
يع��ول العدي��د م��ن ن��واب الو�س��ط واجلنوب عل��ى حتويل 
حمافظاته��م اإىل اأقاليم "متح��ررة" من ال�سلطة املركزية 
يف بغ��داد٬ عادي��ن اأن اخلط��وة الأه��م لتحقي��ق ذلك هي 
نق��ل �سالحي��ات ت�س��ع وزارات اإىل احلكوم��ات املحلية٬ 
وتت�سدر الب�رصة بقي��ة املحافظات يف هذا امل�سري وهي 
الأق��رب اإىل اإعالنها اإقليمًا خا�سًا اأو م�سرتكًا مع مي�سان 
وذي ق��ار واملثن��ى. ويق��ود الن��واب ح��راكًا يف جمل���س 
الن��واب للمبا���رصة بتحقيق "حلمهم" ف��ور حترير مدينة 

املو�س��ل م��ن تنظي��م داع���س٬ اإل اأن التحال��ف الوطن��ي 
نف��ى مناق�سته فك��رة لت�سكيل اأقالي��م يف املحافظات ما 
بع��د داع�س٬ موؤك��داً وجود م�ساٍع �سني��ة٬ لكنه يف الوقت 
نف�سه اأق��ر باأن نقل ال�سالحي��ات اإىل احلكومات املحلية 
يف اجلنوب �سينهي كل اخلالفات مع بغداد. ويتهم رئي�س 
كتلة حزب الدعوة/ تنظيم الداخل٬ املن�سوية يف ائتالف 
دولة القانون٬ علي البديري٬ رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
العب��ادي بتاأجيجه حربًا باردة ب��ن احلكومات املحلية 
وبع�س الوزارات امل�سمول��ة بقانون املحافظات رقم21 
ع��اداً اأن من��ح �سالحي��ات وا�سعة ملجال���س املحافظات 

جعله��ا تت���رصف كاأنه��ا دول م�ستقل��ة ومين��ح التعديل 
 ٬2008 ل�سن��ة   21 رق��م  املحافظ��ات  لقان��ون  الث��اين 
ال��ذي �س��ّوت عليه جمل���س الن��واب يف دورت��ه ال�سابقة٬ 
احلكوم��ات املحلية �سالحيات ت�س��ع وزارات خدمية مع 
الت���رصف بجزء كبري م��ن اإيرادات منافذه��ا احلدودية٬. 
ب��ن  احلا�سل��ة حالي��ا  التقاطع��ات  البدي��ري  وي�س��ف 
احلكوم��ات املحلية وبع�س الوزارات٬ التي تعرت�س على 
�سالحياته��ا٬ باأنها "دخلت �سم��ن مرحلة ال�رصاعات"٬ 
كا�سف��ا ع��ن رغب��ة ه��ذه املجال���س يف احل�س��ول عل��ى 

�سالحيات وا�سعة وكبرية ترتقي اإىل ت�سكيل اأقاليم.

ومتتن��ع وزارة الزراعة عن نقل ملكية الأرا�سي الزراعية 
التابع��ة لها اإىل احلكوم��ات املحلية٬ الأم��ر الذي ت�سبب 
بتوت��ر العالق��ة بن الطرفن ويدور ح��ول ارا�ٍس زراعية 
�سا�سع��ة يف عم��وم الب��الد. حم��ذرا من "حم��اولت كتل 
التابع��ة  الزراعي��ة  الأرا�س��ي  عل��ى  احل�س��ول  معين��ة 
للحكومة الحتادية ع��ر نفوذها يف احلكومات املحلية 
لك��ن  املقبل��ة.  النتخابي��ة  دعايته��ا  يف  وا�ستغالله��ا 
خالف��ات ح��ادة تدور ب��ن احلكومة وبع���س احلكومات 
املحلية حول نقل �سالحي��ات اإبرام العقود٬ كما ترف�س 
وب�س��كل قاط��ع وزارة ال�سح��ة منح احلكوم��ات املحلية 

�سالحي��ة ا�سترياد الأدوية وت���رص على اإبقائها احتادية. 
ومل تقف هذه التقاطعات عند هذا احلد بل راحت الأحزاب 
والكتل ال�سيا�سية تتفاو�س فيما بينها لتوزيع املنا�سب 
اجلديدة الت��ي �ستتمخ�س عنها عملي��ة نقل ال�سالحيات 
اإىل املحافظ��ات٬ والت��ي تق��در بت�سع��ة منا�س��ب يف كل 

حمافظة �سيتم توزيعها وفق مبداأ املحا�س�سة 
وبالعودة اإىل النائب البديري٬ فهو يوؤكد اأن هناك "رغبة 
لدى املجال�س املحلية للتفاو�س مع احلكومة الحتادية 
لنقل �سالحيات وزارتي الداخلية واملالية لها"٬ م�سيفا 
"الكت��ل ال�سيا�سية على علم بهذه التحركات ومل ت�ستطع 

التح��دث عنه��ا يف الإع��الم خ�سية ردة فع��ل اجلماهري". 
ويك�س��ف البدي��ري ع��ن م�س��اٍع يق��وم بها جلم��ع تواقيع 

لت�رصيع قانون يجمد اأو يلغي قانون نقل ال�سالحيات. 
ويق��ول القيادي يف ائتالف املواطن ف��ادي ال�سمري٬ ان 
"نقل ال�سالحيات كفيل باإنهاء كل اخلالفات وامل�ساكل 
ب��ن احلكوم��ات املحلي��ة واحلكومة الحتادي��ة"٬ نافيا 
اأن يك��ون التحال��ف الوطني ق��د ناق�س مو�س��وع ت�سكيل 
الأقالي��م بعد مرحلة داع�س. ويوؤكد ال�سمري وجود م�ساع 
لبع���س ال�سيا�سي��ن لت�سكي��ل الإقلي��م يف املحافظ��ات 

الغربية التي تدخل يف ظل ال�رصاع النتخابي.
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بغداد - خا�س:  اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العي�سى،ان الوزارة 
عازم��ة على اعادة النظر بالقيادات اجلامعية التي مل حتافظ على ا�ستقالل اجلامعات، 
وجعل��ت منها على مقربة من حم��ك ال�ستعرا�سات النتخابية املبكرة. وقال العي�سى اإنه 
"يف الوق��ت ال��ذي يقرتب فيه بلدنا العراق من اإ�س��دال ال�ستار على مرحلة احلرب ومعاجلة 
تداعياته��ا التي خلفه��ا الدواع�س الرهابيون فاإننا ندرك اأن الن���رص والنجاح هما معنى واحد 
ونتيجة واحدة يف املنازلة التي تخو�سها قواتنا المنية البا�سلة وح�سدنا ال�سعبي وجامعاتنا �سد 
الظ��الم"، م�ستكم��ال "ومن هنا فاإننا جن��دد اللتزام باملهمة العلمي��ة يف موؤ�س�ساتنا وحتقيق اأهدافها 
املر�سوم��ة الت��ي تتطلب تعليم��ا عايل اجلودة وب��اإدارات كفوءة بعيدا ع��ن كل الإ�سقاط��ات التي تغذيها 
الجن��دات ذات الأه��داف غري الأكادميي��ة". و�سدد بالقول، "ونوؤكد مرة اخ��رى اأن اجلامعات لن تكون جزءا 
من احل�سابات ال�سيا�سية ولن ن�سمح بتوظيفها على ح�ساب امل�سلحة العامة".وا�ساف، نعلن اأننا عازمون على 

اإعادة النظر بالقيادات اجلامعية التي مل حتافظ على ا�ستقالل اجلامعات .

 
تباين��ت ردود افع��ال ال�سيا�سي��ن العراقي��ن ب�س��ان تر�سيح نائب 
رئي���س اجلمهوري��ة رئي�س ائت��الف دول��ة القانون ن��وري املالكي 
رئي�س��ا للتحالف الوطني خلفا لعمار احلكي��م والذي تنتهي وليته 
يف �سهر اب املقبل ،فقد اظهرت الق�سية انق�ساما غري م�سبوق داخل 

الكتل ال�سيا�سية ال�سيعية وال�سنية والكردية بن موؤيد وخمالف ".
فق��د اك��د النائب عن ائتالف دول��ة القانون ر�سول را�س��ي، ال�سبت، 
ان رئي���س ائتالف دولة القانون ن��وري املالكي هو مر�سح ائتالفه 
لرتوؤ���س التحالف الوطن��ي يف �سهر متوز املقبل، بع��د انتهاء املدة 
املح��ددة لرئي�س التحالف احلايل عم��ار احلكيم.وقال "را�سي" ان 
"رئا�سة التحالف الوطني كانت و�سمن التفاق امل�سبق بن الكتل 
ال�سيا�سي��ة املن�سوي��ة بالتحال��ف دوريا، حيث يت��وىل يف كل عام 

طرف من التحالف رئا�سته".
وا�س��اف ر�س��ول ان��ه "و�سم��ن التفاق ف��ان كتلة املواط��ن كانت 
له��ا الرئا�س��ة الوىل ومن بعده��ا دولة القانون ه��ي التي �ستتوىل 
املن�س��ب بعد كتلة املواطن"، م�سريا اىل ان "تغيري رئا�سة التحالف 
�ستك��ون يف �سهر متوز املقبل واملر�سح الق��رب ل�سغل املن�سب هو 

نوري املالكي".
م��ن جانبه النائب ع��ن الحتاد الوطن��ي الكرد�ست��اين اريز عبداهلل 
رح��ب برت�سيح املالكي لرئا�سة التحال��ف الوطني ، مبينا ان الكتل 
الكردي��ة ل تتدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلية للتحال��ف الوطني.وقال 
عب��داهلل ل�"اجلورنال" ان "من حق اي كتل��ة من�سوية يف التحالف 
الوطن��ي ان تر�س��ح ال�سخ���س املنا�س��ب يف نظره��ا ويك��ون حم��ط 

احرتام للكتل الكردية".
وا�س��اف ان "الكتل الكردية تتعار�س مع الكتل الخرى وفق نقاط 
د�ستوري��ة ول توج��د اي م�سكلة م��ع ال�سخا���س ".ال ان ال�سيا�سي 
امل�ستق��ل غالب ال�سابندر  يرى ان تر�سيح املالكي لرئا�سة التحالف 
اختي��ار غري موفق لكونه على خالف مع اغلب الكتل ال�سيا�سية ول 

ميلك قاع��دة جماهريية.ح�س��ب قوله.وقال ال�سابن��در ل�"اجلورنال 
"اختي��ار املالك��ي لرئا�س��ة التحالف تق��ف وراه خفايا و�سفقات 
�سيا�سية وج��اء تر�سيحه لرئا�سة التحال��ف ب�سفقة "تر�سية".وعن 
اخلالف��ات ال�سيا�سية ب��ن الكتل او�سح ان "الكت��ل ال�سيا�سية تنظر 
اىل ال�سعب من م�سلحة �سخ�سية ووتوزيع املنا�سب يتم من خالل 
ال�سفق��ات و�سبكات توظيف".وبن ال�سابن��در ان "املالكي ل ميلك 
اي قاع��دة جماهريي��ة يف الوق��ت احلايل وم�ستقبل��ه بالنتخابات 
املقبل��ة جمهول وا�سبح مفل�س��ًا �سيا�سيًا".وخت��م ال�سابندر بالقول 
"املالك��ي تنف���س ال�سع��داء برت�سيح��ة ملن�س��ب رئي���س التحالف 

الوطني".
ووفقا مل�سادر �سيا�سية �سيعية يف بغداد، فاإن اتفاق ت�سمية احلكيم 
رئي�س��ا للتحالف الوطني مدة عام واحد، ين�س على اأن املالكي هو 
م��ن يت�سلم رئا�سة التحالف بعد ذل��ك.واإذا ما جرت الأمور على هذا 
الأ�سا�س، فاإن مرحلة تويل املالكي رئا�سة التحالف �ست�سهد ت�سمية 
رئي�س الوزراء القادم يف العراق، وهو ما يتفق وال�سرتاتيجية التي 
ر�سمه��ا رئي���س ائت��الف دولة القان��ون لنف�سه من اأج��ل العودة اإىل 

رئا�سة احلكومة يف ولية جديدة.
وي��رى حملل��ون �سيا�سي��ون ان انق�ساما كبريا يف داخ��ل املكونات 
ال�سيا�سي��ة والعرقية نتيجة هذا الرت�سيح واك��دوا ان حزب طالباين 
والتغي��ري رحب��وا به يف ح��ن يرف�سه ح��زب الدميقراط��ي برئا�سة 
م�سع��ود ب��ارزاين.اىل ذل��ك انق�س��م حتالف الق��وى الوطني��ة ال�سنية 
فبينم��ا رحب احلزب ال�سالمي به رف�سه ائتالف متحدون برئا�سة 
ا�سام��ة النجيفي م��ن جانب اخر ك�س��ف قيادي ب��ارز يف التحالف 
الوطن��ي اأن املالكي “�سبه متيقن م��ن اأن عودته اإىل من�سب رئي�س 
الوزراء، الذي �سغله 8 اأعوام، م�ستحيلة”، مو�سحا اأن “املالكي اأكرث 
من يدرك حجم العرتا�سات الداخلية واخلارجية التي متنع عودته 
رئي�س��ا للوزراء”.وي�سيف اأن “الولي��ات املتحدة لن تقبل بعودته، 

وكذلك ال�سعودية وتركيا، اإذ لديه م�ساكل كبرية مع هوؤلء”.
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ذكر رئي�س جماع��ة علماء العراق خالد املال، وجود 
اأن  اإىل  م�س��ريا  ال�سن��ي،  الوق��ف  دي��وان  ف�س��اد يف 
اليف��ادات التي تخ�س�س لأئم��ة وخطباء وموظفي 
الوق��ف تكل��ف الدولة اأم��وال كثرية.وانتق��د "املال" 
بع���س اأئمة امل�ساجد لأنهم يقوم��ون باإثارة النا�س 
�س��د الدولة عل��ى الرغم من اأنه��م يتقا�سون رواتب 
م��ن الدول��ة الت��ي تر�سله��م باإيف��ادات اىل خ��ارج 
الب��الد واحلج على نفق��ة احلكومة.واأ�ساف  "املال" 

اأن هن��اك بع���س رج��ال الدي��ن يذهب��ون باإيفادات 
اإىل تركي��ا مل�ساه��دة بح��ر مرمرة وال�سف��ن املبحرة 
في��ه، وعندم��ا يع��ودون ويف اأثن��اء خط��ب اجلمعة 
يهيج��ون النا�س �سد احلكومة، وه��ذا الكالم ينطبق 
عل��ى اأغلبي��ة الأئم��ة واخلطباء وخا�س��ة املنتفعن 
م��ن ديوان الوق��ف ال�سني.واأو�سح امل��ال  اأن الف�ساد 
يف دي��وان الوق��ف ال�سني موجود من��ذ اأيام الرئي�س 
الأ�سبق للدي��وان عدنان الدليمي، ال��ذي كان ي�سافر 
كث��ريا اإىل الكوي��ت ودول اأخ��رى ويك��رث م��ن اإعطاء 

املنح، على حد تعبريه.

النيابي��ة  القانوني��ة  اللجن��ة  ع�س��و  و�س��ف 
زان��ا �سعي��د٬ م�س��ودة التعدي��ل الأول لقان��ون 
العف��و الع��ام ب�"امل�سبوه��ة" وفيه��ا "خروق" 
د�ستوري��ة كث��رية٬ مبين��ا اأن متري��ر القان��ون 
يعن��ي اأن هنال��ك اأ�سخا�س��ًا مت الإف��راج عنهم 
�سيع��اد اعتقاله��م. وق��ال �سعي��د ٬ اإن "م�سودة 
م���رصوع قان��ون التعديل الأول لقان��ون العفو 
الع��ام مل يك��ن هنال��ك اتف��اق عليه��ا داخ��ل 
اللجن��ة ومل يطل��ع عليها اغلب اأع�س��اء اللجنة 
ومت تقدميه��ا اىل رئا�سة جمل���س النواب ب�سكل 
غ��ري �رصعي". وبن اأن "امل�سودة تت�سمن مواد 

تخال��ف الد�ستور ب�سكل �رصي��ح ومنها تطبيق 
القان��ون باأث��ر رجع��ي"٬ مو�سح��ا اأن "مترير 
القان��ون بهذا ال�سكل يعني اأن هنالك اأ�سخا�س 
مت الإف��راج عنهم �سيع��اد اعتقالهم مرة اأخرى 
وهي خمالفة �رصيحة للمادة 19 من الد�ستور 
الذي مل ي�سمح بتطبيق القوانن باأثر رجعي اإل 
يف ح��ال كان الق��رار ل�سالح املته��م". واأ�سار 
�سعي��د اىل اأن "الأم��ر الآخ��ر يتعل��ق باخلط��ف 
امل��دين ال��ذي مل يح�س��ل فيه عملي��ة قتل٬ ومت 
فيه الرتا�سي والت�سوي��ة الع�سائرية والتنازل٬ 
حي��ث عفا القانون عن القاتل املدين الذي قتل 
عم��دا٬ لكن��ه ا�ستثن��ى من ق��ام باخلطف ما مل 

يكن هنالك �رصر اأو عوق". 

ياأخ��ذ ال�رصاع بن الأحزاب �سكال جديدا يبتعد ع��ن الو�سائل التقليدية يف 
تب��ادل التهامات ع��ر الت�رصيحات وال�سجالت داخ��ل الرملان٬ وينتقل 
ال���رصاع ع��ر "جيو���س الكرتوني��ة" خفّي��ة مدفوع��ة الثم��ن عل��ى مواقع 
التوا�س��ل الجتماع��ي. يالح��ظ اأغل��ب العراقين يف الآون��ة الأخرية خالل 
ت�سف��ح موقع "في�سب��وك"٬ املوقع الأكرث �سعبية ب��ن العراقين٬ الع�رصات 
م��ن ال�سفحات املمولة تدعوهم اىل الن�سمام لها٬ وهذه ال�سفحات حتمل 
دللت �سيا�سية تت�سارع يف ما بينها للدفاع او ت�سويه �سيا�سين واأحزاب٬ 
وبع��د ملحة ب�سيطة على طبيع��ة املن�سورات يف هذه ال�سفحات لي�س �سعبا 
معرفة تبعية ال�سفحة اىل حزب ما لأنه يقوم مبدح �سخ�سيات هذا احلزب٬ 

ويف املقابل يقوم مبهاجمة خ�سوم احلزب من القوى ال�سيا�سية الخرى.
وي��رى مراقب��ون ان  املوؤ���رص اخلطر ح��ول ظاهرة "اجليو���س اللكرتونية" 
ه��و تاأثريها يف ال��راأي العام العراقي املحلي٬ فاإن ه��ذه ال�سفحات ت�سعى 
لتحقي��ق اهدافها عر ع���رصات ال�سائعات �سد ال�سيا�سي��ن مثل ن�رص اأخبار 

مزيف��ة٬ و�س��ور مفركة با�ستخ��دام برامج مونتاج ال�س��ور٬ وحت�سل هذه 
املن�س��ورات عل��ى الرغم م��ن �سذاجته��ا عل��ى اآلف املعجب��ن واملعلقن٬ 
وت��زداد انت�س��ارا مع اعادة ن�رص هذه الخبار من قب��ل املتابعن ، ولإخفاء 
اجله��ات الت��ي تقف وراء ه��ذه ال�سفح��ات فاإنها غالب��ا ما تخت��ار اأ�سماًء 
بعي��دة عن ال�سيا�سة وقريبة من امل�سطلح��ات ال�سعبية القريبة من ال�سارع 
العراقي٬ ومن طريقة كتابة املن�سورات وعر�سها يبدو ان حمرتفن هم من 
يدي��رون هذه ال�سفحات. ومثال هناك �سفحة "فيديو وب�س" ت�سم اأكرث من 
150 األف متابع٬ تركز ب�سكل اأ�سا�سي على انتقاد التيار ال�سدري٬ ورئي�س 
ال��وزراء حيدر العبادي٬ ورئي���س التحالف الوطني عم��ار احلكيم٬ والكرد٬ 
بينما تركز �سفحة "حرامية" التي يتابعها اأكرث من 100 األف متابع على 
انتق��اد رئي�س ال��وزراء ال�سابق ن��وري املالكي. اأما �سفح��ة "�سر املدين¬ 
جهين��ة" )اأك��رث من 95 األف متاب��ع(٬ فتنتقد ب�سكل خا���س رئي�س الوزراء 
حي��در العب��ادي٬ وزعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�س��در٬ وال�سيء نف�سه مع 
�سفح��ة "�سيا�سة وراأي" التي يتابعها اأكرث م��ن 48 األف. وهناك �سفحات 
حم��دودة تك�سف عن تبعيته��ا ال�سيا�سية٬ مثال �سفح��ة "العبادي وا�سحا" 

الت��ي حتظى باأك��رث من 250 األف متاب��ع بتاأييد رئي�س ال��وزراء العبادي٬ 
ام��ا �سفح��ة "ملتق��ى الب�سائر" الت��ي يتابعها اأك��رث من 300 األ��ف متابع 
فتداف��ع عن رئي�س الوزراء ال�سابق ن��وري املالكي وائتالف دولة القانون٬. 
الأغلبي��ة العظمى من ال�سفحات ل تك�سف عن تبعيتها ال�سيا�سية والرتويج 
عل��ى انها حيادية٬ وله��ذا فهي ل تقوم مبدح الح��زاب التي تقف وراءها٬ 
ولكنها تنتقد احزاب بعينها من دون غريها. القائمون على هذه ال�سفحات 
يتفنن��ون يف طرق الرتوي��ج ملن�سوراتهم ل�سمان الو�سول اإىل اأكر عدد من 
املتابع��ن٬ ومثال فاإن ا�سم اأح��د ال�سفحات ي�سمى "بنات �سيا�سيات" الذي 
يحظى بقرابة 150 األف متابع٬ ت�سع �سورا لفنانات واعالميات عراقيات 
جل��ذب النتب��اه٬ بينما اخت��ارت احدى ال�سفح��ات ا�سما م�سابه��ا لتنظيم 
�سيا�س��ي تابع لأحد الح��زاب العراقية ولكنها تق��وم مبهاجمة هذا احلزب 
وه��ي �سفحة "فر�س��ان الأمل". �سفحة "ر�سام �سيا�س��ي" يتابعها اأكرث من 
56 األف �سخ�س ت�ستخدم الر�سوم الكاريكاتريية يف من�سوراتها٬ وغالبا ما 
تت�سم��ن هذه الر�سوم �سخ�سيات �سيا�سية مع تعليقات واتهامات م�سحكة 

جلذب املتابعن٬ وهي تركز على �سخ�سيات �سيا�سية دون غريها.

ك�س��ف النائ��ب ع��ن حمافظ��ة �س��الح الدي��ن مط���رص 
ال�سامرائي٬ عن "خ�سائر فادحة" حلقت بالفالحن بعد 
اأن منع��ت نق��اط التفتي�س يف �سامراء م��رور مركباتهم 
املحمل��ة مبح�سول اخليار٬ وال�سبب ه��و اإ�سابة "الكلب 
البولي�س��ي" املتخ�س�س بتفتي���س العربات بالنفلونزا٬ 
م��ا اأدى اإىل توقف��ه ع��ن اأداء واجبه. وق��ال ال�سامرائي 
ان "ال�سيط��رات مل ت�سمح للفالحن بالذهاب اىل العلوة 
�سع��ر  انخفا���س  اىل  ادى  م��ا  حما�سيله��م٬  لت�سوي��ق 
�سن��دوق اخليار الذي يح��وي على 27 كيلو اإىل 1250 

دين��ار". واأو�س��ح اأن ال�سب��ب يف ذل��ك ه��و اأن "الكل��ب 
البولي�س��ي اخلا���س بالتفتي���س ق��د اأ�سابت��ه انفلون��زا 
ب�س��كل مفاجىء ٬ ما عرقل ال�سم��اح للفالحن بت�سويق 
حما�سيله��م". من جه��ة اأخرى٬ لف��ت ال�سامرائي النظر 
اإىل اأن "�سيط��رات �سامراء متنع الفالحن من نقل مادة 
ال��كاز اىل قراه��م بالراميل وت�سمح له��م بنقل 20 لرتا 
فقط٬ بينما حتتاج م�سخات الري اىل 200 لرت من تلك 
امل��ادة للعمل 24 �ساعة"٬ مبينا اأنه "يف وقت احلر هذا 
وم��ع عدم وجود الكهرباء٬ فاإن حم�سول احلنطة لل�سنة 
احلالي��ة �سيذه��ب هباًء م��ا ي�سط��ر الع��راق اىل اإخراج 

العملة ال�سعبة ل�رصاء مادة احلنطة".

تجاذبات داخل الكتل بشأن ترشيحه

نواب: المالكي قد يتنازل عن رئاسة التحالف الوطني وإمكانية التمديد للحكيم واردة

على شاكلة حرامية وجهينة وبنات سياسيات.. جيوش إلكترونية يدعمها سياسيون لتعرية وجوه خصومهم

تعطلت السيطرة جراء غيابه .. انفلونزا كلب 
"بوليسي" تتسبب بخسارة محصول "خيار" سامراء

اتهام جديد.. رجال الدين في الوقف السني يوفدون 
رسميًا إلى تركيا لمشاهدة بحر مرمرة!!

وصفت بالمضحكة.. مسودة تعديل قانون العفو العام 
»تعفو« عن القاتل وتحتجز الخاطف !!

بغداد - حسين فالح

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

صالح الدين - خاص

بغداد - حيدر الدعمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

اتحاد الكرة يرشح 6  مدربين أجانب
واإليطالي زينكا األوفر حظًا

نقلها إلى المحافظات.. األحزاب توزع كعكة" الصالحيات "محاصصيًا" والوزارات ترفض خوفًا على "قومسيوناتها" 

تزايد حاالت االنتحار بين  متعاطي 
المخدرات في كردستان
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