
�أعلن��ت �ص��حافية جز�ئرية �أ�ص��ابها قنا���س يف �لر�أ�س 
خ��ال تغطيته��ا معارك �حل�ص��د �ل�ص��عبي يف �ملو�ص��ل 
ت�ص��يعها وبقاءها يف �لعر�ق ر�ف�ص��ة �لع��ودة �ىل بلدها 
و�ص��ط حتفظ��ات لعائلته��ا ومطالب��ة خارجي��ة بلده��ا 
لنظريتها �لعر�قية مبنع �جر�ء مقابات �صحافية معها.

ونف��ت جلنة �خلارجي��ة �لربملانية ما مت تناقله ب�ص��ان 
وج��ود �زم��ة دبلوما�ص��ية ب��ن �لع��ر�ق و�جلز�ئ��ر م��ن 
جر�ئه��ا. وقال��ت ع�ص��و �للجن��ة �ص��مرية �ملو�ص��وي يف 

ت�رصي��ح للجورن��ال �ن �لعاق��ات طبيعية ب��ن �لعر�ق 
و�ص��قيقتها �جلز�ئ��ر وال وج��ود الي��ة �زمة دبلوما�ص��ية 
من جر�ء بقاء �ل�ص��حفية �ص��مرية مو�ق��ي يف �لعر�ق �و 
�عانها ت�ص��يعها. من جانبها قالت �ل�ص��حافية مو�قي 
�لت��ي تغطي معارك �ملو�ص��ل رفقة �حل�ص��د �ل�ص��عبي �ثر 
تعافيها من ��ص��ابة قنا�س د�ع���س لها خال تغطيتها 
ملع��ارك �ملو�ص��ل �حلالية قبل ��ص��وعن و�ص��فائها من 
��صابتها وخروجها من م�صت�صفى مدينة �لطب يف بغد�د 
.. يف مقابل��ة ��ص��تغرقت نح��و دقيقة تد�ولها نا�ص��طون 
على �ص��بكات �لتو��صل �الجتماعي �نها �أ�صبحت �صيعية 

ولن تعود �ىل �جلز�ئر النها لي�ص��ت �ص��نية و�ص��تبقى يف 
�لعر�ق ملع��اودة تغطياتها �ل�ص��حافية �لتي بد�أتها يف 

�لعر�ق حل�صاب قناة �ل�رصوق �جلز�ئرية.
و�ك��دت �نه��ا تفتخر باأنه��ا ��ص��بحت �ص��يعية وطالبت 
بغ��د�  �ىل  ح���رصو�  �لذي��ن  عائلته��ا  و�ف��ر�د  �إخو�نه��ا 
برتتي��ب من وز�رة �خلارجي��ة �لعر�قية لاطمئنان على 
�ص��حتها بالع��ودة �إىل �جلز�ئر الأن زيارته��م لها كانت 
�ص��لبية على حد و�ص��فها , م�ص��رية �ىل �نها �ص��تعود �إىل 
�ص��احات �لقتال ولن تعود �إىل �جلز�ئر. و��صافت �صمرية 
مو�قي "�نا مل �أعد �صنية �أنا �أ�صبحت �صيعية بنت �المام 

�حل�ص��ن وهذ� فخر يل". من جهته��ا دعت عائلة مو�قي 
وز�رة �خلارجي��ة �جلز�ئري��ة �ىل �لتن�ص��يق مع نظريتها 
�لعر�قي��ة لرتحي��ل �ل�ص��حافية �ىل �جلز�ئ��ر ال�ص��تكمال 
عاجه��ا �لطبي و�لنف�ص��ي. وقال حمزة �ص��قيق �ص��مرية 
يف ت�رصيح �ن �ص��قيقته يف "و�ص��ع نف�ص��ي �صعب وكل 
م��ا ي�ص��در عنها غ��ري طبيع��ي وق��د طالبتن��ا مبغادرة 
�لع��ر�ق ونح��ن ندع��و �حلكوم��ة �جلز�ئري��ة �إىل �لتدخل 
وم�ص��اعدتنا عل��ى نقل �ص��مرية �إىل بلدن��ا". و�أكد حمزة 
�أن �ص��قيقته خرجت من �مل�صت�ص��فى وه��ي يف فندق يف 
بغد�د وقد مت �إباغ �لقائم باالأعمال �جلز�ئري يف بغد�د 

بطل��ب �لعائلة د�عي��ا �ىل تدخل ر�ص��مي عاجل لرتحيل 
�ص��مرية من �لعر�ق. وعن �عان �ص��مرية ت�صيعها �و�صح 
حمزة �ن بع�س ت�رصيحات �صقيقته �صمرية غري طبيعية 
باملطلق. و�كدت م�ص��ادر �ن �صمرية رف�صت دعوة قناة 
�ل�رصوق بالعودة �ىل �جلز�ئر وقررت �اللتحاق باالعام 
�حلربي �لتابع للح�صد �ل�صعبي. من جهتها قالت م�صادر 
�أن �حلكومة �جلز�ئري��ة دعت نظريتها �لعر�قية �ىل منع 
زي��ارة �ص��مرية ب�ص��كٍل كام��ل لتجن��ب �إج��ر�ء مقابات 
�ص��حافية وتلفزيوني��ة معه��ا ون�رصه��ا بال�ص��كل �لذي 
�أظهر تخليها عن جن�ص��يتها �جلز�ئرية ورف�ص��ها �لعودة 

�إىل بادها و�إعان ت�صيعها. و�كدت �مل�صادر �ن �صفارة 
�جلز�ئر يف �لعر�ق ترى حرجًا يف ن�رص مقابات ل�صمرية 
ويقل��ق عائلته��ا ب�ص��كل كب��ري النها ت�ص��در م��ن بع�س 
�ملغر�صن ال�ص��تغال حالة �ص��عفها وحالتها �لنف�صية 
�مل�صطربة جد� من جر�ء �ل�صدمة و�الإ�صابة �لبليغة يف 
ر�أ�صها . وكانت �ملر��صلة �جلز�ئرية �صمرية مو�قي د�دي 
�ملر�فقة لفريق �العام �حلربي �لتابع للح�ص��د �ل�ص��عبي 
قد ��ص��يبت يف �لر�أ�س بر�صا�س قنا�س د�ع�صي يف 13 
من �ل�ص��هر �حلايل �ثناء تغطيتها للمع��ارك بالقرب من 

ق�صاء تلعفر غرب �ملو�صل.
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بغد�د - فادية حكمت:  �أجمع عدد من �خلرب�ء يف �القت�صاد �ن ح�صة �لفرد �لعر�قي 
�قت�صادية  �صيا�صة  ر�صم  مت  لو  حال  يف   , دوالر  مليون   32 بلغت  �ملوز�نات  من 
�ىل  �حلياة  و�ع��ادة  �لوطني  �النتاج  ت�صتهدف  تنموية   بر�مج  وفق  ت�صري  �صحيحة 
ناجعة  ��صتثمارية  بيئة  تهيئة  خال  من  �النتاج   عن  �ملتوقفة  �ل�صناعية  �مل�صاريع 

للم�صتثمر �ملحلي و�الجنبي على حد �صو�ء. 
وقال ع�صو جلنة �القت�صاد و�ال�صتثمار حارث �حلارثي يف ت�رصيح خ�س به )�جلورنال ( : �ن 
�الو�صاع �المنية غري �مل�صتقرة وعلى مدى �ل�صنو�ت �ل�صابقة و�لتي �عقبت تغيري �لنظام جعلت من 
�لعر�ق بيئة طاردة لا�صتثمار ب�صبب تخوف �ل�رصكات �الجنبية , من �ال�صتثمار و�لتعر�س للخطف 
�و �البتز�ز من قبل جماعات متنفذة يف �حلكومة ما �أدى �ىل �صياع �لفر�س �حلقيقية لا�صتثمار يف 

خمتلف �لقطاعات �القت�صادية .
التفا�صيل امللحق االقت�صادي

 

�أكد م�صدر دبلوما�صي عر�قي �ن حتركات �أمريكية جديدة تهدف 
تنظيم  بعد  ما  مرحلة  يف  بالعر�ق  يتعلق  م�رصوع  تقدمي  �ىل 

)د�ع�س( وهزمية كل �لتنظيمات �الرهابية �الخرى �ملرتبطة به.
�همها  مبادىء  على  يقوم  �المريكي  �مل�رصوع  �ن  �مل�صدر  وقال 
�صمان وحدة �لعر�ق وعدم تق�صيمه على �أ�ص�س طائفية �أو دينية �أو 
عرقية" و"�لتز�م دويل بدعم �جلي�س �لعر�قي و�الأجهزة �الأمنية", 
على  و"�لعمل  �لباد"  يف  �لدميقر�طية  �لعملية  �أ�ص�س  و"تر�صيخ 
�لتدخات  و"وقف  �الإرهاب",  مع  �حلالية  �حلرب  �آث��ار  معاجلة 
�مل�رصوع  �ن  �مل�صدر  و��صاف  �لد�خلية"�  �صوؤونه  يف  �الإقليمية 
د�ع�س  تنظيم  �صفحة  م��ن  �النتهاء  بعد  زمنيا  ج��دوال  يحدد 
قانونه  "و�لغاء  �ل�صعبي  "�حل�صد  �مل�صلحة  �جلهات  ملف  ملعاجلة 
بنود  تن�س  كما,  مدنية".  �أو  ع�صكرية  �أو  �أمنية  بوظائف  ودجمه 
�لق�صائية  بال�صلطة  �لعر�قي  �ل�صارع  ثقة  "ترميم  على  �مل�رصوع 
يف �لباد عرب �إ�صاحها" و"حمو �آثار �لتغيري �لدميوغر�يف ح�صب  
منازلهم  �إىل  �ملدن  �صكان  جميع  �إعادة  عن  ف�صا  "�مل�رصوع" 
و��صع  دويل  مانحن  "موؤمتر  وتنظيم  �رصط",  �أو  قيد  دون  من 
للم�صاهمة باإعادة �إعمار �لباد وتاأهيل �خلدمات �لرئي�صية كاملاء 
�الأمن  جمل�س  �إىل  �ملبادرة  تقدم  �أن  �ملفرت�س  و�لكهرباء".ومن 
�لدويل بغية "�إقر�رها و�إلز�م �لدول بفقر�تها وفر�س عقوبات على 
�لتحالف  رئي�س  وكان  �لعر�قي".  بال�صاأن  تدخلها  يثبت  جهة  �أي 
�أعلن قبل  �لوطني عمار �حلكيم قد �ملح �ىل هذ� �مل�رصوع عندما 
�أيام, رف�صه الأي مبادر�ت تطلق من خارج �لعر�ق, م�صدد�ً على �أن 
�إطاقه مبادرة  �أ�صابيع على  �لعر�ق, وذلك بعد  �حلل يكون د�خل 
يقول  �ل�صدد  وبهذ�  �ملتحدة.  �الأمم  �لتاريخية" برعاية  "�لت�صوية 
" �ن �ي  ل�" �جلورنال  �لنائب عن �لتحالف �لوطني حيدر �ملوىل 
ت�صوية تطرح من �خلارج مرفو�صة من قبل �لعر�قين كافة النها 
حتمل حلواًل غري و�قعية وال تلبي طموح �لعر�قين .  وقال �ملوىل 

يف ت�رصيح ل� �جلورنال نيوز " �ن �لت�صوية �صو�ء كانت من �مريكا 
�م من غريها مرفو�صة النها حتمل حلواًل غري و�قعية ال تنطبق مع 
�لو�قع �لعر�قي وال تلبي طموحاته ال�صيما و�ن �غلب فقر�تها تعيد 
�لعر�ق �ىل �ملربع �الول , و��صاف �ن �الطر�ف �ملوؤيدة للت�صوية ال 
تتعدى ��صابع �ليد �لو�حدة , عاد�ً �نها موؤ�مرة حتاك �صد �لعر�ق 
لكون �لعر�قين يت�صوقون النت�صار�ت قو�تهم �المنية يف �لق�صاء 
على تنظيم د�ع�س .  وبن �ملوىل �ن �ملرحبن  بت�صوية �مريكا هم 
�عد�ء وال يتجاوزون عدد �ال�صابع �ما �رصكاء �لوطن فريف�صون 
 13 من  الكرث  عجزو�  هوؤالء  �ن  �ملوىل  وتابع  �خلارجي  �لتدخل 
�ل�صيا�صية  �لعملية  و��صقاط  �لعر�ق  حتطيم  يف  ينجحو�  ومل  �صنة 
وتوؤكد  �ل�صعب,  على  �ر�دتها  فر�س  خارجية  جهة  الي  ميكن  وال 
يف  �صابقون  غربيون  �صفر�ء  عقدها  مباحثات  �أن  �خرى  م�صادر 
�أع�صاء من جلنة  �لعر�قي بح�صور  بال�صاأن  �لعر�ق ومتخ�ص�صون 
"FUTURE OF IRAQ TASK FORCE", وهي جلنة 
�صكلها �لكونغر�س �لعام �ملا�صي لو�صع �لرئي�س �الأمريكي �جلديد 
�لتعامل معه. وت�صم  بالعر�ق بهدف  تتعلق  �أمام �صورة و��صحة 
�لعر�ق,  يف  �ل�صابق  �الأمريكي  �ل�صفري  برئا�صة  ع�صو�ً   30 �للجنة 
�ملتحدة  �لواليات  �صفر�ء  ع�صوية  �إىل  باالإ�صافة  كروكر,  ر�يان 
و2014,   2003 عامي  بن  بغد�د  يف  عملو�  �لذين  �ل�صابقن 
وهم: جيم جفري, وزملاي خليل ز�د, وجون نيغروبونتي, ف�صًا 
عن �جلرن�لن ديفيد برت�يو�س, وجون �ألن, ونائب رئي�س موؤ�ص�صة 
RAND, ت�صاريل ري�س, ونائبة وزير �خلارجية ل�صوؤون �ل�رصق 
�الأو�صط, بيث جونز, و�لباحث �ملتخ�ص�س ب�صوؤون �ل�رصق �الأو�صط, 
�الأ�صتاذة  �الأمريكية,  �لباحثة  �إىل  باالإ�صافة  �أوليفانت,  دوغا�س 
�الأكادميية ناتايل دين�س, ف�صًا عن �مل�صت�صار �الأمريكي ل�صوؤون 
�الأكر�د, �الأ�صتاذ �جلامعي غاريث �صتان�صفيلد, و�لعدد �ملتبقي هم 
من �لباحثن �لعر�قين �ملقيمن يف لندن وو��صنطن و�ملجن�صن 

هناك.
التتمة يف ال�صفحة 2

فتحت �ملد�ر�س �أبو�بها يف �الأحياء �مل�صتعادة من 
مدينة �ملو�ص��ل, وبا�رصت تدري�س �ملو�د �لدر��صية 
بع��د حذف م��ا ��ص��تحدثه تنظي��م د�ع�س لينا�ص��ب 
فكره �ملتطرف, كما لن ي�ص��طر �لتاميذ بعد �ليوم 
لدر��ص��ة �ص��رية خليف��ة �لتنظي��م. وذكر م�ص��در �أن 
بع���س مد�ر�س �أحياء �ل�ص��احل �الأي�رص �مل�ص��تعادة 
�أخ��ري�ً با���رصت �لعملي��ة �لتعليمية ومنها مدر�ص��ة 
�لزهور �لثانوية للبنات �لتي لن ت�ص��طر �لتلميذ�ت 
فيها لدر��ص��ة �ص��رية زعيم تنظيم د�ع�س �الرهابي 
ح�ص��ة  ,�ص��من  �لبغد�دي"وح�ص��انه  بك��ر  "�أب��و 

�لتاريخ, �أو تعلم �أنو�ع وطرق ��ص��تخد�م �الأ�ص��لحة. 
و�أ�ص��ار �لتقري��ر �إىل �أن د�ع���س كان يه��دد بع���س 
�لط��اب و�ملعلمن باالإعد�م و�ل�ص��لب على �أبو�ب 
مد�ر�ص��هم يف ح��ال �الإمتن��اع عن �لذه��اب �إليها, 
حي��ث �أفادت �إحدى �ملعلم��ات "باأن د�ع�س �أعادنا 
مئة �ص��نة �إىل �لور�ء.. و�الآن ما يهمنا هو م�ص��تقبل 
�آالف �الأطفال". كما �أو�ص��حت معلمة �أخرى, باأنه 
"بعد �ص��يطرة د�ع�س قررت �ملعلمات �لتوقف عن 
�لذه��اب �إىل �ملد�ر�س, لكن �لتنظيم �أ�ص��در �إعانا 
وبثه حتى عرب ماآذن �مل�ص��اجد, باأن �ملعلمة �لتي 
�صت�ص��تمر يف �ملقاطع��ة �ص��تعدم �أم��ام مدر�ص��تها, 

وتعّلق على بابها".

ق��ررت وز�رة �خلارجي��ة �اليطالي��ة٬ �قالة رئي�س 
بع��د  �أربي��ل٬  يف  �الإيطالي��ة  �لتاأ�ص��ري�ت  مكت��ب 
ورود تقارير تفيد ببيعه تاأ�ص��ري�ت باآالف �ليورو 
بع�صها الأ�ص��خا�س رف�ص��ت دول �أخرى دخولهم 

بو�صفهم ي�صكلون "خطر� �أمنيا". 
"حتقيق��ًا  �أن  له��ا  بي��ان  يف  �ل��وز�رة  وذك��رت 
للقن�ص��لية �اليطالي��ة يف �ربي��ل �ص��مايل �لع��ر�ق 
�أن  مو�ص��حة  خمالف��ات"٬  وج��ود  ع��ن  ك�ص��ف 
"�ملعلومات �لتي مت �حل�ص��ول عليها �أر�صلت �إىل 
�لق�ص��اء �الإيطايل الإجر�ء �ملزيد من �لتحقيقات٬ 

وج��رى على �لفور �إعفاء رئي�س ق�ص��م �لتاأ�ص��ري�ت 
يف �أربيل من مهامه"٬وكانت �صحيفة "كوريريي 
ديا �ص��ري�" �أكدت يف تقرير لها ٬ �أن الجئن كرد 
و�صورين ��صطرو� لدفع ما ي�صل �إىل ع�رصة �آالف 
يورو٬ �أي نحو 10600 دوالر٬ للتاأ�صرية �لو�حدة 

بدال عن �لر�صوم �لعادية �لتي تبلغ 90 يورو. 
كم��ا �أف��ادت �ل�ص��حيفة ب��اأن �لتحقيق��ات �أكدت 
وج��ود م��ا ال يق��ل ع��ن 152 حال��ة طلب��ت فيها 
ر�ص��وم باهظة مقابل �لتاأ�ص��ري�ت٬ وهناك بع�س 
تاأ�ص��ري�ت �لدخول �إىل �إيطاليا ُمنحت الأ�ص��خا�س 
رف�ص��ت دول �أوروبية �أخرى ��ص��تقبالهم الأ�صباب 

�أمنية. 

�كدت م�صادر ع�صكرية رفيعة �الأربعاء �إن �جلي�س �لعر�قي قطع �آخر طريق 
رئي�صي للخروج من �ملو�صل معقل تنظيم د�ع�س �الرهابي و�صيطر على 
�ل�صمال �لغربي. وقال �صابط برتبة عميد  �إىل �ملدينة من  طرق �لو�صول 
على  �أ�صبحت  �لفرقة  �إن  �جلي�س,  يف  �لتا�صعة  �ملدرعة  �لفرقة  يف  ركن 
بعد كيلومرت و�حد من "بو�بة �ل�صام" يف �ملو�صل وهي �ملدخل �ل�صمايل 
�لغربي للمدينة.وتابع "نحن ن�صيطر �الآن على �لطريق و�الآن بو�بة �ل�صام 
ت�صيطر  باتت  �المنية  �لقو�ت  �ن  وقال  لقو�تنا".  �لفعلية  �لروؤية  يف مدى 
على طريق �ملو�صل تلعفر وهو �آخر ممر�ت هروب �لدو�ع�س من �ملو�صل, 
م�صيفا �ن طريق �ملو�صل تلعفر هو �آخر �لطرق �لرئي�صية, بعد طرق ني�صمية 
وعرة باجتاه بادو�س عرب منطقة م�صريف , وقال �صكان �ملو�صل �إنهم مل 

�ل�صام"  "بو�بة  عند  يبد�أ  �لذي  �ل�رصيع  �لطريق  على  �لتحرك  من  يتمكنو� 
منذ �لثاثاء.ويربط �لطريق �ملو�صل بتلعفر وهي �آخر معقل لد�ع�س على 
�أكد نائب  �ل�صورية. �ىل ذلك  �إىل �حلدود  ثم  �لغرب  �إىل  60 كيلومرت�  بعد 
�صيت�صدى  �حل�صد  �أن  �ملهند�س”,  “�أبو مهدي  �ل�صعبي  �حل�صد  رئي�س هيئة 
الأي عدو�ن يتعر�س له �لعر�ق بعد �نتهاء معركة �ملو�صل وطرد “د�ع�س”, 
وبن �أن دور �حل�صد يف معركة �ملو�صل “رئي�صي”, يف حن �أكد �أن قو�ته 
“�ملهند�س  وقال  �الأمر.  تطلب  �ذ�  �صوريا  “د�ع�س” يف  �صتاحق عنا�رص 
�حل�صد  حمور  وُيعد  رئي�صي,  دور  �ملو�صل  معركة  يف  �ل�صعبي  للح�صد  �إن 
�ال�صرت�تيجية.  �لناحية  من  �أهمية  و�الأك��رث  م�صاحة,  و�الأك��رث  �الأ�صعب, 
بل  �ملو�صل,  مدينة  مركز  فقط  ت�صتهدف  ال  �ملعركة  هذه  �أن  و�و�صح 
قيادة  ومر�كز  �أوكار  عن  عبارة  وهي  باملدينة,  حميطة  �صا�صعة  مناطق 
ل�”د�ع�س”, ف�صًا عن خطوط �إمد�د تربط �ملدينة مبحافظتي �صاح �لدين 

و�الأنبار, و�الأهم من ذلك �حلدود �ل�صورية. كما �أكد �ملهند�س, "�أننا ك�ح�صد 
�صعبي, حاليًا غري مكلفن بالدخول �ىل مركز �ملدينة �لذي ال يزيد على 
مما  �أكرث  معنوي  فتحريره  �ملناطق,  بقية  عن  �أهمية  �لع�صكري  �ل�صعيد 
هو ��صرت�تيجي. نحن مكلفون بكل ما ذكرت �صابقًا, وهو �ملحور �لغربي 
�أنه �صمن خطة حترير �ملو�صل, و�صعت خطة  للمدينة". ولفت �لنظر �إىل 
“د�ع�س” يف �لعر�ق.  لتاأمن �حلدود مع �صوريا, وقطع طرق �الإمد�د عن 
�صوؤ�ل  عن  و�إجابة  م�صتقبًا.  �ل�صعبي  للح�صد  �ملوكلة  �ملهمات  من  وهذه 
ب�صاأن دور �حل�صد بعد عملية �ملو�صل, وطرد “د�ع�س”, قال “�ملهند�س”, 
وجهاز  و�رصطة  جي�س  من  �الأمنية  �لقوى  بقية  حال  حاله  �حل�صد  "�إن 
�لعر�ق, فنحن  �أر�س  مكافحة �الإرهاب. يف حال كان هناك عدو�ن على 
قد  طارئ  �أمر  الأي  و�لتهيوؤ  �لتدريب  على  نعمل  فنحن  و�إال  له.  نت�صدى 

يع�صف بالباد ال �صمح �هلل. فاحل�صد �صيكون درعًا للعر�ق".

ع��ّدت ع�ص��و �للجن��ة �لقانوني��ة �لنيابي��ة �لنائب��ة 
“عالي��ة ن�ص��يف”, �أن قان��ون �الأحز�ب “�صيا�ص��ي 
بحت”, م�صريًة �إىل �أن �لقانون �صوف ال يوؤدي �لهدف 
�ملرجو منه, يف حن بينت �أن مفو�صية �النتخابات 

قدمت مقرتحات لتعديل �لقانون.
وقال��ت “ن�ص��يف” “كان هن��اك تعطي��ل لقان��ون 
�إعام��ي  وب�ص��غط  ج��د�ً,  طويل��ة  مل��دة  �الأح��ز�ب 
وجماه��ريي مت ت�رصيع هذ� �لقان��ون, وهذ� �لقانون 

خرجت منتجاته بت�رصيع ذي طابع �صيا�صي”.
وع��ّدت “ن�ص��يف”, �أن “�لقانون �صيا�ص��ي بحت ومل 
ياأخذ �جلان��ب �ملهني �أو �الأكادميي �أو �ل�ص��كل �لذي 
ينظم �حلياة �ل�صيا�ص��ية, و�منا �لطروحات �ل�صيا�صية 
ه��ي �لتي غلب��ت على �لقان��ون لذلك خ��رج �لقانون 
بغري �مل�ص��توى �ملطلوب”, مبين��ًة �أن “�لقانون فيه 
ق�ص��ور كبري و�ص��وف ال يوؤدي �لهدف �ملرجو منه”. 

و�أ�ص��افت “ن�ص��يف”, “كان لدى �للجنة �لقانونية 
�أع�ص��اء مفو�ص��ية  �لنيابي��ة �جتم��اع م��ع بع���س 
�النتخاب��ات وقال��و� لدين��ا �لكث��ري من �مل��و�د �لتي 
حتتمل �الجتهاد و�لتي ي�صعب تنفيذها يف �لقانون, 
ومن ث��م فاإن �ملفو�ص��ية قدمت بع���س �ملقرتحات 

لتعديل �لقانون حتى تتمكن من تطبيقها”.
�لقانونية  �للجنة  ع�صو  رجحت  �خ��ر  جانب  من 
�لكتل  �لهايل٬ ح�صول تو�فق بن  �بت�صام  �لنيابية 
و�حدة٬  �نتخابية  د�ئرة  �ل�صيا�صية جلعل كل ق�صاء 
�ل�صارع  رغبة  لتحقيق  ياأتي  ذلك  �أن  �إىل  م�صرية 
وخ�صية عزوفه عن �مل�صاركة باالنتخابات �ملقبلة. 
"�للجنة  �إن  �صحفي٬  ت�رصيح  يف  �لهايل  وقالت 
و�إ�صافات  تعديات  �إج��ر�ء  على  عاكفة  �لقانونية 
�لو�رد من رئا�صة  �النتخابات  على م�رصوع قانون 
تو�فق  ترجح  "�للجنة  �أن  و�أ�صافت  �جلمهورية". 
�لكتل �ل�صيا�صية على جعل كل ق�صاء د�ئرة �نتخابية 
و�حدة٬ ليت�صنى للجميع �لتمثيل يف جمل�س �لنو�ب. 

تسريبات عن "طبخة" أميركية لعراق ما بعد داعش والتحالف الوطني يؤكد: نرفض الحلول "المعلبة"

في تطور نوعي.. القوات العراقية تقطع طريق "الهروب" الوحيد لعناصر داعش من الموصل

نائبة: قانون األحزاب مسيس بامتياز و»فصل« على مقاس الكبار فقط!!

تالميذ الموصل توقفوا عن دراسة سيرة 
"خليفة داعش" وحصانه الخشبي!!

إيطاليا تكتشف أن أحد دبلوماسييها في العراق 
"56" وتقيله فورًا!

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد- المحرر السياسي

الموصل - خاص

بغداد – خاص

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد- حسين فالح

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النوارس وجهًا لوجه أمام األنيق 
والنفط يواجه النجف

ال أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر بسببها.. الصحفية سميرة مواقي تختار "التشيع" مذهبًا وبغداد سكنًا 

طلبة جامعات غير معترف بها: 
مستقبلنا إلى زوال

مشروع قد "ينسف" تضحيات التحرير 
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