
يتخ�ف ال�سارع الب�رصي من هروب م�س�ؤولني اخرين من 
حمافظة الب�رصة بعد مغادرة حمافظها ال�سابق ,حيث عّد 
البع�ض ان ما ح�سل من هروب للمحافظ من الب�رصة اىل 
اي��ران وف��ق النائب ع��ن حمافظة الب�رصة م��ازن املازين 
ه��� بت�جيه م��ن قبل اح��زاب وقي��ادات �سيا�سي��ة ارتبط 
به��ا. وا�س��ارت م�س��ادر مطلع��ة اىل ه��روب م�ظفني يف 
مكت��ب املحاف��ظ اىل خارج الع��راق والبع�ض منهم ت�جه 

اىل اي��ران وم��ن بني املطل�ب��ني للنزاهة عام��ان ب�سفة 
�سكرتارية ينتم�ن اىل ح��زب ماجد الن�رصاوي الذي قدم 
ا�ستقالت��ه بعد عا�سف��ة اعتقال رئي���ض جمل�ض املحافظة 
�سب��اح الب��زوين و�س��دور اوام��ر ق�سائية بذل��ك . املحلل 
ال�سيا�س��ي حممد امل��س���ي يق�ل ل�»اجل�رن��ال ني�ز« ان 
و�س��ع الب���رصة �س��كل على مدى امل��دة املا�سي��ة �سدمة 
�سيا�سي��ة للكث��ر م��ن ال�سيا�سي��ني واالح��زاب ف�س��ا عن 
ال�س��ارع العراقي والب���رصي بالتحديد, فاعتق��ال رئي�ض 
املجل�ض وهروب املحافظ اىل خارج العراق �سدما العامل 

اي�سا ولي�ض الب�رصة فح�س��ب, فقيام املحافظ باملغادرة 
من الب�رصة مع افتت��اح م�رصوع ج�رص حممد باقر ال�سدر 
ه��� امر خطط له ورمبا كما ي�سر البع�ض اىل اأنه امر دبر 
بلي��ل, فهذا تخطيط خطط له املحاف��ظ بان يفتتح اجل�رص 
وي��رك الب���رصة باأي طريق��ة كانت, ون�ستغ��رب اين دور 
الق�س��اء يف منع �سف��ر امل�س�ؤول, ناهيك عن ما ح�سل من 
ه��روب م�ظفني يف مكتب املحاف��ظ مطل�بني للق�ساء او 
رمبا مل يكتمل معهم التحقيق, والي�م الب�رصة على حافة 
االنهي��ار ب�سب��ب ع��دم وج�د حماف��ظ ورئي���ض للمجل�ض, 

وح�س��ب االم�ر القان�ني��ة وقان�ن جمال���ض املحافظات 
ف��ان ه��ذه املنا�س��ب البد م��ن ان حتت�ي عل��ى منا�سب 
قيادي��ة ق��ادرة عل��ى ادارة دفة احلك��م بع��د ان ا�ستمرت 
تاأجي��ات حماكمة رئي�ض املجل�ض. رئي���ض جلنة النزاهة 
يف جمل���ض حمافظ��ة الب�رصة حمم��د املن�س���ري اأو�سح  
ل�»اجل�رنال ني�ز« ان��ه اذا كانت هناك اأي مذكرات القاء 
قب���ض بحق اأي متهمني فانه ال ب��د من القب�ض عليهم اذا 
كان��ت هناك حتقيقات من قبل الق�ساء بحقهم وال بد من 
العم��ل على �سب��ط املنافذ احلدودي��ة والت�سديد على منع 

م��ن ي�سدر بحق��ه تلك القرارات من قب��ل الق�ساء العراقي 
. ويف معر���ض رده على �س�ؤال ملرا�س��ل »اجل�رنال ني�ز« 
بخ�س����ض الف��راغ ال��ذي ح�سل يف الب���رصة نتيجة عدم 
وج���د رئي���ض للمجل�ض ف�سا ع��ن املحافظ فق��د او�سح 
ع�س�  جمل�ض حمافظ الب�رصة ن�ساأت �سكبان ل�»اجل�رنال 
ني���ز« ان امل�رصع مل يرك فراغ��ًا اداريًا فاملادة 28 من  
قان���ن جمال�ض املحافظات غر املنتظم��ة باقليم لديها 
اجاب��ة باالمر, باأن يدار املن�سب بال�كالة من قبل نائب 
املحافظ حلني انتخاب حمافظ جديد ومن ثم فاإن املادة 

37 تن���ض عل��ى ان املحاف��ظ يعّد م�ستقي��ا حني تقدمي 
طلب اال�ستقالة ووفق ه��ذه املادة فان املحافظ م�ستقيل 
وامل��ادة 28 ت�س��ر اىل ان املحافظة تدار م��ن قبل نائب 
املحاف��ظ ويج��ب ان يك�ن انتخ��اب املحاف��ظ باالغلبية 
املطلق��ة . وا�س��ار اىل »اجل�رن��ال ني�ز« "بع��د ان ت�سلمنا 
من�س��ب املحاف��ظ بال�كال��ة فهن��اك ام���ر كث��رة كانت 
مت�قفة وقد اجنزنا الكثر من االم�ر وتابعنا مع مديري 
االق�سام يف املحافظ��ة امل�ساكل املالية وادارة امل�ساريع 

والتخطيط.
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ان  النجف  حمافظة  يف  الدينية  املرجعية  من  مقرب  م�سدر  اكد   : ال�سمري  اآالء   - النجف 
لل��س�ل  احلثيثة  املحاوالت  اأن  عن  متحدثًا  املرجعية,  من  التقرب  ت�ستطيع  لن  ال�سع�دية 

اىل النجف وافتتاح القن�سلية ما ه� اال �سبيل للتج�س�ض على املرجعيات الدينية يف النجف .
وقال امل�سدر ل�)جل�رنال( ان " الريا�ض لن تتمكن من التقرب اىل املرجعية الدينية النها مل تفتح 
اب�ابها امام ال�سيا�سيني العراقيني فكيف ميكن للنجف ان تفتح اب�ابها امام ال�سيا�سيني ال�سع�ديني 
",م�سرا اىل ان " من ذهب اىل ال�سع�دية من �سخ�سيات �سيا�سية او دينية فهي لي�ست مبراجع وال متثل 
املرجعيات يف النجف بل مثلت انف�سها .وا�سار امل�سدر اىل ان " جميع ال�سخ�سيات التي ذهبت اىل ال�سع�دية 
 ." الزيارات  هي �سخ�سيات �سيا�سية, واملرجعية لن تقحم نف�سها يف ام�ر �سيا�سية ولذلك لن تعلق على تلك 
واكد امل�سدر النجفي ان "ال�سع�دية الي�م حتاول ان ت�سل اىل النجف اال�رصف بكل الطرق وهي عازمة على فتح 
الدين  ال�سع�دية وحماولة جذب بع�ض رجال  " حترك  ان  الدين.وا�ساف  قن�سلية و�ست�ظفها للتج�س�ض على مراجع 

املتطرفني لن ي�ؤثر يف املرجعية ب�سيء ولن حت�سل على مكا�سب من خال ه�ؤالء اال�سخا�ض .

وق�سايا  اال�ستفتاء  ب�ساأن  املفاو�ض  الكردي  ال�فد  زي��ارة  مثلت 
متنازع عليها اىل  بغداد الق�سية االبرز واالأكرث خافية يف امل�سهد 
ال�سيا�سي العراقي , وعلى الرغم من اأن لقاءه رئي�ض ال�زراء حيدر 
يرى  التي  املفاو�سات  من  ل�سل�سلة  ج�رص  مبثابة  ه�  العبادي, 
البع�ض انها جمرد حت�سيل حا�سل لك�ن الطرفني ملتزمان براأيهما 
مت  اذا  للتفاهم  جيدة  فر�سة  هنالك  ان  االخر  البع�ض  يرى  ,بينما 

ا�ستبعاد ق�سية اال�ستفتاء اخلا�ض باالنف�سال عن العراق.
م�سابهة  بروتك�لية  بت�رصيحات  خرج  املفاو�ض  الكردي  ال�فد 
مل�قف احلك�مة الر�سمي ,اال ان احد اع�سائه قال ان ال�فد �ست�جه اىل 
النجف اال�رصف الطاع املرجعية الدينية وال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
احلكمة  تيار  وزعيم  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  كزعيم  هناك 
احلك�مة.  مع  وتفاهماتها  الكردية  اخلط�ات  على  احلكيم  عمار 
لكن م�سدر مقرب من املرجعية الدينية اكد ان ال�فد الكردي الذي 
يعتزم زيارة مراجع الدين يف النجف مل يقدم طلبا اىل مكتب ال�سيد 
ال�سي�ستاين للقاء املرجع االعلى .وقال امل�سدر للج�رنال ان " ال�فد 
الكردي مل يقدم طلبا اىل مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين الإبداء رغبته يف 
اللقاء,  اإذا ما و�سل طلب  " حتى  انه  ",مبينا  االعلى  املرجع  لقاء 
عن  ميتنع  املرجع  الن  ال�فد  لقاء  على  ت�افق  لن  املرجعية  فاإن 
مقابلة اي �سخ�سية او وفد �سيا�سي عراقي وغر عراقي ,م�سيفا ان 
" ال�فد �سفة زيارته �سيا�سية ولذلك لن ي�ستقبله ال�سيد ال�سي�ستاين 
"التغير  كتلة  �سددت  ال�فد,  زيارة  على  لها  فعل  رد  اول  ويف   "
ال�فد ال ميثل جميع م�اطني كرد�ستان, م�سرة  اأن  النيابية" على 
يرافقاه.  مل  كرد�ستان  يف  مهمني  حزبني  م�ساركة  تنا�سى  اأنه  اىل 
وقالت النائبة يف الكتلة "�سرين ر�سا" اإن"بغداد كانت راف�سة منذ 
البداية م��س�ع اال�ستفتاء جملة وتف�سيًا ومن املت�قع ان تطالب 
بتاأجيله, مبينة ان بغداد ال تريد تق�سيم العراق, فق�تها يف وحدتها 
مع بقية الق�ميات االخرى".  واأ�سافت اأن "من امل�ستحيل ان ت�افق 

د�ست�ري  غر  نظرها  وجهة  من  فه�  اال�ستفتاء,  اجراء  على  بغداد 
وغر قان�ين".  واأكدت اأنه البد لاقليم وكاإجراء د�ست�ري من اأخذ 
راأي بغداد قبل هذه االجراء كما والبد من اخذ راأي جميع من يف 
االقليم".  وطالبت النائبة عن التغير ب�رصورة ان "يت��سل ال�فد 
مع حك�مة بغداد اىل حل�ل و�سطية تر�سي الطرفني". وا�سارت اىل 
"هدد  بارزاين  م�سع�د  واليته  املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ض  ان 
قبل مدة باللج�ء اىل ال�اليات املتحدة يف حال مل يتم اال�ستفتاء 
ومت املطالبة بتاأجيله كحل و�سط بني الطرفني الخذ �سمانات من 
التفاهم  خال  من  اال�ستفتاء  اجراء  على  ك�ساهدة  بغداد  حك�مة 
واجلل��ض ح�ل طاولة التفاو�ض من اجل حلحلة امل�ساكل العالقة".   
ولفتت االنتباه اىل ان "حك�مة بغداد مل تلتزم بدفع املبالغ املالية 
م�سابه  �س�م� يف م�قف  �رصكة  النفط من خال  بيع  من  املتاأتية 
وقبلها  الطرفني  من  التق�سر  ان  م�ؤكدة  كرد�ستان,  اقليم  مل�قف 
قام رئي�ض ال�زراء ال�سابق ونائب رئي�ض اجلمه�رية احلايل ,ن�ري 
املالكي, بقطع رواتب م�ظفي االقليم وه� اجراء غر د�ست�ري وغر 
قان�ين".   ائتاف "دولة القان�ن" من جانبه, ك�سف عن ان زيارة 
ال�فد الكردي اىل بغداد جاءت بهدف حل اخلافات ما بني حك�مة 
االقليم واحلك�مة املركزية".وقال النائب يف االئتاف, عبدالهادي 
م�حان, يف ت�رصيح ل�»اجل�رنال« اإن "راأي احلك�مة العراقية ومنذ 
ال�ساعة االوىل ب�ساأن اال�ستفتاء ه� انه ا�ستفتاء "غر قان�ين" ولهذا 
فاإن جميء ال�فد لي�ض على ق�سية اال�ستفتاء امنا اراد من الزيارة 
ان تك�ن هناك فر�سة حلل امل�ساكل العالقة بني االقليم واملركز". 
واأ�ساف اأن "هذه اخلافات حتتاج اىل مفاو�سات م�ستمرة ما بني 
الطرفني لل��س�ل اىل كثر من احلل�ل, الن ال��سع يف داخل االقليم 
ا�سبح مربكًا خا�سة يف االآونة االخرة, فمنذ ثمانية ا�سهر م�ست 
مل يت�سلم م�ظف� االقليم رواتبهم من رئا�سة االقليم, باال�سافة اىل 
�رصقة ام�ال النفط من دون علم احلك�مة االحتادية وال حتى بعلم 

ال�سعب الكردي وال الكتل ال�سيا�سية". 
تتمة �ض2

اعل��ن ع�س� جمل�ض حمافظ��ة االنبار حمي��د الدليمي 
اختف��اء �سهي��ب ال��راوي حماف��ظ االنب��ار املق��ال, 
م�ؤك��داً اأن الق�ساء واالجهزة االمنية تاحقه ل�سمان 
اعتقال��ه بتهم��ة الف�س��اد و�رصقة املال الع��ام . وقال 
الدليمي ملرا�سل »اجل�رنال ني�ز« ان "�سهيب الراوي 
اختفى ومل يعرف مكان وج�ده حتى االن على الرغم 
م��ن وج�د معل�مات ت�س��ر اىل هروبه اىل تركيا, يف 
ح��ني ت�ؤكد م�سادر وج�ده يف منزل رئي�ض الربملان 
يف املنطق��ة اخل�رصاء يف بغداد خ�ف��ًا من املاحقة 
القان�ني��ة والق�سائية". من جانب��ه, اعلن قائممقام 
ق�س��اء الرم��ادي مرك��ز حمافظ��ة االنب��ار  ابراهي��م 
الع��س��ج, الثاثاء, ان امل��ال ال�سيا�سي ادى اىل دمار 

االنب��ار وفاق��م ال���رصاع ال�سيا�س��ي واحلزب��ي عل��ى 
ال�سلطة جلمع املكا�سب ودعم ال�سخ�سيات املتنفذة .

وقال الع��س��ج ملرا�سل »اجل�رنال ني���ز« ان" املال 
ال�سيا�س��ي داع��م مل��ن يري��د ال�سلط��ة واملنا�سب يف 
االنب��ار وا�ستبع��اد الكف��اءات واخل��ربات التي تخدم 
اه��ل االنب��ار مهم��ا كان��ت �سهاداته��م وحت�سيله��م 
العلم��ي وم��ا يقدم�ن��ه م��ن عم��ل يهم��ل ام��ام من 
الع��س��ج اىل ان"  ميتل��ك امل��ال والنف���ذ". وا�س��ار 
املرحل��ة احلالي��ة التي متر بها االنب��ار تتطلب وعيًا 
وثقاف��ة �سيا�سية, وعلى اهايل االنب��ار االبتعاد عن 
ال�سخ�سي��ات واالح��زاب الت��ي ت��روج لنف�سه��ا ع��رب 
امل��ال ودفع الر�ساوى ل�رصاء ال��ذمم وحماربة ه�ؤالء 
ورف�سهم لك�نهم مر�س��ًا خطراً يحاول ا�سابة ج�سد 

االنبار"

ق��د تتح���ل ت�سمية �س���ق ال�ساغة الكب��ر يف النجف 
اىل �س���ق الده��ني فمحاله املختلفة تع��د اأكرث واأغلى 
ايج��اراً من حم��ال الذه��ب, فبينم��ا يجل���ض ال�ساغة 
بانتظ��ار زب���ن واح��د يزدح��م النا�ض ل���رصاء حاوة 
النج��ف ال�سه��رة. ويق���ل �ساحب حم��ل ال�ساغة يف 
ال�س���ق الكب��ر علي املع��دل ل�»اجل�رنال ني���ز« ان " 
اع��داد حمال الده��ني يف ال�س�ق و�سل��ت اىل اكرث من 
70 حم��ا وه��ي ت�ساهي اع��داد حم��ال ال�ساغة او 
تف�قها عددا " مبينا ان " �ساحب حمل الدهني ي�ؤجر 

حمله باكرث من 35 ملي�ن دينار بينما �ساحب حمل 
ال�ساغ��ة ل��ن ي�ؤجره باكرث م��ن 25 ملي�نًا" وي�سيف 
"الزائ��ر ملحافظة النج��ف ال يغادر ملحافظة اال بعد 
ان يع���د بب�سعة كيل�غرامات م��ن الدهني خ�س��سا 
ان بع���ض اال�سم��اء ا�سبحت مارك��ة جتارية معروفة 
وبات��ت مثار تناف���ض الجت��ذاب الزبائ��ن", ويتحدث 
النا�رصي��ة  حمافظ��ة  م��ن  املالك��ي  عم��اد  الزائ��ر 
ل�»اجل�رن��ال ني�ز« ان " الزائر الب��د اأن ياأخذ الدهني 
م��ن النج��ف اىل عائلت��ه, ف��اذا و�سلن��ا اىل النج��ف 
ن�سري الدهني وبعد انتهاء الزيارة ناأخذ كمية اخرى 

للعائلة واملحبني 

 اك��دت م�سادر�سحفية  دخ���ل رئي�ض ال�زراء حيدر العب��ادي وعلي االأديب 
عل��ى خ��ط املناف�سة عل��ى رئا�س��ة التحال��ف اىل جانب االأم��ني العام حلزب 
الدع���ة ن���ري املالك��ي, بينم��ا ينتظ��ر التحال��ف ال�طني م��ا �ست���ؤول اإليه 
املباحث��ات واملفاو�سات بني كت��ل ائتاف دولة القان���ن لتقدمي �سخ�سية 
ت�افقية ل�سغل م�قع رئا�سة التحالف ال�طني ملا تبقى من الدورة الربملانية 
احلالي��ة". يف وق��ت اكد تي��ار احلكمة برئا�س��ة عمار احلكيم ع��دم وج�د اي 

خط�ط حمراء الن�سمامه للتحالف ال�طني
واكد القيادي يف تيار احلكمة فادي ال�سمري ,الثاثاء, ان" التحالف ال�طني 
يبحث وج�د ق�ى جديدة خارج اطار ال�ساحة املعروفة التي تريد االن�سمام 

اىل التحالف ", م�سيفا "ال ي�جد فيت� من احد على التحالف ".
وق��ال الع�س��� فادي ال�سم��ري يف ت�رصيح ل��� »اجل�رنال ني���ز« "نحن ل�سنا 
زاهدي��ن باح��د وم�س�ؤوليتنا وم�ساريعن��ا اال�سراتيجية ذاهب��ة نح� الف�ساء 

ال�طن��ي ".وا�ساف "عمار احلكي��م ه� من طالب بر�سي��ح �سخ�سية مت�افق 
عليه��ا واىل االن مل تط��رح ا�سم��اء علي��ه, ويف اجتماع��ه املن���رصم قب��ل 
ي�م��ني ناق���ض امل��س�ع ل�رصورة ح�سم��ه ". وا�سار بالق���ل اىل ان "االفاق 
اال�سراتيجي��ة لتي��ار احلكم��ة باجتاه اخل��روج من التخندق��ات وامل�ساحات 
ال�سيق��ة وت�سكيل جبهات عاب��رة للمك�نات وتك�ن جامعة لكل التعددية يف 
الع��راق ". واو�سح ان "���رصورة اختيار �سخ�سية مقب�لة من اجلميع وقادرة 
ان تدي��ر التحال��ف بع��د احلكيم حتت��اج اىل �سخ�سية متفرغ��ة للعمل لقيادة 
التحال��ف وق��ادرة على ان تدي��ر الت�ازنات واالختافات داخ��ل التحالف ". 
ونف��ى ع�س��� تي��ار احلكمة عزي��ز العكيل��ي يف ت�رصيح ل� »اجل�رن��ال ني�ز« 
"وج�د اي خط�ط حمراء على تيار احلكمة النه م�سجل ر�سميا يف املف��سية 
بالرق��م 100 ". وب��ني ان" تاأ�سي���ض التي��ار ا�سب��ح ر�سمي��ا ل��دى مف��سي��ة 
االنتخاب��ات ورئي���ض التحالف ال�طن��ي ه� نف�سه رئي�ض تي��ار احلكمة عمار 
احلكيم وال احد يت�سطيع منعه من دخ�ل التحالف او عدمه ".وا�ساف "هناك 
مناف�س�ن ك��رث على رئا�سة التحالف ال�طني م��ن �سمنهم العبادي واالديب 

واخلزاع��ي واملالك��ي واخ��رون وال ي�جد مر�س��ح معني من قبلن��ا وبانتظار 
تر�سيح احدهم لرئا�سة التحالف ال�طني".  النائب عن التحالف ال�طني زاهر 
العبادي قال بت�رصيحات �سحفية اإن "اجتماعات التحالف اأ�سبحت معطلة 
بع��د ت�سكيل تيار احلكمة ال��ذي اأثار اإ�سكالية داخل الق���ى ال�سيعية", كا�سفا 
ع��ن "وج�د دع�تني وجهتا اإىل الهيئة العام��ة للت�س�يت على طلب ان�سمام 
تي��ار احلكمة اإىل ق�ى التحال��ف ال�طني". وي�سيف ان "ان�سغال بع�ض ن�اب 
التحال��ف ال�طن��ي ب�سفره��م ى اخل��ارج العراق ح��ال دون حتقي��ق الن�ساب 
القان���ين يف هاتني الدع�ت��ني". ويلفت النائب عن حمافظ��ة الب�رصة النظر 
اإىل ان "النظ��ام الداخل��ي للتحالف ال�طني ي�سم��ح بالت�س�يت على ان�سمام 
اي��ة كتلة اأو تيار جديد ومن ثم يرفع االم��ر اإىل الهيئة القيادية للبت بعملية 
االن�سمام اإىل الكتلة ال�سيعية. واأ�سار اىل انه "يف مطلع ايل�ل املقبل �ستنتهي 
مدة والية احلكيم الدورية لرئا�سة التحالف ال�طني بعد االتفاق املربم بينه 
وب��ني ائتاف دولة القان�ن", م�ؤكدا ان "كت��ل التحالف تنتظر ائتاف دولة 

القان�ن لتقدمي مر�سحه لرئا�سة التحالف ال�طني ملدة �سنة واحدة فقط".

بعد اك��رث من 14 عامًا م��ن وع�د احلك�م��ة املركزية بتنفيذ 
م�ساري��ع ناجزة يف مناط��ق االأه�ار على الرغ��م من دخ�لها 
الئح��ة الراث العاملي م��ازال ال��سع كما ه� من دون تغير, 
واالم���ال املخ�س�س��ة مل يت��م اطاقها بعد, وه��ي فقط جمرد 
وع���د عل��ى ال���رق . ع�س��� جمل�ض حمافظ��ة ذي ق��ار ح�سن 
اال�س��دي ق��ال ل�»اجل�رن��ال «ان ال م�ساري��ع حك�مي��ة ناجزة 
يف االه���ار جن�بي العراق وكل ما يحدث ه� خاف حك�مي 
ب��ني ال���زارت واحلك�م��ة املحلي��ة ح���ل اإدارة االأم���ال, م��ا 
اأدى اىل تفاق��م امل�سكل��ة وتعطل عملية التنمي��ة, والتي ت�سمل 
ان�ساء م�ساري��ع حك�مية غر �سارة بالبيئ��ة ومعاجلة نق�ض 
املياه يف ف�سل اجلف��اف وبناء قرى �سياحية بطراز معماري 
م�ساب��ه ملن��ازل اه��ل االه���ار, لكن ال��ذي يحدث ه��� روتني 

حك�م��ي معط��ل لتنفيذ جميع بن���د االإعم��ار . وا�سار اال�سدي 
اىل اأن االأه��ايل كان���ا يرقب���ن ان�سمام االه���ار يف جن�ب 
العراق لائحة ال��راث العاملي, بدعمهم الكامل ملنجز يرونه 
�سُي�سب��ح ح��ًا مل�ساكلهم نح��� النطاق العامل��ي, ويق�سي اىل 
مزيد من االعم��ار واخلدمات وتط�ير البنى التحتية واملرافق 
ال�سياحي��ة, ام��ا الذي يح��دث حت��ى االآن فه� خمي��ب لامال 
وخ��اف م�ستع���ض على اأم���ال يفر���ض ان ت�س��رك اجله�د 
ل��سعه��ا لت�سيي��د منج��زات ولي���ض العك�ض ,مطالب��ا اجلهات 
احلك�مية بع��دم التن�سل عن م�س�ؤوليته��ا يف تقدمي اخلدمات 
الق��رى  والكهرب��اء وتط�ي��ر مناط��ق االه���ار وم��ا تعاني��ه 
االه�اري��ة بافتقاده��ا املي��اه ال�ساحل��ة لل���رصب والكهرب��اء 
وافتقارها املدار�ض النظامية والطرق املبّلطة وامل�ست��سفات 
واملراك��ز ال�سحي��ة, والت�ج��ه اىل ع��اج الق�ساي��ا اخلا�س��ة 

بااله�ار.

في ظل رفض سياسي وخالفات كردية

وسط أجواء بروتوكولية اتسمت بـ“البرود”... هذه تفاصيل ما جرى في مفاوضات وفد أربيل مع العبادي 

أزمة داخلية في الدعوة بسبب بديل الحكيم.. العبادي يدخل منافسًا في سباق رئاسة التحالف الوطني 

على خطى الحكومة.. أهالي الناصرية يرون أن مشاريع اليونسكو لألهوار  "وعود على الورق" 

تواري محافظ األنبار المقال عن األنظار 
وصراع مرير بين الكتل على خالفته

في النجف.. الدهين أغلى من سعر الذهب لهذه األسباب !!
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إدارة القوة الجوية صدمتني 
وأفسدت فرحتي بلقب الدوري 

بعد هروب المحافظ وسجن رئيس مجلسها.. البصرة تشكو فراغًا دستوريًا خطيرًا وتوقعات بهروب رؤوس كبيرة

بين جدران شرطة »الِحسبة« 
اإلرهابية تختبئ الكثير من الحكايا 

تحشيدات وإستعدادات متواصلة بأنتظار ساعة الصفر لتحرير قضاء تلعفر


