
مواقع  على  �صفحات  االخ���رة  االون���ة  يف  انت�رشت 
وعلمانية  مدنية  ت�صميات  حتمل  االجتماعي  التوا�صل 
واخرى دينية هدفها ت�صقيط املرجعية العليا يف النجف 
االخبار  ن�رش  خالل  من  العام  الراي  اليهام   ، اال�رشف 
العراقي  لل�صان  مراقبون  ويرى  واالكاذيب.  امل�صللة 
املرجعية  لها  تتعر�ض  التي  الت�صقيطية  احلمالت  ان 
ت�صويه  هدفها  خارجية  اجندات  وراءه��ا  تقف  الدينية 
جناحاتها  من  والتقليل  املرجعية  عن  العامة  ال�صورة 

يف مواجهة االزمات يف البالد.
يف  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب  زيد  ابو  عدنان  ويقول 
النظام  )ت�صقيط(  بعد   " ان��ه  »اجل��ورن��ال«   ل�  ت�رشيح 

مرجعية  لت�صقيط  حملة  االن  تبداأ   ، برمته  ال�صيا�صي 
النجف وت�صفيه مريديها"، مبينا انه " مت ان�صاء ع�رشات 
لت�صويه مرجعية  الكرتونية  قبل جيو�ض  ال�صفحات من 
يف  ايجابية  حالة  اي��ة  وت�صويه   ، ال�صي�صتاين  ال�صيد 

العراق".
طول  على  النجف  يف  العليا  "املرجعية  ان  وا�صاف 
االأنظمة  جميع  ع��ن  ا�صتقالليتها  اثبتت  تاريخها 
ت�صل  التي  ال�رشعية  احل��ق��وق  ان  كما  واحل��ك��وم��ات، 
للمرجعية يف النجف توزع على الفقراء وامل�صت�صعفني 
يف كل املناطق، ف�صال عن ان املرجعية العليا اجازت 
ولي�ض حتويلها  العراق  الفقراء يف  احلقوق على  �رْشف 

اىل دول اخرى".
قبل  من  املرجعية  ا�صتهداف  من  "الغر�ض  ان  واو�صح 

العراقية  املواقع  وبع�ض  اخلليجية  ال�صحف  بع�ض 
امل�صبوهة الهوية والهدف، وا�صح لكل متابع النها هي 
داأبت  ولذلك  العراق،  وا�صتقالل  وا�صتقرار  وحدة  َمام  �صِ
املرجعية  ا�صتهداف  ال�صقوط  منذ  بالعراق  ال�رش  قوى 
االنف�صالية  العراقية  املواقع  "هذه  من  حمذرا  العليا"، 
تن�صى  لن  العراقي  ال�صعب  ذاكرة  الن  بالنار  اللعب  من 
ابو  وا�صار  ال�صعب".  مقد�صات  من  املواقف  ه��ذه  لها 
يخفي  لن  املرجعية  عن  االكاذيب  "ن�رش  ان  اىل  زيد 
احلقيقة النا�صعة عن دور املرجعية يف حفظ وا�صتقرار 
وا�صتقالل العراق ولن يكون قادًرا على خلط االأوراق"، 
واالنف�صالية،  امل��خ��رب��ة،  اجل��ه��ات  "هذه  ان  م��وؤك��دا 
تلعب  العراقي،  ال�صعب  قبل  من  واملنبوذة  والعن�رشية، 
من  عقاب  من  ت�صتحقه  ما  تنال  �صوف  الأنها  بالنار، 

قبل ال�صعب العراقي، الذي ال ين�صى ا�صاءاتها للمقد�صات 
والعناوين العظيمة و�صوف يقف لها باملر�صاد".

�صد  )الت�صقيطية(  احل��م��الت  ان  امل��راق��ب��ون  وي��وؤك��د 
الدينية تقف وراءها اجندات خارجية ودعم  املرجعية 
الثابت  املرجعية  موقف  ب�صبب  اقليمية  دول  ومتويل 
ازاء عدم دعم اية جهة �صيا�صية يف االنتخابات العراقية 
مدير  اكد  ذلك  اىل  ال�صعبي.  احل�صد  حل  رف�ض  وكذلك 
مدر�صة كا�صف الغطاء احدى مدار�ض احلوزة العلمية يف 
النجف اال�رشف رعد املاجد ل� »اجلورنال« ان "حمالت 
الت�صقيط �صد املرجعية الدينية العليا لي�صت وليدة اليوم 
وامنا �صبق وان �صنت حمالت على مر الع�صور يف زمن 
عدم  ب�صبب  موؤثرة  وغر  قليلة  كانت  انها  اال  الغيبة 
العلم  التوا�صل االجتماعي وتوفر و�صائل  وجود مواقع 

احلديثة، بينما يف الفرتة االخرة وال�صيما بعد االنفتاح 
هكذا  مثل  ك��رت  والتقنيات  ال�رشعة  وزم��ن  العاملي 
"احد  ان  وا�صاف  املرجعية".   �صد  ت�صقيطية  حمالت 
ا�صباب انت�صار هذه احلمالت هو دور املرجعية الدينية 
واملتمثلة باملرجع ال�صي�صتاين يف حماية وحفظ وحدة 
العراق وهذا ال يروق لبع�ض اجلهات خا�صة اخلارجية 
داخل  والقتال  والت�صظي  الفتنة  خلق  اىل  ت�صعى  التي 
ت�صتفيد  واقت�صادية  �صيا�صية  ابعاد  فيه  وهذا  العراق، 

منه تلك اجلهات".
واالفكار  املعتقدات  يف  اختالف  "هناك  ان  اىل  وا�صار 
النيل  حتاول  دينية  وتنظيمات  جمموعات  ظهرت  مما 
من املرجعية من خالل ن�رشها الكذب واالفرتاء والقذف 
قبل  من  م�صخ�صة  االم��ور  "هذه  ان  مبينا  والتهجم"، 

الرد  بعدم  يف�صل  ال�صي�صتاين  ان  اال  الدينية  املرجعية 
�صيكون  الرد  االفكار واحلمالت الن يف حال  على هذه 
تركها  فعند   ، املو�صوع  يف  وندية  وا�صم  عنوان  لها 

�صتتال�صى م�صتقبال".
ر�صد  الوطني  االمن  جهاز  ان  مطلعة  م�صادر  وتقول 
الهدف  الفكار  تروج  العراق  داخل  يف  م�صبوهة  مواقع 
لغلقها  تتحرك  وهي  ال�صي�صتاين  للمرجع  اال�صاءة  منها 

اوتقييدها.
وظهرت يف االونة االخرة تنظيمات يف جنوب العراق 
اهلل”،  مثل”اأبناء  خمتلفة  اأ�صماء  نف�صها  على  يطلق 
املرجعية  ت�صويه  هدفها  اأو”املولوية”،  اأو”ال�صلوكية” 
العام  ال��راي  نظرة  وتغير  النجف  يف  العليا  الدينية 

جتاهها
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لقاءات  وعقد  حتركاتها  ال�صيا�صية  الكتل  توا�صل 
�صاأنها ت�صكل  التي من  التحالفات  لبلورة  م�صتمرة 
رحمها  من  تولد  التي  االك��ر  الرملانية  الكتلة 
احلكومة اجلديدة، وحددت عدة �صيناريوهات لر�صم 
مالمح احلكومة املقبلة بع�صها قد ي�صطدم بفيتو 
العد  اإعادة  الثالثاء، عملية  خارجي. وبداأت، ام�ض 
من  انطالقًا  العراقية  االنتخابات  لنتائج  والفرز 
حمافظة كركوك �صمال العراق، بعد اأّن تعرت ملدة 
ثالث �صاعات الأ�صباب غر معلومة، بينما اتخذت 
القوات االأمنية اإجراءات مكثفة حلماية عملية العد 
اأعلنت،  قد  االنتخابات  مفو�صية  وكانت  والفرز. 
اليدوية،  والفرز  العد  عملية  اإج���راءات  ا�صتكمال 
والتي �صت�صمل �صبع حمافظات، انطالقًا من كركوك 
ثم ال�صليمانية، واأربيل، ودهوك، ونينوى، و�صالح 

الدين، واالأنبار.
الدينية  وك�صف م�صدر مطلع، عن رغبة املرجعية 
 ، املقبلة  ال��وزراء  لرئا�صة  م�صتقلة  �صخ�صة  بتويل 
م�صرا اىل ان رئي�ض الوزراء احلايل حيدر العبادي 
انخف�صت  العامري  هادي   الفتح  حتالف  ورئي�ض 
حظوظهما  يف املناف�صة على املن�صب عقب خطاب 

املرجعية الدينية االخر.
وقال امل�صدر يف حديث ل� »اجلورنال« ان " حزب 
الدعوة االإ�صالمية يجري مباحثات الأقناع زعيمي 
ائتاليف دولة القانون نوري املالكي والن�رش حيدر 
العبادي على قبول تر�صيح طارق جنم كبديل عن 
اىل  يوؤدي  قد  بينهما  تقارب جديد  و�صط  العبادي 

اعالن كتلة موحدة.
عبد  الدعوة مثل  بارزة يف  " قيادات  ان  واأ�صاف 
احلليم الزهري وعلي العالق ووليد احللي عادت 
مت�صك  بعد  الن�رش  وتركت  الدعوة  حزب  باحة  اىل 

العبادي مبن�صب رئا�صة الوزراء".

وتابع امل�صدر ان "حظوظ العبادي يف تويل والية 
االأخ��رة  املرجعية  خطبة  بعد  انخف�صت  ثانية 
قا�صم  اجلرنال  مغادرة  بعد  وا�صح  اإيراين  وتقاطع 
 " ان  مبينا   ." العبادي  لقاء  دون  بغداد  �صليماين 
اإيران ترغب يف ت�صكيل حتالف �صيعي جديد ي�صم 
حظوظ   " ان  امل�صدر  واأو���ص��ح  الفائزة".  الكتل 
هادي العامري يف رئا�صة الوزراء ا�صبحت �صعيفة 
جدا بعد زيارات �رشية قام بها اىل تركيا واالردن 
وزارات  الفتح  تويل  يف  الع�صائب  رغبة  وكذلك 
الدينية  املرجعية  "رغبة  ان  اىل  الفتا  خدمية"، 
بتويل �صخ�صية م�صتقلة لرئا�صة الوزراء املقبلة قد 
اللذين لديهما تاثر  ي�صطدم برغبة ايران وتركيا 
وا�صح يف القرار العراقي". ويرى املفكر والباحث 
ال�صيا�صي غالب ال�صابندر، اأن زعيم التيار ال�صدري 
دولة  ائتالف  على  فيتو  لديه  لي�ض  ال�صدر  مقتدى 
ت�صمية  ب�صاأن  اال�صالمية  الدعوة  حزب  او  القانون 

رئا�صة الوزراء لكن وفق �رشوط.
اإن   ،» ل���»اجل��ورن��ال  حديث  يف  ال�صابندر  وق��ال   
باالنتخابات  الفائزة  الكتلة  يدعم  الذي  “ال�صدر 
الوزراء  رئا�صة  بان تكون  يرف�ض  )�صائرون( كان 
املقبلة من حزب الدعوة اال انه يف االونة االخرة 
غر من موقفه ازاء ذلك واكد ان �صائرون منفتحة 
على ائ��ت��الف دول���ة ال��ق��ان��ون وح���زب ال��دع��وة و 
التعار�ض على ان يكون رئي�ض الوزراء منهم ولكن 
رئي�ض  جناح  من  يكون  ال  ان  احدهما  ب�رشطني 
متهما  يكون  ال  واالخ��ر  املالكي  نوري  االئتالف 

بالف�صاد”.
اأقرت  قد  العراقية،  االحتادية  املحكمة  وكانت   
االنتخابات  لقانون  الثالث  التعديل  ب�رشعية 
جل�صة  خ��الل  ال��رمل��ان  اأق���ره  ال��ذي  الرملانية، 
يف  ت��زوي��ر  عمليات  ح���دوث  ب��ع��د  ا�صتثنائية، 
مايو/اأيار  من   12 يف  ج��رت  التي  االنتخابات 

املا�صي.

 اجلورنال – خا�ض: تعتلي العديد من املوؤ�ص�صات يف املو�صل ت�صميات مثرة للريبة، كونها ارتبطت بفكر "داع�ض" الذي 
احتل املدينة يف عام 2014 ثم انتزعتها القوات العراقية يف متوز املا�صي، وحر�ض على تكري�صها يف نفو�ض االأهايل 
الذين �صيطر عليهم قبل طرده منها. وظهرت عدة �صور توثق تلك التم�صيات التي اليختلف اإثنان على اإنها من بنات اأفكار 
"داع�ض" من قبيل "نور اجلهاد" الذي اأطلق اإ�صما على حمطة وقود يف املدينة، و "احلور العني" الذي يبدو اأنه ا�صم مدر�صة 
للبنات، ف�صال عن ع�رشات املواقع التي حملت ا�صماء ال يود اأحد �صماعها كونها ارتبطت باأكر االأنظمة االإرهابية اإجراما. 
وتعالت االأ�صوات ب�رشورة االإ�رشاع يف رفع هذه الالفتات والت�صميات وا�صتبدالها باأخرى ت�صاعد عن تعزيز ثقافة ال�صلم 
االأهلي ونبذب العنف واالإرهاب. واعلن رئي�ض الوزراء حيدر العبادي يف العا�رش من متوز املا�صي حترير حمافظة نينوى 
بالكامل من تنظيم داع�ض االرهابي بعد عملية ع�صكرية ا�صتمرت ت�صعة ا�صهر ا�صرتكت فيها خمتلف ال�صنوف الع�صكرية 

مب�صاندة التحالف الدويل.

وليدة  لي�صت  العراقية  بالعوائل  ال�صاي  عالقة 
حياتها  من  كجزء  تقدمه  ا�صبح  والتي  اليوم، 
وطق�صا ا�صتثنائيا من طقو�صها، وبات العراق من 
البلدان االأوىل يف ا�صتهالك ال�صاي، ولعل الغاءه 
من مفردات البطاقة التموينية منذ عام 2014 
و�رشاءه من اال�صواق  فتح الباب لدخول كميات 

كبرة  منه غر �صاحلة لال�صتهالك الب�رشي.
بحوث  مركز  يف  االقت�صادي  اخلبر  وق��ال   

التموينية  "البطاقة  ان   ، البياتي  �صامل  ال�صوق  
ا�صبحت �صعيفة بعد قرار جمل�ض الوزراء بالغاء 
عدد من مفرداتها واالكتفاء بتوزيع مواد ال�صكر 
والطحني والرز والزيت والغاء مفردة ال�صاي من 
من  التجارة  وزارة  يد  ورفع  التموينية  احل�صة 
االقت�صادي  اال�صالح  ذريعة  حتت  ا�صتراده، 
لدخول  الباب   مافتح   ، ال��دويل  البنك  و���رشوط 
انواع خمتلفة من ال�صاي وبا�صناف رديئة جدا 

ومن منا�صيء غر جيدة ". 

غياب  ظل  يف  �صعوبة  العراقيني  معاناة  تزداد  فيما   
�صنوات،  منذ  التحتية  البنى  و�صعف  العامة  اخلدمات 
حت�صد  عن  احلديث  يجري  احل��رارة،  درجة  ارتفاع  مع 
تطالب  بغداد  العا�صمة  اط��راف  يف  كبرة  لتظاهرة 
االنتخابات  التي قطعتها احلكومة قبل  الوعود  بتنفيذ 
الت�رشيعية. ودفع �صوء اخلدمات وخا�صة انقطاع التيار 
املقدمة  اخلدمات  �صوء  باال�صافة  املتكرر  الكهربائي 
املعي�صية  احلالة  و�صوء  الطرق  وتبليط  املاء  �صيما  ال 
يف  اخل��روج  اإىل  بغداد  مناطق  من  عدد  يف  املواطنني 
تظاهرات للمطالبة بتح�صني الواقع اخلدمي يف البالد، 
جميع  بتلبية  ال��وزراء  رئي�ض  اطلقها  بوعود  وانتهت 

ويقول  االن.  لغاية  منها  ينفذ  مل  لكن  االحتياجات، 
بتظاهرات  للخروج  حت�صيد  هناك  ان  حمليون  �صكان 
جديدة بعد ف�صل احلكومة احلالية من االيفاء بوعودها. 
"مواطني  ان  ل�»اجلورنال«  )م.ي(  املواطن  وي�صيف 
حت�صد  وال��ن��ه��روان  والزعفرانية  احل�صينية  مناطق 
احلكومة  بايفاء  تطالب  جديدة  بتظاهرات  للخروج 
اخلدمات".  حت�صني  بخ�صو�ض  قطعتها  التي  بالوعود 
احلكومة  ان  بغداد  حمافظة  جمل�ض  قال  ال�صياق  يف 
احلالية �صت�صبح ت�رشيف اعمال ولن ت�صتطيع ان تفعل 
�صئ بالوقت احلايل ب�صان حت�صني اخلدمات، الفتا اىل 
ان "االنتخابات التي جرت يف ايار املا�صي كانت نقمة 
على العراقيني". ويرى ع�صو املجل�ض �صعد املطلبي يف 
لن  بالتظاهرات  "اخلروج  ان   ، ل�»اجلورنال«  حديث 

احلكومة  ان  ب�صبب  املطالب  حتقق  ومل  نفعا  يجدي 
و�صنفقد  املحا�ص�صة،  ا�صا�ض  على  �صت�صكل  املقبلة 
اخلدمات ولن ت�صتطيع تنفيذ املطالب".  واإ�صدر رئي�ض 
التوجيهات  املا�صي  اذار  يف  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
البلدية  ال��دوائ��ر  وم�صوؤويل  بغداد  واأم��ان��ة  ملحافظة 
املتظاهرين  بطلبات  للنظر  خ�ص�ض  اجتماع  خالل 
 ” اىل  الفتا  اخلدمات”،  لتلبية  جهد  اأق�صى  ببذل 
اطراف  مناطق  يف  امل�صاريع  من  لعدد  التمويل  اإطالق 
بغداد  اطراف  مناطق  يف  عيان  �صهود  ويقول  بغداد". 
ان مناطقهم ال زالت تعاين من �صوء اخلدمات ومل يتم 
تنفيذ مطالباملتظاهرين.  ودخل العراق مرحلة "الفراغ 
عقد جل�صة  العراقي يف  الرملان  ف�صل  الت�رشيعي" بعد 
االنتخابات  قانون  على  تعديل  الإج���راء  ا�صتثنائية 

جمل�ض  عمر  انتهاء  بعد  الرملان،  والية  بتمديد  ي�صمح 
النواب ااحلايل، وبالتزامن مع الفراغ الت�رشيعي تتحول 
حكومة  اإىل  العبادي،  حيدر  برئا�صة  العراقية  احلكومة 
الد�صتور  من  الثامن  البند  بح�صب  اأع��م��ال  ت�رشيف 
العراقي.  واعلنت وزارة الداخلية رف�صها امل�صبق لقيام 
اأي مظاهرة دون اأخذ املوافقات االأ�صولية من اجلهات 
التظاهرات  ا�صتغالل  من  حت��ذي��رات  و�صط  الر�صمية، 
واثق  ال�صيا�صي  واملحلل  اخلبر  ويرى  االمن.  لزعزعة 
احلايل  "الوقت  ان  ل�»اجلورنال«  حديث  يف  الها�صمي 
ا�صتغاللها  من  خوفا  بتظاهرات  للخروج  منا�صب  غر 
ان�صغال  مع  معنية  جهة  ل�صالح  ت�صي�صها  او  امنيا 
احلكومة بنتائج االنتخابات واعادة عملية العد والفرز 

لنتائجها.

سيناريو جديد لتشكيل الحكومة يصطدم بفيتو إيراني تركي

في فترة الفراغ التشريعي... تحشيد للخروج بتظاهرات جديدة في بغداد 

الموصل .. مؤسسات حكومية التزال تحمل اسماء داعش

االسواق العراقية تغرق بكميات من الشاي 
غير صالحة لالستهالك البشري  بغداد – سعد المندالوي

بغداد – خاص

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – حسين فالح
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تحذيرات من حملة إعالمية ممنهجة لتشويه صورة المرجعية الدينية  وتسقيط دورها
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

انهت الكتل ال�صنية الفائزة يف االنتخابات الت�رشيعية 
املحكمة  ق��رار  رغ��م  املا�صي  اي��ار  يف  اجريت  التي 
ثبوت  بعد  ي��دوي��ا  وال��ف��رز  العد  ب��اع��ادة  االحت��ادي��ة 
عمليات توزير وتالعب كبرة ، من ملف مر�صح رئا�صة 
الرملان مع االتفاق على تقا�صم ح�صتها من الوزارات 
هذه  ال�صني  احل��راك  ان  ويبدو  اجلديدة.  احلكومة  يف 
اجتماعات  �صل�صلة  بعد  اطرافه  بلملمة  جنح  قد  املرة 
بح�صور  تركيا  يف  اخرها  ك��ان  عقدت  وم�صاورات 
القرار  ال�صني خمي�ض اخلنجر ورئي�ض حتالف  القيادي 
�صليم  ال�صابق  الرملان  رئي�ض  وكذلك  النجيفي  ا�صامة 

بح�صب  ال��ك��رب��ويل  جمال  اىل  باال�صافة  اجل��ب��وري 
م�صادر مطلعة. وت�صيف امل�صادر ل�»اجلورنال«، ان" 
اجتماع القيادات ال�صنية االأخر يف تركيا مت على اثره 
لتويل رئا�صة جمل�ض  اتفاق على ثالثة مر�صحني  �صبه 
ال�صابق  املجل�ض  رئي�ض  من  كل  وهم  اجلديد  النواب 
وحممد  اليدوي  العد  يف  ف��وزه  ح��ال  اجلبوري  �صليم 
ان"  اىل  امل�صادر  وت�صر  العاين.  وظافر  احللبو�صي 
�صليم اجلبوري يف حال مت االتفاق ب�صكل نهائي على 
ت�صنمه رئا�صة الرملان اجلديدة فانه �صيتوىل املن�صب 
�صلمان اجلميلي على وزارة  التي حاز فيها  بالطريقة 
 2014 بانتخابات  فوزا  يحقق  مل  انه  رغم  التخطيط 
للطرف  ار�صائي  املن�صب  �صيكون  اأي  الرملانية، 

واحد  مر�صح  على  االتفاق  ان"  "مو�صحة  اخلا�رش، 
بعد  والكردية  ال�صيعية  الكتل  مع  حل��وارات  �صيخ�صع 
املحكمة  قبل  من  االنتخابات  نتائج  على  امل�صادقة 
 2018 االحت���ادي���ة. واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ان��ت��خ��اب��ات 
االلكرتونية ح�صول القوائم ال�صنية على 71 مقعدا يف 
خمتلف القوائم وهي: "الن�رش، الوطنية، القرار، حتالف 
بغداد، نينوى هويتنا، ائتالف اجلماهر، �صالح الدين 
هويتنا، دياىل التحدي، بيارق اخلر، متدن، وعابرون. 
وح�صب اإح�صاءات ر�صمية، فاإن العدد املذكور من دون 
علماين(،  )�صيعي  عالوي  اإياد  الوطنية  ائتالف  زعيم 
القائمة ذاتها من  اآخرين فازوا عن  اإىل ثالثة  اإ�صافة 
 177 فاإن  وباملقابل،  بغداد،  يف  العلمانيني  ال�صيعة 

مقعدا نتائج االنتخابات وفق العد االلكرتوين للقوائم 
ال�صيوعي  للحزب  مقعدين  �صمنها  جمتمعة  ال�صيعية 
العراقي، وهي"�صائرون، الن�رش، الفتح، دولة القانون، 
العراق،  رجال  املدين،  احلزب  كفاءات،  اإرادة،  احلكمة، 
اأما حتالف القوى الكردية، فقد ح�صل على 58 مقعدا 
الوطني،  "الدميقراطي،  التالية:  االأحزاب  بني  توزعت 
التغير،  االإ�صالمية،  واجلماعة  االإ�صالمي،  االحت��اد 
يف  الدميقراطية،   اأجل  من  والتحالف  اجلديد،  احلراك 
يف  مقاعد  ثالثة  على  الرتكماين  املكون  ح�صل  حني 
حمافظة  يف  واح��د  ملقعد  اإ�صافة  كركوك،  حمافظة 
وا�صرتط  "الفتح".  قائمة  �صمن  ر�صح  الدين  �صالح 
رئي�ض  �صيكون  التي  الكتلة  بان  ا�صطنبول  اجتماع 

وزارة  على  حت�صل  لن  ح�صتها  من  املقبل  الرملان 
حكومية ، فيما يتم توزيع الوزارات بني الكتل االأخرى 
وتقول  كتلة.  كل  مقاعد  عدد  وح�صب  التوافق  بطريقة 
ب�صبه  انتهى  ا�صطنبول  اجتماع  ان  مطلعة  م�صادر 
الوزارات  من  ال�صني  املكون  ح�صة  توزيع  على  اتفاق 
االتفاق  ان  امل�صادر  وت�صيف  اجلديدة".  احلكومة  يف 
ان  على  جرى  احل��ايل  الوقت  يف  لكنه  للتغير  قابل 
حتالف  ح�صة  م��ن  والرتبية  ال��زراع��ة  وزارة  تكون 
القرار،فيما تكون وزارة التجارة والتخطيط من ح�صة 
على  االتفاق  مت  انه  اىل  وا�صارت  الوطنية".  ائتالف 
منح وزارة الدفاع يف حال بقت على ماهي عليه كما 
ح�صلت القوى ال�صنية يف عام 2014 فانها �صتكون من 

ح�صة كتلة جمال الكربويل وكذلك وزارة ال�صناعة. يف 
ال�صنية  القوى  ال�صابق عن احتاد  النائب  ال�صياق تقول 
انت�صار اجلبوري ل�»اجلورنال «، ان" اجتماع القيادات 
ال�صنية  الكتلة  ان  على  ا�صرتط  ا�صطنبول  يف  ال�صنية 
لن  ن�صيبها  من  املقبل  الرملان  رئي�ض  �صيكون  التي 
على  ح�صلت  انها  باعتبار  حكومية  وزارة  اية  تتوىل 
من�صب مهم يف الدولة، ويتم توزيع الوزارات فيما بني 
الكتل االأخرى بطريقة التوافق وح�صب عدد مقاعد كل 
كتلة". ويلمح القيادي ال�صني رعد الدهلكي يف حديث 
املرحلة  ال�صنية يف   املخاوف  ان  اىل   ،» ل�»اجلورنال 
من  وح�صم  موقفها  توحيد  الفائزة  الكتل  دفع  املقبلة 

يرتاأ�ض ال�صلطة الت�رشيعية بدورتها املقبلة .

اجتماع اسطنبول يفضي الى شبه اتفاق على مرشح البرلمان وتوزيع الوزارات السنية
بغداد-رزاق الياسري
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