
بغداد / املدى 
اعلن رئي�س قائمة ائتالف دولة القانون نوري 
االخرى  ال��ق��وائ��م  م��ع  التحالف  اأن  امل��ال��ك��ي، 
لت�صكيل احلكومة و�صل اىل مراحله االخرية 
املقبلة،  القليلة  االي���ام  خ��الل  عنه  و�صيعلن 
لالئتالف  م�صابه  اجلديد  التحالف  اأن  مبينا 
انتخابات  عن  انبثق  ال��ذي  املوحد  الوطني 

2005 م�صمونا لكنه يختلف بالت�صمية.
ف�صائية  مع  خا�صة  مقابلة  يف  املالكي  وق��ال 
ال�صومرية ، اإن "االأيام القليلة املقبلة �صت�صهد 
االإعالن عن التحالف الذي �صي�صكل احلكومة 
اأن  مبينا  االخرية"،  مراحله  اىل  و�صل  وهو 
ت�صكيل  عاتقه  على  �صياأخذ  التحالف  "هذا 

احلكومة املقبلة"، بح�صب قوله.
�صيكون  "التحالف  اأن  امل��ال��ك��ي:  واأ����ص���اف 
العملية  ج��وه��ر  ���ص��ك��ل��ت  ال��ت��ي  ال���ق���وى  م���ن 
دولة  ائتالف  طموح  مع  وتلتقي  ال�صيا�صية 
الذي يوؤمن  العراق اجلديد  بناء  القانون يف 
االئتالف  وم��ن��ه��ا  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ب��احل��ري��ة 
والتحالف  التوافق  وجبهة  العراقي  الوطني 

الكرد�صتاين".
"التكتل  اأن  القانون  واأكد زعيم ائتالف دولة 
الوطني  لالئتالف  م�صابها  �صيكون  اجلديد 
املوحد )الذي انبثق يف انتخابات عام 2005(، 

م�صمونا و�صيختلف عن بالت�صمية".
واأو�صح املالكي اأن "الكتلة التي حت�صل على 
اكرث اال�صوات ومل تت�صكل كتلة مقابلة لها يف 
احلكومة  بت�صكيل  تكلف  التي  هي  ال��رمل��ان 
كتل  جم��م��وع��ة  م��ن  كتلة  ت�صكلت  اإذا  ول��ك��ن 
تكلف  التي  فهي  الغالبية  و�صكلت  وق��وائ��م 

بت�صكيل احلكومة".  
وكانت  املحكمة االحتادية  قد ردت على طلب 
االأ�صبوع  الرملانية  االأكرثية  بتف�صري  املالكي 
النيابية  ))الكتلة  تعبري  اأن  بالقول  املا�صي 
االأكرث عددًا (( يعني: اإما الكتلة التي تكونت 
انتخابية  قائمة  خ��الل  م��ن  االنتخابات  بعد 
واح�����دة، دخ��ل��ت االن��ت��خ��اب��ات ب��ا���ص��م ورق��م 
معينني وحازت على العدد االأكرث من املقاعد، 
اأكرث  اأو  قائمتني  من  جتمعت  التي  الكتلة  اأو 

من القوائم االنتخابية التي دخلت االنتخابات 
كتلة  يف  تكتلت  ثم  خمتلفة  واأرق���ام  باأ�صماء 
النواب،  كيان واحد يف جمل�س  ذات  واح��دة 
اجلمهورية  رئي�س  فيتوىل  عددًا،  اأكرث  اأيهما 
اأ�صبحت  التي  النيابية  الكتلة  مر�صح  تكليف 
النيابية يف اجلل�صة االأوىل ملجل�س  مقاعدها 
النواب اأكرث عددًا من الكتلة اأو الكتل االأخرى 
اأحكام  اإىل  اأ�صتنادًا  الوزراء  بت�صكيل جمل�س 

املادة )76( من الد�صتور.
عالوي  اأي���اد  العراقية  القائمة  زعيم  اأن  اإال 
املحكمة  رد  م��ن  �صحايف  م��ومت��ر  خ��الل  قلل 
لقانون  وج����ود  "ال  اأن  م��ب��ي��ن��ا  االحت����ادي����ة، 
ت�صكيل  على  ين�س  االحت��ادي��ة  املحكمة  يف 

احلكومة من قبل الكتلة االأكر يف الرملان".
بالقول"لي�س  ال�صدد  ه��ذا  يف  املالكي  واأك��د 
راأي  يف  ن��ت��دخ��ل  ان  ان���ا  ح��ت��ى  اأو  ل��ع��الوي 
"راأي  اأن  على  م�صددا  االحتادية"،  املحكمة 

املحكمة االحتادية ال يقبل التمييز".
حلفائه  على  ي�صرتط  ل��ن  اأن��ه  املالكي،  واك��د 
اجلدد ان يكون رئي�صا للوزراء يف احلكومة 
املقبلة، نافيا وجود لقاءات بني اع�صاء حزب 

الدعوة وقائمة عالوي يف الوقت احلا�صر.
املقبل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  "اختيار  اإن  وق���ال 
مرتوك لقناعة القوائم التي �صنعلن قريبا عن 
التحالف معها"، موؤكدا "لن ا�صرتط على تلك 
بح�صب  الوزراء"،  رئا�صة  اأتوىل  اأن  القوائم 

تعبريه.
االخرى  القوائم  مع  "التحالف  اأن  واأو�صح 
لت�صكيل احلكومة و�صل اىل مراحله االخرية 
املقبلة"،  القليلة  االي��ام  خ��الل  عنه  و�صيعلن 
لالئتالف  م�صابه  اجلديد  التحالف  اأن  مبينا 
انتخابات  عن  انبثق  ال��ذي  املوحد  الوطني 

2005 م�صمونا لكنه يختلف بالت�صمية".
القوائم  جميع  حق  "من  اأن  املالكي  واأ�صاف 
اجلديد  الوطني  التحالف  يف  �صت�صارك  التي 
�صمن  ال�����وزراء  ل��رئ��ا���ص��ة  مر�صحيها  ت��ق��دمي 
رئي�س  اختيار  اإىل  ت��وؤدي  و�صوابط  قواعد 
يف  امل�صاركة  الكتل  جميع  عليه  تتفق  وزراء 

التحالف اجلديد".
موؤكدا  اأنه "املر�صح الوحيد يف ائتالف دولة 
ا�صتدرك  اأن��ه  اإال  الوزراء"،  لرئا�صة  القانون 
القانون  اأع�صاء ائتالف دولة  "جميع  بالقول 

لهم احلق يف الرت�صيح لرئا�صة الوزراء".
وذكر املالكي اأن "بع�س االأ�صخا�س يف القائمة 
التحالف  �صمن  يكونوا  ان  ممكن  العراقية 
هناك يف  "يكون  اأن  نافيا  الوطني اجلديد"، 
الوقت احلا�صر اإي لقاءات بني قيادات حزب 

الدعوة واأع�صاء من القائمة العراقية". 
التفاو�صية  اللجنة  اكد ع�صو  من جانب اخر 
"االئتالف الوطني العراقي" كرمي  يف قائمة 
اتفاق  اإىل  تو�صلت  قائمته  اإن  اليعقوبي 
القانون"  دول���ة  "ائتالف  قائمة  م��ع  مبدئي 
يق�صي باأن تقدم القائمتان مر�صحا واحدا من 

بينهما لرئا�صة احلكومة املقبلة. 
"راديو  م��ع  حديث  يف  اليعقوبي  واأو���ص��ح 
حكومة  �صتكون  املقبلة  احلكومة  اأن  �صوا" 
الكتل  جميع  فيها  ت�����ص��ارك  وط��ن��ي��ة  ���ص��راك��ة 

الفائزة".
اإن  اليعقوبي  قال  االتفاق،  هذا  طبيعة  وعن 
"املفاو�صات جديدة وحتى االآن مل يتم االتفاق 
على رئي�س الوزراء"، ولكن االأمر يقع �صمن 

االتفاقات املبدئية.
م�صاعيها  توا�صل  قائمته  اأن  اليعقوبي  واأكد 
واحدة  ط��اول��ة  على  ال��ف��ائ��زة  ال��ق��وائ��م  جلمع 

للتفاو�س حول ت�صكيل احلكومة اجلديدة.
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املالكي يوؤكد اأن التحالف لت�شكيل احلكومة 
بغداد / وكاالت �شيعلن فـي غ�شون اأيام 

بغداد  يف  الريطانية  ال�صفارة  بعثة  رئي�س  نائب  قال 
الكتل  �صتحث  بريطانيا  ان  ال��ي��وم:  ويلك�س  ج���ون 
ال�صيا�صية الكبرية كافة يف العراق على ت�صكيل حكومة 
يف ا�صرع وقت ممكن نظرا حلاجة العراق اىل حكومة 

فاعلة ملواجهة العديد من الق�صايا امللحة.
لوكالة  حديث  يف  الريطاين  الدبلوما�صي  وا���ص��اف 
احلالية  زيارته  هام�س  على  )كونا(  الكويتية  االنباء 
للكويت: ان بريطانيا لديها ات�صاالت مع غالبية الكتل 
ت�صكيل  على  حثها  على  و�صنعمل  الكبرية  ال�صيا�صية 
العراق  الحتياج  نظرا  ممكن  وقت  ا�صرع  يف  حكومة 
التي  الق�صايا  من  العديد  ملواجهة  فاعلة  حكومة  اىل 

حتتاج اىل حلول.
العراقية  االنتخابات  نتائج  على  تعليقه  معر�س  ويف 
االخرية التي اعلنت نتائجها الر�صمية اجلمعة املا�صية 
يف  م��وج��ودا  "كان  ان��ه  الريطاين  الدبلوما�صي  ق��ال 
ب��غ��داد وحت���دث م��ع امل��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني وم���ن بينهم 
املراقبون الريطانيون وجلنة االنتخابات العراقية"، 
�صكلت  االنتخابات  تلك  ان  الوا�صح  من  انه"  م�صيفا 

جتربة ناجحة ومتيزت بال�صفافية".
العنف ال�صغرية هو  وا�صاف ان حدوث بع�س اعمال 
امر "طبيعي" اال انه مبدئيا فان النظام االنتخابي هو 
يف م�صاره ال�صحيح م�صريا اىل ان "االنتخابات كانت 
ناجحة وذات م�صداقية طبقا جلميع املراقبني الدوليني 

وحتى ممثلي االمم املتحدة".
مل�صاركة   "نظرا  ان��ه  ال��ري��ط��اين  الدبلوما�صي  وق���ال 
االحزاب ال�صيا�صية العراقية كافة يف االنتخابات للمرة 
االوىل فان التحليل الطيفي ال�صيا�صي يعد اكرث تعقيدا 
نظرا لوجود اربع كتل �صيا�صية كبرية واكرث من خم�س 
كتل �صيا�صية �صغرية لذا فان التنبوؤ باحلكومة هو امر 

�صعب جدا".
رئي�س  ح��ول  "املفاو�صات  ان  اع��ت��ق��اده  ع��ن  واع���رب 
انه قال  للعراق رمبا �صتاخذ ا�صهرا اال  ال��وزراء املقبل 
ان احلكومة الريطانية �صتحث مع ذلك االطراف كافة 
نتوقع  اننا  قائال  وقت  ا�صرع  يف  حكومة  ت�صكيل  على 

ت�صكيل ائتالف حكومي ي�صم ثالث كتل او اكرث". 
جميع  من  مت�صاويا  بعدا  �صتتخذ  بريطانيا  ان  وق��ال 
الكتل ال�صيا�صية العراقية اال انها تامل يف الوقت ذاته 
يف ان يتم ت�صكيل حكومة ت�صم طائفة وا�صعة من الكتل 

ال�صيا�صية يف املجتمع العراقي.
االو�صاع  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وردا  اخ���رى  ناحية  م��ن 
احلالية يف العراق قال ويلك�س ان "العراق حقق تقدما 

االمني  املجالني  يف  ال�صيما  املا�صيني  العامني  خ��الل 
العراق  يحقق  ب��ان  توقعاته  ع��ن  معربا  وال�صيا�صي 
الدولة  قدرات  زيادة يف  املقبلة  االربعة  االعوام  خالل 
والقوى  اجلي�س  ق��درات  ويف  العراقية  واملوؤ�ص�صات 

االمنية العراقية".
اال انه اكد ان "احلاجة تتجه االن نحو حتقيق انتعا�س 
اقت�صادي ال�صيما يف رفع م�صتويات انتاج النفط اخلام 
�صيعمل  الذي  االقت�صادي  االنتعا�س  حتقيق  وبالتايل 
لل�صباب  ال�صيما  وظيفية  ف��ر���س  ت��وف��ري  على  ب���دوره 

م�صيفا ان تلك االمور مرتبطة بامللف االمني" . 
ان  ق��ائ��ال  االقت�صاد"  "انعا�س  ���ص��رورة  ع��ن  واع���رب 
بتوقيع  اخريا  قامت  العاملية  النفط  �صركات  "كريات 
م�صيفا  ب��غ��داد  يف  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ع  �صفقات 
النفط  انتاج  م�صتويات  يف  زي��ادة  ح��دوث  يتوقع  ان��ه 
املقبلة  الع�صرة  اىل  اخلم�صة  االع��وام  خ��الل  العراقي 
العراق  جنوب  اىل  �صتاتي  ال�صركات  ف��ان  وبالتايل 
العادة  واي�صا  النفطية  لل�صركات  اخل��دم��ات  لتقدمي 

اعمار البنية التحتية".
الدبلوما�صي الريطاين انه خالل االنتخابات  والحظ 
فان املطالب العامة كانت ترتكز على احلاجة اىل توفري 
وامل�صت�صفيات  واملدار�س  وامل��اء  والكهرباء  اخلدمات 

ومن ثم توفري الوظائف تعقبها مكافحة الف�صاد.
بريطانيا  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  بنوعية  يتعلق  وفيما 
بالده  دع��م  ان"  الريطاين  الدبلوما�صي  ق��ال  للعراق 
الريطانيني  اخل��راء  ان  قائال  تقني  دعم  هو  للعراق 
يعملون يف العراق خالل املرحلة االنتقالية احلالية يف 
حني ان فرق بريطانية تقوم بتدريب ال�صرطة العراقية 

واجلي�س والقوات البحرية".
العراق  ج��ن��وب  يف  االم��ن��ي  ب��ال��و���ص��ع  يتعلق  وف��ي��م��ا 
التي  املناطق  يف  ان��ه  الريطاين  "الدبلوما�صي  ق��ال 
املا�صي  العام  يف  الريطانية  القوات  منها  ان�صحبت 
التي تقاتل  امل�صلحة  امليلي�صيات  امل�صكلة تكمن يف  فان 

بع�صها البع�س".
العربية  ال��دول  مع  ال��ع��راق  بعالقات  يتعلق  فيما  ام��ا 
العربية  الدول  "قيام  ان  الريطاين  الدبلوما�صي  قال 
حت�صني  يف  ���ص��اه��م  ال���ع���راق  يف  ل��ه��ا  ���ص��ف��راء  بتعيني 

االو�صاع ب�صورة عامة". 
العراقية  احلكومة  من  وتتوقع  ت�صجع  بالده  ان  وقال 
ان  قائال  العربية  ال��دول  مع  عالقاتها  حت�صني  املقبلة 
تلك اي�صا هي من احد املتطلبات العامة والتي �صكلت 
الكتل  جلميع  االنتخابية  احلمالت  �صعارات  من  جزءا 

ال�صيا�صية.

عامر القي�سي

بغداد / املدى

باملقاعد  ال��ف��ائ��زي��ن  ا����ص���م���اء  ت��ظ��ه��ر 
ويعاد  ام�س  ن�صرت  التي  الرملانية 
نواب  ح�����ص��ول  ع���دم  ال��ي��وم   ن�صرها 
وا�صماء  و�صخ�صيات  و�صيا�صيني 
توؤهلهم  ا�����ص����وات  ع���ل���ى  م���ع���روف���ة 
ومن  ب��رمل��اين.  مقعد  على  للح�صول 
قائمة  م���ن  ال����ب����ارزة  اال����ص���م���اء  ه����ذه 
االئ��ت��الف ال��وط��ن��ي يف ب��غ��داد ن�صري 
 293 ع��ل��ى  ح�صل  ال���ذي  اجل���ادرج���ي 
احل�صني  ب��ن  علي  وال�صريف  ���ص��وًت��ا 
وجمال  �صوًتا   547 على  بح�صوله 
وموفق  ���ص��وًت��ا  و18  ب��ال��ف��ني  جعفر 
على 1315 �صوًتا  الربيعي بح�صوله 
التنفيذي  املدير  الالمي  في�صل  وعلي 
لهيئة امل�صاءلة والعدالة بح�صوله على 

703 ا�صوات. 
نائبًا   62 احتفاظ  النتائج  واظ��ه��رت 
النواب  جمل�س  اأع�صاء  عدد  اأ�صل  من 
نائبًا   275 ال��ب��ال��غ  والي��ت��ه  املنتهية 
مبقاعدهم يف الرملان اجلديد يف حني 

فقد 213 نائبًا مقاعدهم. 
اما يف قائمة ائتالف دولة القانون يف 
رئي�س  ان  االرق���ام تظهر  ف��اإّن  ب��غ��داد، 
ال�����ص��اب��ق حاجم  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
�صوًتا   549 ع��ل��ى  ح�����ص��ل  احل�����ص��ن��ي 
اجلبوري  مطلك  عبد  وال��ن��ائ��ب  فقط 
عبد  الدفاع  ووزي��ر  �صوًتا   390 على 
القادر العبيدي على 578 �صوًتا وعلي 
الوزراء  ملجل�س  العام  االم��ني  العالق 
احلافظ  وم��ه��دي  �صوًتا   1069 على 
ح�صل على 499 �صوًتا والنائب عزت 
ال�صابندر على 499 �صوتا وعامر عبد 
 641 على  ح�صل  النقل  وزي��ر  اجلبار 
�صوًتا ووزيرة حقوق االن�صان وجدان 
ا�صوات   203 على  ح�صلت  ميخائيل 
فقط ووزير الهجرة عبد ال�صمد رحمن 

�صلطان على 1070 �صوًتا. 
وتظهر نتائج القائمة العراقية ح�صول 
عدنان الباججي على 918 �صوًتا فقط 
على  للح�صول  اليوؤهله  ال��رق��م  وه��ذا 
مقعد يف الرملان املقبل. وفتاح ال�صيخ 
اح�صاءات  بح�صب  �صوًتا   358 على 
ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة. ومن 
وثاب  النائب  ال��ع��راق  وح��دة  ائتالف 
�صاكر رئي�س جلنة امل�صاحلة الرملانية 
�صوتا   147 على  �صوى  يح�صل  فلم 
وال��ن��ائ��ب ن���دمي اجل��اب��ري ال���ذي كان 
مر�صًحا لرئا�صة الوزراء يف احلكومة 
ال�صابقة ح�صل على 127 �صوًتا ورعد 

مولود خمل�س على 113 �صوًتا.

النائب  ان  ��ا  اي�����صً ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ظ��ه��ر 
احلزب  �صكرتري  مو�صى  جميد  حميد 
انه  اال  ا�صواًتا جيدة  ال�صيوعي حقق 
اذ  مقعد  على  احل�صول  من  يتمكن  لن 
ان ا�صواته بلغت 9085 �صوًتا.. ومل 
رئي�س  االلو�صي  مثال  النائب  يح�صل 

ا.  حزب االمة على مقعد برملاين اي�صً
العام  االم��ني  ال��رع  خالد  اخفق  كما   
لتجمع اهل العراق يف احل�صول على 
اذ  بعد  لنيل مقعد  اال���ص��وات  ع��دد من 
ح�صل على 709 ا�صوات. ومل يتمكن 
ائتالف  قائمة  رئي�س  التخطيط  وزير 
غالب  علي  نينوى  يف  القانون  دول��ة 
ا�صوات  ع��ل��ى  م��ن احل�����ص��ول  ب��اب��ان 
ح�صل  ان���ه  اذ  مقعد  ع��ل��ى  للح�صول 
قائمته هي  ان  كما  على 1602 �صوت 
االخ��رى مل حت�صل على اي مقعد يف 
عبد  النائب  يح�صل  مل  كما  املحافظة. 
ال��ك��رمي ال��ع��ن��زي يف ال��ق��اد���ص��ي��ة على 
مقعد  على  للح�صول  توؤهله  ا�صوات 

بعد ان ح�صل على 3687 �صوًتا. 
رئي�س  الهاي�س  حميد  يح�صل  مل  كما 
يعطيه  م��ا  على  االن��ب��ار  ان��ق��اذ  جمل�س 
على  ح�صل  ان  بعد  االنبار  يف  مقعدا 
االئتالف  قائمته  ان  اذ  �صوًتا   1316
ح�صلت  االنبار  يف  العراقي  الوطني 
فقط على 4139 �صوًتا. كما مل يح�صل 
املحافظة  ن��ف�����س  يف  ال��ع��ل��ي��ان  خ��ل��ف 
�صيء  على  الوطنية  ال��وح��دة  بتجمع 
اذ جمع 877 �صوًتا فقط وكذلك �صعد 
ابو ري�صة زعيم ائتالف دولة القانون 
يف االنبار بح�صوله على 455 �صوتا 
معلة  حميد  النائب  ح�صل  فيما  فقط. 
العراقي  الوطني  االئتالف  قائمة  عن 
على خم�صة ا�صوات فقط يف االنبار. 
داود  ق��ا���ص��م  ال����ن����واب  ي��ح�����ص��ل  ومل 
العامري  وقي�س  اليعقوبي  وك���رمي 
على  للح�صول  توؤهلهم  ا�صوات  على 

مقاعد.  

 9 �سيا�سية  كتلة    165 بيين 
معظم  على  ت�ستحوذ  فقط 

املقاعد 
االن��ت��خ��اب��ات �صعود  ن��ت��ائ��ج  وت�����ص��ري 
 165 ا�صل  من  وائتالفات  كتل  ت�صع 
تقدمت  ائ��ت��الًف��ا  و12  �صيا�صًيا  كياًنا 
ال��ت��ي ح�صلت  ل��الن��ت��خ��اب��ات. وال��ك��ت��ل 
القا�صم  عبور  وا�صتطاعت  مقاعد  على 
االنتخابي يف املحافظات هي ائتالف 
القانون  دول����ة  وائ���ت���الف  ال��ع��راق��ي��ة 
وقائمة  العراقي  الوطني  واالئ��ت��الف 
التغيري  الكرد�صتاين وقائمة  التحالف 

ال��وط��ن��ي وائتالف  ال��ت��واف��ق  وق��ائ��م��ة 
اال�صالمية  واجلماعة  ال��ع��راق  وح��دة 
اال�صالمي  واالحت�����اد  ال��ك��رد���ص��ت��ان��ي��ة 

الكرد�صتاين.
الرافدين واملجل�س  كما ح�صلت قائمة 
كوتا  مقاعد  على  ال��ك��ل��داين  ال�صعبي 
حممد  املر�صح  ح�صل  كما  امل�صيحيني 
واملر�صح  ال�صبك  مقعد  على  جم�صيد 
ال�صابئة  مقعد  على  رومي  امني  خالد 
واحلركة االيزيدية من اجل اال�صالح 
والتنمية على مقعد االيزيدية. وتظهر 
فازت  ق��وائ��م  ت�صع  هناك  ان  النتائج 
وخم�س  الوطني  للت�صويت  بالن�صبة 
فيما  املكونات  ملقاعد  بالن�صبة  قوائم 
وائتالًفا  ا  �صيا�صيًّ كياًنا   151 خ�صر 

وتر�صيًحا منفرًدا. 
 6172 االنتخابات  هذه  يف  وتناف�س 
و12  �صيا�صًيا  كياًنا   165 من  مر�صًحا 
التي  ب��غ��داد  ويف  انتخابًيا.  ائ��ت��الًف��ا 
تناف�س فيها ابرز ال�صيا�صيني من خالل 
46 كياًنا �صيا�صًيا وائتالًفا و�صخ�صية 

منفردة �صاركت يف االنتخابات. 

كبرية  كتل  خم�س  ال��رمل��ان  يف  اذن   
عالوي  اإي���اد  بزعامة  العراقية،  ه��ي: 
وائتالف دولة القانون، بزعامة رئي�س 
واالئتالف  امل��ال��ك��ي،  ن���وري  ال����وزراء 
احلكيم،  ع���م���ار  ب��زع��ام��ة  ال���وط���ن���ي، 
والتحالف الكرد�صتاين وقائمة وحدة 
ال���ع���راق. وغ���اب���ت ب��ع�����س االأح�����زاب 
اثبتت  ال��ت��ي  ال�صغرية  واالئ��ت��الف��ات 
مثل  ال�صابق،  الرملان  يف  ح�صورها 
ح��زب االأم���ة ال��ع��راق��ي��ة ب��زع��ام��ة مثال 
وكتلة  ال�صيوعي،  واحلزب  االآلو�صي، 
قا�صم  النائب  يتزعمها  التي  الت�صامن 
االأح���زاب  ه��ذه  غالبية  وتلقي  داود. 
عدلت  التي  الكبرية  الكتل  على  اللوم 
هذا  ن�����س  اذ  االن���ت���خ���اب���ات،  ق���ان���ون 
ا�صوات  احت�صاب  ع��دم  على  التعديل 
اىل  و�صولها  ع��دم  ح��ال  يف  قائمة  اي 
القيادي  وي��ق��ول  االنتخابية.  العتبة 
يف احلزب ال�صيوعي مفيد اجلزائري 
الوطني  القا�صم  اإل��غ��اء  ان  ل�«احلياة« 
ا�صتبعاد  اىل  االأ�صا�س  يف  يهدف  كان 
القا�صم  على  حت�صل  التي  القوائم  كل 

الوطني الذي يوؤهلها لدخول الرملان 
االنتخابية  العتبة  اىل  الو�صول  دون 
»ح�صلنا  واأ����ص���اف  امل��ح��اف��ظ��ات.  يف 
لكننا  �صوت.  ال��ف   50 من  اك��رث  على 
مقعد،  على  احل�����ص��ول  م��ن  نتمكن  مل 
ذلك يف  اقل من  يف حني ح�صلنا على 
ن�صيبنا  وك��ان  ال�صابقة  االنتخابات 
التي  »املعلومات  ان  واك��د  مقعدين«. 
ح�صلت عليها القوائم ال�صغرية ومنها 
قائمة احتاد ال�صعب توؤ�صر اىل وجود 
يف  وا�صحة  وتناق�صات  كبري  تالعب 
العليا  املفو�صية  اعلنتها  التي  النتائج 

لالنتخابات«.
 وجوه ن�سائية جديدة 

ي��ب��دو وا�صحًا  ال���ذي  ال��ت��غ��ي��رياالخ��ر  
ال��رمل��ان اجل��دي��د بع�س  يف خ��ري��ط��ة 
النا�س  اعتاد  التي  الن�صائية  الوجوه  
على  العلمانية  امل��راأة  وح�صول  عليها 
ن�صبة  اكر من املقاعد ع�صوة الرملان 
اجلديد عالية ن�صيف جا�صم اكدت ايف 
الن�صاء  غالبية  ان  �صحفي  ت�صريح 
يف  التهمي�س  من  »عانني  العلمانيات 

تف�صيل  ب�صبب  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات 
املحافظات  ال��ن�����ص��اء  امل��ت��ن��ف��ذة  ال��ك��ت��ل 
الت�صويت  يف  مي��ان��ع��ن  ال  ال��ل��وات��ي 
الكتلة  ع��ن  ي�صدر  ق���رار  اي  مل�صلحة 
وتاأييد موقفها«. واأ�صافت ان الرملان 
من  ج��ذري��ًا  تغيريًا  »�صي�صهد  احل��ايل 
بعدما  الن�صوي،  التمثيل  حيث طبيعة 
ا�صتقطبت االأحزاب الدينية ذاتها ن�صاء 
علمانيات ف�صاًل عن فوز الكثريات يف 

بقية القوائم.
وي�����ص��م ال��رمل��ان اجل��دي��د 86 ام���راأة 
على  امل��ح��اف��ظ��ات  كتل  على  م��وزع��ات 

ال�صكل التايل. 
حمافظة بابل /2/

االئ��ت��الف ال��وط��ن��ي ال��ع��راق��ي: زينب 
ثابت كاظم علي

العراقية: لبنى رحيم كرمي في�س الله
حمافظة اربيل /4/

عزيز  �صلري  الكرد�صتاين:  التحالف 
ر�صيد  ان���ور  ن�صرين   / ح�صني  اح��م��د 

ذنون / زين نوري ا�صماعيل �صالح
يو�صف  ب��ا���ص��م��ة   : ال���راف���دي���ن  ق��ائ��م��ة 

بطر�س جمعة
حمافظة النجف /3/

االئتالف الوطني العراقي : لقاء جعفر 
مرت�صى عبداحل�صني

فاروق  بتول  القانون:  دول��ة  ائتالف 
حممد علي ح�صون/ �صعاد جبار حممد 

علي
حمافظة دياىل/ 3/

عبد  رقية  العراقي:  الوطني  االئتالف 
حممد حممود

عبداملجيد  �صعيد  غ��ي��داء  ال��ع��راق��ي��ة: 
عبداحل�صني / ناهدة زيد منهل مانع

حمافظة �صالح الدين /3/
عبا�س/  حميد  فا�صل  �صهاد  العراقية: 
داوود  /كرمية  لطيف  عبدالقادر  فاتن 

�صلمان عبا�س
حمافظة مي�صان /2/

جليله   : ال��ع��راق��ي  الوطني  االئ��ت��الف 
عبدالزهرة �صمد حم�صن

حمود  عديلة  القانون:  دول��ة  ائتالف 
ح�صني كعيد

حمافظة بغداد / 19 /
االئتالف الوطني العراقي: مهى عادل 
مهدي  طعمة  /ا���ص��م��اء  حم��م��د  م��ه��دي 
/ علي  �صالح  ح�صني  ب�صرى  ج��اري/ 
/ماجدة  علي  عبا�س  خ�صري  ع��ام��رة 

عبداللطيف حممد علي
العراقية: عتاب جا�صم ن�صيف جا�صم/ 
وحدة حممود فهد عبد/ عالية ن�صيف 
ابراهيم  حممد  ن��دى  حم��م��د/  جا�صم 
عبدالوهاب  عبدالكرمي  /ازه��ار  داود 
/ فتاح  عبدالله  جنم  ثريا  ال�صيخلي/ 

مي�صون �صامل فاروق الدملوجي
عبدالله  ندى   : القانون  دول��ة  ائتالف 
علي  طالب  ال�صوداين/�صفية  جا�صم 
ال�����ص��ه��ي��ل/���ص��ع��اد ح��م��ي��د ل��ف��ت��ه جر/ 
حبيب/  عبدالكرمي  عبداالمري  ناجحة 
�صمرية  معني/  ح�صون  ل��وؤي  با�صمة 
عبد  ت��رك��ي  ه��ن��اء  حم��م��د/  علي  جعفر 

ح�صن
حمافظة القاد�صية /3/

االئتالف الوطني العراقي : اقبال علي 
موات حمود /�صذاء حميد ليلو جبري

العراقية: هدى �صجاد حممود �صاكر
حمافظة نينوى/9/

/ حماد  حممد  �صامل  نوره   : العراقية 
مي�صاء  ح�صن/  حممد  اح��م��د  م��درك��ة 
يحيى عبدالرزاق يحيى / �صفاء عادل 
علي  �صليم  و���ص��ال   / فهمي  ي��ون�����س 
�صالح/ مهدي  �صعدي  امنة  حممد/ 

انت�صار علي خ�صر حممود
دخيل  فيان  الكرد�صتاين/  التحالف 

ح�صن  �صعيد  ام��ي��ن��ة  خ�����ص��ر/  �صعيد 
�صيدو

حمافظة املثنى/2/
:فاطمة  ال��ع��راق��ي  الوطني  االئ��ت��الف 

تومان عبداحل�صني حليو
ائ��ت��الف دول��ة ال��ق��ان��ون: ام��ل �صاحب 

ح�صن ح�صني
حمافظة دهوك /3/

ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��رد���ص��ت��اين: ب���رى زاد 
حاجي  /ج��ول��ة  اح��م��د  حممد  �صعبان 
ابراهيم  جنيب  جنيبة  اح��م��د/  عمر 

خالد
حمافظة الب�صرة:/6/

ال��ع��راق��ي: هيفاء  ال��وط��ن��ي  االئ��ت��الف 
عكالوي  �صوزان   / علي  حممد  ن�صيم 

�صالح حمود
جملي  /هيفاء  القانون:  دولة  ائتالف 
زباري  �صلمان  فاطمة  حميد/  جعفر 
�صامل/ جنان عبداجلبار يا�صني علي/ 

رحاب نعمة مكطوف خ�صجوري
حمافظة االنبار:/4/

حمادي  م��و���ص��ى  امي����ان   : ال��ع��راق��ي��ة 
غالب/  خليفة  حممد  �صميعة  عبطان/ 
عفاف  ح���م���د/  وردي  م���ه���دي  ل���ق���اء 

عبدالرزاق جبري
حمافظة كربالء /2/

االئ��ت��الف ال��وط��ن��ي ال��ع��راق��ي: اميان 
ح�صن نعمة جنيب

: منال حميد  ال��ق��ان��ون  دول��ة  ائ��ت��الف 
ها�صم عبا�س

حمافظة ال�صليمانية/4/
�صعيد  طاهر  حممد  �صايان  التغيري: 

احمد/ كوي�صتان كرمي علي حممد
ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��رد���ص��ت��اين: الن���ه حممد 
علي عبدالرحمن/ ا�صواق جنم الدين 

عبا�س حممد جاف
حمافظة وا�صط:/ 3/

اميان   : ال��ع��راق��ي  الوطني  االئ��ت��الف 
جالل حممد طاهر

ح�صن  انت�صار  القانون:  دولة  ائتالف 
ع��ل��ي م��ن��خ��ي / امي�����ان ع���ب���دال���رزاق 

موحان احل�صن
حمافظة كركوك /3/

العراقية: زاله يون�س احمد ح�صن
حت�صني  اال  ال��ك��رد���ص��ت��اين:  التحالف 

حبيب علي /ليلى ح�صن �صكور كرمي
حمافظة ذي قار:/4/

االئتالف الوطني العراقي: امل عطية 
حممد  كاظم  ح�صن/كميله  عبدالرحيم 

مهدي
ائ��ت��الف دول��ة ال��ق��ان��ون: امي��ان حميد 

علي زغري/ زينب وحيد �صلمان علي

اأدمنتها  التي  كالعادة  �صرت  قمة  موؤمتر  انف�س 
القيادات العربية منذ ان اعتلت  كرا�صي امللوكية 
اأو  ، �صواء بجمالهم اخلا�صة  والرئا�صة واالمارة 

بقطارات افرجنية ! 
ال�صيء يرد القلب ، ح��وارات يف كل �صيء وعن 
كل �صيء  ويف كل �صيء اال يف م�صتقبل �صعوبهم 

وتطلعاتهم للحرية والدميقراطية ، فهذا هو التابو 
الذي مابعده تابو ! 

قد حّوله اىل  ال��ق��ذايف  االخ  ان  ذل��ك  واالن��ك��ى من 
الت�صفيق  ج��وق��ات  خ���الل  م��ن  تهريجي  م��وؤمت��ر 
وال" الهالهل " من الن�صاء والرجال الذين كانوا 
ويلتقطون  الليبية  ال�صعبية  االزي����اء  ي��رت��دون 
اأروق��ة  يف  الكبار  ال��ق��ادة  م��ع  التذكارية  ال�صور 
كلها  القيادات  مع  ح�صرت  التي  امل��وؤمت��ر   قاعات 
وهو ما يحدث الول مّرة يف تاأريخ القمم العربية 
. رمبا اعتقد العقيد ان عليه ، من واجب ال�صيافة 
ال�صادة  كاهل  ع��ن  يزيح  ان   ، اال�صيلة  العربية 

القادة العرب ، بع�صا من همومهم التي ابتلوا بها 
من �صعوبهم امل�صكينة  التي الير�صيها العجب وال 

ال�صيام يف رجب !
 ، والعن�صرية   بال�صوفينية  العقيد  اليتهم  ولكي   
فانه اختار االتراك من بني كل خلق الله ليقوموا 
ب�صبعة  نكاية   ، ال��ك��رام  ل��ل��زوار  اخل��دم��ة  باعمال 
قرون من ال�صيطرة العثمانية على الوطن العربي 
، رغم ان اردوغ��ان كان رئي�صا تركيا حمتفى به ، 
وقد قوطعت كلمته بالت�صفيق والهالهل اكرث من 
لها مب�صاهدة  �صمح  التي  قبل اجلماهري  مّرة من  

قمة القادة  مبا�صرة. 

 ، ال��ع��رب  اال���ص��ق��اء  ان  القمة  م��ن  حقيقة  مايهمنا 
يف  ون�صوهم   ، بالدنا  يف  االمريكان  ع��ّن  تكلموا 
بالدهم ، فراحوا يبحثون يف توقيتات االن�صحاب 
، وك��اأن��ه��م ال��ذي��ن وق��ع��وا امل��ع��اه��دة االم��ن��ي��ة مع 
، ودعوا دول اجلوار اىل  االمريكان ولي�س نحن 
االموال  كانت  الذي  الوقت  ، يف  العراق  م�صاعدة 
يف  للتاأثري  ال�صيا�صية  الكتل  بع�س  على  تنهال 
نتائج االنتخابات وتغيري م�صاراتها ، اما ديونهم 
اليتوجب  التي  احلمر  اخل��ط��وط  م��ن  فهي  علينا 
با�صتثناء دولة   ، االق��رتاب منها  اأو حتى  عبورها 
ديونها  الغت  التي    ، االم���ارات   ، واح���دة  عربية 

مق�صلة  مثل  االخ���رى  ال��دي��ون  بقيت  فيما  كاملة 
دميوقليد�س على رقابنا.

واآ�صيوية   اأورب��ي��ة  دوال  ان  ي�صمعوا  مل  وكاأنهم 
والتينية ، لنرتك امريكا جانبا ، قد توزعت ديونه 
نهائيا  الغائها  اأو   %80 ن�صبة  اىل  تخفي�صها  بني 
العراق   بناء  الع��ادة  ا�صتثمارات  اىل  حتويلها  اأو 
دول  م��ن  اغ��ن��ى  لي�صت  املعنية  ال���دول  ان  رغ��م   ،
البرتول العربية ، ومل تكن يوما من حملة �صعار 
" لزج �صدام يف حرب  " مّنا املال ومنكم الرجال 
غبية �صد ايران ، وبالتايل فان ال�صعار قد انقلب 
الدفاع  " لندفع ثمن  الرجال  املال ومّنا  " مّنا  اىل 

وماال  ودموعا  دما  والكمال  بالتمام  االآخرين  عن 
! ف�صال عن الدعاوى التي تثار علينا حتت يافطة 

امللتب�صة  "التعوي�صات" 
وال����غ����ام���������ص����ة .م����الي����ني 
ندفعها  ان  ال��دوالرات علينا 
جمهولة  ج��ه��ات  اىل  ح��ت��ى 

نوايانا  ح�صن  نثبت  لكي 
واننا �صوف لن نخو�س 

ثانية  م��رة  الدماء  يف 
ع��ي��ون فالن  ل�����ص��واد 

وعالن. 

قمـــة العـــــرب  و"ديـــــــون" العـــــراقكتابة على الحيطان

بريطانيا: �شنحث الكتل ال�شيا�شية على 
الإ�شراع فـي ت�شكيل احلكومة 
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