  ال�شاحل  يف  املدمرة  والدوائر  الطرق  % من   80 تاأهيل 

املو�شل.
والفنية  الهند�شية  الكوادر  اإن"  �شحايف،  بيان  يف  العاكوب،  وق��ال 
%80 من  التابعة ملحافظة نينوى متكنت من اعادة تاأهيل ما ن�شبته 
الطرق التي مت تدمريها جراء املعارك التي جرت بن القوات امل�شركة 
االأمين  ال�شاحل  على  �شيطرتها  حقبة  اأبان  االإرهابي  داع�ض  وع�شابات 

ملدينة املو�شل".
واأ�شاف ان "مت اإعادة تاهيل كافة الطرق اخلارجية التي تربط حمافظة 
نينوى بالعا�شمة بغداد كما وتلك التي تربط املحافظة بالدول املجاورة 

عرب ال�شحراء الغربية".
معارك  ب�شبب  تدمري  عملية  واو�شع  ا�شد  اىل  املو�شل  مدينة  وتعر�شت 
التحرير التي  خا�شتها القوات االمنية �شد زمر تنظيم داع�ض االإرهابي  

الذين كانوا يتخذون من االحياء ال�شكنية خمباأ لهم. 

 700 من  اأكرث  �شبط  عن  الب�رصة،  حتقيق  حمكمة  اأعلنت  بغداد_اجلورنال 
كغم من املواد املخدرة بعمليتن نوعيتن. وذكر م�شدر خمول يف رئا�شة 
من  متكنت  نوعية  وبعملية  االأمنية  "القوات  ان  الب�رصة،  ا�شتئناف  حمكمة 
350 كغم من مادة الهريوين املخدرة ممنوعة التداول يف ميناء ام  �شبط 
"ال�شحنة كانت مو�شوعة يف �شحنة من املوز  ان  الب�رصة". واكد  ق�رص يف 
"اما  وا�شاف  واحدا".  غراما  كيلو  كي�ض  كل  وزن  اأكيا�ض،  يف  امل�شتورد 
العملية الثانية، ا�شفرت عن �شبط حبوب خمدرة بلغت اكرث من ت�شعه ع�رص 
نقلها  الهارثة قبل  "مت �شبطها يف منطقة  انه  مليون حبة خمدرة"، مبينا 
اىل ق�شاء الفاو لغر�ض تهريبها اىل ايران". وكانت حمكمة حتقيق الب�رصة 
الثالثة قد ا�رصفت على عملية نوعية بتاريخ 10 / 5 / 2018 نفذتها خلية 
املخدرة  املواد  من  كغم   390 تهريب  عملية  احباط  عن  ا�شفرت  ال�شقور 

والقب�ض على ثاث متهمن ".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�أعلنت مفو�ضية 
�النتخابات، �أ�ضماء 

�ملر�ضحني يف �نتخابات 
جمل�س �لنو�ب 2018 

وعددهم 329 عدد �أع�ضاء 
�لربملان �ملقبل. حمافظة 

بغد�د71- مقعدً�-حتالف 
�ضائرون: ماجدة �لتميمي، 
ر�ئد فهمي، عبا�س عليوي 
كاظم، جو�د عبد �لكاظم، 

حممد عبا�س، عالء �ضباح 
ها�ضم �ضل�س، جو�د حمد�ن 
كاظم، �ضباح ح�ضن حممد، 
�ضباح جلوب فالح، ح�ضن 

كرمي مط�ضر، �ضعد مايع 
�ضالح، �ضتار جبار عبد 
�لله، �جمد ها�ضم ثامر،

ازاد حميد، مناهل  انعام مزيد،  رعد ح�شن غايل، 
هادي  الفتح:  ح�شن/حتالف  علي  �شيماء  جليل، 
عبد  نعيم  �شامل،  ح�شن  عبا�ض،  وجيه  العامري، 
جواد،  ح�شن  علي  احمد  �شابر،  جا�شم  احمد  اهلل، 
اميان  مزهر،  اكتفاء  احل�شن،  عبد  �شامل  حممد 
ر�شيد حميد/اإئتاف دولة القانون:نوري املالكي، 
الرحمن،  عبد  �شليم  احمد  ال�شوداين،  �شياع  حممد 
ثامر  ح�شن  ع��ط��وان  ال�شهيل،  امللك  عبد  ه�شام 
العطواين، علي جبار، عالية ن�شيف، عمار ح�شن، 
احل�شن  الوطني:عبد  احلكمة  مهدي/تيار  ليلي 
عبطان، جا�شم موحان البخاتي، علي جبري الزم، 
عاوي،  الوطنية:اياد  الغراوي/ائتاف  ان�شجام 
حممد،  غاندي  عطية،  كاظم  اهلل،  عبد  طارق  زياد 
عائ�شة  عبا�ض،  خ�شري  ح�شن  ح�شن،  يو�شف  كرمي 
العراقي:  القرار  الدليمي/حتالف  زيتون  امل�شاري، 
طال الزوبعي، احمد امل�شاري، ظافر العاين، وحدة 

اجلميلي/متدن: فائق ال�شيخ علي
الدميقراطي  احلزب  مقعداً-   11 دهوك-  حمافظة 
ديار  حممد،  ناجي  ارام  مقاعد:   10 الكرد�شتاين 
عبد  ديار �شربي  ديار طيب حممد،  طاهر �شعيد، 
اخلالق، اأندرية دزكن فريق، و�شفية حممد �شيخو، 
اأحمد  حممد،  عمر  الرحمن  عبد  حممد،  علي  عمر 
اال�شامي  حاجي/االحتاد  فرهاد  داليا  �شليمان، 

الكرد�شتاين مقعد واحد: جمال احمد حممد.
الدميقراطي  مقعداً-احلزب   15 اأربيل-  حمافظة 
الكرد�شتاين 8 مقاعد: نا�رص يو�شف، حممد �شاكر، 
ب�شري  ف��ار���ض،  ام��ن  حممد  �شليم،  اهلل  عبد  ادار 
خليل، نهرو حممود، ميادة حممد، ريبوار هادي/
االحتاد الوطني الكرد�شتاين 2 مقعدان: ارمي كمال 
اجلديد  اجليل  عثمان/حراك  عمر  �شلمى  خور�شيد، 
الواحد/ عبد  ���رصوة  توفيق،  راوون  مقعدان:   2
التحالف من اأجل الدميقراطية والعدالة مقعد واحد: 
عبد الباري عبد املجيد/التغيري مقعد واحد: كاوة 
مقعد  الكرد�شتانية  اال�شامية  حممود/اجلماعة 

واحد: �شليم حمزة �شالح خ�رص.
حمافظة ال�شليمانية- 18 مقعداً- االحتاد الوطني 
جوان  عبا�ض،  حممد  نريان  مقاعد:   8 الكرد�شتاين 
بختيار  فرمان،  اجلبار  عبد  بلي�شة  فوزي،  اح�شان 
، ارازو حممود ، طه  اآ�شي احمد  جبار علي، ح�شن 
التغيري  قادر/حركة  مريا�ض  �شريوان   ، امن  حمه 
4: يو�شف حممد �شادق، غالب حممد علي، هو�شيار 
اجليل  فتاح/حراك  حممود  بهار  فتاح،  اهلل  عبد 
ي�رصى  الدين،  �شم�ض  لطيف  �رصكوت   :2 اجلديد 
 :1 العراق  الكرد�شتانية  اال�شامية  رجب/اجلماعة 
اأحمد حمه ر�شيد/احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين1: 
عمر خدر/التحالف من اجل الدميقراطية والعدالة 
اال�شامي  حم��م��ود/االحت��اد  ك��رمي  ري��ب��وار   :1

الكرد�شتاين 1: مثنى اأمن.
الن�رص  اإئ��ت��اف  مقعداً-   33 نينوى-  حمافظة 
عطية  من�شور  العبيدي،  متعب  خالد  مقاعد:   7
�شعود  ن��واف   ، مطلك  جا�شم  الرحيم  عبد  حمد، 
منى  ب�شيم،  حممد  ب�شمة  �شعيد،  حممد  خليل  زيد، 

الكرد�شتاين  الدميقراطي  �شلطان/احلزب  ح�شن 
جمال  �شريوان   ، نوري  �شديق  فار�ض  مقاعد:   6
خ�رص ، طعمة حمادي حنظل، ب�شار حميد حممود، 
ر�شم/اإئتاف  خليل  خالد  ح�شن،  خ�رص  اخا�ض 
الوطنية 4: فاح ح�شن زيدان، لطيف احمد ح�شن، 
خ�رص/نينوى  علي  انت�شار  دبا�ض،  �شنان  نايف 
اقبال،  حممد  ر�شا،  �شعيد  حممد  ثابت   :3 هويتنا 
حممود  خمتار   :3 الفتح  حمدون/حتالف  حما�شن 
لياي حممد   ، القدو  احمد  ، حنن حممود  يو�شف 
ا�شامة عبد   :3 العراقي  القرار  يون�ض/حتالف  علي 
العزيز النجيفي، اأحمد مدلول مطلك، هدى جار اهلل 
ح�شن   :2 الوطنية  اجلماهري  ح�شن/حزب  داوود 
 :1 الدميقراطي  فرمان/النهج  � حممد  خلف حميد 
ميزر حمادي �شلطان/االحتاد الوطني الكرد�شتاين 
اهلل  عبد  احمد   :1 دروي�ض/متدن  ح�شن  ح�شن   :1
حممد/ق�شي عبا�ض – �شبكي م�شتقل مقعد واحد/

حركة بابليون مقعد واحد/
الوطني  مقعداً-االحتاد   12 كركوك-  حمافظة 
فا�شل  اأملا�ض  طه،  ريبوار  مقاعد:   6 الكرد�شتاين 
كمال، بي�شتون عادل، ديان غفور �شالح ، جمال 

حممد �شكور ، مريوان نادر ن�رص الدين.
متيم،  علي  حممد   :3 كركوك  يف  العربي  التحالف 
علي/جبهة  �شعيد  ري��ك��ان   ، �شهاب  حمد  خالد 
تركمان كركوك 3: اأر�شد ر�شاد الركماين ، فتح اهلل 

عبد الرزاق ، خديجة علي عبا�ض.
حمافظة دياىل- 12 مقعداً-حتالف الفتح مقاعد 
3: ح�شن نا�رص جا�شم ، همام علي ، منى مهدي 
�شالح/القرار العراقي 3: ناهدة زيد الدايني ، احمد 
مظهر ، م�رص معن/اإتاف الوطنية 3: عبد اخلالق 
كمب�ض/ �شعيد  غيداء  كاظم،  حميد  رعد  مدحت، 
اهلل ح�شون، هوازن  2: برهان كاظم عبد  �شائرون 
اهلل  عبد  عبا�ض  ريا�ض   :1 مهدي.الن�رص  ح�شن 
التميمي/االحتاد  حممد  فرات   :1 خلف/احلكمة 

الوطني الكرد�شتاين 1: �شريكو حممد �شالح.
قلعة  مقعداً-اإئتاف   13 الدين-  �شاح  حمافظة 
اجلماهري الوطنية 3 مقاعد: احمد عبد اهلل اجلبوري، 
قتيبة ابراهيم اجلبوري، منار عبد املطلب ها�شم/
حتالف الفتح 2: مهدي تقي ا�شماعيل، حممد كرمي 
عبد احل�شن/اإئتاف الوطنية 2: مثنى عبد ال�شمد 
 :  2 الن�رص  حممد/اإئتاف  ح�شن  جا�شم   ، حممد 
ر�شاد/حتالف  �شالح  ا�شو  حمود،  يو�شف  عمار 
القرار العراقي 3: مقدام حممد عبيد، خالدة ابراهيم 
خليل/�شاح الدين هويتنا 1: علي عبد اهلل حمود 

خليفة.
هويتنا  االنبار  مقعدا-   15 االأن��ب��ار-  حمافظة 
نا�رص  حممد  احللبو�شي،  ريكان  حممد  مقاعد:   6
فرحان،  جوير  �شعدون  فرحان،  علي  الكربويل، 
نهلة جبار، زينب عبد احلميد/اإئتاف الوطنية 3: 

نوري/ غادة حممد   ، غازي  يحيى   ، عفتان  كرمي 
حتالف القرار العراقي 2: هيبة عبا�ض ، عبد اهلل عبد 
نوري   ، الفهداوي  حممد  قا�شم  احلميد/عابرون2: 
ح�شن  في�شل   :2 الن�رص  حمادي/اإئتاف  غافل 

جبار ، نهلة حمد عبد �شالح.
مقاعد:   3 �شائرون  مقعداً-حتالف   12 وا�شط- 
�شلمان ح�شن ،ح�شن جال ، اينا�ض ناجي/حتالف 
ح�شن/ �شعد   ، االعرجي  حممد  قا�شم   :2 الفتح 
اإئتاف الن�رص 2: يو�شف بعري ، اقبال عبد احل�شن/
ما  الر�شا  عبد  حممود   :2 الوطني  احلكمة  تيار 
 :1 القانون  دولة  اهلل/اإئتاف  عبد  �شعدية   ، طال 
كاظم ح�شن ال�شيادي/كفاءات للتغيري 1: عبا�ض 
عبد  مازن   :1 الفيلية  للكرد  الكوتا  جابر/ومقعد 

املنعم.
حمافظة بابل- 17 مقعداً-حتالف الفتح 4 مقاعد: 
ح�شن  حممد،  وهاب  منال  مو�شى،  فيحان  عدنان 
�شاكر عودة، ثامر ذيبان ح�شون/حتالف �شائرون 
غاوي  علي  هادي،  �شام  نا�رص،  ر�شا  حممد   :4
ح�شن، نور�ض كامل عطية/اإئتاف الن�رص 3: ر�شيد 
عداي، فاح عبد الكرمي را�شي، مها فا�شل كاظم/
ح�شن  علي،  رحيمة  �شامل   :3 الوطني  احلكمة  تيار 
فدعم ، لبنى رحيم كرمي/اإئتاف دولة القانون 2: 
ال�شلطاين/ مدلول  �شادق  م��دور،  ح�شن  من�شور 

الكفاءات للتغيري 1: هيثم رم�شان اجلبوري.

 :3 الفتح  مقعداً-حتالف   11 كرباء-  حمافظة 
الي�شاري، حامد عبا�ض، ليلى فليح/ ح�شن حممد 
حممد  ريا�ض   ، حمزة  نبيل   :3 �شائرون  حتالف 
امل�شعودي، فاطمة عبا�ض/اإئتاف الن�رص 2: منال 
القانون  دولة  ، حازم جميد/اإئتاف  ها�شم  حميد 
2: يا�رص عبد �شخيل املالكي ، ح�شن احمد هادي/

تيار احلكمة الوطني 1: ح�شن حممد امل�شعودي.
 4 �شائرون  مقعداً-حتالف   12 النجف-  حمافظة 
جابر،  عذاب  ماجد  مو�شى،  عبادي  ح�شن  مقاعد: 
�شلومي/حتالف  رحيم  والء  داوود،  رزاق  ح�شن 
جابر  فا�شل   ، النبي  عبد  يو�شف  علي   :3 الفتح 
 :3 الن�رص  �شناء حممد حميد/اإئتاف   ، �شنن  عبد 
عدنان عبد خ�شري ، اح�شان ثعبان عبد علي، �شعاد 
جواد  خالد   :1 الوطني  احلكمة  حممد/تيار  جبار 
وحيد  عبود   :1 القانون  دولة  اجل�شعمي/اإئتاف 

العي�شاوي.
 3 الفتح  مقعداً-حتالف   11 الديوانية-  حمافظة 
مقاعد: عبا�ض �شعيل ، �شعد �شاكر ، �شهام مو�شى/
حتالف �شائرون 3: احمد حمزة ، حممد علي ح�شن 
احل�شن  عبد   :2 الن�رص  جا�شم/اإئتاف  مي�شون   ،
عبد   :1 القانون  �شجاد/اإئتاف  هدى   ، املو�شوي 
االله النائلي/تيار احلكمة الوطني 1: علي مانع/

حركة اإرادة 1: ملحان عمران مو�شى.
 5 �شائرون  مقاعد-حتالف  مي�شان10-  حمافظة 
مقاعد: حممود اديب زوير ، جمال فاخر عويد، علي 
�شعدون، م�رص خزعل �شلمان ، منتهى جرب �شالح/
حتالف الفتح 2: كرمي عليوي، جال ح�شن حممد/
حم�شن/ �رصوط  عبا�ض   :1 الوطني  احلكمة  تيار 
اهلل/اإئتاف  عبد  �شنون  �شهام   :1 الن�رص  اإئتاف 

دولة القانون 1: بهاء الدين نور حممد.
حمافظة ذي قار- -18حتالف �شائرون 6 مقاعد: 
ناجي  كاظم،  هيفاء  حم�شن،  ق�شي  حميد،  �شادق 
فليح/ احل�شن  عبد  و�شن  في�شل،  غايد  ادري�ض، 
نا�رص  علي،  ح�شن  االم��ري  عبد   :5 الفتح  حتالف 
تركي يا�رص، رزاق حميب�ض، وليد عبد احل�شن عبود، 
كاطع   :3 القانون  دولة  باقر/اإئتاف  قا�شم  منى 
الهادي  عبد   ، �شلمان  وحيد  زينب  جلود،  جنمان 
طعمة،  عمار   :3 الن�رص  اهلل/اإئتاف  عبد  موحان 
احلكمة  فايز/تيار  ماجد  ح�شن  اليد،  عودة  عا 
الوطني 2: اأ�شعد يا�شن �شباح، �شتار جبار عبا�ض.
 2 �شائرون  مقاعد-حتالف   7 املثنى-  حمافظة 
العار�شي/ رف��اه  االعاجيبي،  �شعران  مقعدان: 
�شعان  ا�شواق كرمي، عدي حامت   :2 الفتح  حتالف 
فالح   :1 الن�رص  ال��ظ��امل��ي/اإئ��ت��اف  اجل��ون  اأب��و 
ال�شاري/ فالح   :1 الوطني  احلكمة  الزيادي/تيار 

اإئتاف دولة القانون 1: عدنان هادي االأ�شدي.
 6 الفتح  مقعداً-حتالف   25 الب�رصة-  حمافظة 
مقاعد: عامر ح�شن، عدي عواد، فالح ح�شن، حممد 
كامل حنون، انت�شار ح�شن يون�ض، ميثاق ابراهيم 
مظفر  جبار،  رام��ي   :5 �شائرون  في�شل/حتالف 
ال�شادة  عبد  ا�شعد  مكلف،  �شائغ  بدر  ا�شماعيل، 
 :5 الن�رص  �شياع/اإئتاف  حمي�شن  جناح  جا�شم، 
جبار على لعيبي، جمال عبد الزهرة مهو�ض، ا�شعد 
عبد االم��ري، ف��اروق ه��ال، ث��ورة ج��واد حمادي/

»الجورنال« تنشر أسماء الكتل والمرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2018
بغداد – الجورنال نيوز

االنتخابات  يف  الفائزة  ال�شيا�شية  الكتل  تخو�ض 
 ، املا�شي  ال�شبت  اجريت  التي  العراقية  الربملانية 
حراكا �شيا�شيا كبريا للح�شول على مكا�شب عالية 
يف احلكومة املقبلة ، اذ بدات النقا�شات تتو�شع بعد 
ت�شكيل  الت�رصيعية، حول  االنتخابات  نتائج  اعان 
الرئا�شات  وت�شمية  ال��ربمل��ان  يف  الكربى  الكتلة 
العراق  يف  اجريت  انتخابات  اول  ومنذ  الثاث. 

املكونات  تقا�شمت  فقد  ال�شابق  النظام  �شقوط  بعد 
الكردية(  ال�شنية،  )ال�شيعية،  البلد  يف  الرئي�شية 
اجلمهورية،  )رئا�شة  الثاث  الرئا�شات  منا�شب 
ثاث  مدى  على  الربملان(  رئا�شة  ال��وزراء،  رئا�شة 
دورات �شابقة، حيث يتم�شك املكون ال�شيعي برئا�شة 
احلكومة وال�شني برئا�شة الربملان والكردي برئا�شة 
“احزابا  ان  �شيا�شية  م�شادر  وذكرت  اجلمهورية. 
اأ�شابيع، جهودها الإقناع �رصكاء  كردية كثفت منذ 
العملية ال�شيا�شية مبنحها من�شب رئا�شة الربملان، 

ملا يتمتع به هذا املن�شب من �شاحيات د�شتورية، 
اجلمهورية  رئا�شة  من�شب  ع��ن  تخّليها  مقابل 
على  طرحت  كردية  “اأحزابًا  اإّن  م�شيفة  للعرب”، 
اأغلبية  على  للح�شول  االأق��رب  ب�شفته  التحالف، 
رئا�شة  من�شب  االأك���راد  منح  م�شاألة  برملانية، 
للعرب  منحه  على  العرف  ج��رى  ال��ذي  ال��ربمل��ان 
رئي�ض  من�شب  عن  االأك���راد  تخّلي  مقابل  ال�شنة، 
اجلمهورية”. واأو�شحت اأّن “رغبة االأطراف الكردية 
باحل�شول على رئا�شة الربملان، تاأتي من متتع هذا 

املن�شب ب�شاحيات د�شتورية وا�شعة، اأبرزها اإقرار 
اال�شتجوابات،  م�شري  وحتديد  القوانن،  وتعطيل 
مبوازنة  تعديات  اإج��راء  على  القدرة  عن  ف�شًا 
عمل  على  ال�شديدة  والرقابة  االحت��ادي��ة،  الدولة 
اإىل “وجود �شبه اإجماع  ال�شلطة التنفيذية”، م�شرياً 

كردي على هذه الرغبة”.
واثق  اال�شراتيجية  الدرا�شات  مركز  رئي�ض  ويقول 
التنازل  له  ميكن  ال  ال�شيعي  "املكون  ان  الها�شمي 
االك��رث  ال�شلطة  باعتبارها  ال���وزراء  رئا�شة  ع��ن 
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