
بع��د نحو �صهري��ن من اإع��ان حترير �رشق��ي املو�صل، 
يب��دو اأنَّ هن��اك القليل فق��ط من التخطي��ط فيما يتعلَّق 
واإع��ادة  امل�صاحل��ة  ع��ن  ناهي��ك  الأم��ن،  با�صتع��ادة 
ق الربيع��ي، م�صت�صار الأمن القومي  الإعمار. وقال موفَّ
ال�صاب��ق، "ل توج��د خط��ة ل��دى احلكوم��ة العراقية ملا 
بع��د املو�ص��ل. مل اأَر اأي خطة. اأ�صلوب قي��ادة الباد هو 

التهرُّب من املواجهة".
هم  عاء، قائلني اإنَّ وينفي امل�صوؤولون العراقيون هذا الدِّ

ي�صعون حاليًا ا�صرتاتيجية ل�صتعادة الأمن واخلدمات 
اإىل املدينة التي مزَّقتها احلرب.

وقال وليد البياتي، م�صت�صار حمافظ نينوى: "بالتاأكيد 
6 �صفح��ات  م��ن  وثيق��ة  اإىل  م�ص��راً  هن��اك خط��ة"، 
ت�صتعر���ض مب��ادرات اإع��ادة الإعم��ار واإحي��اء احلياة 
القت�صادية يف املدينة. وا�صتعر�ض م�صوؤول رفيع اآخر، 
طلب ع��دم الك�صف عن ُهويته، خطًة للحكومة املركزية 
��ل م�صوؤولي��ة الأمن، يف ح��ني تتعامل  يف بغ��داد لتحمُّ
احلكوم��ة املحلية مع ال�ص��وؤون الإدارية اليومية. وقال: 
��ل الروؤي��ة يف اإعادة تعي��ني املحافظ واحلكومة  "تتمثَّ

��زون عل��ى اخلدم��ات والأم��ور  املحلي��ة، لكنَّه��م �صُركِّ
املدني��ة. و�صيك��ون الأمن م�صوؤولي��ة الأجه��زة الأمنية 
ه �صيك��ون هناك مزيج من القوات  هن��اك، وهذا يعني اأنَّ

الحتادية واملحلية ملدة ُمعينة".
ويف �صباٍح ه��ادئ، يف اأواخر فرباير/�صباط املا�صي، 
اخرتقت قافلة من �صيارات الدفع الرباعي وال�صاحنات 
ال�صغرة �صواحي �رشقي املو�صل، ب�رشعٍة كانت ت�صل 
اأحيان��ًا اإىل 75 مي��ًا يف ال�صاع��ة يف بع���ض الط��رق 
الرتابي��ة. وكان الرج��ال امُل�صلَّح��ون امُللثَّم��ون الذي��ن 
ماأوا مق�صورات ال�صيارات يدخنون ال�صجائر بع�صبية، 

بينما انطلقت مو�صيقى احلرب من الراديو.
وكان يجث��م 3 رج��ال ُمقيَّدي��ن ب�رشائط م��ن املاب�ض 
يف خلفي��ة اإحدى ال�صاحن��ات، و�ُصِحَبت قم�صانهم فوق 
روؤو�صهم ك��ي ُتغّطي وجوههم. وب��دا اأ�صغرهم يف ُعمر 
ال���15 عام��ًا. وكان الثاث��ة ق��د اعُتِقل��وا قب��ل دقائق 
عل��ى خلفية ال�صتب��اه يف تبعيته��م لتنظي��م )داع�ض(، 
ال��ذي ان�صح��ب اإىل غربي املو�ص��ل، يف اأواخ��ر يناير/
��ه ت��رك وراءه �صبكة من  كان��ون الث��اين املا�ص��ي، لكنَّ
اخلايا النائم��ة، وذلك وفقًا ملجل��ة "فورين بولي�صي" 
الأمركية. وا�صلت قافلة جهاز الأمن الوطني العراقي، 

وه��و ف��رٌع تاب��ع للمخاب��رات العراقي��ة، امل�ص��ر حتى 
و�صل��ت اإىل ح��يٍّ اآخ��ر. وانطل��ق اأع�ص��اء جه��از الأمن 
الوطن��ي يف الأزّقة ليدهموا من��ازل امل�صتبه بهم. ويف 
عة من طراز هامفي،  فت عرب��ات ُمدرَّ الوقت نف�صه، توقَّ
مطب��وع عليها اأ�صود بابل ال�ص��وداء، وخرج منها جنود 
عراقيون غا�صب��ون من الفرقة ال�16 باجلي�ض العراقي 

مم�صكني باأ�صلحتهم يف اأيديهم.
و�ص��اح اأح��د �صب��اط الفرق��ة 16، موجه��ًا حديثه اىل 
رجال جه��از الأمن الوطن��ي العراقي: "م��اذا تفعلون؟ 
د اأحد اأع�ص��اء جهاز الأمن  ق��وا معنا". ف��رَّ ك��م مل تن�صِّ اإنَّ

نا نق��وم بعملن��ا فح�صب!".ومع بدء  الوطن��ي: "مهًا! اإنَّ
هذه املواجهة، انتبه جنود الفرقة 16 اإلينا. و�رشخوا: 
"ل ُت�صوِّرونا! �صناأخذ كامراتكم". ومع تطويق القافلة 
ع��ات الفرق��ة 16، مل يك��ن رج��ال جه��از الأم��ن  مُبدرَّ
الوطن��ي قادري��ن عل��ى املغ��ادرة. وق��ال اأح��د �صباط 
الفرق��ة 16: "�صتاأتون معنا"، وبعد ذلك رافقهم اجلنود 
اإىل نقطة تفتي���ض قريبة، حيث ا�صتمر اجلدال. وبدا كما 
ل��و اأنَّ مهمة اإلق��اء القب�ض على مقاتل��ي تنظيم الدولة 
رمبا تنتهي ب��دًل عن ذلك باإلقاء اأفرع القوات العراقية 

املتناف�صة القب�ض على بع�صها البع�ض.
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بغ��داد - خا���ض: اأو�صح��ت اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة،اأن ن�صب��ة ال�صيا�صي��ني والنواب 
واأ�صح��اب الدرجات اخلا�ص��ة احلا�صلني على جن�صيات مكت�صب��ة ل تتجاوز ال� %5، يف 
ح��ني لفتت النظر اإىل اإمتام قانون اإ�صقاط هوية الأح��وال املزدوجة وعر�صه للت�صويت يف 

جل�صة يوم غد الثاثاء.
وقال��ت ع�صو اللجنة زينب ال�صهاين اإن "القانوني��ة النيابية �صلمت رئا�صة جمل�ض النواب م�رشوع 
قان��ون اجلن�صي��ة املكت�صبة بعد التف��اق على ال�صيغة النهائي��ة بني الأطراف ال�صيا�صي��ة"، مبينًة اأن 
"�صيغ��ة القان��ون ت�صمنت اإبعاد الأع�ص��اء وال�صخ�صيات ال�صيا�صية التي ترف���ض التخلي عن اجلن�صية 

املكت�صبة من عملية النتخابات املقبلة ومنع م�صاركتهم نهائيًا".
واأ�صاف��ت اأن "رئا�ص��ة جمل�ض النواب تتعر�ض اىل �صغوط من قبل بع���ض ال�صخ�صيات ال�صيا�صية احلائزة على 
جن�صي��ة مكت�صب��ة بهدف تعديل ال�صيغة املذكورة واملتفق عليها من قبل اللجنة القانونية"، م�صرة اإىل اأن "ن�صبة 

احلائزين على اجلن�صية املكت�صبة ل تتجاوز ال� 5%".

 

ك�ص��ف القي��ادي يف التي��ار ال�ص��دري حاك��م الزاملي ع��ن تهديدات 
خارجي��ة وداخلي��ة حتاول ا�صته��داف زعيم التيار ال�ص��دري مقتدى 

ال�صدر بو�صفه زعيمًا وطنيًا يقود تظاهرات وا�صعة يف العراق .
وقال الزاملي يف ت�رشيح ل� اجلورنال نيوز ان كتًا واحزابًا �صيا�صية 
– م��ن دون ان ي�صميه��ا- ل يروق له ما يقدمه ال�صدر من مواقف 
وطني��ة والدع��وة اىل دولة قوي��ة وحمارب��ة الف�صاد ب��كل انواعه يف 
العراق . وك�ص��ف الزاملي عن بحث ق�صية حماية زعيم التيار ال�صدر 
م��ع الجهزة المني��ة واملخاب��رات ووزارة الداخلي��ة لتوفر حماية  

كاملة بعد ر�صائل  التهديد التي حتدث عنها يف تظاهرات اجلمعة .
وكان زعي��م التي��ار ال�ص��دري حت��دث اجلمع��ة ع��ن تلقي��ه تهديدات 
بالقت��ل، اته��م املتح��دث با�صمه جه��ات داخلية وخارجي��ة قال انه 
يعرفه��ا وراء التهديدات بت�صفيت��ه، بينما تظاهر املئات امام منزله 

يف النجف القدمية "احلنانة"، ا�صتنكارا ملحاولت اغتياله".
م��ن جهت��ه اأ�صار النائ��ب عن كتل��ة الحرار ع��واد الع��وادي" اإىل اأن 
"هن��اك خمطط��ات داخلية وخارجية ل تريد للعراق اأن يكون دولة 
م�صتقل��ة، واأن ال�صيد ال�صدر ميثل حج��ر عرثة اأمام هذه املخططات"، 

موؤكداً اأن "هناك دعمًا دوليًا واإقليميًا للفا�صدين".
املتح��دث با�ص��م ال�صدر، جعفر املو�صوي، بني وج��ود جهات داخلية 
وخارجي��ة تقف وراء تهديد ال�صدر، موؤك��دا "معرفته" بتلك اجلهات، 
يف ح��ني اأ�ص��ار اإىل اأن زعي��م التيار "ت�ص��دى لعملي��ات الف�صاد" من 

خال تغير مفو�صية وقانون النتخابات.
بدورها اتخذت قيادة �رشطة النجف ال�رشف اجراءات امنية م�صددة 
حيال التهديد الذي تعر�ض له مقتدى ال�صدر .وقال مدير اعام قيادة 
�رشط��ة النجف الرائد مقداد املو�صوي للجورنال " الجراءات المنية 
�صتكون م�صددة حي��ال ما �رشح به ال�صيد مقتدى ال�صدر من تعر�صه 
لتهدي��د بالغتي��ال ". وب��ني ان " �رشطة النج��ف م�صوؤوليتها حماية 
كل مواط��ن جنف��ي من مراج��ع دي��ن واولد مراجع ومراق��د مقد�صة 

وم�صوؤول��ني واي مواط��ن ي�صكن النجف او يتوج��ه اىل زيارة املدينة 
املقد�ص��ة ".وا�صاف املو�صوي ان" قي��ادة �رشطة النجف ت�صتنكر هذا 

التهديد جملة وتف�صيا وتوعدت مبحا�صبة املعنيني به "
م��ن جانب��ه ا�صتبعد ال�صيا�ص��ي امل�صتقل ،  غالب ال�صابن��در ، اأن يكون 
ح��زب الدع��وة بزعامة نوري املالكي  خلف التهدي��دات التي تلقاها 
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،لفتا النظر اىل اأن دول اقليمية 

تقف وراء تلك التهديدات ب�صبب �صيا�صة ال�صدر. 
وق��ال ال�صابن��در يف ت�رشي��ح للجورن��ال ان "دوًل اقليمي��ة ل جت��د 
م�صلح��ة يف انهاء "امللي�صيات " ال�صنية وال�صيعية يف العراق ل�صيما 
بعد ت�رشيحات ال�صيد ال�صدر بحل �رشايا ال�صام بعد حترير املو�صل 

ومواقفه الوطنية يف العراق.
وا�ص��اف ان " ال�ص��در م�صته��دف م��ن قب��ل ال��دول القليمي��ة ب�صبب 
ال�صيا�ص��ة الت��ي يتبعها يف الع��راق" موؤك��دا "ان التهدي��دات  مل تكن 
الوىل لكونه��ا ب��داأت منذ تاأ�صي�ض "جي�ض امله��دي" ومقاتلة املحتل 

يف املا�صي" .
وا�ص��ار اىل ان "الو�ص��ع العراق��ي �صعب وان املع��رتك الذي يخو�صه 
العراق معقد جدا ول بد ان نتوقع ان حتدث هكذا تهديدات لزعامات 

ب�صبب ال�صيا�صات التي يتبعونها يف نهجهم" . 
واأمل��ح ال�صابن��در اىل وج��ود تخا�ص��م وخاف بني ال�ص��در و�رشكاء 
يف املذه��ب نف�ص��ه م�صتبع��دا يف الوق��ت ذات��ه وقوف ح��زب الدعوة 

ال�صامية خلف تلك التهديدات .
م��ن جان��ب اخر و�ص��ف النائب ع��ن كتل��ة الأح��رار التابع��ة للتيار 
ال�ص��دري "عواد الع��وادي" ال�صب��ت، احل�ص��د ال�صعبي باأن��ه "احتياط 
عقائ��دي" وق��وة عراقي��ة باقية ببق��اء املرجعية الديني��ة، موؤكداً اأن 
�رشاي��ا ال�ص��ام جزء من احل�ص��د، يف حني اأ�ص��ار اىل وجود خمططات 
داخلي��ة وخارجي��ة ق��ال اإنه��ا ته��دف اإىل عدم جع��ل الع��راق دولة 
م�صتقل��ة. وق��ال "الع��وادي" اإن "احل�ص��د ال�صعب��ي احتي��اط عقائدي 
ومرجعي موجود يف العراق"، لفتًا النظر اإىل اأن احل�صد "قوة عراقية 

تاأ�ص�صت بفتوى املرجعية وباقية ببقائها".

�ص��كك ع�ص��و جمل�ض الن��واب عن كتل��ة املواطن يف 
متكن رئي�ض الوزراء حيدر العبادي من الق�صاء على 
الف�ص��اد واملف�صدي��ن وادارة املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة 
بالوكالة.وق��ال حمم��د اللكا���ض " نوؤك��د جازم��ني 
ووفق��ا للمعطيات واللي��ات املتبعة ان العبادي مل 

ول��ن ي�صتطي��ع اجناز ملف��ني مهمني حت��ى لو ر�صح 
لولية ثانية".وا�صاف النائب ان امللف الول الذي 
عج��ز عنه ولن يتمك��ن منه حت��ى يف امل�صتقبل هو 
الق�ص��اء على الف�ص��اد وزج املف�صدين يف ال�صجون".
وبخ�صو���ض املل��ف الثاين اك��د اللكا���ض "ان ادارة 
موؤ�ص�صات احلكومة تتم بالوكالة وبخاف ذلك فهو 

يكذب اإن قال غر موجود على الواقع"

ح��ذر النائ��ب الأول لرئي���ض جمل�ض الن��واب ال�صيخ 
هم��ام حمودي من اإدخال اأي نوع من انواع التمور 
اىل العراق ب�صفة )هدايا( اأو )ا�صتراد( من اأي دولة 
كان��ت ولأي جه��ة حملي��ة ، نظراً لوج��ود خماوف 
اأبداها خرباء زراعيون من انتقال مر�ض " البيو�ض 
" املتف�صية يف نخيل  " ال�صو�صة احلمراء  " وح�رشة 

دول اجل��وار وغر موج��ودة يف الع��راق ، مبا يهدد 
زراعة النخيل العراقي��ة. واأعرب حمودي عن �صكره 
لكل اجلهات التي تقدم متوراً كهدايا للعراق ، داعيًا 
املواطنني اىل �رشاء هذه التمور من ال�صوق املحلية 
العراقي��ة ، موؤكداً حر�صه على �صامة زراعة النخيل 
العراقي��ة الت��ي حتتل �ص��دارة املنتج��ات الزراعية 
الوطني��ة التي تعتا�ض م��ن جتارتها �رشيحة وا�صعة 

من العراقيني منذ قدم التاريخ .

ك�ص��ف رئي�ض اللجن��ة الأمنية يف جمل���ض حمافظة 
الب�رشة جبار ال�صاعدي ع��ن قيام اأ�صخا�ض باإلقاء 
رمان��ة عن بعد داخل دار احد املواطنني يف منطقة 

القبلة.
وق��ال ال�صاع��دي للجورن��ال ني��وز ان املعلوم��ات 
الأمني��ة التي وردتنا تفيد ب��ان الرمانة األقيت على 
دار مواط��ن يعم��ل  كا�صب��ًا يف منطق��ة القبل��ة حي 

املهند�ص��ني وق��د مت اخ��راج الرمان��ة اليدوي��ة م��ن 
ال��دار املذك��ورة اىل م��كان اآم��ن،  وب�صب��ب �صعوبة 
معاجلتها مت تفجرها خارج الدار من دون حدوث 

خ�صائر ب�رشية او اأ�رشار مادية.
ويف �صياق ذاته ك�ص��ف م�صدر اأمني اخر للجورنال 
ني��وز مل يك�صف عن ا�صمه ع��ن ا�صتهداف مقر �رشكة 
اإيطالي��ة تعم��ل يف تنفي��ذ احد اجل�ص��ور الكبرة يف 
الب�رشة،  مو�صحًا ان التحقيق جار ملعرفة اجلهات 

التي قامت با�صتهداف مقر ال�رشكة. 

الع�رشات يف حي املو�صل اجلديدة،  ب�صاأن حادثة مقتل  الأنباء  ت�صاربت 
على الرغم من اأن التحالف الدويل بقيادة وا�صنطن اقر بان مقاتلة تابعة 
اجلانب  على  الواقع  احلي  يف  داع�ض  لتنظيم  اأه��داف  على  غارة  �صنت  له 

الغربي ملدينة املو�صل.
الن�صاء  من  كبر  عدد  بينهم  القتلى  ع�رشات  �صقوط  عن  اأنباء  وت��رددت 
العراقية  القوات  ا�صتعادت  الذي  احلي  على  جوي  ق�صف  يف  والأطفال 

ال�صيطرة عليه اأخراً.
احلادثة  قتلوا، وو�صفوا  200 مدين  اإن  وم�صوؤولون حمليون  �صكان  وقال 
ب�"املجزرة"، يف حني اأمرت وزارة الدفاع العراقية باإجراء حتقيق فوري.
ويقول �صهود اإن غارة جوية للتحالف اأ�صابت �صاحنة مليئة باملتفجرات 
ما اأدى اإىل وقوع انفجار هائل اأدى اإىل انهيار مبان مكتظة بالعائات.
املباين  اأنقا�ض  حتت  من  جثة   240 انت�صال  املحلية  ال�صلطات  واأعلنت 

اإىل  اأدى  الق�صف اجلوي  اإن  املنهارة. وقال حمافظ نينوى نوفل حمادي 
مقتل 130 �صخ�صا، لكنه رجح ارتفاع اأعداد ال�صحايا لوجود الكثر منهم 
التحالف  اإن  بيان  الأمركية يف  املركزية  القيادة  الأنقا�ض.وقالت  حتت 
م�صلحني  ا�صتهدف  حيث  العراقية  الأم��ن  ق��وات  من  بطلب  الغارات  �صن 

متح�صنني يف احلي.
تفجر  اإىل  اأدت  قد  اجلوية  الغارات  تكون  اأن  حمليون  م�صوؤولون  ويرجح 
الكثافة  ذات  املنطقة  تلك  املباين يف  تدمر  اإىل  اأدى  ما  ملغومة  �صاحنة 
ال�صكانية. غر اأن قيادة العمليات امل�صرتكة يف العراق قالت يف بيان اإن 

ما تناقلته و�صائل الإعام ينطوي على "مبالغات ومغالطات كبرة".
مدينة  يف  املدنيني  ق�صف  حادثة  حقيقة  الأح��د،  العمليات  واأو�صحت 
املو�صل من قبل طران التحالف الدويل، يف حني بينت ان ادعاءات اإرباك 

الراأي العام تكررت مع مبالغات ومغالطات كبرة.
ال�صاعة ٠٨٢٥. مت توجيه �رشبة  "يف متام  وقالت القيادة يف بيان، انه 
جوية من التحالف الدويل على جمموعة من التنظيم الرهابي ومعداتهم 

بطلب من القوات العراقية"، لفتة النظر اىل انه "من خال معلومات دقيقة 
من مواطنني ذكروا ان عنا�رش التنظيم حتتجز العوائل يف بيوت مفخخة 
وجتربها على البقاء فيها وت�صتخدم هذه البيوت للقنا�صني والنتحاريني 
وتفجرها عليهم عند تقدم قواتنا، حيث مت ت�صكيل فريق لفح�ض هذا البيت 
وُوجد مفخخا وحمتجزا فيه ٢٥ من الن�صاء والأطفال مت اإنقاذهم جميعا 

وهم ب�صامه واأمان".
وبينت القيادة بح�صب البيان، انه "مت ت�صكيل فريق من اخلرباء الع�صكريني 
الإعام  و�صائل  تناقلته  الذي  البيت  مكان  لفح�ض  امليدانيني  القادة  من 
لكون جميع جدرانه مفخخة  ب�صكل كامل ١٠٠٪ ،  البيت مدمر  اأن  وتبني 
ول توجد اأي حفرة اأو دالة على انه تعر�ض اإىل �رشبة جوية، كما وجدت 
بجواره عجلة كبرة مفخخة مفجورة ومت اإخاء ٦١ جثة منه"، مو�صحة 
انه "من خال احلديث مع �صهود عيان اأفادوا باأن عنا�رش تنظيم داع�ض 
فخخت البيوت واأجربت العوائل على النزول يف ال�رشاديب وا�صتخدمت هذه 

البيوت من قبل النتحاريني لإطاق النار باجتاه قواتنا الأمنية".

توق��ع ع�صو برملان اإقليم كرد�صت��ان �صالر حممود٬ 
تاأ�صي���ض "ظل��م اأكرب" جتاه الكرد ل��و �صنحت الفر�صة 
لل�صلط��ات العراقية٬ داعي��ًا اإىل ممار�ص��ة �صغط على 
الأط��راف ال�صيا�صي��ة الكرد�صتانية لتوحي��د مواقفها 
"اإقلي��م  اإن  والعم��ل م��ن اج��ل ال�صتق��ال. وق��ال ٬ 
كرد�صت��ان �صيتمك��ن م��ن تاأ�صي�ض كرد�صت��ان. دولته 
امل�صتقل��ة والنف�ص��ال عن بغ��داد يف الع��ام 2020 
ب���رشط اأن تعم��ل الأط��راف ال�صيا�صية وف��ق برنامج 
ا�صرتاتيج��ي م�ص��رتك". واأك��د "اأهمية وح��دة املوقف 
لاأح��زاب ال�صيا�صي��ة داخ��ل كرد�صت��ان لتحقيق هذا 
اله��دف". وادع��ى حمم��ود باأنه "لو �صنح��ت الفر�صة 
لل�صلط��ات العراقية فاإنها �صتمار�ض الظلم ب�صكل اأكرب 
�ص��د ال�صعب الك��ردي"٬ م�صيف��ا اأن "بغداد ل تعرتف 
حت��ى الآن بح��ق الك��رد الد�صت��وري يف رف��ع العل��م 

الكرد�صت��اين على املوؤ�ص�صات الر�صمية يف كركوك يف 
حني اأن الكرد دافعوا عن كركوك ومنعوا �صقوطها بيد 
داع�ض٬ ف�صا عن اأن احلكومة العراقية مق�رشة جتاه 
حقوق املكون��ات الرتكماني��ة وامل�صيحية وغرها". 
وتاب��ع "اآن الأوان لإع��ان ا�صتق��ال كرد�صت��ان من 
قب��ل القيادة ال�صيا�صية الكردي��ة"٬. وعلى العك�ض من 
ذلك٬ ك�صف القيادي يف الحتاد الوطني الكرد�صتاين 
�صع��دي ب��ره٬ ٬ ع��ن اأن زي��ارة وف��د ك��ردي م�صرتك 
لبح��ث ا�صتق��ال كرد�صتان م��ع امل�صوؤولني يف بغداد 
اأُجلت بعد ان �صهدت العاقة بني بغداد واربيل تطورا 
ايجابي��ا ملحوظا. وتابع ان ه��ذا التطور يف العاقة 
ايجاب��ي اإل اأن العدي��د م��ن الق�صايا مازال��ت عالقة 
بني الطرفني اأهمها تطبيق املادة 140 من الد�صتور 
وا�صتحقاق��ات ق��وات البي�صمركة كج��زء من منظومة 
الدف��اع العراقي��ة وبحث �ص��كل ال�رشاكة ب��ني القليم 

واحلكومة املركزية.

وسط إجراءات مشددة في النجف.. الحنانة تحتشد بالعشائر

قيادات صدرية تكشف لـ"الجورنال" حقيقة الجهات التي تهدد باغتيال الصدر

 "حادثة الموصل".. طائرات التحالف قصفت شاحنة فخخها داعش فأوقعت دمارًا هائال في الدور المفخخة أصال

حلم الدولة يتالشى... أطراف كردية تؤكد أن عام 2020 سيشهد إعالن "الدولة الكردستانية" !!

نائب: العبادي لن يقدر على الفاسدين حتى بالوالية الثانية

البرلمان يبشرنا بـ "حشرة" تهدد حياة العراقيين

عبوات البصرة تواصل "مسلسلها" وتستهدف اإليطاليين 

بغداد – حسين فالح

بغداد - المحرر السياسي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - محمد الجابري

بغداد - خاص

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

الوطني يواصل استعداداته
لمواجهة السعودية

ب من مواجهة األزمات أم محاوالت لتنفيذ األولويات؟ في الموصل بعد طرد داعش.. التهرُّ

الكاظمية.. اعتمدها العباسيون 
مقبرة لهم واتخذها الناس مزاراً 

ً ً


