
�أن  �ُلكردي��ة  �ل�ش���ؤون  عل��ى  �أك��د مر�قب���ن ومطلع���ن 
�خلارط��ة �ل�شیا�شیة �جلديدة للتاأري��خ �ل�شیا�شي �لكردي 
�ملعا���ر �لذي تنازعته عل��ى �لثنائیة �شتك���ن �متد�د�ً 
جلبهتني �شیا�شیتني يف ظ��ل تخندقات ب�شاأن �ال�شتفتاء 
�لذي يطالب به رئی�س �القلیم م�شع�د بارز�ين وحزبه يف 

حني يتحفظ علیه بقیة �لطیف �ل�شیا�شي �لكردي .
ويرى �لنائب عن �ئتالف دولة �لقان�ن حممد �ل�شیه�د، 
�ن" م��ش���ع �ال�شتفت��اء يتقاطع مع �لقان���ن �لدويل".

وق��ال �ل�شیه���د يف ت�ريح ل��� »�جل�رنال نی���ز« �ن"  
�لقان���ن �ل��دويل يعط��ي ح��ق تقري��ر �مل�ش��ر لل�شع�ب 
�مل�شتعَم��رة، ومبا �ن �لكرد لی�ش���� م�شتعَمرين، وهم جزء 
م��ن �ل�شعب �لعر�ق��ي ف��اإن م��ش�ع �ال�شتفت��اء مب�جب 
�لقان���ن �ل��دويل غ��ر �شحی��ح ".و��ش��اف " مب�ج��ب 
�لد�شت�ر �لعر�قي فاإنه ال يعطي �لكرد حق تقرير �مل�شر 
�و �ال�شتفتاء �و �النف�شال النهم قررو� م�شرهم مب�جب 
د�شت���ر 2005 عندما �ر�دو� �ن يك�ن�� جزء�ً من �لعر�ق 
�لف��در�يل �مل�حد. �ذن ه� �شد �لقان�ن �لدويل و�لد�شت�ر 
�لعر�ق��ي ".وب��ني �ل�شیه���د " طامل��ا دع���ة �ال�شتفت��اء 

وردت على ل�شان م�شع�د �لبارز�ين غر �ل�رعي وكل ما 
ي�شدر عن غر �ل�رعي فه� غر �رعي �ي �ن �ال�شتفتاء 
غر �رعي،  طاملا �شدر من رئی�س �القلیم غر �ل�رعي 
".ون���ه بالق���ل مب��ا "�ن �ملجتم��ع �ل��دويل و�ل�اليات 
�ملتحدة و�الحتاد �الوروبي ودول �جل��ر متمثلة برتكیا 
و�ير�ن و�ش�ريا ف�شاًل ع��ن �حلك�مة �لعر�قیة و�لتحالف 
�لكرد�شت��اين �ملتمثل بالتغیر و�لكت��ل �لكردية �الخرى 
ر�ف�ش���ن لال�شتفت��اء لذ� تعّد �لدع���ة �ىل �ال�شتفتاء غر 
�رعیة وتتناق�س مع �لد�شت�ر �لعر�قي و�لقان�ن �لدويل 
"، م�شیفا �ن "�ال�شتفتاء مرف��س يف �القلیم فكیف يف 

بقیة �ملناطق �ملتنازع علیها مثل كرك�ك و�شنجار".
حمافظ��ة  جمل���س  رئی���س  ت�ريح��ات  وبخ�ش����س 
نین���ى ب�ش��ار �لكیكي �لت��ي �كد فیه��ا دعم��ه ال�شتفتاء 
�لك��رد و��شادت��ه ب�شجاعة �لبی�شمرك��ة يف حترير �طر�ف 
�مل��شل ق��ال �لقیادي يف �حل�شد �ل�شعب��ي كرمي �لن�ري 
يف  ت�ري��ح  ل� »�جل�رنال نی�ز« �ن "هذه �لت�ريحات 
مرف��ش��ة وبخ��الف �لد�شت���ر ويج��ب �ن يع���د رئی���س 
جمل�س حمافظة نین�ى �ىل �حلك�مة �ملركزية الن �المر 
خطر وال يجب �ن ي�رح من ذ�ته، ويجب �ملحافظة على 
وح��د�ت �مل��شل �الد�رية بعد نهاي��ة د�ع�س �الرهابي" 

.و��شاف "دور �لبی�شمركة يف �لتحرير ال يعني �لت�رف 
بخ��الف �لد�شت�ر و�ملطالب��ة باالنف�شال، ونحن ال ننكر 
جه���د �لك��رد يف �مل�شاركة بعملی��ات �لتحري��ر، و�المر 
مرف��س من قبل �جلمیع ".ويف �ل�شیاق ذ�ته قال �خلبر 
�المني عبد �لكرمي خلف يف ت�ريح ل� »�جل�رنال نی�ز« 
�ن " �ال�شتفت��اء يرع��اه �حلزب �لدميقر�ط��ي �لكرد�شتاين 
وم�شع���د ب��ار�ين فقط وه��� �حل��زب �ل�حی��د �ملتحم�س 
للق�شیة ب�شبب فقد�نه �ل�شلطة "،م�شیفا �ن " �شبب متديد 
والي��ة م�شع���د ب��ارز�ين وه��ذ� �لت�ش�ي��ق �لد�خل��ي لی�س 
ل��ه �ي قیم��ة قان�نی��ة وال �عتبارية ". وب��ني �ن "رئی�س 

�ل���زر�ء حی��در �لعبادي و�لربمل��ان �لعر�ق��ي و�الحز�ب 
�لكرد�شتانیة �علنت ع��دم �عرت�فها وغر م��فقة متاما" 
، م�شیفا" ال ت�جد قیمة لهذ� �ال�شتفتاء من جهة �القلیم 
و�لدول �ملحیطة به وكذلك �جلانب �لدويل ". ويف مقابل 
د�عم��ي �ال�شتفتاء هن��اك تخندق �آخر يتمث��ل يف حركة 
�لتغی��ر و�جلماعة �ال�شالمی��ة �لكرد�شتانیت��ني، لكنهما 
ال تعرت�ش��ان على ج�هر �ال�شتفتاء، بل تطالبان بدجمه 
م��ع �النتخاب��ات �أوتاأجیل��ه مل��ا بع��د ه��ذ� �ال�شتحقاق، 
م��ن دون ت�جی��ه �أن�شارهم��ا وقاعدتهم��ا �حلزبی��ة �ىل 

�لت�ش�يت ب�"ال"، حتى �الآن، جتنبًا التهامهم باخلیانة.
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ال�شتج��ب  م���ع��د�ً  ��شب�ع  كل  من  �خلمی�س  �ل��ن����ب،  جمل�س  ح��دد   : خا�س   - بغد�د 
ن�ر  �ردالن  �لربملانیة  �لنز�هة  وقال ع�ش� جلنة  �ملقبل.  �ب  �شهر  من  �بتد�ًء  �مل�ش�ؤولني 
�لدين ل� )�جل�رنال ( �إن “رئا�شة �لربملان �أنهت �الجر�ء�ت �خلا�شة باال�شتج��بات، وحددت 
ي�م �خلمی�س من كل ��شب�ع م�عد� لال�شتج��بات �بتد�ًء من �شهر �ب �ملقبل”، مبینا �ن “�ول 
�ن  هیئة  �ىل  ي�شار  �ل�شني.  �ل�قف  دي��ن  رئی�س  �شیلیه  ثم  ومن  �لتجارة  ب�زير  �شیبد�أ  ��شتج��ب 
�لنز�هة �علنت يف وقت �شابق من �لعام �جلاري �حالة 143 م�ش�ؤواًل كبر�ً، بینهم 16 وزير�ً �و من 
بدرجتهم �ىل �لق�شاء يف ق�شايا ف�شاد خالل �لعام �ملا�شي، ��شافة �ىل ��شرتجاع نح� ملیاري دوالر 
من �الم��ل �لعامة و��شد�ر 3198 �أمر قب�س ملتهمني بف�شاد ُنفّذ منها 836 �أمر�ً فقط. وكان رئی�س هیئة 
�لنز�هة ح�شن �لیا�ري ، قد ك�شف عن �حالة 8 وزر�ء حالیني و�شابقني �ىل �لنز�هة .وقال �لیا�ري ،�ن” 8 
وزر�ء حالیني و�شابقني �حیل�� �ىل �لنز�هة، بینهم وزير �لعدل �حلايل حیدر �لز�ملي، ووزير �مل��رد �ملائیة �ل�شابق 
ووزير �ل�شناعة يف عام 2016 حممد �شاحب �لدر�جي ووزير �لتجارة مال�س عبد �لكرمي ووزير �لكهرباء �حلايل ”.

“�طر�فًا  �أن  �الحد  �لعالق  علي  �ل�طني  �لتحالف  يف  �لقیادي  �كد 
دولیة و�إقلیمیة تقف خلف �ملخططات �لتي ترمي �إىل �إحد�ث ف��شى 

عارمة يف �لعر�ق بعد هزمية د�ع�س من �مل��شل “.
وقال �لعالق يف ت�ريح  ل� »�جل�رنال نی�ز« �ن ”�ملر�قد �ملقد�شة 
�لعر�قیني  نف��س  يف  خ�ش��شیة  لهم  �ل�شی�شتاين  و�ل�شید  و�ملر�جع 
مبختلف ط��ئفهم و�نتماء�تهم، لكن �جلی�ب �لد�خلیة ما ز�لت تهدد 
يف  ع�شكريا  د�ع�س  نهاية  من  بالرغم  عامة  ب�ش�رة  �لعر�ق  �من 
�لعر�ق. بدورها �كدت �و�شاط �شیا�شیة و�منیة ودينیة يف �لنجف �ن 
حماوالت د�ع�س ال�شتهد�ف �ملرجعیة �لدينیة و�ملر�قد �ملقد�شة يف 
م�شرة  �شت�شتمر،  �الخرى  �ملحافظات  يف  �ملر�قد  وبقیة  �ملحافظة 
�ىل �ن �حلفاظ على �من �ملحافظة مره�ن بیقظة �جلهات �المنیة 
بت�شلیم  �الح��د،  ن����ب،  طالب  حني  .يف  معها  �مل��طنني  وتعاون 
�مللف �المني للمر�قد �ملقد�شة  و�ملرجعیة �لدينیة �لعلیا �ىل �حل�شد 
�ل�شعبي، حمذرين من  �خلاليا �لنائمة ونف�ذها يف �لعر�ق وذلك بعد 
�لك�شف عن خمطط �رهابي يعّد �الأخطر يف تاريخ �لعر�ق ال�شتهد�ف 
مر�قد �الأئمة �الأطهار يف �لنجف وكربالء و�شامر�ء وم�شجد �لك�فة 

ومنزل �ملرجع �الأعلى �ل�شید علي �حل�شیني �ل�شی�شتاين .
"تنظیم  �ن  للج�رنال  �لدينیة  �ملرجعیة  من  مقرب  م�شدر  وقال 
و�ر�شاد  وعلم  حیاة  فیه  ما  كل  ي�شتهدف  �ن  منه  مت�قع  د�ع�س 
من  هي  باعتبارها  �مل�شتهدفني  �ول  �لدينیة  و�ملرجعیة  للنا�س، 
�ملحافظات  جمیع  و�حتالل  بالت��شع  �لتنظیم  م�روع  �حبطت 
�لعر�قیة ". و�كد �ن "�ملرجعیة �لدينیة منذ �شق�ط �لنظام �ل�شد�مي 
تیار�ت  منها  متعددة  جهات  من  متكررة  لتهديد�ت  معر�شة  وهي 
دينیة منحرفة وهي �الن تن�شط مب�شمیات خمتلفة منها جماعات ) 
�لیماين و�ملهدي ون��ب �المام �ملهدي و�لنقباء �الثني ع�ر ( وهي 

حركات �شالة م�شلة هدفها �الول ��شتهد�ف �ملرجعیة �لدينیة " 

�لعبادي للج�رنال  من جانبه ذكر �خلبر �المني يف �لنجف نعمة 
�ن "جزء�ً مهمًا من ��شرت�تیجیة �لتنظیمات �الرهابیة ه� ��شتهد�ف 
�م  �قت�شادية  �م  ع�شكرية  �الهمیة  هذه  كانت  �ش��ء  مهمة  مناطق 

�منیة �م ذ�ت �عتبار معن�ي ".
و�أ�شار �ىل �ن "�ملدن �ملقد�شة و�لرم�ز �لدينیة �حد �هم �الهد�ف �لتي 
نفذت مثل  �ن  و�شبق  �الرهابیة يف ح�شاباتها،  �لتنظیمات  ت�شعها 
�ل�شابقة و�جلبهات  " �ملعارك  "م�ؤكد� �ن  هذه �الهد�ف ب�شكل كبر 
خففت  رمب��ا  �ل�شابقة  �ملرحلة  يف  �لتنظیمات  ه��ذه  ��شغلت  �لتي 
�ل�شغط على هذه �ملناطق وخلقت ج��ً من �المان "و�و�شح �لعبادي 
�ن "هذه �لتنظیمات �الرهابیة، لديها �لبعد �لطائفي و�ملذهبي قائم 
وكبر، وهذ� �ال�شتهد�ف يف �شیاقه �لطبیعي حتى و�إن مت �حباط هذه 

�ال�شتهد�فات، فمن �ملت�قع �نها تت�شاعد وبا�شكال خمتلفة "
�ىل ذلك حذرت �للجنة �المنیة يف حمافظة �شالح �لدين من تهديد 

قائم ال�شتهد�ف مرقد �المامني �لع�شكريني "ع".
وحذر رئی�س �للجنة �المنیة يف جمل�س حمافظة �شالح �لدين جا�شم 
و�لدور  ل�شامر�ء  �ل�رقیة  �جلهة  يف  "د�ع�س"  وج�د  بان  �جلبارة 
و�لعلم ه� �الخطر من ن�عه يف �ملحافظة، ��شافة �ىل �جلهة �ل�رقیة 
ملحافظة �شالح �لدين �بتد�ًء من �ل�شاحل �الي�ر �ىل حدود �لزركة. 
�ل��ش�ل �ىل  �مل��شل كیف ميكن  �نه بعد حترير  وت�شاءل �جلبارة، 
مع  �حلدودية  و�ملنافذ  للعر�ق  و�لغربیة  �لغربیة  �ل�شمالیة  �حلدود 
�ش�ريا و�الردن،و�لعدو يف �شمال دياىل و�شمال �رق بغد�د وجن�ب 
�لعدو  �أن  م�شر�ً�ىل  منطقة خمم�ر؟  �ىل  �متد�د�ً  �لدين  �رق �شالح 
�ن يك�ن  �لع�ر�ت فكیف ميكن  و�أعد�ده ال تتعدى  �ذ� كان �شعیفًا 
يف  �لع�شكريني  �المامني  مرقد  با�شتهد�ف  �خل��رق  ه��ذ�  مب�شت�ى 
�شامر�ء يف حماولة العادة �لعر�ق �ىل �لطائفیة من جديد، خ�ش��شًا 
�ىل  �لت�شلل  من  متكن��  من  وج�د  عن  م�ؤكدة  معل�مات  ت��فر  مع 
�شف�ف �لق��ت �المنیة و�حل�ش�د ومن دخل مع �لنازحني من دون 

�ن ُيك�شف �أمرهم.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شف م�شدر مقرب من �لتیار �ل�شدري عن �أن ثالثة 
�أ�شباب تقف ور�ء زيارة مقتدى �ل�شدر �ملفاجاأة �ىل 
�ل�شع�دي��ة .وق��ال �مل�ش��در ل�")جل�رن��ال( �ن " من 
��شب��اب زي��ارة �ل�ش��در �ىل �ل�شع�دية ه��� �ن �ل�شید 
مقت��دى د�ئم��ا م��ا ي�ؤك��د خ��الل بیانات��ه وبر�جمه 
�ن �ل�شب��ب �اله��م ملا مر ب��ه �لعر�ق م��ن حروب ه� 
نتیج��ة �لتفرقة �لتي وّلدت �ر�ع��ات �شیعیة �شنیة، 
ولذلك م��ر�ر� يدع� �ىل ���رورة �ل�ح��دة ".و�و�شح 
�مل�ش��در �ن " �ل�شبب �لثاين له��ذه �لزيارة �ملفاجئة 
ه��� للمطالبة ببناء مر�قد �ئمة �لبقیع يف �ل�شع�دية 

"،م�ش��ر�ً �ىل �ن " �ل�شبب �لثالث ه� ت�جیه �لدع�ة 
�لر�شمی��ة من قب��ل �ل�شع�دية �ىل �ل�شی��د مقتدى ومت 
تاأجی��ل �لزي��ارة حل��ني حل���ل م��شم �حل��ج لی�ؤدي 
�ل�شید فري�شة �حلج �ثناء زيارته �لر�شمیة لل�شع�دية 
".وبني �مل�شدر �ن " �ل�شید مقتدى قبل ت�جهه �ىل 
�ل�شع�دي��ة �ك��د �ن زيارت��ه لی�شت لغر���س حتركات 
�شیا�شی��ة، لكنه يف �ل�قت ذ�ت��ه �شرد على �ي �ش�ؤ�ل 
�و ��شتف�ش��ار �شیا�ش��ي ي�ج��ه �لی��ه من قب��ل �جلانب 
�ل�شع���دي "م�ؤك��د� �ن " �ل�شید مقت��دى عندما ت�جه 
ل��ه دع�ة ر�شمیة من قبل �لدول، فاإنه غالبًا ما يلبي 
ه��ذه �لدع��ت حت��ى و�إن كان �جلانب �ل��ذي يدع�ه 

لی�س على ت��فق معه ".

ك�شف رئی���س هیئة ��شتثمار �لنج��ف �رغام كیك� 
ع��ن �شح��ب �ك��ر م��ن 30 �ج��ازة ��شتثماري��ة م��ن 
م�شاري��ع متلكئ��ة يف قطاع��ات خمتلف��ة م�ؤك��د�ً �ن 
�لهیئ��ة م�شتم��رة باإج��ر�ء�ت �شح��ب �ج��از�ت �خرى 
خ��الل �مل��دة �ملقبلة .وق��ال كیك��� ل�)�جل�رنال( �ن 
" 30 �جازة ��شتثمارية �ُشحبت من �مل�شاريع �لتي 
تل��كاأ ��شحابه��ا يف �جنازه��ا وف��ق �ل�ق��ت �ملحدد 
يف قطاع��ات �ل�شكن و�ل�شیاحة و�لتج��ارة و�لرتفیه 
".و��ش��اف �ن "�جر�ء�ت قان�نیة مت �تخاذها بحق 
�مل�شتثمري��ن �ملتلكئ��ني ��شافة �ىل �شح��ب �الجازة 

منه��ا فر���س غر�مات مالی��ة ".مبین��ا �ن " �جاز�ت 
�خ��رى قید �ل�شحب خ��الل �ملدة �ملقبل��ة بعد �كمال 
�الج��ر�ء�ت �خلا�شة ب�شحب �الج��ازة ".و��شار كیك� 
�ىل �ن " �شب��ب تلك���ؤ �مل�شاريع يع���د �ىل عدم جدية 
�لبع���س  ل��دى  �مل�شتثمري��ن وقل��ة �خل��ربة  بع���س 
�الخر يف جم��ال �ال�شتثمار م��ا ي�قعهم يف م�شاكل 
مالی��ة متنعهم م��ن �كمال �مل���روع ".د�عیا جمیع 
�مل�شتثمري��ن ورج��ال �العم��ال �ىل �ال�شتثم��ار يف 
�لنج��ف، كم��ا دعا كیك��� �مل�شتثمرين �لذي��ن ُمنح�� 
�ج��ازة ��شتثمارية �ىل �ال���ر�ع يف تنفیذ �مل�شاريع 
يف �ل�ق��ت �ملح��دد و�اللت��ز�م باملخطط��ات �ملتفق 

علیها يف �مل�روع .

�عل��ن �آم��ر ف���ج �شق�ر �ل�شح��ر�ء يف حمافظ��ة �النبار �ن مع��ارك تطهر 
�ملناط��ق �لغربیة م��ن تنظیم د�ع���س �الرهابي �شتك�ن م��ن ثالثة حماور 
رئی�شی��ة م��ن منفذ �ل�لی��د بني �لع��ر�ق و�ش�ريا ومن حم���ر هیت وحديثة 
غرب��ي �النب��ار . وقال �لعقید �شاك��ر عبید �لري�شاوي ملر��ش��ل )�جل�رنال(، 
�ن" عملی��ات تطه��ر ق�شاء �لقائم ور�وه وعنه غرب��ي �النبار من عنا�ر 
تنظیم د�ع�س �الرهابي م��ن ثالثة حماور رئی�شیة وبدعم طر�ن �لتحالف 

وم�شاركة جمیع �لق��ت �لع�شكرية".
و��ش��اف �ن" �لعملی��ة �شتنطل��ق قريبًا بعد �ع��الن �شاعة �ل�شف��ر من قبل 
رئی���س �ل�زر�ء حیدر �لعبادي و�ملح�ر �الول �شیك���ن من منفذ �ل�لید مع 

�لع��ر�ق و�ش�ريا �ىل عمق مناطق ق�شاء �لقائ��م و�ملح�ر �لثاين من ق�شاء 
هیت �ىل حم�ر ق�شاء ر�وه �ل�شمايل".

و��ش��ار �لري�ش��اوي �ىل �ن" �ملح�ر �لثال��ث �شیك�ن من ق�ش��اء حديثة �ىل 
ق�شاء عنه ور�وه مع قطع خط�ط �مد�د�ت تنظیم د�ع�س بني �لقائم ور�وه 
حتدي��د� و�شتك���ن �ملعركة �لنهائیة عل��ى �حلدود �لعر�قی��ة �ل�ش�رية وهي 
�حلا�شمة". وتابع �لري�شاوي �ن" قطعات �جلی�س و�ل�رطة و�ف��ج �لط��رئ 
و�لفرقة �ل�شابعة و�الوىل وعملیات �جلزيرة وحر�س حدود �ملنطقة �لثانیة 
و�ف����ج مقاتل��ي �حل�ش��د �لع�شائ��ري �شینف��ذون عملیات حتري��ر و�قتحام 
�ملناط��ق �لتي حتت �شیطرة د�ع�س �الرهابي مع فتح معابر ومنافذ �خالء 
للمدنی��ني". �ىل ذل��ك ك�شف م�ش��در �مني يف قیادة عملی��ات �رق �النبار 
�ن ق��ت��ه �غلق��ت ع��دد�ً من مد�خ��ل مناطق �لفل�ج��ة لتفتی�شه��ا بحثًا عن 

مطل�ب��ني وخمابئ لال�شلحة وق��ال �مل�شدر ملر��شل �جل�رن��ال �ن �لق��ت 
�المنیة من �جلی�س و�ل�رطة و�ف��ج �لط��رئ نفذت عملیة تفتی�س ملناطق 
حي نز�ل وجبیل و�ل�شهد�ء بحثا عن مطل�بني وخمابئ لال�شلحة .و��شاف 
�ن �لق����ت �المنیة �شتعید فت��ح �ملناطق خالل �ل�شاع��ات �لقلیلة �ملقبلة . 
�ىل ذل��ك ك�شف م�شدر �مني م�ش���ؤول يف قیادة عملیات �جلزيرة مبحافظة 
�النب��ار، �الحد، عن و�ش�ل معاون رئی�س �ركان �جلی�س �لفريق �لركن عبد 
�الم��ر يار �هلل �ىل قاعدة عني �ال�شد �جل�ية غرب��ي �النبار .وقال �مل�شدر 
ملر��ش��ل �جل�رنال نی�ز �ن ي��ار �هلل و�ل�فد �لع�شك��ري �ملر�فق له �جتمع�� 
حلظ��ة و�ش�لهم �ىل قاعدة عني �ال�شد م��ع �لقطعات �لع�شكرية يف �النبار، 
لالطالع على �مل�قف �المني يف �ملناطق �لغربیة �ملحررة و�ال�شتعد�د�ت 

�جلارية لتحرير مدن �عايل �لفر�ت . 

يتح���ل �لقان�ن عند �مل�ش�ؤولني يف �لنا�رية �ىل �أد�ة لتنفی��ذ م�شالح �شخ�شیة �شیقة ويتهم عدد 
م��ن �أع�شاء جمل�س حمافظة ذي قار باالإ�شاف��ة �ىل م�ش�ؤولني باملحافظة بال�شعي لتح�يل �أر��شي 

�لدول غر �مل�شجلة �ىل ملكیة خا�شة وبیعها باأ�شعار مرتفعة .
ويق�ل م�شدر يف حمافظة ذي قار للج�رنال �ن قطعة �الر�س م�شاحة 200 مرت مربع يبلغ �شعرها 
م��ا يق��ارب �ملئة ملی���ن دينار ويف عدد من �ملناط��ق يرت�وح �شعرها ما ب��ني 30 �ىل 50 ملی�ن، 
ويق���م �مل�ش�ؤل���ن يف �ملحافظ��ة بتح�يله��ا �ىل �ر�س �شكنی��ة متجاوز علیها وف��ق �ملادة 25 من 
�لقان�ن �خلا�س بالتجاوز، و�لذي ين�س على بیع �الأر�س �ملتجاَوز علیها ل�شاحب �لتجاوز �رط، 
�أن تك�ن عائدة �ىل �لبلدية وبال�شعر �حلقیقي .وي�شر �مل�شدر �ىل �ن هذه �الر��شي ال تباع ب�شعرها 
�حلقیقي بل باتفاق مبطن يتم �لتحايل فیه على �لقان�ن بني �مل�ش�ؤلني و�ملتجاوزين على �الر�س. 
وتتهم ع��ئل من �شهد�ء �حل�شد �ل�شعبي عدد�ً من �مل�ش�ؤولني يف حمافظة ذي قار بت�شلم قطع �أر��شي 

ومتلیكها لغرهم يف وقت متنحهم �حلك�مة �ملحلیة �ر�شي متجاوز علیها. 
مدي��ر مكتب هیئة �حل�شد �ل�شعبي يف �ملحافظ��ة ح�شني �ل�شطري ذكر للج�رنال، "�ن ع��ئل �ل�شهد�ء 
و�جلرح��ى مل يح�شل�� على ��شتحقاقاتهم طیلة �ملدة �ملا�شی��ة من خالل �شیا�شة �ال�شتخفاف �لتي 
تتعام��ل بها د�ئرة بلدية �لنا�ري��ة"، وذكر �ن "�مل�ش�ؤولني يف �لنا�رية �ش��ادرو� با�شم �لقان�ن 

مئات �لقطع �ملتمیزة ومنح�نا �ر�شي باأ�شعار زهیدة جد�ً". 

بعد إحباط أكبر هجوم استهدف السيستاني وأماكن مقدسة 

ضلوع دولة إقليمية بمخطط استهداف المراقد والمراجع .. الحشد يطالب بتسلم حمايتها تفاديًا للفتنة

حدث بال حرج.. عمليات األنبار تعلن خطة تحرير غربي المحافظة »السرية« للقضاء على داعش!

فضيحة في الناصرية.. المسؤولون يتسابقون على نهب أراضي الدولة بأسعار بخسة وال رادع لهم!!

ما هي األسباب الثالثة وراء زيارة الصدر المفاجأة  
إلى السعودية؟

30 مشروعًا متلكئًا في النجف وحكومتها المحلية 
تتحدث عن فرص للمستثمرين!!

األنبار- عمر الدليمي

بغداد ـ عمر عبد الرحمن 
النجف - آالء الشمري

بغداد- خاص

النجف - خاص

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد- هيفاء القره غولي 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

اتحاد الكرة يدرس تحديد 
 سقف رواتب المحترفين

معارضو بارزاني يبدأون حملة »ال« لالستفتاء وغضب من تأييد رئيس مجلس نينوى له وتجاهله دماء الحشد والجيش!

ماذا بعد العقوق بها.. حقوق 
الوالدين بين الضياع والعطاء

ّ


