
حتول اجتم��اع لتحالف القوى العراقية كان خم�ص�صا 
الختيار رئي�س للكتل��ة الربملانية اىل فو�صى، �رسعان 
م��ا طغ��ى عليه��ا �صج��ار باالأي��دي وتب��ادل لل�صتائ��م 
واالألف��اظ النابي��ة . وق��ال رئي���س كتلة نين��وى العراق 
النائ��ب احمد مدلول اجلرب��ا اإن "احتاد القوى ف�صل يف 
متثي��ل ال�صن��ة ولن ي�صلح لذل��ك يف املرحل��ة املقبلة". 
واته��م اجلربا يف ت�رسيح �صحفي اع�صاء احتاد القوى 
ب� "انهم يتاجرون بابناء املكون ال�صني خلف الكوالي�س 

مببل��غ م��ن ال��دوالرات م��ن اج��ل املناف��ع ال�صخ�صية" 
وا�ص��ار اىل "انه��م يتكلمون يف االإعام خ��اف الواقع 
مّدع��ن انهم يدافعون ع��ن حقوق ال�صن��ة ولكن الواقع 
غري ذلك". م�صدر مطلع اكد ان االجتماع �صهد انق�صاما 
ح��ادا ب��ن كت��ل حتال��ف الق��وى العراقية بع��د رف�س 
تكت��ل يف التحال��ف اختي��ار النائ��ب �صع��دون الدليمي 
)وزي��ر الدف��اع االأ�صب��ق( رئي�ص��ا موؤقتا لكتل��ة حتالف 
الق��وى .ورف�ص��ت كتل��ة متح��دون ، النيابي��ة اختي��ار 
�صع��دون الدليم��ي رئي�ص��ا موؤقتا لكتلة حتال��ف القوى، 
كم��ا  ك�صف م�ص��در مطلع عن وجود خ��اف كبري بن 

حتال��ف القوى ب�صاأن رئا�صت��ه .وقال املتحدث الر�صمي 
با�صم الكتل��ة النائب خالد املفرجي يف بيان ان “كتلة 
متحدون تعلن رف�صه��ا اختيار �صعدون الدليمي رئي�صا 
موؤقت��ا لكتل��ة حتال��ف القوى حت��ى ل��و كان االختيار 
ال�ص��ن”، مطالب��ا ب�”اع��ادة النظ��ر بالق��رار”. ب�صب��ب 
وا�ص��اف ان "كتلة متح��دون تعلن مت�صكه��ا بوجودها 
يف حتال��ف الق��وى، لكنها لن حت���رس اي اجتماع قبل 
انتخاب رئي�س جديد للكتلة". و�صهد االجتماع املركزي 
الحت��اد القوى �صجارا كبريا ب��ن افراده ب�صبب اخلاف 
امل��ايل ورئا�صته واختيار الهيئ��ة الرئا�صية له، وقررت 

كتل��ة حتالف القوى النيابية، تكلي��ف �صعدون الدليمي 
برئا�صة الكتلة خلف��ًا الحمد امل�صاري الذي اقيل اأخرياً، 
حل��ن اختيار رئي�س جدي��د. وك�صف م�صدر �صيا�صي من 
داخ��ل حتال��ف القوى ل��� مرا�صل اجلورن��ال، عن وجود 
ت�ص��ارب يف الروؤى داخل كتل��ة حتالف القوى الوطنية 
ح��ول تكليف �صع��دون الدليم��ي برئا�صة الكتل��ه موؤقتًا 
.وق��ال اإن "تكليف �صعدون الدليمي جاء من قبل رئي�س 
جمل�س النواب د.�صليم اجلبوري الإنهاء اخلافات لكونه 
االك��رب �صن��ًا بن اع�ص��اء الكتل��ة وتبواأ �صابق��ًا من�صب 
وزير الدفاع وكالة.   ونفى امل�صدر الذي رف�س الك�صف 

ع��ن ا�صمه ت�رسيحات نيابي��ة من داخل التحالف حول 
تر�صيح ناه��دة الدايني ونهلة الفهداوي لرئا�صة الكتلة، 
موؤك��داً اأن ه��ذا االإحتمال بعي��د جداً عن رغب��ة اع�صاء 
الكتل��ة .واأو�ص��ح ان حتالف القوى �صين�ص��ب رئي�صًا له 
خال االأي��ام اخلم�صة ع�رس املقبلة خلف��ا للمقال احمد 
امل�ص��اري.   ونفت قيادات يف حتال��ف القوى العراقية، 
وجود �رساع دويل ل� "اال�صتحواذ" على القرارات داخل 
التحال��ف اجلدي��د، يف ح��ن اأك��دوا "عراقي��ة" قرارات 
التحال��ف و"ابتعاده��ا" ع��ن ال�صغوط��ات والتدخات 
رع��د  العربي��ة  ائت��اف  يف  القي��ادي  الدولية.وق��ال 

الدهلك��ي، "احلدي��ث عن ���رساع دويل لا�صتحواذ على 
قرار حتالف القوى، حديث كاذب وخيايل وال �صحة له 
اطاقا"، م�صددا على اأن "كل التدخات بالقرار العراقي 
مرفو�ص��ة من اأي دول��ة كانت". واأ�ص��اف الدهلكي، اأن 
"الق��رار داخل حتالف القوى يتخذه القادة العراقيون، 
االم��اءات  ع��ن  وبعي��د   100% عراق��ي  ق��رار  وه��و 
تقوي��ة  يري��د  "التحال��ف  اأن  اىل  اخلارجي��ة"، م�ص��ريا 
العاق��ات العراقي��ة مع ال��دول العربي��ة وغريها، وهذا 
ال يعن��ي ف�ص��ح املجال لتلك ال��دول بالتدخل يف ال�صاأن 

الداخلي".

)الجورنال(: المالكي في موسكو من أجل إعادة الروح إلى التحالف الرباعي وحسم موضوع الجماعات العراقية في سوريا مصدر لـ
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نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب  زي��ارة  القانون  دولة  ائتاف  برر   : خا�س  بغداد- 
املالكي اىل رو�صيا بانها تاأتي يف اطار تعزيز العاقات معها، يف حن ك�صف م�صدر 
باأن هنالك جانبًا خفيًا يف هذه الزيارة. وقال ع�صو جمل�س النواب عن ائتاف دولة 
القانون عبا�س البياتي ان زيارة نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي اىل رو�صيا تاأتي 
يف اإطار تعزيز العاقة مع جميع الدول، وانطاقًا من حر�س العراق على التوازن يف عاقته. 
وبن م�صدر �صيا�صي اأن هذه الزيارة تاأتي يف اطار نقا�س و�صع اجلماعات امل�صلحة وت�صليحها 
ا�صمه ان املالكي �صيناق�س يف رو�صيا و�صع  الك�صف عن  خ�صو�صًا يف �صوريا، وبن م�صدر رف�س 
اجلماعات امل�صلحة العراقية املقاتلة يف �صوريا ف�صًا عن تعزيز "احللف" املوجود بن العراق ورو�صيا 
وايران و�صوريا خال املرحلة املقبلة. بدوره قال ع�صو يف ائتاف دولة القانون اإن الزيارة خمطط لها 
اأن رو�صيا لها هام�س  العراقي، وا�صاف  ال�صيا�صي  منذ زمن بعيد ولي�صت لها عاقة بتدخل رو�صيا بال�صاأن 

معن يف ال�صاحة العراقية وهذا من حيث اخلارطة لن يتغري كثريا.

احلدود،  مبلف  العراق  مع  التعاون  يف  ال�صعودي  التوقيت  ياأتي 
اخلطوة يف  تتخذ  فهي مل  اال�صتفهام،  الكثري من عامات  ليثري 
اأن  كما  العراق".  يف  انك�صاره  بعد  واتخذتها  داع�س  قوة  ذروة 
"امللفات املعلنة كاحلدود والتعاون اال�صتخباري واالأمني، كلها 
تلك  من  العراق  يف  عربي  ح�صور  مفاده  جديد  مل�رسوع  غطاء 

الدول. وهذه اخلطوة بالتاأكيد ب�صوء اأخ�رس اأمريكي".
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  "زيارات  فان  م�صادر  وبح�صب 
عك�صت  اأخ��رياً  ال�صعودية  اإىل  االأعرجي  قا�صم  الداخلية  ووزي��ر 
حر�س بغداد على االقرتاب من الروؤية ال�صعودية، �صواء يف جمال 
عادل  �صام  اإيجاد  اأو  داع�س  اإره��اب  ملكافحة  اجلهود  تن�صيق 
و�صامل يف املنطقة، اإىل جانب تعزيز العاقات مع الريا�س يف 
اإطارها  يف  والتجارية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اجلوانب  جميع 
مكافحة  جمال  يف  بالتعاون  فقط  ينح�رس  لن  ال��ذي  املتجدد 

االإرهاب والتعاون االأمني"
مرتقبة  "زيارات  عن  ك�صف،  الوطني  التحالف  يف  قيادي  لكن 
مل�صوؤولن اآخرين من دول م�رس وال�صعودية واالمارات ومبادلة 
العراق لهم باملثل". وقال اإن "هناك توج�صًا عامًا يف االأو�صاط 
ال�صيا�صية العراقية من هذا االنفتاح املفاجئ على العراق، لي�س 
بن  جديدة  �رساعات  باب  يفتح  اأن  من  خوفًا  بل  ترحيب  عدم 
اإيران وهذه الدول يف العراق". واأ�صار اإىل اأن "ال�صعودية �صرتفع 
اأن  م�صيفًا  املقبلة"،  االأي��ام  خال  العراق  يف  متثيلها  م�صتوى 
العراق ت�صهيات وخدمات ومبادرات  الدول عر�صت على  "هذه 
م�صوؤول  مع  "حتدث  اأن��ه  وب��ّن  �صيئًا".  منها  نطلب  ومل  كثرية 
كان  القطيعة  �صبب  اإن  له  قال  الع�صكري  الوفد  يرافق  �صعودي 
ميثل  اليوم  والعبادي  املالكي(،  نوري  ال�صابق  الوزراء  )رئي�س 
للتقارب  بحذر  القانون" تاأييده  "دولة  ائتاف  وابدى  العراق". 
االمني  ال�صاأن  �صيما  ال  املجاالت  جممل  يف  ال�صعودي  العراقي 

وكيفية حماية البلدين من خطر االرهاب. 
يف  اللبان،  ،�صادق  الربملانية  "م�صتقلون"  كتلة  رئي�س  وقال 
والتعاون  التقارب  "مع  ال��ع��راق  اإن  ل���»اجل��ورن��ال«،  ت�رسيح 
االمني بينه وبن اي دولة حتاول ان حتارب االرهاب، ولي�صت 
هناك خ�صية يف هذا التعاون طاملا الطرف العراقي همه وطني 

وانطاقته وطنية ويحرتم �صيادة جميع دول اجلوار".
وجود  وله  ا�صيل  مكون  ال�صني  "املكون  اأن  اللبان،  واأ�صاف 
النا�صعة  ال�صورة  ويكمل  العراقية  املكونات  اىل  ي�صاف  كبري 
العراق  �صورة  جملت  التي  هي  اخل�صو�صية  وهذه  العراق  يف 
اإن كان طائفيا او قوميا  التلون  التعدد يف  يف املنطقة كما ان 
لوحدة  رم��ز  ال��ع��راق  ال�صعب  ب��ان  اجلميع  اىل  ر�صالة  ويعطي 

املكونات يف املنطقة". 
مرحلة  "لكل  اأن  ال��ق��ان��ون  دول���ة  ائ��ت��اف  ع�صو  واأو����ص���ح 
خ�صو�صيتها التاريخية وقد تكون متطلبات املرحلة الراهنة اأن 
يتجه ال�صيا�صيون نحو �صد الثغرات وتغيري وجهات نظرهم ح�صب 
متطلبات املرحلة، وال يعّد ت�صظيًا بقدر ما يكون منواً وتر�صينًا 

يف تبني االفكار". 
وعلى املنوال نف�صه اأكد مقرر الربملان ال�صابق ، حممد اخلالدي، 
يف ت�رسيح ل�»اجلورنال«، اأن "تعاون الدول يف املنطقة وخا�صة 
يف اجلانب االمني والق�صاء على االرهاب، يف وقت يعد العراق 
العربية،  اجلامعة  موؤ�ص�صة  وهي  العربية  املنظومة  من  جزء  هو 
اىل  تدريجية  ب�صورة  اق��رتب  ولكنه  مبتعداً  العراق  كان  لذلك 

اجلناح العربي". 
م�صيطراً  ك��ان  ال��ذي  االي��راين  الو�صع   " ان  اخل��ال��دي،  وا�صاف 
املتحدة  الواليات  بتو�صيات  ا�صطدم  العراق  على  ومهيمنًا 
يف  العربي  املحور  من  جزءاً  العراق  بجعل  اخلا�صة  االمريكية 
حماربة داع�س والتطرف الطائفي والق�صاء ب�صورة نهائية على 

االرهاب والبدء ب�صفحة جديدة من االعمار والبناء". 
التتمة يف ال�صفحة 2

م��ا ان اعلن��ت املديري��ة العام��ة للرتبي��ة يف وا�صط، 
وجود 787 درجة وظيفية، حتى هرع عدد غري قليل 
م��ن امل�صوؤول��ن املحلين يف ال�صلطت��ن الت�رسيعية 
والتنفيذي��ة ل�"اال�صتي��اء" على م��ا ميكنهم من تلك 
الدرج��ات، وه��و م��ا دف��ع اخلريج��ن اإىل "الياأ�س" 
م��ن نيل حقه��م يف التعي��ن.  م�صدر مطل��ع قال ان 
املديري��ة العامة للرتبية عادت لتوؤك��د اأن الدرجات 
املذك��ورة قل�ص��ت اىل206  درجات ب��داًل عن 787 
درج��ة واأن التق��دمي له��ا �صيك��ون وفق��ًا لل�صواب��ط 

واملعاي��ري، وهناك نقاط مفا�صلة �صيتم االلتزام بها 
من دون االك��رتاث باأية تاأثريات �صيا�صية اأو حزبية. 
لكن ه��ذا مل يبع��ث الطماأنينة يف نفو���س اخلريجن 
خا�صة بعدما اعلنت املديرية تقلي�س عدد الدرجات 
اىل اأق��ل م��ن الثل��ث، وه��و م��ا يوؤ���رس ان الدرج��ات 
املتبق��ة مت "حجزها م�صبقا"، واعان 206 درجات 
فق��ط!. وبح�ص��ب م��ا ك�ص��ف م�ص��وؤول يف احلكوم��ة 
املحلية فاإن "هذه الدرجات بلغ عددها787  درجة 
وظيفية مبختل��ف التخ�ص�صات والعناوين الوظيفية 
واأن التق��دمي له��ا �صيك��ون ح�ص��ب العن��وان املطلوب 

والتخ�ص�س .

القي��ادات االمني��ة وجه��ات حكومي��ة يف  ك�صف��ت 
داع���س  اأن تنظي��م  االح��د، ع��ن  االنب��ار  حمافظ��ة 
االرهاب��ي ب��ات يعتم��د عل��ى زراعة املخ��درات يف 
املناط��ق الغربية للمحافظة لبيعها ومتويل خاياه 
االجرامية . وقال ال�صيخ قطري ال�صمرمد قائد احل�صد 
ال�صعبي قي ناحية البغدادي ملرا�صل )اجلورنال(، اإن 
"تنظيم داع�س حّول االرا�صي الزراعية يف املناطق 
الغربية لانبار والتي ي�صيطر عليها منذ عام 2014 
اىل م��زراع للمخ��درات. وا�صاف ان" اب��رز املناطق 
الت��ي زرع فيه��ا داع���س املخ��درات ه��ي منطقت��ا 
عكا�ص��ات والقائ��م ومنطقة املجمع �صم��ايل ق�صاء 

راوه م��ع زراعة انواع خمتلفة من املخدرات �رسيعة 
االنت�ص��ار وال حتت��اج اىل مياه وف��رية ل�صقيها". يف 
ح��ن ك�ص��ف اح��د �صب��اط مكافح��ة املخ��درات يف 
�رسط��ة االنبار ملرا�صل )اجلورن��ال(، عن ان" تنظيم 
داع�س االرهابي ا�صتخدم املناطق الزراعية يف مدن 
اعايل الف��رات التي ي�صيطر عليها ومنها ق�صاء راوه 
وعنه والقائم يف زراعة املخدرات والأكرث من ثاثة 
موا�ص��م زراعية". واو�صح" تنظيم داع�س �صيطر على 
املناطق الغربية منذ عام 2014 وحتى االن وهذه 
امل��دة كبرية جعل��ت من داع���س من اق��وى اجلهات 
املنتج��ة للمخدرات يف العراق و�صوريا، حيث هناك 
مزارع اخرى يف منطقة البو كمال وبالقرب من دير 

الزور اي�صا".

مل تك��ن حوادث ا�صته��داف لكفاءات ومنهم االطباء يف مناطق معينة يف 
بغداد حوادثا عفوية، كما ان ظاهرة اختطاف االأطفال يف بغداد اجلديدة 
واالغتي��االت عادة ما تقف خلفها جه��ات غام�صة باأهداف ال ي�صعر بها 
اإال م��ن يتبحر يف �صميم هذه العمليات. فا�صتهداف الكفاءات يف مناطق 
معين��ة يرم��ي اىل تهجريه��ا اىل مناط��ق كانت حت��ى وقت قري��ب �صبه 
مهج��ورة، فمناط��ق املن�صور وال��دورة والغزالية بات��ت تنب�س باحلركة 
يف مقاب��ل حالة من الهجرة والركود يف مناطق ال�صعلة والكرادة وبغداد 
اجلديدة . بهذا ال�صدد اكد ع�صو جمل�س حمافظة بغداد حممد الربيعي، ان 
هن��اك عودة اىل املنهج االرهابي ال��ذي كانت تنتهجه القاعدة"،م�صيفا 
"ان تنظي��م داع�س بعد خ�صارته املواقع الع�صكرية واالرا�صي التي كان 

م�صتوليًا عليها، عاد االن اىل ا�صلوب تنظيم القاعدة نف�صه ".
وق��ال ع�صو املجل�س حممد الربيعي يف ت�رسي��ح ل� »اجلورنال نيوز« ان 
"حماولة زعزعة االمن يف العا�صمة هو من �صمن املخططات االرهابية 
و�رسب الكفاءات الطبية العراقية واإحداث �رسخ يف املجتمع العراقي". 

وع��زا االم��ر اىل "التغطية االعامي��ة الكبرية التي حظ��ي بها املو�صوع 
بع��د اله��دوء الن�صبي الذي كانت تنعم به بغداد، ما ادى اىل خلق نوع من 
التخ��وف لدى املواطن"، مو�صحا "ان االحداث التي ح�صلت حت�صب على 
ا�صاب��ع اليد الواحدة واملبالغة يف عملية اظهارها وكاأمنا بغداد �صاقطة 
امني��ا، هذه موؤام��رة �صيا�صية وت�رسيحات بع���س اأع�صاء جمل�س النواب 
الكاذبة بحق بغداد هي نوع من املوؤامرة على بغداد".  وا�صار بالقول اىل 
"ان امل�صاكل الع�صائرية مع االطباء كانت ومازالت، وهناك تدخل طبي 
م��ن الع�صائر يف عمل االطباء وامل�صت�صفيات وحتى )الكوامة الع�صائرية( 

لبع���س االطب��اء ا�صب��اب من �صاأنها جتع��ل املاكات الطبي��ة يف تخوف 
م�صتم��ر".  يف حن قال اخلب��ري االمني عبد الكرمي خلف ، يف ت�رسيح  ل� 
»اجلورنال« ان "ما ح�صل يف مدينة ال�صعلة واختطاف الطبيب يدل على  
انف��ات امني من قب��ل اجلهات الع�صائري��ة"، م�ص��ريا اىل "مدينة ال�صعلة 
حتت��وي منازلها على ا�صلح��ة متو�صطة ور�صا�صات عي��ار 67 ملم مداها 
3 كيل��و م��رتات هذا ما �صهدته وح�صل خال عزاء يف املنطقة ". ولفت 
النظ��ر اىل اأن "حوادث االختط��اف عمل من جهات معينة تريد ان تعطي 
ر�صال��ة بعد حترير املو�صل ان الدولة ه�صة وغري قادرة على �صبط االمن 
".واو�ص��ح خل��ف "ان ا�صته��داف ا�صماء و�صخ�صيات كب��رية تقف خلفه 
جهات تريد ان تقول ال يوجد امن وهناك نوع من التناف�س غري ال�رسيف 
تقف خلف��ه جهات تريد اي�صال ر�صائلها الغرا���س غري �رسيفة وتناف�س 

فيه ت�صقيط  للجهات االمنية ".

 �صينته��ي ف�ص��ل ال�صي��ف وم���رسوع اخل�صخ�ص��ة يف النا�رسية 
تتلقف��ه االيدي الأغرا�س وم�صالح متع��ددة اأولها التحري�س �صد 
امل���رسوع والعم��ل على اإف�صال��ه باي�صال فكرة غ��ري وا�صحة اىل 
اأهايل مدين��ة النا�رسية ما جعله موؤج��ًا اىل �صهر اأيلول لغر�س 

تنفيذه يف ما يقارب الع�رسين منطقة �صكنية يف اختبار اأويل .
وقال النا�صط املدين �صباح الكعبي للجورنال ان امل�رسوع حتول 
اىل حمال��ة اأوجه ت�صتخدمه االأحزاب ل�صاحلها كم�رسوع �صيا�صي 
بعي��دا ع��ن منفعة االن�ص��ان، من اجل حتري��ك ال�ص��ارع وتخويفه 
م��ن م���رسوع ال��وزارة ،ومنه��ا قي��ام جمل���س حمافظ��ة ذي قار 
برف���س امل���رسوع حتت ذريعة كونه يوؤثر ب�ص��كل كبري على ابناء 
املحافظة الذين يعي�س اغلبهم حتت خط الفقر وهو ما خلق حالة 
عك�صي��ة �ص��د ماكات ال��وزارة من اأج��ل التعطي��ل وتوقيف البدء 
بامل���رسوع، واته��م الكعب��ي عدداً م��ن االأحزاب بت�صيي���س الفكرة 
مل�صلحته��ا لك�ص��ب تعاطف النا�س وحماولة ت�صوي��ق اأنف�صهم من 

جدي��د لانتخاب��ات املقبل��ة ومنه��ا قيام ق�ص��اء ال�صط��رة بطرد 
ال�رسك��ة امل�صتثم��رة ومنعها م��ن العمل ومن ن�ص��ب معداتها يف 
املنطق��ة الت��ي يقع عليها االختيار.  لكن م�ص��دراً يف كهرباء ذي 
ق��ار ذكر للجورنال ان املاكات الهند�صية وبعد عمليات التوقف 
ب�صب��ب الرف�س اجلماه��ريي �صتق��وم بن�صب معداته��ا يف مواقع 
بديل��ة يف ق�ص��اء ال�صط��رة، لكن بقي��ة املناطق ج��اٍر العمل فيها 
ويت��م ن�صب اجه��زة التحكم الذاتي واالإلك��رتوين . وبن اأن التلكوؤ 
مب���رسوع العم��ل يعود اىل الرف���س ال�صعبي الكب��ري الذي تواجهه 
ال�رسك��ة املنفذة يف املحافظة ،موؤكدا ان جلنة الطاقة يف الوزارة 
اخت��ارت ع�رسي��ن حيًا �صكنيًا يف عدد م��ن االأق�صية التي �صُيطبق 
عليه��ا م�رسوع اخل�صخ�صة بع��د اكرث من �صهر، وعن املبالغ التي 
�صُتجبى اأو�صح انها مبالغ مدعومة، ولي�صت خيالية كما �صورها 
البع�س.    رئي�س اللجنة االقت�صادية يف جمل�س ذي قار املهند�س 
ر�صي��د ال���رساي اأو�ص��ح للجورن��ال ان املجل�س راف���س للم�رسوع 
ب�صب��ب ارتف��اع اأ�صعاره وعدم قدرة املواطن عل��ى الدفع، ومن ثم 

�صنتحمل نحن امل�صوؤلية وغ�صب ال�صارع.

تخوف من تداعياته المستقبلية.. 

 االنفتاح األمني مع السعودية يثير توجسًا في األوساط العراقية وأطراف تطالب بفتح سجالتها في دعم اإلرهاب

بعد ضرب الحركة التجارية.. جهات غامضة وراء استهدافات »مناطقية« لتهجير الكفاءات والبداية من األطباء

الناصرية: األحزاب حولت الخصخصة إلى عصا غليظة لتخويف المواطن وتحقيق أرباح على حسابه!!

»زواحف« مجلس واسط »يستولون« على 
الدرجات الوظيفية المخصصة للتربية

عكاشات أكبر مصدر لها عبر تجار من األنبار.. 
المخدرات مصدر تمويل لمناطق سيطرة داعش !!

بغداد- هيفاء القرة غولي 

بغداد- سهير الربيعي

بغداد – الجورنال

األنبار - خاص

ذي قار- شاكر الكناني

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

عندليب الفرات يقص شريط
مشاركته في البطولة العربية

كواليس اجتماع تحالف القوى.. شجار باأليدي وتهديدات بين قياداته واألموال الخارجية تؤزم العالقات داخل البيت السني

نساء الموصل: زال التنظيم اإلرهابي 
وبقيت أصوات تنعق ضد حريتنا

ّ

حت�صيدات ع�صكرية بانتظار معركة تلعفر املرتقبة


