
و�شع تيار احلكمة الوطني �رشطًا على ال�شخ�شية املر�شحة 
ملن�شب حمافظ الب�رشة خلفًا للم�شتقيل ماجد الن�رشاوي. 
وق��ال القيادي يف تي��ار احلكمة حميد معل��ه يف ت�رشيح 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز«، ان ال�شخ�شي��ة املر�شح��ة ملن�ش��ب 
حماف��ظ الب���رشة يجب ان حتظ��ى مبقبولية جمي��ع الكتل 
يف املحافظة واأن تكون �شخ�شي��ة م�شتقلة )تكنوقراط(”.
واأ�ش��اف ان “تي��ار احلكم��ة الوطن��ي ال ي�شم��ح برت�شي��ح 

�شخ�شي��ة من االأح��زاب ال�شيا�شية ملن�ش��ب املحافظ، واإذا 
ما ُر�ش��ح، فتيار احلكمة اأوىل مبن�ش��ب املحافظ من غريه 
لكون��ه ا�شتحقاقه االنتخابي”. مراقبون يف الب�رشة اكدوا 
ان االح��زاب اتفقت على عدم القب��ول باأي مر�شح من تيار 
احلكمة النهم �شبق وتعاملوا مع مر�شحهم امل�شتقيل ماجد 
الن���رشاوي وعان��ت املحافظ��ة ب�شبب ف�ش��اده. واكدوا ان 
االح��زاب ال ترى فائدة من وراء قبول مر�شح اآخر من تيار 
احلكم��ة او املجل���س االعلى، فهم��ا مازاال وجه��ان لعملة 
واح��دة. تيار احلكمة م��ن جانبه �شدد عل��ى ان “حمافظة 

الب�رشة بحاج��ة اىل �شخ�شية م�شتقلة قادرة على انت�شال 
الب���رشة من واقعه��ا املرير، �رشيطة ان حتظ��ى مبقبولية 
الكت��ل ال�شيا�شية يف املحافظة“.وعن التق��ارب ال�شيا�شي 
ب��ن تيار احلكمة والكتل ال�شيا�شية اأو�شح معله ان”الكتل 
ال�شيا�شية تنتظ��ر قانون االنتخابات وبع��ده يتم ال�رشوع 
بالتحالف��ات ال�شيا�شي��ة” م�ش��ريا اىل ان” تي��ار احلكم��ة 
منفت��ح على كل االأح��زاب ال�شيا�شية من دون ا�شتثناء. من 
جهته قال "رئي�س جمل�س حمافظة الب�رشة بالوكالة وليد 
كيط��ان ل�»اجلورنال ني��وز« "يف جمل�س حمافظة الب�رشة 

نح��ن متفائل��ون بق��رب امل��دة الت��ي �شيتم فيه��ا انتخاب 
حماف��ظ جديد" وكان اخلمي�س هو اخر يوم لت�شلم اال�شماء 
و�شيت��م التاأك��د م��ن اال�شماء وال�ش��ري الذاتي��ة للمر�شحن، 
وا�ش��اف اأنه "مت ت�شكيل جلنة التخ��اذ االجراءات الالزمة 
الت��ي تتعل��ق بتدقيق الطلب��ات من ناحية ه��ل ان املر�شح 
م�شت��وف لل���رشوط وتوج��د اج��راءات تتعل��ق بامل�شاءل��ة 
والعدالة وتفا�شيل اخ��رى واجب اأن تتوافر يف ال�شخ�شية 
الت��ي تر�ش��ح ملن�ش��ب املحاف��ظ"، مو�شح��ًا ان "الب�رشة 
مت��ر حالي��ا باأزمة مالي��ة حرجة ج��داً، والب��د للجميع ان 

يطال��ب باحلق��وق يف ارج��اع احل��ق الب���رشي املتعل��ق 
ب�رشف م�شتحقات الب�رشة املالي��ة بعيدا عن ال�رشاعات 
ال�شيا�شية" الفتًا النظ��ر اىل ان "من�شب املحافظ �شيح�شم 

خالل اال�شبوعن املقبلن او قد يكون اقل من ذلك".
االربع��اء  الب���رشة  حمافظ��ة  جمل���س  جل�ش��ة  وحتول��ت 
املا�ش��ي اىل �رشي��ة، وت�رشبت معلومات م��ن م�شادر من 
داخ��ل جمل�س املحافظ��ة ت�شري اىل وج��ود اتفاقات ب�شاأن 
تر�شي��ح ا�شم��اء كثرية، لك��ن االق��رب منها النائ��ب االول 
للمحاف��ظ الذي ينتمي لكتلة التيار ال�شدري، والذي ي�شغل 

حالي��ا من�شب املحافظ بالوكال��ة، حيث ان كتل الف�شيلة 
والتيار ال�شدري وبع�س امل�شتقلن داخل جمل�س املحافظ 
يرغب��ون بهذه ال�شخ�شية، يف حن يقف الطرف االخر من 
الكت��ل ال�شيا�شية �شد هذا اال�ش��م، بينما ر�شح تيار احلكمة 
ا�شم��اء عديدة مل يك�شف عنها، لك��ن ما �رُشب هو ان هناك 
مر�شحًا اآخر يدعى طه التميمي واأ�شماء اأخرى، بينها جواد 
الب��زوين الذي يرتاأ���س تيار احلكم��ة يف الب���رشة وا�شماء 
اخ��رى تناولته��ا م�ش��ادر حملي��ة بينه��ا اع�ش��اء جمل�س 

حمافظة مل يرغبوا باالف�شاح عن ا�شمائهم .

وسط فضائح الفساد واإلقاالت التي تعصف بها.. البرلمان "يشرعن" عمل مجالس المحافظات إلى موعد االنتخابات المقبلة
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املحافظات  جمال�س  عمل  متديد  على  العراقي  الربملان  ت�شويت  قانونيون  عّد  خا�س: 
املحكمة  من  نق�شه  اىل  يوؤدي  وقد  للد�شتور  خرق  املقبلة،  االنتخابات  اجراء  حن  اىل 
االحتادية. وذكر ع�شو جمل�س حمافظة بغداد نوري اأبو جنديل ل� »اجلورنال «، ان "ت�شويت 
الربملان على متديد عمل جمال�س املحافظات جاء يف الوقت املنا�شب وذلك ملنح غطاء �رشعي 
لعمل املجال�س املحلية يف اتخاذ القرارات وتنفيذ امل�شاريع واإقرار املوازنات لالق�شية والنواحي 
"،مبينا ان" الربملان م�شدر ال�شلطات وت�رشيع القوانن، ومن ثم فان القرار جاء مطابقا للقانون". 
وقال اخلبري القانوين طارق حرب ل� »اجلورنال نيوز«، ان "اجلهة الوحيدة التي ت�شتطيع منح تفوي�س 
للربملان منح  يتيح  اأي ن�س قانوين  ال�شعب، وال يوجد  بعملها هو  ا�شتمرارها  بغية  ملجال�س املحافظات 
�شلطات خارج م�شوؤوليته، ومن ثم فان قرار الربملان غري �رشعي وقائم على �شفقات �شيا�شية وم�شالح اأحزاب 
لدى  القرار  باالإ�شكال على  او �شخ�س  "يف حال قيام جهة معينة  انه  اىل  واأ�شار  الوطنية".  االإرادة  خارجة عن 

املحكمة االحتادية فاإنها من املوؤكد �شتقوم بنق�س القرار واإرجاعه اىل الربملان لكونه يخالف الد�شتور.

،اال  اجلميلي  �شلمان  وكالة  التجارة  وزير  ا�شتجواب  ق�شية  تكن  مل 
القناعة  لتمرير  الكتل  كبار  بن  ال�شيا�شية  لالتفاقات  امنوذجا 
باال�شتجواب علىى الرغم من انه مل يكن موفقا يف اجاباته ،ال�شيما 
ما  ال�شوداء،  القائمة  اىل �رشكات �شمن  العقود  احالة  يف مو�شوع 

دفع نواب اىل املطالبة باإعادة الت�شويت على اجوبته.
كافية  كانت  الطاولة  حتت  اتفاقات  ان  للجورنال  اكدوا  مراقبون 
ال�شحة،  وزي��رة  حممود  عديلة  هما  االق��ال��ة  من  وزي��ري��ن  لنجاة 
بع�س  ا���رشار  من  الرغم  على  التجارة،  وزي��ر  اجلميلي  و�شلمان 
النواب على وجود �شبهات ف�شاد مل يت�شتطع الوزيران تربيرها لكن 
كتلهما اتفقت على عدم االقالة. وا�شاروا اىل ان ا�شتجوابات اخرى 
خا�شعة  امل�شتقلة  والهيئات  واخلارجية  والزراعة  الرتبية  لوزراء 
لهذه االتفاقات التي تاأتي كثمرة لتوافق املف�شدين على الرغم من 
الربملان  الفرقاء يف  واملذهبية بن  ال�شيا�شية  التوجهات  اختالف 
توجد  ال  انه  القانون"  "دولة  ائتالف  تاأكيدات  من  الرغم  وعلى   ،
حماية  على  القوى  واحتاد  القانون  دولة  بن  �رشية  اتفاقات  اية 
قائمة  عن  والنائب  النواب  جمل�س  مقرر  الوزارات".  يف  امل�شوؤولن 
القانونية  االجراءات  اكتمال  "عدم  اأن  اكد  يوخنا،  عماد  الرافدين، 
اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزير  ا�شتجواب  عدم  وراء  ال�شبب  هو 
ت�رشيح  يف  يوخنا  وقال  ال�شيديل".  اقبال  حممد  الرتبية  ووزي��ر 
اليوم  ق��راراً  اتخذ  النواب  "جمل�س  اإن  ال�شبت،  نيوز«  ل�»اجلورنال 
مينع اي نائب يوقع على قرار من �شحبه". واأ�شاف اأن "قرار املنع 
يعلن  مل  الربملان  ان  موؤكدا  املقبلة،  الربملانية  ال��دورة  اىل  ي�رشي 
االج��راءات  الن  وذلك  والرتبية  اخلارجية  وزيري  ا�شتجواب  موعد 
اأكد  جهته  من  بعد".   تكتمل  مل  باال�شتجواب  اخلا�شة  القانونية 
ت�رشيح  يف  النقيب،  ال��ك��رمي  االأعلى،عبد  املجل�س  يف  القيادي 
مواعيد  ح��ددت  الربملان  "رئا�شة  اأن  ال�شبت،  نيوز«  ل�»اجلورنال 
التزامها  تعلن  ما  دائما  وهي  املعنين،  الوزراء  ال�شتجواب  معينة 

واأ�شاف  القانونية".   بالطرق  باال�شتجواب  تتعلق  التي  باملواعيد 
اال�شتجوابات  امام  كبرياً  عائقًا  يعد  التواقيع  �شحب  "مو�شوع  اأن 
املقبلة والربملان ب�شدد ا�شتجواب وزير الزراعة  فالح زيدان حيث 
ال�شتجوابه  موعد  حتديد  مت  كما  اال�شتجواب  اركان  جميع  اكتملت 
"املحكمة  اأن  اىل  واأ�شار  التواقيع".   �شحب  ب�شبب  توقف  ذلك  وبعد 
الد�شتورية بدورها اجازت م�شاألة �شحب التواقيع، موؤكدا ان" العمل 
ال�شيا�شي فيه الكثري من اال�شاليب املماطلة ويتمثل ذلك من خالل 
ان كل كتلة تدافع عن الوزير املنتمي اليها وحتاول ت�شكيل حتالفات 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  النائبة عن كتلة احلزب  حلمايته". واأكدت 
اأ�شواق اجلاف، وجود ما �شمتها "يدا خفية" تدفع باجتاه عدم اإجراء 
�شوته  اإ�شماع  من  النائب  حرمان  اأن  اىل  م�شرية  اال�شتجوابات، 
عّدت  كما  الداخلي.  للنظام  خمالف  اأمر  الرقابي  دوره  وممار�شة 
ال�شيا�شية  املحا�ش�شة  اأن  الطائي،  زينب  االأحرار  كتلة  عن  النائبة 
ب�شطب  النواب  بع�س  قيام  اإىل  م�شرية  الوزراء،  ا�شتجواب  "قتلت" 
وقال  قانونية".  "غري  بطريقة  اال�شتجواب  طلب  على  تواقيعهم 
ت�رشيح  يف  الربيعي،  موفق  القانون،  دول��ة  ائتالف  يف  النائب 
ل�»اجلورنال« اإن"اال�شتجوابات هي ممار�شة دميقراطية والقرار بيد 
دولة القانون الع�شاء دولة القانون هو ان ميار�شوا هذه املمار�شة 
خا�شة".   ق�شية  حالة  كل  يف  �شمائرهم  يحّكموا  وان  الدميقراطية 
ال�شحة  وزي��رة  من  القانون  دول��ة  موقف  يخ�س  فيما  واأ���ش��اف، 
"عديلة حمود" فاإن "الوزيرة مثلت امام جلنة احلكومة يف التحالف 
ال�شبهات  وردت  وزارتها  اأداء  عن  تف�شيليًا  ايجازاً  واعطت  الوطني 
التي كانت توجه اىل الوزارات". واأ�شار اىل ان "التحالف الوطني قرر 
يف ذلك الوقت دعم الوزيرة ما مل ي�شتجد �شيء يف اثناء اال�شتجواب 
الر�شمي يف جمل�س النواب".  من جهته "نفى" النائب يف التحالف 
"وجود  ل�»اجلورنال«  ت�رشيح  يف  املالكي،  �شبحي  علي  الوطني، 
اتفاقيات بن التحالف الوطني وحتالف القوى"، م�شريا اىل انه يف 
االآليات الربملانية، م�شاألة التحدث بن النواب والوزراء امر طبيعي 

لكن ال ت�شل اىل درجة التوافقات على ملفات فا�شدة". 

ع��ّد ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئي�س 
اجلمهورية ن��وري املالكي، االنفتاح ال�شعودي على 
الع��راق ب��� "غ��ري املطمئ��ن" م��ا مل تغ��ري �شيا�شتها 
اخلارجية. وقال النائب عن االئتالف رزاق احليدري 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز«، اإن "العراق م�شتع��د لتح�شن 
عالقاته م��ع ال�شعودية �رشط اإثب��ات ح�شن نواياها 
وع��دم التدخل ب�شوؤون��ه الداخلية واح��رتام �شيادته 

وقط��ع دعمه��ا لالإره��اب والق�ش��اء عل��ى الفتاوى 
التكفريي��ة التي حتلل قت��ل العراقين واحلفاظ على 
امل�شالح امل�شرتكة للبلدين." واأ�شاف،"اذا ما فعلت 
ال�شعودية ذل��ك ف�شتثبت ح�شن نواياها جتاه العراق 
و�شنطمئ��ن لل�شفح��ة اجلدي��دة ب��ن البلدين."وع��ن 
ق�شية تكفل ال�شعودية باإعمار املناطق املحررة يف 
العراق ق��ال احليدري :"هذا ال�ش��اأن يتعلق باجلانب 
احلكوم��ي وللحكوم��ة قرارها يف ذل��ك وفق اخلطط 

التي و�شعتها."

اأعلن القي��ادي يف احل�شد ال�شعبي مبحافظة االنبار 
ال�شي��خ قط��ري ال�شمرم��د ال�شبت اأن ع��ودة عدد من 
املطلوب��ن وعوائ��ل تنظي��م داع���س اإىل املناط��ق 
املح��ررة هي ب�شبب ع��دم وجود دع��اوى ق�شائية 

�شدهم وتخوف املواطنن من االبالغ عنهم .
ان  ني��وز«  »اجلورن��ال  ملرا�ش��ل  ال�شمرم��د  وق��ال 
"مناط��ق مدن االنبار املحررة ومنها ق�شاء هيت 
وناحي��ة البغ��دادي �شهدت ع��ودة عدد م��ن عوائل 
تنظي��م داع�س، وهن��اك من يوؤكد وج��ود مطلوبن 
اي�ش��ا يف تلك املناط��ق، واأن �شبب ع��دم اعتقالهم 
ومالحقته��م ه��و ع��دم وج��ود دع��اوى ق�شائي��ة 
�شده��م". وا�ش��اف ان "اه��ايل املناط��ق املحررة 

م��ن تنظيم داع�س م��ازال لديهم تخ��وف من عودة 
االرهاب، وه��ذا االمر ادى اىل ع��دم تقدمي دعاوى 
اأو اب��الغ امن��ي ع��ن املطلوبن ممن كان��وا �شمن 
وا�ش��ار  املا�شي��ة".  ال�شن��وات  يف  داع���س  خالي��ا 
ال�شمرم��د اىل ان" االنبار حتت��اج اىل م�شاحلة مع 
اهله��ا وع�شائره��ا اأواًل، وتوحي��د الكلم��ة للق�ش��اء 
على االرهاب وفكره املري�س وبناء ا�ش�س حقيقية 
للتع��اون ب��ن املواط��ن االأجه��زة االمني��ة خ��الل 

مرحلة ما بعد داع�س".
يذك��ر اأن اق�شي��ة الرم��ادي وهي��ت �شه��دت اأخ��رياً 
عودة الع�رشات من عوائ��ل تنظيم داع�س االرهابي 
اإىل املناط��ق املح��ررة، يف حن طالب��ت القيادات 
االمني��ة واحلكوم��ات املحلي��ة ب���رشورة طرده��م 

ومالحقة املطلوبن منهم.

"كرد�شت��ان ار���س االأقليات" بهذه العب��ارة واظب م�شوؤول��و اقليم كرد�شتان 
عل��ى االإف�ش��اح عنه��ا يف املوؤمترات الدولي��ة، االمر الذي تنفي��ه االأقليات من 
املكون��ات امل�شيحية وااليزيدية جمل��ة وتف�شيال، ب�شبب التهمي�س الكبري الذي 
يعانون��ه واأ�شالي��ب التغيري الدميوغرايف الذي تتعر�س ل��ه مناطقهم. املناطق 
امل�شيحي��ة يف �شه��ل نين��وى وبع���س من كرد�شت��ان تعر�شت يف ظ��ل �شيطرة 
تنظي��م داع���س على املحافظة اىل افراغ تام لل�ش��كان االأ�شلين لهذه املناطق 
وتدم��ري قراهم وكنائ�شه��م وحتى اليوم ال ي�شتطيعون الع��ودة اليها يف غياب 
التموي��ل احلكوم��ي والدويل له��م. واتهم م�شوؤول��ون م�شيحي��ون حكومة اقليم 
كرد�شت��ان بتهمي���س اأبناء املكون امل�شيحي واق�شائه��م من الوظائف وعرقلة 
عودته��م اىل مناطقه��م املحررة من �شيطرة تنظيم داع���س االرهابي، والتقييد 

م��ن ممار�شة طقو�شهم الدينية. اخلارجية االأمريكية، اتهمت اخلمي�س املا�شي، 
حكومة اإقليم كرد�شت��ان بالت�شييق على احلريات الدينية لالأقليات داعية اىل 
منح هذه االأقليات مزيداً من احلريات ودعمها، يف خطوة رحبت بها االأقليات 
العرقي��ة يف كرد�شتان ودعت اىل ممار�شة مزيد م��ن ال�شغوط االإقليمية. مدير 
االعالم العام للحركة االآ�شورية ال�رشيانية كلذو اوغنا قال ل� »اجلورنال نيوز«، 
ان" امل�شيحي��ن ال�شيم��ا ال�شعب اال�ش��وري ال�رشياين يعانون تغييب��ًا وا�شحًا 
وكب��رياً داخ��ل كرد�شت��ان يتمث��ل مب�ش��ادرة االأرا�ش��ي التي ميلكونه��ا والتي 
و�شل��ت اىل 50 قري��ة ي�شيطر عليها مواطنون اك��راد مدعومن من البي�شمركة 
يرف�ش��ون اخلروج منها على الرغم م��ن توجيه ال�شلطات الق�شائية يف االإقليم 
باإخراجه��م وارجاع ال�ش��كان االأ�شلين اإليها". واأ�ش��اف، ان "الت�شييق االخر 
ه��و عدم ال�شم��اح لالآ�شورين باحل�شول على الوظائ��ف احلكومية واملنا�شب 
حت��ى يف املناط��ق التي فيها اغلبي��ة م�شيحية ا�شورية وا�شح��ة، ويتم بالقوة 

و�ش��ع قيادات تابع��ة للحزب الدميقراطي الكرد�شت��اين كم�شوؤولن يف البلدات 
والقرى التي هي باالأ�شل ا�شورية وا�شحة "، مبينا ان" كرد�شتان تعرقل عودة 
الكثري من النازحن اىل مناطقهم التي نزحوا منها من جراء داع�س االرهابي، 
بينم��ا تقوم ببن��اء جممعات �شكنية كب��رية ممنوعة على االأقلي��ات امل�شيحية 
ومقت���رشة على اأ�شح��اب القومية الكردية فق��ط". النائب عن كتل��ة الرافدين 
امل�شيحي��ة يون��ادم كنا قال ل� »اجلورنال ني��وز«،ان " حكومة اإقليم كرد�شتان 
ترغ��م خمتاري املناطق املتنازع عليها يف �شهل نينوى على تاأييد اال�شتفتاء 
املزم��ع اإجراوؤه يف اأيل��ول املقبل وجمع تواقيع من قب��ل القريبن منهم وهذا 
يخالف االأطر الد�شتورية"، م�شريا اىل ان" هناك تغيريا�س دميوغرافيًا وا�شحًا 
يج��ري يف �شهل نين��وى او مناطق اال�شورين وامل�شيحي��ن يف كرد�شتان يف 
ظ��ل م�ش��ادرة 50 قرية تابع��ة لالأقليات وبناء املجمع��ات ال�شكنية ومعاملة 

االأقليات كمواطنن من الدرجة الثانية".

ع��زا جمل�س حمافظ��ة بغداد �شح��ة املي��اه يف مناطق 
واحل�شيني��ة  ال�شع��ب  كمناط��ق  العا�شم��ة  اأط��راف 
امل�شاري��ع  توق��ف  اإىل  واملحمودي��ة  والنه��روان 
اال�شرتاتيجية يف العا�شمة وانقطاع التيار الكهربائي 

ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة .
واك��د ع��دد من �شاكن��ي تل��ك املناط��ق يف ات�شال مع 
اجلورن��ال ان ا�شتغثاتنا باالمان��ة وجمل�س املحافظة 
ب��اءت بالف�شل ب�شبب عدم قدرتهم��ا على التوا�شل مع 
املواطن ،موؤكدي��ن ان االمانة تلتزم ال�شمت واملجل�س 

يتهم االمانة.
لك��ن رئي�س جلنة اخلدمات يف جمل���س حمافظة بغداد 
ثائ��ر البه��اديل قال ل��� »اجلورن��ال ني��وز«، ان” ازمة 
املي��اه يف مناطق االأطراف هي ب�شب��ب كرثة ا�شتخدام 
املي��اه يف ف�ش��ل ال�شيف وتوقف م�شاري��ع املحافظة 

الكب��رية “. وبن البه��اديل ان “م�رشوع تو�شعه املياة 
يف النهروان متوق��ف بينما ن�شب االجناز فيه تتجاوز 
ال���75 %”، م�شيفا "كم��ا ان م�رشوع م��اء احل�شينية 
توق��ف اي�شا ب�شب��ب �شموله بق��رار 417" . وا�شار اىل 
ان “انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي ع��ن حمط��ات �ش��خ 
املي��اه هو ب�شبب ارتفاع درج��ات احلرارة، واعتمادها 
عل��ى املول��دات ادى اي�شا اىل عدم و�ش��ول املياه اىل 

نحو %30 من مناطق اطراف العا�شمة”.
واو�ش��ح ان ”جمل�س بغداد ال يتحمل م�شوؤولية انقطاع 
املي��اه لكون��ه جه��ة رقابي��ة تتاب��ع عم��ل املحافظة 
وامل�شاري��ع املنف��ذة”، الفت��ًا االنتب��اه اىل ان”اغل��ب 
ب�شب��ب  توقف��ت  املحافظ��ة  يف  املهم��ة  امل�شاري��ع 

التق�شف“.
وتع��اين مناط��ق اط��راف العا�شم��ة بغ��داد �شح��ة يف 
املياه، وعدم و�شول املاء ال�شالح لل�رشب، واعتمادها 

على �رشائه من العجالت احلو�شية )التناكر(.

تحكمه المصالح الحزبية الضيقة رغم تورطهم بالفساد

)الجورنال( تكشف عن اتفاق "سري" بين "الكبار" لمنع إقالة الوزراء حتى نهاية عمر البرلمان والحكومة!!

المسيحيون يضجون: حكومة كردستان تهمشنا وتقصينا من الوظائف لتجبرنا على الرحيل

بعد شحته.. انعدام الماء أزمة تستفحل في بغداد ومجلسها يتنصل عن المسؤولية واألمانة  تلتزم الصمت!!

القانون: االنفتاح السعودي على العراق 
"مقلق" ويخفي ما يخفي

ال دعاوى قضائية ضد داعش وعناصره 
اإلرهابية تعود إلى األنبار بكل أريحية

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد- سهير سلمان

بغداد – خاص

األنبار- عمر محمد

بغداد – هيفاء خضير

البصرة  – خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الشباب والرياضة تدعو األساطير السابقة 
إلى المشاركة في كرنفال البصرة

البصرة... تيار الحكمة يغير بوصلة ترشيح المحافظ واألحزاب تتخندق في صف واحد: ال نريد مرشحكم!!

الموصل تنشر رسالتها إلى العالم  
تولد الحياة من رحم األلم 

زحامات مرورية ظاهرة تخنق شوارع بغداد


