
ت�شه��د املناط��ق الغربي��ة يف حمافظ��ة االنب��ار عمليات 
تهري��ب لال�شلح��ة والوق��ود واالغن��ام يف م��دن اع��ايل 
الفرات يف ق�شاء القائم وراوه وعنه والتي ي�شيطر عليها 
تنظي��م داع�ش االرهابي الذي يهرب تلك املواد واالغنام 

اىل املناطق املحررة وبالعك�ش .
وق��ال القيادي يف احل�ش��د الع�شائ��ري يف ق�شاء الرطبة 
املح��ررة عبي��د ه��زاع املح��الوي ملرا�ش��ل )اجلورن��ال 
ني��وز(، ان" تنظيم داع���ش االرهابي يعم��ل على تهريب 

امل��واد الغذائية واال�شلحة وال�شكائ��ر واالدوية واالغنام 
واملوا�ش��ي من املناطق التي تبقت حت��ت �شيطرته وهي 

القائم وراوه وعنه وعكا�شات غربي االنبار".
وا�ش��اف ان "جه��ات �شيا�شي��ة وحزبي��ة و�شخ�شي��ات 
متتل��ك نفوذاً كبرياً تتعاون م��ع بع�ش القادة من داع�ش 
االرهاب��ي ولديهم ات�ش��االت ويعملون عل��ى تهريب ما 
يريدون��ه مع عنا�رص التنظي��م يف املقابل يتم احل�شول 
عل��ى مبال��غ مالي��ة للط��رف االول ال��ذي يفر���ش اي�شا 
�رصوط��ًا خمتلف��ة منها تهري��ب عنا�رص و�ش��ن هجمات 

ارهابية يف املناطق املحررة".

وا�ش��ار اىل ان" الق��وات االمني��ة تعتق��ل وت�شب��ط ب�شكل 
يوم��ي ع�رصات ال�شاحنات التي حتمل االغنام واملوا�شي 
اعتق��ال  املهرب��ة م��ن مناط��ق �شيط��رة داع���ش ويت��م 
نق��اط  ويف  املح��ررة  امل��دن  مداخ��ل  يف  املطلوب��ن 
التفتي���ش يف الطري��ق ال��دويل". يف ح��ن ك�ش��ف م�شدر 
امني يف �رصط��ة االنبار ملرا�شل )اجلورن��ال نيوز(، ان" 
عملي��ات التهري��ب موج��ودة من��ذ ع���رصات ال�شن��ن يف 
االنبار وحتى قبل عام 2003 وهناك مهربون يعرفون 
الطرقات ال�رصية وميتلكون قدرة على التحرك يف اوقات 

الليل من دون انارة كبرية ولهم م�شادرهم اخلا�شة".

واو�ش��ح اأن "تنظيم داع�ش تعاون م��ع ال�شيطان وهناك 
ارتب��اط مع املهرب��ن القدام��ى واملطلوب��ن امنيا منذ 
ع��ام 2005 ويت��م تهريب االغن��ام واال�شلح��ة والوقود 
م��ن �شوريا عندما كان يع��رف بتنظيم التوحيد واجلهاد 
وحت��ول اىل تنظيم القاعدة حتى حتول اال�شم اىل تنظيم 

داع�ش االرهابي".
ولف��ت امل�ش��در ان" ع���رصات ال�شاحن��ات واملدني��ن مت 
اعتقاله��م يف اط��راف ق�شاء هي��ت والرطب��ة والرمادي 
خ��الل حماولته��م تهري��ب االغن��ام واعرتف��وا بنقله��م 
املوا�ش��ي م��ن مناط��ق �شيط��رة داع���ش يف راوه وعن��ه 

والقائم لبيعها اىل جتار و�شخ�شيات معروفة يف االنبار 
وبغداد".

ام��ا املحلل االمني حمم��ود اخلليفاوي م��ن االنبار فقد 
ذك��ر ملرا�ش��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" عملي��ات التهريب 
معروف��ة من��ذ �شن��وات لك��ن هن��اك طريق��ة ي�شتخدمها 
داع���ش االرهاب��ي حي��ث يعم��ل عل��ى تهري��ب م��ا ه��و 
موج��ود يف مناط��ق �شيطرته منه��ا االغن��ام واال�شلحة 
والعجالت املدني��ة لغر�ش احل�شول على الوقود واملال 
وم��واد خمتلفة تكون لقاء ما يقدم��ه التنظيم االجرامي 

للح�شول على ما يريده".

وتاب��ع قائ��ال "اخلطورة الك��رى هي يف ق�ش��اء القائم 
حي��ث يتم التهريب والتنق��ل اىل �شوريا ب�شكل يومي من 
دون عناء او خوف من اال�شتهداف لكون داع�ش ينقل ما 
يري��ده بن الع��راق و�شوريا وخ�شو�شا م��ن الرقة والبو 

كمال التي تبعد عن القائم اقل من 4 كم فقط".
يذك��ر ان مدن حمافظ��ة االنبار مت تطهريه��ا من تنظيم 
داع���ش االرهاب��ي يف مطل��ع ع��ام 2016 ومل يتبق من 
االق�شي��ة والنواح��ي الت��ي ي�شيطر عليه��ا التنظيم �شوى 
القائم وراوه وعنه ومنطق��ة عكا�شات التي تقع بالقرب 

من ق�شاء الرطبة غربي االنبار.

من فمك أدينك.. األميركيون يعترفون.. أسلحتنا »الذكية« صارت »غبية« بقدرة قادر وقتلت مدنيي الموصل!!
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بغ��داد - �شه��ري �شلم��ان: ا�شتنك��رت حركة ع�شائ��ب اهل احل��ق الت�رصيح االخ��ري لقوات 
التحال��ف والقا�ش��ي باعرتافه��ا بارت��كاب خط��اأ ع�شك��ري يف منطق��ة املو�ش��ل اجلديدة 

وايقاعها 105 مدنين عراقين 
وق��ال املتحدث با�ش��م املكتب ال�شيا�ش��ي للع�شائب ،حمم��ود الربيعي، ل�"اجلورن��ال" اأن قوات 

التحالف اهدفها ابعد من كونها ع�شكرية ميدانية فلديها ماآرب �شيا�شية يف العراق". 
وحّم��ل الربيع��ي" القي��ادات االمنية امليداني��ة م�شوؤولية احل��ادث ب�شبب �شوء التخطي��ط، واأن التكتيك 
ق��ادر عل��ى معرفة جمريات االحداث امليداني��ة يف �شاحة القتال، يف حن اجت��ه املحلل الع�شكري ،احمد 
ال�رصيف��ي، يف حديث��ه ل�"اجلورن��ال" "انه��ا ق�شي��ة راأي عام على اعتب��ار ان اخل�شائر كان��ت كبرية جدا يف 
ا�شتخ��دام ا�شلح��ة يطلق عليها "الذكية" وهوخط��اأ غري مرر ال �شيما ان ال�رصبة اجلوي��ة يفرت�ش ان تكون بها 
املعلومة اال�شتخبارية الدقيقة وهي اهداف تقع بن احياء �شكنية ومن ثم فاإن وقوع خ�شائر يف �شفوف املدنين 

م�شاألة متوقعة". 

مايزال مو�شوع تاأجي��ل االنتخابات ال�شغل ال�شاغل للكثري من الكتل 
ال�شيا�شي��ة العراقية والتي تخندقت يف فريقن االول يرغب بالتاأجيل 
وان��ه ا�شبح ���رصورة يف ظل التحديات الراهنة الت��ي ت�شهدها البالد 
وي�شم احتاد الق��وى وائتالف العراقية ،يف حن اكدت كتل اخرى ان 
التاأجي��ل لي�ش يف م�شلحة العملية ال�شيا�شية وهو الفريق الذي يقوده 

نائب رئي�ش اجلمهورية نوري املالكي كما يحظى بتاأييد كردي.
مراقب��ون لل�شان العراقي اكدوا ان رئي�ش الوزراء حيدر العبادي يفكر 
جديا يف اتخاذ قرار التاجيل من موعدها يف ايلول العام احلايل اىل 
ني�ش��ان من عام 2018 وه��و موعد اجراء االنتخاب��ات النيابية ،يف 
ظل الت�شنج الوا�شح من قبل حزب الدعوة اال�شالمي الراف�ش للتاجيل 
مب�شاندة كردية من دون تن�شيق لهذه الفكرة،ف�شال عن رغبة امريكية 

بت�شوية او�شاع املحافظات املحررة قبل ال�رصوع باالنتخابات.
ويك�ش��ف النائ��ب املقرب من رئي���ش الوزراء علي الع��الق، عن وجود 
مق��رتح جلعل االنتخابات املقبلة ملجال�ش املحافظات بقوائم ن�شف 
مفتوح��ة ون�ش��ف مغلق��ة، م�ش��ريا اىل ان تاجيل انتخاب��ات جمال�ش 
املحافظ��ات ا�شب��ح ام��را واقعيا وحا�ش��ل ال حمالة وه��و ما يعك�ش 
تفكري الفريق املوؤيد للعبادي للتاجيل بعد ال�شغط ال�شيا�شي واحلزبي 

واالقت�شادي الذي يتعر�ش له رئي�ش احلكومة.
وق��ال العالق يف ت�رصيح �شح��ايف ان "مو�شوع تاأجي��ل انتخابات 
جمال���ش املحافظ��ات ا�شبح امرا واقعيا"، الفت��ًا النظر اىل انه "لي�ش 
م��ن املمك��ن االن يف الظ��روف املوج��ودة اج��راء االنتخاب��ات يف 
ايل��ول املقب��ل". وا�شاف الع��الق، ان "هناك �شبه اجم��اع بن الكتل 
ال�شيا�شي��ة، واحلكوم��ة ال تريد ان تكون خارج اخل��ط العام لتوجهات 
الكت��ل ال�شيا�شي��ة والتاأجي��ل �شيح�ش��ل"، الفت��ًا النظ��ر اىل ان "الكتل 
ال�شيا�شي��ة باأجمعه��ا ويف م��رات كث��رية ت��رى ���رصورة يف تاأجي��ل 

االنتخابات ودجمها مع االنتخابات العامة يف العام املقبل".
واك��د الع��الق ان "هن��اك راأي��ًا �شم��ن مقرتح��ات قان��ون انتخابات 

جمال���ش املحافظ��ات ي��رى ���رصورة ان يك��ون هن��اك نظ��ام ن�شف 
القائم��ة املفتوح��ة ون�شف املغلقة، عل��ى اعتبار ان هن��اك مالكات 
له��ا جتربة عريقة يف ال�شاحة وينبغي ان تات��ي عر القائمة املغلقة 
لتعط��ي زخم��ا وق��وة للرمل��ان الق��ادم والق�ش��م االخ��ر يات��ي ع��ر 
االنتخ��اب املفت��وح"، م�ش��ريا اىل ان "البع�ش االخر ي��رى ان اجلميع 
ينبغي ان ياأتي باالنتخاب املفتوح وان يكون القرار الكامل للمواطن 

باختيار من يريده".
ويق��ول رئي���ش اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة يف ه��ذا ال�ش��دد، حم�شن 
ال�شع��دون  ان "اعتب��ارات خمتلفة حتول دون اج��راء االنتخابات يف 
موعده��ا املح��دد يوم 16 ايل��ول املقبل، ف�شال عن دع��وات �شيا�شية 
لتاأجيله��ا ودجمها م��ع انتخابات الرمل��ان املزم��ع اجراوؤها العام 
املقب��ل" مبين��ا ان "ال�شح��ة املالي��ة يف ميزانية البلد الت��ي ال توؤهل 

الإجراء االإنتخابات، �شتدفع اىل التاأجيل".
م��ن جهت��ه ق��ال مق��رر اللجن��ة ح�ش��ن ت��وران، اإن الوق��ت املتبقي ال 
ميك��ن من خالل��ه اإقامة انتخابات جمال�ش املحافظ��ات و�شط العطل 
الت�رصيعي��ة للرمل��ان وعدم اإقرار قان��ون املفو�شية عل��ى الرغم من 
اإكمال��ه من قبل اللجنة القانونية، م�ش��رياً اإىل اأن اخلالفات ال�شيا�شية 

حول م�شاألة كركوك عطلت اإقراره.
ائت��الف دول��ة القان��ون بزعامة املالك��ي اعلن رف�ش��ه ال�شديد لفكرة 
تاأجيل االنتخابات الن هذا االمر ُيحدث تخلخاًل يف العملية ال�شيا�شية 
يف وق��ت اأن الع��راق باأم���ش احلاج��ة اىل الت�رصيع يف وت��رية العملية 

ال�شيا�شية ومللملة الت�شتت الذي �شاحبها خالل املدة املن�رصمة
وقال النائب ع��ن االئتالف ،�شادق اللبان، ل�"اجلورنال" اإن "تاأجيل 
انتخاب��ات جمال�ش املحافظات امر مرفو���ش حيث انه مل يكتمل اىل 
االن الهي��كل التنظيمي للمفو�شية اجلديدة وقد يحتاج ت�شكيلها وقتا 
طوي��ال باال�شافة اىل ان هن��اك عدة قوانن تتعل��ق بعمل املفو�شية 
اجلديدة يجب ان ُتقّر وُيتفق عليها يف الرملان حتى جترى انتخابات 

يف املحافظات .
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اأك��د ع�شو جمل���ش حمافظ��ة الب���رصة ورئي�ش جلنة 
املناف��ذ احلدودي��ة يف جمل���ش املحافظ��ة مرت�شى 
الثقاف��ة  ل��وزارة  ان هن��اك خماطب��ات  ال�شحم��اين 
ملعرف��ة حقيقي��ة الكت��ب الت��ي دخل��ت اىل حمافظة 
الب���رصة ع��ر منف��ذ �شف��وان احل��دودي يف االآون��ة 
االخ��رية .وق��ال " ال�شحم��اين للجورن��ال ان الكت��ب 
الت��ي دخل��ت يف االآونة االخ��رية كانت م��ع حقائب 
ج��اءت اثن��اء و�شول جمموع��ة م��ن املعتمرين من 
بقي��ة املحافظ��ات االخ��رى وه��ي يف منف��ذ �شفوان 

احل��دودي وكان معه��ا جمموعة م��ن العلب املحملة 
بالكت��ب وهناك خماطب��ات ل��وزارة الثقافة ملعرفة 
الكت��ب املج��ازة بالدخ��ول اىل الع��راق م��ن عدمه��ا 
واذا ات�ش��ح بعد حن ان هذه الكتب غري م�شموح لها 
بالدخول اىل العراق �شيتم التعامل معها حالها حال 
الب�شاع��ة املخالفة للقوانن واىل االن هي موجودة 
ومو�شوع��ة مع احلقائب يف منف��ذ �شفوان احلدودي 
.وب��ن "ال�شحم��اين ننتظ��ر و�شول كتاب م��ن وزارة 
الثقافة العراقية او هيئة احلج والعمرة ملعرفة جواز 
دخول هذه الكتب وق��د ات�شلنا مبدير الكمرك ومدير 

املنفذ للتوا�شل ملتابعة االمر" .

اك��دت املجموع��ة الرتكماني��ة يف جمل���ش حمافظة 
كرك��وك ع��دم علمه��ا ب��اأي اتف��اق ب��ن احلكوم��ة 
والقي��ادات الكردي��ة ح��ول نفط كرك��وك على خلفية 
دخ��ول ق��وة ع�شكري��ة اىل �رصك��ة النفط قب��ل قرابة 
عل��م  ح��ول  ال��وزراء  رئا�ش��ة  كت��اب  وان  �شهري��ن 
كورد�شت��ان مل ي�شلن��ا ع��ر بواب��ة املجل���ش ب�ش��كل 
ر�شم��ي. وق��ال ع�ش��و جمل���ش حمافظة كرك��وك عن 
املجموع��ة الرتكماني��ة حت�ش��ن كهي��ة يف حدي��ث 
للجورن��ال " اننا كاأع�شاء جمل���ش حمافظة كركوك 
علمن��ا بالق��وة الع�شكري��ة التابعة لالحت��اد الوطني 

الكورد�شت��اين التي دخلت اىل املن�ش��اة النفطية منذ 
م��دة لكنن��ا ال نعلم م��ا اذا كانت خرج��ت منها ام ال 
واي�ش��ا ال نعلم �شحة الت�رصيبات فيما لو كان هناك 
اي اتف��اق نفط��ي جدي��د ب��ن الك��رد واحلكومة على 
خلفي��ة هذا املو�ش��وع ونوؤكد ان نف��ط كركوك يجب 
ان يكون الهلها بجمي��ع مكوناتهم ولي�ش لفئة دون 
اخ��رى. وا�شاف كهية "ويف ما يخ�ش كتاب رئا�شة 
الوزراء االخري ال��وارد اىل املحافظة وجمل�شها حول 
رفع عل��م كورد�شتان فوق املب��اين احلكومية والذي 
عّده خمالفة د�شتورية فاننا اطلعنا على هذا الكتاب 
ع��ر ت�رصيبات مواقع التوا�شل ومل ي�شلنا عر بوابة 

املجل�ش الر�شمية .

 تلق��ت رئا�شة جمل�ش النواب قائمة باأ�شماء16  نائبًا يطالب الق�شاء برفع 
احل�شان��ة عنه��م لوجود دعاوى بته��م الت�شهري وال�شب والق��ذف٬ وبع�شهم 

مطلوبون بتهم هدر املال العام واالإرهاب
وب��ن م�شدر �شحف��ي ان "القائمة تتكون من 12 نائب��ا �شيعيا٬ و4 نواب 
�شّن��ة٬ اإذ يواج��ه بع�ش الرملاني��ن اأكرث من دعوى ق�شائي��ة"٬ م�شريا اىل 
ان "رئي���ش جمل�ش النواب �شليم اجلبوري٬ خ��رّي النواب املطلوبن بن حل 
اال�شكال مع الق�شاء٬ اأو عر�ش رفع احل�شانة اأمام جمل�ش النواب بعد عطلة 
العيد"، من جهتها اأكدت كتلة املواطن ان جمل�ش النواب اأ�شدر اوامر جلميع 
النواب ال�24 ممن لديهم ملفات تثبت تورطهم يف ق�شايا ارهابية وجنائية 
اىل عر�ش ملفاتهم على الق�شاء الثبات براءتهم من التهم املوجهة اليهم.

وقال النائب عن الكتلة ،حممد اللكا�ش، ل�"اجلورنال "، اإن " من حق جمل�ش 

الن��واب رف��ع احل�شان��ة عن النائ��ب الذي ت�شوب��ه تهم ارهابي��ة وجنائية ، 
م�شت��دركا ان رف��ع االخرية ال يعني �شحب الع�شوية م��ن النائب وامنا فقط 
ان ميث��ل امام الق�شاء وح�شم الق�شية التي اُته��م بها.وا�شاف اللكا�ش ، اإذا 
كان  النائ��ب بريئا ف�شيع��اود عمله نائبًا يف جمل�ش الن��واب واإن كان غري 
ذلك فالق�شاء ياأخذ جمراه بحقه.واأ�شار اىل ان "رئي�ش جمل�ش النواب �شليم 
اجلب��وري اعل��ن يف اجلل�شة االخرية ان ه��ذا الوقت منا�ش��ب ال�شعار هوالء 
الن��واب ال���24 وحثهم عل��ى الذهاب اىل الق�ش��اء ، الفتا النظ��ر اىل ان من 
يتخل��ف ع��ن الذهاب ف�ش��وف يتم رف��ع احل�شان��ة عنه يف جمل���ش النواب 
العراق��ي ، يف حن اأكد املحل��ل ال�شيا�شي ،حممد اخلالدي، ل�"اجلورنال" اإن 
"رفع احل�شانة  عن اي نائب ال ياتي اال بعد تدقيق تام وتعد من ا�شعب 
الق��رارات التي اتخذت يف الق�شاء النها ذات مردود وذات م�شداقية ولذلك 
فان املراحل التي متر بها رفع احل�شانة مراحل �شعبة واتخاذ القرار فيها 
ن�شب��ة جناح عالي��ة ون�شبة م�شداقية عالي��ة فالذه��اب اىل الق�شاء اف�شل 

بكثري من البقاء من اجل ترئة النائب من التهم املن�شوبة �شده 
واأ�شاف انه يتوجب على  جمل�ش النواب اتخاذ اجراءات �شارمة من خالل 
االلت��زام بال�شيغة او الد�شت��ور العراقي يف كيفية ذهاب النائب اذا ما كان 
ه��ذ الذه��اب طوعا او من خ��الل رفع احل�شان��ة عنه من خ��الل الت�شويت 
داخ��ل جمل���ش الن��واب ، ولفت النظ��ر اىل ان��ه اذا جاء اي طل��ب من جمل�ش 
الق�ش��اء االعلى برف��ع احل�شانة عن اي نائب يج��ب ان ي�شوت عليه داخل 

جمل�ش النواب بن�شبة الن�شف زائد واحد ثم يذهب اىل الق�شاء
. وكان اجلب��وري ق��د ك�شف٬ يف جل�ش��ة اخلمي�ش املا�شي٬ ع��ن ت�شلمه 24 
طلبا م��ن جمل�ش الق�شاء االأعلى لرفع ح�شانة عن عدد من النواب. وتن�ش 
امل��ادة )20/ ثاني��ا( من النظام الداخلي ملجل�ش الن��واب على "عدم جواز 
القب���ش عل��ى الع�ش��و خ��الل م��دة الف�ش��ل الت�رصيع��ي اإال اإذا كان متهم��ًا 
بجناي��ة٬ ومبوافقة االأع�شاء باالأغلبية املطلقة على رفع احل�شانة عنه٬ اأو 

اإذا �شبط متلب�شًا باجلرم امل�شهود يف جناية".

ك�ش��ف حقوقيون يف النجف عن ت�شويف ومماطلة الق�شاء 
يف املحافظ��ة بح�ش��م الدعوى التي رفعوه��ا منذ اكرث من 
ع��ام �ش��د املتجاوزين من ا�شح��اب البناي��ات والفنادق 
العالي��ة يف املدين��ة القدمي��ة الت��ي غط��ت عل��ى مع��امل 
النج��ف التاريخي��ة والديني��ة ويف مقدمته��ا مرقد االمام 
عل��ي مطالبن اإياهم برفع التج��اوز لكن الق�شاء مل يتخذ 
االج��راءات القانونية بح��ق املتجاوزين .وق��ال احلقوقي 
احم��د اخلزعل��ي للجورن��ال " من��ذ اكرث م��ن �شن��ة قدمنا 
�شك��وى ق�شائي��ة بخ�شو���ش التج��اوز من قب��ل ا�شحاب 
البناي��ات العالي��ة الت��ي حجبت روؤي��ة مرقد االم��ام علي 
"مبين��ا " تفاجئت من الق�شاء بق��رار احالة الق�شية اىل 
مكتب ال�شي��د املحافظ وهو قرار نادر م��ن نوعه لت�شويف 
الق�شي��ة ".واك��د ان " اي �شخ���ش يتجاوز عل��ى االر�شفة 

واالرا�ش��ي العائدة لل�شالح العام فاإن الق�شاء او اجلهات 
الرقابي��ة تتخ��ذ مبا�رصة كل االج��راءات القانونية بحقهم 
" القانون يطبق على الفقراء فقط  ".واو�شح اخلزعلي ان 
وملا وجدنا ان الق�شاء يتهرب من هذه الق�شية ذهبنا اىل 
املرج��ع الديني ال�شيد علي ال�شي�شتاين واخرنا مكتبه بان 
ه��ذا التجاوز غري جائز �رصع��ا ".من جانبه طالب حمافظ 
النج��ف ل��وؤي اليا���رصي الق�ش��اء العراق��ي بالتدخل ملنع 
هذه التج��اوزات وازالتها وقال اليا���رصي للجورنال ان " 
العتب��ة العلوي��ة كنا نراه��ا من جميع االجتاه��ات واليوم 
تغط��ى املرقد بالكام��ل "مبينا ان " مق��رة وادي ال�شالم 
يف النج��ف كان م��ن املفرت���ش ان تن��درج �شم��ن الئحة 
ال��رتاث العامل��ي اليون�شك��و وب�شبب فقدان املق��رة للممر 
بينه��ا وبن مرقد االم��ام علي ب�شبب التج��اوزات والبناء 
الع�شوائ��ي لذلك ُحرمت النجف م��ن دخول مقرتها �شمن 

هذه الالئحة ".

نزوال عند رغبة أميركية بتطبيع األوضاع في المناطق المحررة

رغم اعتراض صقور الدعوة.. العبادي يعتزم اإلعالن »رسميًا« تأجيل االنتخابات المحلية 

12 نائبًا شيعيًا و 4 نواب سنة.. البرلمان منحهم مهلة حتى نهاية العيد لحل مشاكلهم القضائية.. وإال!!

الشواهق تهدد مرقد اإلمام علي "ع" ومعالم النجف التأريخية .. والقضاء أذن من طين وأخرى من عجين!!

جهات محسوبة عليها تدخل كتبًا "مجهولة" 
عبر المنافذ الجنوبية.. والثقافة آخر من يعلم

التركمان: إلى اليوم ال نعلم سر موقف الحكومة 
"الساكت" عن قوة احتالل النفط في كركوك !

النجف – سهير الربيعي

 بغداد - المحرر السياسي

البصرة - خاص

كركوك - فراس الحمداني

النجف- آالء الشمري

األنبار-  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النسور والصقور يحلقون في 
90 دقيقة حاسمة

في األنبار.. جهات حزبية متنفذة تتعاون مع داعش في تهريب األسلحة والوقود واألغنام من وراء ظهر الحكومة

رمضان لدى البعض: 
“أكل ومرعى وقلة صنعة”
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