
بلدي��ن  انا���س عادي��ون يعي�ش��ون عل��ى ح��دود  لعله��م 
متجاوري��ن اأطلق��ت عليهم ت�ش��مية املهرب��ن على الرغم 
من تنكرهم لهذه الت�ش��مية فهم يعزون مهنتهم ال�ش��عبة 
اىل الق��در ال��ذي اوجدهم يف مناطق حدودي��ة لي�س فيها 
اال العمل على نقل الب�ش��ائع ليطلقوا على انف�شهم ت�شمية 

حمالن .. 
دج��ى الليل ه��و ال�ش��ر وال�ش��اتر لعملهم الذي ير�ش��مون 
ل��ه خارط��ة طريق وعرة وم�ش��الك خطرة ال اح��د يعرفها 

جغرافي��ا �ش��واهم وال يوقفه��م ح��ر وال ب��رد .. واك��ر ما 
يقلقه��م ه��و هاج���س امل��وت ال��ذي يتوقعون��ه كل ي��وم 
بر�ش��ا�س حرا�س احل��دود االيرانين الذين ي�ش��تخدمون 
الق��وة املفرط��ة جتاهه��م ويغ�ش��ون النظر ع��ن عمليات 

تهريب كربى جترى باالتفاقات. 
يقول كاوا برزجني ذو ال�ش��تة والثالثن عامًا يف حديث 
للجورنال "نحن ل�ش��نا مهربن بل نحن حّمايل ب�ش��ائع 
ب�ش��يطة ول�ش��نا كمهربي البرول وغريه .. انا اعمل بهذه 
املهن��ة منذ اك��ر من ) 5 ( �ش��نوات وارى امل��وت بعيني 
كل يوم لكنني ال ا�ش��تطيع التوقف عن عملي النه م�شدر 

معي�ش��تي ان��ا وعائلت��ي .. وان اكر ما ميكن ان ي�ش��من 
�ش��المتي وجن��اح مهمتي ه��و تعاوين مع �ش��ديق ايراين 
يوؤّم��ن يل الطري��ق وامل�ش��الك ويح��ذرين م��ن الفخخ��اخ 
والكمائ��ن التي يح�رضها لنا ) البا�ش��دران ( قوات االمن 
االيرانية على احلدود ويبقى بيننا االت�شال طوال الرحلة 
وطبعا هو يح�شل على ن�شبة من االرباح لقاء عمله هذا .
ويتابع " انا اجيد اللغة الفار�شية وهذا اعانني كثريا لكن 
االمن االيراين ال يرحم وما اح�ش��ل عليه ال يكفيني ملدة 
طويل��ة حيث انني ا�ش��ري ملدة يومن ان��ا وحماري لنقل 
ب�ش��اعة بقيمة نح��و 700000 دينار الأح�ش��ل على ما 

وه��ذا  دين��ار  ال��ف   300000 اىل   200000 مق��داره 
املبل��غ يف كف وحياتي يف الكف االخر وغالبا ما تكون 
الب�ش��ائع الت��ي ننقله��ا هي عب��ارة عن ب�ش��ائغ غذائية 
واحيان��ا تك��ون اجه��زة كهربائية وم�رضوب��ات كحولية 
وعل��ى الرغم من اننا ن�ش��ري عل��ى اقدامنا ع��زل متاما ال 
نحمل اي �ش��الح طوال الرحلة اال انهم_اي حر�س احلدود 
االي��راين ال يتوانون حلظة عن اط��الق النار علينا وغالبا 
م��ا يقوم��ون بحمالت لقت��ل البغ��ال واخلي��ول للحد من 

عملنا.
ه��ذا وحت��دث الكث��ري من ح��االت اط��الق النار م��ن قبل 

حر���س احل��دود االي��راين عل��ى ناقل��ي الب�ش��ائع الذي��ن 
ي�ش��ّمون باملهرب��ن و يطلق��ون عل��ى انف�ش��هم ت�ش��مية 
حمالن وبح�ش��ب اح�ش��ائية غ��ري ر�ش��مية اعتمدت على 
�شهود العيان اجرتها منظمة العدالة حلقوق االن�شان فان 
اكر من 2 اىل 5 ا�شخا�س �شهريا تنقطع اخبارهم او يتم 
العثور على جثثهم يف مناطق قريبة من احلدود واأغلبهم 
ممن ميتهنون مهنة تهريب الب�ش��ائع من كرد�ش��تان اىل 

ايران .
اخرياً اكد م�شوؤول الفرع احلادي ع�رض للحزب الدميقراطي 
الكورد�ش��تاين يف قلع��ة دزة جن��ات ح�ش��ن " ان االم��ن 

االيراين اطلق النار على عدد من احلمالن الذين يعملون 
يف تهري��ب الب�ش��ائع بن االقليم واجلان��ب االيراين وان 
املعلوم��ات الت��ي لديه ت�ش��ري اىل ان عددا م��ن احلمالن 

قتلوا وجرح عدد اآخر منهم.
وا�ش��اف "ان احلر���س الث��وري ق��ام باح��راق االحم��ال 
التي ا�ش��تولوا عليها من احلمال��ن"، الفتا النظر اىل "ان 
اجلرح��ى يتم نقلهم اىل م�شت�ش��فيات االقليم وان ال�ش��وق 
الت��ي اقامه��ا ه��وؤالء "احلمال��ن" يف منطق��ة دوپ��ز مت 
احراقه��ا من قبل احلر�س االي��راين، يف حن فقد اثر ذلك 

ع�رضة ا�شخا�س".

عادوا من الشباك.. النواب الفاشلون يعودون إلى السلطة بوظيفة "مستشارين" برواتب خيالية !
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بغ��داد - خا���س: اأك��دت النائبة ع��ن ائتالف دول��ة القانون ابت�ش��ام اله��اليل، اأن النواب 
املتقاعدين �ش��يعملون خالل املدة املقبلة ب�ش��فة م�شت�شار بعقد خيايل وعلى وفق قانون 
اإحتاد الربملانين العراقين املوؤمل الت�ش��ويت عليه خالل جل�ش��ة اليوم. وقالت الهاليل اإن 
“جمل�س النواب قرر تاأجيل الت�ش��ويت على قانون اإحتاد الربملانين العراقين حلن اجلل�ش��ة 
املزم��ع عقده��ا اليوم االثنن ، بعد تدوي��ن مالحظات النواب املعر�شن”.واأ�ش��افت اأن “االإحتاد 
�شيت�ش��من ع��دة ���رضوط لالنتماء اإلي��ه بينها �ش��مول الن��واب املتقاعدين ح���رضاً وعدداً من اأ�ش��اتذة 
القانون، الذين �شيعملون ب�شفة م�شت�شار بعقد، اإذ �شتركز وظيفتهم على تقدمي ملحوظاتهم وا�شت�شاراتهم 
بخ�ش��و�س القوان��ن امل�رضعة”.ولفتت الهاليل االنتب��اه اإىل اأن “امللحوظات التي يقدمها اأع�ش��اء االحتاد 
غري ملزمة للنواب واللجان النيابية باالأخذ بها”.وعقد جمل�س النواب العراقي جل�ش��ته ال�شاد�شة والع�رضين من 
الف�ش��ل الت�رضيعي الثاين لل�ش��نة الت�رضيعية الثالثة، ال�شبت، برئا�ش��ة �شليم اجلبوري وح�شور 186 نائبًا، يف حن 

قررت رئا�شة الربملان تاأجيل الت�شويت على قانون اإحتاد الربملانين العراقين اىل اجلل�شة املقبلة.

 
ك�شفت م�ش��ادر �شيا�شية عراقية رفيعة امل�شتوى عن ، اأن ال�شيد عمار 
احلكي��م رئي���س التحالف الوطن��ي العراقي ، �ش��يقوم ووف��د التحالف 
املراف��ق ل��ه بزي��ارة اإىل القاه��رة اال�ش��بوع احلايل يعقبه��ا اىل دول 
املغ��رب العربي ، للتعريف مب�رضوع الت�ش��وية ال��ذي طرحه التحالف 

، وطلب دعم تلك الدول للعراق.
واك��دت امل�ش��ادر ، ان احلكيم �ش��يلتقي خ��الل الزي��ارة الرئي�س عبد 
الفتاح ال�شي�ش��ي وكذلك رئي�س جمل�س ال��وزراء ورئي�س جمل�س النواب 
واالم��ن الع��ام جلامع��ة ال��دول العربية، كما �ش��يلتقي �ش��يخ االزهر 
وقدا�ش��ة البابا توا�رضو�س. وا�شافت امل�ش��ادر ان زيارة احلكيم اىل 
القاهرة �ش��تكون �ش��من جولة ت�ش��مل عددا من دول املغ��رب العربي 
الط��الع الق��ادة العرب عل��ى جمري��ات العملية ال�شيا�ش��ية يف العراق 

واحلرب على االرهاب، و�شبل تفعيل العالقات الثنائية.
وع��دت النائب��ة ع��ن احتاد الق��وى نورة البج��اري ، ان الع��راق اليوم 
بحاج��ة اىل ا�ش��تعادة عالقات��ه م��ع ال��دول العربية وخا�ش��ة م�رض 
لكونه��ا دول��ة عربي��ة مهمة ،  مو�ش��حة ان الو�ش��ع يف الع��راق االن 

بحاجة اىل بع�س التاثري على ال�شنة يف قبول الت�شوية.
وا�ش��افت البج��اري ، "ال اعتق��د ان ال�ش��غط العربي �ش��يغري مطاليب 
ال�ش��نة الت��ي يع��دون ان النقاط التي و�ش��عت يف الت�ش��وية هي نقاط 
جوهري��ة خا�ش��ة انه��ا كانت حمط اخت��الف خالل املدة ال�ش��ابقة و 
امل�ش��اكل الت��ي ح�ش��لت من تهمي���س وع��دم امل�ش��اركة يف القرارات 

ال�شا�شية املهمة.
وا�ش��ارت اىل ان ، التحال��ف الوطني يعد ه��ذه اجلولة جولة مهمة من 
اج��ل التاأث��ري على ال�ش��نة املوجودين يف العراق ، مبين��ة ان اقناعهم 
بهذه الت�شوية م�شاألة مهمة لكونهم طرفًا ا�شا�شيًا ومهمًا يف مو�شوع 
الت�ش��وية التاريخية .م��ن جانبها اكدت النائبة ���رضوق العبايجي ان 
زيارة وفد التحالف الوطني تاأتي �ش��من الن�ش��اط والرويج مل�رضوع 
الت�ش��وية ال�شيا�ش��ية وتو�ش��يعها ح�ش��بما ���رضح التحال��ف ويف اأكر 

م��ن منا�ش��بة عل��ى امل�ش��توى االقليمي والعرب��ي والدويل . واأ�ش��ارت 
العبايج��ي اىل ان التوقي��ت لي���س له مغزى معن بق��در االنطالق اىل 
املحي��ط العرب��ي واىل الدول املوؤثرة والتي لها ثقل يف �ش��نع قرار او 
تغي��ريه ، ا�ش��افة اىل ان احل��دث لي�س له ابعاد ج�ش��يمة بل هو امتداد 
لزيارات �شابقة والطالع هذه الدول على م�رضوع الت�شوية ال�شيا�شية.
وا�ش��ارت اىل ان ال�ش��عف ي�ش��مل جمي��ع االداء ال�شيا�ش��ي يف العراق، 
وكل النخب والكتل ال�شيا�ش��ية حتاول راأب ال�ش��دع وحماولة انعا�س 
الدور ال�شيا�ش��ي لها لي���س فقط يف هذه الزيارة، واجلميع ي�ش��عر باأن 
الكتل ال�شيا�شية التي �شنعت العملية ال�شيا�شية واملنظومة ال�شيا�شية 
يف العراق ت�ش��عر ب�ش��عف وان جمهورها قد ابتعد عنها وت�ش��عر اأنها 
ككتل تعر�ش��ت اىل الت�ش��دع فمن املنطقي يف هذه احلالة اللجوء اىل 

حماوالت كي تلملم الواقع ال�شيا�شي امل�شطرب .
بدوره قال املحلل ال�شيا�ش��ي واثق الها�ش��مي ان الزيارة لها ا�ش��باب 
متع��ددة االول منها هو التحرك نحو م�رض و�ش��مال افريقيا حيث يف 
وق��ت يعتقد الكث��ريون ان العراق ال ينفتح كثريا عل��ى هذه الدول وال 
يعرف��ون وجهة نظر العراق يف ظل وجود ق�ش��ية تف�ش��ري العالقة مع 
الدول العربية وخا�ش��ة بعد موؤمت��ر القمة لذلك هناك موقف وحتديدا 
م��ن التحالف ال�ش��يعي .فعندم��ا يذهب ال�ش��يد عمار احلكيم بو�ش��فه 
رئي���س التحال��ف الوطني فان��ه ينقل وجه��ة نظر التحال��ف الوطني 

واملكون ال�شيعي يف العراق لكونه مكونًا ا�شا�شيًا يف املجتمع.
وا�ش��اف ان التحالف جاد يف طرحه مو�ش��وع الت�ش��وية ال�شيا�ش��ية 
وجممل الق�ش��ايا واملعطيات الكبرية يف ظل وج��ود االنفتاح الكبري 
املوج��ود يف الع��راق مع هذه الدول خا�ش��ة واأن هن��اك رغبات لهذه 
الدول باالنفتاح و�ش��تكون عاماًل رئي�ش��يًا ي�ش��اعد احلكومة العراقية 

على تطوير عالقاتها مع دول �شمال افريقيا والوطن العربي .
واك��د الها�ش��مي اأن توقيت الزيارة مهم جدا ولي���س اعتباطيا اأواًل يف 
ظ��ل دعم دويل �ش��د االرهاب وق��رب التخل�س من داع���س االرهابي 

بالنظر ملا بعد مرحلة داع�س.
التتمة يف ال�صفحة 2

�رضبت موجة من الفي�ش��انات اعايل نهر دجلة يف 
ا�ش��كي كلك على الزاب االعلى٬ يف الوقت الذي حذر 
في��ه وزير املوارد املائي��ة املتجاوزين على حو�س 
دجلة. وكتب الوزير ح�ش��ن اجلنابي٬ على �ش��فحته 
يف في�ش��بوك: "موج��ة في�ش��انية يف اأع��ايل دجل��ة 
نتيجة ت�ش��اقط االأمطار٬ يف ا�ش��كي كل��ك على الزاب 

االأعلى".

 وا�ش��اف٬ اأن "الت�رضي��ف بل��غ نح��و 5 اآالف م��ر 
مكع��ب بالثاني��ة٬ والإعط��اء �ش��ورة اأو�ش��ح ف��ان 
ت�رضي��ف نه��ر دجلة حاليا يف بغ��داد هو 500 مر 
مكعب بالثانية٬ اي ان املوجة القادمة تقدر بع�رضة 

اأ�شعاف جريان دجلة يف بغداد". 
وتاب��ع اجلناب��ي: "ال يوج��د خوف يف بغ��داد حاليا 
ولكن��ي اح��ذر املتجاوزي��ن على حو���س دجلة بن 
ال�رضقاط و�ش��دة �شامراء الأخذ احليطة واالبتعاد عن 

حو�س النهر باق�شى �رضعة".

اتهم��ت النائب��ة ع��ن ائتالف دول��ة القان��ون عالية 
ن�ش��يف، اأم�س االحد، وزير التخطي��ط وزير التجارة 
وكالة �ش��لمان اجلميل��ي بالتعام��ل "بنف�س طائفي 
مقيت" مع املديرين العامن، م�ش��رية اىل اأنه ير�شل 
املديرين العامن "ال�شيعة" اىل املو�شل بينما يوفد 
املديرين ال�شنة اىل خارج البالد.  وقالت ن�شيف اإن 
"اأي ان�شان عادي يجب اأن ينظر اىل بقية النا�س من 
منظار اإن�ش��اين ولي�س من منظ��ار طائفي اأو مذهبي 
خ�شو�ش��ًا اإذا كان��وا ينتم��ون لوط��ن واح��د، فكيف 
احلال ب�شخ�س يدير وزارتن مهمتن؟ األي�س االأجدر 
به اأن يكون قدوة ملجتمعه يف عدم انحيازه لطائفة 
دون اخ��رى؟". وبينت ن�ش��يف اأن "وزي��ر التخطيط 

وزير التجارة وكال��ة يتعامل مع املديرين العامن 
بنف�س طائفي وا�شح"، م�شرية اىل اأنه "يقوم باإر�شال 
مديرين عامن �ش��يعة اىل املو�ش��ل، يف حن ير�شل 
املديري��ن العام��ن ال�ش��نة باإيف��ادات اىل اخلارج". 
واأو�ش��حت ن�ش��يف اأن اجلميلي "اأر�شل املدير العام 
للغذائي��ة قا�ش��م حم��ود واملدي��ر الع��ام للتخطي��ط 
ابتهال ها�ش��م واملدي��ر العام لت�ش��نيع احلبوب اىل 
املو�ش��ل، يف حن اأر�ش��ل املديرين العامن ال�ش��نة 
يف امل��دة نف�ش��ها باإيفادات اىل اخل��ارج، وهم هيثم 
اخل�ش��ايل املدير الع��ام لتجارة احلبوب اىل فرن�ش��ا 
ودب��ي وفيتن��ام، وكذل��ك �ش��اكر التكريت��ي معاون 
املدي��ر الع��ام للرقابة اىل فرن�ش��ا، وموظ��ف مكتبه 
املقرب اأر�شله يف ثالثة اإيفادات ب�شهر واحد وفريقه 

اخلا�س معه اىل الكويت" بح�ش��ب قولها.

اأكد النائب عن كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين �شاخوان عبد اهلل٬ اأن 
ا�ش��تجواب امل�شوؤولن برملانيا اأ�شبح و�شيلة بيد جبهتي "نوري املالكي 
واحلزب االإ�شالمي" لت�ش��قيط خ�شومهم ودعاية انتخابية٬ وا�شفا اإياها 
باأنه��ا "مزاجي��ة". وقال عب��د اهلل يف ت�رضيح �ش��حفي٬" هنالك مزاجية 
�شيا�ش��ية وا�ش��حة نراها يف عمل جمل�س الن��واب يف طريقة التعامل مع 
حق مهم من حقوق جمل�س النواب وهو ق�ش��ية اال�ش��تجوابات". وبن اأن 
"اآلية اال�ش��تجواب ال جتري ب�شكل مهني٬ بل وفق م�شالح اأحزاب حتى 
اأ�ش��بحت باب��ا م��ن اأبواب الت�ش��قيط ال�شيا�ش��ي للخ�ش��وم". واأ�ش��اف اأن 
"م�ش��هد اال�شتجوابات �ش��ينح�رض يف جبهتن٬ اإذا كان اال�شتجواب من 
قب��ل كتلة االأح��رار اأو الدميقراطي الكرد�ش��تاين اأو جبه��ة حيدر العبادي 

وم��ن ي�ش��ري وف��ق منهجهم��ا٬ وامل�ش��وؤول امل�ش��تجَوب من جبه��ة نوري 
املالكي اأو احلزب االإ�ش��المي٬ فاإن اال�ش��تجواب �شيف�شل". وتابع عبد اهلل 
"اأما اإن كان االأمر بالعك�س٬ ف�ش��يكون م�ش��ري امل�شوؤول امل�شتجَوب هو 
االإقال��ة ب���رضف النظر ع��ن نوعية االأ�ش��ئلة اأو امللفات الت��ي مت طرحها 

واالأجوبة التي قدمت يف اال�شتجواب".
 موؤك��دا اأن "هذا املنهج اأفرغ جمل�س الن��واب من حمتواه وجعله اأداة بيد 
جبه��ات حمددة ت�ش��عى م��ن خالله لتحقيق اأه��داف �شيا�ش��ية كدعايات 
انتخابي��ة من جهة وك�ش��الح لت�ش��فية اخل�ش��وم من جه��ة اأخرى وكان 
النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة القان��ون عدن��ان االأ�ش��دي ح��ذر٬ اخلمي���س 
املا�ش��ي٬ م��ن ا�ش��تخدام "بع���س االأط��راف" اال�ش��تجوابات الربملانية 
ل�"ا�ش��تمالة اجلماه��ري" قبيل اإج��راء االنتخابات٬ م�ش��ريا اإىل اأن العراق 
قد ي�ش��هد خالل املدة املقبلة ت�ش��عيدا وحماوالت للت�شقيط ال�شيا�شي.اىل 

ذلك ك�ش��فت كتل��ة االأحرار النيابية، ام�س االأحد، ع��ن وجود توجه نيابي 
ال�ش��تجواب املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات غيابيا يف حال عدم 
ح�ش��ورها جلل�ش��ة اليوم االثنن، يف حن اتهمت كتاًل �شيا�شية بال�شعي 
ل�”ت�ش��ويف” اال�ش��تجواب.وقال  النائ��ب ع��ن الكتل��ة عل��ي �ش��ويلية اإن 
“رئا�شة جمل�س النواب حددت يوم غد االثنن موعدا نهائيا ال�شتجواب 
املفو�ش��ية العلي��ا امل�ش��تقلة االنتخاب��ات”، الفت��ا النظ��ر اإىل اأن “ع��دم 
ح�شور املفو�شية �شيدفع باجتاه ا�ش��تجوابها غيابيا”.واأ�شاف �شويلية 
اأن “ح�شور املفو�شية اإىل جل�شة اال�شتجواب ياأتي لدفع االتهامات التي 
�شتوجه لها”، م�شريا اإىل اأن “هناك كتال �شيا�شية ت�شعى باجتاه ت�شويف 
اال�ش��تجواب لغاي��ات ومكا�ش��ب �شيا�ش��ية”.وكان رئي�س جمل���س النواب 
�شليم اجلبوري حدد االثنن موعدا ال�شتجواب املفو�شية العليا امل�شتقلة 

لالنتخابات.

ك�ش��ف دي��وان الرقاب��ة املالي��ة االحت��ادي، اأم���س االحد، 
ع��ن وجود حاالت �رضقة واختال�س يف م�ش��اريع خا�ش��ة 
بتاأهيل امل�شت�ش��فيات، يف حن ا�ش��ار اىل ا�شتمرار التلوث 
يف 10 م�شت�ش��فيات حكومية واهلية يف جانب الر�ش��افة 
م��ن بغ��داد. وق��ال الدي��وان، يف بي��ان، انه "�ش��ّخ�س يف 
تقريره ال�ش��ادر نهاية العام املا�ش��ي 2016، ا�ش��تمرار 
ح��االت التلوث البكتريي واجلرثومي ل�ش��االت العمليات 
اب��ن  النعم��ان،  يف امل�شت�ش��فيات احلكومي��ة )م�شت�ش��فى 
البلدي، ال�شهيد ال�شدر، كمال ال�شامرائي، العلوية للوالدة( 
الوزيري��ة،  االهل��ي،  )املخت��ار  االهلي��ة  وامل�شت�ش��فيات 
الراهبات، الفردو�س، اجلراح االهلي("، م�شريا اىل ان "ذلك 
ظهر اثناء تدقيق ح�ش��ابات دائرة �ش��حة بغداد الر�شافة 

وامل�شت�شفيات التابعة لها".
وق��د عزا التقرير، بح�ش��ب البيان، ا�ش��باب ح��االت التلوث 
اىل "عدم اعتماد ال�ش��ياقات ال�ش��حية يف تعقيم �ش��االت 

الغرا���س  وا�ش��تخدامها  ال��والدة،  و�ش��االت  العملي��ات 
التخزين واال�شتعانة مبعقمات منتهية ال�شالحية"، موؤكدا 
ان "هذه امللوثات قد ت�شبب العديد من االمرا�س كالتهاب 
ال�ش��حايا الدماغ��ي وجترثم الدم الذي ق��د يوؤدي اىل موت 
املري�س". من جانب اخر، ا�شار التقرير اىل "تدٍن يف ن�شب 
تنفيذ اجن��از العديد من م�ش��اريع املوازنة اال�ش��تثمارية، 
اخلا�ش��ة بتاأهي��ل امل�شت�ش��فيات وان�ش��اء اخ��رى جديدة، 
واملخط��ط تنفيذها لع��ام 2014 ، كما ك�ش��ف عن وجود 
ح��االت اختال���س وتالعب و�رضقات مل يبّل��غ عنها خالفا 
للم��ادة )18( م��ن قانون دي��وان الرقاب��ة املالية املرقم 
)31( ل�ش��نة 2011 )املع��دل(".  يذكر ان دي��وان الرقابة 
املالية االحتادي كان قد او�ش��ى دائرة �ش��حة بغداد، يف 
تقارير رقابية �شابقة باتخاذ االجراءات الالزمة ملعاجلة 
ح��االت التل��وث، واال���رضاع يف ح��ث ال���رضكات املتعاقد 
معها على اجناز امل�ش��اريع وحما�شبة ال�رضكات املتلكئة، 
و���رضورة التبليغ عن ح��االت االختال���س وال�رضقات يف 

موعدها واتخاذ االجراءات القانونية بحقها .

يزور القاهرة ودول مغاربية خالل األيام المقبلة ..

وفد التحالف الوطني يستعين بالعرب للمضي بالتسوية وسيطالب دول المغرب العربي بوقف تدفق اإلرهابيين

برلمانيون: إذا كان المستجِوب من جبهتي المالكي والجبوري فاإلقالة مصير المسوؤل 

االختالسات في مستشفيات الرصافة على "قدم وساق" والتلوث عنوان دائم لصاالت العمليات!!

وزير الموارد المائية "يبشر " بفيضانات 
مرتقبة في نهر دجلة 

اتهامات نيابية.. وزير يتعمد إرسال المديرين العامين 
الشيعة إلى الموصل ويوفد السنة إلى باريس

بغداد - خاص

بغداد- فاطمة عدنان وسهير الربيعي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - حيدر الدعمي 

كركوك –فراس الحمداني

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النفط يواجه نفط ميسان ليبرهن
على ارتفاع أسعاره

حكاية عنوانها الخوف.. مهربون على الحدود العراقية اإليرانية: بضائعنا زهيدة وأرواحنا ثمنها "200" ألف دينار

تراث بغداد ذاكرة تتوارى .. 
ومأذنة الخلفاء على وشك السقوط
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