
ك�ش��فت هيئ��ة اعمار النجف عن توق��ف 140 م�رشوعًا 
قي��د التنفيذ يف حمافظة النجف ب�ش��بب االزمة املالية 
التي ع�ش��فت بالبالد, بينما و�ش��لت دي��ون املحافظة 

ل�رشكات القطاع اخلا�ص اىل نحو 150 مليار دينار.
النج��ف حي��در املي��ايل  وق��ال رئي���ص هيئ��ة اعم��ار 
للجورنال ان " قرار جمل�ص الوزراء املرقم 347 ل�ش��نة 
2015 بايقاف تنفيذ امل�شاريع ب�شبب تداعيات االزمة 
املالي��ة توقف على اثره 140 م�رشوعًا قيد التنفيذ يف 

النج��ف, واأن املقاول��ن كان��ت لديهم حري��ة االختيار 
بن انتظار انتهاء االزمة املالية او ف�ش��خ عقودهم مع 

اجلهات املخت�شة ".
وب��ن املي��ايل ان " امل�ش��اريع الت��ي توقف��ت تنوع��ت 
م��ا بن طرق و�ش��يانة وان�ش��اء مبان ودوائ��ر خدمية 
وكهرب��اء وماء وجماري, وبلغت دي��ون املحافظة بعد 
توق��ف امل�ش��اريع 80 ملي��ار دينار عراقي ".وا�ش��اف 
ان " كلف��ة االمان��ات اخلا�ش��ة باملقاول��ن ت�ش��ل اىل 
29 ملي��ار دينار عراقي يف حن ي�ش��ل اجمايل دين 
املحافظة للمقاولن املتعاقدين معها على امل�ش��اريع 

اىل 115-110 مليار دينار "
واو�ش��ح امليايل ان " اكمال امل�شاريع املتوقفة حتتاج 
تغطيته��ا بالكام��ل مبل��غ 250 ملي��ار دين��ار عراق��ي 
".م�شريا  اىل اأنه " منذ بداية االزمة املالية واملحافظة 
مل تت�ش��لم اية مبالغ م��ن وزارة املالي��ة ولذلك حاولت 
املحافظة عن طريق �ش��ندوق الواردات املحلية اكمال 
بع�ص التفا�ش��يل الب�شيطة وبجهود الدوائر نف�شها كما 
ح�ش��ل مع بلدي��ة النجف الت��ي نفذت تبلي��ط جمموعة 
م��ن �ش��وارع املحافظ��ة كم��ا متكنت م��ن ترمي��م عدد 
من املدار�ص لي�ش��ل مبل��غ ما مت �رشفه م��ن الواردات 

املحلية على هذه امل�ش��اريع بحدود املليارين ون�شف 
امللي��ار دين��ار عراقي ".م�ش��يفا ان" املحافظة �ش��عت 
اي�ش��ا اىل ا�شتح�ش��ال التربع بتنفيذ بع�ص امل�ش��اريع 
املتوقف��ة من بع�ص اجلهات غري احلكومية وبجهودها 
اخلا�ش��ة ووفق املوا�ش��فات املطلوبة اجنزت م�شاريع 
يف القطاع الرتبوي من �شيانة مدار�ص وبناء جماميع 
�ش��حية وتبلي��ط �ش��وارع اذ و�ش��ل مبلغ الت��ربع لهذه 

امل�شاريع اىل اكرث من مليار دينار عراقي ".
وبن امليايل ان " تن�شيقا مع وزارات املالية والتخطيط 
وديوان الرقابة املالية يجري لتدقيق ديون املقاولن 

ل�رشف م�شتحقاتهم بعد انتظارهم الكرث من 7 ا�شهر " 
من جانبه اكد رئي�ص جلنة النزاهة يف جمل�ص حمافظة 
ان  للجورن��ال  الزج��راوي  و�ش��ام  اال���رشف  النج��ف 
"امل�ش��اريع التي ُنفذت �شمن م�رشوع النجف عا�شمة 
الثقاف��ة طالته��ا �ش��بهات ف�ش��اد اداري وم��ايل وق��د 
احيلت ملفات الف�ش��اد اخلا�ش��ة بامل���رشوع اىل مكتب 
حتقيق��ات النزاه��ة يف النج��ف "مبين��ا ان " جلن��ة من 
نقابة املهند�ش��ن دقق��ت يف التكلف��ة املالية مل�رشوع 
ق�رش الثقاف��ة وم�رشوع تاأهيل �ش��ارع الروان ووجدوا 
ان االم��وال التي �رشفت على امل�ش��اريع كانت �ش��عف 

القيمة التقديرية )التخمينية( الن�ش��اء امل�ش��اريع وهذا 
يندرج �ش��من �شبهة هدر املال العام, وتوجهت ا�شابع 
االته��ام فيه��ا اىل اللجان امل�ش��كلة للم���رشوع ورئي�ص 

الوحدة االدارية عدنان الزريف ".
م�شيفا ان "طريقة احالة امل�رشوع كانت غري قانونية, 
اذ عمد رئي�ص الوحدة االدارية عدنان الزريف اىل احالة 
امل���رشوع اىل ث��الث �رشكات ب�ش��ورة مبا���رشة, وهذا 
االم��ر في��ه خمالف��ة اذ ان الفندق لي�ص حك��راً على احد 
وال يج��وز ان تك��ون الدعوات مبا�رشة م��ن دون وجود 

عرو�ص واختيار االف�شل منها " .
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بغ��داد –اجلورن��ال ني��وز  : اعلن قائ��د عمليات بغ��داد الفريق الركن جلي��ل الربيعي, 
اأم���ص الثالث��اء, ان "اجلرمي��ة املنظمة موج��ودة يف كل دول الع��امل وحاالت اخلطف 
التي حدثت يف االونة االخرية مت فيها القب�ص على اخلاطفن والعمل م�شتمر يف قيادة 
عمليات بغداد ملتابعة احلاالت امل�شابهة". وقال الفريق الركن جليل الربيعي يف ت�رشيح 
ل� »اجلورنال نيوز« "هناك اجراءات ر�ش��مية �شواء من مكافحة االجرام او القطاعات املا�شكة 
و اال�ش��تخبارات عل��ى التعامل ب�ش��كل مهني وجيد وتب��ذل جهود يف مالحقة الع�ش��ابات والقاء 
القب���ص عليها". ونوه بالقول "ان اغلب حاالت ال�رشقة تكون من ا�ش��خا�ص مقربن قد يكونون من 
اجل��ريان او حت��ى من العائلة ذاتها, وهذا ما نعرفه من خالل �ش��ري التحقي��ق ". ونفى ان "تكون هناك 
جه��ات حم��ددة وراء عمليات ال�رشق��ة واخلطف بل هم انا���ص خارجون عن القانون وينظمهم ا�ش��خا�ص 
منظّمون للع�ش��ابات ".وا�شاف يف كل مو�ش��م عيد تزداد حاالت ال�رشقة واخلطف واجلرمية من اجل الك�شب 

ال�رشيع واحل�شول على املال الذي يدفع لهذه الع�شابات من اأجل تكثيف عملياتهم ". 

حتول��ت االنتق��ادات والت�رشيح��ات بن نواب ممثل��ن للتحالف 
الوطن��ي واخرين تابعن الك��راد من حزب بارزاين اىل موجة من 
االتهام��ات بالف�ش��اد والتخوين ,منتقلة بذل��ك اىل مرحلة جديدة 

من التاأزم يف العالقة بن اكرب املكونات يف الربملان العراقي.
ويق��ول متابع��ون لل�ش��اأن ال�شيا�ش��ي ان ه��ذه املرحل��ة �شت�ش��هد 
ت�ش��قيطا �شيا�ش��يا وك�ش��ف اوراق جديدة من الطرف��ن دفاعا عن 
موقفه ب�شاأن م�رشوعية او عدم م�رشوعية اخلطوات التي يتخذها 

كل طرف.
وا�ش��اف املتابع��ون ان ق�ش��ية اال�ش��تفتاء الك��رردي اخلا���ص 
بانف�ش��ال كرد�ش��تان عن بغداد كان ال�رشارة االوىل للك�ش��ف عن 
حج��م العالق��ات املتاأزم��ة بن الطرف��ن ,كما ان ال���رشاع على 
املناط��ق املتن��ازع عليها ب��ن اربي��ل وبغداد ووج��ود االقليات 
ال�شيعية يف تلك املناطق دفع اىل مزيد من التاأزمي بن الطرفن.
فق��د انتق��د ائت��الف دول��ة القان��ون ال��ذي يتزعمه نائ��ب رئي�ص 
اجلمهورية نوري املالكي الثالثاء, �ش��مت التيار ال�ش��دري على 
جتاوزات الكرد وق�ش��ية اال�ش��تفتاء الذي دعا اليه رئي�ص االإقليم 
»منتهي ال�رشعية« م�شعود بارزاين متهيدا لالنف�شال عن بغداد".
وق��ال النائب ع��ن التحالف, جا�ش��م حممد جعف��ر يف ت�رشيح ل� 
»اجلورنال « ان" التيار ال�ش��دري لديه م�رشوع مع رئي�ص االإقليم 
م�ش��عود ب��ارزاين يف املرحل��ة املقبل��ة يقت�ش��ي بت�ش��كيل جبهة 

�شيا�شية معار�شة او حكومة اغلبية يف االنتخابات املقبلة ". 
واأ�ش��اف ان "بع�ص ال�شيا�ش��ين العراقين كانت لهم مواقف من 
جت��اوزات الكرد منهم زعي��م دولة القانون ن��وري املالكي الذي 
حذر الكرد من اال�ش��تفتاء ورئي�ص التحالف الوطني عمار احلكيم 
ال��ذي ق��ال ان "الك��رد مل يج��دوا دولة تع��رتف به��م اال اإ�رشائيل 
وبع�ص ال�شخ�ش��يات با�شتثناء التيار ال�شدري الذي مل يعلق على 

جتاوزات الكرد وق�شية اال�شتفتاء ". 

واأ�ش��ار جعف��ر وه��و نائ��ب ع��ن حمافظ��ة كرك��وك ان"بع���ص 
ال�شيا�ش��ين مل » ي�ش��مهم « لديه��م ارتباط��ات وثيقة م��ع االأكراد 
الأغرا���ص �شخ�ش��ية وحزبي��ة وغري قادري��ن على اتخ��اذ موقف 
جرئ من �شيا�ش��ية بارزاين ".وكان وفد التيار ال�ش��دري و�ش��ف 
زيارته الإقليم كرد�شتان اأخرياً )لها ثمار( واجتمع برئي�ص االإقليم 

م�شعود بارزاين و�شخ�شيات كردية اأخرى.
م��ن جهته اأك��د رئي�ص كتلة ائت��الف دولة القان��ون الثالثاء علي 
االدي��ب, ان حملة االتهامات التي اطلقها بع�ص نواب من احلزب 
الدميقراطي الكرد�ش��تاين ما هي اال اف��رازات نتيجة االحتكاكات 

ال�شلبية بن قوات احل�شد ال�شعبي والبي�شمركة. 
وانتق��د يف ت�رشي��ح  ل�»اجلورن��ال « اإن "االتهامات التي وجهها 
بع���ص نواب احل��زب الدميقراطي الكرد�ش��تاين, ما ه��ي اال ردود 
افعال بناًء على ت�رشيحات �ش��درت من خمتلف الكتل ال�شيا�شية 
ب�شاأن مو�شوع اال�شتفتاء وانف�شال اقليم كرد�شتان عن العراق".
واأ�ش��اف االديب , اأن "خطوة االنف�شال تعد خطوة غري حم�شوبة 
وغري مدرو�شة, الفتًا النظر اىل ان هذه الت�رشيحات يف حقيقتها 

تدل على ت�رشفات انفعالية". 
واأ�ش��ار اىل ان" ق��وات كردية كانت موجودة يف مدينة املو�ش��ل 
عن��د �ش��قوطها ف��اذا كان التحال��ف الوطن��ي هو من �ش��لم مدينة 
املو�ش��ل لداع���ص كما يزعم��ون فاالمر ينطبق على ه��ذه القوات 
اي�ش��ا".  من جهتها اأكدت كتلة بدر النيابية انها �ش��د اي حركة 
ت�ش��عيد وحت��ت اية ظروف حتى لو كان هن��اك جتاوز من بع�ص 
الن��واب.  وق��ال النائب يف الكتل��ة ,رزاق احلي��دري , يف ت�رشيح 
ل�»اجلورن��ال «, "يج��ب اب��داء روح العقالنية واحلكم��ة والرتوي 
وان كان��ت هن��اك وجه��ة نظ��ر للبع�ص ُي��رد عليه��ا بوجهة نظر 
اخرى خمالفة مع الدليل, الفتًا النظر اىل "اما مهاجمة احل�شد اأو 
مهاجمة �شخ�شيات معينة, فاالمر يتطلب اأدلة ون�شتطيع و�شفها 

باملهاترات ال�شيا�شية غري امل�شوؤولة". 
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م فالح��ون م��ن ق�ش��اء امل�ش��خاب مبحافظ��ة 
النجف٬ جهات و�شخ�شيات متنفذة بقطع مياه الري 
عن ارا�شيهم ومنحها ملناطق اخرى٬ وا�شفن ذلك 
باأنه "ح��رب جهات متنفذة" عل��ى رز العنرب٬ الذي 
تتمي��ز مناطقه��م باإنتاجه. وق��ال الفالحون الذين 
نظموا وقفة احتجاجية و�شط الق�شاء٬" يف حال مل 
ي�شتجب وزير املوارد املائية واحلكومة املحلية يف 
النجف ملطالبهم فاإن تظاهراتهم ال�شلمية �شتتحول 
اىل م��ا ال يحم��د عقب��اه". وهددوا ب�"اإغ��الق ابواب 
ناظم امل�ش��خاب ال��ذي مير منه امل��اء نحو مدينتي 

الديواني��ة وال�ش��ماوة و�ش��واًل اىل النا�رشي��ة"٬ يف 
حل مل تتم اال�ش��تجابة اىل مطالبهم. ويعتقد بع�ص 
املزارعن بوجود "هجمة حكومية �ش��د رز العنرب" 
الذي ميتاز امل�شخاب لوحده بزراعته. ويقول هوؤالء 
اإن "بع�ص املتنفذين يعملون على تقوي�ص الزراعة 
املحلية لدعم اال�ش��ترياد من خ��ارج العراق". واتهم 
متظاهرو امل�ش��خاب اأحد اأع�شاء جمل�ص املحافظة 
ب�"ال�ش��غط على اجله��ات املخت�ش��ة بهدف حتويل 
ح�ش��ة منطقتهم املائي��ة اإىل مكان اآخ��ر٬ يف اإطار 
دعاية انتخابية مبكرة"٬ وا�شفن ذلك باأنه "حرب 
جهات متنف��ذة على رز العنرب". ويعد رز العنرب من 

اف�شل انواع الرز يف العامل .

اكد قيادي يف هيئة احل�ش��د ال�ش��عبي  اأم���ص الثالثاء 
, ان "رئي���ص الوزراء حيدر العبادي تعر�ص ل�ش��غوط 
دولي��ة واإقليمية منعت ا�ش��ناد مهمة حترير)ق�ش��اء( 

تلعفر غربي املو�شل  اىل احل�شد ال�شعبي ". 
وقال القيادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ابو جعفر ال�شبكي 
دولي��ة  ان" اطراف��ًا   » »اجلورن��ال  ل���  ت�رشي��ح  يف 
واإقليمي��ة متار���ص �ش��غطا على رئي�ص ال��وزراء ملنع 
احل�ش��د ال�شعبي من حترير ق�ش��اء تلعفر غربي مدينة 
ال�ش��عبي  " احل�ش��د  ان  اىل  النظ��ر  ,الفت��ا   املو�ش��ل 

بانتظار اأمر القيادة املركزية القتحام الق�شاء وبقية 
املناطق غري املحررة لكون احل�ش��د موؤ�ش�شة ع�شكرية 
تابع��ة اىل اأجه��زة الدول��ة ". واأ�ش��اف ان" احل�ش��د 
ال�ش��عبي متكن من قط��ع جميع االمدادات الع�ش��كرية 
لداع�ص ومتكن من تطويق الق�ش��اء ب�ش��كل كامل بعد 
�ش��يطرته على احلدود العراقية ال�شورية. وكان رئي�ص 
الوزراء حيدر العبادي قال خالل جل�شة مع �شحفين 
واكادميين اإن  "قوات احل�ش��د ال�ش��عبي مل تنفذ خطة 
اتفقن��ا عليه��ا ال�ش��تعادة املناطق املحيطة بق�ش��اء 
تلعفر حيث �شدرت لهم االوامر بذلك منذ اربعة اأ�شهر 

لقطع امدادت داع�ص من �شوريا" .

بداأ ديوان الوقف ال�ش��ني حراًكا وا�شًعا بن االأو�ش��اط ال�شيا�شية والدينية 
لتاأ�ش��ي�ص مرجعية دينية �ش��نية و�ش��ط معار�ش��ة قوية من قبل �شيا�شيي 
املك��ون و�شخ�ش��يات دينية حم�ش��وبة على املكون تقي��م يف اخلارج, يف 
وق��ت يب��دو ان االزم��ة القطري��ة �ش��توؤزم ال�رشاع ب��ن االح��زاب املمثلة 
للمك��ون ال�ش��ني. فقد اكد م�ش��در اإن "رئي�ص الديوان عب��د اللطيف الهميم 
ي�ش��عى لتاأ�ش��ي�ص جممع اأو هيئة دينية �ش��نية عليا لتك��ون مبثابة مرجع 
للعراقي��ن ال�ش��نة", مبيًن��ا اأن اخلط��وة موّجه��ة, بالدرج��ة االأوىل, �ش��د 
كيانات �ش��نية �شيا�ش��ية يف العراق وخارجه.ونقل عن م�شادر من داخل 
دي��وان الوقف ال�ش��ني تاأكي��دات بوج��ود اجتماعات �رشية عق��دت داخل 

الوقف, لرت�ش��يح جمموعة من رجال الدين بهدف اختيارهم �شمن الهيئة 
املوؤ�ش�شة للمجمع الفقهي اجلديد, وك�شفت امل�شادر اأّن "ال�شيخ خالد املال 

قد يكون من بن ال�شخ�شيات التي تدعم هذا امل�رشوع".
ا اأّن "االآونة االأخرية �شهدت خالفات عديدة  واأ�شافت امل�شادر ذاتها اأي�شً
جت��ّذرت يف املوؤ�ش�ش��ة الدينية للوقف ال�ش��ني واملجمع الفقه��ي العراقي, 
م��ع حم��اوالت االأخ��ري العم��ل لالإطاح��ة برئي�ص دي��وان الوقف ال�ش��ني, 

واالن�شياع لتوجيهات اأحزاب �شيا�شية.
م��ن جهة اخرى قال املحلل ال�شيا�ش��ي حافظ ال ب�ش��ارة٬ ان ارتفاع حدة 
التوت��رات ب��ن القيادات ال�ش��نية يف الداخل هي ب�ش��بب تاأثره��ا بالنزاع 
القطري ال�ش��عودي٬ يف حن عزا ذلك اىل تبعيتهم ووالءاتهم لتلك الدول. 
وبن ال ب�شارة يف حديث �شحفي٬ ان "اغلب ال�شيا�شين ال�شنة يف الداخل 

مرتبط��ون بدول وجهات متعددة منذ �ش��قوط النظام املباد فهم ي�ش��عون 
ال�شتح�ش��ال االموال وال�ش��لطة مقابل تنفيذ االجن��دات“٬ الفتًا النظر اىل 
ان ”الدع��م القطري وال�ش��عودي كان ال�ش��ائد بن االو�ش��اط ال�شيا�ش��ية". 
وتابع ان "اخلالفات ال�شيا�ش��ية بن قطر وال�ش��عودية �شتنعك�ص ا�شداوؤها 
اىل الداخل ال�شيا�ش��ي العراقي٬ و�شن�ش��هد يف قادم االيام �رشاعا حمتدما 
بن موؤيدي قطر وال�شعودية ويتنا�شب ذلك طرديا مع ارتفاع ن�شبة التوتر 
بن هاتن الدولتن". وارتفعت وترية اخلالفات بن اطراف البيت ال�شني 
والداعمن له٬ خ�شو�ش��ا بعد ان قال رئي�ص ائتالف العراقية اياد عالوي 
ان قطر ت�شعى لتق�شيم العراق ودعم االقليم ال�شني٬ ما اثار حفيظة بع�ص 
القيادات ال�ش��نية ال�شيا�ش��ية يف ح��ن رد املطلوب بته��م االرهاب طارق 

الها�شمي على اياد عالوي متهما اياه ب�"الكذب الرخي�ص"

اأكد ع�ش��و اللجن��ة االمنية يف جمل���ص حمافظة الب�رشة 
جمي��ب احل�ش��اين ان هناك انت�ش��اراً لظاه��رة املخدرات 
والنزاعات الع�ش��ائرية يف حمافظ��ة الب�رشة, وبعد قرب 
نهاي��ة معرك��ة الق��وات االأمني��ة بهزمية تنظي��م داع�ص 
واملعلن��ة  الوا�ش��حة  االنت�ش��ارات  حي��ث  االإرهاب��ي, 
للجمي��ع التي حتققها القوات االأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي 
ف��اإن احلكوم��ة �ش��تقوم باإعادة اإح��دى الق��وات االأمنية 
املهمة يف حمافظة الب�رشة وهي الفرقة 14 الع�ش��كرية 
. وق��ال احل�ش��اين للجورنال "ان هن��اك توجيهًا من قبل 
رئي���ص ال��وزراء العراقي حي��در العبادي الإع��ادة الفرقة 
14 اإىل حمافظ��ة الب�رشة حي��ث اأن القوات االأمنية يف 
املحافظ��ة ال تغط��ي كل امل�ش��احة املوج��ودة فيه��ا او 
املواق��ع اجلغرافية, حيث ان املحافظة ت�ش��هد �رشاعات 
ع�ش��ائرية وع�ش��ابات منظمة وعلى م�ش��احات وحدود 
وا�ش��عة وكب��رية ج��دا وق��وات حر���ص احل��دود ال متتلك 

الو�شائل احلديثة التي متكنها من ال�شيطرة على احلدود, 
فنق���ص االأجهزة والكام��ريات والُعدد غري الكافية, وهذا 
االأمر يتطلب اإ�ش��افة قوة اأمنية, وهو ما كان مطلبا من 
احلكوم��ة املحلي��ة وب�ش��كل مبا���رش الإع��ادة الفرقة 14 
اإىل حمافظ��ة الب���رشة واإع��ادة اأفواج الط��وارئ واأفواج 
ال�رشطة ل�ش��د النق�ص احلا�ش��ل يف القوات االأمنية . ويف 
معر���ص رده على اإمكانية القيام ب�ش��ولة اأمنية جديدة 
يف الب���رشة اأو�ش��ح احل�ش��اين للجورنال ني��وز "اأحتدث 
بكوين مراقبًا لل�شاأن االأمني اأن هناك اخطاًء حت�شل من 
قب��ل بع�ص اجلهات االأمني��ة وهو اعالن اخلطط االأمنية, 
فاأن��ا اأرى اأن بلدان العامل ال تعلن خططها تلك". وطالب 
"احل�ش��اين االأجهزة االأمني��ة يف حمافظة الب�رشة بعدم 
اإعالن اخلطط االأمني��ة اإال بعد تنفيذها لغر�ص جناحها, 
م�ش��ريا اإىل اأن بع�ص الع�ش��ائر والع�ش��ابات واملجرمن 
ومهربي املخدرات �شياأخذون احتياطاتهم اإذا مت اإعالن 
اخلطة االأمنية والبد من عدم اعالن �ش��اعة ال�شفر بقيام 

القوات االأمنية بالعملية االأمنية او الع�شكرية" .

انتقلت من االنتقادات إلى اتهامات بالفساد والتخوين

 أكراد »بارزاني« يهاجمون الشيعة ونواب التحالف الوطني يردون: سنفضح تآمركم على الموصل

»السنة« والنزاع القطري يؤزم العالقة بين كبار شخصيات المكون حراك سياسي لتأسيس مرجعية دينية لـ

التجاوزات العشائرية واالنتشار المخيف للمخدرات في البصرة يجبران العبادي على االستعانة بالجيش

هجمة حكومية ضد رز العنبر.. جهات متنفذة تشن 
»حربًا« على المشخاب بسبب »القومسيونات«

الحشد الشعبي يكشف كواليسها: العبادي ممنوع  
من تحرير تلعفر  إال بموافقة إقليمية

بغداد - خاص

بغداد ـ سهير الربيعي

بغداد – خاص

بغداد ـ ثائر جبار 

البصرة - محمد الجابري 

النجف األشرف - آالء الشمري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

»الجورنال« تنشر اسماء األساطير
المرشحة لخوض المباراة االستعراضية

140 مشروعًا في النجف تنتظر الفرج.. بعدما يئست من إطالق المالية تخصيصاتها المحافظة تتجه إلى تكملتها بـ »الصدقات«

كيف جسد رجال الرافدين مراحل 
النصر في معركة الموصل؟
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