
اعل��ن جمل���س املفو�ض��ن يف مفو�ضي��ة االنتخاب��ات، 
"الت�ضدي��ق على اجازة تاأ�ضي�س خم�ضة احزاب جديدة"، 
احده��ا "احل��زب امل��دين" ال��ذي يع��ول علي��ه متابعون 
ومتخ�ض�ضون يف ال�ضان ال�ضيا�ضي العراقي ، يف معادلة 
كفت��ي ميزان القوى ال�ضيا�ضية يف البالد ، باعتباره احد 
واه��م االح��زاب امل�ضتقل��ة ،اجلامع��ة ملمثل��ي املكونات 
كاف��ة يف البالد .  وقال ع�ضو جمل�س املفو�ضن ،�ضفاء 
املو�ض��وي، يف بي��ان، تلقت "اجلورن��ال " ن�ضخة منه ان 

االحزاب الت��ي ح�ضلت على اج��ازات تاأ�ضي�س ،ا�ضتكملت 
جمي��ع االجراءات و التعليمات ال�ض��ادرة عن املفو�ضية 
وقواعد ال�ضلوك وفقا لفق��رات قانون االحزاب ال�ضيا�ضية 
،امل���رع م��ن قب��ل جمل���س النواب ،ه��ي "ح��زب القرار 
الرتكم��اين )قوم��ي(، واحل��زب اال�ضرتاك��ي الدميقراطي 
الكورد�ضت��اين )قوم��ي(، وحزب احلق امل��دين الرتكماين 
)قومي( ، واحلزب املدين)م�ضتقل( ، وكتلة عراق النه�ضة 
وال�ض��الم".  ويعد "احلزب امل��دين" ابرز االحزاب اخلم�ضة 
التي منحت، اجازة تا�ضي�س، وهو ت�ضكيل �ضيا�ضي ينطلق 
من فكرة وروؤية �ضيا�ضية جديدة. وي�ضم "احلزب املدين" 

�ضخ�ضي��ات غري تقليدية يف ال�ضاح��ة ال�ضيا�ضية، وحتمل 
ايدولوجي��ات  بعيدة ع��ن االنتماءات الديني��ة والعرقية 
والطائفي��ة، كما تاأ�ض���س على قاعدة  متثي��ل �ضامل لكل  
املكون��ات العراقي��ة.  وح�ض��ب النظام الداخل��ي للحزب، 
فانه يوؤ�ض���س لبناء العراق ،وا�ض��الح موؤ�ض�ضاته،والعمل 
عل��ى اعادت��ه )العراق( كدول��ة اقليمية يع��ول عليها يف 
املواقف الدولية اىل جانب ا�ضالح ما خلفته ال�ضيا�ضات 
ال�ضابق��ة لالح��زاب االخ��رى يف الع��راق ،وما اآل��ت اليه 
االو�ض��اع ب�ضب��ب ال�راع��ات ال�ضيا�ضي��ة  .وراأى خرباء 
يف ت�ري��ح ل�»اجلورن��ال «، يف "انبث��اق حزب �ضيا�ضي 

يجم��ع مطال��ب وحق��وق املكون��ات العراقي��ة كافة يف 
متثيل �ضيا�ض��ي واحد ،حتديا كبريا لالحزاب التي حملت 
�ضع��ارات الدي��ن والطائف��ة والقومية ،بع��د ان ا�ضتهلكت 
ه��ذه االح��زاب ح�ضورها يف ال�ضاح��ة العراقية وحتولت 
اىل موؤ�ض�ض��ات بديل��ة ملوؤ�ض�ض��ات الدول��ة". يف ح��ن عّد 
�ضيا�ضي��ون انقالب املعادلة ال�ضيا�ضي��ة يف العراق ،"من 
االيدلوجيات الديني��ة اىل املدنية انعا�ضا المال الق�ضاء 
عل��ى "دول��ة املكونات" التي ت�ضكلت من��ذ 14 عاما من 
قبل االحزاب التقليدي��ة واملهيمنة على القرار ال�ضيا�ضي 
يف الع��راق".   وقال القي��ادي يف حتالفالقوى العراقية، 

حمم��د اخلالدي،ل�»اجلورن��ال نيوز«، اإن"الع��راق ا�ضبح 
ق��اب قو�ض��ن او ادن��ى م��ن االنتخاب��ات املقبل��ة "وان 
"البو�ضلة ال�ضيا�ضية تتجه اىل ان�ضاء احزاب وحتالفات 
مدني��ة اكرب مما ي�ضم��ى ب�التحالف الدين��ي، بعد جتربة 
مريرة ا�ضتمرت اعواما". وا�ض��اف ان "العراقين جربوا 
على مر ال�ضن��وات التي تلت االحت��الل، االحزاب الدينية 
مب��ا فيها ، ال�ضنية وال�ضيعي��ة"،وان "هذه االحزاب ف�ضلت 
يف بن��اء ع��راق موح��د تعتم��د املدني��ة ا�ض�ض��ا يف بن��اء 
الدولة". واأك��د اأن "متطلبات ال�ضع��ب العراقي حم�ضورة  
باالم��ن واال�ضتقرار ،وبن��اء البنى التحتي��ة التي دمرها 

االره��اب، واالحتالل على ح��د �ضواء"، كم��ا ان "العراق 
حمتم عليه االعتم��اد على القوى الكربى لكونه يف طور 
احلداثة وينظ��ر اىل الدول االقليمية والدول الكربى ،هي 
اال�ضا�س للكثري من التفاعالت ال�ضيا�ضية التي ت�ضدر من 
الع��راق".  ولفت االنتباه اىل ان" هناك بيتن هما البيت 
ال�ضيع��ي وال�ضني ،وكالهما يلج��اأ اىل دول معينة واالمر 
يح��دث عملي��ا ودائما خالل جل�ضات الربمل��ان العراقي، 
ال�ضيما ان الكث��ري من القرارت ال ُتتخذ من دون  موافقة 
او توجيه هذه الدول التي ترعى هذه االحزاب املوجودة 

داخل املوؤ�ض�ضة الت�ريعية ".
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النج��ف االأ���رف - خا�س : اكد احد كب��ار ا�ضاتذة احلوزة العلمي��ة يف النجف ال�ضيخ باقر 
االي��رواين ان "املرجعي��ة الدينية يف النجف االأ�رف حرمت ا�ضتغ��الل البع�س للفر�س من 

اجل التالعب باال�ضعار واحتكار قوت النا�س. 
ووا�ضف االيرواين من يقوم بهذ االمر باملتعاون مع العدو يف ا�ضارة اىل تنظيم داع�س االرهابي.
وت�ضهد ا�ضواق النجف واملحافظات العراقية االخرى �ضنويا ارتفاعا كبريا يف ا�ضعار املواد الغذائية 
اال�ضا�ضي��ة م��ع قرب حلول �ضهر رم�ض��ان ب�ضكل يثقل كاهل املواطن الذي يتحم��ل اعباًء كبرية يف ظل 

ارتفاع قوائم الكهرباء واملاء ودفع اجور املولدات االهلية وغريها.
اىل ذلك  طالب حمافظ النجف لوؤي اليا�ري التجار بتخفي�س ا�ضعار املواد الغذائية يف �ضهر رم�ضان .م�ضريا 
ان "�ضه��ر رم�ض��ان �ضهر الرحمة واملحب��ة وال�ضالم التقارب وعل��ى اجلميع التع��اون والتكافل".كا�ضفا عن ان " 

جلانًا خا�ضة �ضكلت ملراقبة اال�ضعار يف اال�ضواق وحما�ضبة املتالعبن فيها".
تفا�ضيل او�ضع يف امللحق االقت�ضادي

اك��دت م�ض��ادر �ضيا�ضية �ضنية اأن 15 �ضخ�ضية م��ن �ضيا�ضيي املكون 
عق��دوا موؤمت��را يف بروك�ضل برعاي��ة اخلارجية االأمريكي��ة واالحتاد 
االأوروبي جلهم من املطلوب��ن للق�ضاء العراقي بق�ضايا مت�س االمن 
القومي العراقي ول�ضلتهم بجماعات ارهابية، ناق�ضوا �ضيناريو جديداً 

للمناطق املحررة وقرروا الغاء نتائج املوؤمترات ال�ضنية ال�ضابقة .
ن��ت اأن القي��ادات ال�ضني��ة عقدت خالل يوم��ن يف فندق  امل�ض��ادر بَيّ
)تان��كال( ال��ذي يبعد 5 كم عن مق��ر االحتاد االأوروب��ي يف العا�ضمة 
البلجيكي��ة بروك�ض��ل موؤمت��را ت�ضاوري��ا واأ�ض��درت تو�ضي��ات مهم��ة 
اأو�ضلته��ا اإىل وزارة اخلارجية االأمريكية واالحت��اد االأوروبي واالأمم 

املتحدة.
واأ�ضاف��ت امل�ض��ادر اأن »م�ضاع��د وزير اخلارجي��ة االأمريكي جوزيف 
بيننغت��ون ح���ر جمي��ع جل�ضات املوؤمت��ر ومعه عدد م��ن املوظفن 

ينت�ضبون اإىل ق�ضم العراق يف اخلارجية االأمريكية«.
ووجهت الدعوة ل�21  نائبا يف الربملان حل�ضور املوؤمتر يف حن مل 
يت��م التاأكد من ح�ضور �ضخ�ضي��ات رفيعة فعالة يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي 
وموؤث��رة فيه وكله��م من املكون ال�ضني ،اإال ان ع��دداً قلياًل من النواب 

لبوا الدعوة و�ضاركوا يف اعماله .
وم��ن اأب��رز امل�ضارك��ن يف املوؤمت��ر وزي��ر املالية املطل��وب للق�ضاء 
راف��ع العي�ضاوي ورجل االأعمال خمي�س اخلنجر ونائب رئي�س الوزراء 

�ضالح املطلك والنائب اأحمد امل�ضاري والنائبة ناهدة الدايني. 
م��ن جهته طالب ائتالف املوطن اأم�س ال�ضبت ، االدعاء العام العراقي 
ب��� "اتخاذ اج��راءات رادعة بح��ق ال�ضخ�ضي��ات التي تعق��د موؤمترات 
خارجي��ة مت���س ام��ن الدولة".وق��ال النائ��ب ع��ن االئت��الف حمم��د 
امل�ضع��ودي ل�»اجلورن��ال« ان “الربمل��ان العراقي اعط��ى �ضالحيات 
كاملة اىل االدع��اء العام لرفع ق�ضايا �ضد االأ�ضخا�س الذين يعقدون 
موؤمت��رات مت���س امن الدول��ة"، الفتا النظ��ر اىل ان ” الربملان �ضيتخذ 
االإج��راءات القانوني��ة كاف��ة ملحا�ضبة م��ن يعقد موؤمت��رات م�ضبوهة 

مت���س الدول��ة العراقي��ة”. وا�ض��اف ان” تك��رار عق��د تل��ك املوؤمترات 
ه��و ردة فع��ل لالنت�ض��ارات التي حتققه��ا القوات امل�ضلح��ة العراقية 
يف �ضاح��ات القتال”، م�ض��ريا اىل ان”  املطلوب��ن للق�ضاء يحاولون 
ب��ن احلن واالخر ارب��اك ال�ض��ارع العراقي واحلكومة بع��د مثل تلك 
املوؤمت��رات التي ال ت�ضمن من جوع “.وا�ضار اىل ان” ا�ضتهداف احل�ضد 
ال�ضعب��ي من قبل ه��ذه ال�ضخ�ضيات، جاء بعد اف�ض��ال املخطط  تنظيم 
)داع�س( االرهابي يف العراق واملنطقة وا�ضقاطه املوؤامرة التي كانوا 

يراهنون عليها “.
وتاب��ع امل�ضع��وي قوله ان “ال�ضخ�ضيات التي تعق��د موؤمترات وتتاآمر 
على الدولة وال�ضعب  لديهم نق�س يف احل�س الوطني ومن االجدر بهم 
ان يقاتلوا مع جمهورهم اف�ضل من عقد تلك املوؤمترات التي ال جتلب 

اال ال�ر والدمار للعراق“.
وت�ض��ري امل�ض��ادر اإىل اأن منظم اللقاء بن القيادي��ن ال�ضنة هو معهد 
ال�ض��الم االأوروبي ال��ذي زار وفد رفيع منه يف وق��ت �ضابق العا�ضمة 
العراقية والتقى كبار امل�ضوؤولن احلكومين اإىل جانب قادة حزبين 
كبار لتهيئ��ة بيئة منا�ضبة لقبول تو�ضيات املوؤمتر التي تبلورت بعد 

يومن من النقا�س املعمق.
امل�ضارك��ون يف املوؤمتر اأ�ضدروا حزمة تو�ضي��ات اأو�ضلوها اإىل عدد 
م��ن احلكومات واملنظم��ات الدولية، بينها اإبع��اد احل�ضد ال�ضعبي عن 
امل��دن ال�ضنية وتاأجيل االنتخابات الربملانية اإىل اأن يعود النازحون 
م��ن اأبناء املناطق ال�ضني��ة اإىل مناطقهم واملطالب��ة بوجود ع�ضكري 
اأمريكي يف املدن التي مت حتريرها من »داع�س« خ�ضية اخرتاقها من 

قبل امللي�ضيات امل�ضلحة.
اىل ذلك قال رئي�س جمل�س انقاذ االنبار  ال�ضيخ ، حميد الهاي�س، اأم�س 
ال�ضب��ت ، ان" الع�ضائر يف املناط��ق الغربية ال توؤمن باملوؤمترات التي 
يدعو اليها )املطلوبون واخلونة( خارج العراق مبينا ان "ابناء ال�ضنة 
غ��ري مظلومن وراف�ضن تلك املوؤمترات التي مل جتلب اال ال�ر البناء 

ال�ضنة ".
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ك�ضف م�ض��در حكوم��ي م�ضوؤول يف جمل���س حمافظة 
االنب��ار، اأم���س ال�ضب��ت، عن ���راع خطر ب��ن الكتل 
ال�ضيا�ضي��ة يف االنب��ار ومزاد للر�ض��اوى يبداأ بعجالت 
م�ضفح��ة و�ضق��ق تركية لقاء االبق��اء او اقالة �ضهيب 
ال��راوي حماف��ظ االنب��ار . وق��ال امل�ض��در ملرا�ض��ل 
)اجلورن��ال(، ان "جمل���س االنب��ار انق�ض��م اىل كتلتن 
االوىل برئا�ضة �ضهيب الراوي ودعم احلزب اال�ضالمي 
وال��ذي اعل��ن تق��دمي هداي��ا وعطايا من �ضق��ق تركية 
وتخ�ضي�س مقاوالت خدمية ملن يرف�س اقالة الراوي 

م��ن اع�ضاء املجل���س". وا�ض��اف ان" الكتل��ة الثانية 
برئا�ض��ة حممد الكربويل وال��ذي اعلن تقدميه عجالت 
م�ضفح��ة وقط��ع ارا�س الع�ض��اء جمل���س االنبار يف 
حال اقالة �ضهيب الراوي وت�ضقيطة �ضيا�ضيا واختيار 
حمافظ جديد من كتل��ة بعيدة عن احلزب اال�ضالمي". 
وا�ض��ار امل�ض��در اىل ان" ال�راع��ات ال�ضيا�ضي��ة يف 
حكوم��ة االنب��ار و�ضل��ت اىل التهديد بالقت��ل وك�ضف 
ملف��ات ف�ض��اد اداري��ة ومالي��ة وحت��ى اخالقي��ة بن 
اع�ضاء املجل�س و�ضهيب الراوي حمافظ االنبار الذي 
تعر�س لعدة هجمات خالل امل��دة احلالية ومطالبته 

باالقالة على خلفيات ف�ضاد مايل واداري". 

اأك��د  التحالف الوطني ان��ه مل يت�ضلم م�ضودة الت�ضوية 
ال�ضني��ة الت��ي طرحته��ا كتلهم وقدموه��ا يف ني�ضان 
املا�ض��ي اىل االأمن العام ل��الأمم املتحدة "انطونيو 
غوتريي�س.وقال النائب عن التحالف ، ح�ضن خالطي 
، ل�"اجلورنال " ال�ضبت، اإن " الكتل ال�ضنية مل تقدم اىل 
التحالف الوطني ورقة الت�ضوية ب�ضورة ر�ضمية لكي 
يت��م درا�ضتها". واأ�ض��اف، اأن "التحال��ف يرف�س اي 
ت�ضوية فيه��ا بع�س ال�روط الت��ي ال ميكن تطبيقها 
اذا كان��ت مت�س �ضلب العملي��ة ال�ضيا�ضية واحتواوؤها 
عل��ى بنود اأو ق�ضايا فيه��ا خمالفات د�ضتورية منها 

الته��اون يف جترمي البعث".  وا�ض��ار ، اىل ان "هناك 
م�ضاحات خا�ضعة للتباحث يف وقت هناك م�ضاحات 
اخ��رى ال ميكن التهاون به��ا منها م�ضاألة حل احل�ضد 
النظ��ام  وتغي��ري  البع��ث  ع��ودة  وم�ضاأل��ة  ال�ضعب��ي 
ال�ضيا�ضي يف العراق". وت�ضرتط الورقة ال�ضّنية ح�ضب 
ت�ريبات اعالمية اإجراء مراجعة �ضاملة ل�ضكل نظام 
احلك��م يف العراق، مقرتحة اأن يك��ون نظاما رئا�ضيًا 
برملانيًا خمتلطًا وتطالب الورقة، يف ف�ضلها الثاين، 
باإ�ض��الح املوؤ�ض�ض��ات االأمني��ة والدفاع ع��رب اإعادة 
ت�ري��ع قانون اخلدمة الع�ضكري��ة االإلزامية، وح�ر 
ال�ضالح بي��د الدولة واإنهاء مل��ف امللي�ضيات واحل�ضد 

ال�ضعبي. 

ك�ض��ف �ضيا�ضي��ون ومراقب��ون ل�ض��وؤون حمافظ��ة النجف عن ارتف��اع ن�ضبة 
الف�ض��اد يف خمتلف دوائ��ر الدولة ب�ضكل ت�ضعب ال�ضيط��رة عليه خا�ضة مع 

توارث هذه احلالة من روؤ�ضاء العمل اىل مروؤو�ضيهم ح�ضب قولهم .
وق��ال رئي���س جلن��ة ال�ضح��ة يف جمل���س حمافظ��ة النج��ف عل��ي ال�ضمري 
للجورن��ال ني��وز ان "معظ��م امل�ضاري��ع متوقف��ة، وال�ضماعة الت��ي يعلقها 
املعنيون هي االزمة املالية يف حن ان الكثري من امل�ضاريع املتوقفة كان 

من املفرت�س ت�ضليمها قبل حلول االزمة على العراق".
وب��ن ان "امل�ضت�ضفى التعليم��ي يف النجف )امل�ضت�ضف��ى االملاين( كان من 
املفرت���س ان ت�ضلم��ه ال�رك��ة املنف��ذة منذ ع��ام 2012 ولك��ن حتى هذه 
اللحظ��ة مل يكتمل امل�ضت�ضف��ى، وهذا امل�روع عينة م��ن امل�ضاريع الكثرية 
املتلكئة وال دخل لتاأخرها باالزمة املالية التي بدات نهاية عام 2014".

واو�ضح ال�ضمري ان "ن�ضبة الف�ضاد املايل يف املحافظة %99 بينما ت�ضل 
ن�ضبة الف�ض��اد االداري اىل %60 وفق معطيات مراقبتنا امل�ضتمرة للدوائر 

احلكومية يف املحافظة".
وحّمل ال�ضمري االحزاب املتنفذة يف العراق م�ضوؤولية تف�ضي الف�ضاد بن�ضبة 
كب��رية يف دوائ��ر الدولة يف النج��ف وبقية املحافظات النه��ا من اختارت 
ال��وزراء واملديرين العامن ودائما ما ي�ضع��ون ال�ضخ�س غري املنا�ضب يف 

املكان املنا�ضب وفقا للمحا�ض�ضة املقيتة".
م��ن جانبه اكد املراقب ل�ضوؤون حمافظة النج��ف �ضفاء العاديل للجورنال 
ني��وز ان " الف�ضاد م�ضت���ر يف كل مف�ضل من مفا�ضل الدولة يف املحافظة 
واذا مل يتاأث��ر امل�ض��وؤول او املوظ��ف بالف�ضاد فانه �ضيتعر���س ل�ضغوطات 
�ضيا�ضي��ة متنع��ه من اداء عمله وفق القانون "،م�ضريا ان " الق�ضاء اي�ضا يف 
املحافظ��ة متاأثر ب�ضبهات الف�ضاد وال�ضغوط��ات ال�ضيا�ضية من قبل احزاب 
متنف��ذة يف النج��ف". يف حن بينت ع�ضو جمل���س حمافظة النجف ب�رى 

الرماح��ي للجورن��ال ان "جمل���س املحافظ��ة قدرته م�ضلوب��ة يف حما�ضبة 
الفا�ضدي��ن الن االمور اليوم يتحكم بها ق��ادة االحزاب املتنفذة يف العراق 
ورئي���س الوزراء الذي وع��د باال�ضالح فهو �ضفهي فق��ط دون ترجمته على 

ار�س الواقع وال وجود لال�ضالح اال على الورق".
واك��دت الرماحي ان "ابناء النج��ف وبقية املحافظات �ضريجعون االحزاب 
نف�ضها واال�ضخا�س اأنف�ضهم اىل ال�ضاحة ال�ضيا�ضية الن الوعي لدى املواطن 
م��ا زال حم��دود فه��و ما ي��زال ينتخ��ب عل��ى ا�ضا���س االنتم��اء الع�ضائري 
او متاث��را بالوع��ود الكاذب��ة وبي��ع �ضوت��ه باالم��وال"، م�ض��رية ان "اآلي��ة 
االنتخاب��ات فيها تزوير وم�ضكلة كبرية وال فائ��دة من اقالة املفو�ضية اذا 
مل تتغ��ري اآلية االنتخابات ". وطالبت الرماحي املواطنن يف النجف بعدم 
انتخ��اب الوج��وه ال�ضابقة الع�ضاء جمل�س املحافظ��ة وجمل�س النواب التي 
مل تق��دم خدمة للبل��د واهتمت مب�ضاحلها ال�ضخ�ضية عل��ى ح�ضاب املواطن 

الكادح وذي الدخل املحدود".

اك��د ع�ضو جلنة النف��ط والطاقة النيابي��ة عن حمافظة 
الب���رة زاه��ر العب��ادي وج��ود ن��واب م��ن الب���رة 
مق��اوالت  ولديه��م  ال�ضخ�ضي��ة  مل�ضلحته��م  يعمل��ون 
وم�ضاري��ع ويحاول البع�س تطوير امل�ضاريع من خالل 
العالق��ات ال�ضخ�ضي��ة م��ع اجله��ات احلكومي��ة وق��ال 
العب��ادي للجورن��ال "بع���س ه��وؤالء الن��واب يكّونون 
عالق��ات مع خمتل��ف اجله��ات احلكومي��ة مل�ضاحلهم 
ال�ضخ�ضي��ة وال �ضيما الذين لديهم مق��اوالت وم�ضاريع 
قب��ة  اىل  وو�ض��ل  الب���رة.  حمافظ��ة  يف  و���ركات 
الربمل��ان ع��ن حمافظة اثن��اء االنتخاب��ات الربملانية 
٢٥ نائب��ا اغلبه��م ال يعرفه��م ال�ض��ارع الب���رة حيث 
الب���رة.   ي�ضك��ن حت��ى يف حمافظ��ة  بع�ضه��م ال  ان 
وي�ض��ري املحل��ل ال�ضيا�ضي يف حمافظ��ة الب�رة ها�ضم 

لعيب��ي للجورن��ال اىل ان احلديث ع��ن ت�ضخم االموال 
وبع���س ال��روات ل��دى بع�س اع�ض��اء جمل���س النواب 
او الطبق��ات ال�ضيا�ضي��ة ب�ضكل خا���س اغلبها يقود اىل 
ان  ه��ذه الطبقة مار�ضت الكثري م��ن االعمال التجارية 
عل��ى عك�س م��ا تفرت�ضه قواع��د الف�ضل ب��ن ال�ضلطات 
وع��دم امكانية اخذ النواب واع�ض��اء ال�ضلطة التنفيذية 
والت�ريعي��ة ملث��ل ه��ذه املق��اوالت، واالم��ر يعود اىل 
انف��الت تعي�ضه معظم مفا�ضل الدولة العراقية بعد عام 
2003 وكان من املمكن التقليل من هذه املمار�ضات 
لو كانت ال�ضلطات الرقابية متار�س دورا كبريا ومهما، 
الأثبتت تل��ك ال�ضلطات الرقابية للمواط��ن العراقي انها 
ق��ادرة عل��ى حما�ضبة العنا�ر الت��ي متار�س الق�ضايا 
غ��ري القانوني��ة، لكن الع��راق ي�ضري باجت��اه ان االقوى 
ه��و امل�ضيطر على زمام االم��ور يف ظل �ضعف اجلانب 

احلكومي يف عدم حما�ضبة هكذا حاالت.

برعاية الخارجية األميركية واالتحاد األوروبي

مصادر: مؤتمر بروكسل زاد من تشرذم البيت "السني" ومقرراته تعمق االنقسام الطائفي 

وصل إلى نحو 99%.. سياسيون في النجف: القضاء مضغوط والمحافظة غرقت بالفساد والمسؤولون يتوارثونه!!

زميلهم يفضحهم.. نواب عن بصرة ال يسكنونها ومقاوالتهم الشخصية تشغلهم والمواطن ال يهمهم

افتتاح المزاد الخاص بمنصب محافظ األنبار 
و"الرشاوى" تبدأ بعجالت مصفحة وشقق تركية

التحالف الوطني: التسوية السنية تنسف النظام 
السياسي وتتهاون مع البعث!

النجف – االء الشمري

 بغداد - المحرر السياسي

األنبار- الجورنال

بغداد – سهير سلمان

البصرة – محمد الجابري 

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

استقبال رسمي لوفد منتخب 
الشباب لكرة الصاالت

الدولة المدنية تهدد الراديكاليين.. »الحزب المدني« يزاحم األحزاب التقليدية "السلطوية" ويهدد مكاسبها 

كل ما تحتاجون معرفته عن ورق لف 
السجائر وحرفية حرق الحشيش 


