
طالبضضت جلنضضة "حقضضوق االن�سضضان" النيابيضضة، ب�ضضرورة 
ال�سلمضضي بضضن املكونضضات يف مدينضضة  التعاي�ضضش  اعضضادة 
املو�سل، بعدما خلفه تنظيم داع�ش االرهابي من خراب 
وتدمضضر يف املدينة.وقال ع�سضضو اللجنة النائب جوزيف 
�سليضضوا  لض»اجلورنال «، اإن "هنضضاك رغبة كبرة من قبل 
اهضضايل مدينة املو�سضضل يف العضضودة اىل حمافظة نينوى 
وتوابعهضضا"، الفتضضًا النظر اىل ان "املو�سضضل تعاين تدمراً 

تامًا للبنى التحتية". 

واو�سضضح اأن "الدمضضار تعضضدى البنضضى التحتيضضة اىل البنضضى 
الفوقيضضة وهي عالقضضات ابنضضاء املكونات فيمضضا بينهم"، 
م�سضضرا اىل ان "الثقضضة تضضكاد تكضضون منعدمضضة بضضن هضضذه 
املكونضضات". واأ�سضضار اىل، اأن "الو�سضضع �سعضضب جضضدا يف 
مدينة املو�سضضل وبحاجة اىل ترميم العالقات بن ابناء 
املدينضضة واال �سضضوف ت�ستمضضر املعانضضاة وال ميكضضن عضضودة 
الطماأنينة اإىل النفو�ش كال�سابق".وت�سم مدينة املو�سل 
طوائضضف متعددة منها امل�سلمضضون وامل�سيحيون واالأكراد 

والرتكمان وال�سبك. 
اىل ذلضضك اأكد عدد من املهتمن بال�ساأن االمني، اأن "طي 

�سفحضضة داع�ضضش يف املو�سضضل وبقيضضة املناطضضق املحررة 
يتطلضضب خططضضًا حمكمضضة وتعضضاون اهايل تلضضك املدن مع 

القوات االمنية ل�سمان عدم عودة داع�ش مرة اخرى". 
وقضضال املتحدث با�سضضم وزارة الدفضضاع العراقيضضة العميد، 
حممضضد اخل�ضضري، يف ت�ريضضح لض»اجلورنال نيضضوز«، اإن 
"القضضوات االمنية مل�ست تعاونضضًا منقطع النظر من قبل 
اهايل املو�سل للقوات االمنية على مالحقة االرهابين 
ومالحقة اخلاليا النائمة التي توجد يف بع�ش االحياء".
واأ�سضضاف، اأن "كل الطضضرق مفتوحضضة ل�سمضضان االإحضضكام 
علضضى داع�ش، معلنا انه �ستجري عمليضضات تفتي�ش وا�سعة 

وحتقضضق مضضن هويضضة بع�ضضش مناطضضق ال�ساحضضل االميضضن". 
واأكضضد اخل�ضضري، اأن "التح�سن موجضضود داخل املناطق 
وعلضضى احلدود االداريضضة ملدينة املو�سضضل"، م�ستدركا ان 
"االعتمضضاد االول واالهضضم بالن�سبضضة للقضضوات االمنية هو 
م�ساعضضدة اهضضايل املو�سضضل واالحيضضاء ال�سعبيضضة اأنف�سهضضم 

وف�سحهم لتوقيتات وعمليات داع�ش". 
ولفضضت امل�سضضوؤول يف وزارة الدفاع االنتبضضاه اىل اأن " يف 
املو�سضضل اختلفضضت اال�سرتاتيجيضضة عمضضا كانضضت عليه يف 
املناطضضق االخضضرى من حيث اأن "املخضضر ال�ري" ا�سبح 
"علنيضضًا" يف املو�سضضل وهي تعد نقطضضة حتول تدل على 

انتهضضاء داع�ضضش يف املو�سضضل وزوال حاجز اخلضضوف عند 
اهضضايل املدينضضة ".  كمضضا ا�سضضار اىل ان "�سضضكان املو�سضضل 
ا�ستفادوا من جتربة داع�ش وايقنوا انها جمرد ع�سابات 
ال ميكن ان تقيم ال دولة وال موؤ�س�سة وان الظلم والطغيان 
يغزوهضضا ويغضضزو افكارها املتخلفة ، لضضذا نرى النا�ش يف 
املو�سضضل مندفعضضن يف هذا االجتاه بضضل ان احياًء كاملة 
ت�سضضر اىل ارهابي معن واىل �سكنه وعالقته، وهل اهله 
متورطضضون معضضه يف االرهضضاب ام ال وهضضذا يعضضد �سالحضضًا 
جديضضداً ت�ستخدمه القوات االمنية يف �سبيل عودة �ريعة 
لال�ستقضضرار واالمضضن يف مدينضضة املو�سضضل".  اأمضضا اخلبضضر 

االمني واملحلل اال�سرتاتيجي ، معتز حميي ، فقد اأكد اأن " 
العمل االمني يف العراق بحاجة اىل و�سع ا�سرتاتيجيات 
جديدة ولي�ست كال�سيكية، خا�سة يف املناطق احلدودية 
واملدن القريبة من احلدود".  واأ�ساف اخلبر االمني يف 
ت�ريح لض»اجلورنال نيضضوز« ان "الدواع�ش لديهم القدرة 
على الرجضضوع، خ�سو�سا يف املناطق ال�سحروية ، الفتًا 
االنتبضضاه اىل ان على القوات االمنيضضة ان تكون لها نظرة 
جديدة خ�سو�سا بعد حترير الفلوجة وهذه الروؤية ت�ستند 
اىل تغيضضر اخلطط الع�سكريضضة ح�سب املكان والزمان ورد 

الفعل املوجود لدى الدواع�ش.
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االثنن  الهاليل  ابت�سام  الوطني  التحالف  عن  النائبة  اتهمت   : خ�سر  هيفاء  بغداد- 
مع  الوحيدة  املفتوحة  "احلدود  اأن،  موؤكدة  العراقية  االآثار  بتهريب  كرد�ستان  اإقليم 
املو�سل هي حدود كرد�ستان فقط وهو ما يعني ان مافيات كوردية قامت بتهريبها بعد 
تنظيم  "منذ دخول  اجلورنال  لض  الهاليل يف حديث  وقالت  االرهابي"،  التنظيم  من  �رائها 
قت " مطالبة  اللجان  داع�ش قبل ثالث �سنوات وحتى االآن الكثر من اآثار العراق اندثرت و�ررُ
املخت�سة يف الرملان ووزير الثقافة بت�ريع قوانن للحفاظ عليها وفر�ش حماية امنية �سديدة" .
اأخرى تدفع  االآثار يف االقليم واإمنا تقوم بتهريبها اىل دول  "اأربيل ال حتتفظ بهذه  اأن  وا�سارت اىل 

ثمنها مثل فرن�سا واملانيا اللتن متلكان متاحف خا�سة باالآثار ."
بدوره ك�سف م�سدر مقرب من احل�سد ال�سعبي االثنن، عن تهريب مئات القطع من االثار واملخطوطات من 
حمافظة نينوى عر اإقليم كرد�ستان اىل اإ�رائيل، م�سرا اىل ان” �ساحنات اإ�رائيلية “دخلت االر�سي العراقية 

عر اإالقليم وا�ستولت على اثار وخمطوطات تقدر مبالين الدوالرات خالل �سيطرة تنظيم داع�ش على املو�سل.

م�سددة  توجيهات  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  اعلن  بينما 
والتجارية  االقت�سادية  بامل�ساريع  العمل  من  تياره  اع�ساء  مبنع 
م�سوؤولية  ال�سيا�سية  الكتل  النيابية  االحرار  كتلة  ،حملت  احلكومية 
وابواب رزق لالحزاب" والعراق  "حمال عطارة  اىل  الوزارات  حتول 
الدولة،  موؤ�س�سات  يف  التجارية  التعامالت  لكرثة  "اقطاعيات"  اىل 
حقيقية  خطوة  التوجيه  هضضذا  �سيا�سيون  حمللون  عضضّد  وقضضت  ويف 
باجتاه اال�سالح بعد معلومات عن جتاوزات يف املوؤانئ واملطارات 
عن  النواب  جمل�ش  ع�سو  وقضضال  الضضدولضضة.  ارا�سي  على  واال�ستيالء 
ال�سيا�سية تتحمل  "الكتل  لض"اجلورنال ان  كتلة االحرار علي �سويلية 
لها  والف�ساد  للرزق  وابضضواب  "حمال  اىل  الضضوزارات  حتول  م�سوؤولية 
،وا�سفًا  وابنائه  العراق  خدمة  ابضضواب  احد  اىل  حتولها  من  "بدال 
بتلك  اخلا�سة  االقت�سادية  التعامالت  ب�سبب  "قربة"  اىل  حتوله 
ال�سيد  "�سماحة  ان  �سويلية  واأ�ساف  الدولة.  موؤ�س�سات  الكيانات يف 
باالمور  التعامل  منعه  تاأكيد  كرر  االخر  بيانه  ال�سدر"يف  مقتدى 
اىل  ا�سافة  ال�سيا�سية،  املفا�سل  جميع  يف  الدولة  مع  االقت�سادية 
ان  موؤكداً  للتيار"،  الع�سكري  اجلناح  ال�سالم  و�رايا  اخلا�ش  مكتبه 
تكرار �سماحته جاء للحد من الف�ساد. وتابع ان مبداأ ال�سدر وخطوته 
الضضدورة  يف  م�ست�ريًا  كان  ان  بعد  الف�ساد  مبحاربة  تكون  االوىل 
التمثيل  كان  ان  الرملان،بعد  قبل  من  �رعي  توجه  وله  املا�سية 
الوزراء لكل الكيانات دون ا�ستثناء،يف حن اختلف العمل يف الدورة 
وزراء  �سحب  على  �سماحته  اقدم  ان  بعد  بض"�رب" الف�ساد  احلالية 
كتلة االحرار من احلكومة وا�ستبدالهم ب�سخ�سيات تكنوقراط،�ساربًا 
زعيم  دعا  الذي  االعرجي  بهاء  ال�سابق  الوزراء  رئي�ش  بنائب  املثل 
التيار ال�سدري اىل تقدمي ال�سكاوى �سده يف حال وجود اي م�سكلة 

تتعلق به. 
يف ال�سياق ذاته ك�سف م�سدر مقرب من التيار ال�سدري ان �سكاوى 
التيار  ا�سم  ي�ستخدمون  انا�ش  عن  ال�سدر  مقتدى  اىل  و�سلت  عديدة 

دفع  ما  وهذا  اخرى  واطضضراف  احلكومة  مع  م�ساريع  يف  لال�ستثمار 
ال�سدر اىل منع التعامالت التجارية احلكومية .

واملناف�سن  املعار�سن  "اغلب  ان  نيوز  للجورنال  امل�سدر  وقال 
باحلكومة  م�سارك  بانه  التيار  اىل  اتهام  يوجهون  ال�سدري  للتيار 
مع  ا�ستثمارات  الضضوزراء  ولدى  الدولة  يف  وزارات  توليه  خالل  من 
احلكومة ". وبن ان "التيار ال�سدري لي�ست لديه م�ساريع ا�ستثمارية 
ومنع  بتحرمي  بيانه  ال�سدر  مقتدى  ال�سيد  ا�سدار  بعد  الدولة  مع 
اال�سرتاك بهذه امل�ساريع حتى ال يقال ان لدى التيار يد فا�سدة يف 
الدولة وت�ستفيد من اال�ستثمار معها ".موؤكدا ان "�سكاوى و�سلت اىل 
ال�سدر عن ا�سخا�ش ي�ستخدمون ا�سم التيار ال�سدري يف ا�ستثمارهم 
".م�سرا  اال�سخا�ش  للتحقق من هوؤالء  ت�سكيل جلنة  الدولة ومت  مع 
ا�سخا�ش  وجضضود  عن  مقتدى  ال�سيد  اىل  و�سلت  "معلومات  ان  اىل 
واللجنة  التيار  با�سم  الب�رة  ميناء  ا�ستثمارات  يف  م�ساركن 
 ." اإن وجدت  امل�ساريع  امليناء اليقاف هذه  اىل  توجهت  التحقيقية 
واو�سح امل�سدر ان "�سخ�سيات وهمية ال تنتمي للتيار تنتحل �سفة 
قربها منه وانتمائها اليه واحلكومة بعيدة عن حما�سبة هوؤالء". لكن 
املحلل ال�سيا�سي قا�سم حممد يرى ان ال�سيد ال�سدر رمبا قد اكت�سف 
اأياد يف املوانئ العراقية  ان بع�سا من الذين ينتمون لتياره لديهم 
والو�سع  العراقية  املوانئ  بعمل  ومتدخلن  فا�سدين  يكونون  وقد 
االقت�سادي وهذا االمر جعله يعمد اىل اإ�سدار بيان الإيقاف اجلميع 
ومنع تدخل اي �سخ�ش يدعي انه تابع للتيار ال�سدري يف املوانئ 
انهم  يدعون  او  ينتمون  الذين  من  البع�ش  ان  م�سيفا  واملنافذ. 
تابعون للتيار ال�سدري ي�ستغلون هذا العنوان لل�سيطرة على املنافذ 
يعمدون  وقد  ال�سمالية  واملوانئ  و�سفوان  ال�سالمچة  يف  احلدودية 
ال�ساحنات وحتى من اع�ساء احلكومة املحلية  اأموال من  اىل اخذ 
ال�سدري ورمبا لديهم تلكوؤ يف متابعة هذا االمر،  للتيار  التابعن 
وال ي�ستبعد ان بع�سهم لديه علم، واملجامالت وامل�سالح ال�سخ�سية 

هي الطاغية احيانًا. 
التتمة يف ال�صفحة 2

حضضذر احتاد القضضوى الوطنيضضة االثنضضن، من خطر 
عضضودة تنظيضضم داع�ضضش االإرهابضضي اىل حمافظضضة 
ديضضاىل، الفتضضًا النظضضر اىل ان "التنظيضضم االإرهابي 
ي�ستغضضل منازل النازحن لتنفيضضذ اعمال اإرهابية 

يف املحافظة. "
وقضضال النائب عن احتاد القضضوى رعد الدهلكي يف 
ت�ريح لضضض »اجلورنال« اإن" خطضضر تنظيم داع�ش 
االإرهابي يدهم امن حمافظة دياىل ب�سبب رف�ش 

جهات حكومية عضضودة النازحن و�سحب القوات 
الع�سكرية من املحافظضضة .واأ�سار اىل ان"التنظيم 
املهجريضضن  م�ساكضضن  مضضن  يتخضضذ  االإرهابضضي 
والنازحن مضضالذاً اآمنًا لتنفيضضذ هجمات اإرهابية 
يف املحافظضضة ". وبن الدهلكي وهو رئي�ش جلنة 
املهجريضضن النيابية ان "ن�سبضضة اال�ر التي عادت 
اىل املحافظضضة تبلغ 54 % فقط، واال�ر االخرى 
مت منعها بدواع امنية و�سيا�سية"، مطالبًا رئي�ش 
الضضوزراء باإعضضادة جميضضع النازحضضن مل�سضضك تلضضك 
االأرا�سي وحمايتها من تنظيم داع�ش االإرهابي . 

طالضضب حمافضضظ ذي قار يحيى النا�ضضري ٬ احلكومة 
املركزيضضة بو�سع خطة وا�سحضضة الإعمار املحافظات 
ظفضضت  ورُ امكانياتهضضا  جميضضع  ان  موؤكضضدا  اجلنوبيضضة٬ 
لتحريضضر املو�سل ما ت�سبب يف اإيقاف حركة االعمار 

ونق�ش يف م�ساريع البنى التحتية.
وقضضال يحيضضى النا�ضضري يف بيضضان ان "املحافظات 
كل  َوظفضضت  قضضار  ذي  وباخل�سو�ضضش  اجلنوبيضضة 
امكانياتهضضا يف معركضضة حتريضضر املو�سل مضضن تنظيم 
ان  املركزيضضة  احلكومضضة  وعلضضى  االإرهابضضي،  داع�ضضش 
ت�سع خطضضة وا�سحة وحمددة الإن�ساف مواطني تلك 

املحافظضضات والنهو�ش بالواقع اخلدمضضي الذي تاأثر 
ب�سكل كبر خالل املرحلة املا�سية".

م�سيفضضا "كل م�ساريع اعمضضار وتاأهيل البنى التحتية 
يف ذي قضضار توقفضضت الإدامضضة زخم معركضضة املو�سل، 
وعلضضى احلكومضضة املركزيضضة عنضضد و�سع خطضضة اعمار 
املناطضضق املحررة ان�ساف مواطني املحافظة كجزء 
مضضن رد اجلميضضل للت�سحيضضات الكبضضرة التضضي قدمتها 
ذي قار".مبينضضا "اليضضوم يجب ان ي�سعضضر العراقي يف 
مناطق اجلنوب والذي �سحى خالل ال�سنوات الثالث 
املا�سيضضة بامل�ساركضضة مضضن خضضالل اعمضضار املدار�ضضش 
وامل�ست�سفيضضات املتوقفضضة يف مناطقضضه االن ب�سبضضب 

موازنة التق�سف".

اأبضضدت جلنضضة "املراأة واالأ�رة والطفولضضة" النيابية ا�ستغرابهضضا ب�ساأن االطفال 
االيزيديضضن الذيضضن مت رف�ضضش ت�سليمهضضم اىل احلكومضضة بحجضضة ان احلكومضضة 
�سضضف قبضضل ايضضام عضضن 900 طفضضل ايزيضضدي ممن فقضضدوا اباءهم  "م�سلمة"وكرُ
وعائالتهضضم، يرف�ضضش اال�سخا�ضضش امل�سوؤولضضون عنهضضم حاليضضا ت�سليمهضضم اىل 

احلكومة بحجة ان احلكومة "م�سلمة".
 وقالضضت ع�سضضو اللجنة "انت�سار اجلبضضوري" يف ت�ريضضح  لض»اجلورنال« ان " 
اجنضضة املراأة �ستقوم وخالل اجلل�سضضة املقبلة ملجل�ش النواب، بالتحقيق ب�ساأن 
هضضذه الواقعة ومضضدى �سحتها من خالل اجراء ا�ستف�سضضارات موجهة اىل جلنة 
"حقوق االن�سان" النيابية". واأبدت اجلبوري، امتعا�سها يف حال �سحة هذا 
الت�ضضرف، موؤكضضدة انه ال يب�ر باخلضضر خا�سة يف م�ساألضضة التعاي�ش ال�سلمي 

بضضن املكونات يف مدينضضة املو�سل".  واأو�سحت، انه البد للجميع من احرتام 
الد�ستضضور العراقضضي والعمضضل به والضضذي ين�ش علضضى ان الدولضضة جامعة جلميع 
الطوائف واملذاهب وال تفرقة بن فئة واخرى وال مذهب واخر".  من جهتها 
اأكضضدت جلنضضة "حقوق االن�سضضان" النيابيضضة، اأنها �ستقوم بطرح هضضذا املو�سوع 
علضضى جدول اعمضضال املجل�ش و�ستلزم احلكومة مبا يجضضب ان تقوم به حلماية 
االطفضضال. وقال ع�سو اللجنضضة ،حبيب الطريف، اإن "رف�ضضش هوالء اال�سخا�ش 
غر مرر، الن اال�سالم هو االب الرائد �سواء اكانت تربية حرب ام �سلم ، ومن 
جهضضة اخرى ما م�سر هوالء االطفال عندمضضا ترف�ش جهة معينة ت�سليمهم".  
وت�ساءل الطريف يف ت�ريح لض»اجلورنال« عن "هذه اجلماعات اىل من تريد 
اعطائهم، هل تربيهم يف العراء ام الدولة تكون م�سوؤولة عنهم وعن رعايتهم 
وفتضضح مراكضضز خا�سة لتاأهيليهضضم، النهم كانضضوا يف موؤ�س�سضضة اجرامية ا�سمها 
داع�ضضش، فبالتايل مضضن املفرت�ش رعايتهم حتت ظل الدولة".  اما فيما يخ�ش 

ت�رفضضات البع�ش فقضضد ا�سار اإىل "اأنهضضا تنم عن جهل ال نقضضول انها موؤججة 
النهضضم انا�ش يف و�سع خا�ضضش"، معلنا ان جلنة "حقضضوق االن�سان" النيابية، 
�ستقوم بطرح هذا املو�سوع على جدول اعمال املجل�ش و�ستلزم احلكومة مبا 
يجضضب ان تقوم به حلمايضضة االطفال".  واأكد الطضضريف ان "داع�ش انتهك جميع 
احلقضضوق وملف االطفال يعد من اهم امللفات التي مت انتهاك حقوقهم ويجب 
ان يضضويل اهمية ق�سوى مضضن جميع املوؤ�س�سات التنفيذيضضة والت�ريعية". كما 
اأدانضضت النائبضضة عن اللجنة نف�سهضضا ،�سرين ر�سا، يف ت�ريضضح لض»اجلورنال« 
الت�رفضضات التي ت�سدر عن من و�سفتهضضم بالطائفين وخاطبتهم "لو كانوا 
فعال م�سوؤولن عن هوؤالء االطفال فلماذا مل يحموا الن�ساء يف جبل �سنجار".
واأكضضدت "انها حالة تنذر بكارثة ان�سانية قد تطال جميع االقليات يف مدينة 
املو�سل والتي هي باأم�ش احلاجة حاليا اىل التوحد للملمة جراحها وحلحلة 

ازمتها االمنية وال�سيا�سية".  

االأزمضضة التق�سفيضضة التي هطلضضت على الب�رة دفعضضت جمموعة من 
ال�سبضضاب الب�ضضري اىل التطضضوع بحملضضة �سبابيضضة الإنقضضاذ الو�سع 
ال�سحضضي املضضرتدي يف اغلضضب م�ست�سفيضضات املحافظضضة، ال �سيمضضا 
م�ست�سفضضى ال�سضضدر التعليمي الضضذي ال يتوافر فيه عمضضال للخدمات 
مضضا دفع ال�سباب املتطوعضضن اىل تنظيف ردهاتها ال�سحية ورفع 
النفايات يف اكر م�ست�سفى يف املحافظة ت�ستقبل مئات احلاالت 

يوميا اي�سا ومن خمتلف املحافظات العراقية .
نائضضل الزاملضضي مديضضر احلملضضة يقضضول للجورنضضال نيضضوز ان احلملة 
انطلقضضت منضضذ بدايضضة �سهضضر رم�سضضان املبضضارك وت�سمضضل م�ساعضضدة 
املر�سضضى وتنظيف امل�ست�سفيات ونحضضن جمموعة ال�سالم للتطوع 
اخلدمضضي بداأنضضا كمحطضضة اوىل تبديضضل ال�را�سضضف وتنظيف بع�ش 
الردهضضات والقيضضام باعمضضال اخرى منهضضا ا�ستقبضضال املر�سى يف 
الطضضوارئ ونقلهم اىل داخضضل امل�ست�سفى، م�سرا اىل ان هذه احلملة 
كانضضت يف خمتلضضف م�ست�سفيضضات املحافظة ولي�سضضت يف م�ست�سفى 

ال�سضضدر التعليمي ونقضضوم بالعمل يوميا من ال�ساعضضة 7 م�ساًء اىل 
ال�ساعة 12 لياًل وبجهد طوعي .

يف حضضن يقضضول احضضد املر�سضضى املراجعضضن مل�ست�سفضضى ال�سضضدر 
التعليمضضي ويدعى ابو كرار للجورنضضال نيوز "انها خطوة جيدة ان 
يقضضوم ال�سباب هضضذه اليوم باطالق حملضضة ان�سانية طوعية لغر�ش 
ا�سعضضاف الو�سع ال�سحضضي املرتدي ب�سكل كبضضر يف امل�ست�سفيات، 
فاليضضوم بع�ضضش امل�ست�سفيضضات واقولهضضا كمواطضضن تنق�سهضضا امور 
مهمضضة منها عطل اجهضضزة التريد يف بع�ضضش امل�ست�سفيات ناهيك 
عضضن نقو�سضضات كثضضرة تتعلق بعضضدم توفر افضضالم جهضضاز اال�سعة 
ونق�ضضش االدوية ونق�ضضش كرا�سي نقل املر�سضضى واالأ�ّرة، وتطوع 
هضضذه الطاقضضات ال�سبابيضضة لهو خر دليضضل على تضضردي الو�سع يف 
امل�ست�سفيات، ونطالب احلكومة العراقية باأن تاأخذ دورها ف�سال 
عضضن جلنة ال�سحضضة والبيئة يف جمل�ضضش املحافظة، فضضال نعرف ما 
هضضو دورها يف دعم �سحة الب�ضضرة وم�ست�سفياتها ون�ستغرب اين 
تذهضضب امضضوال اجلباية وماذا تقوم وزارة ال�سحضضة ودائرتها جتاه 

هذا االمر؟ .

معلومات عن وجود تجاوزات في الموانئ وأراضي الدولة 

)الجورنال( تكشف خفايا قرار الصدر »المفاجىء« بمنع تياره من التعامل بالمشاريع الحكومية!

صدق أو ال تصدق.. 900 طفل أيزيدي ممنوع تسليمهم إلى الحكومة العراقية ألنها "مسلمة"!!

التقشف يطيح بالقطاع الصحي المتردي في البصرة.. واألهالي يتساءلون: أين أموال الجباية يامعالي الوزيرة؟  

معادلة غريبة.. نائب يعترف بدخول داعش إلى ديالى مع 
النازحين ويطالب بسحب الجيش من المحافظة!!

ذي قار: نضحي بأبنائنا وعطلنا مشاريعنا من أجل 
التحرير والنتيجة اإلعمار محظور في مدننا !!

بغداد – خاص

بغداد ـ عمر عبد الرحمن

بغداد ـ خاص

ذي قار- شاكر الكناني

البصرة – محمد الجابري 

بغداد - خاص
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الجنرال: تغيير أسلوب اللعب
الرتيب وتأسيس منتخب قوي

كيف استخدمت القوات األمنية المخبر »العلني« في حرب داعش ولهذه األسباب يجب إغالق حدود نينوى 

الصيف في العراق.. درجات حرارة 
غير مسبوقة وحشرات وأمراض

ّ


