
يعتترف م�سوؤولون يف حكومة الب�رصة املحلية بهيمنة 
احتتزاب واع�ستتاء يف جمل�تتس حمافظتتة الب�تترصة على 
�ساحتتات ريا�سيتتة كثتترة يف املحافظتتة لي�ستغلوهتتا 
كر�سيتتد انتخابتتي يجمعون فيهتتا ال�سبتتاب قبل حلول 
موعد االنتخابات ورمبا تاتي كو�سيلة جديدة بعد ف�سل 
اال�ساليب اخلا�سة بالدعايتتة وك�سب ا�سوات الناخبني 
قبتتل حتتني موعتتد االنتخابتتات املحليتتة يف خمتلتتف 
املحافظتتات العراقية .  ويقول معاون حمافظ الب�رصة 

ل�ستتوؤون ال�سبتتاب والريا�سة مهند ال�سعتتد للجورنال ان 
هنتتاك اع�ستتاًء يف جمل�تتس حمافظة الب�تترصة واحزاب 
�سيا�سيتتة واع�ساء برملان وكتتتل �سيا�سية كثرة عملوا 
على ا�ستغالل ال�سباب الريا�سي وقاموا با�ستغالل تلك 
الطاقات ال�سبابية من خالل املالعب كر�سيد انتخابي 

يف املرحلة املقبلة وهذا ما ال نقبله كحكومة حملية.
 ويوا�ستتل ال�سعتتد "ان اكتتر الذيتتن نتعامتتل معهتتم هم 
يح�ستتون بهتتذه املعانتتاة وهتتم يبحثون عتتن �سخ�سية 
تدعمهتتم وحت�سنهتتم بعيتتدا عتتن التدختتالت احلزبيتتة 
يف الب�تترصة التتتي تتدختتل بال�ستتاأن الريا�ستتي وهتتذا 

االمتتر نعمل عليتته كم�سوؤولتتني عن ال�سبتتاب والريا�سة 
وقمنتتا باخلطتتوة االوىل وهتتي ايقتتاف اختتذ االمتتوال 
متتن الريا�سيتتني الذيتتن يتتودون اللعتتب يف ال�ساحتتات 
الريا�سيتتة وخ�سو�ستتا ال�ساحات التابعتتة اىل مديرية 
ال�سبتتاب والريا�ستتة وقتتد تعر�سنتتا بعتتد ا�سدارنا هذا 
القرار اىل التهديدات وامل�سايقات واالت�ساالت التي مل 
تتوقتتف ومع ذلك ن�ستمر ون�رص على القرار". من جهته 
رف�تتس مدير �سبتتاب وريا�سة الب�رصة �ستتادق الكناين 
من خالل حديثه للجورنال  اقامة اي بطوالت ت�ستغلها 
اي جهة حزبيتتة او �سيا�سية يف حمافظة الب�رصة حيث 

بني ان ا�ستغالل هذه املالعب وال�ساحات مرفو�س من 
قبتتل املديرية وكل االن�سطة التي تقتتام يف املوؤ�س�سات 
الريا�سيتتة التابعتتة لنتتا نوؤكتتد فيها منتتع اي فعاليات 
قتتد ي�ستغلهتتا البع�تتس مل�سلحتتته الدعائيتتة وكمديرية 
لدينتتا اجتماعتتات بخ�سو�س هتتذا االمتتر" .  وبعد عام 
2003 حتتتاول بع�س اجلهات االلتزام ب�سيا�سة اقامة 
البطتتوالت الريا�سية ال�ستغاللهتتا انتخابيا حيث تبني 
ممثليتتة اللجنتتة االوملبيتتة يف الب�تترصة وعلتتى ل�ستتان 
رئي�سهتتا م�ستتتاق ال�سمتتري للجورنتتال انتته "مت ت�سكيل 
جمل�تتس تن�سيقتتي يحمتتل عنتتوان املجل�تتس التن�سيقتتي 

للريا�ستتة وال�سبتتاب يف حمافظتتة الب�تترصة ومتتن قام 
بتا�سي�ستته كان ذكيا وهدفه ابعتتاد املن�ساآت الريا�سية 
عن التدخالل احلزبية او العمل على ا�ستغاللها الر�سدة 
انتخابية م�ستقبال ومن �رصع املجل�س التن�سيقي خل�س 
املجتمع الريا�ستتي من التدخالت احلزبيتتة". ولبع�س 
الالعبني متتن حمافظة الب�رصة وجهة نظر حيث  يقول 
الالعتتب فرا�س عبا�س يف احد الفرق ال�سعبية للجورنال 
"ان ا�ستغتتالل املالعب وال�ساحتتات الريا�سية موجود 
منتتذ متتدة طويلتتة يف حمافظتتة الب�تترصة وعلتتى الرغم 
من اعتتالم حمافظة الب�رصة منتتع ا�ستح�سال ا�سحاب 

تلتتك املالعتتب اي اموال اثنتتاء اقامتتة املباريات اال ان 
االحزاب ال�سيا�سيتتة واجلهات املتنفذة مازالت مهيمنة 
علتتى االمتتر وال تعتترف بقتترارات احلكومتتة املحلية" 
.   وتتترى الريا�سيتتة متترمي حامتتد متتن ختتالل حديثها 
للجورنتتال "ان ا�ستغتتالل الريا�سيتتني من قبتتل بع�س 
اجلهتتات احلزبيتتة امل�سيطرة على بع�تتس ال�ساحات هو 
و�سيلتتة �سيتم اتباعها من قبل تلك اجلهات يف املرحلة 
املقبلة وهذا االمر لي�س مع �رصيحة ال�سباب من الرجال 
بتتل حتى متتع الن�ساء وقد جتند ن�ساء خلتتداع الن�ساء يف 

ا�ستغالل الريا�سيات يف الدعاية االنتخابية .

»الجورنال« تنفرد بنشر »حكاية« سرقات البيشمركة لنحاس الموصل في وضح النهار بحجة السكراب!!
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هل يوجد في الجيل الحالي من
يطلق عليه »شباب عصامي«؟

10 مدونات موضة لبنانيات يجب 
متابعتهن على إنستغرام

05060910

بغداد- عبا�س �سهاب: ك�سف م�سدر اأمني مطلع، عن حملة فرهود وا�سعة تنفذها 
قتتوات بي�سمركة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، التي تنقل احلديد والنحا�س من 
املناطتتق املحتتررة يف املو�ستتل اإىل اإقليتتم كرد�ستان عتتر �ساحنات، ذاكتتراً �سبط 

العديد منها من قبل كتائب تابعة للح�سد ال�سعبي.  
يف حني اأكدت وزارة الكهرباء، �سلب وتخريب بع�س معداتها، منوهة ب�رصقة اأجزاء مهمة 
من بع�س املحطات حتتاج ا�ستعادتها اإىل اأ�سهر يف املناطق التي ا�ستطاعت الو�سول اليها.
وبتتني امل�ستتدر اأن اأحد ابناء رئي�س اقليم كرد�ستان، ي�رصف على عمليات التهريب ونزع معدن 

النحا�س من اال�سالك الكهربائية وغرها من االالت التي يدخل املعدن يف �سناعتها. 
وبينما حّملت جلنة النزاهة يف جمل�س النواب، احلكومة املحلية يف نينوى م�سوؤولية تهريب احلديد 

والنحا�س من املحافظة اىل اقليم كرد�ستان. 
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 
ت�ستعتتد عا�سمتتة خليجيتتة الحت�سان اكتتر موؤمتر البنتتاء املحافظات 
الغربيتتة مب�ساركتتة �سخ�سيتتات �سيا�سيتتة وع�سائرية يف داختتل العراق 
وخارجتته هدفتته ان�ستتاء اكتتر تكتتتل �سيا�ستتي متهيتتدا للم�ساركتتة يف 

االنتخابات املحلية والنيابية املقبلة.
وك�سفتتت م�ستتادر �سيا�سية من حمافظة االنبار عتتن ان املوؤمتر اجلديد 
�سيكتتون بعيتتدا بنتائجه عتتن موؤمتر انقرة االخر وانتته �سيحت�سن اكر 
عتتدد من �سخ�سيات تلك املحافظات من �سيا�سيني وع�سائر ومب�ساركة 
كبتترة من معار�سي اخلارج وقد وجهت دعتتوات �رصية اىل نحو 400 

�سخ�سية بينهم نواب ووزراء يف احلكومة احلالية.
وقالتتت امل�ستتادر لت"اجلورنتتال" ان االدارة االمركية علتتى علم بهذه 
اخلطوات بل انها تدعتتم هذا التوجه وحتاول �سم �سخ�سيات معار�سة 
من امثتتال رافع العي�ستتاوي وخمي�تتس اخلنجر واخريتتن للتكتل اجلديد 
قبيتتل خو�تتس االنتخابتتات من خالل ال�سغتتط على احلكومتتة العراقية 
لت�سفيتتة امللفات الق�سائية . وتوؤكد امل�سادر ان هذه اخلطوات �ستكون 
بوابتتة خلطوات اختترى يف حمافظتتات �سالح الدين ونينتتوى يف حال 
جنتتح املوؤمتتتر املزعوم بتحقيق اهدافتته. ويرى مراقبتتون ان ت�ساوؤالت 
عديتتدة ميكن ان تطرح حتتول واقعية احلما�س الذي يبديه بع�س القادة 
ال�سنتتة بالطلب متتن الواليتتات املتحدة دعم ان�ستتاء اإقليم �سنتتي.. ولعل 
اول متتن اعاد طرحها حديثا هو الوزير ال�سابتتق رافع العي�ساوي، الذي 
يرتبتتط بعالقتتات طيبة مع قادة اجلي�تتس االأمركي الذيتتن �ساهموا يف 
قيتتادة ال�سحوات عام 2007 مثل جون األتتن.. وقام العي�ساوي بجولة 
للقتتاء �سخ�سيتتات �سنيتتة نافتتذة يف االردن حينذاك، حمتتاوال اقناعهم 
باالن�سمتتام للفكرة، ولكن يبدو ان م�رصوعه ا�سطدم بتلكوؤ اأمركي يف 

التنفيذ وفتور يف القبول من قبل القوى ال�سيعية. 
امل�تترصوع الوطني العراقي بقيادة جمال ال�ساري يبدو االأكر و�سوحا 
بالتعبتتر علنا عن �رصورة دعم وت�سليح القبائتتل ال�ُسّنية من الواليات 
املتحتتدة التتتي يفر�تتس امل�تترصوع اأن وجتتود قتتوة كهتتذه كان لها ان 

متنتتع �سقتتوط املزيد متتن املناطق بيد تنظيم داع�تتس، كما عر عن ذلك 
ال�ساري يف مقال ن�رصته �سحيفة »نيويورك تاميز «االأمركية يف 26 

�سبتمر/اأيلول.
وا�ستتاد ال�ساري يف مقاله بال�سحتتوات الع�سائرية التي قاتلت القاعدة 
بدعم اأمركي قبتتل �سنوات.وو�سفهم بت »الرجال ال�رصفاء الذين �سحوا 
بحياتهتتم«. ولعتتل االأهتتم ان م�ساريتتع ت�سليح القتتوى ال�سنيتتة من قبل 
االأمركيتتني واعتتادة ت�سكيتتل ال�سحتتوات ، والتتتي دعمها قبتتل �سنوات 
القادة اأنف�سهم الذين يحاولون بث الروح فيها اليوم كالعي�ساوي، حتت 
فكتترة بدت مقنعتتة حينها »ان ال�سنتتة عليهم التحالف متتع االأمركيني 

ملواجهة اخلطر االإيراين«
اىل ذلتتك اكد النائب عن دولة القانون جبار العبادي رف�س كتلته الي 
موؤمتتتر قد ترعاه امتتركا يف احدى دول اخلليج للمكتتون ال�سني بحجة 

جمعهم يف قائمة انتخابية واحدة . 
وقتتال يف ت�رصيتتح لت"اجلورنتتال"ان اي اجتمتتاع للقتتوى ال�سيا�سيتتة 
العراقية خارج البالد يكون لغايات غر معلنة ويحمل اهدافًا جمهولة 

قد يكون ابرزها ك�سب الدعم اخلارجي . 
وا�ستتاف العبتتادي ، ان مو�ستتوع ان�ستتاء اقليتتم �سنتتي يف املحافظات 
الغربيتتة يتتتم طرحتته بني متتدة واخرى ، مرجحتتا ان يكون هتتذا الطرح 

الغرا�س الدعاية واختبار اجلمهور والكتل املعار�سة . 
وا�سار اىل ان "مو�سوع االقاليم د�ستوري وال غبار عليه، لكنه يجب ان 
ال يبنى على ا�سا�س طائفي ، لكونه قد يكون مدعاة للتفرقة والتق�سيم".  
ع�ستتو التحالتتف الوطنتتي  النائب عبد الهتتادي ال�سعداوي اكتتد ان عقد 
املوؤمترات خارج البالد التي كرت يف االونة االخرة ال توؤثر يف واقع 

ال�سارع العراقي .
وقتتال ال�سعتتداوي ان "هتتذه املوؤمترات التوؤثتتر اي�سًا يف ابنتتاء املكون 
ال�سنتتي الن املجتميتتون فيهتتا هتتم من اأتتتوا بداع�س ومتتن ال�سخ�سيات 
املرفو�سة لدى ال�سارع ال�سني وهدفهم ك�سب املال من الدول االقليمية 

واالوربية وت�سويق انف�سهم مرة اخرى لهذا ال�سارع" .
التتمة يف ال�صفحة 2

بينتتت وثيقة ح�سلت عليهتتا اجلورنال تخ�سي�س ما 
يقتتارب ٦٩٠ مليون دينتتار فقط لتنظيتتف التماثيل 

واال�سارات يف حمافظة الب�رصة .
وبح�ستتب م�سدر يف جمل�تتس حمافظة الب�رصة رف�س 
الك�سف عن هويته للجورنال ان هذا املبلغ كبر جداً 

ون�ستغرب من تخ�سي�س هكذا مبلغ لغ�سل االإ�سارات 
املرورية العاطلة اغلبها يف حمافظة الب�رصة ف�سال 
عن الُن�ستتب والتماثيل وهذا االمتتر يجعلنا ن�ستغرب 
كثتتراً . وتابتتع انه "علتتى اع�ساء املجل�تتس التحقيق 
يف هتتذا االمر، فهل يعقل ان ي�رصف هذا املبلغ على 
الن�سب والتماثيتتل يف حمافظة الب�رصة ويجب على 
احلكومة التنفيذية اعادة النظر بهذا االمر" .                        

تظاهر الع�تترصات من عوائل مقاتلتتي احل�سد ال�سعبي 
يف حمافظة الديوانية٬ اأمام مبنى جمل�س املحافظة 
التتتي  التجتتاوز"  "بيتتوت  اإزالتتة  بعتتدم  للمطالبتتة 
يقطنونهتتا. وقتتال حممد ح�ستتني٬ اأحتتد املتظاهرين 
من منطقة ال�سدر الرابعتتة التي من املقرر اإزالتها٬" 
نطالتتب احلكومتتة املحليتتة والدوائتتر املعنيتتة بعدم 
تنفيتتذ القتترار القا�ستتي بخروجنتتا متتن منازلنا الأن 
اأغلبنتتا متتن العوائتتل الفقتترة واملتعففتتة". واأكد اأن 

"الكثريتتن متتن اأوالدنتتا يقاتلتتون �سمتتن �سفتتوف 
احل�ستتد ال�سعبي وان البع�س منهتتم من ذوي ال�سهداء 
واجلرحى". بدوره قال ع�سو جمل�س الديوانية جعفر 
املو�سوي "ال اعتقد اأن هناك من يتقبل التجاوز على 
االرا�سي الأنه اأ�سبح لدينا نحو 8000 وحدة �سكنية 
�سمتتن االرا�سي املتجاوزة على امالك الدولة". وعّد 
ان "اثتتارة هذا املو�ستتوع حاليتتًا ال ي�سب مب�سلحة 
اأي جهتتة، خا�سة واأنه لي�س لدينتتا اأي مواقع �سكنية 
بديلتتة٬ ونعمتتل االآن علتتى احتواء االزمتتة من خالل 

املحادثات مع احلكومة املحلية".

اأعلنت كتلتتة املواطن النيابية٬ اأم�س االثنني٬ اأن زيارة 
رئي�تتس التحالتتف الوطني عمار احلكيتتم مبعية وفد من 
التحالتتف اإىل حمافظتتة الب�تترصة تاأتتتي للوقتتوف على 
حقيقتتة اخلالفتتات ال�سيا�سيتتة والنزاعتتات الع�سائريتتة 
وحلهتتا. وقتتال املتحتتدث با�ستتم الكتلة النائتتب حبيب 

الطتتريف ٬ ان "متتا يجتتري يف حمافظتتة الب�تترصة متتن 
خالفتتات ونزاعتتات ع�سائريتتة ويف بع�تتس حمافظات 
اجلنتتوب٬ مو�ستتع اهتمتتام وقلتتق متتن قبتتل التحالتتف 
الوطنتتي . واأ�ستتاف الطتتريف اأن "زيارة وفتتد التحالف 
برئا�سة احلكيم للب�رصة جتتاءت لالطالع على حقيقية 
اخلالفات ال�سيا�سية والنزاعتتات الع�سائرية التي باتت 
تقلق وتهدد امن املحافظة واإيجاد احللول الالزمة لها.

اتهمتتت كتلة االأحتترار النيابية٬ رئا�سة جمل�س النتتواب بتعطيل ا�ستجوب 
الوزراء وامل�سوؤولتتني و"ت�رصيب" اأ�سئلة اال�ستجواب قبل انعقاد اجلل�سات 
باأيتتام٬ ويف حني يحاول التحالف الوطني "االلتفاف" على ا�ستجوابات 
التتوزراء وامل�سوؤولتتني املح�سوبتتني عليه، اكتتد م�سدر نيابتتي ان القناعة 
ت�سيطتتر على نتائتتج ا�ستجواب وزيرة ال�سحة عديلتتة حمود ،م�ستبعدا يف 

الوقت ذاته اقالتها.
وقتتال ان وزيرة ال�سحة والبيئة كانت اجاباتها قوية وان قناعة تولدت 
اكتتر باجوبتهتتا وعلى الرغم متتن ذلك يبقى امر اقالتهتتا من �سالحيات 
نتتواب املجل�س . وانتهى جمل�س النواب من ا�ستجواب حمود٬ وهي �سمن 
قائمتتة اال�ستجوابتتات التتتي تبنتهتتا الكتلتتة ال�سدرية. واعتترب التحالف 
الوطنتتي عتتن ر�ستتاه باالأجوبة التتتي قدمتهتتا وزيرة ال�سحتتة يف جل�سة 

ا�ستجتتواب و�سفتتت بت"ال�سعيفتتة". غتتر اأن كتلة ال�سدر تلمتتح اىل وجود 
"�سفقتتة" بتتني اأطراف يف التحالتتف الوطني وجهتتات �سيا�سية اخرى٬ 
تهدف اىل حماية وزراء مطلوبني لال�ستجواب النيابي٬ بع�سهم حم�سوب 

على رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري. 
يف غ�ستتون ذلتتك ي�تترص التحالتتف الوطني علتتى تعطيل اجتتراءات اعفاء 
رئي�س هيئة االإعالم واالت�ستتاالت٬ الذي اأكمل النواب ا�ستجوابه غيابيا٬ 
وي�ستتدد التحالف على اإعادة ا�ستجوابه بدعوى ان االأخر كان مير بفرة 
نقاهتتة اإثر عمليتتة جراحية٬ وهي خطتتوة قد ال جتد لها غطتتاًء قانونيا٬ 

بح�سب جلان نيابية خمت�سة.
وا�ستجتتوب التحالف الوطني رئي�س هيئة االت�ستتاالت يف جلنة خا�سة٬ 
قبتتل بتتدء اجتتراءات ا�ستجوابه يف جمل�تتس النتتواب٬ كما �سبتتق للتحالف 
ان اخ�ستتع وزيتترة ال�سحتتة اىل عمليتتة ا�ستجتتواب داخليتتة قبتتل يوم من 

ا�ستجوابها يف املجل�س.

ويقتتول القيتتادي يف ائتتتالف دولتتة القانون النائتتب خالتتد االأ�سدي٬ ان 
"التحالتتف الوطني لديه 10 جلان ملتابعة امللفات ال�سيا�سية واالأمنية 

واالقت�سادية". 
ويو�ستتح "اللجنتتة احلكوميتتة داخل التحالتتف٬ معنية بتقتتدمي تو�سيات 
اىل نتتواب التحالتتف عتتن عمتتل احلكومة٬ وانه متتتت ا�ست�سافتتة 4 وزراء 
وم�سوؤولتتني٬ هم وزير النقتتل٬ والعمل وال�ستتوؤون االجتماعية٬ وال�سحة٬ 
ورئي�تتس هيئتتة االإعتتالم واالت�ستتاالت". وينفتتي اال�سدي علمتته مبقررات 
اللجنتتة احلكومية حتتول ا�ست�سافتتة التتوزراء٬ لكنه باملقابتتل اأكد وجود 
قائمة من التتوزراء وامل�سوؤولني �سيقوم التحالتتف الوطني با�ست�سافتهم 
ختتالل االيام املقبلتتة. ويف �سابقة هي االأوىل من نوعهتتا٬ قرر التحالف 
الوطني٬ ختتالل اجتماعه االأخر٬ ا�ستبدال ا�ستجتتواب وزرائه وم�سوؤوليه 
يف الرملتتان با�ست�سافتهتتم داختتل جلنة داخليتتة مل�ساءلتهتتم عن التهم 

املوجهة من قبل بع�س الكتل الرملانية

�سهتتدت عتتدد متتن مناطتتق العا�سمتتة بغتتداد 
ختتالل االأيتتام املا�سيتتة انقطاعتتات متكررة 
للتيتتار الكهربائتتي بالتزامن متتع موعد دفع 
ا�سراك املولتتدات اخلارجيتتة، يف حني اأ�سار 
املواطنتتون اىل ان الكهربتتاء تقطتتع ب�ستتكل 
متعمتتد متتن اأجتتل اجبارهتتم علتتى اال�سراك 
باملولتتدات على الرغم من عدم اإنطفاء التيار 

الكهربائي.
واأكتتد جمل�تتس حمافظة بغتتداد، اأم�س االثنني، 
وجتتود اتفاق بني اأ�سحتتاب املولدات ودوائر 
توزيع الكهربتتاء يف بع�س املناطق من اجل 
قطعهتتا ب�سكل متعمتتد، ويف حتتني اأو�سح ان 
اأ�سبتتاب القطع تعود الإجبتتار املواطنني على 
دفتتع اأمتتوال ا�ستتراك املولتتد، دعتتا اجلهتتات 

املخت�سة يف وزارة الكهرباء اىل متابعة هذا 
امللف وفر�س العقوبات على املتواطئني.

وقتتال ع�ستتو املجل�س علتتي الكرعتتاوي ان " 
هنتتاك اتفاق بني اأ�سحتتاب املولدات ودوائر 
توزيتتع الكهربتتاء يف بع�تتس املناطتتق متتن 
اجتتل قطعها ب�سكل متعمتتد على الرغم من ان 
ا�ستهتتالك التيار الكهربائتتي قليل جداً ب�سبب 
الظروف اجلوية املعتدلة"، مبينا ان "اأ�سباب 
القطتتع تعتتود الإجبتتار املواطنتتني علتتى دفع 

اأموال ا�سراك املولد".
واأو�ستتح الكرعاوي، ان "اجلهتتات املخت�سة 
يف وزارة الكهربتتاء مدعتتوة اىل متابعتتة هذا 
امللتتف وفر�س العقوبات علتتى املتواطئني"، 
م�ستتراً اىل ان "جمل�س بغداد قد �سدد يف اأكر 
متتن منا�سبة على منع قطع الكهرباء من قبل 

بع�س �سعاف النفو�س وابتزاز املواطنني".

بدعم أميركي وأبرز أهدافه إنشاء إقليم 

تمهيدًا لالنتخابات.. عاصمة خليجية تحتضن مؤتمرًا لتأسيس أكبر تكتل سياسي في المحافظات "الغربية" 

الصدريون اتهموا رئاسة البرلمان بـ "تسريب" أسئلة االستجوابات.. »القناعة« بدل اإلقالة بانتظار وزيرة الصحة

بداية كل شهر.. أصحاب المولدات وتوزيع الكهرباء يواصالن ابتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع االشتراكات

690 مليون "فقط" لغسل تماثيل وإشارات مرورية !!

الديوانية "تكافئ" مقاتلي الحشد الشعبي بـ"هدم" منازلهم

الحكيم في البصرة لحل اإلشكاالت السياسية والعشائرية 

بغداد - خاص

بغداد- سعد جاسم

البصرة – خاص 

 الديوانية  ـ خاص

 بغداد  ـ خاص

النجف- حيدر الدعمي

 البصرة- محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

تظاهرة جديدة لإلطاحة باتحاد الكرة 
واألخير يتهم عبطان بالتصعيد

رصيد انتخابي ال "ينضب".. أحزاب ونواب وأعضاء مجلس البصرة فشلوا في الخدمات واتجهوا إلى الساحات الرياضية!!

»الممرات اآلمنة« في الموصل 
غير آمنة


