
 رغي��ف اخل��ر ا�ضب��ح ح�ض��ارا اي�ضا على بط��ون بع�ض 
دائم��ا  فالب�رصي��ون  الب���رصة   حمافظ��ة  م��ن  الفق��راء 
�ضحي��ة ف�ضاد بع�ض اجلهات املتنفذة وا�ضحاب النفو�ض 
ال�ضعيف��ة فازمة الرز الفا�ضد لي�ضت هي الوحيدة فبعد ان 
كان املواط��ن �ضحية �ضفقة ال��رز الفا�ضد تلك، تخرج يف 
الب���رصة الي��وم ازمة جدي��دة وهي الطح��ن فمناطق يف 
الب�رصة ت�ضلمت مادة ردئية جدا من الطحن وهي �ضمن 
مف��ردات البطاق��ة التموينية وحتدي��دا يف مناطق �ضمال 

املحافظ��ة.  ويق��ول رئي���ض املجل���ض يف ق�ض��اء املدينة 
عب��د الرحي��م ال�ض��اوي للجورنال ان هناك اع��دادا كبرية 
م��ن املواطنن جلبوا لنا كمي��ات كبرية من الطحن غري 
اجلي��د "اخلبز ال�ضيال" مبينا ان م��ا يقارب ع�رصة وكالء 
ت�ضلم��وا هذه املادة الرديئ��ة الفتا النظر اىل ان وفدا جاء 
م��ن متوي��ن الب�رصة مكونًا م��ن  جمموعة م��ن االع�ضاء 
حي��ث بينوا بع��د املداولة والنقا���ض ان امل�ضكلة هي على 
وزارة التج��ارة وهي وزارية على ح��د قولهم ،م�ضرياً اىل 
ان��ه مت��ت املداولة م��ن قب��ل املجل�ض املحل��ي لال�رصاف 
عل��ى متابع��ة مو�ض��وع املناط��ق الت��ي مت فيه��ا توزيع 

الكمي��ات اخلا�ض��ة بالطح��ن الت��ي تعد لي�ض��ت �ضاحلة 
للخب��ز . من جانب��ه نا�ضد  نائب رئي���ض املجل�ض املحلي 
يف الق�ضاء �ضعيد فا�ضل عر اجلورنال احلكومة املحلية 
باغاث��ة عوائل الق�ضاء املظلومة عل��ى خمتلف اال�ضعدة 
ال �ضيم��ا م��ادة الطح��ن غري اجلي��دة الفتا النظ��ر اىل ان 
بع���ض عوائل ال�ضه��داء جلبوا لنا رغي��ف اخلر وقال هل 
ه��ذا جزاء من يق��دم الت�ضحيات للبلد ،موؤك��دا  ان ق�ضاء 
املدينة زّف قبل اي��ام خم�ضة �ضهداء �ضحوا بدمائهم من 
اجل العراق وكانت عوائلهم ت�ضرتي لهم خبزاً خا�ضًا اما 

بعد �ضهادتهم فهل كذا يكرم ابناء ال�ضهداء؟!

ويقول احد املواطنن ابو حممد من اهايل ق�ضاء املدينة 
للجورن��ال ان الطح��ن مت رمي��ه يف احلاوي��ات او رميه 
للموا�ض��ي ب�ضب��ب رداءة نوعيت��ه وه��ذا هو ج��زاء عوائل 
ال�ضه��داء الذين �ضحوا بدمائهم من اج��ل البلد ف�ضال عن 
رغيف اخلر الذي ا�ضبح نقمة على اهايل الق�ضاء ،مبينا 
انه مل��دة ثالثة ايام يتم خبز اخلبز لكن��ه ي�ضيل او ي�ضقط 
وال نعرف من هو امل�ضوؤول عن ذلك ف�ضال عن ان الطحن 
في��ه رائحة ون�ضتغرب من اأن ق�ض��اء املدينة فيه واردات 
كب��رية والنفط وااله��ايل �ضحية الغ��ازات ال�ضامة وعدم 

توفري فر�ض العمل لهم ف�ضال عن الطحن الرديء.

 يف حن حت��دث مدير فرع ت�ضني��ع احلبوب يف الب�رصة 
معم��ر عبد الق��ادر للجورنال ع��ن ظهور ح��االت �ضيولة 
الطح��ن اثن��اء التجهي��ز مبين��ا ان��ه ال يخف��ى عليكم ان 
الب�رصة تختلف عن بقية املحافظات يف جتهيز الطحن 
وباالح��رى مازلنا نطحن ح�ضة �ضه��ر كانون الثاين من 
العام احلايل حي��ث انتهت قبل ايام عملية طحنه ،م�ضريا 
اىل ان االي��ام املقبل��ة �ضت�ضه��د طحن ح�ض��ة �ضهر �ضباط 
موؤك��دا �ضحة احلب��وب على م�ضت��وى الع��راق وخ�ضو�ضا 
الب���رصة الت��ي تفتق��ر اىل احلب��وب امل�ضت��وردة وحبوب 
الت�ضوي��ق حي��ث ان كمي��ة احلب��وب قليل��ة يف الب���رصة 

نتيج��ة قل��ة الزراع��ة .  وي�ضتم��ر عبد الق��ادر، يف ال�ضابق 
كانت احلبوب خملوط��ة  حيث ان ن�ضبة %50 م�ضتوردة 
و%50 حملي��ة ب�ضب��ب �ضح��ة احلب��وب حي��ث احت��ارت 
وزارة التج��ارة ب�ضبب عدم تواف��ر ال�ضيولة املالية والتي 
يعرفه��ا اجلميع،  م�ضريا اىل ان احلب��وب تاتي من بع�ض 
املحافظ��ات ونح��ن يف الب�رصة لي�ضت لدين��ا امل�ضكلة اإذ 
اأن لدين��ا 16 مطحن��ة حديثة من من�ض��اأ تركي ون�ضتطيع 
اعط��اء اف�ضل انواع الطح��ن يف حال جلب حبوب جيدة  
واحلب��وب الت��ي تاتي من بقي��ة املحافظات ه��ي خ�ضنة 

وكما نوهنا 50 % م�ضتوردة و%50 �ضيالة.
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 بغ��داد -  عل��ي ال�ضم��ري:  اك��د م�ض��در امن��ي ان ” الق��وات االمنية عل��ى امت اجلهوزية 
ال�ضتقب��ال زيارة ذكرى ا�ضت�ضه��اد االمام مو�ضى ابن جعفر عليه ال�ض��الم ، موؤكدا انه لن 
يكون هناك قطع تام للخطن الرئي�ضين يف العا�ضمة “اخلط ال�رصيع – القناة ” .وا�ضاف 
امل�ض��در الذي رف�ض الك�ضف عن ا�ضم��ه ل�”اجلورنال” ان ” ابرز الطرق التي �ضيتم قطعها هي 
طريق منطقة ال�ضعب مرورا بالقاهرة ثم تقاطع النداء واالعظمية” اما الطريق االخر فهو الطريق 
الرابط بن ج�رصي اجلمهورية واالحرار مرورا ب�ضاحتي اخلالين والوثبة ثم �ضوق ال�ضورجة ” ، ف�ضال 
ع��ن “قطع الطريق الرابط بن الزعفرانية وتقاطع ب��اب املعظم مرورا مبجمع امل�ضن و�ضاحة كهرمانة 
ومنطقة الباب ال�رصقي ” . وا�ضاف ان “اخلطة االمنية اخلا�ضة بالزيارة الرجبية �ضتبداأ يوم )الثالثاء 18 
ني�ضان اجلاري( وذلك خلروج الزائرين قبل ايام �ضوب منطقة الكاظمية �ضريا على االقدم لتاأدية الزيارة ” .
واكد امل�ضدر ان القوات االمنية تطمئن الزوار بانها �ضتبذل ق�ضارى اجلهد لتاأمن الزيارة ، خا�ضة وانها اثبتت 

جناحها يف ال�ضيطرة على االعداد املليونية يف ال�ضنوات ال�ضابقة” .

 
مل تك��ن زيارة قائد فيل��ق القد�ض االيراين قا�ض��م �ضليماين املفاجئة 
اىل اقلي��م كرد�ضت��ان اال ر�ضال��ة ع��ن م��دى اهتمام طه��ران بامللف 
الكردي العراق��ي وحماولة ل�ضد الطريق امام اجندات التحري�ض من 
جه��ات اقليمي��ة تهدف اىل اث��ارة ازمة بن بغ��داد واربيل من جهة 

وداخل البيت الكردي من جهة اخرى.
قي��ادي يف االحت��اد الوطن��ي الكورد�ضت��اين اكد ان قا�ض��م �ضليماين 
قائد فيلق القد�ض االيراين قا�ضم �ضليماين اأدى دوراً مهمًا يف تقريب 
وجهات النظر ب��ن الفرقاء يف االقليم بحكم ما تربطه من عالقات 
جي��دة مع االحت��اد الوطن��ي الكرد�ضتاين وقد نقل وجه��ة نظر ايران 

حول مو�ضوع رفع علم كورد�ضتان يف كركوك.
وق��ال القي��ادي يف االحت��اد الوطن��ي الكورد�ضتاين النائ��ب ال�ضابق 
ح�ض��ن جهاد ل�"اجلورن��ال " ان �ضليم��اين اأدى دوراً مهمًا وحموريًا 
يف تقري��ب وجهات النظر والعالقات ب��ن العراق وايران وكذلك يف 
العالقات مع االحتاد الوطن��ي الكورد�ضتاين واأخرياً نقل وجهة نظر 

ايران يف رفع علم كورد�ضتان يف كركوك .
وا�ضاف جهاد " لكننا ومثل اغلب زمالئنا ال نعلم بزيارته االخرية 
اىل ال�ضليمانية ومل يتم تبليغنا ب�ضكل ر�ضمي او ا�ضعارنا م�ضبقا بها.
م��ن جهت��ه ك�ض��ف احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ضت��اين،ان "اجل��رال 
االإي��راين �ضليماين ، موجود يف االقليم حلل االزمة الكوردية  . وقال 
النائ��ب ع��ن احل��زب الدميقراطي ، ماج��د �ض��نگايل يف ت�رصيح ل�"  
اجلورن��ال" ان "قائد فيلق القد�ض موجود يف االقليم حلل النزاعات 
داخ��ل ح��زب االحت��اد الكورد�ضت��اين ومناق�ضة بع���ض الق�ضايا يف 
االقليم" .وا�ضاف ان "�ضليم��اين التقى بع�ض ال�ضخ�ضيات الكوردية 

وتدخل يف حل اخلالفات داخل احلزب االحتاد الكرد�ضتاين" . 
وكان��ت م�ضادر اكدت اأن قائد فيلق القد�ض االإيراين قا�ضم �ضليماين، 
التقى رئي�ض اإقليم كرد�ضت��ان م�ضعود البارزاين، ورئي�ض اجلمهورية 
ال�ضابق جالل الطالباين يف زيارة مل ُتعلن اأجراها الإقليم كرد�ضتان، 

مو�ضح��ة اأن �ضليم��اين دعا الق��ادة الكرد اإىل التحاور م��ع بغداد اإثر 
رفع علم اإقليم كرد�ضتان يف حمافظة كركوك.

وكان م�ض��در كردي رفي��ع امل�ضتوى٬ اكد ان قائ��د فيلق القد�ض يف 
احلر�ض الثوري االإيراين٬ قا�ضم �ضليماين٬ و�ضل اىل مدينة ال�ضليمانية 
وبح��ث مع ثالث��ة من ق��ادة ح��زب االحت��اد الوطن��ي الكرد�ضتاين٬ 
م�ضاع��ي الكرد يف اجراء ا�ضتفتاء ا�ضتقالل االقليم٬ وازمة رفع العلم 
الك��ردي يف كركوك ومعاقبة احلزب عدداً من قادته.وقال امل�ضدر٬ 
اإن "�ضليماين عقد اجتماعا م�ضرتكا مع كل من النائب االأول لالمن 
الع��ام لالحتاد الوطن��ي كو�رصت ر�ضول وزوج��ة االأمن العام هريو 
اإبراهيم احمد وم�ضوؤول الهيئة العاملة يف املكتب ال�ضيا�ضي لالحتاد 

مال بختيار".
واأردف ان "�ضليم��اين بحث مع قادة االحتاد الوطني ملفات �ضاخنة 
ومنه��ا اخلالفات التي تع�ض��ف باالحتاد الوطن��ي٬ وكذلك م�ضاعي 
الك��رد يف اإجراء اال�ضتفت��اء اخلا�ض با�ضتقالل االإقلي��م وكذلك اأزمة 
رفع علم كورد�ضتان يف كركوك".وتابع ان "�ضليماين مل ُيدِل مبوقف 
ب��الده ب�ض��اأن ا�ضتفتاء اإقلي��م كرد�ضت��ان٬ لكنه بحث ق��رارات حزب 

االحتاد الوطني مبعاقبة عدد من قياديه".
ويدور احلديث حول عملي��ة ع�ضكرية جديده تنوي تركيا القيام بها 
عل��ى احلدود العراقية ولعلها تدخل �ضمن االرا�ضي العراقي باجتاه 
�ضن��كال � �ضنج��ار � ملقاتلة حزب العم��ال الكرد�ضتاين او لعل القوات 
الرتكي��ة تذه��ب اىل ابعد من ذلك.وي��رى مراقبون ان ح��زب العمال 
تقريب��ا هو حليف لالحتاد الوطني والتن�ضيق بن الطرفن ال يخفى 
عل��ى اأحد، وكالهم��ا يدعم االآخر، وم��ن ثم فعملية تركي��ة ع�ضكرية 
قوي��ة، ق��د ت�ضع��ف باملح�ضلة م��ن قوة االحت��اد الوطن��ي، وتقوي 
كث��ريا م��ن �ضيطرة ب��ارزاين على االقلي��م، ويتم حتجي��م ال�ضليمانية 
وه��ي ت�ضهد حالة �رصاع داخلي مرير اأمام اأربيل، ما ينهي الثنائية 
الكردي��ة، وما يعنيه م��ن تاأثريات خطرة لنهاية ه��ذه الثنائية على 

م�ضتقبل عموم املنطقة بالكامل.
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اك��د خب��ري �ضيا�ض��ي اإن املرحل��ة املقبل��ة يف البالد 
�ضت�ضه��د تغيريات كبرية قد ال مت���ض جوهر ما قامت 
علي��ه العملي��ة ال�ضيا�ضي��ة، لكنه��ا �ضت�ضغ��ط ب�ض��دة 
نح��و ق��رارات ومواق��ف �ضادم��ة بع��د �ضن��وات م��ن 
التح��ول واملعاناة، وع��دم اجلدية يف حتقيق الوعود 
للمواطن��ن املتذمرين من �ضعف االأداء، وعدم توافر 
اخلدم��ات، وغي��اب اأف��ق احل��ل لالأزم��ات امل�ضتمرة 
خا�ضة واإن اجلميع على ما يبدو مل يتمكنوا من اأداء 
امل�ضوؤولي��ة امللقاة على عاتقهم ب�ضكل مالئم. واأ�ضار 
هادي جلو مرعي م�ضت�ضار مركز دار ال�ضالم لالإعالم 
والدرا�ض��ات اىل اإن �ضع��ي الق��وى الكردي��ة لرئا�ض��ة 

الرمل��ان ناجت ع��ن عدم ر�ض��ا على من�ض��ب رئي�ض 
اجلمهوري��ة الذي ميثل رمزية لكنه��ا غري موؤثرة يف 
العملي��ة ال�ضيا�ضي��ة، وه��م بحاجة اىل متري��ر العديد 
م��ن القوانن التي تخ��دم ق�ضيتهم م��ا يدفعهم اأكرث 
اىل املطالب��ة مبن�ضب رئا�ضة الرمل��ان ليت�ضنى لهم 
التحكم بطرق ت�رصيع القوانن. وي�ضيف،اإن اإمكانية 
قلب املعادلة ل�ضال��ح تغيريات يف توزيع املنا�ضب 
ال�ضيادي��ة الت��ي نتج��ت ع��ن املحا�ض�ض��ة الطائفية 
والعرقي��ة اأ�ضبح��ت كب��رية، ولي�ض م�ضتبع��دا اأن يتم 
اإ�ضن��اد من�ضب رئي�ض اجلمهوري��ة اىل ال�ضنة بدال عن 
رئا�ضة الرملان التي ق��د تذهب اىل �ضخ�ضية كردية 
حي��ث ال يحتف��ظ الك��ورد برغب��ة مماثل��ة لنظرائه��م 

العرب.

اأعلنت قي��ادة عمليات الرافدين ان قا�ضيًا متخ�ض�ضًا 
�ضي�ض��ع حدا حل��رب الع�ضائ��ر ونزاعته��ا املتكررة يف 
حمافظ��ة مي�ض��ان ، موؤكدة تن�ضيب قا���ض متخ�ض�ض 
وا�ض��دار  الع�ضائري��ة  النزاع��ات  ح�ض��م  يف  ينظ��ر 
مذك��رات القب���ض بح��ق كل م��ن يقوم بوق��ف او منع 
تطبي��ق اإج��راءات ال�ضلح واخل�ضومة ب��ن املختلفن 
م��ن الع�ضائ��ر املتنازع��ة . واأك��د اللواء عل��ي ابراهيم 
املك�ضو�ض��ي قائ��د عملي��ات الرافدي��ن يف بي��ان ان 

"رئا�ضة حمكمة ا�ضتئن��اف مي�ضان االحتادية وافقت 
على تن�ضي��ب قا�ض خا�ض للنظ��ر يف ح�ضم النزاعات 
الع�ضائرية يف املحافظ��ة وا�ضدار اأوامر القب�ض بحق 
اال�ضخا�ض الذين يعيقون مبادرات ا�ضالح ذات البن 
بالط��رق ال�ضلمية واحالته��م اىل الق�ضاء وحماكمتهم 
وخرقه��م  باالم��ن  الإخالله��م  العقوب��ات  باأ�ض��د 
للقان��ون وع��دم تعاونهم مع الق��وات االأمنية". ولفت 
املك�ضو�ضي النظر اىل "احالة 15 متهما اىل الق�ضاء 
من الذي��ن يه��ددون ال�ضلم االهلي ويقوم��ون بتهجري 

املواطنن وتهديدهم بحجة الف�ضول الع�ضائرية .

ك�ض��ف وزير التجارة ال�ضاب��ق "وكالة" حممد �ضياع ال�ض��وداين٬ عن "بيع" 
تنظي��م داع�ض اأكرث من 180 األ��ف طن من احلبوب للدولة العراقية٬ موؤكداً 
اأن مديري��ن عامن وموظفن وجت��اراً متورطون مبلفات الف�ضاد يف وزارة 
التج��ارة.  واك��د ال�ض��وداين اأن "نظ��ام البطاق��ة التمويني��ة مل يكن يخ�ضع 
لتفتي���ض مالئ��م منذ االإطاح��ة ب�ضدام يف 2003 ما جعل��ه عر�ضة لف�ضاد 
وا�ض��ع"٬ موؤكداً "اكت�ضفنا اأن هناك 49 األف �ضخ�ض هم باحلقيقة متوفون 
لكنه��م ما زال��وا م�ضجلن وكذلك اكت�ضفن��ا اأن هناك اأنا�ض��ًا ولدوا يف عام 
1887 وهم ما زالوا م�ضجلن". وذكرت م�ضادر �ضحفية٬ اأنه قبل عامن 
كان الف�ض��اد متف�ضيًا يف برنامج �رصاء القم��ح يف العراق حتى اأن عنا�رص 

تنظي��م داع�ض جن��وا اأمواال من تهري��ب ال�ضلعة االإ�ضرتاتيجي��ة عر احلدود 
م��ن �ضوريا م��ع ُ�ضبه��ات بت��ورط م�ضوؤول��ن يف وزارة التج��ارة. ويك�ضف 
وزي��ر العمل وال�ضوؤون االجتماعية حمم��د ال�ضوداين٬ وزير التجارة ال�ضابق 
وكال��ة٬ ع��ن اإج��راءات جديدة ملحارب��ة الف�ضاد وتت��وىل م�ضوؤولي��ة االأمن 
الغذائ��ي بالعراق٬ ال ي��زال اأمامها طريق طوي��ل اإىل اأن تتمكن من التغلب 
عل��ى امل�ضكل��ة املرت�ضخة اجل��ذور. واأ�رصف ال�ض��وداين على حمل��ة خا�ضة 
ملكافح��ة �ضبكات التهريب. وهرب وزير التجارة ال�ضابق مال�ض حممد عبد 
الكرمي٬ بعدما �ضدرت مذكرة اعتقال بحقه وبحق �ضقيقه اأثناء حتقيق يف 
ر�ضى ومكا�ضب غري قانونية واإ�ضاءة ا�ضتخدام من�ضبه٬ التي عدها "مزاعم 
ال ت�ضتن��د اإىل اأدل��ة قوية". وينتظ��ر حرا�ض عبد الك��رمي حماكمة بتهم قتل 
م�ضت�ض��ار يف وزارة التج��ارة قال زمالوؤه اإنه كان على و�ضك ت�ضليم ملفات 

تته��م الوزي��ر بالف�ض��اد. وع��الج امل�ضكل��ة يف وزارة التج��ارة مهمة �ضاقة 
بالرغ��م م��ن اأن الوزارة فر�ضت اأخرياً قواع��د تنظيمية منها تقدمي االأموال 
للموردين على دفعات ملنع اأية �ضفقات �رصية. حيث يقول ال�ضوداين٬ الذي 
يت��وىل حالي��ا وزارة العمل٬ اإن "التغي��ري احلقيقي �ضياأتي فق��ط اإذا حدثت 
عملي��ة تغيري كاملة ملنظوم��ة املناق�ضات تلغي ال���رصكات الوهمية التي 
ُت��رم �ضفقات غري م�رصوعة م��ع كل م�ضتويات موظفي الوزارة". واأ�ضاف 
ان "اخلل��ل يف نظ��ام املناق�ض��ات يتمث��ل باالعتم��اد عل��ى ���رصكات غري 
ر�ضين��ة وغ��ري متخ�ض�ض��ة وكذلك �رصكات غ��ري مالئمة٬ عل��ى الرغم من 
ان هن��اك ���رصكات كب��رية معروف��ة لكن يج��رى االعتماد عل��ى ال�رصكات 
الو�ضيطة"٬ الفتًا النظر اىل انه "كان هناك مديرون عامون متورطن٬ بل 

حتى املوظف الذي ياأخذ العينة من ال�ضفينة ياأخذ الر�ضوة.

 رد جه��از املخابرات الوطني العراق��ي٬ االربعاء٬ على 
مزاع��م رئي�ضة حركة "اإرادة" النائب��ة حنان الفتالوي٬ 
ب�ض��اأن تعين عامل خدم��ة "جايجي" مدي��راً عامًا يف 
اجله��از. وذكر م�ضدر مطلع٬ ان "بع�ض مواقع التوا�ضل 
االجتماع��ي ن���رصت ت�رصيح��ا لع�ض��و جمل���ض الن��واب 
حن��ان الفتالوي اأ�ض��ارت فيه اىل تعي��ن �ضخ�ض يعمل 
)جايج��ي مبن�ض��ب مدي��ر ع��ام يف جه��از املخاب��رات 
ولغر���ض بيان احلقائ��ق كما هي مت االت�ض��ال مب�ضدر 
رفي��ع امل�ضتوى فيه وبن اأنه مل يت��م تعين اأي موظف 
يف جه��از املخابرات خ��الل االعوام الثالث��ة املا�ضية 
مت��ت  "كم��ا  واأ�ض��اف:   (".2016¬2015¬2014(
هيكل��ة جهاز املخاب��رات الوطن��ي العراق��ي بعد ان مت 
اختي��ار �ضخ���ض م�ضتق��ل الدارت��ه ومب��ا يتنا�ض��ب م��ع 
االو�ض��اع االمني��ة الت��ي مي��ر به��ا الع��راق ف�ض��ال عن 
واخل��رة  ال�ضه��ادة  وفق��ا ملعاي��ري  املنا�ض��ب  ا�ضن��اد 
القب��ول  "عملي��ة  ان  اىل  امل�ض��در  واأ�ض��ار  املهني��ة". 

يف جه��از املخاب��رات ال تت��م ب�ض��كل ع�ضوائ��ي وامن��ا 
تعتم��د عل��ى �ضواب��ط ومعاي��ري وا�ضح��ة حم��ددة يف 
مقدمته��ا التح�ضيل الدرا�ضي". وتاب��ع: "لذلك فان هذه 
الت�رصيحات ال تخ��دم الظرف الراهن الذي مير به البلد 
واملتمثل مبحاربة ع�ضاب��ات داع�ض وت�ضيء اىل �ضمعة 
ه��ذا اجله��از ال��ذي ق��دم العديد م��ن ال�ضه��داء". وطالب 
اجلمي��ع وال �ضيم��ا ال�ضيا�ضي��ن والرملاني��ن ب�"دع��م 
وم�ضان��دة جهاز املخاب��رات الوطن��ي العراقي وتوخي 
الدق��ة واملو�ضوعية يف ن�رص وترويج مثل هكذا اخبار". 
وكان��ت الفت��الوي٬ اتهم��ت االأح��د املا�ض��ي٬ احلكومة 
بتعي��ن ن��ادل "جايجي" مبن�ض��ب ح�ضا���ض يف احدى 
املوؤ�ض�ض��ات احلكومية احل�ضا�ض��ة. وذكرت الفتالوي يف 
تغري��دة على ح�ضابها على موق��ع التوا�ضل االجتماعي 
"توي��رت"  اخلا���ض به��ا: "عندم��ا يتح��دث باال�ضالح 
ويقوم بتعي��ن جايجي يف كتلة دولة القانون مبن�ضب 
مدي��ر ع��ام يف جه��از املخاب��رات فهل ه��ذا ا�ضالح؟". 
وت�ضاءلت الفتالوي ان "هكذا ت�رصفات هل هي ا�ضالح 

ام انف�ضام"؟

تحذيرات من هجوم تركي وشيك على سنجار..

سليماني في كردستان.. خيانات كبيرة في حزب طالباني تقف وراء افتعال األزمة مع بغداد

قيادات داعشية جنت أمواال طائلة من بيع الحنطة للحكومة و49 ألف "متوفى" يتسلمون حصصًا غذائية !!

أزمة تعيين "جايجي" مديرًا عامًا.. المخابرات للفتالوي: لم يعين أي موظف منذ 3 أعوام وهذا الكالم "فيسبوكي"!! 

سعي كردي لتسنم رئاسة البرلمان لوضع "فيتو"
على القوانين التي ال تالئم مصالحهم

"عركات" العشائر المتناحرة في ميسان تجبر الحكومة 
المحلية على االستعانة بالقضاء

بغداد - حيدر الدعمي

بغداد- المحرر السياسي

بغداد – خاص 

ميسان - شاكر الكناني

بغداد - خاص

 البصرة – محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

ملف رفع الحظر يدرج ضمن جدول 
أعمال كونغرس الفيفا

وأزمة الرز الفاسد رائحتها مازالت تزكم األنوف.. البصرة »تفضحها«: التجارة وراء توزيع كميات رديئة من الطحين 

تزايد حاالت االنتحار في السنين 
األخيرة بين الشباب

ً


