
اأكدت رحاب العبودة ع�ضو جلنة املراأة والأ�رسة والطفل 
يف جمل���س الن��واب والنائبة عن دول��ة القانون �رسورة 
اإبعاد املطالب��ة بحقوق ال�ضهداء واإن�ض��اف عوائلهم عن 
اتخاذها مادة للمزايدات ال�ضيا�ضية والإنتخابية املبكرة. 
وقالت العبودة يف بيان لها اإن "احلقوق التي تتقا�ضها 
عوائل ال�ضه��داء حاليا لي�ضت مب�ضت��وى الت�ضحيات التي 
للروت��ن  اإخ�ضاعه��ا  اىل  بالإ�ضاف��ة  للوط��ن  قدموه��ا 
القات��ل يف دوائ��ر الدولة، الأمر ال��ذي يتطلب العمل على 

اإ�ضتثنائه��م من ال�ضوابط املعمول بها �ضواء يف احل�ضول 
عل��ى قط��ع اأرا�س يف اماك��ن قابلة لل�ضك��ن مبا يف ذلك 
تق��دمي اخلدم��ات له��ا ولي���س جم��رد قطعة اأر���س قد ل 
تكون قابل��ة لل�ضكن بعد ع�رسات ال�ضن��ن واإعفاوؤهم من 
الكم��ارك عند �رساء �ضي��ارة اأو�ضمول ابنائه��م بالبعثات 
خارج بع�س ال�ضواب��ط املمكنة ". واأ�ضافت العبودة اإنه 
اأعطت  اأموال للمدن واملناطق التي  "يتوجب تخ�ضي�س 
�ضه��داء من تلك التي �ض��وف يج��ري تخ�ضي�ضها لعادة 
بن��اء امل��دن املحررة حي��ث اإنه ل��ول ت�ضحي��ات هوؤلء 
ال�ضه��داء ملا حتررت هذه امل��دن ، ومن ثم فاإنه لي�س من 

العدال��ة اأن تخ�ض�س ملي��ارات الدولرات لتلك املدن مع 
تاأييدن��ا الكامل لعادة بنائه��ا ومل تخ�ض�س اأي مبالغ 
للم��دن واملناطق التي منحت تلك املناطق دماء ابنائها 
من اجل حتريرها". واأ�ضارت اىل ان "من ال�رسروي كذلك 
�ضم��ول عوائل ال�ضهداء بالإعفاءات ال�رسيبية واخلدمات 
ال�ضحي��ة كما نتمنى على اجلامع��ات واملدار�س الأهلية 
�ضم��ول اأبناء ال�ضه��داء بالتخفي���س يف خمتلف املراحل 

الدرا�ضية".
من جهة اخرى تقف عراقيل عديدة دون عودة النازحن 
العراقي��ن الذين فروا م��ن املع��ارك «، اإىل منازلهم يف 

املو�ضل وبقية املناطق التي يتم حتريرها من التنظيم، 
بينها تدمري املدن والثاأر الع�ضائري.

وق��ال عامر احلمداين، يف خميم اخلازر، �رسقي املو�ضل 
»اأغل��ب �ضاكن��ي املخيم ل يرغب��ون حالي��ًا بالعودة اإىل 
مناطقهم وخا�ضة الذين لديهم بيوت يف ال�ضاحل المين 
م��ن املو�ض��ل، وذل��ك ب�ضب��ب الدم��ار الكبري ال��ذي حلق 

بالبنية التحتية يف مناطقهم اأثناء معارك التحرير.
ونق��ل داوود »خم��اوف بقي��ة �ض��كان املخي��م م��ن عدم 
الع��ودة اإىل مناطقهم ما دام القلي��م متم�ضكا باملناطق 
املتن��ازع عليه��ا، وم��ع غي��اب اأي اتف��اق �ضيا�ض��ي بن 

حكومت��ي بغ��داد واربي��ل ي�ضم��ن حق��وق مواطني هذه 
املناط��ق . وكذل��ك، يف دي��اىل، �رسق��ي الع��راق، ما زال 
ع���رسات الآلف من النازحن، عاجزي��ن عن العودة اىل 
مناطقهم مث��ل خانقن، التي ت�ضيطر عليه��ا البي�ضمركه 
ومتنع ع��ودة العرب اليها، على الرغ��م من طرد التنظيم 
منه��ا من��ذ �ضن��وات، لأنه��ا تعّده��ا اأي�ضًا، م��ن املناطق 
املتن��ازع عليها. كما توجد مناطق اأخرى يف املحافظة 
مث��ل العظي��م، متن��ع تنظيم��ات م�ضلح��ة متنف��ذة عودة 
�ضكانه��ا اإليها ل�ضباب طائفية وامنية. ي�ضاف اإىل ذلك، 
اأن الكث��ري م��ن النازحن م��ن منطقة ي��رب وامل�ضاهدة 

وغريه��ا يف حمافظ��ة �ضالح الدي��ن، ما زال��وا يعي�ضون 
يف خميمات بغداد ، وممنوعن من العودة اىل مناطقهم 

التي مت حتريرها من قبل القوات الأمنية منذ �ضنوات.
�ضب��ب املنع هنا، هو امل�ض��اكل الع�ضائري��ة الناجمة عن 
ت��ورط اأبناء بع�س الع�ضائر يف العمل مع داع�س  وتهديد 
ع�ضائ��ر اأخ��رى بالنتق��ام. وعل��ى الرغم م��ن حماولت 
الأجهزة المني��ة وبع�س الحزاب وهيئة الوقف ال�ضني، 
عقد م�ضاحلة ب��ن الع�ضائر، وت�ضوية امل�ضاكل بينها من 
اأج��ل عودة النازح��ن اىل دياره��م، اإل اأن هناك ع�ضائر 

متنفذة ما زالت، متنع ذلك. 
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كيف عبثت شبكات التواصل
االجتماعي بالقيم األخالقية؟

كيف تختارين صالون الشعر 
المناسب لك؟
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الأنبار- عمر الدليمي : اظهرت نتائج المتحانات العامة للدار�ضة املتو�ضطة يف العديد 
املحافظات  بن  النجاح  ن�ضب  يف  كبري  تفاوت  وجود  ولوحظ  الرتبية  مديريات  من 

امل�ضتقرة ومثيالتها ممن نزح ابناوؤها اىل مناطق اخرى ب�ضبب احلرب. 
واكدت م�ضادر ان ن�ضب الر�ضوب كانت عالية يف املحافظات التي �ضهدت اعمال حربية عنها 
الجمالية  النجاح  ن�ضبة  تكون  ان  م�ضادر  .وتوقعت  امنيا  امل�ضتقرة  العراق  وجنوب  و�ضط  يف 
متدنية لت�ضل اىل نحو %50 او اقل منها ب�ضبب تلك الظروف مقارنة بن�ضبها التي كانت ت�ضجل 
 20% %70.من جهتها اعلنت رئي�ضة جلنة الرتبية يف جمل�س حمافظة النبار ان  ال�  ارقاما تفوق 
ومب�ضتوى  كارثية  تعد  املعدلت  وهذه  النبار  مدن  عموم  يف  املتو�ضطة  للمرحلة  النجاح  ن�ضبة  هي 
متدن وخطر.وقالت ابت�ضام حممد درب يف ت�رسيح خا�س ملرا�ضل )اجلورنال(، ان" ن�ضبة النجاح للمرحلة 
%20 وهي معدلت منخف�ضة جدا وتعد كارثية لهذه املرحلة الدرا�ضية  املتو�ضطة لعموم مدن النبار بلغت 

ال�ضا�ضية للطلبة".

ان  ال���رسف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  من  مقرب  م�ضدر  اكد 
حتركات  وجود  ب�ضبب  القلق  من  حالة  تعي�س  املقد�ضة  املحافظة 
جلهات دينية متطرفة داخلية وهي خاليا نائمة تهدد ال�ضلم الهلي 
اكادمييات  او  تدريب  مراكز  افتتاح  عن  "،ف�ضال  املحافظة  يف 

ع�ضكرية لحزاب �ضيا�ضية معروفة.
اجلماعات  يخ�س  فيما  ل�"اجلورنال"  ت�رسيح  يف  امل�ضدر  وبن 
املتطرفة فان " هذه اخلاليا تدعم من يروج �ضائعات تتحدث عن 
هناك  الهايل  بحق  املو�ضل  يف  ال�ضعبي  احل�ضد  ميار�ضها  جرائم 

وباأنه اغت�ضب ممتلكات النازحن ومنازلهم "
لتباع  ال�ضبوع  هذا  اقيمت  اجلمعة  �ضالة   " عن  امل�ضدر  وك�ضف 
اعتقاله  مت  �ضخ�س  بامامة  معلن  غري  وب�ضكل   )...( الدين  رجل 
المن  لزعزعة  متطرفة  دينية  جهات  مع  تعاونه  بتهمة  م�ضبقا 
يف املحافظة " وا�ضار امل�ضدر اىل ان " حركات وتيارات �ضيا�ضية 
لها  افتتحت مقار ع�ضكرية  ال�ضدري  التيار  معروفة ويف مقدمتها 
وبداأت بان�ضاء كلية ع�ضكرية ومتنح �ضهادات ورتبا ع�ضكرية ودائما 
وبدعم  املحافظة  من  والنواحي  الق�ضية  يف  املقار  هذه  تنمو  ما 

ع�ضائري ما يعطيهم قوة ونفوذاً ".
واو�ضح امل�ضدر ان " التيار ال�ضدري هو املتبني حاليا لن�ضاء هذه 
الكلية ل�ضتخدام طريقة جديدة ولغر�س ا�ضتقطاب ال�ضباب العاطل 
عن العمل ". وك�ضف امل�ضدر عن ان " التيار ال�ضدري يحاول بناء 
جدار ع�ضكري تخوفا من هجوم احد الطراف املتطرفة على الخر 
ولهذا يحاول حت�ضن نف�ضه بالقوة الع�ضكرية للمحافظة على امنه 
وامن املناطق املوجود فيها  ". وا�ضار امل�ضدر اىل ان " القيادات 
لنها  املتطرفة  اجلهات  حما�ضبة  ت�ضتطيع  ل  النجف  يف  المنية 
اجلهات  مع  نف�ضها  واحلال  املحافظة  داخل  حرب  دخول  تريد  ل 
ال�ضيا�ضية املعروفة والتي متتلك موقعا مهما يف احلكومة املحلية 

وجمل�س املحافظة  "

وقال امل�ضدر النجفي ان " �رسايا ال�ضالم لديها مقاتلون يف هيئة 
بامتالك  وخمولة  وقانونية  �رسعية  جهة  وهي  ال�ضعبي  احل�ضد 

ال�ضالح وبناء مقار ع�ضكرية لها ".
بدوره عّد النائب عن دولة القانون ، ر�ضول را�ضي ، ان تخريج عدد 
ال�ضدري  للتيار  التابع  الع�ضكري  التدريب  مركز  يف  الطالب  من 

حت�ضريا ل� " مرحلة قادمة " غري معروفة املالمح .
من  عدد  تخريج  " ان   ،  » �»اجلورنال  ل�  ت�رسيح  يف  را�ضي  وقال 
الطلبة من مركز " �ضيد الكونن " الع�ضكري التابع للتيار ال�ضدري 
اأن " اجلانب  اأمر غري ر�ضمي لأنه ل ميت للحكومة ب�ضلة "  موؤكداً 
المني حم�ضور بيد وزارتي الدفاع والداخلية والقائد العام للقوات 
امل�ضلحة" . واأ�ضاف  اي موؤ�ض�ضة اخرى غري خمولة من هذه الوزارت 

او من القائد العام ل تعد جزءاً من الدولة  "
مببادرة  تعرتف  ل  والداخلية  الدفاع  "وزارتي  ان،  را�ضي  واأك��د 
 " " دولة الأركان  اأ�ض�س كل حزب   ال�ضدر لنها لي�ضت ر�ضمية واإل 
ُيخفي وراءه حت�ضريات  املوؤ�ض�ضة  ت�ضكيل هذه  "، عاداً  به  اخلا�ضة 
"ملرحلة قادمة ". من جهته نفى رئي�س جلنة الأمن والدفاع النائب 
وجود   ، الزاملي  حاكم  ال�ضدري  للتيار  التابعة  الحرار  كتلة  عن 
الكلية  �ضوى  حزب  او  جهة  لي  تابعة  ر�ضمية  ع�ضكرية  كلية  اي 
ال�ضدري يف ت�رسيح  التيار  النائب عن  . وقال  العراقية  الع�ضكرية 
ل� �»اجلورنال « ، "ما ي�ضاع حول �رسعية اأكادميية "�ضيد الكونن" 
مركز  وامن��ا  ر�ضمية  اأكادميية  لي�ضت  اأنها  موؤكداً   " �ضحيح  غري 
لتدريب وتطوير املقاتلن من �رسايا ال�ضالم على ال�ضلحة والعلوم 
الع�ضكرية. واأو�ضح اأن ، مركز "�ضيد الكونن" �ضاأنه �ضاأن اي مركز 
للتدريب تقوم به هيئة احل�ضد ال�ضعبي والف�ضائل الأخرى، ول يعطي 
�ضهادة معرتفًا بها وامنا �ضهادة فخرية تدل على ان املقاتل تدرب 
يف هذا املركز " لفتًا النظر اىل اأنه "من غري من املمكن اإن�ضاء كلية 
ر�ضمية ذات �ضهادة ع�ضكرية معرتف بها من التيار ال�ضدري او اأي 
ال�ضالم  �رسايا  مقاتلي  يدرب  املركز  اأن  الزاملي  " واأكد  اخر  حزب 

بعلم وموافقة احلكومة العراقية .

رف���س التحالف الوطن��ي اجراء ا�ضتفت��اء يف اإقليم 
كرد�ضت��ان املزمع عقده يف اخلام�س والع�رسين من 
ايل��ول املقب��ل يف حن ناق�س اي�ض��ا ورقة الت�ضوية 

الوطنية وخمرجات موؤمتر بغداد.
ونق��ل بي��ان لرئا�ضة التحالف تابعت��ه »اجلورنال« 
قوله ان" الهيئة القيادية للتحالف الوطني ناق�ضت 
خارط��ة الطريق م��ا بعد حترير املو�ض��ل بجوانبها 
والأمني��ة  والعمراني��ة  والقت�ضادي��ة  ال�ضيا�ضي��ة 
يف  اإج��راوؤه  املزم��ع  ال�ضتفت��اء  اج��راء  ورف�ض��ت 

الإقليم". وركزت الهيئة القيادية للتحالف الوطني 
برئا�ضة رئي�س التحالف عمار احلكيم على الت�ضوية 
الوطني��ة وال�ضتفت��اء املزم��ع اإج��راوؤه يف الإقلي��م 

وخمرجات موؤمتري بغداد.
الت��ي  بالنت�ض��ارات  التحال��ف  قي��ادة  وا�ض��ادت 
حققته��ا الق��وات الأمني��ة م��ن اجلي���س وال�رسط��ة 
الحتادي��ة ومكافح��ة الإره��اب واحل�ض��د ال�ضعب��ي 
حتري��ر  مع��ارك  يف  والبي�ضمرك��ة  والع�ضائ��ري 
املو�ضل، واأكدوا اأهمية اإدامة زخم املعركة لتحرير 
بقي��ة املناط��ق الإ�ضرتاتيجي��ة الت��ي مازال��ت حتت 

�ضيطرة ع�ضابات داع�س. 

اته��م رئي���س جمل���س اإنقاذ الأنب��ار حمي��د الهاي�س ، 
رئي�س الربمل��ان �ضليم اجلب��وري بت�ضويق املجرمن 
للعملي��ة ال�ضيا�ضية باعتبارهم ممثل��ن لأهل ال�ضنة، 
م�ض��ريا اىل ان" رج��ل العم��ال خمي���س اخلنج��ر ل 
ميث��ل%1 يف النب��ار.  وق��ال الهاي���س يف ت�رسيح 
ل��� »اجلورنال « ان "رئي�س الربمل��ان �ضليم اجلبوري 
ي�ضع��ى لت�ضويق القتلة واملطلوبن من جديد للعملية 
ال�ضيا�ضي��ة م��ن خ��الل رعايت��ه موؤمت��رات يف بغداد 
واربيل"، حمذراً من "موؤامرة تقودها املوؤمترات �ضد 
اأبن��اء ال�ضنة والعراق ب�ضكل عام". واأ�ضاف ان" قادة 

من�ض��ات الفتنة فروا اىل فنادق عمان وتركوا اهايل 
ال�ضن��ة يواجه��ون ارهاب داع�س ول ميك��ن للجمهور 
ال�ضن��ي ان يث��ق بتل��ك القي��ادات م��ن جدي��د، لفت��ًا 
النظ��ر اىل ان "املمث��ل احلقيق��ي ملحافظ��ة النب��ار 
ه��م املقاتل��ون م��ن اأبن��اء الع�ضائ��ر ح�رساً"واأ�ض��ار 
اىل ان "خمي���س اجلنج��ر م��ن اأبرز داعم��ي �ضاحات 
العت�ضامات يف النب��ار و�ضبب رئي�ضي يف اجتياح 
داع���س الإرهابي للمحافظ��ة" .  وكان رئي�س جمل�س 
الن��واب �ضليم اجلبوري وعدد من الق��ادة ال�ضيا�ضين 
ال�ضن��ة اعلنوا انطالق حتال��ف القوى الوطنية اجلديد 
وال��ذي تزام��ن م��ع موؤمت��ر اأقي��م يف اأربي��ل ح�رسه 

مطلوبون للق�ضاء.

ب��رر حزب الحتاد "الوطني" الكرد�ضتاين زيارة امينه العام جالل الطالباين 
اىل العا�ضمة اليرانية طهران باحلالة ال�ضحية له ولزيارة بع�س ال�ضدقاء 
القدماء يف اجلمهورية ال�ضالمية،بينما مل يخف وجود مباحثات مع طهران 
ب�ض��اأن ال�ضتفت��اء . وقال ع�ضو الحت��اد ،عبدالباري الزيب��اري، يف ت�رسيح 
ل�»اجلورن��ال« ، اإن الزي��ارة مل تكن لبحث امل�ضائ��ل العالقة يف القليم وامنا 
الزيارة كانت �ضخ�ضية تخ�س ال�ضيد جالل الطالباين نف�ضه". وحتدثت تقارير 
ع��ن ان �ضبب زيارة الرئي�س ال�ضابق جالل طالباين اىل ايران جاءت يف اطار 
نفت �ضمن "ممانعة اج��راء ا�ضتفتاء اإقليم كرد�ضت��ان"،. وبينت اأن  م�ض��اع �ضُ
"زي��ارة قام بھا الرئي���س ال�ضابق طالباين اإىل اإيران، اأثارت غ�ضب احلزب 
الدميقراط��ي الكرد�ضت��اين بزعامة رئي�س اإقلي��م كرد�ضتان م�ضع��ود بارزاين، 

اإذ و�ضف��ت يف اأربي��ل باأنه��ا ج��زء من م�ضاع��ي مواجهة م���رسوع ال�ضتفتاء 
الك��ردي عل��ى ال�ضتق��الل. من جهته اأك��د التحال��ف "الوطن��ي" الكرد�ضتاين 
ان الزي��ارة كان��ت ب�ضدد التباح��ث ب�ضاأن مو�ض��وع ال�ضتفت��اء ، بال�ضافة 
اىل تق��دمي تطمين��ات اىل اجلانب الي��راين من قبل اجلانب الك��ردي".  وقال 
ع�ض��و يف التحال��ف ،زانا �ضعيد، يف ت�رسي��ح ل�»اجلورن��ال«اإن "الزيارة لها 
عالق��ة بال�ضتفت��اء لن ال�ضي��د الطالباين مل يذهب مبف��رده حيث كان هناك 
وف��د من قي��ادة الحتاد للت�ضاور م��ع اجلمهورية اليراني��ة ال�ضالمية ب�ضاأن 
مو�ض��وع ال�ضتفت��اء والتقلي��ل م��ن خم��اوف ايران من ه��ذا ال�ضتفت��اء وما 
وراءه". واأ�ضاف �ضعيد اأن" ايران متخوفة وغري را�ضية عن اجراء ال�ضتفتاء، 
لفتًا النتباه اىل ان " الحتاد الوطني الكرد�ضتاين يعد من الحزاب املقربة 
وذات العالقات القدمية مع ايران،  فهم بحاجة اىل الت�ضاور معها وتطمينها 
ب�ض��اأن املخ��اوف الت��ي لديه��ا".  واب��دى النائ��ب يف التحال��ف الكرد�ضتاين 

توقع��ه ب��� "ح�ض��ول املزيد من الزي��ارات املتبادل��ة بن اجلانب��ن"، م�ضريا 
اىل ان "هن��اك مكات��ب تن�ضيق بن الحتاد الوطن��ي يف طهران كما ان حزب 
الوطن��ي الكرد�ضت��اين عالقات��ه معروف��ة مع اي��ران". بدوره ع��ّد م�ضوؤول يف 
حكوم��ة كرد�ضتان العراق اأن ال�ضتفتاء عل��ى ا�ضتقالل الإقليم املقرر اإجراوؤه 
يف �ضبتم��رب )اأيلول( املقبل يعد تكتيكا تفاو�ضي��ا لل�ضغط على بغداد للوفاء 
بوعوده��ا حول ملف��ات الطاق��ة وتقا�ض��م ال�ضلطة.وعرب ناظم الدب��اغ، الذي 
ميث��ل حكوم��ة اإقليم كرد�ضتان العراق يف طهران، ع��ن خماوفه من مهاجمة 
القوات العراقية املواقع الكردية بعد انتهائها من حترير املو�ضل من تنظيم 
داع�س.لكنه �ضدد على اأن اأكراد العراق يف�ضلون البقاء كجزء من العراق، على 
الرغ��م من الدعوة اإىل ا�ضتفتاء على ال�ضتق��الل يف 25 �ضبتمرب.وقال الدباغ 
يف مكتب��ه يف العا�ضم��ة الإيرانية »نحن نقوم بذل��ك )اإجراء ال�ضتفتاء( حلل 

م�ضاكلنا يف العراق. حتى الآن، لي�س لدينا نية النف�ضال«.

ُعقدت ندوة حوارية يف مكتب جمل�س النواب يف الب�رسة ا�ضتنادا 
للم��ادة 33 م��ن الد�ضت��ور حت��ت �ضع��ار )م��ن اجل بيئ��ة ب�رسية 
�ضليم��ة( ملناق�ضة التل��وث البيئي الناجم ع��ن املخلفات احلربية 
وط��رق التخل���س منه��ا ح�رسها جم��ع كبري م��ن املتخ�ض�ضن 
والن��واب والباحثن يف جمال مكافح��ة ال�ضعاعات ومواد تلوث 
البيئ��ة. وناق�ض��ت الن��دوة الط��رق الكفيل��ة مبعاجل��ة امل�ضاح��ات 
الوا�ضع��ة امللوث��ة باملخلفات احلربية وامل��واد امل�ضعة والتي لها 
اآث��ار كب��رية على �ضحة الن�ض��ان نتيجة احل��روب املتتالية التي 
م��ر بها العراق ، ففي حديث له ق��ال النائب فالح ح�ضن اخلزعلي 
عل��ى هام���س الن��دوة " ان ه��ذه املخلف��ات احلربية حتت��اج اىل 
جه��د ا�ضتثنائي م��ن قبل احلكوم��ة الحتادية وحكوم��ة الب�رسة 
وتخ�ضي���س املبال��غ الالزمة لج��راء عمليات امل�ض��ح والتطهري 

ورفع املقذوفات واملخلفات احلربية" 
وا�ض��اف "ح�ضب املعلومات التي عر�ضت يف الندوة فاإن الب�رسة 

حتت��اج اىل 100 عام لتطهري امل�ضاح��ات الوا�ضعة امللوثة والتي 
بلغ حجمها نحو مليار و 300 مليون مرت مربع اذا ما بقي احلال 

كما هو عليه من الهمال احلكومي وقلة الدعم" 
داعيا "احلكوم��ة اىل تخ�ضي�س الموال الكافية لرفع املقذوفات 
واملخلفات احلربية او من اموال الب�رسة املرتتبة بذمة احلكومة 

الحتادية والتي بلغت اكر من 14 مليار دولر" 
واك��د اخلزعل��ي ان الن��دوة خرج��ت بتو�ضيات مهم��ة �ضرتفع اىل 
جمل���س ال��وزراء وال��وزارات املعنية ملعاجلة املخلف��ات احلربية 
واآثاره��ا ال�ضلبي��ة على املواطن . يف ال�ضي��اق ذاته اعلنت مديرية 
تربي��ة حمافظة الب���رسة اإجناز جرد امل��واد ال�ضامة واخلطرة يف 
خمت��ربات مدار���س املحافظ��ة وحتويله��ا اىل جامع��ة الب�رسة . 
وق��ال " مدي��ر اعالم تربية الب�رسة با�ضم القط��راين للجورنال ان 
م���رسيف الو�ضائ��ل التعليمية يف املديرية العام��ة لرتبية الب�رسة 
الرتبوي��ن  م��ع امل�رسف��ن  الفني��ة وبالتع��اون  ال�ض��وؤون  ق�ض��م 
والخت�ضا�ضي��ن ج��رد امل��واد ال�ضام��ة واخلط��رة يف خمت��ربات 

مدار�س املحافظة وحتويلها اىل جامعة الب�رسة . 

المحافظة على صفيح ساخن وحكومتها تتحاشاها ..

مقار عسكرية وجهات متطرفة تهددان أمن النجف والمرجعية تؤشر قلقها من لحظة »تفجر« األوضاع!!

بعد عودة طالباني.. االتحاد ينضم إلى التغيير وبارزاني يتوجه إلى طهران للتوسط في صفقة مع بغداد 

تحتاج إلى قرن لتطهيرها.. أكثر من مليار متر مربع ملوثة بمواد مشعة في البصرة وحكومتها تكتفي بالتوصيات!!

التحالف الوطني يستعد إلعالن ورقة التسوية ويتنبى 
مخرجات مؤتمر بغداد ويرفض »رسميًا« االستفتاء

 اتهامات أنبارية لرئيس البرلمان بتسويق وتلميع 
مجرمين من أجل إعادتهم 

بغداد – سهير الربيعي

النجف ـ آالء الشمري ولميس عبد الكريم

بغداد ـ الجورنال نيوز 

االنبار - عمر محمد علي

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

الغزال األسمر: ال نمانع اقامة
دوري من 24 فريقًا

عائالت شهداء الحشد: أبناؤنا ضحوا ونحن نظلم.. وهذه أسباب تخوف النازحين من العودة إلى مناطقهم..! 

ال مضخة وال صنبور« .. ماء بطريقة 
العصور الوسطى في بغداد
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