
املركزي  ال��دم  م�رصف  يف  طبية  م�صادر  ك�صفت 
بلغت  امل�رصف  يف  الدم  اكيا�س  ر�صيد  ان  ببغداد، 

درجة ال�صفر.
"ر�صيد  وا�صافت امل�صادر يف ت�رصيح �صحفي، ان 
وان  ال�صفر،  درجة  بلغت  امل�رصف  يف  الدم  اكيا�س 
ال�صعبي  احل�صد  جرحى  خزين  ا�صتخدم  امل�رصف 
ر�صيد  نفاذ  "�صبب  ان  مبينة  كاملة"،  �رصفها  مت 
امل�����رصف م��ن االك��ي��ا���س ه��و ع���دم اي��ف��اء �رصكة 
املوردة بالتزاماتها بالتجهيز". وا�صافت امل�صادر، 
يف  مرة  من  اكرث  اأخلت  قد  كانت  ال�رصكة  "هذه  اأن 
التزاماتها، وبالتايل و�صل احلال اىل ماهو عليه". 
ب�صخ�س  متمثلة  ال�صحة  وزارة  امل�صادر،  وحملت 
ترف�س  النها  اخللل،  ه��ذا  حمود،  عديلة  ال��وزي��رة 

من  بالرغم  املجهزة،  ال�رصكة  مع  التعاقد  انهاء 
اىل  ونوهت  معها.  املربمة  العقود  ببنود  اخاللها 
اىل  اجلت  قد  اجلراحية  العمليات  من  "الكثري  ان 
و�صحة  ال��دم،  اكيا�س  نق�س  ب�صبب  جديدة  مواعيد 
منذ  العراق  و�صهد  اخلا�س".  القطاع  لدى  توفرها 
اخلدمات  يف  وتراجعا  كبريا  انهيارا   ،2003 عام 
القطاع  لهذا  احلكومي  لالإهمال  نتيجة  ال�صحية 
فيه،  االإدارة  و�صوء  واملح�صوبية  الف�صاد  و�صيوع 
الف�صاد  من  البالد  م�صت�صفيات  اأغلب  تعاين  حيث 
االأو�صاع  تردي  على  انعك�س  مما  واالإداري  املايل 
على جميع امل�صتويات من ناحية النظافة واخلدمة 
من  العديد  انت�صار  على  و�صاعد  للمري�س،  املقدمة 
والعامل  العراق  من  اختفت  التي  واالأمرا�س  االوبئة 
 . وال��ك��ول��ريا  وال��ط��اع��ون  م��ث��ل:امل��الري��ا  عقود  منذ 
وبح�صب ما ن�رص ” مركز الروابط للبحوث والدرا�صات 

اال�صرتاتيجية” فاإن “العراق يعاين من �صعف البنية 
احلكومية،  وامل�صت�صفيات  ال�صحية  للمراكز  التحتية 
من  املزيد  اإىل  اأدت  التي  والنظافة  الرقابة  وغياب 
االأمرا�س و�صوء اخلدمات ال�صحية التي ي�صتكي منها 
املواطن العراقي الب�صيط كل يوم”. كما تعاين اأغلب 
واالهتمام  الرعاية  �صعف  من  العراق  م�صت�صفيات 
نق�س  من  وكذلك  منهم  االأطفال  حتى  باملر�صى 
على  ر�صوم  فر�س  اإىل  باالإ�صافة  احل��اد،  االأدوي��ة 
املعدومة.  �صبه  الرديئة  اخلدمة  مقابل  امل��راج��ع 
 2017 عام  عن   ، املالية  الرقابة  تقارير  وك�صفت 
يف  باالأخ�س   ، امل�صت�صفيات  يف  التلوث  ا�صتمرار   ،
ابن  مثل:  امل�صت�صفيات  اأغلب  يف  العمليات  �صاالت 
 ، النفي�س  وابن  علي،  واالإم��ام   ، والوا�صطي   ، بلدي 
اأن  التقرير  واأو�صحت  زايد.  وال�صيخ   ، والزعفرانية 
�صعف  يعاين  التخ�ص�صي،  البيطار  ابن  مركز   ”

 ، اال�صعة  ق�صم  يف   ، االإ�صعاع  من  الوقاية  اإج��راءات 
ونق�س �صاالت عمليات الق�صطرة”.

حمافظة  يف  الكوت  “م�صت�صفى  اأن  التقارير  وبينت 
لتقرير  املتخ�ص�صة  اللجان  اإىل  يفتقر   ، وا���ص��ط 
�رصاء  اإىل  م�صرية   ، االأوك�صجني  مادة  من  االحتياج 
ب��صعر  اأهلي  معمل  من  الطبية  امل��ادة  امل�صت�صفى 
عرو�س  اأي  تقدمي  دون  من  دوالر،  ماليني   10
اخلا�صة  التقارير  اأم��ا  للتعليمات”.  خمالف  وه��ذا 
املجاري  طفح  اإىل  فاأ�صارت   ، الب�رصة  مب�صت�صفيات 
على �صالة الوالدة اأكرث من مرة ، مما اأدى اإىل تلوثها 
وزاد خطورة انت�صار االأمرا�س. وبينت تقارير الرقابة 
عام  عانى  التعليمي  النعمان  م�صت�صفى  ان  املالية 
اأطباء  اأعداد  ونق�س  التمري�صي  املالك  قلة   2017
وعدم  االحالة،  نظام  تفعيل  وع��دم  االخت�صا�س، 
االأ�صنان.  ا�صت�صارية  يف  اأ�صنان  كر�صي  تخ�صي�س 

تعاين  وا�صط  “م�صت�صفيات  اأن  التقارير  واأو�صحت 
املر�صى  يرهق  مما  الرقابة  وغياب  االأدوي��ة  نق�س 
ماديا وج�صديا ونف�صيا” . كما بينت اأن “م�صت�صفيات 
توجد  ال   ، ال�صحية  واملراكز  واخلا�صة  احلكومية 
من  للتخل�س  ومركزية  كاملة  معاجلة  وحدة  فيها 
املخلفات ، الذي ي�صكل خطرا على البيئة مبا يحويه، 
 ) فايرو�صات   ، بكترييا   ( بيولوجية  ملوثات  من 

واملتغريات الكيميائية”.
التي  امل�صاكل  اأب���رز  م��ن  االإداري  الف�صاد  وي��ع��د 
ين��ه�س  حيث   ، العراق  يف  ال�صحي  القطاع  تواجه 
الرقابة  ل�ص��عِف  نتي��جًة   ، الطبية  املوؤ�ص���ص��ات 
احل����كومية والّت�����صرت عل الف�صاد، وخا�صة االأدوية 

التي ت�ص��كُل خطراً �ص��حيًا.
حاالت  تزايد  وعامل��ية،  عراقيٍة  درا�ص��اٍت  واأك��دت 
والت�ص��وهات  ك���������االأوراِم  اخل��ط��رة  االأم���را����س 

اأ�ص��لحة  ا�صتخدام  ب�صبب  والع��قم  واالإ�صقاط��ات 
ال��ع��راق،  مناطق  خمتلف  يف  امل��ح��ظ��ورة  ال��دم��ار 
واتباع  الب��يئي،  والتل��وث  الث��قيلة  وامل��عادن 
�صيا�ص��ة دوائية فا�ص��لة وفقدان الرقابة والت��ف�تي�س 

على الدواء والغذاء وتدهور �صناعة االأدوية.
يف  الك��ربى  “الطام��ة  اأن  الدرا�صات  اأك��دت  كما 
الطبي  امل��هني  العم��ل  حت���ول  هي  الطبي  القطاع 
واملحا�ص���صة،  الطائ��في  االنتماء  معايري  اإىل 
واالعتماد  لالأطباء  والتهمي�س  االإق�صاء  و�صيا�صة 
على كوادر غري مهنية، علميًا يف اإدارة امل�صت�صفيات 
واملراكز ال�صحية، وهجرة الكفاءات الطبية الكبرية 
الكبرية؛  اخلربة  ذات  امل�صتنرية  والعقول  املتميزة 
ب�صبب احلرِب واالقتتال الطائفي ، اأو ب�صبب تهجريها 
وماديًا،  معنويًا  وابتزازها  ج�صديًا  وا�صتهدافها 

الإق�صائها ونزوحها
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يزن  ال�صعبي  احل�صد  يف  ال��ق��ي��ادي  ك�صف 
الدولة  وزي��ر  م�رصوع  ف�صل  عن  اجل��ب��وري، 
ال�صبهان  ثامر  اخلارجية  لل�صوؤون  ال�صعودي 
للتحالف  م�صاد  �صني  حت��ال��ف  لت�صكيل 

القطري يف العراق.
يف  �صفحته  على  من�صور  يف  ي��زن  وق��ال 
للتحالف  االخرية  "اللم�صات  اأن  "في�صبوك"، 
اخلما�صي لت�صكيل الكتلة احلاكمة التي ت�صم 
والدميقراطي  والن�رص  القانون  ودولة  الفتح 
الكرد�صتاين واالحتاد الوطني الكرد�صتاين قد 

انتهت".
بانتظار  "التحالف  ان  اجلبوري،  واأ�صاف 
ف�صل  بعد  ال�صنية  القوى  من  �صين�صم  من 
ال�صبهان يف اجتماع االردن بجمع  م�رصوع 
"الفر�صة  ان  اىل  م�صرياً  ال�صنية"،  الكتل 
ب��اأن  �صني،  ق��ي��ادي  لكل  مواتية  اأ�صبحت 
اىل  احلاجة  دون  ف��راداً  بالتحالف  يلتحق 

ان�صمام كتلة جمتمعة".
ائتالف  زعيم  بان  �صياية  م�صادر  وذك��رت 
من  اق��رتب  املالكي،  ن��وري  القانون  دول��ة 
عن  ك�صفت  فيما  االأكرب"،  "التحالف  ت�صكيل 

ما �صمه التحالف من كتل حتى االن.
اإىل  املالكي،  نوري  "دعوة  اأن   ، واأو�صحت 
االإ�رصاع يف اإعالن نتائج العد اليدوي، ت�صري 
الكتلة  ت�صكيل  على  بقدرته  اطمئنانه  اىل 

االأكرب".
وقت  يف  �صيا�صية،  م�صادر  ك�صفت  ذلك  اىل 
حتالف  لبلورة  �صعودية  م�صاع  عن  �صابق، 
جمال  احلل  حركة  رئي�س  ي�صم  جديد  �صني 

الكربويل ورئي�س جبهة احلوار �صالح املطلك 
وحمافظ �صالح الدين احمد اجلبوري.

ان  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  امل�صادر  وقالت 
عمان  يف  �صابق  وقت  يف  عقد  “اجتماعا 
لل�صوؤون  ال�صعودي  ال��دول��ة  وزي���ر  برعية 
املطلك  القناع  ال�صبهان  ثامر  اخلارجية 
جلمع  كمقدمة  ال��ك��رب��ويل  م��ع  بالت�صالح 
الرجلني يف حتالف �صيا�صي يراأ�صه املطلك".

ال��ذي  املفرت�س  “التحالف  ان  وا�صافت 
املخطط  ،م��ن  بلورته  اىل  ال�صبهان  ي�صعى 
والكربويل  املطلك  اىل  باال�صافة  ي�صم  اأن 
،لكن  الدين  �صالح  حمافظ  اجلبوري  اأحمد 
املطلك  رف�س  بعد  بالف�صل  باء  امل�صعى  هذا 
ال��دخ��ول  ع��ن  ف�صاًل  ال��ك��رب��ويل  م�صاحلة 
رف�صه  املطلك  ب��رر  ،وق���د  معه  بتحالف 
يف  مبدئيًا  موقفًا  لديه  اأن  يف  للم�رصوع 
 ” ب���  و�صفهم  م��ن  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  رف�����س 

الفا�صدين” بح�صب امل�صادر.
ه��ذا  ال�����ص��ب��ه��ان  م�صعى   ” ان  واو���ص��ح��ت 
م�صاد  �صيا�صي  م�����رصوع  ي��ات��ي،ل��ب��ل��ورة 
ت�صويق  اإىل  ي�صعى  الذي  القطري  للم�رصوع 
اأخذت  لل�صنة،حيث  مفرت�س  كزعيم  اخلنجر 
ا�صتغالل  ،االأول  م�صارين  القطرية  اجلهود 
االأخ���رية  م��ن  للطلب  تركيا  م��ع  حتالفها 
ال�صغط على اأ�صدقائها من ال�صيا�صيني ال�صنة 
القريبني من تركيا يف قبول زعامة اخلنجر، 
اأما الثاين فهو حترك قطر باجتاه اإيران التي 
على  ال�صغط  يف  اال�صتجابة  يف  تتاأخر  مل 
حيث  العراقيني  ال�صيا�صيني  من  اأ�صدقائها 
اأثمرت تلك اجلهود عن ت�صوية ملف اخلنجر 

ومهدت عودته اإىل العراق".

بغداد – اجلورنال : حدد املرجع الديني ب�صري النجفي ثالثة �رصوط الن�صاء اقليم الب�رصة، فيما بني انه يحتاج 
اإىل ا�صتفتاء املواطنني وقيادات خمل�صة وقوية، ودولة يف املركز تتمتع بالقوة، وقال بيان �صادر عن مكتب 
النجفي خالل لقائه وفدا من حمافظة الب�رصة وب�صاأن ات�صاع املطالبات يف الب�رصة لتحويلها اإىل اإقليم، ان 
“االأمر يحتاج اإىل ا�صتفتاء املواطنني وقيادات خمل�صة وقوية، ويف ظل دولة مركزية تتمتع بالقوة وت�صمن 
قانون  تطبيق  يف  لي�صت  “امل�صكلة  اأَن  اإىل  واأ�صار  قامت،  ما  اإذا  االأقاليم  هذه  وانف�صال  العراق  تق�صيم  عدم 
وهناك  واملركز،  االأقاليم  هذه  اإدارة  يف  والقوية  املخل�صة  القيادات  يف  امل�صكلة  لكن  العراق،  يف  االأقاليم 
اأَن  القانون وفق معايري ونظم معينة”، م�صيفا  لهذا  والبعيدة مطبقة  العراق  القريبة من  الدول  جتارب يف 

“املهم هو احلفاظ على وحدة العراق".

 
توفر  عن  العطواين  عطوان  بغداد  حمافظ  اعلن   
وزارة  موافقة  بانتظار  وظيفية  درجة   4000
انه  بيان  يف  العطواين  وق��ال  عليها.  املالية 
عبا�س  املعلمني  نقيب  لقائه  خ��الل  “بحث 
التعيينات  ملف  له  املرافق  والوفد  ال�صوداين 
والتاأكيد على �رصورة موافقة وزارة املالية على 
باملحافظة  اخلا�صة  الوظيفية  الدرجات  اطالق 
العا�صمة  م��دار���س  يف  احلا�صل  النق�س  ل�صد 

وخ�صو�صا مناطق االطراف، ف�صال عن مناق�صة 
مو�صوع العالوة والرتقية والرتفيع”. وتابع ان 
“هناك روؤية وا�صحة للحكومة لتمكني املعلمني 
واملدر�صني عرب توفري اجواء منا�صبة”، مو�صحا 
ملا  واهتمام  رع��اي��ة  اىل  بحاجة  “املعلم  ان 
الطلبة”.  ولفت  يقدمه من خدمة جلية الأبنائنا 
العطواين اىل “توفر 4000 درجة وظيفية ناجتة 
عن حركة املالك للعام 2016 وباأنتظار موافقة 
لل�رصوع  تخ�صي�صاتها  الإط��الق  املالية  وزارة 

بعملية التعيينات".

 
ك�صفت وزارة الزراعة ، عن ت�رصر القطاع الزراعي 
وقلة  اجل��ف��اف  ج���راء  ب��امل��ائ��ة   50 بن�صبة  يف 
مهدي  ال��وزارة  وكيل  وق��ال  املائية.  االإي���رادات 
القي�صي اإن “القطاع الزراعي ت�رصر خالل املو�صم 
اجلفاف  ب�صبب  باملائة،   50 بن�صبة  ال�صيفي 
البالد”.  اإىل  الداخلة  املائية  االإي����رادات  وقلة 
واأو�صح القي�صي اأن “ال�رصر �صينعك�س �صلبًا على 
تزال  ال  والتي  ال�صتوي  للمو�صم  الزراعية  اخلطة 
“ال�رصر  اأن  وبنّي  اإعدادها”.  على  تعمل  الوزارة 
امل�صاحات  �صيقل�س  ال�صيف  مو�صم  يف  احلا�صل 
خرباء  وقال  ال�صتوية”.  اخلطة  خالل  املزروعة 
املناخ  علم  يف  ومتخ�ص�صون  املتحدة  ب��االأمم 

منطقة  ت�صهدته  الذي  املا�صي  ال�صتاء  جفاف  اإن 
االأو�صط هو االجف يف ب�صعة عقود رمبا  ال�رصق 
نفاد  مع  العاملية  الغذاء  اأ�صعار  بارتفاع  ينذر 
املحا�صيل املحلية وتاأزم �صبل العي�س للمزارعني. 
ثلثي  نحو  اجلفاف  اأ�صاب  متفاوتة  وبدرجات 
اأ�صال  وامل��ح��دودة  للزراعة  ال�صاحلة  االأر����س 
واالأرا�صي  واالأردن  ولبنان  و�صوريا  العراق  يف 
ت�رصف  درا�صة  وت�صري مقتطفات من  الفل�صطينية. 
نتائجها  املنتظر ن�رص  املتحدة ومن  االأمم  عليها 
قريبا اإىل اأن اجلفاف يف العراق �صي�صتمر و�صتزيد 
�صدته يف الفرتة من 2018 اإىل 2026 مما يزيد 
من اعتماد واحد من اأكرب م�صتوردي احلبوب يف 

العامل على واردات الغذاء االأجنبية. 

جا�صم  ال�����ص��اب��ق،  ال��ن��واب  جمل�س  ع�صو  ك�صف 
رئي�س  قدمها  التي  املف�صدين  قائمة  البياتي،عن 
من  العراقي  الق�صاء  اىل  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
اجل حما�صبتهم  ، وقال البياتي املقرب من رئي�س 
"القائمة ت�صم ما  ان  ال��وزراء يف حديث  �صحفي 
�صيا�صية  �صخ�صيات  بينهم  من  ا�صما   73 يقارب 
متنفذة وا�صحاب منا�صب عليا، وا�صحاب �رصكات 
و�صخ�صيات عاملة يف الدولة العراقية"، مبينا ان 
"القائمة ت�صم فقط املتهمني بتهريب االموال اىل 

خارج البالد".
وا�صاف ان "القائمة مل يتم طرحها قبل االنتخابات 
الربملانية التي جرت يف 12 ايار املا�صي، حتى ال 
يعتربها البع�س دعائية انتخابية  ، واكد ان "رئي�س 
الطاولة  على  القائمة  و�صع  على  يوؤكد  ال��وزراء 
وحما�صبة املق�رصين من قبل الق�صاء ، منوها اىل 
خارج  طائلة  اموال  ميتلك  من  كل  "�صت�صمل  انها 
�صواء  �رصعية  غري  بطريقة  عليها  ح�صل  العراق 
من ازالم النظام ال�صابق او ال�صيا�صيني احلاليني". 
وكانت م�صادر مقربة من مكتب رئي�س احلكومة، 
قد اأكدت اخلمي�س 2 اأب 2018 ،اأن رئي�س الوزراء، 

م�صوؤوال   50 ملفات  اإحالة  ب�صدد  العبادي،  حيدر 
كبريا اإىل هيئة النزاهة للتحقيق يف �صبهات ف�صاد 
وقال   وزارات.  ووكالء  وزراء  بينهم  اإدارة،  و�صوء 
رئي�س "مركز التفكري ال�صيا�صي"، اإح�صان ال�صمري، 
االإجراءات  اإن  العراقي،  الوزراء  رئي�س  من  املقرب 
املزمع اتخاذها "قد تاأخذ وقتا اأطول نظرا لطبيعة 
امللفات املرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق 
ومراجعة". واأكد ال�صمري اأن "امل�صوؤولني املحالني 
اإىل )النزاهة( ترتاوح منا�صبهم بني وزراء ووكالء 
الدولة  موؤ�ص�صات  يف  عامني  ومديرين  وزارات 
املختلفة." وكان العبادي قال يف موؤمتر �صحايف 

اأ�صا�صية  حملة  :لدينا   »2018 متوز   31 الثالثاء 
وقريبا  الفا�صدين،  ومالحقة  الف�صاد  ملكافحة 
اإحالته  متت  ومن  ال�صاأن،  بهذا  عملناه  ما  �صنن�رص 
اإىل )النزاهة( ّ عاًدا اأن »الف�صاد غري الظاهر يحتاج 
اإىل اأدلة مقنعة واأدلة واالأ�صخا�س الذين مت احلكم 
بكالم  فقط  يكتفي  ال  فالق�صاء  قاطعة،  عليهم«، 
اأدلة ثبوتية قاطعة  اإىل  الوزراء؛ بل يحتاج  رئي�س 
تقوم  "ت�صكيل جلان  اإىل  اأ�صار  االأر���س«. كما  على 
مبراجعة كل عمل امل�صوؤولني، ْ واإن كان هناك تلكوؤ 
اأو ف�صاد من م�صوؤول معني، ف�صنتخذ اإجراءات قوية 

بحقه".

فشل مساع تشكيل تحالف سني مضاد للمشروع القطري في العراق

قائمة بـ73 متهما بتهريب االموال خارج العراق على طاولة القضاء

ثالثة شروط النشاء “اقليم البصرة"
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�صعوبات  يف  كبرية  فر�صة  الكردية  االحزاب  جتد 
ال�صيا�صي  للم�صهد  بالعودة  االكرب  الكتلة  ت�صكيل 
طاولة  على  ب��ق��وة  ���رصوط��ه��ا  وط���رح  ج��دي��د  م��ن 
اجلديدة.  احلكومة  ت�صكيل  ت�صبق  التي  املفاو�صات 
وتقول م�صادر كردية اإن "االأحزاب الكردية الفائزة 
االأط���راف،  جميع  على  منفتحة  االنتخابات  يف 
ولي�س لديها خطوط حمراء على اأحد"، مو�صحة اأن 
خطوات  يتخذ  ملن  اأقرب  "�صتكون  الكردية  القوى 
وترى  الرئي�صية.  االأك��راد  مطالب  لتحقيق  جدية 
للد�صتور  وفقا  كركوك  اأزم��ة  "حل  ان  امل�صادر، 
للنقا�س  �صيطرح  ال��ذي  االأول  املو�صوع  �صيكون 
اإيجاد حلول  الفائزة، ف�صال عن  مع بقية االأحزاب 

م�صددة  عليها"،  املتنازع  املناطق  لبقية  منا�صبة 
يف  الكردية  الب�صمركة  قوات  اإ�رصاك  �رصورة  على 
حفظ االأمن بكركوك، واملناطق االأخرى التي توجد 
فيها كثافة �صكانية كردية. ولفتت اإىل اأن "احلديث 
باجتاه حتالف  اأمرها  الكردية  االأطراف  عن ح�صم 
معني غري �صحيح"، م�صرية اإىل اأن "القوى الكردية، 
وخ�صو�صا احلزبني الرئي�صيني يف اإقليم كرد�صتان 
)احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين، واالحتاد الوطني 
التي حتقق  اجلهة  من  قريبة  �صتكون  الكرد�صتاين( 
ع�صو  اأك��دت  ذل��ك،  اإىل  الكردي".  ال�صعب  م�صالح 
الدميقراطي  احلزب  عن  ال�صابق  العراقي  الربملان 
الكرد�صتاين جنيبة جنيب اأن "حتقيق م�صالح الكرد 
�صيكون االأمر االأهم يف مفاو�صات ت�صكيل احلكومة 
املقبلة"، مبينة اأن "م�صاألة املناطق املتنازع عليها 

ينبغي اأن حتل وفقا لالأطر الد�صتورية". واأو�صحت 
اأن  ينبغي  واأربيل  بغداد  بني  االأزم��ات  "جميع  اأن 
�صيما  ال  ال�رصاكة،  ملبداأ  وفقا  عليها  التوافق  يتم 
لالأكراد  بحاجة  اأنها  بغداد  اأح��زاب  علمت  اأن  بعد 
من اأجل اإدارة الدولة"، م�صددة على �رصورة وجود 
�صيما  ال  العالقة  امل�صائل  جميع  حلل  �صمانات 
عليها.  املتنازع  واملناطق  بالب�صمركة  املتعلقة 
وت�صيف م�صادر  اخرى ان �رصوط الكرد ب�رصورة 
لتحقيق  اممية  برعاية  حقيقة  �صمانات  وج��ود 
املطالب التي ترى البد من حتقيقها ، عرقلت ح�صم 
بالكتلة  الكردية  القوى  والتحاق  التحالفات  ملف 
بزعامة  القانون  دولة  ائتالف  يرى  التي  االك��رب  
االتفاق  بعد  االنتهاء  على  او�صك  بانه  املالكي 
الكرد.  اىل  ا�صافة  �صنية  وقوى  والفتح  الن�رص  مع 

ال�صيا�صية  الكتل  جميع  ان  اىل  امل�صادر   وت�صري 
ترّتقب   2018 اي��ار  بانتخابات  �صاركت  التي 
انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي التي و�صلت اإىل 
ب�صاأن ت�صكيل حتالفات  للتفاهم  النهائية  مراحلها 
اجلديدة  احلكومة  لت�صكيل  االكرب  النيابية  الكتلة 
املقبلة". من جانبه اأعلن قحطان اجلبوري الناطق 
با�صم حتالف »�صائرون« الذي يراأ�صه مقتدى ال�صدر 
بخ�صو�س  تفاهمات  اإىل  ل  »تو�صّ التحالف  اأن 
لت�صكيل  متهيداً  الربملان  يف  االأكرب  الكتلة  ت�صكيل 
ال�صدر  حتالف  وك��ان  جديدة".  عراقية  حكومة 
الت�رصيعية  االنتخابات  يف  االأول  املركز  ح�صد 
التي اأجريت يف اأيار )مايو( املا�صي ب�54 مقعداً، 
اإال اأنها ال توؤهله لت�صكيل احلكومة املقبلة من دون 

التوافق مع بقية الكتل الفائزة.

ضمانات القوى الكردية تعرقل التحاقها بسرب الكتلة االكبر

عاطلون عن العمل يبحثون عن التعيين


