
قال النائب عن  دولة القانون علي �صبحي املالكي 
اإن "احل�ص��د ال�صعب��ي م���روع عراق��ي بامتياز ومل 
تتدخ��ل في��ه اي دولة اخ��رى وال حت��ى �صخ�صيات 
من خ��ارج الع��راق وكان بدع��وة من نائ��ب رئي�س 
اجلمهوري��ة ن��وري املالك��ي وبفت��وى م��ن املرجع 

الدين��ي االعل��ى ال�صي��د ال�ص�صت��اين " .
وا�ص��اف املالكي يف ت�ري��ح  ل�»اجلورنال  نيوز« 
، اأن "الربمل��ان العراقي اقر قانون��ًا للح�صد ال�صعبي 

وال عالق��ة الي دولة به ومن غ��ر املمكن ان تكون 
عالق��ة رئي���س ال��وزراء العب��ادي متوت��رة باحل�صد 
ال�صعب��ي باعتباره احد موؤ�ص�صات الدولة ومن �صمن 
م�صوؤليات القائ��د العام للقوات امل�صلح��ة، مبينًا اأن 
احل�صد ال�صعب��ي موؤ�ص�صة  نظامية ومثلها مثل وزراة 
الدف��اع والداخلي��ة واالم��ن الوطن��ي واملخاب��رات 
ول��ه واجبات وحقوق ، موؤك��دا ان االمن القومي اذا 
احتاج اىل تدخل وحتريك قوات معينة للدفاع عنها 
فال مان��ع من ذهاب  احل�صد ال�صعب��ي للم�صاعدة يف 
القت��ال يف �صوري��ا  يف حلب او ك�ص��ب او القام�صلي 

لكونها مناطق حدودية مع العراق  وعدم اال�صتقرار 
فيها ي�ر باالمن الوطني  " .

وتاب��ع اأن " هناك احادي��ث كثرة تدور يف االروقة 
ال�صيا�صي��ة ع��ن وج��ود  " دول��ة عميق��ة  " يقوده��ا 
ن��وري املالك��ي ويف االنتخاب��ات الت��ي ج��رت يف 
ع��ام 2014 كان العبادي ج��زءا من ائتالف  دولة 
القانون الذي يقوده  املالكي الذي اليزال يقود اكرب 
كتل��ة برملانية يف العراق مبا يقرب من 103 نواب 
اي ما يعادل ثلث الربملان ، وهذا ما يجعل املالكي 
ال�ص��ادرة  بالق��رارات  الق��وي  التاث��ر  موق��ف  يف 

املوؤث��رة يف عم��وم الدول��ة "  ولفت النظ��ر اىل اأن " 
جمي��ع الدول لديه��ا م�صال��ح يف دول اخرى ودعم 
ل�صخ�صي��ات دون اخرى وبالت��ايل نحن على ابواب 
انتخاب��ات قادمة �صفافة ونزيه��ة ومراقبة من قبل 

منظمات خمت�صة". 
ب��دوره ق��ال املتح��دث با�ص��م ع�صائ��ب اه��ل احلق 
حمم��ود الربيع��ي اإن "الظروف الراهن��ة فر�صت ان 
تك��ون هناك قيادة للدولة قوية، اي ان يكون القائد 
الع��ام للق��وات امل�صلحة ورئي�س ال��وزراء من احل�صد 
او قريب��ا من��ه، اي ال يعن��ي ان يك��ون م��ن االلوي��ة 

الع�صكرية بل ان يكون �صيا�صيا " . وا�صاف الربيعي 
يف ت�ري��ح ل��� »اجلورن��ال  ني��وز« اأن��ه "ال يوج��د 
اح��د من احل�صد ي��ود الذهاب اىل القت��ال يف �صوريا 
ب�رط ان يك��ون هناك امر من القائد العام  للقوات 
امل�صلح��ة مبني على تقييم بني احلكومتني العراقية 
وال�صورية"  ولفت االنتباه اىل اأن "  العبادي مر�صح 
لدورة جديدة يف رئا�صة الوزراء، لكونه يحظى بدعم 
اقليم��ي ودويل ب�صبب م��ا مت حتقيقه من انت�صارات 
عل��ى االره��اب الداع�ص��ي، ولكون��ه يحظ��ى بر�صى 
جميع االط��راف ال�صيا�صي��ة على االغل��ب، مبينا ان 

الطبق��ة ال�صيا�صي��ة احلالي��ة ف�صل��ت ويج��ب ان تتم 
ترجمة جتربة احل�صد ال�صعبي اىل جتربة �صيا�صية " .
م��ن جانبه ق��ال املحل��ل ال�صيا�صي واث��ق الها�صمي 
ال�صيا�ص��ي  امل�صه��د  يف  االخ��رة  "املتغ��رات  اإن 
والتح��ركات الدولية ف�صح��ت املجال اليران الإعادة 
تغي��ر اخلط��ط اال�صرتاتيجية " . وا�ص��اف الها�صمي 
يف ت�ريح  ل�»اجلورنال  نيوز « اأن "احل�صد ال�صعبي 
ال ميكن م�صاركته بالقتال يف �صوريا، وقد مت ا�صدار 
بي��ان من رئا�صة الوزراء بذل��ك، لكونه �صانًا داخليًا 

لدولة ال يجوز التعدي على حرمتها .

حوادث االغتياالت تستنفر بغداد أمنيًا وجهات نيابية تؤكد استغالل عصابات مظلة األحزاب لتنفيذ جرائمها
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، يف  املطلبي  �صعد  بغداد  ك�صف ع�صو جمل�س حمافظة   : القرة غويل  هيفاء  بغداد- 
" حملة كبرة بداأت االثنني يف العا�صمة بغداد  ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز« عن ان 
للتفتي�س الدقيق عن اال�صلحة الباردة والنارية ،موؤكداً اأنه "�صيتم القاء القب�س على من 
يحمل ال�صالح ب�صكل غر ر�صمي وخارج اطر الدولة" . وقال املطلبي ان" العملية ت�صتهدف 
نزع ال�صالح غر املرخ�س". مبينًا ان " اجلرائم التي ح�صلت يف العا�صمة بغداد خالل اليومني 
املن�رمني جرائم جنائية ولي�س لها بعد �صيا�صي" ،من جانبه اكد ع�صو جلنة االمن والدفاع 
عبد العزيز ح�صن ل� »اجلورنال نيوز« اأن "هناك من يريد ان يعكر جو االنت�صارات على داع�س وهذه 
الع�صابات �صوف تنال جزاءها ".مبينا اأن "هناك من ي�صتغل الفر�صة حتت مظلة االحزاب او التيارات 
او الف�صائل وي�صتخدم هوياتها و�صوف تتم مناق�صة امرهم والقب�س عليهم لتحقيق امن العا�صمة ". و�صدد 
ح�صن "يجب ان يكون هناك مرجع امني واحد ولي�س عدة مراجع وينح�ر ال�صالح بيد الدولة ب�صكل كامل، 

وكل الثكنات الع�صكرية واملقار احلزبية امل�صلحة تكون حتت عني الدولة ". 

ما ان اعلن رئي�س املجل�س االعلى اال�صالمي ال�صابق عمار احلكيم 
من�صحبا  الوطني،  احلكمة  تيار  م�صمى  حتت  جديد  حزب  تاأ�صي�س 
لعدد  متتالية  ان�صقاقات  بعد  املجل�س  قيادة  من  ر�صمي  ب�صكل 
الت�ريحات  من  مرحلة  ب��داأت  ،حتى  التاريخية  قياداته  من 
وما  االن�صحاب  ه��ذا  ال�صباب  امل�صتور  وك�صف  واالن��ت��ق��ادات 

�صيتخم�س عنه يف قادم االيام.
تياره  يف  احلكيم  ان�صار  بني  ال�صدام  مرحلة  ان  مراقبون  ويرى 
يف  قياداته  بلملة  �ريعا  بدا  ال��ذي  القدمي  حزبه  وبني  اجلديد 

حماولة لتدارك االنهيار الذي �صيخلفه غياب احلكيم.
االعلى  املجل�س  قيادة  ان  ل�"اجلورنال"  ت�ريحات  يف  واك��دوا 
منذ  احلكيم  اآل  من  التاريخية  زعماتها  االوىل عن  وللمرة  تخلت 
باقر  حممد  الراحلني  رئا�صة  بعد   1982 عام  املجل�س  تاأ�صي�س 

احلكيم و�صقيقه عبد العزيز وجنله عمار.
فقد  احلكمة  تيار  جانب  من  بداأ  ال�صطور  بني  ما  ك�صف  م�صل�صل 
املجل�س  احلكيم،  اكرم  االعلى  املجل�س  يف  ال�صابق  القيادي  اتهم 
بالتعامل مع خمابرات اجنبية وذلك بعد �صاعات قليلة من اعالن 
زعيم املجل�س ال�صابق عمار احلكيم ان�صحابه منه ر�صميا وتاأ�صي�س 
حتت  في�صبوك  على  �صفحته  عرب  احلكيم  احلكمة".وقال  "تيار 
عنوان "هوام�س اأولية على ملف ال�راع داخل املجل�س االأعلى" : 
"لي�صت امل�صكلة كما يريد البع�س ت�صويرها لت�صليل الراأي العام..
هو االن�صقاق بني اجليل املوؤ�ص�س والقدمي وبني اجليل اجلديد، وال 
العراقي".وخل�س  الوطني  احلر�س  وبني  الفقيه  والية  اأن�صار  بني 
اميان  عدم  ابرزها   نقاط  �صبع  يف  راأيه  بح�صب  امل�صكلة  احلكيم 
النظام  واح��رتام  اجلماعية  القيادة  مببداأ  التزامه  وعدم  البع�س 
التقيد  وبني  االجتماعية  الرمزية  بني  التمييز  الداخلي...وعدم 
والتواطوؤ  ،والت�صرت  احرتامها  يجب  التي  القرار  �صناعة  مبوؤ�ص�صة 
معيار  اعتماد  ذلك  من  ..واخطر  الكيان  يف  الكبار  الفا�صدين  مع 

خاطيء وخطر يف تر�صيح االأ�صخا�س مل�صوؤوليات الدولة والكيان 
هو  للرت�صيح  ال�صالح  امل�صوؤول  اأو  الناجح  اأن"امل�صوؤول  موؤكدا 

القادر على جلب العقود والكوم�صنات والعقارات للكيان"
وا�صار اىل انه مت القيام بالتخل�س من الكثر من الكوادر املجل�صية 
وال�صدة  املحنة  اأوق���ات  يف  �صحت  التي  واملجاهدة  املوؤمنة 
بالتحجر  واتهامهم  الرواتب  كقطع  اأخالقية  غر  ..وباأ�صاليب 
ذهاب  ذلك  من  واخطر  الفقيه..الخ،  لوالية  والتبعية  واجلمود 
اأجهزة  مع  االأ�صواء  عن  البعيد  التعامل  جمال  يف  بعيدا  البع�س 
ودوائر �صيا�صية واأمنية اأجنبية كذلك ا�صتغالل النفوذ لال�صتحواذ 
متنفذة  �صخ�صيات  ل�صالح  واأم��ت��ي��ازات  وع��ق��ارات  اأم��وال  على 
ت�صبب  ما  بع�س  "هي  النقاط  تلك  اأن  احلكيم،  وراأى  الكيان..  يف 
و�صعي  االأعلى  املجل�س  داخل  االأخ��رة  وال�راعات  باخلالفات 
البع�س لت�صوير املو�صوع بكونه �راع اأجيال اأو �راع اأن�صار 
الويل الفقيه مع اأن�صار القرار العراقي الوطني امل�صتقل ..اأو كونه 
بدل  لل�راع  وتاأجيج  ت�صليل  هو  �صخ�صيًا..الخ  وا�صتهدافًا  حقداً 
معاجلته". من جهته اأكد ان االن�صقاقات التي ي�صهدها ال توؤثر يف 
التابعة  عا�صوراء  " �رايا  ان  اىل  النظر  الفتًا  امل�صلحة،  ف�صائله 
يف  القيادي  .وقال  االإ�صالمية  العقيدة  �رايا  با�صتثناء  للمجل�س 
تيار احلكمة عبد اهلل  الزيدي يف ت�ريح  ل� »اجلورنال نيوز« ان" 
جميع الف�صائل امل�صلحة يف املجل�س االأعلى واملن�صوية يف هيئة 
با�صتثناء  احليكم  عمار  احلكمة  تيار  زعيم  تتبع  ال�صعبي  احل�صد 
�رايا العقيدة اخلا�صة بال�صيخ جالل الدين ال�صغر، الفتًا النظر 
يف  توؤثر  ال  االأخ��رة  االآون��ة   يف  حدثت  التي  ان" اخلالفات  اىل 
مقربة  اخرى  م�صادر  وكانت   . املجل�س  يف  الع�صكرية  الف�صائل 
من املجل�س االأعلى اكدت وجود موؤ�رات على نهاية عمره قريبا 
،ف�صال عن وجود نية امركية الن يكون ا�صمه �صمن الت�صكيالت 
عجلت  التي  االمور  من  دولية  امنية  بق�صايا  واملطلوبة  املتهمة 

بان�صحاب احلكيم.
التتمة يف ال�صفحة 2

اأعلن��ت جلنة "ال�صح��ة والبيئة" النيابي��ة الثالثاء، 
اعتمادها اآلي��ة جديدة لتب��ادل االدوية يف القطاع 
اخلا���س. وقال ع�ص��و اللجنة ، �صال��ح احل�صناوي، 
يف ت�ري��ح ل�»اجلورن��ال نيوز«اإن "جلن��ة ال�صحة 
والبيئ��ة اج��رت اجتماع��ًا قبل اربعة اي��ام �صم كال 
من وزيرة ال�صحة "عديلة حمود" ونقيب ال�صيادلة 
العراقي��ني ،مرت�صى ال�ريف��ي، باال�صافة اىل عدد 
م��ن املعني��ني لبح��ث ال�صواب��ط املعم��ول به��ا يف 
ت��داول االدوي��ة يف القطاع اخلا���س". واأ�صاف، مت 

"الب��دء مبو�صوع ت�صع��ر االدوية كحلق��ة ا�صا�صية 
يف عملي��ة ال�صيط��رة عل��ى ادوي��ة القط��اع اخلا�س 
وو�صع ليبالت على كل دواء م�صتورد ب�صكل قانوين 
ومفحو���س ب�صكل �صحي��ح من قبل دائ��رة الرقابة 
االدوي��ة  ع��ن  لتميي��زه  ال�صح��ة  الدوائي��ة ووزارة 
املهرب��ة وامل�صتوردة ب�صكل غ��ر قانوين". واأكد انه 
"مت االتف��اق مع نقابة ال�صيادل��ة ووزارة ال�صحة 
بح�ص��ور جلن��ة ال�صح��ة النيابي��ة على الي��ة العمل 
والت��ي �صتب��داأ قريبا، عادا هذه اخلط��وة وان جاءت 
متاأخ��رة اال انه��ا ا�صا�صي��ة لل�صيط��رة عل��ى ادوي��ة 

القطاع اخلا�س يف العراق". 

ك�ص��ف النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة القان��ون ر�صول 
را�ص��ي الثالث��اء، ع��ن عق��د جل�ص��ة مرتقب��ة لق��ادة 
التحال��ف الوطني الختيار رئا�صة جديدة، م�صرا اىل 

ان "ا�صتبدل احلكيم مرتوك لقيادات التحالف". 
وق��ال را�ص��ي يف ت�ري��ح ل��� »اجلورن��ال ني��وز« 
ان" االن�صقاق��ات واالح��داث داخل املجل���س االأعلى 
االإ�صالمي توؤثر يف التحالف، م�صرا اىل ان "ا�صتبدال 
لقي��ادات  ل��ه م��رتوك  الرئا�ص��ة  او جتدي��د  احلكي��م 
التحال��ف". واأ�ص��اف ان" ا�صتب��دال رئا�صة التحالف 
الوطني قي��د الدار�صة ح�ص��ب االآراء االأخرة لقيادات 
التحال��ف يف اختي��ار �صخ�صية موؤهل��ة يف املرحلة 

القادم��ة" الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن "رئا�ص��ة احليك��م يف 
التحال��ف �صارف��ت عل��ى االنته��اء وان ا�صتبدال��ه او 

التجديد له مرتوك لكتل واأحزاب التحالف". 
وانتق��دت م��ن جانبه��ا النائب��ة ع��ن ائت��الف دولة 
التحال��ف  رئا�ص��ة  اداء  نعم��ة،  عواط��ف  القان��ون 
الوطن��ي يف مترير القوانني املهم��ة داخل الربملان، 
�صحي��ة  حال��ة  االن�صقاق��ات  ان  اىل  النظ��ر  الفت��ة 
جلميع الكت��ل ال�صيا�صية. وقالت نعم��ة ل� »اجلورنال 
ني��وز«، ان “اغل��ب الكت��ل ال�صيا�صي��ة )ال�صيعية( غر 
مقتنعة باأداء رئا�ص��ة التحالف الوطني يف ال�صنوات 
االخ��رة، ال�صيما يف مو�ص��وع مترير القوانني داخل 
الربملان”، وا�صفة اغلب القوانني التي متّرر من قبل 

رئا�صة التحالف الوطني “تاآمرية .

دع��ا ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة النج��ف عل��ي ال�صم��ري اىل ���رورة ح�ر 
ال�ص��الح بي��د الدول��ة، مطالب��ا زعم��اء الع�صائر وق��ادة احل�ص��د ال�صعبي يف 
النج��ف باالمتثال اىل حملة ن��زع ال�صالح التي اطلقته��ا احلكومة املحلية 
يف املحافظ��ة . وق��ال ال�صمري للجورن��ال ان " على اجلمي��ع ان ين�صبطوا 
بان�صب��اط الدول��ة �صواء كانوا ع�صائر ام ح�صداً �صعبيًا ". وبني ان " املنتمي 
للح�ص��د ال�صعب��ي يحا�َصُب كما يحا�َص��ُب اجلندي يف اجلي���س العراقي وعليه 
االمتث��ال ل�صواب��ط القان��ون ".م�صيف��ا ان " الع�صائ��ر الت��ي قدم��ت الكثر 
م��ن ابنائه��ا للتطوع �صم��ن ف�صائل احل�ص��د ال�صعبي عليه��ا ان تكون اكرث 
امللتزم��ني بنزع ال�صالح م��ن مبداأ واجبني، االول ه��و االمتثال لتوجيهات 
املرجعي��ة الدينية التي ا�ص��درت فتوى اجلهاد الكفائ��ي وهي التي تنادي 

ب���رورة االن�صب��اط لقانون الدولة، والواجب الث��اين ان عليها ان تن�صاع 
لقان��ون احلكوم��ة املحلي��ة يف النج��ف ".واو�ص��ح ال�صم��ري ان " احلكومة 
املحلي��ة ق��ادرة على الزام املواطن��ني بقانون الدولة لكن م��ع اال�صف هذه 
القوان��ني ال تفّع��ل ب�صب��ب حماب��اة امل�ص��وؤول احلكومي ال��ذي يتخوف من 
خ�ص��ارة اال�ص��وات يف االنتخاب��ات املقبلة ".داعيا اىل ح���ر ال�صالح بيد 
الدولة وعدم اعطاء احلق لع�صرة او ح�صد او ميلي�صيات بحمل ال�صالح ملنع 
تنامي ظاهرة اجلرمي��ة يف البالد . واأمهّلت قيادة �رطة حمافظة النجف، 
الثالث��اء، االأهايل 10 اأيام لت�صلم االأ�صلحة الثقيل��ة واملتو�صطة اإىل املراكز 
االأمني��ة، حم��ذرة م��ن اأنها �صتلج��اأ اإىل تطبي��ق االإج��راءات القانونية بحق 
املخالف��ني.  وقال��ت قيادة ال�رط��ة، يف بيان، اإنه "تنفي��ذا لالأمر الديواين 
)ال�ص��ادر عن رئا�ص��ة الوزراء(، وبن��اًء على ما اأقره جمل���س االأمن الوطني 
العراق��ي، وا�صتن��ادا اإىل اأحكام امل��ادة 78 من الد�صت��ور العراقي، ولغر�س 

حتقيق االأم��ن واال�صتقرار وال�صل��م املجتمعي، تقرر ت�صلي��م جميع االأ�صلحة 
الت��ي بحوزة املواطنني يف عموم املحافظة خالل مدة اأق�صاها 10 اأيام".  
واأو�صح��ت اأن هذه "االأ�صلحة ت�صمل الهاون��ات مبختلف اأنواعها، وقاذفات 
ال�صواري��خ مبختلف اأنواعها، وخمتلف اأن��واع االأ�صلحة الثقيلة غر التابعة 
للق��وات االأمنية املخول��ة قانونا، و)كذل��ك( ت�صليم االأ�صلح��ة والعتاد الذي 
يدخ��ل يف الرمي غ��ر املبا���ر )القنابل اليدوي��ة(، عدا التابع��ة لالأجهزة 
االأمني��ة والق��وات امل�صرتكة يف جبهات القت��ال".  ودعت ال�رطة املدنيني 
اإىل "ت�صليم االأ�صلحة اإىل مقر مديرية �رطة حمافظة النجف، ومقر مديرية 
�رطة املن��اذرة، ومقر مديرية �رطة الكوفة، ومق��ر مديرية �رطة البلدة 
ال�صم��ايل، ومقر مديري��ة �رطة البلدة اجلنوبي".  وح��ذرت ال�رطة من اأن 
"املخالف يتحمل االإجراءات القانونية كافة، ا�صتنادا اإىل اأحكام القانون 

العراقي.

نفى م�ص��در مقرب م��ن التيار ال�ص��دري االنباء التي 
حتدثت عن مناف�ص��ة ال�صيد احمد ال�صدر لل�صيد مقتدى 
ال�ص��در، موؤك��دا ان �صخ�صي��ات ان�صحب��ت م��ن التي��ار 
ال�ص��دري بع��د حتقي��ق مبتغاه��ا بت��ويل منا�صب يف 

الدولة با�صم التيار .
وق��ال امل�صدر للجورنال نيوز ان : " عمل ال�صيد احمد 
ال�ص��در ما زال يف بدايته ولذل��ك كان تكليفه من قبل 
ال�صي��د مبه��ام حم��ددة منه��ا ادارة الهيئ��ة ال�صيا�صية 
للتي��ار ال�صدري باال�صاف��ة اىل ت�صليم��ه مهام حملة 
ويوؤثرون الغاثة اهايل املو�صل ".مبينا ان " ما يقال 
ع��ن مناف�ص��ة ال�صيد احم��د ال�صدر لل�صي��د مقتدى بعيد 
جدا ع��ن الواقع وهو جمرد حرب اعالمية بداأت مبكرا 
ا�صتع��دادا لالنتخاب��ات املقبل��ة ".م�صيف��ا ان " ال�صيد 
مقتدى ه��و الراعي لل�صيد احمد ال�صدر ".واكد امل�صدر 

ان " الدكتور عقيل اعلن ر�صميا انه مل يعد تابعا للتيار 
ال�ص��دري وكذلك الدكتور علي ال�صمري اعلن ان�صحابه 
من التيار، اأما حمم��د الدراجي فبمجرد انتهاء دورته 
يف ت��ويل مه��ام وزارة اال�ص��كان مل يع��د يتوا�صل مع 
التيار ال�ص��دري ".مو�صحا ان " ا�صباب ابتعادهم عن 
التيار هي الن ال�صيد مقتدى دائم املحا�صبة للعاملني 
�صمن التيار ومل يتحملوا ال�صغوطات حول من اين لك 
ه��ذا ".م�صرا اىل ان " هذه ال�صخ�صيات بف�صل ا�صوات 
التي��ار ال�صدري و�صل��وا اىل منا�صب مهمة يف الدولة 
اال انه��م ال يرغب��ون مبحا�صبته��م وله��ذا خان��وا تلك 
اال�صوات التي او�صلته��م اىل مبتغاهم ومن ثم تركوا 

التيار ال�صدري ".
ي�صار اىل ان زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر كان 
ق��د ا�صدر بيانا منع فيه جميع اف��راد التيار ال�صدري 
م��ن ا�صتغ��الل مواقعه��م للعمل يف م�صاري��ع حكومية 

خوفا من ا�صتغاللها العمال غر م�روعة.

اتهامات أمنية خطيرة تواجه حزبه السابق

 )الجورنال( تكشف أسرار ليلة خروج الحكيم والصراع المرير على أمالك المجلس األعلى !

النجف األشرف تطالب الفصائل المسلحة والعشائر بنزع أسلحتها حفاظًا على أمن المدينة القديمة 

الصدريون: ال إقامة جبرية على أحمد الصدر والمنسحبون من التيار الهثون وراء المناصب

الصحة تعترف بوجود غش وتسعيرات 
»مزاجية« في الصيدليات

نائبة: حراك سياسي إلقصاء رئاسة التحالف 
بسبب فشلها !

النجف - االء الشمري

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- خاص

بغداد - ثائر جبار

بغداد- خاص
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