
ت�س��هد حمافظ��ة �لب���رة �أزم��ة �سيا�س��ية حتول��ت من 
�لق�س��اء و�لت�س��هري ع��ر  �أروق��ة  �إىل  د�خ��ل �ملجل���س 
و�س��ائل �لتو��سل �الجتماعي, وكان ��س��تدعاء �لنز�هة 
�لب��زوين  لرئي���س جمل���س حمافظ��ة �لب���رة �س��باح 
�ل���ر�رة لن�س��وب خالف��ات ب��ن كتلتي دول��ة �لقانون 
�لت��ي ينتمي لها رئي���س �ملجل�س وكتل��ة �ملو�طن �لتي 
ينتم��ي لها �ملحافظ. وجاءت ق�س��ية ت�ريب ت�س��جيل 
�س��وتي ملحاف��ظ �لب�رة يتح��دث فيها عن م�س��اريع 

تتعلق ب�ر�ء �لطاقة �لكهربائية لتنت�ر على �س��فحات 
�لعر�قي��ة  �الع��الم  وو�س��ائل  �الجتماع��ي  �لتو��س��ل 
بحم��الت كبرية فيها عناوي��ن وتبادل لالتهامات بن 
كتلتي دولة �لقانون �لتي يرت�أ�سها نوري �ملالكي وبن 

كتلة �ملو�طن �لتي يرت�أ�سها �ل�سيد عمار �حلكيم 
وي�س��تغرب �سيا�س��يون وحملل��ون م��ن توتر �الو�س��اع 
ب�س��كل كبري, يف حن �س��هدت �لب���رة يف �لوقت ذ�ته 
تظاهرة للع���ر�ت من �ملوؤيدين لرئي�س �ملجل�س, حيث 
طالبو� يف تظاهرة �مام �حدى حماكم �لب�رة باطالق 
�ر�ح �لب��زوين, بينما ي��رى بع�س �ملحللن و�ل�س��ارع 

�ملحلي �ن ما يح�س��ل هو عبارة عن طبخة �سيا�سية قد 
تطيح مبن�سبي �ملحافظ ورئي�س �ملجل�س .

وك�س��ف ع�س��و جمل�س حمافظة �لب���رة ورئي�س جلنة 
�لرقاب��ة �ملالي��ة يف جمل�س �ملحافظة �حمد �ل�س��ليطي 
ع��ن قيام �لنائ��ب �الول ملحافظ �لب���رة حممد طاهر 
�لتميم��ي ب�س��حب توقيع��ه من م���روع ���ر�ء �لطاقة 
�لكهربائية, مبينا �ن هناك كتابًا ر�سميًا ُوّجه من قبل 
نائب �ملحافظ �ىل �ملحافظ يت�سمن رفع توقيع �لنائب 
�الول م��ن حم�ر م�روع ���ر�ء �لطاق��ة �لكهربائية, 
وتاأت��ي ه��ذه �لتطور�ت بع��د رف�س �ع�س��اء يف جمل�س 

�ملحافظة �لت�س��ويت على م�روع �ر�ء �لطاقة, بينهم 
رئي���س جلنة �لرقابة �ملالية, �لذي عّد �المر فيه ف�س��اد 

و��سح وهدر للمال �لعام .
م��ن جانب��ه عّد حماف��ظ �لب�رة ماج��د �لن�ر�وي يف 
بيان �س��حفي تلقت �جلورنال ن�سخة منه �ن "�لت�سجيل 
�ل�س��وتي �ل��ذي ُب��ث وفيه �س��وته مفرك, �له��دف منه 
�لت�س��قيط �ل�سيا�س��ن" معرب��ا يف �لوق��ت نف�س��ه ع��ن 
"تفاجئه من �سدور بيان من قبل رئي�س �لوزر�ء حيدر 
�لعب��ادي حول رف�س م�روع �ر�ء �لطاقة �لكهربائية 
وحتوي��ل �ملل��ف �ىل �لنز�ه��ة لوجود �س��بهات ف�س��اد", 

مبين��ًا �ن "�مل���روع مت تقدمي��ه باال�س��ل �ىل رئي���س 
�ل��وزر�ء خالل �جتماع م�س��رتك مع �للجنة �لتن�س��يقية 
�لعلي��ا للمحافظ��ات وجلن��ة �لطاق��ة �لوز�ري��ة بتاريخ 
26/4/2017 و�لذي كان خم�س�سًا مللف �لكهرباء, 
وطلبن��ا يف وقتها ت�س��كيل جلن��ة حتقيقية ح��ول ملف 
���ر�ء �لطاق��ة يف �ملحافظ��ة و�ل��ذي ُعّط��ل يف جمل�س 
�ملحافظ��ة الأكرث من ثالثة ��س��هر مبرر�ت غري مقبولة 
وت��ورط بع���س �مل�س��وؤولن يف ه��ذ� �مللف ومل ت�س��كل 

�للجن��ة حت��ى �الن" .
ويق��ول رئي�س �ملجل�س �ل�سيا�س��ي �ملحلي يف حمافظة 

�لب���رة جن��اح �ل�س��اعدي للجورن��ال �ن "ما يح�س��ل 
حالي��ا من �جو�ء �سيا�س��ية م�س��حونة ال ي�ر" مبينا �ن 
"�ملجل�س �ل�سيا�س��ي �سعى يف �س��هر رم�سان �ملا�سي 
للقي��ام مبب��ادرة لغر���س �لتهدئ��ة ومت ��س��د�ر بي��ان 
�له��دف منه �ن تعم �لتهدئة ملا يح�س��ل من ت�س��نجات 
وت�ريحات يف �ملحافظة كما كانت �ملبادرة بذهاب 
�ملجل�س �ل�سيا�س��ي �ىل رئي�س جمل�س حمافظة �لب�رة 
و�ىل حماف��ظ �لب���رة لغر���س مّل �س��مل هذين �خلطن 
و�جللو�س حول طاولة و�حدة والقى �ملقرتح قبواًل من 

�لطرفن". 

وانتهى داعش في الموصل.. القوات األمنية تعلن التقاءها في نقطة التماس على ضفة نهر دجلة
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بغ��د�د - فاطم��ة عدنان: �أجن��زت �لقو�ت �المني��ة �لعر�قية حترير �جلان��ب �المين من 
مدينة �ملو�سل بو�سولها �ىل �ل�سفة �لثانية من نهر دجلة وحتقيق �لتما�س مع �لقو�ت 

�الخرى �ملوجودة هناك.
وق��ال م�س��در يف �لفرقة �ملدرعة �لتا�س��عة م��ن �جلي�س �لعر�ق��ي �ن قو�تنا �جن��زت �ملهام 
بالتع��اون م��ع قو�ت مكافحة �الهاب و�نهت �ي وجود للتنظي��م �لذي هربت �خر عنا�ره عر 
دجلة �ال �نها وقعت بن ��س��ري وقتيل. وكانت قيادة �لعمليات �مل�س��رتكة �كدت قرب �نهاء �ملهمة 
بع��د مط��اردة فلول د�ع�س يف �المتار �الخرية من �ملدينة �لتي �حتلها �لتنظيم �الرهابي يف حزير�ن 
م��ن عام 2014 . خلية �العالم �حلربي �علنت تفا�س��يل �لتط��ور�ت �الخرية يف �ملدينة �لقدمية .وقالت 
يف بي��ان �طلع��ت عليه ل�»�جلورن��ال « �نه مت ” رفع �لعل��م �لعر�قي عند �لتقاء �لقو�ت �المنية �لبا�س��لة يف 
�سفاف نهر دجلة ” م�سرية �ىل �ن “ما تبقى هو  640 م طول مبحاذ�ة �لنهر بن �جل�رين و�لعمق 220 م...
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�س��دمة �خ��رى يتلقاها رئي���س �قليم كرد�س��تان م�س��عود بارز�ين 
�لذي يريد منذ مدة طويلة �النف�س��ال عن �لدولة �لعر�قية وت�س��كيل 
"�لدول��ة �لكردي��ة" �لت��ي يحلم بها من��ذ �مد طوي��ل, لكنه يو�جه 
�النق�س��امات �لو��س��حة يف �س��فوف �الحز�ب �لكردية �ل�سيا�س��ية, 
ويرف�س بع�س �لكرد ت�سكيل دولة كردية "خوفًا" من ديكتاتورية 
ب��ارز�ين كان �خرها �نقالب حزب �لرئي�س �ل�س��ابق جالل طالباين 
�لذي و�سع �روطًا تعجيزية للمو�فقة على �جر�ء�ت "�ال�ستفتاء"

فقد �كد ع�س��و �ملكتب �ل�سيا�س��ي يف �الحتاد �لوطني �لكرد�ستاين, 
رفع��ت عب��د �هلل, , �ن �ي ع�س��و يف �الحت��اد �سي�س��ارك يف جلن��ة 
�ال�س��تفتاء ميثل نف�س��ه فقط, مبينا �ن �الحتاد ل��ن يلتزم باأي قر�ر 
ي�سدر من �الجتماع. وقال يف حديث �سحفي �نه "يف �آخر �جتماع 
ل��ه, طال��ب �ملجل���س �لقي��ادي يف �الحت��اد �لوطن��ي �لكرد�س��تاين 
بتفعي��ل برمل��ان كرد�س��تان و�ن ينظ��م قانون �ال�س��تفتاء من قبل 
�لرملان بغية نيل �ال�ستقالل". وتابع "يف حال م�ساركة �ي ع�سو 
قيادي يف �الحتاد �لوطني يف جلنة �ال�س��تفتاء فاإنه �سيمثل نف�سه 
فقط ولن ميثل �الحتاد, ولن يلتزم �حلزب باأي من قر�ر�ت �للجنة".
يف ه��ذه �الثن��اء ويف تط��ور مفاج��ىء يتوج��ه �لرئي���س �ل�س��ابق 
جلمهورية �لع��ر�ق جالل طالباين, �ىل �لعا�س��مة �الير�نية طهر�ن 
�ال�سبوع �ملقبل, يف �ول زيارة ر�سمية يقوم بها بعد متاثله لل�سفاء 
من وعكته �ل�س��حية �لتي �أمّلت به منذ عام 2012. وبح�سب موقع 
ح��زب �الحتاد �لكرد�س��تاين �ل��ذي يتزعمه طالباين, ف��اإن "�الخري 
�سيتوجه �ال�س��بوع �ملقبل �ىل �ير�ن يف زيارة ت�ستغرق عدة �يام". 
وبن �ملوقع �ن "زيارة �لرئي�س �ل�س��ابق �ىل طهر�ن تاأتي يف �طار 

دعوة ر�سمية مت �العد�د لها م�سبقا". 
وعل��ق �أئت��الف دول��ة �لقان��ون �ل�س��بت ب�س��اأن �لزي��ارة �ملرتقب��ة 
لرئي���س �جلمهورية �ل�س��ابق "ج��الل �لطالباين" �ىل �ي��ر�ن, باأنها 
خطوة باالجتاه �ل�س��حيح.بدوره قال  �لنائب يف �الئتالف ,حممد 

�ل�س��يهود, يف ت�ري��ح ل�»�جلورنال« �إن "�لتحدي��ات �لتي تو�جه 
�قلي��م كرد�س��تان من ج��ر�ء حتّكم �ال���رة �حلاكم��ة و�لتي تفردت 
بال�س��لطة ومب�س��تقبل �القلي��م وثرو�ته �أدت �ىل �ن ين��ري �لرئي�س 
�ل�س��ابق ج��الل طالباين �لذي له مو�قف وطني��ة م�رفة �ىل زيارة 

�ل�سقيقة �ير�ن خالل �اليام �ملقبلة". 
و�أ�س��اف �ل�س��يهود, �أن " �لزي��ارة �س��تهدف �ىل �لتباح��ث ب�س��اأن 
�ال�س��تفتاء �ملزم��ع عق��ده مطلع �يل��ول �ملقب��ل, مطالب��ا �ن ياأخذ 
�لطالب��اين دوره ومكانت��ه للحد من �لت�رفات �لتو�س��عية لال�رة 
�حلاكم��ة باالقليم".و�أكد �أن " �ال�س��تفتاء �لذي �س��يكون يف �القليم 
هو ��س��تفتاء غري �رعي , فما بالك �ذ� حدث يف �ملناطق �ملتنازع 

عليها".
وذهب �ملحلل �ل�سيا�سي عبد �المري �ملجر يف ت�ريح ل�»�جلورنال« 
بالق��ول �إن "�ال�س��تفتاء ال يع��د بالن�س��بة �ىل بغ��د�د د�س��توريًا �و 
قانوني��ًا الن هنال��ك �س��و�بط د�س��تورية وقانونية حتك��م مناطق 
ما ي�س��مى ب�"�ملناطق �ملتنازع عليه��ا" وحاليا �حلكومة �لعر�قية 
ال ت�س��تطيع �لب��وح بكلمته��ا �لنهائي��ة النه��ا م�س��غولة يف معارك 

�ملو�سل و�ملناطق �الخرى ومنها تلعفر و�حلويجة وغريها". 
و�أ�س��اف, �أن " كلمة �حلكومة �لعر�قية �س��تكون مت�ساوية مع قوى 
�قليمية منها �ير�ن وتركيا و�لتي �ستت�س��من رف�سًا قاطعًا لنتائج 
هذ� �ال�ستفتاء مهما كانت �يجابية مل�سلحة �الكر�د �و �سلبية, فهو 

غري ملزم من قبل �لدولة �لعر�قية �لتعامل معه". 
و�أك��د �ملج��ر �ن "زي��ارة �لطالب��اين �ىل �ي��ر�ن هي لك��ون �الخرية 
له��ا تاأث��ري كب��ري, و�ملتتبع للق�س��ية �لكردي��ة تاأثري طه��ر�ن على 
�ل�س��ليمانية تاأثري تاريخي ولها خالف مع �ربيل الن هناك خالفًا 

ع�سائريًا حزبيًا منذ �لقدم بن �ربيل و�ل�سليمانية". 
و�أ�س��ار �ىل �ن "كال م��ن �ل�س��ليمانية و�ربي��ل خا�س��عتان الر�دة 
�قليمي��ة ودولية فال�س��ليمانية لها عالقات تاريخية مع �ير�ن كما 

�أن �ربيل خا�سعة للهيمنة �المريكية و�لرتكية.
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�س��كا رئي���س �للجن��ة �المني��ة يف جمل���س حمافظ��ة 
�النبار نعيم �لكعود, من �س��عف �لدور �ال�س��تخباري 
يف �ملحافظة, مبينًا �ن "�سعبة �ال�ستخبار�ت مكونة 
م��ن 8 ��س��خا�س فق��ط وال متتل��ك دوري��ة".  وق��ال 
�لكع��ود يف ت�ري��ح ل��� »�جلورن��ال ني��وز« �ل�س��بت 
"حدي��ث قائ��د عمليات بغ��د�د ب��اأن 80 باملئة من 
�ل�س��يار�ت �ملفخخة �لتي تنفجر يف بغد�د م�س��درها 
�النب��ار غ��ري دقي��ق", موؤك��د�ً "هنال��ك �لكث��ري م��ن 

�الرهابي��ن �ملوجودي��ن يف �لعا�س��مة ��س��افة �ىل 
ما�س��ماها ب�"�مللي�س��يات" �لت��ي تعمل عل��ى حدة".
�مل�س��وؤول �ملحل��ي, �س��دد عل��ى ���رورة �ن يك��ون 
"�لق�س��اة �ملتخ�س�س��ن بق�س��ايا �الرهاب هم من 
غ��ري �ملناطق �لتي ي�س��كنونها لكي ال تك��ون هنالك 
�ي��ة تاأثري�ت �و تهديد�ت يتعر�س��ون لها مما ي�س��هم 
باالف��ر�ج ع��ن �جلن��اة". وخت��م �مل�س��وؤول �ملحل��ي 
ت�ريحه, بالقول �ن "حكومة �النبار �ملحلية �سلمت 
�حلكومة �ملركزي��ة يف بغد�د �لكثري من �الرهابين, 

�لتي بدورها قامت باطالق �ر�حهم".

تنت���ر مئات �ملو�قع �الآثارية يف �أق�س��ية ونو�حي 
حمافظة ذي قار, لكنها من دون حماية من �ل�ر�ق 
و�لعابث��ن, �ثار وكنوز بال خط��ط لتاأمينها يف ظل 
معلوم��ات عن وق��وف �حز�ب و�سخ�س��يات متنفذة 
ور�ء عملي��ات �لنهب . و�كد عام��ر عبد �لرز�ق مدير 
�ثار ذي قار �ل�س��ابق للجورنال , "�أن تهريب �لكنوز 
�الأثرية من �ملحافظة ن�س��ط بعد عام 2003 نتيجة 
�س��عف نظام �الأم��ن وفقد�ن حالة �ال�س��تقر�ر فيها 
وتف�س��ي �حلفري��ات غ��ري �لقانونية �لت��ي تقوم بها 
بع���س �لع�س��ابات و�لتي تقوم باأعم��ال �حلفر لياًل 
للك�س��ف ع��ن �الث��ار �ملدفونة وه��ذه �لعمليات غري 

قانوني��ة وهي تدمر �الثار وتعب��ث بها".  وتتحدث 
م�سادر للجورنال عن عمليات �رقة كبرية حدثت 
يف ع��ام 2016 بع��د قيام ق��وة �أمنية ب�س��بط 50 
قطع��ة �أثري��ة خمتلف��ة �الأن��و�ع و�الأحج��ام مع��دة 
للتهريب �سمايل �لنا�رية تعود �ىل حقب تاريخية 
خمتلفة. وتتهم �مل�س��ادر �حز�بًا �سيا�سية مل ت�سّمها 
بعمليات �لتهريب �لتي حتدث, م�ستغلة عدم ت�سجيل 
هذه �الث��ار ليتم بيعها يف م��ز�د�ت �لدول ومببالغ 
كب��رية وه��ذ� ما يع��زز من �رق��ة �الآث��ار ويجعلها 
م�س��تمّرة, معلل��ة �أ�س��باب �ل�رقة بانت�س��ار �ملو�قع 
�الأثرّية يف �أماكن بعيدة عن �ملدن, وعلى م�ساحات 
�سا�س��عة, مبا يثري �س��عوبات �إز�ء حمايتها يف ظّل 

غياب تقنّيات �ملر�قبة �حلديثة .

و�س��ع رئي���س �ل��وزر�ء حيدر �لعب��ادي �روطا عل��ى �لقوى �ل�س��نية لعقد 
موؤمتره��ا �برزها ت�س��وية �مللف��ات �لق�س��ائية للمطلوبن م��ن �ملدعوين 

وعدم تناول �ية مو�سوعات تخ�س تق�سيم وحدة �لعر�ق .
وقال م�سدر مقرب من �حلكومة �ن �لعبادي, �كد للقوى �ل�سنية �نه يرف�س 
�ية �س��يغ تدعو �إىل �لفتنة �و �لتحري�س �لطائفي كما يريد من �ملوؤمتر �ن 

يخرج بنتائج تعك�س للعامل رغبة �لعر�قين بطي �سفحة د�ع�س .
موؤمتر �مل�س��احلة �لعر�قية, �ملقرر عقده يف بغد�د �ل�سهر �حلايل, بح�سور 
معار�سن للعملية �ل�سيا�سية. �سيعقد يف فندق �لر�سيد باملنطقة �خل�ر�ء 
و�س��ط بغد�د, �س��باح يوم �الثن��ن �ملو�فق 17 يوليو/مت��وز �حلايل, وقد 
وفرت �حلكومة �لعر�قية قوة خا�سة, حلماية �لفندق وتفتي�س �حلا�رين.

وبح�سب �مل�سادر, تاأكد ح�سور �سخ�سيات �سيا�سية معار�سة �إىل �ملوؤمتر 
�ل��ذي �س��ُتدعى �إليه فئات خمتلفة من مكونات �ل�س��عب �لعر�قي, ك�س��يوخ 
�لع�سائر, و�الإعالمين و�الأكادميين وممثلي �لنقابات و�ملهن, و�ست�سمح 
�للجن��ة �لتح�س��ريية للموؤمت��ر, بدخول ممثلي و�س��ائل �الإع��الم �إىل قاعة 
�ملوؤمتر خالل �لربع �ل�ساعة �الأوىل لتغطية مر��سم �فتتاح �ملوؤمتر, بعدها 

تتم �ملناق�سات ب�سكل �ري.
م��ن جانبه, �أعل��ن �لنائب عن حتالف �لقوى �ل�س��نية حممود �مل�س��هد�ين, 
حتدي��د �خلمي���س �ملقبل موعد�ً لعق��د موؤمتر بغد�د �لوطني للقوى �ل�ُس��نية 
بح�سور نو�ب ووزر�ء ميثلون �ملناطق �ملحررة من �سيطرة تنظيم د�ع�س.
وق��ال �مل�س��هد�ين �إن “موؤمتر بغد�د �لوطني �س��يعقد ي��وم �خلمي�س �ملقبل 
�ملو�ف��ق 13 يونيو/مت��وز �جلاري بح�س��ور �ل��وزر�ء و�لن��و�ب �حلالين 
�ملوؤمت��ر  �ن  �ملحررة”.و�و�س��ح  و�ملناط��ق  للمحافظ��ات  و�ل�س��ابقن 

�س��يتد�ر�س مرحلة م��ا بعد د�ع�س و�إع��ادة �لنازحن و�ال�س��تقر�ر �ىل تلك 
�س��تقوم بتوجي��ه  للموؤمت��ر  �لتح�س��ريية  “�للجن��ة  �ن  �ملناطق”,موؤك��د� 
�لدع��و�ت �لر�س��مية للرئا�س��ات �لث��الث �جلمهورية, �لرمل��ان, �حلكومة, 

��سافة �ىل �ل�سخ�سيات �ملعنية بهذ� �ملومتر”.
ويف هذ� �ل�س��ياق نفت جلن��ة �لعالقات �خلارجية �ي �س��غوط دولية على 
�حلكومة �لعر�قية لل�س��ماح ل�سخ�س��يات مطلوبة للق�س��اء بامل�ساركة يف 

موؤمتر �ل�سّنة �ملزمع عقده يف منت�سف متوز يف بغد�د  .
وق��ال �لنائ��ب عن �للجنة حمم��د عبد ربه يف ت�ريح ل��� )�جلورنال(, "ال 
�أعتقد �ن هناك �س��غوطًا �مريكية قد متار�س على حكومة بغد�د لل�س��ماح 
ل�سخ�س��يات مطلوبة للق�س��اء باحل�سور �ىل موؤمتر �ل�س��ّنة", م�سيفًا �ن " 
�المر مرتوك للق�س��اء وحده ".و�أ�سار �ىل �أن " موقف رئي�س �لوزر�ء حيدر 

�لعبادي كان �ريحًا بعدم تدخله يف عمل �لق�ساء " .

ك�س��ف جمل���س حمافظة بغ��د�د �ل�س��بت,عن قيام 
مافي��ات مرتبطة بجهات حكومي��ة متنفذة تعمل 
عل��ى نق��ل �ل�س��وق �لتجاري م��ن منطق��ة �لكر�دة 
�ىل مناط��ق �أخ��رى, مطالبًا عملي��ات بغد�د بفتح 
مناف��ذ �لك��ر�دة �م��ام حرك��ة �ل�س��يار�ت الإع��ادة 
�حلركة �لتجارية �إىل �الأ�س��و�ق .وقال نائب رئي�س 
�للجن��ة �المنية يف جمل�س حمافظ��ة بغد�د حممد 
�لربيعي, يف ت�ريح  ل� »�جلورنال « �ن"مافيات 
مرتبطة بجهات حكومية تعمل على �إفر�غ �س��وق 
�لك��ر�دة وحتويل��ه �ىل مناط��ق �أخ��رى, مطالب��ًا 
عمليات بغ��د�د باإع��ادة فتح طرق �لكر�دة ��س��وًة 
ببقي��ة �ملناطق �لتي تعر�س��ت �ىل �عتد�ء �إرهابي 
".وتظاه��ر �لع�ر�ت �جلمعة, م��ن �أهايل �لكر�دة 

للمطالبة بفتح �ل�س��و�رع �لتي �أغلقت بعد �لتفجري 
�لد�مي �لذي �رب �س��وق �لكر�دة �لعام �ملا�س��ي 
و�لذي ��سفر عنه ��ست�سهاد �لع�ر�ت من �ملو�طنن 
. من جهته, �كد �خلبري �القت�س��ادي علي �لربيعي 
�ن �ي��ادي خبيثة ور�ء ه��ذه �الجر�ء�ت �لتي تاأتي 
خمالف��ة الأم��ر رئي�س �ل��وزر�ء بتقليل �ل�س��يطر�ت 
,موؤك��د� �ن ه��ذه �الج��ر�ء �دت �ىل تده��ور �س��عر 
�مل��رت �ملربع �لو�حد �ىل مايق��ارب 2500 دوالر 
مقارن��ة مبناطق �ملن�س��ور �لتي باتت ت�س��ل �ىل 
نحو 11 �لف دوالر للمرت �ملربع �لو�حد يف حالة 
متناق�س��ة عما كانت عليه �المور قبل عام و�حد 
فق��ط, و��س��ار �ىل وج��ود خطة لالطاح��ة مبنطقة 
�لكر�دة جتاريا ,بل �ن هذه �الجر�ء�ت باتت تاأخذ 
طابعًا طائفيًا ومناطقيًا لتغيري �ملر�كز �لتجارية 

يف �لعا�سمة. 

بغداد تتربص والتغيير ترفضه

االستفتاء مهدد باإللغاء.. طالباني يخرج من عزلته إلى طهران وبارزاني يواجه انقالبًا من شركائه 

مؤتمران للسنة في بغداد أحدهما برعاية الحكومة واآلخر في يوم »انقالب البعث« يحضره مطلوبون للقضاء

الكرادة تتظاهر والجهات األمنية تواصل خنقها وتأكيدات على وجود مؤامرة لمحاربتها تجاريًا

لجنتها األمنية تعترف: األنبار فيها 8 أفراد في شعبة 
االستخبارات والقضاة يخافون المتهمين!!

من دون رادع.. أحزاب سياسية ومتنفذون وراء عمليات 
نهب منظم لمواقع آثارية في الناصرية

بغداد - خاص 

بغداد- سهير الربيعي

بغداد – عمر الدليمي

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد – ثائر جبار

البصرة- خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النفط يراهن على ارتفاع أسعاره
أمام الصقور الطامح بالمجد الغائب

وثائق وتسجيالت.. خالفات بين كتلتي المالكي والحكيم تؤزم البصرة وتبادل االتهامات ينتقل إلى المواقع اإللكترونية

صناعات وطنية كنا نفتخر بها...
 كيف السبيل للنهوض بواقعها ؟
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