
ت�سع��ى الأحزاب يف العراق اىل تغيري "جلدها" ودخول 
النتخاب��ات يف اإط��ار جدي��د. فف��ي 26 م��ن �سب��اط 
املا�س��ي٬ اأط��ل رئي�س جمل���س النواب �سلي��م اجلبوري 
م��ن �سا�سة اإحدى القنوات التلفزيونية الف�سائية ليعلن 
ت�سكيله كيانا �سيا�سيا "غري مرتبط" باحلزب الإ�سالمي 
العراقي ال��ذي ينتمي اإليه والذي و�س��ل من خالله اإىل 
اأعل��ى من�س��ب يف ال�سلط��ة الت�رشيعي��ة للب��الد. مل يكن 
غريبا كالم اجلبوري عن اأن كيانه ال�سيا�سي اجلديد لن 

يكون مرتبطا ب�سكل مبا�رش بحزبه القدمي٬ على اعتبار 
اأن تاأ�سي�س احلركات ال�سيا�سية اجلديدة والن�سقاق عن 
الأح��زاب التي يربز م��ن خاللها هذا ال�سيا�س��ي اأو ذاك 
ب��ات تقلي��دا متبعا م��ن قبل الكث��ري م��ن ال�سخ�سيات٬ 
ل�سيم��ا تلك التي حتظ��ى مبنا�سب رفيع��ة بعد فوزها 
يف النتخابات٬ اأمال يف ا�ستثمار فر�ستها الذهبية من 
خالل وجودها يف املن�سب لتحقيق مكا�سب م�ستقبلية 
اأعلى,غ��ري اأن اجلدي��د يف الأم��ر ه��و اختي��ار م�سم��ى 
م��دين للكيان الذي ينتظ��ر منحه اإج��ازة التاأ�سي�س من 
املفو�سي��ة العلي��ا امل�ستقلة لالنتخاب��ات٬ حيث اختار 

اجلب��وري ا�س��م "التجمع املدين لالإ�س��الح"٬ معلال هذا 
التغي��ري يف وجهت��ه ال�سيا�سي��ة ب��اأن الظ��رف املوجود 
للب��الد ي�س��ري نح��و الدول��ة املدني��ة باأ�س���س قانوني��ة 
تخال��ف املفاهي��م الفكري��ة لالإخ��وان امل�سلمني٬ وهي 

احلركة التي يتبعها احلزب الإ�سالمي العراقي فكريا. 
وكان دخ��ول التي��ار ال�سدري على خ��ط الحتجاجات 
املطالب��ة �رشاح��ة بالدول��ة املدني��ة نقط��ة فارقة يف 
م�س��ار احلرك��ة الحتجاجي��ة يف ه��ذا الجت��اه٬ لينتج 
عن ه��ذا التطور حتالفًا هو الأول م��ن نوعه بني اأتباع 
التيارات املدنية وبني اأتباع تيار اإ�سالمي ظل ل�سنوات 

�رشي��كا اأ�سا�سي��ا يف ال�سلط��ة ٬ وهو م��ا �سيدعم حظوظ 
التي��ارات املدني��ة يف مطالبه��ا م�ستقب��ال. وبطبيع��ة 
احلال فاإن التجمع املدين لالإ�سالح الذي اأعلن تاأ�سي�سه 
اجلب��وري هو لي�س الكي��ان ال�سيا�سي الوحيد الذي يقرر 
تغيري عباءته من الإ�سالمية اىل املدنية٬ اإذ اأن م�سادر 
يف دائ��رة �سوؤون الأح��زاب والتنظيم��ات ال�سيا�سية يف 
مفو�سي��ة النتخابات توؤكد اأنه��ا تدر�س طلبات عديدة 
ملنح اإجازات تاأ�سي�س لأحزاب مب�سميات مدنية. ووفقا 
لهذه امل�سادر٬ فاإن الكثري م��ن ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
طلب��ات  قدم��ت  وانتماءاته��ا  بتوجهاته��ا  املعروف��ة 

لتاأ�سي���س اأح��زاب ذات توجه��ات مدني��ة وال�سبب على 
م��ا يب��دو هو عدم رغبته��ا يف خو�س جترب��ة الأحزاب 
التقليدي��ة م��ن جديد مع نف��ور اجلمهور منه��ا. غري اأن 
هنال��ك بع���س الأح��زاب الكب��رية ل ت��زال تراهن على 
حظوظه��ا يف احل�سول على تاأيي��د وا�سع من اجلمهور٬ 
ال�سيا�سي��ة  كياناته��ا  عل��ى  الإبق��اء  اىل  دفعه��ا  م��ا 
املعروف��ة بها مع اإن�س��اء كيانات اأخ��رى رديفة حتمل 
م�سم��ى املدنية٬ يف حماولة لال�ستثمار فيها وتعوي�س 
اخل�سائ��ر املحتملة له��ا يف ال�ستحقاق��ات النتخابية 
املقبل��ة. يف ح��ني اخت��ارت اأح��زاب اأخ��رى م�سطل��ح 

الوطنية كحل و�سط لتن��اأى بنف�سها عن اأية عواقب غري 
مدرو�سة للم�سميني الإ�سالمي واملدين. ويعتقد مراقبون 
لل�س��اأن ال�سيا�س��ي اأن هذه املحاولت ق��د ل تف�سي اىل 
نتائ��ج ايجابية  ل�سيما واأن املواط��ن العراقي ل يزال 
غ��ري مقتنع ب��اأداء هذه الأح��زاب حت��ى واإن غريت من 
توجهاته��ا. ويق��ول مدي��ر املركز اجلمه��وري للبحوث 
الأمني��ة وال�سرتاتيجي��ة معت��ز حمي��ي عب��د احلمي��د٬ 
اإن "ه��ذا التغي��ري هو للتقرب م��رة ثانية م��ن املواطن 
العراق��ي لكن��ه باملقاب��ل ذك��ي ج��دا ويع��رف اأن هذه 

الأحزاب ل تخدمه مهما كانت م�سمياتها". 
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النب��ار- عمر الدليمي : ك�سف م�سدر حكومي م�س��وؤول يف جمل�س حمافظة النبار اأم�س 
ال�سب��ت, عن خالفات حادة و���رشاع �سيا�سي كبري داخل جمل���س املحافظة حول ت�سكيل 
اقلي��م النبار وتعيني حاك��م ع�سكري لالنبار . وقال امل�سدر ملرا�سل )اجلورنال نيوز(, ان" 
جمل���س حمافظة النبار منق�س��م اىل عدة جهات وكتل �سيا�سية فمنهم من يوؤيد حمافظ النبار 
ومتح��دون والق�سم الثاين من كتلة قا�سم الفهداوي وزير الكهرباء والق�سم الثالث من كتلة ا�سالح 
التي يتزعمها رئي�س جمل�س النبار ال�سابق جا�سم احللبو�سي وي�سهد جمل�س املحافظة خالفات �رشية 
و�رشاعًا كبرياً". وا�ساف ان" اخلالفات وال�رشاعات ال�سيا�سية تتمحور حول ت�سكيل اقليم النبار ومن 
يطال��ب بتعي��ني حاكم ع�سكري بعد املطالب��ات التي رفعها وزير الكهرباء احل��ايل قا�سم الفهداوي وهناك 
اجتماع��ات �رشية يجريها اع�ساء حكومة النبار يف الرمادي والردن وتركيا مب�ساركة اع�ساء من الربملان 
م��ن ممثل��ي النب��ار". وا�سار امل�س��در اىل ان" احلرب النتخابية اقرتب��ت وهناك حت�سريات م��ن بع�س الحزاب 

لت�سقيط املناف�سني عرب حمالت الت�سويه والبتزاز واثارة ال�رشاعات قبيل موعد النتخابات املقبلة".

 

ح�سم��ت قي��ادات "احل�س��د ال�سعب��ي" اأمره��ا وق��ررت امل�ساركة يف 
ال�سيا�س��ة وب��داأت مفاو�س��ات �رشي��ة لعق��د التحالف��ات ا�ستع��دادا 
لالنتخاب��ات لتنه��ي جدلية ب��داأت تثري ازم��ة �سيا�سي��ة مع رف�س 

مقتدى ال�سدر وتردد رئي�س الوزراء حيدر العبادي لهذه الق�سية .
واأك��د رئي�س الوزراء القائ��د العام للقوات امل�سلح��ة حيدر العبادي 
خالل لقائه قيادات قوات احل�سد ال�سعبي ال�سبت " اأن فتوى املرجع 
العل��ى ال�سيد علي ال�سي�ستاين قلبت املوازين حيث كانت التكهنات 
ت�س��ري اىل تق�سيم الع��راق واحلاجة اىل ع�رشات ال�سنني للق�ساء على 
داع�س ",وقال العبادي خالل كلمة اللقاء "اننا لن ن�سمح بالتفريط 
بدم��اء ال�سهداء وحقوق البطال الذين يقاتلون يف احل�سد والبع�س 
يري��د ان ي�ستغ��ل ه��ذه الدم��اء ل�سي��اء اخرى,كم��ا اننا ل��ن ن�سمح 

بال�ساءة للح�سد".
واو�س��ح "ان كالمنا مع الدارة المريكي��ة كان وا�سحًا باأن لدينا 
مقاتل��ني ابط��ال م��ن دونه��م مل يتحق��ق الن���رش ونحن نعت��ز بهم 
وواجبن��ا رعاي��ة حقوقه��م" ,موؤكدا "ان م��ن حّر�س��وا على دخول 

داع�س الرهابي لن ن�سمح لهم بت�سدر امل�سهد جمددا".
م�سادر �سيا�سية قالت ان قادة الف�سائل عقدوا خالل الأيام القليلة 
املا�سي��ة اجتماع��ات �رشي��ة ملناق�س��ة م�ستقبل "احل�س��د ال�سعبي" 
واح��دة  انتخابي��ة  قائم��ة  املقبل��ة يف  بالنتخاب��ات  للم�سارك��ة 
للح�سول على اكرب عدد من ا�سوات الناخبني, ولكن الأمور مل تكن 

بهذه الب�ساطة.
وطبق��ا للم�س��ادر التي طلبت ع��دم الك�سف عن هويته��ا فان قوات 
"احل�س��د ال�سعب��ي �ستتوحد يف قائمة انتخابي��ة واحدة, ولكن هذه 

الن�سيحة ا�سطدمت بعقبات �سيا�سية وقانونية معقدة.
وانتهت �سل�سلة اللقاءات الت��ي اأجراها رئي�س الوزراء ال�سابق نوري 
املالكي مع قادة احل�سد ال�سعبي اإىل اتفاق اأويل يق�سي برت�سح عدد 

من قادة الف�سائل خلو�س النتخابات مع املالكي.

وق��ال قي��ادي يف احل�س��د ح�رش جانبا م��ن تلك اللق��اءات ان قادة 
احل�سد ال�سعب��ي عقدوا اجتماعات مكثفة لتاأ�سي���س )ح�سد �سيا�سي( 
يك��ون موازي��ا للح�سد الع�سك��ري من خ��الل ت�سكيل كتل��ة �سيا�سية 
خلو���س النتخاب��ات, ورج��ح امل�س��در ان تك��ون الكتل��ة مكمل��ة 
لئت��الف دول��ة القان��ون ال��ذي يتزعمه ن��وري املالك��ي. وبح�سب 
امل�سدر, فاإن �سخ�سية �سيا�سية ودينية ن�سحت قاة احل�سد ال�سعبي 

بالتوحد يف قائمة انتخابية.
وق��ال القي��ادي يف ح��زب الدع��وة ال�سالمي��ة ,  النائب ع��ن دولة 
القان��ون خال��د ال�سدي ال�سب��ت , اإن  اجتماع رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي مع قيادات احل�س��د  �سيبحث قانون هيئ��ة احل�سد ال�سعبي 
والي��ات تنفي��ذه وتنظيم احل�س��د �سمن اط��ار القانون, وه��ي  ابرز 

املحاور الجتماع . 
وق��ال ال�س��دي يف ت�رشيح ل� اجلورنال,  ان ق�سي��ة احل�سد ال�سعبي 
ق�سية وطنية لكونها ا�سبحت جهة تابعة للقوات امل�سلحة العراقية  
م�سيف��ا انه من" الطبيع��ي اأن تعقد اجتماعات م��ع قيادات احل�سد 
لك��ون معركة املو�سل و�سلت اىل مراحلها الخرية باعتبار احل�سد 
ا�سب��ح �سم��ن الق��وات امل�سلح��ة حتت ام��رة القائ��د الع��ام للقوات 
امل�سلح��ة ا�ساف��ة اىل بح��ث النت�س��ارات املتتالي��ة يف معرك��ة 
املو�س��ل . اىل ذل��ك ح��ذر الأمني الع��ام حلركة ع�سائ��ب اأهل احلق 
قي�س اخلزعلي من خمطط لبعاد احل�سد ال�سعبي عن ال�ساحة, داعيا 

اىل  تاأ�سي�س ” ح�سد جامعي ” ملواجهة اعداء احل�سد ال�سعبي.
وقال اخلزعلي اليوم ُيراد اإعداد �سيناريو جديد كما يجري التح�سري 
ل��ه يف موؤمترات اإ�سطنب��ول واأنقرة وجنيف تن��ادي باإخراج احل�سد 
ال�سعبي واإبعاده عن امل�ساركة يف معارك التحرير بعد اأن تاأكد لهم 
اأنه��م ل ي�ستطيعون حتقيق خمططاته��م يف التق�سيم بوجود احل�سد 
ال�سعب��ي الذي يحق��ق الإنت�س��ارات املتتالية والت��ي اآخرها ت�سيري 
قواف��ل امل�ساعدات لإغاثة النازحني وهو ما حقق اإنت�ساراً اإ�سافيًا 

�رشب امل�رشوع التق�سيمي بني اأبناء ال�سعب العراقي الواحد “.
التتمة يف ال�صفحة 2

مّك��ن ال�ساب النجفي علي اجل�سعمي العازفني 
ع��ن تربية ال�سماك من اع��ادة مزاولة عملهم 
بع��د تق��دمي اخرتاعه اجلدي��د , فبع��د ان عمل 
عل��ى تولي��د الكهرب��اء م��ن النفاي��ات اخرتع 
فل��رتاً بايولوجي��ا متط��وراً علمي��ا ورخي���س 
الثمن مقارنة بال�سناعة الجنبية يف ال�سوق 

العراقية. 
وقال اجل�سعمي للجورن��ال اإن "فكرة ت�سنيع 
فالت��ر بايولوجية ج��اءت لتقلي��ل الكلفة لن 

ا�سع��ار امل�ستورد باه�سة ويقابلها تراجع يف 
املتاج��رة بالرثوة ال�سمكي��ة ولدى املزارعني 
". م�سيف��ا ان "الفلرت مت فح�سه يف اكرث من 
خمترب واظهرت النتائج كفاءته بدرجة كبرية 

ومن الناحية املادية يعد اقت�ساديا جدا ".
عل��ي  لل�س��اب  الث��اين  البت��كار  ه��ذا  ويع��د 
اجل�سعم��ي بع��د ا�ستخدام النفاي��ات يف توليد 
الطاق��ة الكهربائي��ة لكن��ه مل يج��د الداعم��ني 
مل�رشوعه فاحلكوم��ة ف�سلت يف دعم املواهب 
ابداع��ات  بوج��ه  ابوابه��ا  واغلق��ت  العلمي��ة 

ال�سباب .

“عالي��ة  اتهم��ت النائب��ة ع��ن جبه��ة الإ�س��الح 
ن�سي��ف”, املدي��ر الع��ام لدائ��رة �س��وؤون الألغ��ام 
ال�ساب��ق باإه��دار ملي��اري دولر, حمّمل��ة هيئ��ة 
النزاه��ة واملفت�س الع��ام لوزارة ال�سح��ة والبيئة 
فيم��ا و�سفت��ه  التحقي��ق  ع��دم  ع��ن  امل�سوؤولي��ة 

ب�”ملفات ف�ساد”.
وقالت “ن�سيف” اإن “الف�ساد املايل يف العراق هو 
ال�سب��ب يف جميع الويالت التي حلقت بهذا ال�سعب 
املغل��وب عل��ى اأمره والذي يعي�س م��ا بني مطرقة 
الإره��اب و�سندان الف�ساد والفقر والبطالة وتردي 

اخلدمات”, مبين��ة اأن “املبالغ التي اختفت اأو مت 
اإهدارها من قب��ل املف�سدين لو مت جمعها لوجدنا 

اأنها تعادل ميزانية دولة عظمى”.
واأو�سح��ت “ن�سي��ف”, اأن”من الأمثل��ة على هذا 
الف�س��اد الهائ��ل خ�س��ارة الع��راق ملي��اري دولر 
ب�سب��ب ف�ساد املدير الع��ام لدائرة �س��وؤون الألغام 
ال�ساب��ق”, م�س��ددة عل��ى “���رشورة قي��ام هيئ��ة 
النزاه��ة واملفت�س الع��ام لوزارة ال�سح��ة والبيئة 
بفت��ح حتقي��ق يف ه��ذه امللف��ات, وبخ��الف ذلك 
فاإنه��م يتحملون امل�سوؤولية ع��ن اإهدار هذا املبلغ 
ال�سخ��م الذي كان ميكن اأن ي�س��د جزءاً من العجز 

يف املوازنة املالية”.

ومعار�س  موؤيد  بني  ما  ال�سيا�سية  الكتل  بني  الت�رشيحات  ت�ساربت 
مل�ساألة انف�سال اإقليم كرد�ستان عن العراق وحتديدا يف هذا التوقيت الذي 
فيها  �سيتم  والتي  الرهاب  �سد  املعارك  من  املتقدمة  املراحل  ي�ساحب 

الق�ساء على داع�س الرهابي.
لنائب  الخرية  الت�رشيحات  خلفية  وعلى  القانون  دولة  اأئتالف  اأكد  فقد 
رئي�س اقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين واخلا�سة بالدعوة اىل انف�سال 
من  مرفو�س  امل�رشوع  اأن  الرهابي  داع�س  مرحلة  بعد  كرد�ستان  اقليم 

جميع الكتل ال�سيا�سية.
ل�"اجلورنال  ال�سيهود(  النائب )حممد  القانون  دولة  ائتالف  وقال ع�سو 
" ال�سبت, اإن "هذه الت�رشيحات التي ت�سدر عن ال�رشة احلاكمة يف اقليم 
كرد�ستان لي�ست باجلديدة  ففي اأكرث من منا�سبة هنالك تلويح بالنف�سال, 
اإقليم كرد�ستان وامنا هذا  وقرار النف�سال لي�س بيد ال�رشة احلاكمة يف 

القرار يحتاج اىل موافقة دولية لكونه قرارا دوليا اقليميا تتدخل فيه دول 
"اأن مقومات النف�سال غري متوافرة حاليا نظرا لن  اجلوار" . واأ�ساف, 
ال�رشة احلاكمة يف القليم ما�سية يف م�رشوع �سبيه بامل�رشوع الرهابي 
اإقليم كرد�ستان حتديدا كانت  احلاكمة يف  ال�رشة  ان  اىل  م�سريا  لداع�س, 
يف  التق�سيم  م�رشوع  ولفر�س  داع�س  لدخول  ال�سا�سية  املرتكزات  اأحد 

العراق والعمل على جعله اأمرا واقعا". 
والقوات  ال�سعبي  احل�سد  قوات  بجهود  ف�سل  امل�رشوع  "هذا  ان  اىل  واأ�سار 
ما حدث يف  واخرها  م�ساريع جديدة  وبداأت  الحتاية,  وال�رشطة  المنية 
تق�سيمي  مل�رشوع  بداية  يعد  والذي  العراق  على  تاآمري  موؤمتر  من  اأنقرة 
وكردا   عربا  العراقيني  "اأرادة  اأن  اىل  النتباه  ال�سيهود  جديد".ولفت 
�سيبقى  والعراق  التاآمرية,  امل�ساريع  كل  �سُتف�سل  و�سنة  و�سيعة  وتركمانا 
�رشقه  ومن  جنوبه  اىل  �سماله  من  موحدا  عراقا  املعار�سني  عن  رغمًا 
"زينب  النيابية  الح��رار  كتلة  عن  النائبة  اأكدت  جهتها  من  غربه".  اىل 
الكرد�ستاين  التحالف  "جممل كتل  ل�"اجلورنال" اأن  ال�سهالين" يف حديث 

اأكدت اأنه ل �سحة ملو�سوع ا�ستقالل اقليم كرد�ستان عن العراق يف الوقت 
الراهن على ار�س الواقع". واأ�سافت اأن "المر يتعلق بكتلة م�سعود بارزاين 
على  �سغط  كونها  عن  تخرج  ل  وهي  الكرد�ستاين  الدميقراطي  والحتاد 
والقليم وخا�سة  املركز  املالية بني  امل�ساكل  ب�سبب  احلكومة الحتادية 
ما يتعلق بامللف النفطي والتي بدورها اأرادت حكومة كرد�ستان من هذه 

الدعوة رفع �سقف املطالب من اجل احل�سول على مبتغاهم". 
يف حني اأكد النائب عن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين)اأردلن نورالدين( 
ل�"اجلورنال" اأنه "وبعد مرحلة داع�س لبد من ح�سم م�ساألة احلدود خا�سة 
مع دول اجلوار والتي قد ي�ساحب النف�سال بع�س ال�سطرابات المنية".
واأ�ساف, اأن "م�ساألة انف�سال اقليم كرد�ستان هي م�ساألة م�سريية ول توؤثر 
لي�ست باجلديدة  يف �سيادة دول اجلوار وهي خطوة مدعومة دوليا وهي 
القوات  اإن�ساء  مت  عندما  املن�رشم  القرن  اربعينيات  من  مطروحة  فهي 
لقليم  امل�سري  تقرير  حق  حتقيق  لغر�س  العراقية  للقوات  املعار�سة 

كرد�ستان منذ ذلك الوقت".

 بالتزام��ن مع تاأكيد وزيرة خارجية كندا, كر�ستيا فريالند, 
لرئي���س ال��وزراء حي��در العبادي دع��م بالدها للع��راق, يف 
العدي��د من املج��الت ومنها جمال دع��م ال�سناعة, اعرتف 
م�س��وؤول حكومي باأن ال�سناع��ة العراقية مت تعطيلها ب�سكل 
متعم��د. وقال بي��ان املكتب الإعالمي للعب��ادي, اإن الأخري 
التق��ى يف وا�سنطن, فريالند, التي ا�س��ادت ب� »النت�سارات 
الت��ي حتققها الق��وات العراقية على الإره��اب«, موؤكدة, اأن 
»بالده��ا تدعم الع��راق يف حربه �سد الإره��اب واملجالت 
الخ��رى و�سرت�س��ل فرق��ا متخ�س�س��ة مل�ساع��دة ال�سناع��ة 
العراقي��ة«. لكن, وزي��ر ال�سناع��ة ال�سابق حمم��د الدراجي, 
ك�س��ف ع��ن توق��ف اأك��رث م��ن 10 اآلف م�سن��ع يف العراق 
من��ذ ع��ام 2003, يف حني اأ�س��ار اإىل اأن ال�سناعة العراقية 
»ُعطل��ت ب�سكل متعمد«.  واأك��د اأن »هناك اأكرث من 10 اآلف 
م�سن��ع عراقي تاب��ع للقطاع اخلا�س متوق��ف عن العمل«, 

لفت��ًا النظ��ر اإىل اأن »ال�سناعة العراقي��ة مت تعطيلها ب�سكل 
متعم��د ومتت اإث��ارة راأي عام يروج لعدم وجود �سناعة يف 
البالد«. واأ�س��اف »قبل عام 2003 كان القطاع ال�سناعي 
ي�ساه��م ب�٪14 م��ن اأ�سل املوازن��ة, وبعد م��رور 13 عامًا 
من تغيري النظ��ام ال�سمويل راأينا اأن ال�سناعة تعطي رواتب 
موظفيه��ا عرب القرتا�س من م���رشيف الرافدين والر�سيد«, 
منوها ب� »توريط العراق مبجموعة قرارات جعلت القت�ساد 
مفتوح��ا واأ�سب��ح �سوق��ًا ملنتج��ات الدول الأخ��رى«. وذكر 
م�س��در يف وزارة ال�سناعة العراقي��ة ل�»القد�س العربي« اأن 
»قط��اع ال�سناعة تعر�س للتدم��ري بعد الحتالل الأمريكي, 
كم��ا اهملت��ه احلكوم��ات الالحق��ة ل�سباب عدي��دة ما افقد 
القت�س��اد جمالت دع��م وا�سعة«. وح�س��ب املهند�س, عالء 
النعيم��ي, ال��ذي يعمل يف اح��دى من�س��اآت وزارة ال�سناعة, 
ف��اإن »ال�سناع��ة العراقية كان��ت قبل 2003 ت��زود ال�سوق 
املحل��ي مبختلف انواع املنتج��ات وتقلل من العتماد على 

ال�سترياد من اخلارج, 

بعد لقائها العبادي واستيضاح موقفه النهائي  

قيادات الحشد الشعبي تحسم أمرها: "الحشد السياسي" عنواننا في االنتخابات المقبلة 

برلمانيون: دعوة بارزاني مستهلكة وأغراضها "نفعية" وقرار االنفصال ليس بيد "العائلة" الحاكمة في أربيل

الصناعة العراقية.. ثالوث االحتالل والفساد وفشل اإلدارة "تعاونوا" على تعطيل 10 آالف مشروع !!

باختراع جديد.. شاب نجفي يعيد للثروة السمكية 
العراقية األمل بالحياة

وسط فرجة النزاهة والتفتيش.. هكذا "تاه" مليارا 
دوالر من إدارة دائرة شؤون األلغام السابقة

بغداد – سهير الربيعي

بغداد - المحرر السياسي 

النجف - آالء الشمري

بغداد - حسين فالح

بغداد - خاص

بغداد -خاص
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االتحاد االسيوي يؤكد عودة 
المباريات إلى العراق

زعاماتها تحترس بدعم قوائم صغيرة تفاديًا للخسارة.. األحزاب التقليدية تغير "جلدها" وترتدي "لباس" المدنية

محطات غسل السيارات غير 
المرخصة... تشويه لمنظر المدن 


