
ا�ستيق��ظ اجلميع والرع��ب ميلأ قلوبه��م والبع�ض خرج 
مذع��ورا بينما �رصاخ االطفال ميلأ البيت ، لي�ض ب�سبب 
فيل��م مرع��ب وامنا لكثاف��ة الر�سا�ض الذي م��لأ ازيزه 

منطقة احلي اجلمهوري و�سط ال�سماوة.
هذه ال�س��ورة كانت قبيل توقيع الع�سائ��ر العراقية يف 
ال�سم��اوة على وثيقة جترمي من يطلق العيارات النارية 
يف املنا�سبات العام��ة واخلا�سة عرب موؤمتر دعت اليه 
احلكوم��ة املحلي��ة يف املحافظ��ة ، عل��ى خلفي��ة مقتل 

وج��رح ع��دد من املواطن��ن يف مدينة ال��وركاء – 35 
ك��م �سمال �رصقي مدينة ال�سم��اوة – بعد ت�سييعهم احد 
�سه��داء القوات االمنية ، اما الي��وم فاملنا�سبات جتري 
ب��كل �سل�سة من دون اطلق عيارات نارية ، فالقانون 
الع�سائ��ري والو�سعي حك��م بالتغرمي وال�سجن على كل 
م��ن يطلق الن��ار فيه��ا. يف مكتب��ه بدي��وان املحافظة 
حت��دث فالح عبد ال�سن �سكر حمافظ املثنى ان"عمليات 
اطلق العيارات النارية كانت جتري ب�سكل كبري وعلى 
نطاق وا�سع حتى ا�سبحت عرفًا للبع�ض الذي ا�ستغلها 
يف مباري��ات ك��رة القدم". الفتًا النظ��ر اىل ان"البع�ض 

قد ي�ستغل الفر���ض يف املاآمت فيوجه ر�سا�سه اىل احد 
خ�سومه بحجة ان البندقية �سقطت من يده".

وفيم��ا يت�سل��م حماف��ظ املثن��ى الربي��د اخلا���ض يكمل 
كلمه بالقول"راأت احلكومة املحلية ان من ال�رصوري 
ايق��اف هذه الظاه��رة باي �سكل من اال�س��كال حتى لو 
تطل��ب جهداً م�ساعفًا مع روؤ�س��اء ووجهاء الع�سائر يف 
املحافظة".مبين��ًا ان"اع�س��اء يف جمل���ض املحافظ��ة 
قدم��وا امل�ساعدة لن��ا يف التحرك عل��ى �سيوخ ووجهاء 
ع�سائره��م لدع��م اقام��ة موؤمت��ر ح��ول ظاه��رة اطلق 
العي��ارات الناري��ة". وا�س��ار اىل ان"املوؤمت��ر الذي ُعقد 

كان جيداً وقد خرج بعديد التو�سيات واحلمد هلل طبقنا 
تل��ك التو�سيات واعتقلنا من جت��اوز عليها حيث القي 
القب���ض على عدد منهم واحيل��وا اىل الق�ساء العراقي". 
م�س��رياً اىل ان" كل ع�س��رية تق��وم باإ�س��دار ق��رار ي�سع 
عقوب��ات رادعة بحق من يتجاوز عل��ى النظام وفتوى 
املرجعي��ة واعتب��ار اأي حادث قت��ل او اإ�سابة )متعمد( 
ولي���ض )ق�س��اء وق��در( وان يك��ون الف�س��ل الع�سائري 
اخلا���ض به��ا م�ساعف��ا 4 م��رات". م��ن جانب��ه ق��ال 
طال��ب املي��ايل ع�س��و جمل���ض املحافظ��ة ان"حكومة 
املثنى عقدت موؤمت��را عامًا ل�سادات وم�سايخ وف�سائل 

ونخ��ب وموؤ�س�س��ات جمتم��ع م��دين وبرعاي��ة احلكومة 
املحلية لرف�ض العرا�س��ة واطلق النار يف املنا�سبات 
وتطبي��ق القانون بح��ق كل من يطلق الن��ار ع�سوائيًا".
موؤك��داً ان"هن��اك اجماع��ًا كان م��ن قب��ل احلا�رصين 
لتطبيق فت��وى املرجعية العلي��ا، باالمتناع عن ذلك". 
الفت��ًا النظ��ر اىل ان"هناك عقوب��ات ع�سائرية �سارمة 
اتخ��ذت بح��ق املخالف��ن". اىل ذل��ك و�سف عم��ار ال 
غري��ب ع�سو جمل�ض املحافظة ظاهرة اطلق العيارات 
الناري��ة بانه��ا خمالف��ة �رصيح��ة ووا�سح��ة لفت��وى 
املرجعي��ة الر�سي��دة قائ��ًل " ظاه��رة اط��لق النار من 

قب��ل البع�ض هي خمالفة �رصيح��ة لتوجيهات وفتوى 
املرجعي��ة الر�سي��دة الت��ي طالب��ت بالكف ع��ن اطلق 
العي��ارات النارية يف املنا�سبات ملا ت�سببه من حاالت 
قت��ل وا�ساب��ات وترهي��ب للمواطن��ن االآمن��ن". م��ن 
جانب��ه ق��ال ري�سان ال مط���رص �سيخ ع�سائ��ر ال زياد " 
كلن��ا م��ع القان��ون وم��ع تطبيق القان��ون النن��ا دولة 
ويجب ان يطبق القانون عل��ى الكل".م�سيفًا ان"هناك 
ارتياح��ًا لدى النا�ض من انتهاء ظاهرة اطلق النار يف 
املنا�سب��ات". موؤك��داً " ع�سائرنا ق��ررت تغرمي وجترمي 
من يطلق النار ويتعر�ض لغرامة ع�سائرية وقانونية".

التعيين بالدرجات الخاصة "مخصص لحبال المضيف".. تشمل أبناء الوزراء والوكالء ورؤساء األحزاب!
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في سوق هرج.. يتساوى الجميع
كنوز األغنياء بين أيدي الفقراء

12 سراً تخص عالقتك العاطفية 
ال تخبري أصدقاءك بها

05060910

بغداد - خا�ض: طالبت النائبة عالية ن�سيف، االثنن، رئي�ض الوزراء بااللتزام بال�سوابط 
من  ا�ستغرابها  مبدية  اخلا�سة،  الدرجات  يف  االأ�سخا�ض  وتعين  تكليف  يف  القانونية 

قيامه بتعين �سابط ا�ستخبارات �سابق م�سمول باالجتثاث وكيًل لوزارة.
وقالت يف بيان اإن “عملية اختيار االأ�سخا�ض لي�سغلوا الدرجات اخلا�سة يجب اأن تكون وفقًا 
تدر�ض  واأن  االحزاب  وروؤ�ساء  والوكلء  ال��وزراء  البناء  ح�رصا  تكون  ان  ال  القانونية،  لل�سوابط 
�سريهم الذاتية باهتمام وتركيز، ولكن ما نراه اليوم للأ�سف بخلف ذلك”. وبينت اإن “وكيل وزارة 
اختاره العبادي لي�سغل هذا املن�سب كان �سابط ا�ستخبارات م�سمواًل باالجتثاث، اأي اأنه بعيد كل البعد 
اأن هناك ملفات تت�سمن موؤ�رصات على ارتكابه  عن امللفات االن�سانية التي تتخ�س�ض بها الوزارة ، كما 
خمالفات مالية واإدارية يف ملف يجب عدم التهاون به هو ملف النازحن امل�ساكن الذين باتوا بن جحيم 
ال�سيد  اىل  برملانيًا  �سوؤااًل  “�سنوجه  ن�سيف  وتابعت  تخ�سي�ساتهم”.  ي�رصقون  الذين  الفا�سدين  وجحيم  داع�ض 

العبادي حول ملف تعين اأ�سخا�ض يف الدرجات اخلا�سة على الرغم من كونهم ال ميتلكون املوؤهلت املطلوبة.

 

يف حن تت�ساعد االزمة ال�سيا�سية يف اقليم كورد�ستان بن احلزب 
بقيادة  ال�سليمانية  واح��زاب  االقليم  رئي�ض  بزعامة  الدميوقراطي 
جلل الطالباين ،جاءت اتهامات حزب العمال الكورد�ستاين الرتكي 
بالتن�سيق مع بغداد وطهران ودم�سق لتفعيل م�رصوع الهلل ال�سيعي 
لتك�سف عن عمق االزمة التي تنذر مبواجهة ع�سكرية كوردية وا�سعة 
يف االقليم. واتهم نواٌب البارزاين بالت�سعيد يف حماولة منه لتاأزمي 
وتدويل  العمال  حزب  خنق  على  للعمل  انقرة  من  بدعم  املوقف 
باعتباره  عنا�رصه  على  االقليم  دول  حتري�ض  اط��ار  يف  ق�سيته 
منظمة ارهابية ،موؤكدين ان البارزاين يحاول خلط االوراق بادخال 

احل�سد ال�سعبي ومن ورائه ال�سيعة يف االزمة. 
اأتباع احلزب يف العراق، و�سمح  وتعمل انقرة على ا�ستئ�سال �ساأفة 
البارزاين لقوات تركية باملرابطة يف �سمال العراق )مع�سكر بع�سيقة( 
بال�سد من اإرادة بغداد مل�ساعدته يف الت�سدي للأخطار الناجمة عن 
متدد داع�ض يف املنطقة، فاإن الثمن الذي تعهد بتقدميه يف املقابل، 
ا�ستعاده  الذي  اإقليم �سنجار  الكرد�ستاين يف  العمال  راأ�ض حزب  هو 

االأكراد من داع�ض حتت مظلة البي�سمركة
وقال النائب عن كتلة التغيري الكرد�ستانية"  امن بكر ،  االثنن " ان 
جهات تنفذ اجندات خارجية يف االقليم لزعزعة الو�سع يف املنطقة 
.  وقال بكري ل� "اجلونال" ، ان الوحدات املوجودة يف �سنجار هي 
بت�سكيلها  االه��ايل  قام   �سنجار   ق�ساء  عن  للدفاع  �سكلت  ق��وات  
حلماية مناطقهم من تنظيم داع�ض ،موؤكدا عدم وجود قوات اخرى 

غري عراقية  يف الق�ساء. 
واحتلل   القوات  تلك  ابعاد  حتاول  جهات  وجود   عن  بكر  وك�سف 
دولة  تفيد  املنطقة  يف  فتنة  خللق   ، �سيا�سية  بتاأثريات  مكانها 
جماورة من دون ت�سميتها. وا�ستبعد بكري الت�سادم الع�سكري بن 
القوى الكوردية  داعيا اىل  ا�ستخدام الطرق ال�سلمية والدبلوما�سية  
اأركان قوات البي�سمركة الفريق  يف حل االزمة . وكان رئي�ض هيئة 

جمال اأميينكي٬ اتهم احل�سد ال�سعبي واإيران و�سوريا باإكمال ما�سماه 
العمال  ح��زب  مب�ساعدة  املنطقة  يف  ال�سيعي"  "الهلل  م�رصوع 
الكرد�ستاين٬ مهدداً باأن البي�سمركة لها "مطلق احلرية" يف التحرك 

واالنت�سار يف اأي منطقة تابعة لكرد�ستان يف اأي وقت ت�ساء. 
وقال اأميينكي ٬ اإن "حزب العمال الكرد�ستاين واالأجنحة التابعة له 
يف �سنجار يتقا�سون رواتبهم من احل�سد ال�سعبي يف م�سعى يهدف 
�سوريا".  اإىل  العراق  ال�سيعي وفتح ممر من  الهلل  الإكمال م�رصوع 
واأ�ساف اأن "حزب العمال الكرد�ستاين لديه تن�سيق مع قوات احل�سد 
ال�سعبي املتمركزة غربي تلعفر ومناطق قريبة من �سنجار"٬ م�سرياً 
اإىل اأن "نحو 1000 مقاتل من االأجنحة املرتبطة بحزب العمال مثل 
وحدات مقاومة �سنجار يت�سلمون رواتبهم من احل�سد. وتابع بالقول 
�سنجار  يف  الكرد�ستاين  العمال  حلزب  تابعة  جمموعات  "متركز 
يحمل يف طياته اأجندة اإقليمية"٬ م�سيفًا اأن "الدول االإقليمية مثل 
ل�سق  به  املت�سلة  واجلماعات  العمال  حزب  ت�ستغل  و�سوريا  اإيران 

طريق �سوب �سوريا .
بدوره قال النائب عن االحتاد الوطني الكورد�ستاين �سوان داوودي 
انه يف االيام املا�سية بداأت منظمات و قيادات واع�ساء يف احلزب 
ويتهمون  �سيعي"  "هلل  عن  يتحدثون  الكورد�ستاين  الدميقراطي 

حزب العمال الكورد�ستاين بجزء من م�رصوع الهلل
وا�ساف ان هذه ا�سطوانة جديدة للبارتي يف حماولة للت�سعيد �سد 
بداأت  انقرة  من  البارزاين  عودة  بعد  وخا�سة  الكورد�ستاين  العمال 

هذه االتهامات وهي ذات ابعاد اخرى
دولة  ام  قومية  دول��ة  عن  نبحث  ال��ك��ورد  نحن  النائب  وت�ساءل 
الدميقراطي  كان   وهل  ال�سيعي  الهلل  من  نتخوف  لكي  مذهبية 
1980 عندما كان جزءاً من  ال�سيعي يف  جزءاً من م�رصوع الهلل 
الثورة  جناح  ابان  اي��ران  كورد�ستان  يف  الكوردية  الثورة  اخماد 
فهي  �سدها  كان  واذا  الهلل،  �سد  الدميقراطي  اال�سلمية،وهل 

مل�سلحة من؟ الن ق�سيتنا الكوردية لي�ست مذهبية.
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م النائ��ب عن احت��اد الق��وى العراقي��ة “عبد 
الرحمن اللويزي بع�ض الق��وى ال�سيا�سية ال�سنية 
مب�ساع��دة تنظي��م داع���ض االرهاب��ي يف التوغل 

مبدن اهل ال�سنة والفتك باأبنائهم.
وقال “اللويزي اإن هن��اك قوى �سيا�سية، حتاول 
ا�ستب��اق املتغريات الت��ي تفرزه��ا عملية حترير 
امل��دن م��ن داع���ض، يف �سعيه��ا لتكري���ض نف�سها 

�سم��ن البيئ��ة ال�سيا�سية اجلدي��دة، م�سريا اىل ان 
تل��ك القوى �ساعدت كثريا داع�ض للتوغل يف مدن 
اه��ل ال�سن��ة. واكد اللوي��زي ان “هن��اك انح�سارا 
وا�سح��ا يف �سعبية هوؤالء ال�سيا�سين بن اأهايل 
نين��وى واالأنب��ار، ب�سب��ب ابتعادهم ع��ن معاناة 
االأهايل يف اأثناء احت��لل داع�ض مدنهم، اإ�سافة 
اىل العلقات املريبة لهوؤالء ال�سيا�سين بجهات 
اإقليمية، وخطابه��م التحري�سي على القتال بن 

ابناء ال�سعب الواحد.

 رف��ع املواط��ن العراق��ي فرا�ض عبا���ض اللهيبي٬ 
دع��وى ق�سائية �سد رئي���ض جمل�ض النواب �سليم 
اجلبوري٬ ورئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي٬ 
ورئي�ض اجلمهورية فوؤاد مع�سوم٬ متهمها اإياهم 
ب�رصق��ة ا�ستحقاقه املايل البالغة قيمته اأكرث من 

ملياري دينار.
 واك��دت وثيقة الدع��وى٬ اأن املواطن قدم دعوى 
�س��د اجلبوري والعب��ادي ومع�سوم٬ مبينا ان له 
بذمته��م مبلغ��ًا مقداره اكرث من ملي��اري دينار٬ 
عن ا�ستحقاقه من ميزانية الدولة٬ لكونه مواطنا 
يحم��ل اجلن�سي��ة العراقي��ة لل�سن��وات م��ن ع��ام 

2003 اىل ع��ام ٬2016 ا�ستن��ادا اىل �سجلت 
وزارة املالي��ة وجمل���ض النواب وجمل���ض الوزراء 
ورئا�س��ة اجلمهوري��ة. ووج��ه اللهيب��ي٬ دعوت��ه 
اىل حمكم��ة بداءة الكرخ٬ للمطالب��ة با�ستحقاقه 

املايل من الرئا�سات الثلث. 
وت�س��ري الوثيق��ة اىل ان امل�ستم�س��كات الثبوتي��ة 
الت��ي رف��ع اللهيب��ي عل��ى اثره��ا الدع��وى٬ هي: 
الد�ست��ور العراقي٬ قانون موازن��ة العراق٬ �سائر 

االأدلة القانونية. 
واللهيب��ي ه��و حمام يف اال�س��ل٬ ويع��ود ليوؤكد 
م�سيه قدمًا يف �سكواه �س��د الرئا�سات الثلث٬" 
مب���رصا" باأنه ح�س��ل على "موع��د للمرافعة يوم 

23 ابريل املقبل".

يف  املركبات  ع��دد  اأن  عن  االث��ن��ن٬  ب��غ��داد٬  حمافظة  جمل�ض  ك�سف 
ويف  لل�سوارع٬  اال�ستيعابية  الطاقة  �سعف   14 من  اأكرث  بلغ  العا�سمة 

حن تقف مديرية املرور العامة "عاجزة" اأمام االختناقات املرورية .
الكمركية  الر�سوم  زي��ادة  واملوا�سلت  النقل  �سوؤون  يف  خبري  يقرتح 
تقدمها  التي  املعطيات  االأزم��ة.  هذه  حلل  املركبات  على  وال�رصائب 
العا�سمة  ل�سوارع  اال�ستيعابية  الطاقة  اأن  العامة٬ توؤكد  مديرية املرور 
تبلغ 500 األف �سيارة كحد اأعلى٬ بينما عدد ال�سيارات العامل يف هذه 
اأ�سباب  االآراء ب�ساأن  األف �سيارة٬ وتتباين  ال�سوارع يبلغ مليونًا و500 
اأ�سهمت يف تفاقم هذه امل�سكلة٬ منها اال�سترياد املفرط وغياب  عديدة 
يف  احلا�سل  الزخم  لتقليل  جديدة  اإ�سرتاتيجية  طرق  الإن�ساء  اخلطط 

ال�سوارع٬ وعدم تفعيل النقل اجلماعي بالبا�سات وطرق ال�سكك احلديد 
وقانون   2017 موازنة  قانون  بن  ما  مقارنة  ويف  النهري.  والنقل 
موازنة ٬2016 لوحظ اإلغاء احلكومة فر�ض �رصيبة مبيعات على بع�ض 
يف  /ب   24 امل��ادة  يف  ت  ن�سّ كما  كال�سيارات٬  امل�ستوردة  الب�سائع 
موازنة العام ٬2016 على اأن تفر�ض �رصيبة املبيعات على الب�سائع 
ومنها  الكمركية٬  التعرفة  قانون  تفعيل  حلن  بها  وُيعمل  امل�ستوردة 
ال�سيارات باأنواعها %5 على اأن ت�ستوفى عند الت�سجيل يف دوائر املرور٬ 
يف  النقل  جلنة  رئي�ض  لكن  الب�ساعة.  بهذه  ال�سوق  اإغراق  يف  اأ�سهم  ما 
جمل�ض حمافظة بغداد علي النعمة٬ ي�ساعف عدد ال�سيارات الذي ذكرته 
املرور٬ حيث يقول اإن "عدد ال�سيارات يف بغداد كان 275 األف �سيارة 
مبختلف اأنواعها ما بن اأجرة وحمل قبل العام ٬2003 ولكن بعد هذا 
العدد حتى و�سل اىل ثلثة ملين ون�سف املليون تقريبًا  العام٬ زاد 

يف  كبري  مروري  بزخم  ت�سّبب  العدد  هذا  اأن  اإال   ".2016 عام  بنهاية 
بغداد٬ كما يبّن النعمة٬ معلًل بالقول اإن "اأمانة بغداد قامت يف وقت 
�سابق بت�سييق اجلزرات الو�سطية المت�سا�ض الزخم احلا�سل٬ لكن تلكوؤ 
املرورية  االختناقات  يف  الرئي�سي  ال�سبب  اأي�سًا  كان  االأمانة  م�ساريع 
امل�ساريع  تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  هي  لكونها  بغداد٬  يف  يوميًا  احلا�سلة 
واملوا�سلت  النقل  �سوؤون  يف  اخلبري  اأما  العا�سمة".  داخل  اخلدمية 
فهمي خليل٬ فيزيد على الرقم الذي ذكره رئي�ض جلنة النقل يف جمل�ض 
املحافظة٬ ويرى اأن "حل هذه امل�سكلة يبداأ بو�سع اآليات و�رصوط٬ بينها 
رفع التعرفة الكمركية بن�سبة اأكرب على �سيارات ال�سالون مما هي عليه 
موا�سفات خا�سة(  لوري٬  اآب٬  )بيك  االنتاجية  ال�سيارات  اإىل  بالن�سبة 
كي  واخلارجية  الداخلية  الطرق  �سيانة  لدعم  الزيادات  هذه  وتوجيه 

ت�سهم يف تخفي�ض الزخم وتقليل �رصف الوقود.

من��ذ اكرث م��ن �سنتن با���رصت �رصكة ت��اج ك��و اللبنانية 
ان�س��اء مدينة �سياحية مائية متكاملة يف النجف اال�رصف 
لتك��ون مرفق��ا �سياحيا مائيا ي�ساهي ما ن��راه يف الدول 
املتقدم��ة ، واليوم مل ي�سيد من املدين��ة املائية املزعومة 
�س��وى بع���ض املعار���ض التجاري��ة والقاع��ات املوؤجرة 
با�سع��ار مرتفع��ة ، وم�سب��ح �سغ��ري متوا�س��ع ، وه��و م��ا 
يخالف ا�س��ل العقد املتفق عليه بح�س��ب اجلهات املعنية 
.اجلورن��ال كان��ت له��ا متابع��ة  لهذا املل��ف متوجهة اىل 
القائم��ن على امل���رصوع الذين رف�س��وا التعليق .وجهتنا 
الثاني��ة كانت بلدية حمافظة النجف اال�رصف التي �سكلت 
جلن��ة حتقيقي��ة ملتابع��ة املو�س��وع ذاته لكنه��ا رف�ست 
الت�رصي��ح به��ذا االم��ر ليث��ري الرف���ض ه��ذا ا�ستفهام��ات 
اخ��رى . وما يثري اال�ستغراب اي�سا انه ال توجد الفتة على 
ار���ض امل�رصوع تدل عل��ى ا�سمه فل وج��ود ال�سم املدينة 
املائية املوعودة . هيئ��ة ا�ست�سمار النجف انذرت ال�رصكة 

املنف��ذة مبخالفتها االدارية واملالية يف امل�رصوع ، وقال 
مدي��ر هيئة ا�ستثمار النجف وكال��ة �رصغام كيكو لوكالة 
جورن��ال ني��وز اإن:" جلن��ة علي��ا �ُسكل��ت لغر���ض تدقي��ق 
املخطط��ات اخلا�سة بامل�رصوع ومراقبة تنفيذها وخلل 
ثلث��ة ايام �ستق��دم اللجن��ة تو�سياته��ا" . م�سيف��ا اأن: " 
اللجن��ة اذا اثبت��ت خمالف��ة ف�سيتم تطبيق امل��ادة 28 من 
قان��ون اال�ستثمار والتي تن�ض عل��ى انه يف حال خمالفة 
امل�ستثمر اللتزاماته يتم توجيه انذار ومن ثم انذار نهائي 
وفر���ض غرامات ت�سل اىل �سحب االج��ازة اال�ستثمارية " 
. ويذك��ر املواط��ن فلح جمي��د من اهايل النج��ف اإن:" ما 
�سمعناه عن افتتاح مدينة مائية يف النجف ا�سعدنا كثريا 
وبع��د العمل م��ا وجدنا غري املح��ال التجارية "،يف حن 
ي�سري احد امل�ستاجرين للمحال التجارية التي ان�سئت على 
ار���ض امل���رصوع :" املحال مت ا�ستئجاره��ا باموال كبرية 
وال دخ��ل لنا نحن امل�ستاأجرون مبا يح�سل بن امل�ستثمر 
وهيئ��ة اال�ستثمار " ،مبينا اأن��ه ا�ستاأجر املحل مببلغ 19 

الف دوالر �سنويا .

نواب كورد: اتهام الـ "pkk" بتنفيذ مشروع "الهالل الشيعي" يظهر "إفالس" بارزاني سياسيًا 

"مقترح "جهنمي" بفرض ضرائب على المواطن لحلها.. بغداد تختنق بالزحامات وتطيح بأحالم المرور الوردية  

هذه حقيقة المدينة المائية "الموعودة" في النجف التي تحولت إلى "دكاكين"مؤجرة بآالف الدوالرات!!

بعد مساعدتها داعش.. قوى سنية تعيد 
الـ "نيولوك" الخاص بها تماشيًا مع المرحلة!!

مواطن: معصوم والعبادي والجبوري مدينون لي 
بملياري دينار عن حصتي من الموازنات 

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد – متابعة

النجف -خاص

السماوة- جاسم فيصل الزبيدي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

سعد قيس: الكرة العراقية
في أزمة حقيقية

بعد األرواح التي أزهقتها.. السماوة تنعم بالهدوء مع فرض عشائرها "الدية" على مطلقي الرصاص في المناسبات

مساطر النساء.. وجه آخر 
من حياة المرأة العراقية

مؤكدين أن واشنطن ال تعير اهتمامًا وأنقرة تدفع إلى التصعيد


