
العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  لقاء  من  الرغم  على 
روؤ�ساء وممثلي الكتل النيابية يف الق�رص احلكومي ، اإال 
اأن الكتل الكردية ما زالت متم�سكة با�ست�سافة العبادي 
زيارته  نتائج  على  واطالعهم  ال��ن��واب،  جمل�س  يف 
الدعوة  حزب  وبرر   ، " املتحدة  الواليات  اإىل  االأخ��رة 
عدم ح�سور العبادي اإىل جل�سة اال�ست�سافة اىل ان�سغاله 
ب�سفرته اإىل وا�سنطن، موؤكدا ح�سور رئي�س احلكومة اىل 
الربملان حال عودته من العا�سمة االأردنية عمان بعد 

م�ساركته يف القمة العربية التي تنطلق اليوم االربعاء. 
ويقول النائب ر�سول اأبو ح�سنة ان "هناك اأربعة حماور 
يت�سمن  االأول  ال��ع��ب��ادي،  م��ع  ال��ربمل��ان  �سيناق�سها 
مو�سوع الطعون، والثاين الزيارة اإىل وا�سنطن، والثالث 
امللف  الرابع  واملحور  العربية،  القمة  يف  م�ساركته 
العبادي  "م�ساركة  اأن  اىل  واأ�سار  وال�سيا�سي".  االأمني 
العربية يف عمان حالت دون حتقيق  القمة  اأعمال  يف 
اجتماع له مع حزب الدعوة"، متوقعا ان يلتقي رئي�س 
العزيز  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سعودي  العاهل  الوزراء 
الدعوة  ح��زب  من  ن��واب  العربية.  القمة  هام�س  على 

يكتفي  ان  متنوا  العبادي،  له  ينتمي  الذي  االإ�سالمية 
روؤ�ساء الكتل بجل�سة اال�ست�سافة، معربني عن خ�سيتهم 
وعزوا  العبادي،  مع  اأزمة  خللق  اجلل�سة  ا�ستغالل  من 
تغيب رئي�س احلكومة عن جل�سة الربملان اىل ان�سغاله 
بزيارة وا�سنطن، متوقعني ح�سوره اىل جمل�س النواب 
بعد م�ساركته يف القمة العربية. وتوؤكد الكتل �رصورة 
لتو�سيح  النواب  جمل�س  اىل  ال���وزراء  رئي�س  ح�سور 
امللفني  مناق�سة  عن  ف�سال  امل��وازن��ة  ببنود  الطعن 

االأمني وال�سيا�سي.
اخلمي�س  جل�سة  ع��ن  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  وتغّيب 

املا�سي التي خ�س�ست ال�ست�سافته لتو�سيح اتهاماته 
لل�سلطة الت�رصيعية مبناقلة 50 مليار دينار من اأبواب 
"باخلفي".  و�سفه  ب�سكل  االحتادية  املوازنة  �رصف 
وفجرت احلكومة اأزمة جديدة مع الربملان، على خلفية 
املحكمة  اأم��ام   2017 موازنة  من  بندا  ب�21  الطعن 
واإعادة  فقرة،   15 باإلغاء  املطالبة  تت�سمن  االحتادية 
املالية  اللجنة  رئي�س  وك�سف  اأخ��رى.  فقرات  �سياغة 
ال�ستجواب  تواقيع  بجمع  البدء  عن  النواب  جمل�س  يف 
رئي�س احلكومة لرف�سه احل�سور اىل الربملان وتو�سيح 
من  النواب.  اىل  وجهها  التي  والتهم  باملوازنة  الطعن 

علي  النائب  الدعوة  حزب  يف  القيادي  ك�سف  جانبه 
العالق، عن دعوة وجهها مكتب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيا�سية  الكتل  وممثلي  روؤ�ساء  اإىل  العبادي  حيدر 
زيارته  نتائج  على  الطالعهم  للح�سور  الربملان  يف 
باأنها  النواب  انتقادات  وا�سفا  وا�سنطن،  اإىل  االأخرة 
امل�ساكل  الإث���ارة  االأزم���ة  ه��ذه  ا�ستغالل  "حماولة 
منبهًا  اال�ست�سافة"،  جل�سة  �سر  اثناء  وال�رصاعات 
الوقوف  اجلميع  على  حتتم  الراهنة  "الظروف  اأن  اإىل 
االإرهاب  مواجهة  يف  وم�ساندتها  احلكومة  جنب  اإىل 
والق�ساء عليه". ويوؤكد ع�سو اللجنة املالية الربملانية 

اأحمد احلاج، ان دعوة رئي�س جمل�س الوزراء ال تغني عن 
جل�سة ا�ست�سافته يف الربملان، وك�سف عن مقاطعة كتل 
الكرد�ستانية،  والتغير  الكرد�ستاين،  الوطني  االحتاد 
الجتماع  االإ�سالمي،  واالحت��اد  االإ�سالمية،  واجلماعة 

رئي�س الوزراء.
الثاين  النائب  اإىل  و�سلت  "الدعوة  ان  احل��اج  وق��ال 
مكاملة  عرب  حممد  ال�سيخ  اآرام  النواب  جمل�س  لرئي�س 
هاتفية من �سكرتر رئي�س جمل�س الوزراء تخربه بدعوة 
مكتبه  يف  العبادي  مع  لقاء  اإىل  الكرد�ستانية  الكتل 

اخلا�س". من العبادي ب�ساأن الطعون املقدمة.
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بغ��داد - خا���س:  ت�ستع��ر ازمة الت�رصيح��ات واال�ساعات ب��ني وزارة الكهرب��اء وجهات 
م�ستفي��دة من ا�ستم��رار عمل املولدات االهلية ب�سان نية ال��وزارة تعميم جتربة خ�سخ�سة 

الكهرباء عرب م�رصوع ا�ستثماري نفذت جتربته يف عدد من مناطق العا�سمة. 
 فف��ي حني دافع��ت وزارة الكهرباء، عن م�رصوع ا�ستثمار توزيع الطاق��ة الذي طبقته يف بع�س 
مناطق بغداد �سمن خطة ت�سمل كل مناطق البالد، موؤكدة اأنه �سيحرر املواطن من نفقات االأمبرية 
واملول��دات وكل مظاه��ر املعان��اة واالإ�ستنزاف، توا�سل��ت هجمات مواقع التوا�س��ل االجتماعي التي 
تق��ف خلفه��ا جه��ات م�ستفيدة من الواقع احل��ايل وا�سفة امل���رصوع بانه �سيذبح املواط��ن على "القبلة" 
ب�سب��ب ارتفاع فواتر الكهرباء يف املناطق التي نفذ بها امل�رصوع، املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 
قال��ت ان نف��راً �سااًل ممن ال يريد اخل��ر للوطن واملواطن يحاول ت�سويه م���رصوع وزارة الكهرباء اال�ستثماري، 
واأ�ساف��ت، اأن "هذا امل���رصوع �سيحرر املواطن من نفقات االأمبرية واملول��دات وكل مظاهر املعاناة واالإ�ستنزاف 

ويقدم له اخلدمة التي ُتقدم يف كل دول العامل املتطور وح�سب الت�سعرة ال�سادرة من الدولة واملعمول بها حاليًا .

 

طالب��ت اط��راف يف التحال��ف الوطن��ي بانه��اء م��ا �سمت��ه ال�رصاكة 
"الكارتونية" مع االكراد بعد ت�سويت جمل�س حمافظة كركوك على 
ق��رار رف��ع العلم الك��ردي اىل جانب العل��م العراق��ي يف خطوة ُعدت 
االوىل من��ذ 14 عام��ا باجتاه احلاقها باالقليم عل��ى الرغم من انها 

من املناطق املتنازع عليها والتي مل حت�سم حتى االن.
و�سوت جمل�س حمافظة كركوك يف جل�سته، اأم�س الثالثاء باالإجماع 
عل��ى الق��رار املقدم من مقب��ل املحافظ جنم الدين ك��رمي لرفع العلم 
الكرد�ست��اين عل��ى املب��اين، واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف املحافظة.
وبه��ذا فاإن العل��م الكرد�ستاين �سرف��ع اىل جانب العل��م العراقي يف 
جمي��ع الدوائر الر�سمية واالأماكن العامة ومداخل وخمارج حمافظة 

كركوك. 
اال ان االأم��ني الع��ام ملنظمة ب��در فرع ال�سمال حمم��د البياتي طالب 
،التحال��ف الوطني باإنهاء ال�رصاك��ة الكارتونية مع الكورد يف بغداد 
عل��ى خلفية  ت�سويت جمل�س كرك��وك  برفع علم االقليم فوق املباين 

احلكومية . 
وقال البياتي ل�"اجلورنال" اإن " االأحزاب الكوردية ن�سفت يف جمل�س 
حمافظ��ة كركوك مب��داأ التوافق الوطن��ي باإقرار رفع عل��م كرد�ستان 

فوق االأبنية احلكومية يف املحافظة". 
وا�ساف ان "ال�رصاكة الكارتونية مع الكورد يجب ان تتنهي يف بغداد  
واللجوء اىل حكومة االغلبية داعيا دولة القانون والتحالف الوطني 
اىل اإنه��اء هذه ال�رصاكة الكارتونية يف بغ��داد والغاء التوافقات بكل 

اأنواعها والعمل على حكومة االأغلبية .
املتح��دث الر�سم��ي با�س��م املكت��ب االعالم��ي لرئا�سة ال��وزراء �سعد 
احلديث��ي ع��ّد قرار حكوم��ة اإقليم كرد�ست��ان برفع عل��م االقليم على 
الدوائ��ر احلكومي��ة يف مدين��ة كرك��وك خمالف��ا للد�ست��ور ومنافي��ا 
لقان��ون املحافظ��ات رقم 36 ل�سن��ة 2008 الذي ح��دد �سالحيات 

احلكومة االحتادية و�سالحيات احلكومات املحلية”.

وقال احلديثي "نحن نتعامل مع هذا املو�سوع على اأ�سا�س الد�ستور 
العراق��ي، وهو وا�سح و�رصيح يف هذا ال�سدد، حيث حدد �سالحيات 
للحكوم��ة االحتادي��ة، مقاب��ل �سالحي��ات للحكوم��ات املحلي��ة يف 

املحافظات غر املنتتظمة باإقليم".
واأ�س��اف احلديث��ي: “بالن�سب��ة الإقلي��م كرد�ستان هن��اك �سالحيات 
خا�س��ة للتعامل معه، وهناك د�ست��ور وبرملان وحكومة يف االإقليم، 
ولكن املحافظ��ات املوجودة خارج االإقليم، وم��ن �سمنها حمافظة 
كرك��وك، تخ�سع للن�سو���س الد�ستوري��ة االحتادية واأي�س��ًا لقانون 
املحافظ��ات رقم 36 ل�سنة 2008، وحقيقًة ال الن�سو�س الد�ستورية 
وال قان��ون املحافظات يعطي �سالحي��ة الأي حكومة حملية لتختار 
العلم الذي ترفعه فوق املباين واملن�ساآت احلكومية املوجودة فيها”.
وتابع “مل يحدث �سابقًا �سيء من هذا القبيل طوال 14 عامًا يف اأية 
حمافظة، ومل يتم بحث هذا املو�سوع يف اأي اجتماع من اجتماعات 
الهيئ��ة التن�سيقية العليا للمحافظ��ات غر املنتظمة يف اإقليم، والتي 
تعق��د اجتماعاته��ا ب�سورة دوري��ة ومنتظمة، وحت�رصه��ا احلكومة 
املحلي��ة يف حمافظة كركوك، ومن ثم ف��اإن هذا االأمر خمالف لن�س 
الد�ست��ور، وكذل��ك لقان��ون املحافظات غ��ر املنتظم��ة باإقليم، وهو 
من��اٍف للعرف ال�سيا�س��ي والتعامل االإداري الذي ج��رت عليه احلال 

طوال 14 عامًا”.
وا�س��ار اإىل اأن “العلم العراقي االحت��ادي هو الذي يرفع على املباين 
واملن�ساآت والدوائر الر�سمية احلكومية يف كل املحافظات با�ستثناء 

حمافظات اإقليم كرد�ستان”.
م��ن جهتها اأك��دت ع�سو جمل�س حمافظة كرك��وك عن قائمة كركوك 
املتاآخي��ة )جوان ح�سن زنكنة( اأنه مت الت�سوي��ت الثالثاء، على رفع 
عل��م اقلي��م كرد�ستان اىل جانب العلم العراق��ي يف االبنية احلكومية 

وغر احلكومية يف حمافظة كركوك.
وقال��ت زنكن��ة ل�"اجلورن��ال " اإن��ه، مت الت�سدي��ق عل��ى تخ�سي���س 

ميزانية مل�ستلزمات �رصورية ت�ساحب عملية رفع العلم".
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اتهم النائب ع��ن كتلة �سادقون القيادي يف حركة 
ع�سائ��ب اه��ل احل��ق الوالي��ات املتح��دة بتعطي��ل 
العملي��ات الع�سكري��ة يف املو�س��ل وخا�سة حترير 
ق�س��اء تلعف��ر. واك��د ح�سن �س��امل "ان هيئ��ة احل�سد 
التقت مرارا القائد العام للقوات امل�سلحة وهم على 
اأهب��ة اال�ستع��داد ومت االتفاق على املح��ور الغربي 
كمنطق��ة عملي��ات للح�س��د". وا�س��اف ان التاأخ��ر 
يف حتري��ر تلعف��ر يق��ف خلف��ه اجلان��ب االمرك��ي 

ال��ذي يتحكم بق��رار حتري��ر اي منطق��ة والتجارب 
كث��رة، م�س��را اىل اننا كنا على مقرب��ة من حترير 
تكري��ت ثم توقفنا مل��دة �سهر، حينم��ا كانت هناك 
قيادات داع�سية حما���رصة يف تكريت قام الطران 
االمرك��ي بنقل ه��ذه القي��ادات اىل مناطق اخرى.
واوا�سح ان االمركي��ني ال يريدون انتهاء املعركة 
او نهاية داع�س ويهدف��ون اىل وجود اكرب او وجود 
ب��ري ومن ث��م تاأ�سي�س قواع��د م�ستقبلي��ة لهم، ولو 
كان التحري��ر بي��د احل�سد ال�ستط��اع حتريرها باقل 

من ال�سقف الزمني الذي نراه.

اأك��د اخلبر الع�سكري وفي��ق ال�سامرائي٬ اأن الو�سع 
يف اجلان��ب االأمي��ن ملدين��ة املو�س��ل يختل��ف عن 
االأي���رص٬ وم��ا يج��ري حالي��ا بع��د �سق��وط مدنيني 
هن��اك م��ا ه��و اإال "حتري���س �سيا�س��ي واإعالم��ي 
عل��ى الرغ��م م��ن وق��وع ح��وادث موؤ�سف��ة". وذك��ر 
ال�سامرائ��ي ٬ ان "التحال��ف ال��دويل كان متعم��دا 
بتوجي��ه ال�رصبة يف منطقة مو�س��ل اجلديدة٬ لكن 
اخلط��اأ كان م��ن �سع��ف التن�سي��ق ا�ستخباراتي��ا"٬ 
م�س��را اإىل اأن "اال�ستخب��ارات ت�س��كل روح االأنظمة 
والدول٬ وه��ي تعتمد على كف��اءة اأجهزتها وتوافر 
امل��وارد وكيفي��ة تعام��ل املواطنني معه��ا كما اأن 

اأن  م�سوؤولي��ة اال�ستخب��ارات جماعي��ة". واأ�س��اف 
"بع���س ال�سيا�سيني من اأبناء املو�سل مل يتعاونوا 
م��ع اأجهزة اال�ستخبارات٬ وكان��ت لديهم معلومات 
ع��ن اله��دف ال��ذي �رصبت��ه طائ��رات التحالف يف 
اأمي��ن املو�سل٬ ولكنهم امتنعوا اأو متنعوا اأو رف�سوا 
االإدالء به��ا واإي�ساله��ا اإىل اجله��ات املعنية وذلك 
حتى يقع ال�رصر وحتدث �سجة كبرة توؤثر يف �سر 

العمليات الع�سكرية". 
كم��ا اأفاد ب��اأن "هناك م��ن يدعو ويطال��ب باإعالن 
مدين��ة املو�س��ل منكوب��ة٬ وال يعل��م ب��اأن امل��دن 
العراقي��ة من��ذ نح��و 13 اأو 14 عام��ا بات��ت كله��ا 
منكوب��ة والو�س��ع يف الع��راق ب�س��كل ع��ام م�ساب 

ب�"نكبة كبرة".

يع��اين القطاع اال�ستثماري يف الع��راق ويف النجف على وجه اخل�سو�س 
م�س��اكل وحتديات عدي��دة تتمثل بالروت��ني الذي تفر�سه معظ��م الدوائر 
احلكومي��ة م��ن جه��ة والتجاذب��ات ال�سيا�سي��ة والتدخ��الت احلزبي��ة من 
جه��ة اخرى . وقال امل�ستثم��ر حممد العابدي لوكال��ة جورنال نيوز ان " 
التجاذب��ات ال�سيا�سية يقع �سحيتها امل�ستثمر وانا واحد من امل�ستثمرين 
الذي��ن ُوجهت له��م اتهامات من قبل اع�ساء يف جمل���س املحافظة كانت 
ال�رصاع��ات ال�سيا�سية �سببا فيها ومل ينجدين اال حكم املحكمة االحتادية 
". م�سيفا ان " هيئات اال�ستثمار يف املحافظة هي هيئات م�ستقلة ح�سب 
قان��ون اال�ستثمار العراقي اال ان عمل هيئ��ة اال�ستثمار يف النجف وبقية 
املحافظ��ات ال يخل��و من التاأث��رات ال�سيا�سي��ة " . وتك�س��ف وثائق �سبه 

ر�سمي��ة عن حجم التدخل واالبتزاز من قبل �سخ�سيات حزبية وم�سوؤولني 
حملي��ني تتمث��ل مبطالب��ة امل�ستثمري��ن بدفع ات��وات ت�س��ل اىل مليارات 
الدنان��ر او التهديد بايقاف م�ساريعه��م . ونا�سد اأهايل حمافظة النجف، 
احلكوم��ة املحلية فيه��ا بالتدخل الف��وري الإنهاء ظاهرة انت�س��ار القبور 
الوهمية على الطرق وامليادين العامة، موؤكدين ا�ستغاللها من قبل بع�س 

املتنفذين للم�سلحة اخلا�سة. 
وق��ال نا�سط��ون مدنيون اإن "مو�س��وع التجاوزات والقب��ور الوهمية يف 
مق��ربة النج��ف وعملية بيع القب��ور يف ال�سوارع غر املبلط��ة وال�ساحات 
العام��ة م��ن قب��ل بع�س الدفان��ة �سعاف النفو���س، اأ�سبح ظاه��رة عامة 
�سائع��ة اأت��ت على اأمالك الدولة والط��رق وامليادين". واأك��دوا، اإن "بع�س 
امل�سوؤول��ني من ذوي النفو�س ال�سعيفة عقدوا اتفاقات �رصية مع عدد من 
اأ�سحاب تلك املقابر املجاورة لهذه ال�سوارع وال�ساحات من اأجل التجاوز 

عليه��ا وا�ستغالله��ا حتت م�سمي��ات وهمية عديدة على اأنه��ا مقابر، ومن 
ث��م يت��م و�سع الي��د عليها لغر�س بيعه��ا باأثمان باهظ��ة والت�رصف بها 

للم�سلحة اخلا�سة".
واأ�ساف��وا، اإن "ظاهرة التج��اوز اأ�سبحت جتارة عامة، اأمام �سمت مطبق 
لبلدي��ة النج��ف والت��ي مل تتخذ اأي اإج��راء �سد املتجاوزي��ن الذين يبنون 
قب��ورا وهمية واإقن��اع النا�س على اأنها مقابر ل�سه��داء من ف�سائل احل�سد 

ال�سعبي اأو على اأنها قبور لن�ساء اأو اأطفال من اأجل و�سع اليد عليها".
واأ�س��اروا اىل ،اأن" عملي��ة التجاوز تتم بو�سع اأ�سا���س اإ�سمنتي كونكريتي 
م�سل��ح بحيث ت�سع��ب اإزالت��ه ، ويحتاج اإىل تدخ��ل البلدي��ة والتي تعتذر 
يف كث��ر من االأحي��ان بحجة عدم توافر االآلي��ات املتخ�س�سة"، موؤكدين 
اأن "تل��ك الطرق حمددة م��ن قبل التخطيط العمراين عل��ى اأنها طرق ل�سر 

وحركة العجالت داخل مقربة وادي ال�سالم".

حذر قائممقام ق�ساء الرمادي مركز حمافظة االأنبار اأم�س 
الثالثاء، من اعالن الرمادي افال�سها بعد �ستة ا�سهر نتيجة 
تدهور الو�سع االإقت�سادي وغلق املنافذ احلدودية واإنعدام 

احلركة التجارية يف املحافظة ب�سكل عام .
وق��ال اإبراهيم العو�س��ج اجلنابي ملرا�س��ل )اجلورنال(، اأن" 
التنمية االإقت�سادية يف مدينة الرمادي ت�سكل �سفرا  ب�سبب 
غياب روؤو�س االأموال واأن املدينة تعتمد حاليا على رواتب 
املوظف��ني فق��ط ما قد ي��وؤدي اىل اعالن الرم��ادي افال�سها 
بع��د �ستة ا�سه��ر يف حال عدم معاجلة الو�س��ع االقت�سادي 
واخلدم��ي فيه��ا". وح��ذر اجلناب��ي م��ن اأن " ت�س��ل مدينة 
الرم��ادي اىل درج��ة االإفال�س بع��د �ستة اأ�سه��ر لعدم وجود 
ُمدخ��الت اأو م�ساري��ع اإ�ستثماري��ة اأو مق��اوالت اإ�سافة اىل 
غل��ق الط��رق واملنافذ احلدودي��ة التي كان��ت تدعم احلركة 
التجاري��ة وتدع��م اإقت�ساد املدينة".وا�س��ار اىل اأن "روؤو�س 
االأم��وال جبان��ة ال ميكنها الدخول يف م�ساري��ع اإقت�سادية  

العتقادها اخلاطيء بوج��ود و�سع اأمني ه�س وعدم وجود 
بيئ��ة جي��دة لال�ستثمار بينما ي�سر الواق��ع اىل ان الرمادي 
مدين��ة م�ستقرة".وتاب��ع اجلناب��ي اأن "العائ��الت ا�سبحت 
غر قادرة على اإعان��ة نف�سها ب�سبب غياب القرار احلكومي 
املحل��ي ف�س��ال عن غي��اب االإرادات الدولي��ة الإعمار مدينة 

الرمادي الأ�سباب جمهولة ال نعرفها". 
م��ن جانب اخر قال��ت النائبة عن حمافظ��ة نينوى �ساجدة 
حمم��د٬  اإن انتخابات جمال�س املحافظات لن جترى خالل 
الع��ام احلايل ب�سب��ب االو�س��اع الراهنة ونق���س اخلدمات 
والبن��ى التحي��ة يف عدد من املحافظ��ات. وقالت حممد يف 
ت�رصي��ح �سحفي ان "اجراء انتخابات جمال�س املحافظات 
خ��الل الع��ام احلايل ه��و ام��ر م�ستبعد ونتوق��ع دجمها مع 
االنتخاب��ات الربملاني��ة الع��ام املقب��ل او قبله��ا بي��وم او 
اثن��ني". وا�ساف��ت ان "هن��اك مدن��ًا مل حترر واخ��رى على 
الرغم من حتريرها فم��ا زالت االو�ساع فيها غر م�ستقرة٬ 
ناهي��ك عن انع��دام اخلدمات والبن��ى التحتي��ة التي ت�سمح 

بعودة النازحني.

وسط غضب سياسي وشعبي لكونها خطوة غير دستورية 

علم اإلقليم يتسبب بغليان في كركوك وأطراف في التحالف الوطني تؤكد: األكراد ينسفون الشراكة!! 

أحزاب الحكومة في النجف تعرقل االستثمار والقبور الوهمية تواصل غزوها للطرقات

قائممقام الرمادي: أيلول المقبل سنشهر إفالسنا والمدينة »تعتاش« على رواتب الموظفين!!

نائب يكشف المستور: "لألسف" األميركيون 
يتحكمون بالعمليات العسكرية ويهّربون الدواعش!

السامرائي "يفجر قنبلة": سياسيو نينوى أحجموا 
عن ذكر الهدف لكي يقصف التحالف المدنيين 

النجف - االء الشمري

كركوك- فراس الحمداني وسهير الربيعي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

االنبار - عمر الدليمي

بغداد -خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

تراجع النتائج يقرب محمد يوسف
من مغادرة القيثارة الخضراء

»الجورنال« تكشف سر عدم حضور العبادي إلى البرلمان.. الدعوة برر موقفه والنواب يلوحون باستجوابه

»صحة الصدور « في المؤسسات.. 
تأخر كتبها يعرقل إنجاز المعامالت


