
ت�ص��درت كتل نواب رئي�س اجلمهورية، جدول غيابات 
النواب يف جل�صات الربمل��ان خالل الدورة الربملانية 
احلالي��ة ب���534 ي��وم غي��اب، حي��ث احت��ل ائت��الف 
الوطني��ة بزعامة اياد عالوي، املرتبة االوىل للجدول 
ب���278 يوم��ًا، يف ح��ن كان ائتالف دول��ة القانون 
بزعام��ة ن��وري املالك��ي يف املرتبة الثاني��ة ب�148 
يومًا، وكان ن�صيب املرتبة الثالثة الئتالف متحدون 
بزعامة ا�صامة النجيفي ب� 108 ايام غياب الع�صائه.

وك�صف��ت الوثيقة التي ح�صل��ت "اجلورنال نيوز" على 
ن�صخ��ة منه��ا، ع��ن ا�صم��اء الن��واب املتغيب��ن خالل 
الدورة الربملانية احلالية وبتفا�صيل عن ايام الغياب 

بالتواريخ .  
م��ن جهته، ق��ال مقرر جمل���س النواب ني��ازي معمار 
اوغل��و، ل�"اجلورنال نيوز" اإنه "وف��ق النظام الداخلي 
ملجل���س النواب ف��اإن هناك خطوطًا حم��ددة يف بنود 
ثابت��ة له��ذا املح��ور، لك��ن اع��الن الغياب��ات �ص��يء 

والتمثيل �صيء اخر". 
لهيئ��ة  ت�صم��ح   ال  ال�صيا�صي��ة  "التوافق��ات  ان  واك��د 

الرئا�ص��ة ان تغري او تقيل او ت�صتبدل النواب املتغيبن 
ع��ن اجلل�صة هذا ه��و الواقع املري��ر يف جمل�س النواب 

العراقي".
وب��ن ان "هيئة رئا�صة الربمل��ان تقوم بتنبيه النائب 
ر، ثم يبلَّغ رئي���س الكتلة بتجاوزات  املتغيب، ث��م يحذَّ
نائبه"، مبين��ا ان "هناك جلنة قواعد ال�صلوك النيابي 
الت��ي يحال اليها املل��ف لتتخذ الق��رار املنا�صب، لكن 
يف كل االح��وال ال ميك��ن ان تطب��ق ه��ذه التعليم��ات 
عل��ى نائ��ب ب�صبب التواف��ق املرير يف جمل���س النواب 
م��ا بن الكتل وهيئ��ة الرئا�صة، وان هيئ��ة الرئا�صة ال 

تتج��راأ اأن تقي��ل او ت�صتب��دل نائبًا". وا�ص��ار اوغلو اىل 
ان "الربمل��ان ما�س با�صتقط��اع 500 الف دينار من 
الع�صو املتخلف عن كل جل�صة، لكن اجراء اال�صتقطاع 
امر غ��ري رادع الإجناح ح�صور ويف االأ�صهر االخرية مل 
يتج��اوز ح�ص��ور النواب اكرث من مائ��ة نائب"، مبينا 
ان "هن��اك نوابًا جت��اوزوا اال�صتحق��اق يف االإجازات 
وحت��ى الغياب��ات". واو�ص��ح "ل��دى هيئ��ة الرئا�ص��ة 
 ،2016 الن��واب يف  ا�صتبي��ان كام��ل ع��ن غياب��ات 
ولك��ن مل يتخ��ذ اج��راًء بذل��ك"، م�ص��ريا اىل ان "هناك 
امللي��ارات م��ن اال�صتقطاعات ُدفع��ت للنازحن". من 

جه��ة اخرى، قال النائب ع��ن التحالف الوطني حممد 
امل�صعودي ل� "اجلورنال نيوز" اإن "هيئة الرئا�صة هي 
امل�صوؤول��ة ع��ن ادارة اجلل�صات والغياب��ات وحما�رض 
االجتماع��ات وج��دول االعمال يف اجلل�ص��ات، ويجب 
ان تك��ون امين��ة يف اداء واجبه��ا".  وب��ن ان "ك��رثة 
تغيبات النواب ت�صكل عائقًا يف عقد اجلل�صات، ويجب 
ان يوؤخذ ذلك بنظر االعتبار، الن النائب عندما انُتخب 
جاء ليعمل م��ن اجل ال�صعب الذي انتخب��ه نائبًا عنه، 
وعن��د تخليه عن م�صوؤولياته فه��و الي�صتحق ان يكون 
يف من�صب��ه، ويجب علي��ه ان يق��دم ا�صتقالته او تقوم 

هيئ��ة الرئا�صة بتطبي��ق النظام الداخل��ي، الذي ين�س 
عل��ى ان��ه يف حال غي��اب النائب الرب��ع جل�صات، يتم 

انهاء ع�صويته من الربملان".
وا�ص��ار امل�صع��ودي اىل ان��ه "حت��ى االن مل يتم اتخاذ 
اج��راء بح��ق املتغيب��ن"، مبينا ان "رئي���س الربملان 
�صلي��م اجلبوري عزا ذل��ك اىل ان هن��اك بع�س النواب 
م�صرتك��ون يف مع��ارك حتري��ر املناط��ق م��ن �صيطرة 
داع���س، او ان�صمامه��م اىل احل�ص��د ال�صعب��ي، ويثبتون 
بكت��ب  غيابه��م  م��دة  يف  املع��ارك  يف  م�صاركته��م 

ر�صمية".
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يف  �صباطا  بان  االربعاء،  االره��اب،  مكافحة  جهاز  يف  م�صدر  اأفاد  خا�س:   - بغداد 
اجلهاز �صيتولون مراكز عليا يف االجهزة االمنية بعد التخل�س من تنظيم داع�س، مبينا 
ان من بن تلك املنا�صب رئا�صة هيئة احل�صد ال�صعبي. ونقل موقع "املونيتور" االخباري، 
مكافحة  جهاز  "قّوات  اّن  قوله،  ا�صمه،  ذكر  عن  وامتنع  بالرفيع،  و�صفه  الذي  امل�صدر  عن 
قّوات  تدريب  اأمر  على  االأمريكية  القوات  ت�رضف  اإذ  مبا�رض،  اأمريكّي  دعم  على  حت�صل  االإرهاب 
اجلهاز ب�صكل مبا�رض". واأ�صاف، ان "جهاز مكافحة االإرهاب يتلقى دعمًا عراقّيًا واأمريكّيًا م�صرتكًا، 
ان  اىل  واأ�صار  داع�س".  بعد  ما  مرحلة  يف  له  بارزة  اأدوارا  اإعطائه  احتمال  يظهر  ما  متزايد،  وب�صكل 
"�صباطا يف اجلهاز �صيتوّلون منا�صب عليا جديدة منها ال�صكرتري الع�صكرّي لرئي�س الوزراء ورئا�صة اأركان 
هيئة  رئا�صة  وحتى  التحرير  اإكمال  بعد  املو�صل،  عمليات  وقيادة  وا�صنطن  يف  الع�صكري  وامللحق  اجلي�س 
احل�صد ال�صعبي". جدير بالذكر ان جهاز مكافحة االإرهاب يح�صل على دعم قوي، لي�س فقط من احلكومة، بل من 

الربملان اأي�صًا، اإذ �رّضع الربملان يف اآب من عام 2016 قانون جهاز مكافحة االإرهاب.

 

من  يكون  لن  العراق  كرد�صتان  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  ان  يبدو 
ال�صهل حل عقدته يف القريب العاجل بفعل التخندق الذي ح�صل 
بزعامة  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلزب  الكبرية بن  االزمة  بعد 
ال�صليمانية  يف  امل��وج��ودة  االح���زاب  وجبهة  ب���ارزاين  م�صعود 
طالباين  هريو  بزعامة  الوطني  االحت��اد  حزب  بتحالف  ممثلة 
االح��زاب  م��ن  وبع�س  م�صطفى  ني�رضوان  بزعامة  والتغيري 
الدميقراطي  احلزب  اعالن  من  الرغم  وعلى  ال�صغرية.  اال�صالمية 
االحتاد  حزب  مع  لالتفاق  خطوات(   ( ب�  �صماه  ما  الكورد�صتاين 
 ( ب�  �صمي  ما  نافيًا  العالقة  امل�صاكل  حلل  الكورد�صتاين  الوطني 
تفعيل( اتفاقية 2007 اال�صرتاتيجية بن احلزبن وا�صار اىل ان 
االتفاقية التزال �صارية املفعول وهي حافز لالتفاقات امل�صرتكة.
التنافر  حدة  ازدياد  اكدت  احلزبن  من  املقربة  امل�صادر  ان  اال 
االقليم نيجريفان بارزاين على  ارغم رئي�س حكومة  الذي  ،االمر 
وال�صغط  االزمة  حلل  االمريكية  املتحدة  بالواليات  اال�صتنجاد 
تقدمي  دون  من  التقاطع  حالة  النهاء  ال�صليمانية  اح��زاب  على 
بارزاين  م�صعود  لالقليم  احلايل  الرئي�س  خروج  واولها  تنازالت 

من ال�صلطة.
وفد  ابلغ  بارزاين”  “نيجريفان  كرد�صتان  اقليم  حكومة  رئي�س 
امللفات  ب�صاأن  تقدم  وج��ود  بعدم  االم��ريك��ي  ال�صيوخ  جمل�س 
الع�صكري ملحاربة  التعاون  العالقة بن بغداد واربيل با�صتثناء 
احزاب  االقليم من  نف�صها مع �رضكائه يف  تنظيم داع�س واحلال 

ال�صليمانية ،داعيا اىل دعم امريكي بهذا ال�صاأن .
من جانبها مل تقدم ادارة ترامب اجلديدة اية وعود لبازاين بحل 
احلايل  الو�صع  عن  ر�صاها  بعدم  اأملحت  انها  ،اال  اال�صكاليات 
لكنها طالبت بتاجيل املو�صوع اىل ما بعد االنتهاء من معركة 
تق�صيم  مع  لي�صوا  انهم  اك��دوا  امريكين  م�صوؤولن  ،لكن  داع�س 
ال�صارع  ا�صتمالة  يحاول  الذي  ب��ارزاين  امال  يحبط  ما  العراق 

احلزب  با�صم  املتحدث   . اخلطاب  بهذا  وتوحيده  املمزق  الكردي 
للجورنال  قال  خور�صيد  حممد  الدكتور  كركوك  يف  الدميقراطي 
يف  العالقة  امل�صاكل  حل  باجتاه  خطوات  هناك  ان   " نيوز  
الوطني  االحتاد  مع  جنريها  بحوارات  متمثلة  كورد�صتان  اقليم 
جناح  منطلق  من  بها  متفائلون  ونحن  م�صتمرة  واملباحثات 
حافزاً  ت�صكل  والتي  بيننا   2007 عام  اال�صرتاتيجية  االتفاقية 
�صارية  القدمية  االتفاقية  ان  علمًا  اجلديدة  امل�صرتكة  لالتفاقات 
ت�صاف  جديدة  نقاط  بلورة  تتم  ان  املمكن  من  ولكن  املفعول 
اليها لكونها حتمل من امل�صرتكات بن احلزبن الكثري مما ي�صهم 
يف خدمة اقليم كورد�صتان و�صعبه وان نقاط االختالف قليلة جدا 

وحلولها تلوح يف االفق. 
وا�صاف خور�صيد " ان املباحثات م�صتمرة بن احلزب الدميقراطي 
باجتاه  ت�صري  هي  واي�صا  الكورد�صتاين  الوطني  االحتاد  وحزب 
وفود  ب�صكل  او  ب�صكل منف�صل  �صواء  االحزاب  بقية  احلوارات مع 
م�صرتكة من احلزبن التي تبتغي تغليب م�صلحة االقليم يف حل 
امل�صاكل خ�صو�صا يف ظل وجود احزاب اخرى . وا�صتدرك بالقول 
الوطني  االحتاد  وفد  اليه  ي�صل  ما  انتظار  ب�صدد  االن  نحن   "
الكورد�صتاين حول امل�صودة التي اعدها مت�صمنة 8 نقاط ا�صا�صية 
يف ظل روؤى البحث عن امل�صرتكات واحللول والذي بدوره يجري 

مباحثاته مع حزب التغيري .   
يذكر ان اقليم كورد�صتان العراق كان قد �صهد �صل�صلة من امل�صاكل 
اىل  فيه  ال�صيا�صية  الكتل  اأكرب  دعا  ما  وهو  واالداري��ة  ال�صيا�صية 

التباحث اجلاد من اجل حلحلتها قبيل االنتخابات املزمعة .
"مبدئي" مع  اتفاق  الثالثاء٬ وجود  التغيري٬  واأكدت كتلة حركة 
االحتاد الوطني الكرد�صتاين لدخول االنتخابات املقبلة يف قائمة 
اأو  حملية  انتخابات  اإجراء  اإمكانية  ا�صتبعدت  حن  ويف  واحدة٬ 
"ال�صيا�صات  اإىل  ذلك  �صبب  اأرجعت  كرد�صتان٬  اإقليم  يف  نيابية 

االإق�صائية" لرئي�س االإقليم م�صعود بارزاين. 
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ص��ف النائ��ب ع��ن كتل��ة تي��ار اال�ص��الح الوطن��ي 
النيابي��ة، زاه��ر العب��ادي، االربعاء، ع��ن ان رئا�صة 
التحالف الوطن��ي مل تت�صلم اأي ورقة ت�صوية من قبل 
حتال��ف الق��وى، م�ص��ريا اإىل اأن عل��ى االخ��ري ار�صال 
مالحظاته واوراقه عرب القنوات الر�صمية ولي�س عرب 

االعالم والفي�صبوك.
وقال العبادي اإن "ورق��ة الت�صوية اخلا�صة بتحالف 
الق��وى مل يت�صلمه��ا التحال��ف الوطن��ي"، داعي��ا اإىل 
"ار�ص��ال ورق��ة الت�صوي��ة م��ن حتال��ف الق��وى عرب 
القنوات الر�صمية وجلان التفاو�س ولي�س عرب الكالم 

يف الفي�صبوك والو�صائل االإعالمية".
واأ�ص��اف اأن "م�رضوع الت�صوي��ة الوطني الذي يتبناه 
التحالف الوطني هو مدعوم من قبل االأمم املتحدة"، 
موؤك��دا اأن على "حتالف القوى اأن تكون له ا�صتجابة 

وا�صحة املعامل مل�رضوع الت�صوية الوطنية".
"يف ح��ال وج��ود بع���س املالحظ��ات  اأن��ه  وب��ن 
والنق��اط على م���رضوع الت�صوي��ة الوطني��ة يجب اأن 
يكون هناك ح��وار للو�ص��ول اإىل التفاو�س النهائي 

مع حتالف القوى".
اىل ذل��ك اك��د حتال��ف "الق��وى العراقي��ة" اأن جميع 
الكت��ل ال�صيا�صي��ة متفقة عل��ى ان م���رضوع الت�صوية 

ال�صيا�صية هو جمرد عنوان خال من امل�صمون.

الغى رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري٬  اأول اأم�س 
الثالثاء٬  قرارا �ص��وت عليه م�صبقا ويق�صي بت�صكيل 

جلنة رقابية لتحري ف�صاد املنافذ الكمركية.
وثيق��ة �ص��ادرة م��ن جمل�س الن��واب٬ مذيل��ة بتوقيع 
رئي���س الربمل��ان �صليم اجلب��وري٬ بتاري��خ الثالثاء٬ 
21 �صب��اط٬ ٬2017 ن�صت على الغاء االمر النيابي 
املرق��م 18 يف ٬7/2017/2 واملت�صم��ن ت�صكي��ل 
جلن��ة نيابي��ة لتدقي��ق ومتابعة عمل هيئ��ة الكمارك 

على وفق اأمر نيابي حمل الرقم )28(.
وكان �ص��در اأمر نياب��ي �صابق بالع��دد )18(٬ ق�صى 

بت�صكي��ل جلن��ة موؤلف��ة م��ن ) النائب هيث��م اجلبوري 
ع��ن جلنة املالية٬ والنائبة ن��ورة البجاري عن جلنة 
االقت�صاد واال�صتثم��ار٬ والنائب حممد الكربويل عن 
جلنة االمن والدف��اع٬ والنائب بهاء جمال الدين عن 
جلنة النزاه��ة(٬ وتعنى بتدقي��ق ومتابعة عمل هيئة 
الكم��ارك عل��ى ان ترف��ع اللجن��ة تقريره��ا اىل هيئة 

الرئا�صة.
وك�صف��ت م�ص��ادر مطلع��ة٬ ع��ن ا�صباب �ص��دور قرار 
الغ��اء متابع��ة الكم��ارك٬ مبينة اأن "ه��ذا القرار جاء 
بعد زي��ارة كاظم علي عبد اهلل املدير العام للجمارك 
ملن��زل اجلبوري بع��د ايام م��ن ا�صدار هيئ��ة رئا�صة 

الربملان قرار ت�صكيل اللجنة.

االأُ�صبوع  الذي عقد  مل تقت�رض حملة املقاطعات ملوؤمتر جنيف٬ 
املا�صي٬ على القوى واالأطراف املوجودة داخل العراق فقط٬ فقد 
ان�صحب حمافظ نينوى نوفل العاكوب٬ اأحد اأبرز امل�صاركن٬ بعد 

يوم واحد من املوؤمتر الذي ا�صتمر ثالثة اأيام.
اأو�صاع  مناق�صة  من  حتّول  املوؤمتر  فاإن  املعلومات  وبح�صب   
املدن املحررة من داع�س اإىل اإن�صاء اإقليم ُ�صني٬ االأمر الذي اأثار 
اعرتا�س العاكوب٬ وعزا حمافظ نينوى ان�صحابه من املوؤمتر اإىل 
وجود �صخ�صيات "مطلوبة للق�صاء" كوزير املالية االأ�صبق رافع 
العي�صاوي. باملقابل نفت اأطراف يف احتاد القوى تطرق املوؤمتر 

اإىل مناق�صة ملف "االإقليم ال�صني"٬ م�صرية اإىل اأ ّن البيان اخلتامي 
للموؤمتر حتدث عن اأو�صاع النازحن واإعمار املدن املدمرة.

احلديث  هو  االن�صحاب  اىل  دعاه  الذي  االأم��ر  اأن  اأكد  العاكوب   
لن  نينوى  حمافظ  بو�صفي  "اأنا  مبينا  ال�صني"٬  "االإقليم  عن 
اأبحث عن دعم لبناء املحافظة  اأر�صى بالكالم عن االإقليم الأين 
اإقليم  اإن�صاء  ال�صنية فكرة  القوى  املدمرة".  وتدعم جمموعة من 
يف املناطق الغربية٬ كاأحد احللول ملرحلة ما بعد داع�س٬ ون�صت 
ت�رضيبات عن ورقة "الت�صوية ال�صنية"٬ التي يعتزم احتاد القوى 
ت�صليمها اإىل التحالف الوطني٬ على تاأجيل طرح فكرة االأقاليم 
التنظيم٬ مقابل جتميد ملفات خالفية  الق�صاء على  اإىل ما بعد 
واأخذ �صمانات دولية من جمل�س االأمن واإ�صدار قرار حتت الف�صل 

اخريا٬ً  احلكيم٬  الوطني عمار  التحالف  رئي�س  ورف�س  ال�صابع.  
ال�صبت  له  موؤمتر  يف  وقال  العراق٬  خارج  تدار  تفاهمات  اأية 

املا�صي٬ اإن "موؤمتر جنيف اأخذ اأكرب من حجمه" .
اأنف�صهم  يّدعون  ممن  نفر  قام  غريب٬  م�صهد  يف  اخر  جانب  من 
بالتظاهر  ال��ب��ارزاين  م�صعود  من  وبتحري�س  املو�صل  �صيوخ 
االمين  اجلانب  حترير  عمليات  يف  ال�صعبي  احل�صد  تدخل  �صد 
ذات  �صالحيته٬  املنتهية  االإقليم  رئي�س  ومبايعة  للمو�صل٬ 
امل�صهد تكرر قبل اكرث من عامن اذ قام النفر ذاته مببايعة ما 
�صموه"اخلليفة"! فهل ميكن �صمان مثل هوالء٬ وهل هم �صيوخ 
كما يدعون٬ ام جمرد هواتف عمومية ال تتحدث اال بدفع دراهم 

معدودة!

املحافظات  بقية  عن  اليختلف  الب�رضة  يف  املدار�س  واقع 
املوجودة  االم��وال  ق�صية  يف  كبري  االختالف  لكن  العراقية 
فبعد مرور اكرث من 13 عامًا مازالت املوؤ�ص�صة التعليمية يف 
مبنطقة  املدار�س  فاحدى  القادمة  لالجيال  مهدِّدة  الب�رضة 
من  امليناء  ومدر�صة  ال�صعيد  ال�صهيد  مدر�صة  وهي  املعقل 
بن مدار�س اخرى متعددة اآيلة لل�صقوط بعد ان ك�صف رئي�س 
الب�رضة حممد املن�صوري  النزاهة يف جمل�س حمافظة  جلنة 
للمدر�صة  زيارتنا  خالل  للجورنال  "املن�صوري  ويقول    .
حديثة  املعقل  منطقة  يف  ال�صعيد  ال�صهيد  مدر�صة  ان  وجدنا 
والف�صاد  خ��راب  عن  عبارة  لكنها   2016 ع��ام  يف  الت�صلم 
املايل الذي �صهدته املدر�صة وبع�س اجزائها وا�صح من خالل  
ت�صاقط بع�س اجزاء املدر�صة يف ال�صاحة ويف داخل ال�صفوف 
يتعر�س  قد  ورمب��ا   � بوجودكم  وثقتم  وكما   � الطلبة  على 
املدر�صة  هذه  ب�صبب  خطرة  حاالت  اي  اىل  م�صتقبال  الطلبة 
  . ان�صائها"  حداثة  من  الرغم  على  منها  اجزاء  تت�صاقط  وقد 
وي�صيفاملن�صوري انه "�صيتم ت�صكيل جلنة حتقيقية مبو�صوع 

تفا�صيل اللجنة التي ت�صلمت املدر�صة التي تهدد حياة الطلبة 
من  حرية  يف  ا�صبحوا  والطلبة  التدري�صي  املالك  ان  موؤكدا 
مل  التي  املدر�صة  يف  التفكري  او  التدري�س  ق�صية  يف  امرهم 
التباحث  �صيتم  انه  ،مو�صحا  ال�صحيح  بال�صكل  ان�صاوؤها  يتم 
باالمر مع مدير تربية الب�رضة .  وبح�صب قول مديرة مدر�صة 
الطالبات   بع�س  هناك  فاإن  للجورنال  مومل  �صمرية  امليناء 
بع�س  �صقوط  ج��راء  من  ا���رضار  اىل  تعر�صن  املدر�صة  يف 
الطلبة  على  الثانوية  وال�صقوف  والكرانيت  ال�صرياميك  قطع 
الرتبية  وزير  زمن  اإن�صاوؤها يف  مت  املدر�صة   ان  اىل  ،م�صرية 
ال�صابق خ�صري اخلزاعي وهي من بن ما يقارب 20 مدر�صة 
يف الب�رضة .  احد اأولياء االأمور ي�صري بحديثه للجورنال اىل 
اأن "مادة الكرانيت التي مت فيها تغليف املدر�صة �صقطت منه 
يف  موجودتان  ابنتان  لدي  وانا  الطلبة  على  كبرية  كميات 
هذه املدر�صة وقد قامت ادارة املدر�صة بابالغي مبا يح�صل 
وتابعت االمر بعيني و�صاهدت ان هناك �صقوفًا ثانوية اي�صا 
وقع بع�صها وهذه املدر�صة مت ت�صلمها يف عام 2016 لكننا 
حياة  على  خطرا  ت�صكل  وه��ي  ت�صلمها  يتم  كيف  ن�صتغرب 

ابنائنا وهذا راأينا كاولياء االمور".

محاوالت ترميم البيت الكردي.. بارزاني يستنجد بواشنطن والطالباني وحلفاؤه يتوجهون إلى بغداد 

ال إعمار محافظات وال "بطيخ".. محافظ نينوى يعترف: مؤتمر جنيف خصص لتشكيل اإلقليم السني 

مدارس البصرة الحديثة تنهار.. محاوالت لـ"طمطمة" الفضيحة خوفًا على "الرؤوس الكبيرة" !

 تحالف القوى يرسل مالحظاته على ورقة 
التسوية "فيسبوكيًا"!!

 سليم الجبوري يلغي لجنة فساد المنافذ الكمركية 
بعد زيارة "محبة" من مديرها العام !!

بغداد - خاص

بغداد – خاص

بغداد  ــ  خاص

بغداد – خاص

البصرة - محمد الجابري

بغداد - انمار الهيتي 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الصقور يستعد للعودة إلى التحليق 
فوق زاخو والسفانة يحل ضيفًا ثقيال 

هيئة الرئاسة ال تتجرأ أن تحاسب عضوًا منهم

كتل نواب »سعادة« رئيس الجمهورية تتصدر"سباق" غيابات البرلمان بـ 534 غيابًا!!

قانوني: االستيالء على أراضي الدولة 
جريمة يعاقب عليها القانون

بعد فشل الحل الداخلي, كردستان على صفيح ساخن

ً


