
و�صف��ت النائب��ة ع��ن ائت��اف دول��ة القان��ون نهل��ة 
حمافظ��ة  جمل���س  ع�ص��و  ���راح  اإط��اق  الهباب��ي٬ 
بالإره��اب  املته��م  الدليم��ي  لي��ث  ال�صاب��ق  بغ��داد 
باأنه��ا "م�صاوم��ة �صيا�صي��ة" مته��د لع��ودة املتهمني 
ب�"الإرهاب" اإىل الباد وعلى راأ�صهم طارق الها�صمي 
وراف��ع العي�صاوي. وقالت الهبابي ٬ اإن "اإطاق �راح 
ع�صو جمل�س حمافظة بغداد ال�صابق ليث الدليمي كان 
�صدم��ة لنا٬ حيث اأن الأخري اعرتف بتورطه وتعامله 

م��ع الإرهابيني علنا بال�صوت وال�ص��ورة". واأ�صافت 
"اإط��اق ���راح الدليم��ي كان نتيج��ة ل�صغ��وط  اأن 
اإعف��اء  وم�صاوم��ات �صيا�صي��ة وميك��ن اأن مته��د اإىل 
الهارب��ني ممن حكم عليهم غيابيا بالإعدام لتورطهم 
باأعم��ال اإرهابي��ة اأمث��ال ط��ارق الها�صم��ي وراف��ع 
العي�ص��اوي وغريه��م". وكان الق�صاء ق��د اأطلق اأخرياً 
���راح ع�صو جمل�س بغداد لي��ث الدليمي الذي اعرتف 
بتورط��ه بعمليات اإرهابي��ة خال الأع��وام ال�صابقة٬ 
يف ح��ني ق��ام رئي�س جمل���س النواب �صلي��م اجلبوري 
بزيارت��ه والتهنئ��ة باإط��اق �راح��ه. ومل ي�صدر من 

جمل�س الق�صاء الأعلى اأي تعليق ر�صمي ب�صاأن اإطاق 
�راح الدليمي على الرغم من ردود الأفعال الغا�صبة 
جت��اه ذلك. ي�ص��ار اإىل اأن كتًا �صيا�صي��ة طالبت طوال 
الع��ام  العف��و  ال�صن��وات املا�صي��ة بت�ري��ع قان��ون 
لإطاق �راح �صخ�صيات متورطة وداعمة لاإرهاب٬ 
وحمم��د الدايني ال��ذي متت تربئته اأي�ص��ًا على الرغم 
م��ن ثبوت تورطه بالإرهاب باع��رتاف اأفراد حمايته 
الذي��ن نّف��ذوا العدي��د من العملي��ات الإرهابي��ة  علق 
احده��م بالق��ول: يب��دو اأن قان��ون العفو الع��ام الذي 
اأث��ار الكث��ري من اجل��دل واخل��اف ما ه��و اإل "تربير 

قانوين" لإطاق ���راح اإرهابيني لديهم عاقات مع 
بع���س ال�صيا�صيني٬ واآخرين كان��وا يقودون جماميع 
اإرهابية اأو ي�صتعينون به��ا لتمرير اأجنداتهم احلزبية 

وال�صخ�صية واخلارجية.
و ا�صتغ��رق قان��ون العفو الع��ام وقتًا طوي��ًا قبل اأن 
ي��رى النور٬ لكن ظهوره ه��ذا مل يكن النهاية لإقراره٬ 
حي��ث احت��دم اخل��اف ح��ول م�ص��ودة القان��ون التي 
اأر�صلتها احلكومة اإىل جمل�س النواب٬ وبعد مباحثات 
و�صد وج��ذب وتعدي��ات متوا�صلة٬ انته��ى الأمر اإىل 
خ��اف على فقرة واحدة حتدد "م�صري" العفو. جرائم 

اخلطف ه��ي الفقرة التي قد "تختط��ف" قانون العفو 
الع��ام ولن تطل��ق �راحه رمب��ا اإل بعد وق��ت طويل٬ 
فاللجنة القانونية النيابي��ة املعنية بتعديل القانون 
مل يتفق اأع�صاوؤه��ا بعد على هذه الفقرة٬ كذلك الكتل 
النيابي��ة ه��ي الأخ��رى تختل��ف حوله��ا٬ والأم��ر ل 
يختل��ف يف جمل�س الوزراء. اأط��راف �صيا�صية٬ اأغلبها 
م��ن ائتاف دول��ة القانون٬ تدع��م الن�صخة احلكومية 
الت��ي طلبت ا�صتثناء اخلطف بكل اأ�صكاله من اإجراءات 
العف��و٬ لك��ن اأطرافا اأخرى معظمها م��ن احتاد القوى 
العراقي��ة٬ ت���ر على و�صع ���روط خمفف��ة ل�صمول 

بع�س احل��الت. وانتقد رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
قان��ون العفو بعد اأيام من اإق��راره٬ وو�صف اإ�صافات 
جمل�س النواب على بنوده باأنها "اإجرامية". ول يوجد 
مانع قانوين م��ن اإر�صال احلكومة تعديا اآخر٬ اإذا ما 
ق��رر جمل�س الن��واب جتاهل ثاين تعدي��ل يت�صلمه من 
احلكوم��ة. و�صّوت جمل���س الن��واب٬ منت�صف كانون 
الث��اين املا�ص��ي٬ عل��ى قب��ول ث��اين تعدي��ل قدمت��ه 
احلكوم��ة لقانون العفو العام٬ بع��د اأن رف�س٬ نهاية 
الع��ام املا�صي٬ التعدي��ل الأول الذي اأعدته احلكومة. 

واأقر جمل�س النواب٬ يف 25 اآب املا�صي.
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بغ��داد - فادي��ة حكم��ت: قال رئي�س خ��رباء الهيئ��ة  الوطنية لا�صتثم��ار الدكتور زهري 
احل�صن��ي يف ت�ريح �صحفي خ�س به ) اجلورن��ال ( : ان هذه امل�صاريع املتلكئة �صببها 
ال���ركات املتعاَق��د معها والتي ل متتل��ك اخلربة  والتاريخ يف جم��ال ال�صتثمار ومن ثم 
نق��ع يف ما ي�صم��ى باملقاولني الثانويني والذي��ن يقومون ببيع العق��ود اىل ا�صخا�س اخرين 
والنتيج��ة موا�صف��ات رديئ��ة وتلكوؤ بامل���روع وهدر لام��وال والتي ر�صدت الي��ه ، وعليه فان 
اجله��ة املنف��ذة ل متلك الق��درة على متوي��ل امل�روع، وا�صبحت م��دة تنفيذ م���روع  قناة اجلي�س  
م��ن �صنت��ني   اىل ثم��اين �صنوات وهو ق��د ركن  جانبا ..وا�ص��اف : ان هناك جهات ت�صج��ع امل�صتثمرين 
واملقاول��ني وال���ركات امل�صتثمرة على عدم تنفي��ذ امل�صاريع التنموية عل��ى ان تزودهم بالغرامات التي 
تدفعه��ا احلكوم��ة باعتبارها متاخرة ل�صبب او لخر وهذه م�صكل��ة معظم امل�صاريع التنموية التي مت التعاقد 

عليها وخ�ص�صت لها اموال ومل يتم تنفيذها حتى الن .
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 

نفى قيادي يف كتل��ة املواطن النيابية ان يكون لكتلة رئي�س التحالف 
الوطن��ي عم��ار احلكيم حتالف جديد ي�صم كتًا م��ن املكونات الخرى 
يف النتخاب��ات املقبل��ة. م�ص��ريا يف الوق��ت ذات��ه اىل ان "الدخول يف 
حتالفات جديدة غري م�صتبعد، واحلديث عن هذا املو�صوع مبكراً جداً"، 
يف وق��ت اكد ن��واب يف ائتاف دول��ة القانون ان قطبي ح��زب الدعوة 
رئي�س الوزراء حي��در العبادي ونائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي 

�صيكونان قطبي قائمة احلزب يف النتخابات.
تاأت��ي ه��ذه التاأكي��دات يف وقت حتدث��ت م�صادر ع��ن ان اطرافا بارزة 
يف التحال��ف الوطن��ي، تق��ود مفاو�ص��ات يف حماول��ة ليج��اد اتفاق 
عل��ى خو�س القوى ال�صيعي��ة يف قائمة موحدة ت�صم رئي�س الوزراء اىل 
جان��ب ف�صائل من احل�صد. وعلى الرغم من اأن هذه التفاهمات ال�صيعية 
جت��رى مبعزل عن التيار ال�صدري، لكن حتّولها اىل اتفاق مربم يتوقف 
على ح�ص��م اخلاف من رئا�صة القائمة وزعام��ة التحالف الوطني. يف 
ه��ذه الثناء يجري التيار ال�صدري حواراته ل�صتقطاب رئي�س الوزراء، 
وبع���س الق��وى العلمانية، وممثل��ي الأقلي��ات، لت�صكيل قائم��ة عابرة 
للطائفي��ة. وتاأم��ل الط��راف يف ا�صتقط��اب اح��زاب املوؤث��رة بالدرجة 
الأ�صا���س يف التحال��ف الوطني:وه��ي املجل���س الأعل��ى الإ�صام��ي/ 
بزعام��ة عم��ار احلكيم وح��زب الدعوة/ جن��اح نوري املالك��ي وتيار 
الإ�ص��اح الوطني/ اإبراهي��م اجلعفري،ف�صا عن حزب الدعوة/ جناح 
حيدر العبادي ، وحتدثت ت�ريبات عن م�صاع �صيعية للتوحد يف قائمة 
انتخابي��ة اأقطابها رئي�س الوزراء حيدر العبادي واحل�صد ال�صعبي وكتل 
من التحالف الوطني لي���س بينها التيار ال�صدري. واأبرز هذه امل�صاعي 
الت��ي جترى داخ��ل التحالف الوطني٬ مفاو�ص��ات خا�صة على خو�س 
هذه القوى بقائمة موح��دة٬ وجترى هذه التفاهمات مبعزل عن التيار 
ال�ص��دري٬ لك��ن حتّوله��ا اىل اتف��اق م��ربم يتوقف عل��ى ح�صم اخلاف 
م��ن رئا�صة القائم��ة وزعامة التحالف الوطني. ويف ه��ذا ال�صدد توقع  
النائب عن القائمة العراقية  ، حامد املطلك ، دخول اطراف من املكون 

ال�صني يف التحالف الذي دعا اليه رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم  
خلو���س النتخاب��ات .  وقال املطلك يف ت�ريح ل��� اجلورنال،  نتمنى 
ان  ل يك��ون  التحال��ف اجلدي��د فيه ���رر على مكون مع��ني وابعاده 
م��ن النتخابات عل��ى ا�صا�س مذهبي وا�صتبعد املطل��ك ت�صكيل حكومة 
اغلبي��ة لكونها  ُتق�صي مكونات رئي�ص��ة يف البلد، م�صددا على ان تكون  
حكوم��ة كفاءات متكونة من جمي��ع املكونات وتعتمد بالدرجة الوىل 
عل��ى الكف��اءة .  لكن  القي��ادي يف دول��ة القانون �صع��د املطلبي رجح 
دخ��ول دولة القانون بقائمة منفردة يتزعمها  نائب رئي�س اجلمهورية 
ن��وري املالكي . وا�صاف ان "التكهنات ام��ر �صعب قبل �صدور قانون 
النتخاب��ات"  لفت��ا النظ��ر اىل ان  اجله��ود متوقف��ة  حالي��ا بانتظار 
قان��ون النتخاب��ات  ال��ذي  �صي�ص��كل النقطة ال�صا���س يف ر�صم مامح  
التحالف��ات املقبل��ة لك��ون �ص��كل القوائم غ��ري معروف هل ه��ي قوائم 
مفتوح��ة ام عل��ى طريقة �صان��ت ليغ��و  ام املغلقة .وا�صتبع��د  املطلبي 
ان يرتاأ���س العبادي قائم��ة النتخابات املقبلة لكون��ه ع�صو يف دولة 
القان��ون والدع��وة، ملمح��ا اإىل ان يكون املالك��ي املر�صح الول حلزب 
الدع��وة ودولة القان��ون . ويف حني يقول املجل���س العلى ال�صامي ، 
ان التحال��ف الوطن��ي يف ط��ور درا�ص��ة القوائم النتخابي��ة بالعتماد 
عل��ى القان��ون النتخابي الذي �صيق��ر يف جمل�س الن��واب .اكد القيادي 
يف املجل���س العلى ال�صامي فادي ال�صم��ري يف ت�ريح ل� اجلورنال 
ان " اختي��ار من يراأ�س قائمة التحالف مرتوك بحثه للتحالف الوطني 
والتواف��ق ال�صيا�ص��ي م��ا ب��ني الكتل.  وا�ص��اف ان" عم��ار احلكيم رفع 
�صع��ار الأغلبية الوطنية باأن تك��ون هنالك قوى �صيعية فعالة تتحالف 
مع قوى �صنية وقوى كردية �صمن برنامج واجتاه حمدد وا�صرتاتيجية 
مفهوم��ة". وا�ص��ار اىل ان " احلكيم ل ير�صح لانتخابات ويحظى بدعم 
من القوى ال�صيا�صية ال�صيعية يف التحالف ملا قدمه من اجنازات كبرية 
خ��ال ت�صنمه قي��ادة التحال��ف الوطني منوه��ا بان احلكي��م ا�صتطاع 
التقري��ب يف وجه��ات النظر ما ب��ني املالكي والعب��ادي وهنالك تطور 

كبري وملحوظ يف العاقة . 
التتمة يف ال�صفحة 2

 ك�ص��ف النائب عقيل الزبيدي ع�ص��و جلنة النزاهة 
النيابي��ة ع��ن حمافظ��ة كرب��اء ع��ن ف�ص��اد مايل 
واه��دار م��ا يق��ارب 12 مليار دين��ار يف م�روع 
حمافظ��ة  يف  احل�صيني��ة  ناحي��ة  يف  للكهرب��اء 
كرب��اء ، منبه��ا اىل ان��ه ق��ام بتق��دمي املل��ف اىل 
جلن��ة النزاهة ومت اتخاذ اجراء قانوين به لحالته 
على الق�ص��اء وماحقة امل�صوؤولني عن��ه ق�صائيا.
وا�صاف الزبيدي " تب��ني يل خال زيارة ميدانية 
و �ص��كاوى من 1200 مواطن من اهايل احل�صينية 
يف حمافظ��ة كرب��اء ع��ن ال���رار الت��ي حلق��ت 
به��م م��ن ج��راء ع��دم اكتم��ال م���روع مغذي��ات 
الكهرب��اء اخلا�ص��ة بالناحية عل��ى الرغم من دفع 

امل�صتحق��ات املالية له��ذا امل�روع.ونبه الزبيدي 
اىل " رف��ع �صك��وى املواطن��ني اإىل جلن��ة النزاه��ة 
الربملاني��ة اإذ �صتت��م مناق�صته��ا م��ن قب��ل خ��رباء 
وم�صت�صاري��ن متخ�ص�ص��ني للتدقي��ق يف العق��ود 
الكهرب��اء  وزراة  عل��ى  احالته��ا  �صتت��م  وبعده��ا 
لغر���س اإكم��ال الج��راءات الق�صائي��ة ملاحق��ة 
امل�صوؤول��ني وحما�صبتهم على ه��در و�صياع املال 

العام وحرمان الهايل من الكهرباء".
متويل��ه  مت  امل���روع   " ان  اىل  الزبي��دي  ونب��ه 
واملبا�رة به منذ عام 2008  وان املوعد املقرر 
لت�صلي��م امل�روع كان يف عام 2011 ، ال انه مع 
ال�صف ان الف�ص��اد الداري واملايل ت�صبب يف عدم 
اجن��از امل�روع واحلاق ال���رار الكبرية ب�صكان 

الناحية".

ك�ص��ف رئي�س كتلة الوركاء النيابية جوزيف �صليوا٬ 
ع��ن قي��ام "�صخ�صي��ات متنف��ذة" بال�صتي��اء على 
عق��ارات امل�صيحي��ني يف بغداد ومدن اأخ��رى. وقال 
�صلي��وا اإن "م��ن ي�صت��ويل عل��ى اأم��اك امل�صيحي��ني 
م��ن اأق�ص��ى �صمال الع��راق اإىل جنوبه ه��م اأ�صخا�س 
متنف��ذون وي�صتغلون منا�صبهم يف الدولة ونفوذهم 
املك��ون  عق��ارات  عل��ى  ي�صتول��ون  خاله��ا  وم��ن 
املو�ص��وع  ه��ذا  اأن  "اأعتق��د  واأ�ص��اف  امل�صيح��ي". 

�صيكون خطراً ج��داً على م�صتقبل احلكومة اإذا مل جتد 
ل��ه ح��ًا لأن هن��اك حم��اولت لتدوي��ل الق�صية من 
خال الحتاد الأوروبي وجمل�س الأمن اأي�صًا". وهدد 
�صلي��وا ب�"الك�صف ع��ن الأ�صماء يف الوق��ت املنا�صب 
اذا مل ُتتخ��ذ اخلط��وات الازم��ة لإيق��اف ال�صتي��اء 
عل��ى عقارات املك��ون امل�صيح��ي". واأكد اأن��ه يعتزم 
حالي��ًا "تقدمي الق�صية اىل جمل���س النواب وحماولة 
الت�صوي��ت عل��ى ق��رار للمحافظ��ة عل��ى ممتل��كات 
امل�صيحي��ني وكذل��ك هناك بع���س القن��وات الأخرى 

مثل قيادة عمليات بغداد والق�صاء العراقي".

ت�صهد مقربة وادي ال�صام يف النجف ال�رف توافد العديد من ال�صخا�س 
م��ن خارج املحافظة لغرا���س العمل يف املقربة ، لكن ه��ذا المر قابلته 
خروق��ات امنية وجتاوزات كثرية ما دع��ا اجلهات المنية وبالتن�صيق مع 

ا�صحاب املدافن يف النجف اىل فر�س طوق امني م�صدد يف املقربة .
يق��ول رئي�س اللجن��ة التن�صيقي��ة للعاملني يف مق��ربة وادي ال�صام احلاج 
جن��اح اب��و ا�صيبع وه��و دفان ق��دمي يف املق��ربة "هنالك بع���س اجلرائم 
الت��ي تظهر ب��ني احلني والخ��ر فيها لوج��ود الكثري من لغرب��اء الوافدين 
عل��ى املدين��ة ب�صكل دائم اىل املقربة للعمل ،فالعم��ل هنا من اكرث وا�صهل 

العم��ال جلب��ا لام��وال " .
وتاب��ع ابو �صيب��ع "حمافظ النج��ف وم�صوؤولو الجهزة المني��ة وم�صوؤول 
�صعب��ة املقابر يف بلدي��ة النجف وا�صحاب مكاتب الدف��ن عقدوا اجتماعا 

مو�صع��ا ملناق�ص��ة امل�ص��كات الت��ي تواجهه��ا املق��ربة ومت ت�صكي��ل جلنة 
مهمته��ا احلد من اخلروق��ات المنية وجتاوزات البن��اء التي حتدث داخل 
املقربة"،مطالبا ب� "احلد من دخول الغرباء اىل املقربة حفاظا على امنها 

وال��ذي ي�ص��كل عم��اد الأم��ن للمحافظ��ة" .
وب��ني ان "دخول ه��وؤلء ال�صخا�س اىل املقربة خل��ق الكثري من امل�صاكل 
فق��د عرث على العديد من باع��ة ال�صموع والبخور وامل��اء يقومون باعمال 
منافي��ة للقان��ون ومت القاء القب���س على بع�صهم بينما م��ا زال املتبقون 
م�صتمري��ن باعماله��م لن الرقابة عليهم غري موج��ودة لكونهم ع�صابات 
ل تتب��ع جله��ة معروفة واذا تعر�س لهم احد يهددون��ه بالثاأر الع�صائري". 
وا�صاف ان "املقربة �صهدت �صابقا جرائم لكن بعد فر�س طوق امني حول 

املقربة بداأت هذه احلالت بالختفاء �صيئا ف�صيئا " .
واك��د الدف��ان جن��اح ان "ح��وادث ال�رق��ات لأم��وال ومركب��ات مازالت 
م�صتم��رة  داخ��ل املق��ربة بال�صافة اىل القب��ور التي �صي��دت بطريقة غري 

قانوني��ة ليتم ا�صتغ��ال املواطنني وبيعهم قبوراً وهمي��ة ". واأ�صاراىل  ان 
"مكتب��ا للمكافح��ة يتكون م��ن 22 عن�راً امني��ًا مت تخ�صي�صه حلماية 
املق��ربة مق��ره يف ال�صتعام��ات اخلا�صة باملق��ربة لر�صد تل��ك احلالت 

واملخالفات"
وتع��د مقربة وادي ال�صام يف النجف الأ�رف م��ن اأكرب واأقدم املقابر يف 
الع��امل م��ن حي��ث امل�صاحة وفيه��ا يرقد انبي��اء اهلل اأدم ون��وح بال�صافة 
اىل ه��ود و�صال��ح والكثري م��ن الولي��اء واملر�صلني وتعد تربته��ا مقد�صة 
ل��دى امل�صلمني لهذا ال�صبب واطلق عليه��ا وادي ال�صام لن خمتلف الر�صل 
والنبي��اء وال�صاحل��ني ُدفنوا فيها وه��م متج��اورون ومتعاي�صون ب�صام 

واملائكة تطوف حولها حلمايتها وتوفري ال�صكينة لها بح�صب ما يقال .
ويتواف��د اليها يومي��ا الزوار من كل مناطق الع��راق والعامل لغر�س زيارة 
موتاه��م اأو الدفن فيها جم��ددا وخ�صو�صا يوم اجلمعة، ام��ا اأ�صعار الدفن 

فيها فهي مرتفعة وخ�صو�صا بالن�صبة لاجانب من غري العراقيني .

اأك��دت كتل��ة الأح��رار النيابي��ة، اأم���س الثاث��اء، اأن ن��واب 
التحال��ف الكرد�صت��اين واإحت��اد الق��وى العراقي��ة واآخرين 
م��ن التحالف الوطني يوؤيدون اإقال��ة وزيرة ال�صحة عديلة 
حم��ود من من�صبها بعد قناعتهم بامللفات املعرو�صة من 

قبل النائب عواد العوادي.
وقالت ع�صو الكتلة زينب ال�صهاين يف ت�ريح اإن “النظام 
الداخل��ي ملجل�س النواب ي�صم��ح لأع�صائه بالت�صويت على 
القناع��ة باأجوب��ة امل�ص��وؤول امل�صتجوب بعد م�ص��ي �صبعة 
اأيام من اإنهاء م�صاءلته داخل الربملان”، مبينًا اأن “رئا�صة 
جمل���س النواب ق��ررت تاأجيل الت�صويت عل��ى اإقالة وزيرة 

ال�صحة من عدمها اىل يوم الثاثاء من الأ�صبوع املقبل”.
واأ�ص��اف اأن ،ن��واب التحال��ف الكرد�صتاين واإحت��اد القوى 
العراقي��ة واآخرين م��ن التحالف الوطني اأب��دوا امتعا�صهم 
م��ن اأداء وزي��رة ال�صح��ة، بالإ�صاف��ة اىل املعلومات التي 

اأورده��ا النائب امل�صتج��وب خال م�صاءلته��ا يوم الثنني 
املا�صي.

ولفت��ت ال�صه��اين النظ��ر اإىل اأن ، ن��واب الكت��ل ال�صيا�صي��ة 
املذكورين اأب��دوا تاأييدهم لإقالة حم��ود من من�صبها بعد 

قناعتهم بامللفات املعرو�صة.
واأنه��ى جمل���س الن��واب، اأم�س الثاث��اء، ا�صتج��واب وزيرة 
ال�صح��ة عديلة حمود، يف حني قررت رئا�صة الربملان رفع 

اجلل�صة اإىل يوم الثاثاء من الأ�صبوع املقبل.
يذكر ان ا�صتجواب وزير ال�صحة يف جمل�س النواب العراقي 
اخ��ذ طاب��ع ال�صتقط��اب الطائف��ي ب��ني الكت��ل ال�صيا�صية 
مم��ا جعل��ه مث��اراً للج��دل عل��ى م�صت��وى ال��دور الرقاب��ي 
ملجل���س الن��واب، ويهاج��م املدافع��ون ع��ن ال�صتج��واب 
التحال��ف الوطن��ي متهم��ني اي��اه بالدفاع ع��ن الفا�صدين 
لعتب��ارات املحا�ص�صة الطائفية بينم��ا يرد املعار�صون 
لا�صتجواب��ات بانه��ا خاف��ا لاتفاق��ات ال�صيا�صية التي 

ت�صكلت على ا�صا�صها احلكومة.

كتلة الحكيم تنفي وجود مساع لتشكيل تحالف جديد

المالكي والعبادي يرأسان قائمتي الدعوة والصدريون خارج التحالف الوطني انتخابيًا

قبور وهمية وتجاوزات وسرقات.. غرباء يعبثون بقدسية مقبرة "وادي السالم" 

األحرار تتهم األكراد والسنة وأطراف في التحالف الوطني بمحاولة إقالة وزيرة الصحة

كهرباء كربالء "غارقة" في 12 مليار دينار 
تسببت بأضرار لـ1200 مواطن

شخصيات "حكومية" باعت ممتلكات المسيحيين 
وتهديدات بعصا التدويل لمالحقة السراق!

النجف – آالء الشمري

ثائر جبار وأنمار الهيتي
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الوفد اآلسيوي يبدي اعجابه
بملعبي كربالء وأربيل

قانون العفو العام.. المشمولون ببنوده عن جرائم جنائية باقون واإلرهابيون يحزمون حقائب البراءة ! 

كيف عبثت شبكات التواصل 
االجتماعي بالقيم األخالقية؟


