
اأك��دت هيئة النزاه��ة اأن روؤ�س��اء اجلمهوري��ة والوزراء 
وجمل���س النواب وال�سلط��ة الق�سائية ك�سفوا عن ذممهم 
املالي��ة، يف حني اأمتن��ع ما يقارب ن�س��ف نوابهم عن 
الك�س��ف، الفت��ة النظ��ر اىل ان 18 وزي��را و18 رئي���س 
هيئ��ة و5 حمافظني ك�سف��وا عن ذممه��م املالية خالل 
الرب��ع االول م��ن الع��ام 2017. واأ�س��ار تقري��ر الهيئة 
اىل ان "26 نائب��ا فقط اأف�سحوا عن ذممهم املالية من 
اأ�س��ل 325 نائبًا. واأوردت هيئة النزاهة، يف تقريرها، 

العليا مدحت  "ا�ستجاب��ة رئي�س املحكم��ة االحتادي��ة 
املحم��ود، ورئي���س جمل���س الق�س��اء االأعل��ى ورئي���س 

حمكمة التمييز فايق زيدان لك�سف الذمم املالية".
وتابع التقرير ان "18 من اأ�سل 23 رئي�س هيئة وجهة 
غ��ر مرتبط��ة بوزارة ومن ه��م بدرجة وزي��ر، اأف�سحوا 
ع��ن ذممهم، كما ك�سف��ت النزاهة ع��ن "ا�ستجابة 5 من 
اأ�س��ل 15 حمافظًا للك�س��ف، وهم حمافظ كربالء عقيل 
الطريح��ي، وحمافظ كركوك جنم الدين كرمي، وحمافظ 
بغ��داد ال�سابق عل��ي التميم��ي، وحمافظ املثن��ى فالح 
الزي��ادي، وحماف��ظ النج��ف ل��وؤي اليا���ري"، م�سرة 

اىل "ا�ستجاب��ة 3 م��ن اأ�س��ل 15 من روؤ�س��اء املجال�س 
املحلية وه��م، رئي�س جمل�س حمافظ��ة الديوانية جبر 
اجلب��وري، ورئي�س جمل�س ذي قار حمي��د نعيم الغزي، 

ورئي�س جمل�س حمافظة مي�سان منذر رحيم خلف".
ع�سو جلنة العالقات اخلارجية النيابية مثال االلو�سي 
ب��ني يف ت�ريح �سحفي ان  الكث��ر من ال�سيا�سيني مل 
تتم حما�سبتهم ب�ساأن ذممهم املالية منذ عام 2003 ، 
يف حني اكد ان هيئة النزاهة مل ت�ستدعي اي اأحد منهم .
وقال االلو�سي ، ان " الكثر من ال�سيا�سيني "امل�سوؤولني" 
مل تتم حما�سبتهم ب�ساأن عدم الك�سف عن ذممهم املالية 

من��ذ ع��ام 2003 وحت��ى االن " ، م�ست��دركا " وال�سبب 
يف ع��دم حما�سبتهم يرجع اىل ك��ون العملية ال�سيا�سية 

توافقية ُتقر من قبل هوؤالء ال�سا�سة ".
وا�ساف ع�سو جلنة العالق��ات اخلارجية النيابية ، ان 
" اغلب ممتلكات ال�سيا�سيني م�سجلة باأ�سماء احد افراد 
عوائله��م " ، موؤكدا يف الوقت نف�س��ه ان " هيئة النزاهة 

مل ت�ستدعي اي واحد منهم ".
ي�س��ار اىل ان "هيئة النزاهة اك��دت ،يف وقت �سابق، ان 
واج��ب االإف�ساح عن الذمم املالية يعزز من ثقة ال�سعب 
العراقي باحلكومة عرب ال��زام امل�سوؤولني بالك�سف عما 

بذمتهم املالية واطالعهم ابن��اء ال�سعب على اأن�سطتهم 
اخلارجية وا�ستثماراتهم وموجداتهم ومنافعهم م�سدداً 
على ان" املمتنعني عن ك�سف ذممهم املالية ال ُت�رف 

لهم اي م�ستحقات او ت�سهيالت".
بدوره��ا حّملت اللجن��ة املالية النيابي��ة هيئة النزاهة 
م�سوؤولي��ة عرقل��ة اإج��راءات الك�سف عن ال��ذمم املالية 
واأع�س��اء  بامل�سوؤول��ني  واخلا�س��ة  املا�سي��ة  لل�سن��ة 

الربملان والدرجات اخلا�سة. 
وق��ال مق��رر اللجن��ة اأحم��د حم��ه ر�سي��د اإن االإجراءات 
اأخ��رت  النزاه��ة  هيئ��ة  قب��ِل  م��ن  املتبع��ة  اجلدي��دة 

عملي��ة ك�سف ال��ذمم املالي��ة لل�سنة املا�سي��ة اخلا�سة 
الربمل��ان  واأع�س��اء  وال��وزراء  الث��الث  بالرئا�س��ات 
والدرجات اخلا�سة، م�سيفا اأن النظام القدمي ال يتطلب 
اأرف��اق وثائ��ق با�ستمارة ك�سف الذمة ب�س��اأن ما ميلكه 
النائب خالل العام املايل الواحد.وبني ر�سيد اأن النظام 
اجلديد املتبع بعملي��ة ك�سف الذمم يتكون من ا�ستمارة 
الكرتونية حتوي �ست �سفحات ومتالأ با�ستخدام اأجهزة 
احلا�سوب �ريط��ة اإرفاق وثائق ر�سمية يف كل �سفحة 
يف اال�ستمارة والتي تت�سم��ن امتالك النائب اأو الوزير 

عقاراً �سكنيًا اأو �ركة اأو اأموااًل وغرها.

عصابات تابعة لـ"كتلة برلمانية" تبيع أراضي الدولة في بغداد.. األهالي يستنجدون بالعبادي واألجهزة األمنية تطالب بالحماية !! 

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

 Wed.14 Jun. 2017 issue 366 االربعاء  14 حزيران 2017 العدد

عدم احترام الوقت ..
ظاهرة ال نستطيع التخلص منها

ماسة : هدفي أن أعكس جمال 
المرأة المحجبة بشكل محتشم 

05060910

بغ��داد - خا�س : اكد �سهود عيان يف اط��راف العا�سمة بغداد ا�ستيالء ع�سابات م�سلحة 
يدعمه��ا برملانيون تابعون جله��ة �سيا�سية نافذة باال�ستيالء على ارا�سي الدولة وبيعها 
عل��ى انه��ا ارا�س �سكنية ب�سعر 30 ملي��ون دينار لكل مئة مرت مرب��ع. وا�ساف ال�سهود من 
اه��ايل منطق��ة العبيدي والكمالي��ة والبلديات ان ه��ذه العملية تتم منذ اع��وام وان �سخ�سيات 
نافذة يف الربملان تدعم وحتمي تلك الع�سابات التي ت�ستبيح امالك الدولة من دون رادع . وكان 
رئي���س جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة بغداد علي جا�س��م احلميداوي اكد، ان امانة بغداد عاجزة 
ع��ن و�سع ح��د للتجاوزات على االرا�سي التابعة للدولة يف بع�س مناطق العا�سمة الفتا النظر اىل ان" 
مالكاتن��ا ال ت�ستطيع الوقوف بوجه هذه الع�سابات التي حتاول اال�ستيالء على ممتلكات الدولة . وا�ساف 
ان" اكرث من اجتماع عقد مع امانة بغداد ناق�سنا فيه التجاوزات يف حي الرئا�سة ومنطقة غاز وارث والبالغة 
اك��رث م��ن 400 دومن ،ولكن االمان��ة عاجزة عن احلل .واو�س��ح ان "هذا التجاوز منذ 3 اأ�سه��ر يجري امام مراأى 

وم�سمع كل االجهزة املعنية املوجودة هناك من قيادة عمليات بغداد ،والدوائر احلكومية واالمانة" .

بع��د م��رور ثالث��ة اع��وام عل��ى تاأ�سي���س احل�س��د ال�سعب��ي، متكن��ت 
ه��ذه القوات م��ن امل�ساهم��ة يف حترير اغل��ب املناط��ق التي كانت 
خا�سع��ة ل�سيط��رة تنظي��م داع�س االرهاب��ي،اال انه��ا مازالت تعاين 
عراقي��ل اقليمي��ة وداخلي��ة، االمر ال��ذي دفع املرجعي��ة الدينية اىل 
دع��وة احلكومة التخاذ خط��وات جادة لتح�س��ني وجودها وحقوق 

منت�سبيها.
فف��ي 13 حزي��ران 2014 ، اطل��ق املرج��ع الدين��ي االعل��ى ال�سي��د 
عل��ي ال�سي�ستاين فتوى اجلهاد الكفائ��ي ، بعداجتياح  تنظيم داع�س 
االرهاب��ي ارا�سي وا�سعة من نينوى و�سالح الدين واالنبار،لتنبثق 
يف ذلك اليوم قوة �سعبي��ة حتت م�سمى “احل�سد ال�سعبي” ا�ستطاعت 

ان توقف التمدد االرهابي وابعاد اخلطر عن العا�سمة بغداد.
وا�س��اد ع��دد م��ن الن��واب وال�سيا�سي��ني بفت��وى اجله��اد الكفائ��ي ، 
موؤكدي��ن انها انقذت العراقيني وو�سعت ح��داً للتمدد االرهابي، يف 
ح��ني طالب��وا مبواجه��ة التحري�س االقليم��ي لدول اخللي��ج وتركيا 
لت�سوي��ه �س��ورة احل�س��د يف حماول��ة النه��اء وج��ودة كق��وة رديفة 

للجي�س العراقي .
واأته��م النائ��ب عن ائتالف دولة القانون جا�س��م حممد جعفر الدول 
املج��اورة واالقليمي��ة مبحاول��ة تاألي��ب ال��راأي العام ونق��ل �سورة 
غ��ر �سحيحة عن قوات احل�سد ال�سعبي م��ن اجل حتجيم دورها يف 

معارك حترير مدينة املو�سل.
جعف��ر " اأكد ان ال�سعودية وقطر وتركي��ا لعبت دورا رئي�سيا يف نقل 
�س��ورة م�سوهه ومغلوطة عن احل�سد ال�سعبي وزعمت ان هذه القوات 
تنتهك حق��وق االن�سان وتقاتل ال�سباب طائفية يف معركة املو�سل 
، مبين��ا ان رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي ي��درك حج��م املوؤامرة 
والتحدي��ات اخلارجي��ة والداخلي��ة �س��د احل�س��د ال�سعب��ي وه��ذا ما 

او�سحه متاما لالدارة االمركية خالل زيارته اىل وا�سنطن.
وا�س��اف ان هنالك اطرافا "مل ي�سمها" حتاول اال�ساءة للعبادي من 

خالل الرتويج باأن رئي�س الوزراء اتفق مع الرئي�س االمركي دونالد 
ترام��ب عل��ى هيكلة احل�س��د ال�سعبي وانه��اء دوره يف م��ا تبقى من 
معرك��ة املو�سل ، م�س��را اىل ان هذه االحادي��ث عارية عن ال�سحة 
كون العبادي ا�ساد بقوة ودور احل�سد يف جميع املعارك �سد داع�س 

االجرامي.
ب��دوره اك��د م�س��در مق��رب م��ن املرجعي��ة الديني��ة للجورن��ال ان 
املرجعي��ة ال ني��ة له��ا يف انه��اء دور احل�س��د لكنها اوكل��ت املهمة 
للحكومة العراقية وما ترتئيه ح�سب احلال، داعية اىل و�سع خطوات 
لتح�س��ني افراده وعدم غبنهم حقوقه��م يف ظل الت�سحيات الكبرة 
التي قدموها.  وا�س��اف ان فتوى املرجعية وا�سحة وال حتتاج اىل 
تف�س��ر فاحل�س��د ال�سعبي بات قوة حتمي الع��راق وما يقال عنها يف 

اخلارج امر مرفو�س النها ت�سم كل الطوائف القوميات العراقية.
ب��دوره قال املحلل ال�سيا�س��ي ،عماد هادي عل��و، ل�"اجلورنال " اإن 
اال�سته��داف الذي يتعر���س له احل�سد ال�سعبي يدخ��ل اي�سا يف اطار 
ال�راع االقليمي على النفوذ وامل�سالح وعلى الهيمنة على املنطقة 
واأ�س��اف " ان ت�ريحات االطراف االقليمي��ة املت�سارعة وخا�سة 
دول اخللي��ج ،باال�ساف��ة اىل التطلع��ات االيراني��ة يف الهيمنة على 
املنطق��ة تدرج �سم��ن اأط��ار اال�ستح��واذ االقليمي، كم��ا ان الداخل 
العراق��ي فيه الكثر من ال�راعات بني القوى ال�سيا�سية التي دائما 
ما تبحث عن راع اقليمي يكون متناغمًا مع ت�ريحاتها ومواقفها.
واأك��د ، اأن "�سحي��ة ه��ذه ال�راعات ه��م ابناء ال�سع��ب العراقي من 
الذين هبوا للدفاع عن العراق متمثال بقوات احل�سد ال�سعبي ، م�سددا 
على �رورة خلق توعية وتو�سيح ل�سورة احل�سد ودوره يف الدفاع 

عن العراق بعيدا عن اي بعد طائفي او مذهبي
يف االجت��اه ذاته يقول النائب عن ائتالف دولة القانون عبد ال�سالم 
املالك��ي، ان “احل�سد ال�سعبي متكن من حتقيق منجز مهم اىل جانب 
القوات االمنية ويجب على احلكومة العراقية ان�سافه وعدم التخلي 

عنه”.
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قال وكي��ل وزارة الثقافة جابر اجلابري٬ ان الوزارة 
تع��اين وج��ود ا�سخا���س يدي��رون ال��وزارة ه��م من 
اأع�س��اء حزب البعث املنح��ل٬ واأن االخطر هو وجود 
اب��ن وزي��ر مالي��ة داع�س ال��ذي يعمل موظف��ا داخل 

وزارة الثقافة.
واك��د اجلابري "تعبت من كرثة م��ا ار�سلت وحتدثت 
عن هذا االمر اخلطر"٬ ومل يف�سح عن ا�سم ال�سخ�س 
املعني٬ ت��اركا االأمر اىل االجه��زة االمنية اإن كانت 

الت�ريح��ات٬  تل��ك  عل��ى  باالأمر،وبن��اًء  مهتم��ة 
طال��ب النائب حي��در املوىل االمن الوطن��ي العراقي 
واال�ستخب��ارات العراقي��ة بفتح ملف��ات الف�ساد التي 
���رح به��ا الوكي��ل٬ وت�سكي��ل جلن��ة م��ن امل�ساءلة 
والعدالة الإعادة فتح ملفات الوزارة٬ كما طرح اأي�سا 
ا�ست�سافة وزير الثقافة مل�ساءلته حول �ر الف�سل يف 
ادارة الوزارة من جهته ك�سف م�سدر مطلع يف وزارة 
الثقاف��ة٬ اأن "جهاز املخاب��رات وا�ستخبارات وزارة 
الداخلي��ة٬ �رع��ا بالتحقيق فع��ال يف االأمر٬ وار�سال 

عنا�ر من قبلهما ملتابعته"

طال��ب ع�سو اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة 
االنب��ار، اأم���س الثالثاء، احلكوم��ة املركزية يف 
بغ��داد واملنظمات الدولي��ة بالك�سف عن م�سر 
600 مفقود من اهايل ق�ساء ال�سقالوية الذين 
فقدوا خ��الل معارك تطهرها من تنظيم داع�س 

االرهابي قبل عاما تقريبا . 
وق��ال راج��ع ب��ركات العي�س��اوي يف ت�ري��ح 
خ�س به )اجلورنال(، ان" اكرث من 600 مفقود 
م��ن املدني��ني م��ن اه��ايل ال�سقالوي��ة �سمايل 
الفلوج��ة فق��دوا خ��الل مع��ارك تطهره��ا م��ن 
عنا���ر تنظي��م داع�س االرهابي قب��ل اكرث من 

ع��ام تقريبا ومل يع��رف م�س��ر املفقودين منذ 
تل��ك املدة".وا�س��اف ان" جمل���س االنب��ار وكل 
االط��راف احلكومي��ة وال�سيا�سي��ة والع�سائري��ة 
الدولي��ة  واملنظم��ات  بغ��داد  حكوم��ة  تطال��ب 
مبعرف��ة م�س��ر املفقودي��ن على الرغ��م من ان 
عملي��ة فقدانهم مت��ت بعد حتريرها م��ن تنظيم 

داع�س االرهابي".
االنب��ار  حكوم��ة  ان"  اىل  العي�س��اوي  وا�س��ار 
طالب��ت ونا�سدت خالل امل��دة املا�سية اجلهات 
احلكومي��ة بفتح حتقي��ق مو�س��ع ملعرفة م�سر 
املفقودي��ن م��ن اه��ايل ال�سقالوي��ة و�سيط��رة 
ال��رزازة، ما يتطل��ب التحقيق العاج��ل والك�سف 

عن م�سر املفقودين من اهايل االنبار".

ك�سف��ت كتلة االح��رار الربملانية عن القوى ال�سيا�سي��ة املن�سوية يف كتلة 
ال�س��در العابرة للطائفية .وقال ع�س��و الكتلة حاكم الزاملي ل�"اجلورنال" 
ان هن��اك الكث��ر من الكتل والق��وى ال�سيا�سي��ة اكدت وقوفه��ا اىل جانب 
م���روع الكتلة العابرة للطائفية منها ائت��الف الوطنية والتحالف املدين 
والكثر من القوى ال�سغرة املمثلة ملختلف القوميات واملذاهب العراقية 
امل�سارك��ة يف العملي��ة ال�سيا�سي��ة  .وا�ساف ،ان" الكثر م��ن ال�سخ�سيات 
دع��ت اىل م���روع عاب��ر للطائفي��ة ومل تطب��ق ذل��ك عل��ى ار���س الواق��ع 
با�ستثن��اء زعي��م التي��ار ال�سدري مقت��دى ال�سدر الذي دع��ا اىل اال�سالح 
وتبناه كم�روع �سيا�سي وطالب بالكتلة العابرة للطائفية وقدمها للقوى 

ال�سيا�سي��ة باال�ساف��ة اىل ان القوة الوحيدة بني الق��وى ال�سيا�سية التي ال 
متلك يف الوقت الراهن اي وزير يف احلكومة احلالية".

ويف اط��ار التح��ركات ال�سيا�سي��ة ك�س��ف رئي���س جمل���س الن��واب �سلي��م 
اجلب��وري٬ ع��ن وج��ود "تن�سيق عال" مع نائ��ب رئي���س اجلمهورية نوري 
املالك��ي حت�س��را لالنتخاب��ات املقبل��ة٬ موؤك��دا اأن ذلك التن�سي��ق القائم 
مل ي��رق اىل م�ست��وى "حتال��ف". وق��ال اجلب��وري يف ح��وار م��ع �سحيفة 
"االأخب��ار" اللبنانية٬ اإنه "ب��داأ التوا�سل مع خمتل��ف االأطياف والفرقاء 
ال�سيا�سيني٬ بدءاً من رئي�س الوزراء اإىل قيادات ال�سف االأّول كزعيم التّيار 
ال�س��دري مقت��دى ال�سدر٬ وغرهم��ا". واأ�س��اف اجلب��وري٬ اأن "التن�سيق 
العايل الذي مل ير َق اإىل م�ستوى حتالف٬ قائم مع نائب رئي�س اجلمهورية 
ن��وري املالكي"٬ م�س��را اإىل اأن "التحالف��ات االنتخابي��ة اأو ال�سيا�سية مل 

حت�س��م بع��د الأنه��ا مرهونة باإق��رار قان��ون االنتخابات". م��ن جهته حذر 
التحال��ف الكرد�ستاين، م��ن م�ساكل �سيا�سية ال حتم��د عقباها عند ت�سكيل 
حكوم��ة االغلبية بع��د نتائ��ج االنتخاب��ات الربملانية املقبل��ة، موؤكدا ان 
م�روع االغلبية �سين�سف جميع التوافقات ال�سيا�سية وامل�ساحلات. وقال 
النائب عن التحالف عبد العزيز ح�سن ل� »اجلورنال نيوز«، ان "احلكومات 
ال�سابق��ة مل تطبق التواف��ق ال�سيا�سي مبعناه احلقيق��ي ومب�سمونه الفعلي 
وامن��ا ب�سورة �سكلية وا�سمية، ولكن يف حال تطبيق التوافق على م�ستوى 
املكون��ات ال�سيا�سي��ة ف�سيت��م انهاء جميع االزم��ات التي يعي�سه��ا البلد".
وا�س��اف ان "م���روع االغلبية الذي تدعو اليه بع���س الكتل ال�سيا�سية مل 
يك��ن حال جذريا لالزم��ة ال�سيا�سي��ة يف البلد وامنا �سيعق��د امل�ساكل فيه، 

و�سنقف بال�سد منه".

بغ��داد  مناط��ق  خمتل��ف  يف  املواطن��ون  فوج��ىء 
بت�سلمه��م عبوة زيت واحدة لكل ف��رد يف اطار ح�سة 
�سه��ر رم�سان التي وع��دت وزارة التجارة باأن تكون 
كامل��ة وممي��زة ابتهاج��ا بحل��ول ال�سه��ر الف�سي��ل.
وكعادته��ا  التج��ارة  وازارة  ان  اك��دوا  املواطن��ون 
التمويني��ة  "حل�س��ت" وعوده��ا، وتراجع��ت احل�س��ة 
للمواط��ن لت�س��ل اىل عبوة زي��ت واح��دة فقط.واكدوا 
ان ت�ريح��ات الوزارة ذهب��ت ادراج الرياح متهمني 
اإياه��ا بالف�ساد والتقاع�س وه��ي متالزمة عرفت بها 
ال��وزارة ومراكزه��ا التموينية ط��وال االعوام االربعة 
ع���ر املا�سي��ة .  وكان��ت وزارة التج��ارة، تراجع��ت 
لتعل��ن اإن مفردات البطاق��ة التموينية ل�سهر رم�سان 
املب��ارك �ستقت�ر على الطح��ني والرز وال�سكر وزيت 
الطع��ام بعدم��ا وع��دت بح�س��ة كاملة .وق��ال املدير 
الع��ام لل�رك��ة العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائية يف 

ال��وزارة قا�سم حمود من�س��ور اإن االأزمة املالية األقت 
بظاللها على عمل وزارة التجارة ما ادى اإىل �سعوبة 
توفر مواد غذائي��ة اإ�سافية �سمن احل�سة التموينية 
ل�سه��ر رم�س��ان املب��ارك حي��ث اقت�رت عل��ى مواد 
الطحني وال��رز وال�سكر وزي��ت الطعام.وا�سار من�سور 
اىل ان ال��وزارة جادة بتوف��ر تلك املواد خالل ال�سهر 
الف�سي��ل لقط��ع الطري��ق اأم��ام بع���س التج��ار الذين 
ي�ستثمرون ذلك ال�سهر لرفع اأ�سعار ب�ساعتهم ومن ثم 

اإثقال كاهل املواطن العراقي.
م��ن جانب اخر اأعلنت ال�رك��ة العامة لتجارة املواد 
الغذائي��ة يف املو�س��ل -والتابعة ل��وزارة التجارة- 
ع��ن جتهي��ز املناط��ق امل�ستع��ادة باأمي��ن املو�س��ل 
مبف��ردات البطاقة التمويني��ة. واأكد م�سدر حملي من 
داخل املدينة، اأن موافقة الوزارة ح�سلت على جتهيز 
ا  اأمين املو�سل مبفردات البطاقة التموينية، خ�سو�سً
ونحن يف �سهر رم�سان، واملواطن بحاجة اإىل املواد 

الغذائية. 

في الذكرى الثالثة لتأسيسه 

الحشد الشعبي.. سعي إقليمي إلنهاء وجوده وخطوات حكومية لتحصينه بتأييد المرجعية

األكراد متخوفون من سيناريو األغلبية والكتل العابرة للطائفية والتحالفات الخفية تتحرك البتالع الشارع 

بعد وعود التجارة بحصة كاملة خالل شهر رمضان.. مواطنون: لم نتسلم سوى "بطل" زيت واحد للفرد !!

وكيلها يعترف: ابن "وزير مالية داعش" موظف 
على المالك والجهات االستخبارية تحقق 

حملوا ذنبهم في عنق الحكومة.. مصير 600 مفقود 
من أهالي الصقالوية مازال مجهوال!!

بغداد- خاص

بغداد- حسين فالح

بغداد ـ خاص

األنبار- عمر الدليمي

بغداد -خاص

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

اتحاد الكرة قلق من مباراة
األساطير والشباب

من أين لك هذا؟.. 299 نائبًا وعشرة محافظين و12 رئيس مجلس محافظة ووزراء يتهربون من كشف ذممهم المالية 

دوائر متخمة بموظفين 
يتعاملون بعصا البيروقراطية 

ً
ّ


