
حملة فريدة من نوعها ُتطلق حاليا يف موقع التوا�ص��ل 
االجتماعي “الفي�ص��بوك”، تعزز االمتعا�ض من �ص��عود 
اأ�ص��عار الطماط��م ب�ص��كل غ��ر م�ص��بوق عرب الدع��وة اىل 
مقاطعة �رشائها اأ�صال.اأطلق نا�صطون يف موقع التوا�صل 
االجتماعي في�ص��بوك، حملة ملقاطعة �رشاء “الطماطة” 
وذلك بعد اأن و�ص��ل �ص��عرها اىل رقم قيا�ص��ي مل ت�صجله 

منذ وقت طويل.
ا�ص��تعدادهم ملقاطع��ة  احلمل��ة  م�ص��اركون يف  ويوؤك��د 

املح�ص��ول مل��دة ثالث��ة اأي��ام يف االأقل، للوق��وف بوجه 
ما �ص��ّموه “ا�ص��تغالل وج�ص��ع التجار ورفع االأ�صعار من 
دون وجه حق اأو مربر”، مو�ص��حني اأنها “حملة �صعبية 

ملقاطعة �رشاء الطماطة”.
ورفعوا �ص��عار “�ص��اهم بعدم ���رشاء الطماطة ملدة ثالثة 
اأي��ام”، وكت��ب اح��د النا�ص��طني يدع��ى علي الها�ص��مي، 
باللهج��ة العراقي��ة الدارج��ة “العن��دة غ��رة عل��ى اأهله 
والع��راق، نري��د منه فق��ط ٣ اأي��ام ال ي�ص��ري طماطة”، 
���رشاء  قاطع��وا  مبقد�ص��اتكم  عليك��م  “اق�ص��م  م�ص��يفًا، 

الطماطمة فقط ٣ اأيام واعتربوها �صدقة جارية”.

 ع�ص��و جلن��ة الزراع��ة واملي��اه وااله��وار النيابية علي 
البديري،اك��د ان ع��دم توف��ر احلماية للم��زارع العراقي 
وفت��ح املناف��ذ احلدودية امام املنتج امل�ص��تورد ت�ص��بب 
بارتف��اع ا�ص��عار الطماط��م يف ال�ص��وق املحلي��ة ،الفت��ا 
النظر اىل عزوف الكثر من الفالحني عن الزراعة نتيجة 

حماربتهم التي ت�صببت بخ�صارة كبرة لهم.
وق��ال البدي��ري ان "املنت��ج املحل��ي العراق��ي يواجه��ه 
هجم��ة �رش�ص��ة وممنهجة الغر�ض منها الق�ص��اء ب�ص��كل 
ت��ام على املنتج املحلي"، م�ص��راً اىل ان"هنالك ف�ص��اداً 
كب��راً م�ص��ت�رشيًا يف املناف��ذ احلدودية �ص��اهم يف هذه 

املوؤام��رة". وا�ص��اف البديري: ان "تل��ك املنافذ ال ميكن 
ال�ص��يطرة عليها ب�ص��هولة ب�ص��بب �ص��يطرة زعماء وقادة 
متنفذي��ن يف الدول��ة العراقي��ة"، مبين��ا ، ان "حمارب��ة 
املنت��ج املحلي يجري بطريق��ة ممنهجة ومربجمة حيث 
ن�ص��اهد انه يف وق��ت غ��زارة املنتج املحلي يت��م اغراق 
ال�ص��وق باملنت��ج امل�ص��تورد لدرج��ة ال ي�ص��تطيع املنتج 
املحل��ي مناف�ص��ته وح��ني ياأت��ي وق��ت انته��اء املنت��ج 
املحلي يتم �ص��حب املنتج االجنبي من اال�صواق بطريقة 
مدرو�ص��ة لرف��ع ا�ص��عاره لالإ���رشار باملواط��ن وحتقيق 

مكا�صب م�صاعفة".

واو�ص��ح، ان "تل��ك ال�صيا�ص��ة ت�ص��ببت بخ�ص��ائر كب��رة 
للم��زراع العراق��ي م��ا جع��ل الكث��ر منهم يعزف��ون عن 
الزراع��ة نتيج��ة لتل��ك املحارب��ة التي يتعر���ض لها من 
دون وج��ود حماية له من قبل اجله��ات املعنية"، الفتا 
االنتب��اه اىل ان "احلل��ول كث��رة لتج��اوز ه��ذه االزم��ة 
والنهو���ض باالنت��اج املحلي لكن احلماي��ة قليلة".واكد 
البديري ان عدم ال�ص��يطرة على املنافذ احلدودية ت�ص��بب 
بارتفاع ا�ص��عارها اىل مايقرب من 3 االف دينار للكيلو 

غرام الواحد".
يف حني اأكد نا�صط اجتماعي يدعى عامر موؤيد، اأن هناك 

مثاًل عراقيًا دارجًا يقول “البيت بال طماطة مثل النخلة 
بال متر”، واأو�ص��ح من “لديه عائل��ة من 4 اأفراد يحتاج 
اىل كيلو طماطة يوميا، مبعنى الفني ون�ص��ف م�رشوبًا 
يف 30 يوم��ا، فيك��ون املجم��وع 75 األف��ا”، وقال “ اإن 
�صخ�ص��ًا راتبه ال�صهري 500 األف دينار يكون ما ن�صبته 
20 باملائ��ة من ذلك الراتب للطماطة”.واأيد العديد من 
م�ص��تخدمي موقع التوا�صل االجتماعي احلملة، معربين 
عن ا�ص��تيائهم من ذلك، حيث قالت مواطنة �صمت نف�صها 
الق�ص��اء عل��ى م�صا�ص��ي  “معك��م حت��ى  “�ص��هريار”، 

الدماء”.

مجلس بغداد تالفيًا إلحراجه.. احتماالن ال ثالث لهما وراء هجوم الكرادة ولغز الجثة السادسة خلط األوراق!!
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آدم بين أمه وزوجته..
حياة متخبطة وضياع بينهما !

الحمام المغربي.. 
خلطات للتجميل وفضاء لالسترخاء

05060910

بغداد - علي الر�ص��ويل: اأكد ع�ص��و اللجنة االأمنية يف جمل�ض حمافظة بغداد، �ص��عد املطلبي، 
اأم�ض ال�ص��بت، اأن االإجراءات االأمنية املكثفة التي ت�ص��هدها بغداد اليوم، هي “رد فعل لهجوم 
االأم�ض”، يف حني لفت االنتباه اإىل اأن منفذ الهجوم على قاطع مديرية مرور الر�ص��افة و�ص��ط 
العا�ص��مة، له اإحتم��االن ال ثالث لهما. وكان تفجر اإرهابي ا�ص��تهدف مديرية املرور يف �ص��ارع 
اأبي نوؤا�ض و�ص��ط بغداد، اأ�ص��فر عن ا�صت�ص��هاد خم�صة اأ�صخا�ض بينهم �ص��ابطان بينما اأ�صيب عدد اآخر 
م��ن املنت�ص��بني بجروح متفاوت��ة نقلوا على اإثرها اىل م�صت�ص��فى قري��ب لتلقي العالج. وق��ال املطلبي، 
ل�”اجلورنال”، اإن الرجيحات ت�ص��ر اىل اإحتمالني ال ثالث لهما، االأول وهو و�ص��ع �صيارة مفخخة خمالفة 
لقانون املرور، ليتم اإحتجازها ومن ثم تفجرها عن بعد وهي داخل االإحتجاز، اأو اأن انتحاريا ا�صتهدف مبنى 
املرور الإحداث الفو�ص��ى وحتقيق خرق اأمني يف بغداد”. وحتوم �ص��كوك كثرة، بعد وجود جثة �صاد�ص��ة جمهولة 
الهوية، يتوقع باأنها تعود اىل االنتحاري الذي فجر نف�ص��ه يف �ص��ارع اأبي نوؤا�ض و�ص��ط العا�ص��مة بغداد.واأ�صاف، قد 

يكون لتاريخ والدة �صدام ح�صني يف 28 ني�صان، عامل اآخر لتوجيه ال�رشبة الأبناء ال�صعب بهذه ال�صاكلة”.

 
حتركات نيابية قد تف�ص��ي اىل �صفقة �صيا�ص��ية يجري التح�صر لها 
حتت قبة الربملان، لتمرير الت�صويت على اقالة املفو�صية يف مقابل 
�ص��حب اال�ص��تجوابات بحق وزيرين من احتاد الق��وى ،يف وقت توؤكد 
م�ص��ادر نيابية ان رئي�ض الربملان �صليم اجلبوري قد و�صع "م�صمار" 
اال�ص��انيد �رشطا لتحقيق االقالة او اعتبار امللف م�ص��حوبا وان �صبعة 
من اع�ص��اء جمل�صها احلايل �ص��يعودون يف املفو�صية اجلديدة ب�صبب 

اعادة تر�صيحهم .
ويبدو ان املفو�صية امل�صتقلة لالنتخابات اذا ما مت �صحب الثقة عنها 
ف�ص��تكون اجله��ة الثالثة بعد وزي��ري الدفاع واملالي��ة خالد العبيدي 

وهو�صيار زيباري .
النائب عن التحالف الوطني جا�ص��م حممد جعفر مل ي�ص��تبعد ح�صول 
م�ص��اومات بني الكتل ال�صيا�صية لت�صوية ملف اقالة املفو�صية مقابل 
اه��داف �صيا�ص��ية.جعفر قال ل�"اجلورنال" ان "ا�ص��تجواب مفو�ص��ية 
االنتخاب��ات يحم��ل الطاب��ع ال�صيا�ص��ي واقالته��ا يف الوق��ت احلايل 
يخرج عن االجواء ال�صيا�صية داخل الربملان لكون الربملان انق�صم اىل 

ن�صفني يف الت�صويت على اجوبتها".
وا�ص��اف "اقالة املوفو�صية يف الوقت احلايل �صي�صبب فراغًا �صيا�صيًا 

وتعّث بت�صجيل االحزاب ال�صيا�صية لالنتخابات املقبلة".
النائبة امل�ص��تجِوبة ماجدة التميمي ك�ص��فت ل�"اجلورنال" عن تر�صح  
٧ اأع�ص��اء م��ن اأ�ص��ل ٩ يف جمل���ض املفو�ص��ني احلايل ل��دورة ثانية 
يف مفو�ص��ية االنتخاب��ات، ومت منحهم �ص��ت نقاط ا�ص��افية مقارنة 

باملتقدمني اجلدد من قبل جلنة اخلرباء".
وتوؤك��د م�ص��ادر اخ��رى م�ص��تقلة  اىل ان النواب الك��رد ي�رشون على 
اعادة وجوههم نف�ص��ها يف جمل�ض املفو�صية اجلديد وهو ما يرف�صه 

بع�ض اطراف التحالف الوطني وتوؤيده القوى ال�صنية.
 النائ��ب يف جلنة اخلرباء جا�ص��م حممد جعف��ر رد على التميمي قائال 
"ال ميكن ان ت�ص��لب حق اي احد يقدم للر�صيح".وكان م�صدر مطلع 

يف الربمل��ان العراقي ك�ص��ف ع��ن اأن اأبرز هذه ال�ص��فقات اأبرمت بني 
ن��واب عن "كتل��ة االأح��رار" التابعة ل�"التي��ار ال�ص��دري" ونواب عن 
"حتالف القوى العراقية"، جرى مبوجبها االتفاق على م�صي نواب 
"حتالف القوى العراقية" يف اإجراءات الت�صويت على اإقالة مفو�صية 
االنتخاب��ات، الت��ي ا�ص��تجوبها الربمل��ان العراقي بناًء على االأ�ص��ئلة 
الربملاني��ة التي تقدم��ت بها النائبة عن "االأح��رار" ماجدة التميمي، 
مقاب��ل تخل��ي الكتلة عن ا�ص��تجوابني م��ن املقرر اأن تقوم بهما �ص��د 
وزيري الربية، حممد اإقبال، والزراعة فالح ح�ص��ن زيدان، وهما من 

"حتالف القوى العراقية".
اأدوات  م��ن  الربملاني��ة  اال�ص��تجوابات  اإىل حت��ول  امل�ص��در  واأ�ص��ار 
الربملاني��ة  ال�ص��فقات  اأن  موؤك��دا،  �صيا�ص��ية،  و�ص��ائل  اإىل  رقابي��ة 
ت�ص��ببت باإلغ��اء بع�ض اال�ص��تجوابات التي كانت مق��ررة بحق بع�ض 
ال��وزراء وامل�ص��وؤولني التنفيذي��ني، وحتويلها اإىل ا�ص��تدعاءات، مبينا 
اأن رئا�ص��ة الربملان قررت، يف جل�ص��تها التي عقدت اليوم، ا�ص��تدعاء 
وزراء البلديات والكهرباء والتجارة، وروؤ�ص��اء ديوان الرقابة املالية، 
وموؤ�ص�ص��ة ال�صجناء، وهيئة اال�صتثمار، خالل �صهر مايو/ اأيار املقبل، 

لالإجابة عن االأ�صئلة املقدمة من قبل بع�ض النواب.
النائبة عن التحالف الوطني نهلة الهبابي ك�ص��فت عن وجود مماطلة 
م��ن قبل رئي���ض جمل�ض النواب �ص��ليم اجلب��وري من خ��الل مطالبته 
للنائب��ة امل�ص��تجوبة باح�ص��ار "اال�ص��انيد" )الدالئ��ل والوثائق التي 

مبوجبها مت اال�صتجواب(.
وقالت الهبابي ل�"اجلورنال" يف كل ا�ص��تجواب يح�صل داخل جمل�ض 
النواب حت�صل معه نقا�صات ومفاو�صات وحتى �صغوطات بني الكتل 
ل�ص��حب مل��ف اال�ص��تجواب ".ومل ت�ص��تبعد الهبابي وجود م�ص��اومات 
ل�ص��حب ملف ا�ص��تجواب مفو�ص��ية االنتخابات مقابل عدم ا�صتجواب 
وزراء مت حتديد موعد ا�ص��تجوابهم".وبينت الهبابي ان رئي�ض جمل�ض 
النواب �ص��ليم اجلب��وري امه��ل النائبة امل�ص��تجوبة يومني الإح�ص��ار 

"اال�صانيد" او يعّد اال�صتجواب م�صحوبًا".
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ص��فت وزارة الكهرباء يف حكومة اإقليم كرد�ص��تان٬ 
انه��ا "�ص��تبيع" الطاق��ة الكهربائي��ة اإىل حمافظ��ات 
جم��اورة بطل��ب م��ن احلكوم��ة االحتادية٬ م�ص��رطة 
اأن تتحم��ل بغداد اأجور املحروق��ات ملحطات التوليد 
الكردي��ة وتكالي��ف امل�ص��اكل الفنية والتقني��ة. وقال 
وكي��ل ال��وزارة هوك��ر �ص��ايل٬ ٬ اإن "وزي��ر الكهرب��اء 
االحتادي قا�ص��م الفه��داوي يف اطار زيارته اىل اقليم 
كرد�ص��تان٬ دع��ا حكوم��ة االقلي��م اىل بي��ع الكهرباء 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  لتاأم��ني  االحتادي��ة  للحكوم��ة 
الكهرب��اء  "تاأم��ني  ان  وب��ني  نين��وى".  ملحافظ��ة 
ملحافظة نينوى على ح�ص��اب كهرباء االقليم �صيكون 

وفق �رشوط"٬ م�صيفا "حكومة اقليم كرد�صتان وافقت 
عل��ى بيع الكهرباء للحكومة العراقية ب�رشط ان توؤمن 
االخ��رة املحروق��ات لوحدات املحط��ات الكهربائية 
يف االإقليم". وتابع �ص��ايل "كذلك اأن تتحمل احلكومة 
االحتادي��ة تكالي��ف امل�ص��اكل الفنية والتقني��ة لنقل 
الكهرباء"٬ م�ص��را اىل ان "هذا يعني ان امل�صاألة حتى 
االن جمرد حديث ومل يتم االتفاق ب�ص��اأنها وتطبيقها 
عمليا٬ الن تاأمني الكهرباء �صيكون عن طريق وحدات 
املحطات التي مل يتم العمل بها حتى االن ب�صبب عدم 
وجود املحروقات". واختتم حديثه بالقول "�ص��تكون 
حكوم��ة اقلي��م كرد�ص��تان م�ص��تفيدة بال�رشاك��ة م��ع 
�رشكات انتاج الكهرباء اذا ما مت االتفاق حول تاأمني 

الكهرباء وبيعها للحكومة املركزية.

اأكد رئي�ض جلنة االأمن والدفاع حاكم الزاملي٬ اأم�ض 
ال�ص��بت٬ �رشورة منع نزول املجازين من منت�ص��بي 
الق��وات امل�ص��لحة اإال م��ن خ��الل اأرت��ال ع�ص��كرية 
منظم��ة٬ م�ص��را اىل ان اخلروق��ات االأمني��ة الت��ي 
حتدث يف الرمادي ت�ص��به ما جرى يف املو�صل قبل 

�صقوطها.
انته��اكات  م��ن  يح��دث  "م��ا  ان  الزامل��ي  وق��ال 
وخروقات اأمنية يف قاطع الرمادي ي�ص��به ما جرى 

قبل �ص��قوط مدينة املو�صل بيد ع�ص��ابات داع�ض"٬ 
مبينًا انه "مت التوجيه بتاأمني جهد جوي من طران 
اجلي�ض والقوة اجلوية ملالحقة املجاميع االإرهابية 

وحترير املناطق التي مل حترر يف الرمادي".
وا�ص��اف الزاملي ان "جلنة االم��ن والدفاع النيابية 
وجهت القائ��د العام للقوات امل�ص��لحة وقادة الفرق 
وقادة العمليات وم�ص��وؤويل احلدود مبتابعة ق�ص��ية 
الف�ص��ائيني وانت�ص��ارها يف املناط��ق ال�ص��حرواية 
النائي��ة"٬ موؤكداً "�رشورة منع ن��زول املجازين اإال 

من خالل اأرتال ع�صكرية منظمة وقوية".

توعدت النائبة عن ائتالف دولة القانون “عالية ن�ص��يف”، باأنها �صتبا�رش 
خ��الل االأي��ام القليل��ة املقبل��ة حمل��ة لف�ص��ح “ف�ص��اد” عدد من اأ�ص��حاب 
الدرجات اخلا�ص��ة، جمددة تاأكيدها اأن ملف عي�ص��ى الفيا�ض املدير العام 
ال�ص��ابق لالألغ��ام يف وزارة البيئ��ة يع��د اك��رب “عمليات الف�ص��اد” وت�ص��بب 
بخ�ص��ارة الدول��ة قرابة امللي��اري دوالر، يف حني �ص��ددت على ت�ص��ميمها 

خو�ض ما و�صفتها ب�”حرب �رش�صة �صد الفا�صدين”.
وقال��ت “ن�ص��يف” يف بيان اإن “بع�ض اأ�ص��حاب الدرجات اخلا�ص��ة بات 
ف�ص��ادهم مف�ص��وحًا ومعلنًا وال يكرثون للراأي العام العراقي بل ي�صعرون 
باأنه��م يف من��اأى عن الرقابة، وه��وؤالء البد اأن يطبق بحقه��م القانون واأن 
يعي��دوا ما اأه��دروه من امل��ال الع��ام اىل خزين��ة الدولة”، متعه��دة باأنها 

“�صتبا�رش خالل االأيام القليلة املقبلة حملة لف�صح ف�صاد عدد من اأ�صحاب 
الدرج��ات اخلا�ص��ة يف موؤ�ص�ص��ات الدولة”. املتحّدث با�ص��م جلن��ة النزاهة 
الربملاني��ة، النائ��ب ع��ادل نوري ق��ال اإّن "هن��اك حيتان ف�ص��اد متنفذين 
يف الدول��ة العراقي��ة"، مبينا اأّن "الدولة اليوم تدار من قبل منظومة ف�ص��اد 
متنفذة داخل االأجهزة التنفيذية والق�ص��ائية والرقابية". واأو�صح نوري اأن 
اأ�صخا�ص��ا، بل منظومة متكاملة، حتى  "من يديرون تلك االأجهزة لي�ص��وا 
اأ�ص��بح الف�ص��اد يف البالد ظاهرة م�صت�رشية ولي�ص��ت حالة"، مبينا اأّن "كل 
االأجهزة الرقابية مل تاأت بنتائج ح�ص��ب الطموح، بك�ص��ف الف�صاد واجلهات 
الت��ي تق��ف وراءه". واأ�ص��اف اأن "النزاه��ة الربملاني��ة اأعلى جه��ة رقابية 
يف الب��الد، واأّن االأذرع الرقابي��ة وه��ي ديوان الرقابة املالية واملفت�ص��ني 
العموميني وهيئة النزاهة والق�ص��اء، كّل هذه االأجهزة مل ت�ص��تطع اأن تقدم 
نتائج ُمر�صية لك�صف الف�صاد الذي ينخر ج�صد الدولة"، م�صرا اإىل اأّن "جلنة 

النزاهة ح�ص��مت حتى اليوم ما بني 10 اآالف اىل 13 األف ملف". واأو�ص��ح 
امل�صوؤول النيابي اأّن "الف�صاد دائما ياأتي من قبل املوؤ�ص�صات التنفيذية، اأي 
احلكومي��ة، الأّن املال واالإدارة كلها بيدها"، م�ص��يفا اأّن "تلك املوؤ�ص�ص��ات 
يراأ�ص��ها رئي���ض ال��وزراء، وه��و اأعل��ى �ص��لطة، وم��ن ث��م ال��وزراء والوكالء 
واملدي��رون العام��ون". وتابع: "الكثر من تلك امللفات التي ُح�ص��مت منها 
تتعّلق بعدد من الوزارات. لكن ال�صوؤال هنا: هل هناك وزير اأو وكيل وزير اأو 
مدير عام يف ال�صجن؟ اجلواب ال. اإذاً من املتهم؟ وما اجلدوى من اأن نق�صي 
ليل نهار حتى تغطى تلك امللفات التي نك�ص��فها وال يحا�ص��ب امل�ص��وؤولون 
عنها". واأ�ص��ار نوري اإىل اأنه "كان لزاما علين��ا يف كل االأحوال اأن منار�ض 
دورن��ا الد�ص��توري، واأن نعمل على متابعة ومراقبة املوؤ�ص�ص��ات التنفيذية، 
من خالل زيارات ميدانية اأو اال�صت�ص��افة داخل اللجان، اأو اال�صت�صافة يف 

الربملان، وغرها من الطرق الد�صتورية لنك�صف عن الف�صاد".

اأُبل��غ االآالف من العراقيني املقيم��ني يف تركيا ب�رشورة 
الع��ودة اىل بالده��م، بع��د اإلغ��اء اإقاماته��م ال�رشعية من 
قب��ل ال�ص��لطات هن��اك، ومطالبتهم باملغ��ادرة، من دون 
ذك��ر االأ�ص��باب. وجتّمع ع�رشات العراقيني، الذين �ص��ملهم 
قرار اإنهاء االإقامة والرحيل عن االأرا�ص��ي الركية اأمام 

�صفارة اأنقرة يف بغداد
. وذك��رت املواطنة زهراء ح�ص��ني، اإنه��ا »كانت تقيم مع 
ابنائه��ا الثالث��ة يف اأنطالي��ا �ص��مايل تركي��ا، من��ذ اأربع 
�ص��نوات بعد مقت��ل زوجها يف حادث اإرهابي.واأ�ص��افت: 
»كنا نخطط للح�ص��ول على اجلن�ص��ية الركية بعد اإكمال 
خم�ض �ص��نوات من االإقامة يف تركيا ح�صب قانونها، لكن 
فوجئن��ا با�ص��تدعاء دائرة االقام��ة لنا وابالغن��ا باإنهاء 
اإقامتن��ا و���رشورة مغ��ادرة تركي��ا خ��الل اأ�ص��بوع م��ن 
دون بيان االأ�ص��باب«. ا�ص��طرت زهرة اإىل ترك كل �ص��يء 
واملغ��ادرة على وجه ال�رشعة للع��ودة اإىل العراق، موؤكدة 

اأن ابناءها اأ�صيبوا ب�صدمة ل�صياع ال�صنة الدرا�صية منهم 
ولتعوده��م على احلياة امل�ص��تقرة يف تركيا بعد ماأ�ص��اة 
مقت��ل والدهم. ب��دوره، اب��دى، املواطن �ص��باح العزاوي 
ا�ص��تغرابه لق��رار ال�ص��لطات الركية، ب�ص��ن حمل��ة الإلغاء 

االقامة االآالف من العراقيني دون ذكر االأ�صباب.
وغ��ادر الع��زاوي حمافظت��ه دي��اىل قب��ل خم�ض �ص��نوات 
وا�ص��تقر يف تركيا بعد تقاعده م��ن الوظيفة نظراً لتدهور 
االأو�ص��اع يف العراق و�ص��وء اخلدمات وخوف��ه على ابنه 
ال�ص��اب، الوحيد من اخلطف اأو القتل على يد امليلي�ص��يات 
املنت�رشة يف دياىل، وفق ما اأكد. وقد حاول تلبية �رشوط 
االإقامة يف تركيا من اأجل اال�ص��تقرار والعي�ض فيها، فقام 
ببي��ع بيته يف العراق، وا�ص��رى �ص��قة يف انق��رة، واأودع 
الركي��ة. يق��ول:  األ��ف دوالر يف امل�ص��ارف   50 مبل��غ 
»كنت اأنوي اال�ص��تقرار يف تركيا حلني حت�ص��ن االأو�صاع 
يف العراق، لكن قرار اإلغاء اقامتي من دون �ص��بب ق�ص��ى 
على خططي، فعدت اإىل بغداد لكون منطقتي ال�ص��ابقة يف 

دياىل ما زالت غر م�صتقرة«. 

)الجورنال( تكشف عن تفاصيل المساومات بين الكتل الكبيرة  

القوى والكرد يشترطون: إقالة المفوضية مقابل "رقبة" وزيرين وبقاء 7 من أعضائها في المجلس الجديد!

المؤسسات التنفيذية مرتع للمفسدين.. حملة لفضح المتالعبين بتعيينات ومخصصات الدرجات الخاصة 

ترحيل جماعي.. أنقرة تلغي إقامات آالف العراقيين وتطالبهم بمغادرة أراضيها على وجه السرعة 

الوزارة تتوسل.. أربيل "تبيع" الكهرباء لبغداد 
مع تحميلها تكاليف الوقود والصيانة وحتى الغداء!! 

ما أشبه اليوم بالبارحة.. الرمادي.. فضائيون وخروقات 
متكررة وتخوف من سبايكر جديدة بانتظار المجازين

بغداد - خاص

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - حيدر الدعمي
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اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة
وكالديرون.. واألخير يبدي تحمسه

البرلمان يحمل" الفاسدين" في الزراعة مسؤوليتها.. ارتفاع جنوني في أسعار "الطماطة" وحملة شعبية لمقاطعتها

تطوير المدن األثرية واألهوار في 
الناصرية لجذب السياح األجانب
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