
�أو�ضاع��ًا  �لع��ر�ق،  يف  �ملحلي��ة  �حلكوم��ات  تعي���ش 
م�ضطربة، يف ظل �نتهاء مددها �لد�ضتورية، يف �لوقت 
�ل��ذي ت���ر فيه تل��ك �حلكوم��ات على مز�ول��ة �لعمل 
حل��ن �إج��ر�ء تعدي��ل على قانونه��ا )قان��ون جمال�ش 

�ملحافظات(.
وق��ال ع�ضو جمل���ش حمافظة بغ��د�د �أحم��د �ملالكي، 
ل�"�جلورن��ال "، �إن "جمال���ش �ملحافظات وما يخ�ش 
حكوم��ة بغ��د�د �ملحلي��ة، رددت �لق�ض��م ي��وم 16 من 

حزي��ر�ن من �لعام �ملا�ضي، وحتم��ا �ذ� مل يكن هناك 
�ج��ر�ء م��ن �حلكوم��ة �الحتادي��ة لتحديد �لعم��ل لهذه 

�ملجال�ش، فاإن و�ضعها �لقانوين �ضيكون مربكًا".
د�ضتوري��ة  توقيت��ات  "هن��اك  �ملالك��ي،  و�أ�ض��اف 
�أ�ض��ار �إليه��ا �لقان��ون و�لد�ضتور يف جمل���ش �لنو�ب ال 
ميك��ن تخطيه��ا ولك��ن يف �لوق��ت ذ�ت مل تك��ن هناك 
�إ�ض��ارة و��ضح��ة لعم��ر �حلكومات �ملحلي��ة وجمال�ش 
�ملحافظ��ات �ض��و�ء �لربمل��ان �أو �حلكوم��ة و�ض��و�ء مت 
�تخ��اذ �لق��ر�ر �أو مل يتخ��ذ ف��اإن �لقان��ون متغا���شٍ 
عنه��ا لذل��ك ي�ضتم��ر عم��ل �حلكوم��ات �ملحلي��ة ما مل 

يك��ون هناك ت�ريع جديد م��ن �حلكومة �الحتادية �و 
جمل�ش �لنو�ب". وتاب��ع، كما "ال يوجد ن�ش د�ضتوري 
للحكومات �ملحلية وح�ر عملها مبدة حمددة ت�ضبح 
غري د�ضتورية، وهذ� �الأمر متت �الإ�ضارة �إليه يف �لدورة 
�لربملاني��ة �أما كحكومات حملية �لدورة �أربع �ضنو�ت، 
�أم��ا �إذ� �أ�ضبح هناك متديد �ضهر �أو �أكرث فما هو م�ضري 
عمله��ا هل هو قان��وين �أم غري قان��وين؟، فامل�رع مل 
يح��دد ه��ذه �ملدة، لذل��ك عملها يك��ون طبيعي��ًا ما مل 

ي�ضدر ت�ريع �آخر".
�ىل ذلك حذر جمل���ش حمافظة بغد�د، �أم�ش �الحد، من 

تاأث��ري �ضلب��ي بعد حل جمال���ش �ملحافظ��ات من قبل 
�لربمل��ان، ويف ح��ن �أو�ض��ح �ن �حلكوم��ات �ملحلية 
حتت��اج �ىل وج��ود جمال���ش �ملحافظ��ات م��ن �ج��ل 
�لت�ضدي��ق على مو�زناته��ا وتخ�ضي�ض��ات �مل�ضاريع، 
�أ�ض��ار �ىل �إمكاني��ة متدي��د عمل جمال���ش �ملحافظات 
بع��د �نتهاء مدته��ا �لقانونية من قب��ل جمل�ش �لوزر�ء 

�و جمل�ش �لنو�ب.
وق��ال ع�ض��و �ملجل�ش ع��ادل �ل�ضاع��دي "يف ت�ريح 
�ضحفي ، �ننا "نحذر من تاأثري �ضلبي بعد حل جمال�ش 
�ملحافظ��ات م��ن قب��ل �لربمل��ان"، الفت��ا �لنظ��ر �ىل 

�ن "�حلكوم��ات �ملحلي��ة حتت��اج �ىل وج��ود جمال�ش 
�ملحافظ��ات م��ن �ج��ل �لت�ضدي��ق عل��ى مو�زناته��ا 
وتخ�ضي�ضات �مل�ضاريع حيث �ن جمل�ش بغد�د ال يز�ل 
يناق���ش تخ�ضي�ض��ات بع���ش �مل�ضاريع وم��ن �ملوؤمل 

�لت�ضويت عليها خالل �الأ�ضبوع �ملقبل".
و�أو�ض��ح �ل�ضاع��دي، �ن "هن��اك �إمكاني��ة لتمديد عمل 
جمال�ش �ملحافظات بعد �نته��اء مدتها �لقانونية من 
قب��ل جمل���ش �لوزر�ء �و جمل���ش �لن��و�ب"، الفتا �لنظر 
�ىل �ن "م��دة والي��ة جمال���ش �ملحافظ��ات قانوني��ة 
ولي�ض��ت د�ضتوري��ة بالتايل ميكن متديده��ا من خالل 

ق��ر�ر قان��وين على خالف م��دة والي��ة �لربملان حيث 
�نه��ا د�ضتورية وال ميكن متديدها �ال من خالل تعديل 
�لد�ضت��ور". وكان��ت ع�ض��و �للجنة �لقانوني��ة �لنيابية 
�بت�ض��ام �لهاليل قد ك�ضفت، �أم���ش �الأحد، عن تفا�ضيل 
مق��رح مت تقدميه �إىل رئا�ضة �لربملان حلل �الإ�ضكالية 
�لقانوني��ة ب�ض��اأن �نته��اء �مل��دة �لقانوني��ة ملجال�ش 
�ملحافظ��ة، مبينًة �أن �ملقرح يت�ضم��ن حل �ملجال�ش 
و�لتمدي��د للمحافظن وتويل جمل���ش �لنو�ب و�جبات 
و�لدو�ئ��ر  �لرقاب��ي عل��ى عم��ل �ملحاف��ظ  �ال���ر�ف 

�لتنفيذية يف �ملحافظات.
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بغد�د- خا�ش : �ضكك مو�طنون باالخبار �لتي حتدثت عن ح�ضة متوينية كاملة �ضيتم 
توزيعه��ا للعو�ئل خالل �ضه��ر رم�ضان �ملقبل . وقال �ملو�طن��ون �ن هذه �لوعود غالبا 
ما تتز�من مع هذه �ملنا�ضبة و�نها غالبا وعود عرقوبية لال�ضتهالك �ملحلي تنتهي بكيلو 
رز و�خ��ر م��ن �ل�ضك��ر يف �ق�ضى �الحو�ل.وق��ال �ملو�طن عب��د �لزهرة علي �نن��ا مل نت�ضلم يف 
منطق��ة �ل�ضع��ب ح�ضة رم�ض��ان �ملا�ضي بعدما م��رت �ملنا�ضبة وتبخرت وع��ود وز�رة �لتجارة 
و�لربملاني��ن يف �للجن��ة �القت�ضادية . بدوره قال �ملو�طن حمم��ود ر�ضول من منطقة �لبلديات �إن 
ه��ذه �لوع��ود هي لال�ضتهالك �ملحل��ي و�حل�ضة �ملزعوم��ة ت�ضجل على �ملو�طن وت���رف �مو�لها وال 
ن��رى منه��ا �ضيئا و�ذ� كانت �لوز�رة جادة فلت�رف لنا ثمن هذه �حل�ضة �ملزعومة، وكانت ع�ضو �للجنة 
و�القت�ضادي��ة يف جمل���ش �لنو�ب �لعر�قي جنيبة جنيب �علن��ت، �ن وز�رة �لتجارة تعد لتوزيع ح�ضة غذ�ئية 
متكاملة ومبو��ضفات عالية خالل �ضهر رم�ضان �ملقبل. وقالت جنيب �ن �لوز�رة ��ضتكملت ��ضتعد�دتها لتوزيع 

مو�د �لرز و�ل�ضكر وزيت �لطعام و�لطحن على �ملو�طنن خالل �ضهر رم�ضان �ملقبل.

ت�ضه��د �روقة �الح��ز�ب �ل�ضيا�ضي��ة حتركات �لغر�ش منه��ا ت�ضويق 
�ضخ�ضي��ات بع�ضها مطل��وب ق�ضائيا و�خرى �ثبت��ت ف�ضلها طو�ل 
�ل�ضن��و�ت �ملا�ضي��ة يف �العمال �ملوكلة �ليها .وي��رى مر�قبون �ن 
موجة �لتلميع لتلك �ل�ضخ�ضيات تزد�د عك�ضيا مع بدء �لعد �لتنازيل 
م��ن �جر�ء موعد �النتخابات . ويقول مقرر �لربملان �ل�ضابق حممد 
�خلال��دي ، �ن" �لعر�ب��ون د�خ��ل �لكت��ل �ل�ضيا�ضية ي�ضع��ون العادة  
ت�ضوي��ق �لفا�ضلن م��ن جديد كما حدث يف موؤمت��ر �نقرة �لذي عقد 
يف تركي��ا و�ضم عدد�ً من �لفا�ضلن وزجه��م يف �لعملية �ل�ضيا�ضية 
الإع��ادة ت�ضويقه��م عن طري��ق �ل�ضخ�ضيات �خلفي��ة د�خل �الحز�ب 
�ل�ضني��ة " ، و��ض��اف �ن "روؤ�ض��اء �الح��ز�ب ال ميكنه��م �لتفاو���ش 
م��ع بع�ش �الحز�ب باملبا�ر ما ي�ضط��ر رئي�ش �حلزب �ىل تكليف 
��ضخا���ش قد ينجحون يف حل بع�ش �لق�ضايا �و يف�ضلون لكن هي 
باالأ�ضا���ش عملي��ة الع��ادة تدوي��ر �ل�ضخ�ضيات �لفا�ضل��ة من جديد 

بطرق غري �رعية".
 يف ح��ن ق��ال �لقي��ادي يف �ملجل���ش �العل��ى �الإ�ضالم��ي ف��ادي 
�ل�ضم��ري �ن "�لعر�بن �نتهو� مع نهاية �حلكومة �ل�ضابقة و�لبع�ش 
منهم يحاول �عادة نف�ضه عن طريق �العالم و�الظهار �مل�ضتمر يف 
و�ضائ��ل �العالم ليبن للبع���ش �نه عر�ب كتلة م��اء". و��ضاف �ن 
"م��ن يدير �لعملي��ة �ل�ضيا�ضية �حلالية مل تكن قوى و�حدة ت�ضيطر 
على �مل�ضهد كال�ضابق خ�ضو�ضا و�ن" جمل�ش �لنو�ب �كرث �ع�ضائه 
"منفلت��ن" م��ن �لقر�ر �حلزبي وبع�ش �لق��وى �ل�ضيا�ضية و��ضحة 
م��ن دون �ن تكلف �ضخ�ضي��ة بالتفاو�ش و�تخاذ �لق��ر�ر �ل�ضيا�ضي 

لكونها �ضابطة �اليقاع �ل�ضيا�ضي و�ل�ضعبي ".
ر بهوؤالء �ل�ضخ�ضيات  و��ضار �ىل �ن" �لدولة �لعميقة ال ميكن �ن ت�ضوَّ
وتاأثريهم على �مل�ضهد �ل�ضيا�ضية فكل زعيم حزب قادر على �تخاذ 
ق��ر�ر. ولفت �لنظ��ر �ىل �ن �لعملية �ل�ضيا�ضي��ة هي من �فرزت جلان 
تفاو���ش يف جمي��ع �الحز�ب كلجان ممثلن ع��ن �حلزب وال ميكن 

تكلي��ف �حلزب كام��اًل بالتفاو�ش م��ع بقية �الح��ز�ب �الخرى بل 
يقت���ر عل��ى ت�ضكي��ل جه��ة ر�ضمية تتفاو���ش مع بقي��ة �الحز�ب 
و�لكت��ل وال ميكن �ن يطلق عليهم دولة عميقة يف �الحز�ب لكونهم 

و��ضحن يف حتركاتهم ".
يف ح��ن �ته��م �لنائب ع��ن دولة �لقان��ون حممد �ل�ضيه��ود �لدول 
�خلارجي��ة بدع��م �ل�ضخ�ضيات �لت��ي تتحكم يف �مل�ضه��د �ل�ضيا�ضي 
�ل�ضاب��ق  للح��زب كخمي���ش �خلنج��ر ونائ��ب رئي���ش �جلمهوري��ة 
ط��ارق �لها�ضمي وبع���ش �ل�ضخ�ضيات �ملطلوب��ة للق�ضاء  لت�ضويق 

�ضخ�ضيات للعملية �ل�ضيا�ضية و�لتحكم بهم عن بعد "
و��ض��اف �ن" �ل�ضخ�ضيات �لتي ت�ضمي نف�ضها دولة عميقة وتتحكم 
يف حزبه��ا ال ميكن �ن يكون لها تاأثري يف �لعملية �ل�ضيا�ضية لكون 
�ل�ضع��ب ��ضبح ل��ه در�ية كامل��ة بتاآمرهم وحتى �جلمه��ور �ل�ضني 

رف�ش تلك �لوجوه �لتي �ضاهمت يف �دخال د�ع�ش �ىل �لعر�ق ".
و��ضار �ىل �ن" دعم �خلفي غري �ملحدود للدول �الإقليمية �ضاهم يف 
قوة تلك �ل�ضخ�ضيات و�لتحكم يف م�ضري �حز�بهم وهي تعد �ل�ضبح 

�ل�ري �لهد�م �لذي يقو�ش �حلكومات يف �لعامل �جمع ".
�ىل ذل��ك �أك��د �خلب��ري �ال�ضر�تيجي �حم��د �ل�ريف��ي �ن �لكثري من 
�ل�ضخ�ضي��ات �ملوج��ودة حالي��ا يف �مل�ضه��د �ل�ضيا�ض��ي مل ت�ضتم��د 
ر�ضيدها م��ن �لقو�عد �جلماهريية الن �لنظم �لدميقر�طية توؤكد �ن 
قائ��د �لر�أي �لذي ميتلك قاعدة جماهريية و��ضعة هو �لذي له �حلق 
يف �ن يك��ون ممثال لل�ضعب . و��ضاف �ل�ريفي يف �حلقيقة نظامنا 
�لدميقر�طي يف �لعر�ق يقول �ن �لرجل �ل�ضيا�ضي �لذي لديه �رتباط 
ب��دول �قليمية ودولي��ة هو �لذي لديه قدرة �لتاأث��ري و�لتنفيذ وهذه 
�حلال��ة هي �لت��ي تر�ضم مالمح �مل�ضهد �ل�ضيا�ض��ي . وت�ضاءل �خلبري 
"�ن��ه يف ظ��ل �لنظ��م �لدميقر�طية هل ل�ضخ�ضي��ات ثانوية قاعدة 
جماهريي��ة �جل��و�ب طبع��ا ال توجد قاع��دة ، ولكن ه��م ي�ضتمدون 
قوته��م من عالقاتهم ب��دول وهم جزء من م���روع و�جب �لتنفيذ 
وبالت��ايل ��ضبح لهم ر�ضي��د �ضو�ء �كان �ضيا�ضي��ًا �م �عالميًا وهل 

هذ� �لر�ضي��د يتكام��ل بر�ضي��د جماه��ريي �جل��و�ب ال يتكام��ل" .

ك�ض��ف وزير �لربية حممد �قب��ال٬ �أم�ش �الحد٬ عن 
وج��ود ع�ضاب��ات متخ�ض�ض��ة ببيع و�ضائ��ل �لغ�ش 
للتالمي��ذ٬ يف ح��ن ح��ذر م��ن تدم��ري �لتعلي��م يف 

�لعر�ق. 
ع�ضاب��ات  "هن��اك  �ن  بي��ان٬  يف  �قب��ال  وق��ال 
متخ�ض�ضة ببيع و�ضائل �لغ�ش وحتاول ن�رها بن 
�لتالمي��ذ وب�ضكل علني و�ضابق��ة خطرة مل ي�ضهدها 
بلدن��ا من قبل"٬ م�ضيفا �ن "�ل��وز�رة ر�ضدت عدد�ً 

من ه��ذه �لع�ضابات �لتي حتاول ��ضتمالة �لتالميذ 
وتبتزه��م ومببالغ كبرية٬ و�ضتعمل على مالحقتها 

وبالتن�ضيق مع �جلهات �الأمنية". 
ودعا "�لط��الب �ىل مو�جهة هذه �حلمالت باملزيد 
م��ن �الجته��اد و�لنج��اح و�لتف��وق"٬ حم��ذر� م��ن 
"جهات منظمة حتاول تدمري �لتعليم يف �لعر�ق".
 ولفت �لنظر �ىل �ن "�إ�ضاعة و�ضائل �لغ�ش �ملختلفة 
�إمن��ا هي جزء من خمطط الإ�ضع��اف �لعر�ق علميًا٬ 
ودف��ع �الأجي��ال �ىل �ملزي��د من �الإخفاق��ات ون�ر 

�جلهل بن �أو�ضاط جمتمعنا".

�تهمت �طر�ف جنفية معروف��ة ، قائممقام �لكوفة 
بتجري��ف �ر�ضها بو��ضطة �حد �ل�ضما�رة فما كان 
م��ن �لعائلة �ال �الحتك��ام �ىل �لق�ضاء برفع دعوى 

م�ضتمرة منذ �كرث من عامن من دون جدوى. 
و�ك��دت ع�ض��و جمل���ش حمافظ��ة �لنج��ف �ضن��اء 
�ملو�ض��وي للجورن��ال �ن " �لكثري م��ن �مل�ضوؤولن 
ك��ان له��م دور يف توزيع قط��ع �الر��ضي الن ق�ضم 
م��ن �مل�ضوؤولن لديهم عق��ود زر�عية ومن ثم فاإنه 
ه��م من �ضاهم��و� يف تقطيع هذه �لعق��ود �لزر�عية 
وحتوي��ل جن���ش �الر���ش م��ن زر�عي��ة �ىل �ضكنية 
"،مطالب��ة بفت��ح حتقي��ق ح��ول ه��ذه �ملو�ض��وع 

وحما�ضب��ة من يق��ف ور�ءه م��ن �مل�ضوؤول��ن . من 
جانب��ه �و�ض��ح رئي���ش جلن��ة �لنز�ه��ة يف جمل�ش 
حمافظ��ة �لنج��ف للجورن��ال " مت �ع��د�د مذك��رة 
حمافظ��ة  جمل���ش  رئي���ش  �ل�ضي��د  �ىل  و�ر�ضاله��ا 
�لنجف مع توقيع �ع�ضاء جلنة �لنز�هة بخ�ضو�ش 
��ضت�ضاف��ة قائممقام �لكوفة ومدي��ر بلدية �لكوفة 
عل��ى ه��ذه �لتج��اوز�ت وبانتظ��ار حتدي��د موع��د 

�ال�ضت�ضافة ".
وقال��ت جن��ان كمون��ة للجورن��ال �ح��د ��ضح��اب 
�الر���ش "�ن �الر�ش �لزر�عي��ة �لتي ��ضتوىل عليها 
قائممق��ام �لكوف��ة هي باال�ضا���ش با�ضمائنا نحن 
�لورثة ُجرفت م��ن دون مو�فقتنا ومن دون علمنا 

وُحولت �ىل �ر�ش �ضكنية وبيعت بالكامل ".

رف���ش حمافظ �ملثنى فالح �لزيادي م�روع خ�ضخ�ضة �لكهرباء رف�ضا 
عاما وخا�ضا على م�ضتوى �حلكومة و�بناء �ملحافظة ودعا �حلكومة �ىل 

تاأجيله ومر�جعته بعد �نتهاء �لعمليات �لع�ضكرية .
وق��ال �لزيادي ل�"�جلورن��ال"، �إن "��ضعار م���روع خ�ضخ�ضة �لكهرباء 
�ملدعوم��ة بن�ضبة 94 % و�ال�ضعار �لتي حددتها وز�رة �لكهرباء مرتفعة 
ج��د� وتطيبق �مل���روع يت��م يف �ملحافظ��ات �لفقرية فق��ط"، د�عيا �ىل 
تاأجي��ل �مل�روع �ىل ما بع��د �نتهاء �لعمليات �لع�ضكري��ة و�لتخل�ش من 
�الرهاب ". وب��ن �ن "حمافظة �ملثنى �ضكلت جلنة لدر��ضة م�ضودة �لعقد 
وخرج��ت ب���14 مالحظة ل��وز�رة �لكهرباء لكن حت��ى �الن مل يتم �لرد ". 
م�ض��ري� �ىل �ن "�للجنة قدمت مقرحا �ىل وز�رة �لكهرباء لتاأهيل مديرية 

�لكهرب��اء لتحل حم��ل �مل�ضتثمر". وبخ�ضو�ش رف��ع دعوى �ضد �ملحافظ 
ب��ن �لزي��ادي �ن "وز�رة �لكهرب��اء تهرب��ت من �ل��رد عل��ى ��ضتف�ضار�ته 
و�ملحافظ��ة ترف�ش م���روع �خل�ضخ�ض��ة "، مبينا "مل يت��م رفع دعوى 
ق�ضائية و�منا �دعاء برف�ضنا للم�روع". و�و�ضح �لزيادي �ن "زمن نّفذ 
ثم ناق�ش قد وىل" وال ميكن تطبيق �مل�روع ومن ثم تتم �ملناق�ضة فيه". 
وكان��ت �لنائبة عن �ئتالف دولة �لقان��ون عو�طف نعمة دعت حمافظي 
حمافظ��ات �لو�ض��ط و�جلن��وب �ىل �لت�ضام��ن م��ع حمافظ �ملثن��ى ورفع 

�أ�ضو�تهم للمطالبة باإلغاء خ�ضخ�ضة �لكهرباء .
وقالت يف بيان "�ضبق لنا و�أن حذرنا من تد�عيات �لكتاب �لر�ضمي �لذي 
وجهت��ه رئا�ض��ة �لوزر�ء �ىل �الأجه��زة �الأمنية بعدم تنفي��ذ �أية توجيهات 
حملي��ة تعرقل عمل �ل�ركات �ال�ضتثمارية �ملتعاقدة مع وز�رة �لكهرباء 
يف �ملحافظ��ات �جلنوبية، و�ليوم با�ر وزي��ر �لكهرباء قا�ضم �لفهد�وي 

��ضتخ��د�م �لتاأييد و�لدع��م �لذي ح�ضل عليه من �ل�ضلط��ة �لتنفيذية و�أقام 
دع��وى ق�ضائية �ضد حمافظ �ملثنى د. فالح �لزيادي متهمًا �إياه باإعاقة 

�مل�ضتثمرين عن �أد�ء عملهم يف خ�ضخ�ضة �لكهرباء باملحافظة ".
و�أ�ضاف��ت " �إذ� كان��ت �حلكومة تتفاو�ش مع رج��ال �الأعمال و�ل�ركات 
حول �ال�ضتثمار يف �لبلد فيجب �أن ال تكون مفاو�ضاتها و�ضفقاتها على 
ح�ض��اب �ملو�طن �لفق��ري �لذي �ضيكون حت��ت رحمة �مل�ضتثم��ر، ومن هنا 
الب��د من تاأجيل تطبيق خ�ضخ�ضة �لكهرب��اء �أو جعلها يف �لوقت �حلايل 
مقت���رة على بغد�د على �ضبيل �لتجربة للتاأك��د من مدى فعاليتها بداًل 
ع��ن تعميمه��ا بهذ� �ل�ضكل �لق�ري على بقي��ة �ملحافظات ".ودعت نعمة 
حمافظ��ي �ملحافظ��ات �جلنوبي��ة �ىل " �لت�ضام��ن م��ع حماف��ظ �ملثنى 
ورف��ع �أ�ضو�تهم للمطالبة بعدم تطبيق م���روع خ�ضخ�ضة �لكهرباء يف 

حمافظاتهم ". 

قال �لنائب ع��ن كتلة �لتغيري �لنيابية �أمن بكر حممد 
�ن �جر�ء �ال�ضتفتاء حق د�ضتوري طبيعي وهو متو�فق 
مع مباديء �ملجتمع �لدويل و�لقو�نن �الن�ضانية و�نه 
ال ميك��ن فر�ش �ي �د�رة �و �ي �ضلطة من قبل �الخرين 

لقومية بحجم مو�طني كرد�ضتان. 
�لتغي��ري رف�ض��ت جمي��ع مقرح��ات  وكان��ت حرك��ة 
�الحت��اد �لوطن��ي �لكرد�ضتاين من �ج��ل تفعيل برملان 
نائ��ب رئي���ش  ت�ضل��م من�ض��ب  كورد�ضت��ان ب�ضمنه��ا 
�ل��وزر�ء. وكان��ت �لقي��ادة �مل�ضركة لالحت��اد �لوطني 
وحرك��ة �لتغيري �جتمعت يوم �الثن��ن 8 �يار �جلاري 
مبدين��ة �ل�ضليمانية لبحث �مل�ضائ��ل �لعالقة وب�ضمنها 

تفعيل برملان كورد�ضتان.
و��ض��اف "لك��ن هن��اك يف �لوق��ت ذ�ت��ه ��ضكالي��ة يف 
�ال�ضتخ��د�م �ل�ضيا�ضي لهذ� �حل��ق فهناك حزب �ضيا�ضي 
�لكرد�ضت��اين  �لوطن��ي  �لتحال��ف  مع��ن وه��و ح��زب 

ي�ضتخ��دم ه��ذ� �حل��ق �لد�ضت��وري و�لقان��وين لل�ضع��ب 
�لك��ردي ال�ضتخد�م��ه يف م�ضلحة حزب��ه و�ذ� كان هذ 
�حل��ق ك�ضعار حلزبه وذل��ك لتغطي��ة كل �خل�ضائر �لتي 
من��ي به��ا �د�رة �حلك��م و�د�رت��ه لالم��و�ل ومعاجل��ة 
و�ن  كرد�ضت��ان،  يف  �ملوج��ودة  �لعالق��ة  �مل�ض��اكل 
مطالبة �حل��زب �لدميقر�طي �لكرد�ضت��اين لي�ش �لهدف 
منها حتقيق م�ضالح �ل�ضع��ب �لكرد�ضتاين". و��ضار �ىل 
"�ننا كاحز�ب كردية نريد �عالن دولة م�ضتقلة تتمتع 
بالقان��ون و�الد�رة و�الر�ضي��ة �ل�ضلب��ة و�لت��ي ه��ي 
غائب��ة حاليا ب�ضبب هيمن��ة �ل�ضيا�ضات و�ضلطة �حلزب 

�لدميقر�طي �لكرد�ضتاين
�ىل ذل��ك �كد ك��اك �من جنار ع�ضو �ملكت��ب �ل�ضيا�ضي 
للح��زب �لدميقر�طي �لكورد�ضتاين �ن حزبه لن يرف�ش 
�ي مق��رح �و م���روع وم��ن �ي جهة كان��ت ملعاجلة 
�و�ضاع �القليم، م�ضري� �ىل �ن م�ضاألة �ال�ضتفتاء ترتبط 
مب�ضاكل �القليم، وهي م�ضاألة م�ضريية ال يجوز ربطها 

باي �روط �خرى.

تخصيص ماليين الدوالرات لتلميع مواقف وطنية زائفة

تحذيرات برلمانية.. عرابو األحزاب يسوقون لشخصيات »مشبوهة« تمهيدًا للمرحلة المقبلة

محافظ المثنى لوزير الكهرباء: "زمن نفذ ثم ناقش" انتهى ومشروع الخصخصة ليس له مكان في محافظتنا 

نواب من السليمانية لـ"الجورنال": بارزاني يستخدم القضية الكردية لمصلحة حزبه !!

التربية تعترف: وسائل الغش للطلبة باتت تجارة 
وسوقها التخريبية رائجة 

اتهمات تطال قائممقام الكوفة باالستيالء على أرض 
زراعية وتحويلها إلى سكنية

بغداد – سعد المندالوي

بغداد ـ ثائر جبار

بغداد ـ خاص

النجف - خاص

بغداد - خاص

بغداد – سهير الربيعي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الشباب والرياضة تبحث 
إكمال اجراءات التعاقد مع كالديرون

وسط احتماالت إنهاء وجودها.. مجالس المحافظات تنتفض: حلنا سيمنح المحافظين فرصة صرف األموال بمزاجية !

األندوغامي .. زواج
 ضرره أكثر من فوائده!
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