
منهم  وال�شباب  اخلريجني  خميلة  ياأ�رس  غريب  ت�شبث 
اأنه مراد رمبا يبدو  على وجه اخل�شو�ص، وبالرغم من 
بعيد املنال وال يعدو كونه جمرد حلم، لكنهم يهرولون 
الوقت  لنفاد  مدركني  غري  وج��وده��م،  الثبات  ورائ��ه 

اأمامهم ول�رسورة عدم الوقوف مكتويف االأيدي. 
منزل  يف  ي�شكن  احل��ال،  ب�شيط  �شاب  اهلل  عبد  جمال 
متوا�شع، وي�شعر براحة العي�ص، ويدير عبد اهلل، املتخرج 
ويخرج  للدور  طالء  حمل  ال�شيا�شية،  العلوم  كلية  من 

يوميا حامال عدة العمل املكونة من دلو واأنواع متعدد 
اأو  كبريا  مقاوال  ليكون  االآن  من  وي�شتعد  الفر�شاة،  من 
الذي يبلغ  �شاحب �رسكة.  عندما حتدثنا مع عبد اهلل، 
ي�شعر  �شخ�ص  باأنه  ن�شعر  مل  ع��ام��ًا(،   31( العمر  من 
على  ح�شوله  وع��دم  الدرا�شة  �شنوات  على  باالآ�شى 
العالية  ثقته  ب�شبب  وذلك  تخ�ش�شه،  جمال  يف  وظيفة 
بنف�شه وطموحه، وكان اأول حديثه ل�»اجلورنال «، "منذ 
اأدركت احلقيقة املرة لواقع الوظيفة الر�شمية،  تخرجي 
من  الكثري  لالإحباط،  مثريا  نهائيا  هدفا  اأجعلها  مل 
حتقيق  ي�شتطيعون  ال  بالوظيفة  املتم�شكون  ال�شباب 

"نحن جمربون على العمل، ولدنا يف  ما و�شلت اليه". 
بلد يعج باملح�شوبية وقلة الوظائف، لكن ذلك ال يعني 
عاما(،   27( جبار،  �رسمد  ال�شاب  يقول  االأمل"،  انتهاء 
يف حديثه ل�»اجلورنال «، ويبني بالقول، اإن "االإحباط 
الرتبية  كلية  من  تخرجي  بعد  به  ا�شعر  ال��ذي  الكبري 
باإحباط  اأ�شعر  جعلني  امل��رارة،  �شديد  كان  الريا�شة 
بعد  ملا  معي  االإح�شا�ص  ه��ذا  ا�شتمر  النظري،  منقطع 
التخرج بنحو عام ونيف، لكن بالنهاية عملت يف جمال 
بيع ال�شمك والعمل يدر ربحا وفريا".   عبد اهلل وجبار، 
حبي�شة  لكنها  خالقة،  بطاقات  يطفح  جمتمع  من  هما 

التفكري الروتيني الذي ال يغادر �رسورة احل�شول على 
دخل  على  واحل�شول  امل�شقبل  تاأمني  بداعي  وظيفة 
ال�شباب  اأغلب  الذي يجعل  االأمر  االأحوال،  ثابت يف كل 
عرب  امل�شتحيل  �شيحققون  غادروها  اإن  اأوهام  حبي�شي 
العمل احلر.  ومن جهته قال املحلل االقت�شادي مالذ 
االأمني يف حديث ل�»اجلورنال«، "�شنة بعد اخرى تتو�شع 
طلبة  من  االالف  ع�رسات  تخرج  مع  البطالة  م�شاحات 
موؤكدا   ،" تنتظرهم  وظائف  دون  واملعاهد  الكليات 
وللمجتمع  للبلد  امل�شتقبل  امل  هم  ال�شباب  "هوؤالء  اأن 
وبقائهم دون عمل يعني امكانية انزالقهم يف مهاوي 

عن  للبحث  بالهجرة  التفكري  اأو  واالره���اب  اجلرمية 
االأمني  ولفت  كرمية".  حياة  لهم  ويوفر  يوؤيهم  وطن 
القطاع  واندثار  احلكومية  التعينيات  "غياب  اأن  اىل 
ونف�شية  اجتماعية  امرا�شا  معه  �شي�شحب  اخلا�ص 
الميكن معاجلتها اال بعد ثالثة عقود من الزمن، فحاليا 
ال�34%  الفقر يف عدد من املحافظات جتاوزت  ن�شبة 
التخطيط، وهذا يعني ان ثلث  ح�شب اح�شائيات وزارة 
من  متكنهم  موؤهالت  او  عمل  الميلكون  املوطنني  من 
دوالر".  مليار   89 عن  تزيد  ميزانيته  بلد  يف  العي�ص 
العراقي  املجتمع  من  املهم  "اجلزء  اأن  االم��ني،  واأك��د 

تخرجهم،  منذ  البطالة  فلك  يف  ي��دورون  ال�شباب  وهم 
�شنوات  من  افنوه  ما  على  للندم  �شيدفعهم  االمر  وهذا 
عمرهم يف الدرا�شة والكلف التي ارهقت كاهل عوائلهم، 
طاملا  املدار�ص  عن  �شيبتعد  املقبل  اجليل  ان  يعني  ما 
�شبقهم،  الذي  للجيل  بالن�شبة  ال�شهادات  من  جدوى  ال 
وال��ط��الب  االم��ي��ة  ن�شبة  ارت��ف��اع  اح��ت��م��ال  يعني  م��ا 
القطاع  "دعم  اىل  احلكومة  االأمني  ودعا  املت�رسبني".  
والنقل  وال�شياحة  والزراعة  ال�شناعة  �شواء  اخلا�ص 
القوانني  خ��الل  م��ن  جديد  م��ن  النمو  على  وت�شجعه 

وال�شوابط والقرو�ص".

اليوم لبنان تفتح صناديق 
االقتراع  لالنتخابات النيابية 
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الربملانية  االنتخابات  على  واحدا  ا�شبوعا  �شوى  يبق  مل 
بني  التناف�ص  حدة  تت�شاعد  اذ   ،2003 عام  بعد  الرابعة 
ومعها   ، كبرية  مكا�شب  على  للح�شول  ال�شيا�شية  الكتل 
بلد  االأجنبي يف  والنفوذ  التدخل اخلارجي  اأي�شًا  يت�شاعد 

بات حمل ا�شتقطاب دول املنطقة والعامل.
اخلارجي  العامل  عن  احلديث  يتجدد  انتخابات،  كل  ومع 
العراق  يف  ال�شيا�شية  العملية  م�شتقبل  �شنع  يف  ودوره 
نفوذها  تعزيز  اىل  اي��ران  ت�شعى  اذ  مقبلة،  �شنوات  الأرب��ع 
حتاول  املقابل  ويف  تدعمها  التي  القوائم  فوز  خالل  من 
ال�شيا�شي العراقي  القرار  ال�شيطرة على  وا�شنطن والريا�ص 
عن طريق فوز الكتل ال�شيا�شية التي تراها بانها قريبة من 

م�رسوعها.
على  فيتو  و�شعت  "ايران  فان  �شيا�شية  م�شادر  وبح�شب 
من  تقربه  ب�شبب  ثانية،  لوالية  له  التجديد  لعدم  العبادي 
املحور ال�شعودي االمريكي"، موؤكدة ان "طهران ت�شعى اىل 
ان يكون رئي�ص الوزراء املقبل من قوائم ترى بانها قريبة 

منها وت�شطيع من خالله التاثري يف القرار العراقي".
لقاءات  دائ��رة  �شمن  يكن  مل  ال��ذي  "العبادي  اأن  واك��دت 
الدعم  اإطار  خارج  اأ�شبح  م�شجدي،  ايرج  االيراين  ال�شفري 

االإيراين للمرحلة املقبلة".
وا�شافت امل�شادر ان "العبادي ادرك ان حظوظ فوزه يف 
باملناطق  مقارنة  جدا  �شئيلة  واجلنوب  الو�شط  مناطق 
ونينوى  االنبار  حمافظات  على  يعول  انه  حيث  املحررة 
تت�شاوى  فيما   ، للظفر مبقاعدها  وكركوك،  الدين  و�شالح 
دولة  )ائتالف  االخ��رى  ال�شيعية  القوائم  حظوظ  تقريبا 
القانون والفتح واحلكمة و�شائرون(  يف حمافظات الو�شط 
واجلنوب مما �شيجعل املناف�شة قوية بينها للح�شول على 

املقاعد الربملانية.
ثانية  بوالية  الفوز  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  ويطمح 

اقيمت برعايته  التي  الكربى  االنتخابية  من خالل حملته 
اقليم  �شمنها  وم��ن  املحافظات  اغ��ل��ب  يف  وح�����ش��وره 

كرد�شتان.
مكرتث  غري  العبادي  من  املقرب  ال�شيا�شي  الفريق  ويبدو 
لوالية  دعمه  من  يدها  ب�شحب  اإيران  تلويح  عن  باحلديث 

ثانية 
التفكري  مركز  رئي�ص   ، ال���وزراء  رئي�ص  م�شت�شار  واأك���د 
على  ي��ع��ّول  العبادي  اأن  ال�شمري،  اإح�شان  ال�شيا�شي، 
الداخل وخ�شو�شًا املحافظات املحررة من  جماهريه يف 
�شفحته  على  مو�شحًا  االإرهابي،  "داع�ص"  تنظيم  �شيطرة 
العبادي  لقائمة  التاأييد  م�شتوى  اأن  "في�شبوك"  موقع  يف 
ونينوى  الدين  و�شالح  االأنبار  حمافظات  يف  "الن�رس" 

اأمام معادلة وطنية اأننا  "يثبت 
العبادي  ب��ني  ال�شيا�شية  اخل��ط��اب��ات  ح��دة  وت�شاعدت 
وقيادات الفتح )الذي ي�شم ف�شائل احل�شد ال�شعبي( ال�شيما 
معت�شمني  على  اخل�ش�رساء  املنطقة  حماية  اعتداء  بعد 
اىل  باال�شافة  املنطقة،  مداخل  احد  عند  ال�شعبي  للح�شد 

مقتل م�شوؤول احل�شد ال�شعبي 
واأكد املر�شح عن "ائتالف دولة القانون"، �شعد املطلبي، ، 
وا�شتن�شاخ  ثانية  لوالية  للعبادي  التجديد  عن  احلديث  اأن 
اإىل خم�شة  ال�شيعة  انق�شام  ب�شبب  اأمر �شعب جداً  حكومته 
عن  يختلف  اليوم  "الو�شع  اأن  مو�شحًا  قوية،  حتالفات 
لدينا  ك��ان  ال�شابق  "يف  اأن��ه  املطلبي  و���رسح  ال�شابق. 
حينها  احلكومة  ت�شكيل  اأراد  ومن  فقط،  الوطني  التحالف 

حتدث مع قياداته ومت االتفاق على اختيار العبادي
ب�شبب  ممكن  غري  احلا�رس  الوقت  يف  التنبوؤ  اأن  واعترب 
ارتباط امل�شاألة مبزاج الناخب العاطفي الذي قد يغرّي راأيه 
املوؤكد  "ال�شيء  اأن  ا�شتدرك  لكنه  االأخ��رية،  اللحظات  يف 
يف  عدداً  االأكرب  الكتلة  �شيكون  القانون  دولة  ائتالف  اأن 
"الفتح"  حتالف  مع  كبري  تقارب  اإىل  م�شرياً  الربملان"، 

التابع ل�"احل�شد ال�شعبي.

اأعلنت وزارة اخلارجية العراقية، عن خماطبة رئي�ص جناح جهود العراق مبنع   : بغداد - اجلورنال  
اإ�رسائيل من �شغل مقعد يف جمل�ص االمن

االمن  اقناع جمل�ص  “العراق جنح يف  ان  بيان  احمد حمجوب، يف  با�شم اخلارجية  املتحدث   وقال 
مبنع اإ�رسائيل من �شغل مقعد يف املجل�ص، ملا ت�شببت به من ممار�شات وانتهاكات خطرية بحق ال�شعب 

الفل�شطيني واملقد�شات الدينية للم�شلحني وامل�شيحيني".
واأو�شح البيان، ان “وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، رئي�ص )جلنة الت�شدي لرت�شح ا�رسائيل ل�شغل 
مقعد يف جمل�ص االمن لالع�شاء غري الدائميني(، املنبثقة عن اجلامعة العربية، قام بتوجيه خطابات 
لنظرائه من العرب واالجانب على ال�شعيد االقليمي والدويل يحثهم على الت�شدي لرت�شح القوة القائمة 

باالحتالل ل�شغل مقعد مهم يف موؤ�ش�شة دولية تعني بحفظ االمن وال�شلم الدوليني".

�شادق  النيابية،  القانونية  اللجنة  ع�شو  اكد 
اللبان، بان احل�شانة �شرتفع عن جميع النواب 
ان  اىل  اأ�شار  فيما  املقبل،  �شهرحزيران  بداية 
هناك طريقة وحيدة متنع �شفر املطلوبني منهم.
رفع  "قرار  ان  �شحفي  حديث  يف  اللبان  وقال 
احل�شانة عن النواب يحتاج اىل قرار من جمل�ص 
النواب، لكن يف الوقت احلايل من ال�شعب عقد 
جل�شة الربملان، "م�شيفا" ان االول من حزيران 
�شرتفع احل�شانة عن اجلميع مع انتهاء الدورة 
تطبيق  الق�شاء  بامكان  بالتايل  الربملانية، 

املتهمني  او  املخالفني  النواب  على  العقوبات 
�شفرهم  منع  "قرار  ان  واو�شح  ما".  بق�شية 
الذي  هو  القا�شي  ان  مبعنى  بالق�شاء،  مرتبط 
ال�شفر  منع  ق��رار  وي�شدر  الو�شع  طبيعة  يقدر 
على  م�شددا  املتهمة"،  ال�شخ�شيات  بع�ص  على 
"�رسورة ان يتخذ الق�شاء االجراء الالزم ملنع 

هرب النواب املتهمني بق�شايا ما. 
ودع������ا رئ���ي�������ص جم��ل�����ص ال����ن����واب ���ش��ل��ي��م 
اجل��ب��وري،اخل��م��ي�����ص، ال��ن��واب مم��ن وج��ه لهم 
الق�شاء العراقي اتهامات، اىل ح�شم ق�شاياهم، 
لرفع  �شي�شتخدم �شالحياته  اأنه  اىل  اأ�شار  فيما 

احل�شانة عنهم يف حال امتناعهم.

اأنتهت مهام قيادة القوة الربية التابعة لقوة املهام 
انتهاء  بعد   ،2014 اأب  ت�شكلت يف  التي  امل�شرتكة 
"داع�ص"  تنظم  �شد  الرئي�شية  القتالية  العمليات 
يف العراق، وال يزال خم�شة اآالف عن�رس امني على 
اإىل  القتايل  انتقلت مهامهم من  العراقية  االرا�شي 

تقدمي امل�شورة والتدريب.
بقاء  اعلن  م��ارك  رون  النيوزلندي  الدفاع  وزي��ر 
قوات بالده يف العراق اىل اجل غري معلوم، مبينا 
ان نيوزلندا لن ترتك العراق يف و�شع �شعب ، لكن 

�شكل املهمة �شوف يتغري.

وقال مارك اأن “احلكومة النيوزلندية مل توؤكد بعد 
ما اذا كانت القوات �شتوا�شل انت�شارها يف العراق 
لكن نيولندا لن ترتك البالد يف و�شع �شعب”. بقاء 
البع�ص يف  اربك ح�شابات  العراق  القوات يف  هذه 
ائتالف  دفع  "داع�ص"، مما  احلرب �شد  انتهاء  ظل 
القوات   هذه  بقاء  من  التحذير  اىل  القانون  دول��ة 

لتنفيذ خطط تق�شيمة.
العوادي،  فردو�ص  االئتالف  عن  النائب  وع��ربت 
العراق منطلق  عن قلقها  من ان تتخذ امريكا من 

ل�رسب حمور املقاومة ال�رسيفة يف املنطقة.

 
والقلق  الذعر  من  حالة  االنتخابية  التحالفات  تعي�ص  اأ�شابيع  منذ 
 ، املرتقبة  االنتخابات  ب�شاأن  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  ترقبا 
يف  احل�شيني  بال�شحن  اأقيمت  التي  اجلمعة  �شالة  خطبة  بعد  لكن 
التحالفات  لدى  االمال  مقايي�ص  واختلفت  التوقعات  تغريت  كربالء، 
على  ال�شي�شتاين  املرجع  بيان  تركيز  خالل  من  االنتخابية  والقوائم 
ان  على  تاأكيدها  بينها  من  االنتخابية  العملية  تخ�ص  عديدة  اأمور 
تظافر جهود  احلكم من خالل  م�شار  ت�شحيح  باإمكانية  قائما  االأمل 
"الغيارى"، فعند هذه النقطة برزت ت�شاوؤالت من قبل مراقبني ب�شاأن 
الت�شمية  تلك  تطلق  كانت  ان  ب�"بالغيارى" بعد  املرجعية  تق�شد  من 
على املقاتلني الذين خا�شوا معارك �شد تنظيم داع�ص االإرهابي اأبان 
حقبة �شيطرته على مناطق وا�شعة من البالد. ويقول اخلبري يف ال�شاأن 
ا�شتخدمته   الذي  "الغيارى"  م�شطلح  ان  العرداوي   عبا�ص  ال�شيا�شي 
املرجعية الدينية يف بيانها االأخري والتي اكدت انه من خالله ي�شحح 
للعراقيني".  الن�رس  حققوا  من  برت�شح  االأمل  على  يدل  احلكم  م�شار 
وقال العرداوي يف حديث ل� »اجلورنال «، انه" قبيل بيان املرجعية 
اإ�شالحية  حركة  تقود  بانها  تدعي  حتالفات  هناك  كانت  االأخ��ري 

ت�شب  االنتخابات  ب�شاأن  املرجعية  توجيهات  تكون  ب��ان  تتاأمل 
ل�شاحلها وتعزز من حظوظها االنتخابية، "م�شريا اىل انه" عند القاء 
البيان من قبل ممثل املرجعية الدينية ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي 
تاأمل  انها  التحالفات وتعبريها عن  لتلك  اثبت غياب دعم املرجعية 
واأ�شاف ان" بيان  "الغيارى".  �شلطة حكم ناجحة من خالل  حتقيق 
امل�شاعي واملخططات  امام  الباب  اأغلق  االنتخابات  ب�شاأن  املرجعية 
التي كانت حتاك بهدف حتجيم دور احل�شد ال�شعبي يف البالد، "موؤكدا 
اأ�شا�شي يف العراق   اأبرزت احل�شد باأنه مرتكز  ان" املرجعية بخطابها 
والبد من وجوده يف العملية ال�شيا�شية، الفتا اىل ان املرجعية تبقى 
من  الت�رسيحات  بع�ص  واأ�شارت  املقبلة".  مب�شريته  للح�شد  حا�شنة  
تخطوا  ال�شي�شتاين  ال�شيد  مرجعية  ان  �شابق  بوقت  �شيا�شيني  قبل 
بخطوات تدريجية ل�شحب الدعم والتاأييد اللذان كانت تقدمهما للح�شد 
االنتخابات  خلو�ص  ومقاتليه  قادته  من  عددا  تر�شح  بعد  ال�شعبي 
اأظهرت خمططات حتوكها اطراف �شيا�شية  الربملانية املرتقبة، فيما 
مدعومة من دول خارجية لتحجيم دور احل�شد ال�شعبي يف البالد من 
خالل اخرتاع بدائل له او زجه مبنعطفات تهدد بقاءه كقوة ع�شكرية 
العام للقوات امل�شلحة، كما ا�شافت  القائد  تخ�شع بواجباتها الأوامر 
ان املرجعية ابتعدت كل البعد عن احل�شد ال�شعبي بعد م�شاركة قادته 

بحملتهم  احل�شد  ت�شحيات  على  االتكاء  وحماولتهم  االنتخابات  يف 
لبيان  الدعائية. وبرزت مواقف متعددة من �شخ�شيات بارزة داعمة 
املرجعية الدينية ب�شان االنتخابات. ويردد يف خطب املرجعية الدينية 
التي تلقى من قبل ممثليها يف كربالء م�شطلح "الغيارى" الذي تذكره 
عن  بالدفاع  البطولية  مبواقفهم  وا�شادتها  ال�شعبي  احل�شد  ذكر  مع 
ار�ص العراق ومقد�شاته، كما يردد مع مطالبتها بتوفري امل�شتلزمات 
ذلك  جدد  كما  وجرحاه،  �شهدائه  حقوق  و�شمان  للح�شد  االأ�شا�شية 
رافقت  التي  االخفاقات  ان  قالت  االأخري عندما  بيانها  امل�شطلح يف 
التجارب االنتخابية املا�شية من �شوء ا�شتغالل ال�شلطة من قبل كثرٍي 
ممن انتخبوا او ت�شّنموا املنا�شب العليا يف احلكومة، وم�شاهمتهم يف 
ن�رس الف�شاد وت�شييع املال العام ب�شورة غري م�شبوقة، ومتييز اأنف�شهم 
خدمة  يف  واجباتهم  اداء  يف  وف�شلهم  كبرية،  وخم�ش�شات  برواتب 
ال�شعب وتوفري احلياة الكرمية الأبنائه – مل تكن اال نتيجة طبيعية لعدم 
تطبيق العديد من ال�رسوط الالزمة � ولو بدرجات متفاوتة � عند اجراء 
تلك االنتخابات، وهو ما يالحظ � ب�شورة او باأخرى يف االنتخابات 
احلالية اأي�شًا، ولكن يبقى االمل قائمًا باإمكانية ت�شحيح م�شار احلكم 
واإ�شالح موؤ�ش�شات الدولة من خالل ت�شافر جهود الغيارى من ابناء 

هذا البلد وا�شتخدام �شائر اال�شاليب القانونية املتاحة لذلك.

 
القوات  عنا�رس  بع�ص  يعي�ص   ، الربملانية  االنتخابات  موعد  ق��رب  مع 
موقفهم  ب�شاأن  يتلقوها  التي  التوجيهات  ازاء  وتذمر  ا�شتياء  حالة  االأمنية 
ا�شتداد  ظل  يف  االالف  مبئات  تقدر  التي  اأ�شواتهم  وم�شري  باالنتخابات، 
ويرجح  امل�شاركة.  ال�شيا�شية  الكتل  بني  االنتخابي  وال�رساع  التناف�ص 
خمت�شون وجود �شغوط قد متار�ص على منت�شبي القوات االأمنية بالت�شويت 
القطعات  لتحريك  ت�شدر  التي  تلك  ل�شياق  م�شابهة  اأوامر  وفق  معينة  جلهة 
من مكان اىل اخر ويقول املخت�ص يف ال�شاأن االأمني فا�شل اأبو رغيف يف 

االأمنية بجميع �شنوفها �شتكون  القوات  اأن منت�شبي   ،» ل�»اجلورنال  حديث 
على خط ثابت خالل بيوم االنتخابات والميكن الية جهة فر�ص قراراتها 
عليهم ب�شاأن الت�شويت جلهة حمددة. وي�شيف اأبو رغيف انه، رمبا قد حتدث 
للت�شويت  منت�شبني  بتوجيه  االأمنية  املوؤ�ش�شات  ببع�ص  ا�شتثنائية  حاالت 
بيوم االنتخابات ل�شالح جهة معينة، "مبينا ان" ذلك التوجيه قد ي�شدر من 
بع�ص ال�شباط املخالفني لقواعد تلك املوؤ�ش�شات والميكن تعميم توجيههم 
وجهت  االأمنية  القيادات  ان"  اىل   وا�شار  املنت�شبني".  من  وا�شع  عدد  على 
م�شافة  على  والوقوف  االنتخابات  يف  احلياد  التزام  ب�رسورة  منت�شبيها 
منا�شبة  امنية  بيئة  توفري  على  العمل  و�رسورة  القوائم،  جميع  من  واحدة 

جمل�ص  رئي�ص  مكتب  با�شم  املتحدث  اكد  ذاته  ال�شياق  يف  االقرتاع".  بيوم 
االنتخابات  نزاهة  �شمان  الدولة  اجهزة  واجب  ان  احلديثي  �شعد  ال��وزراء 
تتوارد  انه  اىل  احلديثي  وا�شار  الناخبني.  اقرتاع  �رسية  و  حرية  واح��رتام 
انباء عن وجود �شغوط يتعر�ص له منت�شبو القوات االأمنية وموظفو الدولة 
يف اقليم كرد�شتان من قبل اأطراف يف االأحزاب احلاكمة وتخويفهم باإنزال 
الت�شويت باجتاه  والف�شل، و ذلك الإرغامهم على  عقوبات بحقهم، كالنقل 
معني. وا�شاف ان" هذه االإجراءات ان �شحت فاإنها خمالفة خطرية للقوانني 
اجهزة  فواجب  القانونية،  امل�شاءلة  اىل  �شيتعر�شون  عليها  القائمني  وان 
الدولة �شمان نزاهة االنتخابات واحرتام حرية و �رسية اقرتاع الناخبني". 

العبادي يعول على مقاعد المدن المحررة  والتنافس االنتخابي يشتد بين القوائم الشيعية
وسط حديث عن فيتو ايراني

"الغيارى"رسالة مبطنة من المرجعية الدينية لمن تقصد؟

مراقبون يحذرون من ضغوط تمارس على منتسبي القوات االمنية لمصادرة اصواتهم في االنتخابات   

العراق ينجح بالتصدي لترشح اسرائيل لشغل مقعد في مجلس االمن

نواب البرلمان بال حصانة في االول من حزيران 

خمسة االف جندي اميركي يعسكرون في 
العراق دون مهام قتالية 
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