
اعل��ن حمافظ النجف اال�رسف ل�ؤي اليا�رسي ان رئي�س 
ال�زراء حيدر العبادي امر بت�شكيل جلنة حتقيقية ح�ل 

تقليل احل�شة الكهربائية ملحافظة النجف اال�رسف 
اليا���رسي اك��د ان رئي�س ال���زراء وّجه بت�ش��كيل جلنة 
حتقيقي��ة لل�ق�ف عل��ى كيفية تقلي��ل جتهيز حمافظة 
.وا�ش��اف  الكهربائي��ة  بالطاق��ة  اال���رسف  النج��ف 
اليا���رسي " انن��ا يف ال�ق��ت ال��ذي نتقدم فيه بال�ش��كر 
واالمتنان اىل ال�ش��يد رئي�س ال�زراء لال�شتماع ل�ش�ت 

حك�مة النجف املحلية وابنائئها وع�شائرها بان�شاف 
املحافظ��ة بح�ش��ة الكهرباء، جن��دد تاأكيدن��ا القاطع 
مب�ش���ؤولية ال���زارة جت��اه ما ح�ش��ل من �ش���ء جتهيز 
بالطاق��ة ال�طني��ة ال��ذي انعك�س �ش��لبا عل��ى امل�اطن 
النجف��ي والزائري��ن الك��رام"، م�ؤك��دا ان املحافظ��ة ال 

تطالب �ش�ى بحقها مثل بقية املحافظات العراقية.
وكانت النائبة حن��ان الفتالوي،اكدت اكمال اإجراءات 
الفهداوي.وقال��ت  قا�ش��م  وزيرالكهرب��اء  ا�ش��تج�اب 
الفت��الوي يف بي��ان �ش��حفي اإن "اإجراءات ا�ش��تج�اب 
وزي��ر الكهرب��اء قا�ش��م الفه��داوي ت�ش��منت اج��راءات 

الت�اقيع املطل�بة مع االأ�ش��ئلة واالأ�ش��انيد وال�ثائق". 
وا�ش��افت اأنه��ا "بانتظ��ار ان حت��دد هيئ��ة الرئا�ش��ة 
م�عداً لال�ش��تج�اب". وكانت النائبة عن ائتالف دولة 
القان���ن، ع�اط��ف نعمة، ذكرت ال�ش��بت املا�ش��ي، ان 
امل�اطن الب�رسي يعاين اإجراءات تع�ش��فية بخ�ش����س 
مل��ف الكهرب��اء، م�ش��رة اإىل اأن ك��رة انقط��اع التيار 
الكهربائ��ي ه��ي و�ش��يلة ابت��زاز م��ن ال���زارة بحج��ة 
تطبيق قان�ن اال�ش��تثمار "اخل�شخ�شة"، وا�شفة وزير 

الكهرباء باأنه "طائفي".
واو�شحت اأن ال�شيا�شة التي ر�شمها ال�زير هي �شيا�شة 

غر مدرو�ش��ة، وجمي��ع اإج��راءات ال���زارة تطبق على 
املحافظات اجلن�بية ومنها تطبيق نظام اخل�شخ�شة، 
الذي مل يطبق على املحافظات الغربية،  وا�شفة ال�زير 
باأنه "طائفي" حي��ث اأفادت قائلة "وزير الكهرباء ه� 
وزي��ر طائف��ي وان��ا م���رّسة عل��ى كالمي حت��ى ل� مت 
انتقادي الين مل اق�شد اإثارة الفتنة الطائفية ولكن هذا 

واقع احلال"، على حد تعبرها.
م��ن جانب��ه طال��ب رئي���س جلن��ة الطاق��ة يف جمل���س 
حمافظة النجف �ش��عد احلار�س برفع برقية م�ش��تعجلة 
اىل رئي���س ال���زراء النقاذ حمافظ��ة النجف من الغنب 

الذي حلق بها من قبل وزارة الكهرباء وعدم جتهيزها 
بح�شتها الكهربائية ا�ش�ة ببقية املحافظات.

واته��م احلار�س وزير الكهرباء بالتاآمر على املحافظة 
التي ي�ؤمها ماليني الزوار �ش��ن�يًا ووج�د اعداد كبرة 
م��ن النازحني م��ن خالل حماولت��ه امل�ش��تمرة لتقليل 
�ش��اعات جتهي��ز املحافظ��ة ب�ش��تى الطرق ف�ش��اًل عن 
حرم��ان النج��ف وكرب��الء م��ن اال�ش��تفادة من حمطة 
ت�لي��د احليدري��ة الت��ي تربع��ت به��ا جمه�ري��ة ايران 
اال�ش��المية ملحافظتي النجف وكرب��الء ح�رساً .داعيًا 
ابن��اء املحافظ��ة اىل التكات��ف مع احلك�م��ة املحلية 

ورفع �ش���تهم �ش��د وزارة الكهرباء .  يف ال�شياق ذاته 
نا�ش��د امل�اطن�ن يف كربالء، امل�ش���ؤولني يف احلك�مة 
املحلي��ة باإيج��اد ح��ل �رسي��ع الزم��ة نق���س الطاق��ة 
الكهربائي��ة يف املحافظ��ة، يف حني اك��د م�اطن�ن ان 
مديري��ة �ش��يانة كرب��الء/ قطاع املركز، ال ت�ش��تجيب 
ل�ش��كاواهم لالعط��ال الت��ي حت��دث يف مناطقهم على 
الرغم من ت�قف عجالت ال�شيانة امام مبنى املديرية. 
واك��د م�اطن�ن، ان �ش��اعات القطع ارتفع��ت هذا الي�م 
ب�ش��كل كبر، عن ي�م ام�س، تزامنًا مع االرتفاع الكبر 

يف درجات احلرارة.
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بغ��داد ثائ��ر جبار  : و�ش��فت النائبة ع��ن ائتالف دول��ة القان�ن ع�ط��ف نعمة اأم�س 
االأربع��اء، التحال��ف ال�طني ب� امل�ش��تت وغر ق��ادر على اتخاذ ق��رارات حازمة امام 
امل�ش��اكل التي تع�ش��ف بالبلد من جراء تردده يف ق�ش��ايا اال�ش��تفتاء وامل�ؤمتر ال�ش��ني 
وغره��ا .وقال��ت نعمة يف ت�رسيح  ل� »اجل�رنال ني���ز« ان "التحالف ال�طني بكل احزابه 
وتياراته لي�ش��ت لديه م�اقف وا�ش��حة امام جمه�ره" . واأ�ش��افت ان "قادة التحالف ال�طني 
يعمل�ن وفق القناعات ال�شخ�ش��ية بعيدا عن امل�شاورة بينهم" مطالبة ب� "اإعادة هيكلة التحالف 
ال�طن��ي من جديد واالبتعاد عن املجامالت على ح�ش��اب ال�طن وامل�اطن". واأ�ش��ارت نعمة اىل ان 
"دولة القان�ن ت�شهد كذلك ت�شتتًا يف م�اقفها وال ي�جد م�قف ثابت لها، الفتة النظر اىل ان "طاوالت 
احل���ار الت��ي تعق��د لق��ادة التحالف مل ت�ش��ع حل�اًل حقيقية للم�ش��اكل وت�ش��حيح م�ش��اره" .  وتابعت ان 
"التحالف ال�طني يعي�س حالة من احلرج مع جمه�ره ب�شبب م�اقفه ال�شعيفة حيال امل�شاكل  التي تهدد 

امن  البلد منها ا�شتفتاء كرد�شتان وامل�ؤمترات التي تعقد للمعار�شة اإ�شافة اىل م�شكلة الكهرباء العقيمة" 

قبل اأ�ش��هر من بدء ال�ش��باق االنتخابي يف العراق، تل�ح يف االأفق 
ب���ادر خالف��ات �شيا�ش��ية داخ��ل الكت��ل واالأح��زاب الكب��رة، يف 
مقدمته��ا املجل�س االعلى اال�ش��المي بزعامة عم��ار احلكيم حيث 
اك��دت م�ش��ادر قيادية يف التحالف ال�طني ق��رب اإعالن عدد من 
قيادات "املجل�س" املن�ش��قة ت�ش��كيل حزب او تكتل �شيا�شي منفرد 

للدخ�ل يف االنتخابات.
وت�ش��تد اخلالفات بني ال�شيا�ش��يني مع ق��رب االنتخابات املقبلة، 
ل�ش��عي كل ط��رف للح�ش���ل على املزيد من املكا�ش��ب ال�شيا�ش��ية 
واملادي��ة، فه��ا ه��ي اخلالف��ات تع�ش��ف باملجل�س االأعل��ي الذي 
يتزعم��ه "عم��ار احلكي��م" ، حيث اأ�ش��فرت عن ان�ش��قاق القادة يف 
املجل�س "جالل الدين ال�ش��غر" و "باق��ر الزبيدي" و "عادل عبد 
املهدي" يف حني ت�ؤكد م�ش��ادر اخرى التحاق تقي امل�ىل بركب 

املن�شقني .
القيادي يف املجل�س االأعلى جالل الدين ال�ش��غر، اعلن ان�ش��قاقه 
ع��ن املجل�س بزعامة عمار احلكيم، م�ؤكدا اأن املجل�س ابتعد كثرا 
ع��ن امل�ش��ار احلقيقي الذي ُر�ش��م ل��ه �ش��ابقًا. ون�ه ب��اأن "خروج 
قي��ادات املجل�س كعادل عبد امله��دي وباقر جرب الزبيدي، جاءت 
ب�ش��بب �شيا�ش��ة املجل���س اجلدي��دة والت��ي دفعتن��ي للخ��روج من 

احلزب"
بدوره ك�ش��ف م�ش��در اخر ع��ن ان القيادي باملجل���س حممد تقي 
امل���ىل ق��د التحق باملن�ش��قني لي�ش��بح الع��دد 4 ، واأ�ش��اف” اإن 
االن�ش��قاق جاء نتيجة تهمي�ش��هم من قبل رئي���س املجل�س االأعلى 
عم��ار احلكيم وعدم اإ�رساكهم يف اتخاذ القرارات املهمة اخلا�ش��ة 
بالعم��ل ال�شيا�ش��ي، وقد رف�ش���ا التهمي�س واأعلن�ا ان�ش��قاقهم من 

املجل�س االأعلى .
كتل��ة امل�اط��ن نف��ت بدوره��ا وج���د ان�ش��قاقات داخ��ل املجل�س 
االعلى ، م�ؤكدة ان هناك اراًء متبادلة وب�شكل �رسيح بني اع�شاء 

املجل�س من باب )االختالف بالراأي.. ال يف�شد بال�د ق�شية( 
وقال النائب عن الكتلة ،حبيب الطريف، يف ت�رسيح ل�»اجل�رنال«  
اإن "املجل���س االعل��ى اك��ر انفتاحا م��ن االخرين ومن ث��م االراء 
�رسيحة فال ي�جد ان�ش��قاق بقدر ما هناك اراء متبادلة وحمرتمة 
، الفت��ًا النظ��ر اىل ان  ق�ش��ية ت�ش��كيل كيان��ات او ق�ائ��م حت��اول 
االن�ش��قاق عن املجل�س ال ا�ش��ا�س لها من ال�ش��حة، م�ش��را اىل اأن 
االراء الت��ي تطرح �رساحة ف�رست خط��اأً كما ان التحالف ال�طني 

م�ؤ�ش�شة قائمة بذاتها ال ي�ؤثر فيها تاأثر خارجي او داخلي". 
من جهته اأكد ائتالف دولة القان�ن ان هناك ت�جهًا كبراً من قبل 
الكثر من الكتل ال�شيا�ش��ية اىل تغير نهجها و�شخ�شياتها واالمر 
ال يقت�رس على املجل�س االعلى. وقال النائب يف االئتالف ورئي�س 
كتله م�ش��تقل�ن النيابية ،ط��ه الدفاعي، يف ت�رسيح ل�»اجل�رنال« 
اإن " ال��شع ال�شيا�شي اجلديد يف العراق بالتزامن مع االنتخابات 
املقبل��ة وت�ج��ه املجتمع وملله م��ن الق�ى ال�شيا�ش��ية امل�ج�دة 
حالي��ا وبع���س ال�شخ�ش��يات املتكررة ه� ال�ش��بب الرئي�ش��ي وراء 

ت�جه الكتل نح� االن�شقاق". 
واأ�ش��اف ، اأن " جميع الكتل ال�شيا�شية ولي�س فقط املجل�س االعلى 
�ش��يك�ن ت�جهه��ا املقب��ل تغير هذه ال�ج���ه التي م�ش��ت عليها 
مدة ط�يلة يف العملية ال�شيا�ش��ية، لذلك ا�شبحت بع�س اخلالفات 

والتط�رات يف اغلب االحزاب". 
وطال��ب النائ��ب ع��ن دول��ة القان���ن ب���رسورة" تغي��ر الربامج 
ال�شيا�ش��ية اخلا�ش��ة باالنتخاب��ات وتغي��ر �شخ�ش��ياتها وكذلك 
تغي��ر مر�ش��يحها باأنا���س يقبله��م املجتمع وهناك ت�ج��ه للكتل 
ال�شيا�ش��ية ولديه��ا برنام��ج تغي��ر �ش���اء يف الربنام��ج والعم��ل 
االنتخابي وتغير ال�ج�ه التي م�ش��ت عليها مدد ط�يلة او ب�شبب 
بالعمر او لك�نه مل يقدم �ش��يئًا يذكر كما �شيطال التغير منهجية 
بع���س االح��زاب، الفت��ا النظ��ر اىل جهل��ه ال�ش��بب الرئي�ش��ي وراء 

منا�شدة املجل�س االعلى اع�شاءه بالتغير".
التتمة يف ال�صفحة 2

اأّج��ل جمل���س حمافظ��ة الب���رسة جل�ش��ته الر�ش��مية 
االربعاء ب�ش��بب ع��دم اكتمال الن�ش��اب القان�ين يف 
ح��ني بني نائب رئي�س جمل�س حمافظة الب�رسة وليد 
كيط��ان ان هن��اك اخباراً غر ر�ش��مية تفيد بت�قيف 

رئي�س جمل�س حمافظة الب�رسة �شباح البزوين .
وقال " كيطان للج�رنال ني�ز ح�ش��ب املادة ٢٠ اذا 

مل يكتم��ل الن�ش��اب فان��ه يتم تاأجيل جل�ش��ة جمل�س 
املحافظة األغيت اجلل�شة ب�شبب عدم اكتمال الن�شاب 
القان���ين لع��دد االأع�ش��اء.وبني كيط��ان ان رئي���س 
جمل�س حمافظة الب�رسة �ش��باح الب��زوين كان لديه 
ا�ش��تدعاء م��ن قب��ل حمكم��ة النزاهة م��ش��حا "اننا 
�ش��معنا اخب��اراً بانه �ش��يتم ت�قيفه لك��ن اخلرب لي�س 
ر�ش��ميًا" م�شرا ان �شبب ا�ش��تدعائه من قبل النزاهة 

يتعلق باملادة ٣٠٧

ا�ش��تنجد احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ش��تاين بزعامة 
م�ش��ع�د بارزاين اأم�س االأربعاء ، ب� �رسورة التن�شيق 
الع�ش��كري م��ا بني حك�م��ة بغ��داد واالقليم ب�ش��كل 
م�شابه لتن�شيق امل��شل لدفع خطر داع�س عن ق�شاء 
ط�زخ�رمات��� يف حمافظة �ش��الح الدين باعتباره 

جزءاً من االقليم!. 
وقال��ت النائبة عن احلزب الدميقراطي الكرد�ش��تاين 
ا�ش���اق اجل��اف يف ت�رسي��ح ل��� »اجل�رن��ال ني���ز« 
ان"وج���د داع�س يف تلك املنطقة يهدد امن �ش��كان 
االإقليم وبقية املناطق املتاخمة للق�ش��اء، م�ش��ددة  
يف ال�قت ذاته على �رسورة اجراء تن�ش��يق ع�شكري 
م�ش��رتك ب��ني البي�ش��مركة والق���ات العراقي��ة لدفع 
خط��ر داع���س من تل��ك املناط��ق، واأ�ش��ارت اىل ان" 

ق�ات البي�ش��مركة تدفع ي�ميًا �شهداء ب�شبب هجمات 
داع�س االإرهابي املتكررة على الق�شاء". وعن م�شك 
الق�ش��اء بعد التحرير اأو�ش��حت اجلاف ان" القان�ن 
والد�ش��ت�ر العراق��ي يح��دد م�ش��تقبل تل��ك املناطق 
و�ش��مها اىل االإقليم اإ�شافة اىل دور امل�اطنني فيها 
". م��ن جانب اخر حذر ع�ش��� جلن��ة االمن الدفاع 
النيابي��ة حام��د املطلك اأم�س االأربع��اء ،من خط�رة 
ت�ش��عيد امل�ق��ف ب��ني املرك��ز واالقلي��م و وحت�له 
اىل ���رساع ".وق��ال املطل��ك ل��� »اجل�رن��ال ني���ز« 
ان" امل�ش��اكل اإن مل تعال��ج ف�ش���ف تتط�ر وتتح�ل 
اىل ���رساع م��ا ي�ش��ّعد من خط���رة ال��ش��ع، داعيا 
االأط��راف املتخا�ش��مة اىل تقدمي امل�ش��لحة العامة 
على امل�ش��الح ال�شخ�ش��ية واللج���ء اىل لغة احل�ار 
واالحتكام اىل الد�ش��ت�ر والقان�ن يف حل امل�ش��اكل 

العالقة بني االإقليم واملركز ". 

اكد م�شدر امني ان اجراءات عمليات بغداد هي من اأجل تاأمني العا�شمة 
وحماي��ة اهايل االنبار من دخ�ل عنا�رس ارهابية بحجة ك�نهم مدنيني 
ما ي�شيء اىل االهايل.  وا�شاف ان االجراءات ت�شر ب�ترة دقيقة وال غلق 
لل�شيطرة وان االثارة ب�شاأنها ال تخدم ال��شع االمني على االطالق، م�ؤكدا 
ان البع���س وهم قل��ة من ال�شيا�ش��يني يطبل�ن لت�ش���يه �ش��معتها لدوافع 
م�ش��ب�هة. معل�مات ا�ش��تخبارية اك��دت وج�د خمطط م��ن نتظيم داع�س 
امله��زوم الدخال انتحاريني اىل العا�ش��مة عرب املناف��ذ املحيطة ببغداد 
ومنه��ا �ش��يطررة ال�ش��ق�ر ،م�ش��رة اىل ان االجراءات املتخذة وامل�ش��ددة 
تاأتي يف اطار اف�شال امل�شاعي االرهابية لتحقيق اهدافها بقتل املدنيني
واك��د م�ش��در امن��ي ان هذه االج��راءات متك��ن عمليات بغداد م��ن تاأمني 

العا�ش��مة وحماي��ة اه��ايل االنبار م��ن دخ���ل عنا�رس ارهابي��ة بحجة 
ك�نهم مدنيني ما ي�شيء اىل االهايل.  وا�شاف ان االجراءات ت�شر ب�ترة 
دقيقة وال غلق لل�شيطرة وان االثارة ب�شاأنها ال تخدم ال��شع االمني على 
االط��الق، م�ؤك��دا ان البع���س وه��م قلة من ال�شيا�ش��يني يطبل�ن لت�ش���يه 
�ش��معتها لدوافع م�شب�هة. معل�مات ا�ش��تخبارية اكدت وج�د خمطط من 
تنظي��م داع�س املهز�ش���م الدخ��ال انتحاريني اىل العا�ش��مة عرب املنافذ 
املحيطة ببغداد ومنها �شيطرة ال�شق�ر ،م�شرة اىل ان االجراءات املتخذة 
وامل�ش��ددة تات��ي يف اطار اف�ش��ال امل�ش��اعي االرهابية لتحقي��ق اهدافها 
بقت��ل املدنيني، بدوره ك�ش��ف ع�ش��� جمل�س الن�اب ع��ن حمافظة االنبار 
ع��ادل خمي���س املح��الوي، اأم���س االربعاء، عن ا�ش��باب اخلل��ل واالرباك 
احلا�ش��لة يف �ش��يطرة "ال�ش��ق�ر "، منتقدا احلل�ل التي و�شعتها اجلهات 
امل�ش�ؤولة على ال�شيطرة. وقال املحالوي يف ت�رسيح ل� »اجل�رنال ني�ز« 

ان "جهات �شيا�ش��ية قدمت معل�مات خاطئة ومظللة اىل امل�ش���ؤولني يف 
قيادة عمليات �رسق االنبار  ما ادى اىل ح�ش���ل هذا اخللل واالرباك يف 

�شيطرة ال�شق�ر".
وا�ش��اف ان "امل�ش���ؤولني اخفق�ا يف و�شع حل�ل منا�ش��بة لهذه ال�شيطرة 
الت��ي ا�ش��بحت �ش��بيهة ب�"مع��رب رف��ح"، منتق��داً و�ش��ع �ش��يارات لنق��ل 
امل�اطن��ني م��ن ال�ش��يطرة اىل مدينة بغداد كاأح��د احلل�ل لهذه امل�ش��كلة. 
وبني ان هنالك اآليات متط�رة واجهزة ميكن و�ش��عها يف هذه ال�ش��يطرة 
وفت��ح اكر من منفذ لت�ش��هيل م��رور امل�اطنني بداًل ع��ن انتظارهم فيها 
ل�ش��اعات.واتهم املحالوي جهات �شيا�شية "ترفد امل�ش�وؤلني يف ال�شيطرة 
مبعل�م��ات خاطئ��ة ادت اىل ح�ش���ل مثل تل��ك االجراءات ال�ش��عبة على 
امل�اطنني"،م�ؤك��داً ان "تل��ك اجله��ات ترغ��ب بتق�ش��يم الع��راق باجت��اه 

االقاليم..، وهذا ما ال يطمح له كل عراقي".

حّم��ل جمل�س حمافظ��ة بغ��داد، املتجاوزين على �ش��بكات 
ت�زي��ع املياه م�ش���ؤولية ال�ش��حة يف املاء لل�ش��الح لل�رسب 
الت��ي تعانيه��ا مناطق عديدة يف العا�ش��مة.وقالت ع�ش��� 
املجل���س ج�ش���مة رحي��م يف ت�رسي��ح  ل� »اجل�رن��ال« انه 
"ا�ش��افة اىل التجاوزات على �ش��بكة الت�زيع، فان زيادة 
الطل��ب على املياه يف ال�ش��يف ادت اىل �ش��حته خ�ش��ش��ا 
يف املناطق النائية واالطراف"، وا�ش��افت  "�شعف جتهيز 
وزارة الكهرباء للم�ش��خات واملجمعات بالطاقة اثر �ش��لبا 

وت�شبب بانقطاع املاء عن تلك املناطق".
يف جان��ب اخر تت�ا�ش��ل االنتق��ادات لرتاج��ع اداء الطاقة 
الكهربائي��ة وزي��ادة م��دة االنقطاع��ات يف ح��ني تتع��ذر 
الكهرب��اء بقلة ال�ق�د وزيادة احلمل م��ن قبل امل�اطن يف 
ه��ذا الرتاجع وه� امر ي�ش��خر منه االخ��ر ويدع� اىل اقالة 

ال�زي��ر وامل�ش���ؤولني لرتاج��ع اداء الكهرب��اء من��ذ نح� 14 
عاما.  واتهم م�ش��در حك�مي يف ت�رسيح �ش��حفي تابعته 
اجل�رن��ال،  جه��ات "حك�مي��ة وحزبية" باأنه��ا تقف وراء 
بع���س ا�ش��حاب امل�ل��دات االهلي��ة و"حتم��ي ج�ش��عهم"، 
م�ؤك��دا ان تلك اجله��ات منعت اتخاذ االج��راءات القان�نية 
بح��ق 80 خمالف��ة م��ن قب��ل ا�ش��حاب امل�ل��دات، وذل��ك 
بالتزام��ن مع ارتف��اع درجات احل��رارة وانخفا�س جتهيز 
امل�اطن��ني بالتيار الكهربائ��ي. وقال "من خ��الل متابعة 
جمل���س حمافظ��ة بغ��داد خ��الل �ش��هر حزي��ران املا�ش��ي 
ارتفعت م�ؤ�رسات اأ�ش��حاب امل�لدات االأهلية يف بغداد غر 
امللتزمني بق�ان��ني املحافظة، اىل 80 خمالفة".واأ�ش��اف 
اأن "ا�ش��حاب امل�لدات رفع�ا ا�شعار االمبر ال�احد اىل 25 
األف دينار ، وبني اأن "احلك�مة املحلية نفذت القان�ن بحق 
املخالفني وه� حكم ال�شجن وغرامات مالية باال�شافة اىل 

الق�انني االخرى التي تطبق على املخالفني".

بعد خروج عدد من كبار قياداته التقليدية

المنشقون عن المجلس األعلى يشكلون تكتال سياسيًا واألحزاب »الكالسيكية« تنتظر »انشقاقات« مماثلة

»قميص عثمان« في سيطرة الصقور.. »أبواق« في األنبار تعزف نغمة تآمرية بحثًا عن اإلقليم 

الماء والكهرباء والمولدات األهلية تطيح بالخدمات في بغداد ومجلسها كالعادة يتهم المواطن بالتقصير!! 

مجلس البصرة يوقف جلسته بعد أنباء عن توقيف 
رئيسه من قبل النزاهة 

هذه حقيقتهم.. كردستان تطبل الستفتاء االنفصال 
وتستنجد ببغداد من خطر بقايا داعش 

بغداد - خاص 

بغداد- المحرر السياسي

البصرة- محمد الجابري 

بغداد ـ خاص  بغداد –هيفاء خضير

النجف- االء الشمري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

ياسر قاسم يكشف سبب اختياره
لنادي نورثهامتون

االتهامات الطائفية تطارد الفهداوي.. قطع »ممنهج« للكهرباء في النجف وكربالء المقدستين والعبادي يأمر بالتحقيق 

التلفزيون.. ما إيجابيات كثرة 
التعرض وسلبياتها على المجتمع؟

ً


