
اأ�ضبح يقلب كفيه على �ضياع ماله بكثري من احل�رسة، 
بينما حمتويات حمله اأتلفت ب�ضكل �ضبه كامل وتكاد ال 
الر�ضيف ويتطلع  التفحم، ليجل�س على  ترى من كرثة 
النريان  التهمت  اأن  بعد  حطام  من  له  تبقى  ما  اىل 
عاما(،   47( حميي  قي�رس  حال  ذلك  الغنية.   اأ�ضواقه 
نتيجة  رزقه،  م�ضدر  كهربائي  متا�س  بفعل  فقد  الذي 
تركيب اأزار واأدوات كهربائية رديئة ورخي�ضة الثمن، 
النريان على حني غرة،  الإندالع  و�ضيلة  اأنها  يعني  ما 

المیكن  وب�رسعة  واملمتلكات  للأرواح  دائما  وتهديدا 
اأحد، بينما حتظى برواج كبري يف  اأن تخطر على بال 

البيع. 
يف  علي  �ضعد  الكهربائي،  املهند�س  ق��ال  ذل��ك  وف��ق 
خماطر  ال��ك��ث��ريون  "يجهل   ،» ل���»اجل��ورن��ال  حديث 
االجهزة ونقاط واأ�ضلك الكهرباء الرديئة عند تاأ�ضي�س 
فهي  التجارية،  حمالهم  اأو  منازلهم  يف  الكهربائيات 
من  حمذراً  موقتة"،  قنابل  مبثابة  تعد  اأهميتها  رغم 
يف  وب�رسية  مالية  فادحة  بخ�ضائر  تت�ضبب  "قد  اأنها 

حال عدم اختيار اجليد منها واإتقان ربطها". 

الكهربائية  االأجهزة  "تركيبة  اأن  ليوؤكد،  علي  وعاد 
واالأ�ضلك واأزرار الت�ضغيل االأ�ضلية يجب اأن تكون وفق 
اأية  تثبيتها يف  والدقة، ومیكن  ال�ضلمة  اأعلى معايري 
اأماكن بثقة تامة، لكن تقليدها وانت�ضار الرديئة منها 
احلرائق  لن�ضوب  فاعلة  و�ضيلة  جعلها  ثمنها  لرخ�س 

وت�ضكيل خطر على ال�ضلمة العامة واملمتلكات". 
من  م�ضنوعة  الكهربائية  االأج��ه��زة  تكون  اأن  میكن 
مرتفعة،  حرارة  درجات  حتمل  على  قادرة  غري  مواد 
ما يجعلها تذوب اأو تنفجر لت�ضفر عن كارثة، اىل ذلك 
"ھناك  قائل،  �ضليمان  جلل  الكهرباء  عامل  ينوه 

االأج��ه��زة  خطر  ح��دة  م��ن  تزيد  للغاية  �ضيئة  ع��ادة 
الكهربائية ذات الطبيعة اال�ضتهلكية، وھي اأن الكثري 
من النا�س يهملونها واليفح�ضونها ب�ضكل دوري، وهو 

عدم اكرتاث ينطوي على الكثري من املخاطر". 
ت�ضغيل  زر  اأو  �ضلكا  اأو  "جهازا  اإن  �ضليمان،  واأو�ضح 
�ضغري وب�ضيط رمبا يقود اىل فاجعة وخ�ضائر مبليني 
الدنانري، لذا فاأن التهافت على الرخي�ضة منها اأو عدم 
بطريقة  لكن  بالنار،  الدخول  مبثابة  يعد  لها  االنتباه 

غري مق�ضودة". 
التي  املخاطر  من  ث��اٍن  نوع  وج��ود  �ضليمان،  ويوؤكد 

يعرف  ما  اأو  وب��ال��ذات  االأزرار  عن  ت�ضدر  اأن  میكن 
الكهربائية  كال�ضعقات  التق�ضمات"،  اأو  ب�"البلكات 

املميتة وعطب االأجهزة الثمينة يف املنازل. 
فاإن  البحوث،  مراكز  احد  عن  �ضدرت  درا�ضة  وبح�ضب 
الدوالرات  العراق تتجاوز مليني  ح�ضائر احلرائق يف 
كل عام، وبغداد وحدها ا�ضتعلت فيها ع�رسات احلرائق، 
البلد،  يف  احلرائق  اإجمايل  يف  االأكرب  الن�ضبة  وت�ضكل 
التجارية،  املحال  اأ�ضحاب  هم  منها  االأكرب  املت�رسر 

وجلها ب�ضبب التما�س الكهربائي.  
االأماكن  مقدمة  يف  واملنازل،  اال�ضواق  تعد  ذلك  اىل 

ب�ضيطة ورخ�ضها  اأدوات  ب�س  املعر�ضة حلرائق مميتة 
يغطي اأدائها الفا�ضل. 

ومن جانبه يوؤكد اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�ضيطرة 
النوعية، يف م�ضمون ر�ضالته التي حر�س على تثبيتها 
برنامج  تطبيق  اىل  يهدف  اإنه  االلكرتوين،  موقعه  يف 
تعاقد  خلل  من  املن�ضاأ  بلد  يف  والفح�س  التفتي�س 
املواطن  حماية  بهدف  عاملية  �رسكات  مع  اجلهاز 
وم��واد  �ضلع  توفري  خ��لل  م��ن  العراقي  واالقت�ضاد 
بنوعية  االرتقاء  على  م�ضددا  للموا�ضفات،  مطابقة 

املنتجات املحلية وامل�ضتوردة.
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مل تنتظر الكتل ال�ضيا�ضية موعد اجراء االنتخابات الت�رسيعية 
يف ايار املقبل واعلن نتائجها، بل �ضككت م�ضبقا بحدوث 
عمليات تزوير وتلعب بعدد اال�ضوات بتاثري عوامل داخلية 
االإ�ضارة.  ا�ضتخبارات  مديرية  ب�"  يعرف  وما  وخارجية 
التي  البلد،  يف  العامة  االنتخابات  جترى  اأن  املقرر  ومن 
�ضينتج عنها برملان وحكومة جديدين، يف 12 اأيار املقبل، 
 7 من  وباأكرث  �ضيا�ضية،  وكيانات  اأح��زاب   206 مب�ضاركة 
الربملان.  يف  مقعداً   329 على  يتناف�ضون  مر�ضح،  اآالف 
االأوىل   2018 العراقية  الربملانية  االنتخابات  وتعترب 
االرهابي  داع�س  تنظيم  هزمیة  بعد  البلد،  يف  جتري  التي 
االأمريكي  االن�ضحاب  منذ  والثانية  املا�ضي،  العام  نهاية 
منذ  انتخابات  رابع  اأنها  2011.كما  العام  يف  العراق  من 
. حتذيرات   2003 العام  بنظام �ضدام ح�ضني يف  االإطاحة 
الناخبني  با�ضوات  التلعب  من  ال�ضيا�ضية  الكتل  بع�س 
مفو�ضية  نفي  �ضبقتها  االلكرتوين  والفرز  العد  خلل  من 
،مذكرة   التزوير   امكانية ح�ضول  وتقليلها من  االنتخابات 
والفرز  العد  عملية  من  ي�رسع  االأجهزة  هذه  ا�ضتخدام  بان 
ويجعل باالإمكان اإمتام العملية خلل �ضاعتني، كما اأنه اأحد 
�ضبل منع التزوير الأنه يعمل �ضمن الوقت املحدد للت�ضويت 
ال�ضعودية  فان  بالتمديد. وبح�ضب م�ضادر مطلعة  يقبل  وال 
تعمل على تزوير االنتخابات من خلل اخرتاق اجهزة العد 
والفرز باعتمادها على ثلث ا�ضخا�س امريكان اتفقت معهم 
ال�ضناعي  القمر  الخرتاق  الريا�س  اىل  فرتة  منذ  وو�ضولوا 
من  املعلومات  لنقل  االنتخابات  مفو�ضية  ا�ضتاجرته  الذي 
اإىل املركز الوطني يف العا�ضمة بغداد".  حمطات االقرتاع  
ح�ضدت  خمتلفة  �ضيا�ضية  كتل  هناك  ان  امل�ضادر  وت�ضيف 
دعوى  برفع  �ضتقوم    2014 انتخابات  يف  كبرية  ا�ضوات 
العد  الية  الغاء  اجل  من  االحتادية  املحكمة  لدى  ق�ضائية 
ويوؤكد  اليدوي.  والفرز  العد  اىل  والعودة  الكرتوين  والفرز 
نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي امتلكه دليل قطعيا 

على وجود جهود دولية وا�ضتخبارية الخرتاق االنتخابات 
العراقية، م�ضريا اىل اأن الكتل ال�ضيا�ضية حت�رس الإقامة دعوى 
والفرزاليدوي.  العد  العتماد  االحتادية  للمحكمة  ق�ضائية 
عمليات  من  نتجت  وقلق  خماوف  ان"هناك  املالكي  وقال 
والدولية  واالإقليمية  الداخلية  امل�ضالح  يف  وط��رح  جمع 
قيل  "ما  اأن  م�ضيفا  االنتخابات"،  بنتائج  تزوير  حلدوث 
زادت  االأمريكية  االنتخابات  وتزوير  اخرتاق  عمليات  عن 
هذه  مثل  يف  تتدخل  العادة  "يف  اأنه  اىل  ونوه  قلقي"،  من 
ا�ضتخبارات  مديرية  وت�ضمى  اال�ضتخبارات،  اأجهزة  امللفات 
العراق".  فيها  مبا  ال��دول،  جميع  يف  توجد  حيث  االإ�ضارة، 
جلنة  ار�ضل  ال��وزراء  جمل�س  فان  رفيعة  م�ضادر  وبح�ضب 
الرئي�ضة  والفرز  العد  اجهزة  و�ضلحية  اهلية  على  للوقوف 
املفو�ضني  ا�ضت�ضافة  خلفية  على  املركزية،  ال�ضريفرات  يف 
يف جمل�س الوزراء قبل نحو ا�ضبوعني. ورغم تاكيد امل�ضادر  
اال  املركزية،  ال�ضريفرات  بع�س  يف  فني  خلل  وجود  على 
ذلك  مانفت   ال��وزراء،���رسع��ان  ملجل�س  العامة  االمانة  ان 
و�ضليمة  �ضفافة  انتخابات  حتقيق  �ضمان  على  وتاكيدها  
امكانية  اخرى  م�ضادر  ت�ضتبعد  فيما  املحدد."  وقتها  ويف 
العودة اىل العد والفرز اليدوي مع وجود مثل هذه االجهزة، 
ال�ضيما وان عملية العد والفرز اليدوي كان قد ادى اىل وقوع 
عمليات تزوير وخروقات ال يجب تكرارها"،ماذهب النائب 
حديث   يف  قولها  نعمة  عواطف  القانون  دولة  ائتلف  عن 
�ضت�ضتقبل  العليا  االحتادية  "املحكمة  ان  »اجل��ورن��ال«  ل� 
ال�ضيا�ضية  الكتل  م��ن  االنتخابات  نتائج  بعد  الطعون 
واملر�ضحني الذي و�ضعوا مراقبني خا�ضني بهم على عملية 
عدد  يف  غنب  ويلتم�ضون  االنتخابات  ي��وم  يف  الت�ضويت 
مفو�ضية  "اجراءات  ان  نعمة  وت�ضيف   ناخبيهم".  ا�ضوات 
املفو�ضية  وباعرتاف  كاملة  غري  االلكرتونية  االنتخابات 
اىل  الطعن  يقدم  ان  مر�ضح  اي  حق  "من  ان  وبينت  نف�ضها، 
املحكمة االحتادية وتتعامل معه وفق القانون بغ�س النظر 
اىل  املحكمة  تعر�س  من  متخوفة  املر�ضح"،  او  الكتلة  عن 

�ضغوط متار�س �ضدها من جهات خارجية".

بغداد – اجلورنال : اكد مدير اعلم م�ضنع اطارات الديوانية، ح�ضام الغراوي،  ان �رسكات عاملية متخ�ض�ضة يف جمال 
�ضناعات االطارات، جمعت معلومات عن م�ضانع ال�رسكة العامة لل�ضناعات املطاطية يف ملتقى اال�ضتثمار واالعمار 
الذي عقد يف بغداد اخلمي�س املا�ضي.وقال الغراوي يف ت�رسيح �ضحفي ، ان " وزارة ال�ضناعة، عر�ضت خلل ملتقى 
ا�ضتثمار  رغبتها يف  ابدت �رسكات عاملية  وقد  امللتقى  لل�ضتثمار يف  �رسكاتها  واالعمار ،جمموعة من  اال�ضتثمار 
اطارات  الديوانية وم�ضنع  اطارات  بينها م�ضنع  املطاطية من  لل�ضناعات  العامة  لل�رسكة  التابعة  املطاط  م�ضانع 
بابل".وتابع ان "ال�رسكات العاملية، جمعت معلومات عن امل�ضانع من اجل درا�ضة اجلدوى االقت�ضادية لل�ضتثمار 
ومدى حاجة هذه امل�ضانع من تطوير وتاأهيل وتعزيز خطوط االنتاج فيها".من جهته اكد م�ضادر مطلعة اأن ملتقى 
فر�س اال�ضتثمار واإعادة اإعمار العراق قد اأ�ضفر عن منح 13 رخ�ضة ا�ضتثمارية ل�رسكات اإماراتية وبريطانية وكويتية 

الن�ضاء مراكز ت�ضويقية واأحياء �ضكنية ومعامل وفنادق وم�ضت�ضفيات..

اأثبت احل�ضد ال�ضعبي مبا اليقبل ال�ضك اأنه رقم �ضعب 
مناف�ضا  وبات  والداخلي،  االإقليمي  امل�ضتوى  على 
و�ضط  جعله  الذي  االأم��ر  املنطقة،  يف  كبرية  لقوى 
الفر�س  تتحني  التي  االأمريكية  االأه���داف  مربع 
حجم  متجددة.    قدمیة  م�ضاريع  عرب  عليه  للتاأثري 
ان  بعد  بالعراق  جمددا  ت�ضاعد  االأمريكي  التاأثري 
كان حا�رسا بت�ضمية روؤ�ضاء احلكومات واملنا�ضب 

العليا، لي�ضل اىل حياكة خمطط لتحجيم دور احل�ضد 
احلر�س  قانون  اإع��ادة  ال�ضعي  خ��لل  من  ال�ضعبي 
مطلعة.   م�ضادر  بح�ضب  الواجهة،  اىل  الوطني، 
قوى  قبل  من  حراكا  هناك  اأن  امل�ضادر،  وبينت 
اىل  الوطني  احلر�س  قانون  م�رسوع  الع��ادة  �ضنية 
النقا�ضات للتفاق عليه ومتريره كي يكون  طاولة 
بديل عن تواجد احل�ضد ال�ضعبي يف املدن العراقية"، 
موؤكدة اأن "احلراك مدعوم من قبل الواليات املتحدة 

االأمريكية. 

م�ضري  ع��ن   الربملانية  القانونية  اللجنة  ك�ضفت 
ا�ضتجوابات الوزراء، التي مل ي�ضتكملها جمل�س النواب 
خلل دورته احلالية. وقال ع�ضو اللجنة ح�ضن توران 
، ان "هياأة رئا�ضة جمل�س النواب والنواب املتغيبني 
او  اال�ضتجوابات  اكمال  ع��دم  م�ضوؤولية  يتحملون 
الوزراء  باأجوبة  عدمها  من  القناعة  على  الت�ضويت 
ان  ت��وران،  ا�ضتجوابهم".واأ�ضاف  انهاء  مت  الذين 
تنتهي  اال�ضتجوابات  بهذه  املتعلقة  االجراءات  "كل 
لها  ولي�س  النواب،  جمل�س  عمر  انتهاء  مع  تلقائيا 
مت  ال��ذي��ن  "الوزراء  ان  اىل  الفتا  قانوين"  اث��ر  اي 

من  بالقناعة  الت�ضويت  �ضوى  يبق  ومل  ا�ضتجوابهم 
عدمها باأجوبتهم انتهت، ولي�س هناك اي اثر قانوين 
عمر  انتهاء  مع  ينتهي  اال�ضتجواب،الذي  ذلك  على 
الربملان".من جانبه اكد النائب عن التحالف الوطني 
داخل  اال�ضتجوابات  ان  �ضابق  وقت  يف  الفايز  عامر 
جمل�س النواب ا�ضبحت "خرب كان"، وال احد ي�ضتطيع 
االنتخابات  بعد  ما  اال  احلالية  للحكومة  �ضيء  فعل 
�ضحفية،  ت�رسيحات  يف  الفايز  الربملانية.وقال 
احد  وال  اجراءاتها  ت�ضتكمل  لن  "اال�ضتجوابات  ان 
ي�ضتطيع ان يفعل �ضيء للحكومة احلالية اال ما بعد 
االنتخابات" ً ، م�ضيفا اأنه "ال وجود الأي احتماالت 
لعقد اي جل�ضة يف االيام املقبلة، اال يف حال حدوث 

 
مع اقرتاب موعد اجراء االنتخابات الربملانية املقررة يف الثاين ع�رس 
ال�ضيا�ضية  من ايار املقبل، تزداد حدة الت�رسيحات بني زعماء الكتل 
والقوائم امل�ضاركة يف االنتخابات بهدف ك�ضب ود اجلمهور للح�ضول 

على املزيد من اال�ضوات بح�ضب مراقبني.
بدخول  �ضابقتها  عن   2018 لعام  الربملانية  االنتخابات  ومتيزت 
بائتلف  واملتمثلة  االنتخابات  يف  للمناف�ضة  �ضيعية  قوائم  خم�س 
القانون بزعامة نوري  العبادي وائتلف دولة  الن�رس برئا�ضة حيدر 
املالكي وحتالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري وائتلف �ضائرون 

بزعامة مقتدى ال�ضدر ف�ضل عن تيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم.
االنتخابات  يف  للفوز  اخلم�س  ال�ضيعية  القوائم  بني  املناف�ضة  وت�ضتد 
خا�ضة وان حظوظ جميع القوائم متقاربة نظرا ملا يتمتع بها بدعم 
الزعماء  بدات ت�رسيحات  ، حيث  بجماهريي من خمتلف املحافظت 

مت�ضنجة ال�ضيما مع اقرتاب موعد االنتخابات.
حتالف  يف  )املن�ضوية  احلق  اهل  ع�ضائب  حلركة  العام  االم��ني  فا 
ان  متلفز  حديث  يف  قال  عندما  قنبلة  فجر  اخلزعلي  قي�س  الفتح( 
حتالف الفتح �ضيحقق الفوز يف االنتخابات املقبلة يليه ائتلف ن�رس 
ثم ائتلف دولة القانون ومن ثم �ضائرون واخريا تيار احلكمة، االمر 
الذي اثار حفيظة زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر الذي يعتقد بان 
ائتلفه �ضيحقق الفوز ال�ضاحق يف االنتخابات نظرا ملا يتمتع به من 

تاييد جماهريي وا�ضع.
بع�س  اتابع  "انني  قائل:  اخلزعلي،  ت�رسيح  ال�ضدر،على  رد  وجاء 
االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  الفتح يف  لكتلة  التابعة  الفيديو  مقاطع 
�ضد  واجلهاد  احل�ضد  ا�ضم  ت�ضتغل  التي  االنتخابية  الدعايات  وبع�س 
الدواع�س من اأجل ك�ضب االأ�ضوات، وخ�ضو�ضا ان اغلبهم ال میلك غري 

ذلك تاريخًا م�رسفَا مع االأ�ضف".
واأ�ضاف ال�ضدر، ان "اأي عاقل يقبل بزج اجلهاد واملجاهدين وا�ضمهم 
يف ال�ضيا�ضة وخ�ضو�ضًا ان اجلهاد �ضد الدواع�س واالنت�ضار مل يكن اال 
بف�ضل اهلل واملرجعية، وما نحن واياكم اال جنودا و�ضيوفَا فقط، وال 
ف�ضل الحد اال ال�ضهداء واجلرحى، وال ف�ضل )للملي�ضيات الوقحة( على 

االطلق بح�ضب قوله".

وختم ال�ضدر حديثه، ان "من جاهد بحق و�ضرب وظفر فاأجره على اهلل 
اعلى  ف�ضمعه اجلهاد  اكيداً  او كر�ضيًا رجاء  انتخابًا  تعاىل وال يطلنب 

واأجل".
ومل يدم �ضمت اخلزعلي كثريا ففي كلمة له امام جتمع انتخابي يف 
ع�ضائب  حلركة  العام  االمني  ار�ضل   بابل  مبحافظة  امل�ضيب  ق�ضاء 
ن�ضمح  لن  بانه  قال  عندما  مبطنة  ر�ضائل  اخلزعلي  قي�س  احلق  اهل 
ن�ضمح مرة  التي حققناها ولن  االإجنازات  التفاف على  باأية حماولة 
اأخرى الأحد اأن يتاآمر على احل�ضد ال�ضعبي ولن ن�ضمح الأحد اأن يتاجر به 

وبحقوق وا�ضتحقاقاته".
ال�ضعبي من  ثل احل�ضد  الفتح ال نمُ ويو�ضح  اخلزعلي" اإننا يف قائمة 
وب�ضكل  واأعلنا  ع�ضكرية  موؤ�ض�ضة  هو  احل�ضد  الأن  ال�ضيا�ضية  الناحية 
احلرب  حدة  ت�ضاعدة  تكن  ومل  عنها.  االرتباط  فك  و�رسيح  وا�ضح 
الكلمية مقت�رسة بني اخلزعلي وال�ضدر  فزعيم حتالف الفتح هادي 
العامري ، رف�س بدوره االنتقادات التي وجهها زعيم التيار ال�ضدري 
العامري يف  وقال  انتخابية.  ال�ضعبي كدعاية  احل�ضد  ا�ضتخدام  ب�ضاأن 
كلمة له خلل ترويج الدعاية االنتخابية للئتلف يف حمافظة بابل، 
انه "مل نقاتل من اجل االنتخابات، وال نريد من احد ان يجازينا على 

راأيه  "ال نريد من احد ان يعطينا  انه  التي بذلناها".واأ�ضاف  اجلهود 
واحل�ضد ال�ضعبي م�رسوع غري م�رسوعنا اليوم"،

يف  احلق  اأهل  ع�ضائب  حلركة  العام  االأم��ني  اخلزعلي  قي�س  ويعترب 
حممد  الديني  املرجع  تلمذة  ومن   1974 مواليد  من  وهو  العراق 
�ضادق ال�ضدر. اخلزعلي كان اليد اليمنى لزعيم التيار ال�ضدري الدين 
مقتدى ال�ضدر جنل حممد ال�ضدر، و�ضارك معه يف حرب النجف التي 
اأعلن  اأن اخلزعلي  االأمريكية، غري  القوات  خا�ضها جي�س املهدي �ضد 
ان�ضقاقه عن جي�س املهدى لينفرد بت�ضكيل �رسايا »ع�ضائب اأهل احلق« 

التي كانت جزءا من جي�س املهدي.
رئي�س  بعد  فيما  اأ�ضبح  الذي  الطابطبائي  اخلزعلي مع حممد  وان�ضق 
اأتباع مقتدى ال�ضدر  اأهل احلق، وكلهما من  جمل�س �ضورى ع�ضائب 
التي يتزعمها  الناطقة  املقربني والذين كانوا يف ما ي�ضمى باحلوزة 

املرجع حممد ال�ضدر. 
زعامات  بني  الناعمة  الت�رسيحات  حدة  ارتفاع  ان  مراقبون  ويقول 
تعد  لكونها  االنتخابات  بعد  �ضتنتهي  ما   �رسعان  و�ضائرون  الفتح 

حرب كلمية من اجل ك�ضب اال�ضوات.
  » »اجلورنال  ل�  حديث  يف  بي  الركا  وائل  ال�ضيا�ضي  املحلل  وي�ضيف 
بع�س  او  الزعامات  قبل  من  ت�ضدر  التي  الت�رسيحات  "جميع  ان   ،
حرب  جمرد   ، اخرى   كتل  ب�ضان  ال�ضيا�ضية  الكتل  داخل  ال�ضخ�ضيات 
دام  ما  االنتخابية،  الدعائية  احلملت  من  جزء  تكون  رمبا  كلمية 
ي�ضل  "عندما  الركابي  وتابع  اال�ضاءة".  او  الت�ضقيط  عن  تبتعد  انها 
او  خرى  اىل  كتة  من  قا�ضية  بكلمات  وال��رد  ال�ضجال  اىل  املو�ضوع 
زعيم اىل زعيم قائمة اخرى قد يخلق االر�ضية املنا�ضبة العطاء مربر 

للتدخل اخلارجي وللمرتب�ضني للعملية ال�ضيا�ضية لتحقيق مبتغاهم".
واخلزعلي  ال�ضدر  بني  البيانات   تبادل  ان  "اعتقد  بالقول  وي�ضتدرك 
ال يتعدى مرحلة الت�رسيحات الكلمية قبيل االنتخابات خا�ضة وان 
ال�ضدر زج ف�ضائل  بينها رف�س  العام من  والتوجه  هناك خلفا يف 
احل�ضد ال�ضعبي للقتال يف �ضوريا بينما يرى زعيم ع�ضائب اهل احلق  
�رسورة ذلك"، م�ضتبعدا ب�"حدوث �ضدام م�ضلح بني اي قوى �ضيا�ضية 
يف  للنتخابات  الدعائية  احلملة  وانطلقت  املقبلة".  املرحلة  يف 
موعد  من  يوم  قبل  حتى  وت�ضتمر  اجلاري  ني�ضان  من  ع�رس  اخلام�س 

اجراء االنتخابات واملقرر يف الثاين ع�رس من ايار املقبل.

كتل سياسية تحضر اللغاء العد والفرز االلكتروني من بوابة المحكمة االتحادية
   سبقتها تحذيرات من استخبارات اإلشارة

حرب كالمية على نار هادئة بين الصدر والخزعلي قبيل موعد االنتخابات تنذر بأزمة جديدة

شركات عالمية تنوي استثمار مشاريع ضخمة في العراق 

  الحشد الشعبي.. رقم صعب يراد تخفيفه 
بمشروع قديم 
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