
تِع��ّد وا�ش��ط خطة امني��ة م�ش��ددة ملراقب��ة املنافذ 
احلدودية عن طريق جلن��ة �شكلت لتطوير اخلدمات 
ومعاينة املنافذ للحد من عمليات التهريب واحكام 
اآلية العمل عرب عمليات م�شرتكة مع قادة اأمنيني .

واأك��د ع�ش��و اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س حمافظة 
وا�ش��ط �شاح��ب اجلليب��اوي ل�»اجلورن��ال ني��وز« 
ان عملي��ة تطوي��ر املناف��ذ احلدودي��ة �شتك��ون لها 

االولوي��ة يف بداية عملن��ا من حي��ث اإدارة املنافذ 
احلدودي��ة ومراقب��ة الب�شائ��ع الداخل��ة وت�شهي��ل 

دخول امل�شافرين من العراق واليه.
وح��دد اجلليب��اوي ع��دداً م��ن املالحظ��ات الت��ي 
بحاجة اليها املنافذ من حيث ارتفاع �شقف العمل 
ب�شب��ب االأ�شلوب الذي يعتمد عل��ى التفتي�س اليدوي 
واالأجهزة القدمي��ة، فاحلدود تعد من اأكرث املناطق 
اخلط��رة عل��ى الواق��ع االمني يف الع��راق والبد من 
القيام بعمليات فح���س دقيقة ومركزية من خالل 

غرفة عمليات ت�شرتك بها جميع االأجهزة .
وك�ش��ف عن ���رورة االتفاق مع ���ركات عاملية 
متطورة لتزوي��د املنافذ بكامريات واجهزة مراقبة 
دقيق��ة ملنع دخ��ول الب�شائ��ع الرديئ��ة وال�شيطرة 
عل��ى احلدود ،وهذا ما يدفعن��ا اىل اعداد الت�شاميم 
جلع��ل تلك املناف��ذ ملبية الحتياج��ات ومتطلبات 
امل�شافرين، وت�شهل عملية دخول وخروج الب�شائع 

با�شتخدام تكنولوجيا متطورة .
واأردف املناف��ذ بحاج��ة دائم��ة اىل تطوي��ر اجهزة 

الك�ش��ف واملع��دات االخ��رى لغر���س ت�شهي��ل عمل 
املوظف��ني بال�ش��كل ال��ذي ي�شه��ل عملي��ة دخ��ول 
ومغ��ادرة امل�شافري��ن وك�ش��ف ح��االت التهري��ب 

وغريها باالعتماد على اجهزة ك�شف حديثة .
م��ن جهة اخ��رى نفت حمافظ��ة ذي ق��ار اإن كانت 
لها اأي نية لل�شيط��رة على الرقع النفطية امل�شرتكة 
ب��ني املحافظتني، وعدذته��ا دعاي��ة ال اأ�شا�س لها 
م��ن ال�شواب لكون وزارة النفط ه��ي امل�شوؤولة عن 
الق�شي��ة .وق��ال ع�ش��و جمل���س حمافظ��ة ذي ق��ار 

عل��ي عطي��ة �شج��ر ل�»اجلورنال« "نح��ن ل�شنا دواًل 
بل حمافظ��ات عراقية، والنفط تذه��ب عائداته اىل 
خزين��ة الدول��ة ولي�س ال�شم��اوة او النا�رية احلق 

يف الت�رف به ".
واأك��د �شج��ر ان وزارة النفط املركزي��ة هي من لها 
احلق يف حتديد ح�شة كل حمافظة ،وعلى الطرفني 
االلت��زام بها ام��ا يف يخ�س التعيين��ات فهي تعود 
اىل دائ��رة التعيني امل�شرتكة والتدخ��ل فيها امر ال 
ُي�شم��ح به، باعتب��ار ان هذه اللج��ان م�شتقلة ولها 

اآلية عمل ون�شبة كل حمافظة يف الت�شغيل .
وا�ش��ار اىل اأن��ه "ال توجد اية م�ش��اٍع للتجاوز على 
جغرافي��ة ال�شم��اوة وال حدودها االإداري��ة وكل ما 
حدث ه��و تقدمي طلب يف ع��ام 2011 اىل حكومة 
املالك��ي، طالبنا فيه مبنفذ ح��دودي مع ال�شعودية 
وف��ق حدودن��ا، والطلب مل يت��م العمل ب��ه الأ�شباب 
خمتلفة، وهذا لي�س جتاوزاً او حماولة �رقة بل هو 
�شعي لتطوير االقت�شاد يف النا�رية بايجاد منفذ 

قانوين مع دولة جماورة .

فتاوى نجفية: حج النواب غير جائز شرعًا لتجاوزهم على حقوق اآلخرين
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من  اع�شاء  قبل  من  احلج  فري�شة  اداء  ان  اال�رف  النجف  يف  دين  رجال  اأكد  خا�س:  بغداد�� 
تعدد   " ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  الكعبي  حممد  احلوزوي  ال�شيخ  وقال  جائز.  غري  النواب  جمل�س 
احلج لالن�شان من حيث اال�شل جائز، هذا بالن�شبة للمواطن العادي " وبني الكعبي ان "امل�شوؤول 
عن ادارة امور البالد واملواطنني ويف ظل االزمات واحلروب التي مير بها العراق فاحلج املتكرر يف 
مثل هذه احلالة يخرج من دائرة اال�شتحباب اىل دائرة املحذور واملمنوع " وتابع " اما العنوان الثالث 
لذهاب النواب اىل احلج فهو احلرمة وهذا يتحقق عند ا�شتيالء هوؤالء النواب على مقاعد احلج التي تخ�ش�س 
وفق �روط فاذا جتاوزوا ال�روط املو�شوعة فان حجهم غري جائز وباطل " من جانبه اكد رجل الدين ال�شيخ 
حيدر الوائلي ل�»اجلورنال نيوز« ان " قانون احلج يف الدولة العراقية يحدد ان املواطنني يتناف�شون وفق القرعة 
للم�شاركة يف مو�شم احلج وهذا القانون يجب ان يطبق على اجلميع من دون ا�شتثناء " مو�شحا ان " اع�شاء جمل�س 
النواب اذا خالفوا هذا القانون من خالل عالقات �شخ�شية او ب�شبب منا�شبهم فبالتاكيد حجهم غري جائز وباطل ".وا�شار 

اىل ان " اخذ حق االخرين من خالل جتاوز القرعة التي ميكن ان تختار متقدمني اخرين من ال�شعب يعّد حمرمًا �رعًا "  .

اقليم كرد�شتان على �شجل  انتخابات  اأن تعتمد مفو�شية  من املوؤمل 
الناخبني لالنتخابات العامة العراقية التي اجريت يف عام 2014 ، 
الجراء اال�شتفتاء املزمع لالنف�شال عن العراق، وهو امر �شكك فيه نواب 
وعدوها عملية لل�شخرية من ارادة ال�شعب الكردي لتحقيق االنف�شال 
عليها  ا�رفت  كرد�شتان  اقليم  يف  ال�شابقة  االنتخابات  العراق.  عن 
املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات يف العراق، لكن اال�شتحقاقات 
الناخبني  عدد  وكان  االقليم  مفو�شية  اىل  اأُوكلت  املقبلة  االنتخابية 
القليم كرد�شتان يف اآخر انتخابات قد بلغ مليونني و800 األف ناخب. 
 ، الربملان(  يف  �شيعي  تكتل  اأكرب   ( الوطني  التحالف  عن  نواب  واأكد 
االأحد، اأن عملية )اال�شتفتاء( على ا�شتقالل اإقليم كرد�شان "مرفو�شة" 
، يف حني لفت "االحتاد الوطني الكرد�شتاين" النظر اىل وجود م�شاكل 
وقال   . جدية  معاجلة  اىل  بحاجة  االإقليم  يف  الناخبني  �شجالت  يف 
ل�"اجلورنال"  ت�ريح  يف  النقيب  الكرمي  عبد  التحالف  عن  النائب 
اإن،"اال�شتفتاء عملية مرفو�شة جملة وتف�شياًل ونحن كاأع�شاء جمل�س 
النواب ومبختلف الكتل الربملانية عربنا عن راأينا اكرث من مرة عرب 
و�شائل االعالم."  و�شدد النقيب على اأن "اال�شتفتاء املزمع اإجراوؤه يف 
االقليم غري قانوين وال يكفله الد�شتور، ومن ثم نرف�س التعاطي معه 
التحالف �شادق  النائب عن  لفت  ." يف حني  اال�شكال  �شكل من  باأي 
الإجناح  حماولة  هناك  تكون  ان  الطبيعي  "من  انه  اىل  النظر  اللبان 
اي عملية يقوم بها جتمع حزبي او مكوناتي من خالل احل�شول على 
نتائج خمتلفة، فيلتجاأ احيانا اىل التزوير او اىل �شجالت فيها تالعب". 
اأن  املعنية  اجلهات  ل�"اجلورنال"،"على  ت�ريح  يف  اللبان  واأ�شاف 
تدقق وحتاول ك�شف هذه املحاوالت لكي نناأى باالإ�شتفتاء-يف حال 
ح�شوله-اأو االنتخابات املقبلة ونبعدها عن ال�شبهات." وعن اإمكانية 
طعن بغداد بالنتائج اذا ما و�شلت اليها موؤ�رات عن وجود ف�شاد اأو 
عن  بالتق�شي  بغداد  حكومة  تقوم  اأن  املوؤكد  اللبان،"من  قال  تزوير 
ال�شيا�شية  االأطراف  اال�شتفتاء ونتائجه." وانتقد عدد من  مدى نزاهة 

ال�شجل الحتوائه على اأ�شماء متوفني وا�شماء مكررة وا�شماء مواطنني 
يعي�شون خارج االقليم.  النائب عن "االحتاد الوطني الكرد�شتاين " ، 
زانا �شعيد، حتدث ل�"اجلورنال" عن وجود �شجالت يف اإقليم كرد�شتان 
حتتاج اىل معاجلة جدية وبرزت هذه امل�شكلة يف االنتخابات االخرية 
عام 2014 التي كانت تعرتيها الكثري من العيوب. وتابع ،"مل تنظف 
ال�شجالت االنتخابية من اأ�شماء املتوفني وبع�س ال�شجالت كان فيها 
مل  االقليم  يف  االنتخابات  "مفو�شية  و�شوريا."،م�شيفًا  تركيا  اكراد 
االنتخابات  ح�شول  اىل  ادى  ما  ال�شجالت  هذه  ت�شحيح  على  تعمل 
الكردية  االح��زاب  لدى  قلقًا  وّلد  وهذا  نف�شه  الناخبني  �شجل  ب�شجل 
املعار�شة." نواب يف برملان كرد�شتان املعطل منذ �شنتني اأ�شاروا يف 
االقليم،  انتخابات  مفو�شية  مكاتب  تفقد  اثناء  �شحفية،  ت�ريحات 
 3 تقل عن  اىل مدة ال  للناخبني يحتاج  �شجل م�شبوط  اإعداد  اأن  اىل 
وقالت ع�شو  ا�شبوع.  العملية خالل  اجراء  تريد  املفو�شية  لكن  ا�شهر 
"نحن عملنا  الوطني، ك�شه دارا حفيد،  برملان كرد�شتان من االحتاد 
�شابقا على �شجل الناخبني واآخر مرة يف 2013 كان يت�شمن ع�رات 
غري  ب�شكل  وامل�شجلني  املكررة  واال�شماء  املوتى  اأ�شماء  من  االآالف 
وهويات  الت�شويت  حق  ُمنحوا  االقليم  خ��ارج  مواطني  من  قانوين 
احوال مدنية ب�شكل غري قانوين" ال�شلطات يف اقليم كرد�شتان ال متتلك 
االقليم  يف  اجريت  اح�شائية  واآخر  ال�شكان،  لعدد  دقيقة  اح�شائية 
عام  العراق  يف  العامة  االح�شائية  ت�شملها  ومل   1987 عام  كانت 
1997 ب�شبب انقطاعها عن �شلطة بغداد اآنذاك.  من جانبه راأى املحلل 
ال�شيا�شي "عبد االأمري املجر" اأن هذا االمر متوقع الن بارازاين يريد ان 
اال�شتفتاء ونتائجه  اإيجابية يف كل االحوال الن  يح�شل على نتيجة 
م�شاألة حياة او موت بالن�شبة له. واأ�شار يف ت�ريح ل�"اجلورنال" ،" 
اذا ما كانت نتيجة اال�شتفتاء "ال" فاإن م�روع الدولة الكردية وو�شع 
واالقليم  العراق  م�شتوى  على  و�شعيفًا  ه�شًا  ي�شبح  ال�شيا�شي  االقليم 
واحللفاء يف اخلارج والعك�س �شحيح اذا ما ح�شل "نعم "يف اال�شتفتاء 
يف  االقليم  اأبقي  �شواء  قويا  موقفه  �شيكون  عالية  ا�شوات  وبن�شبة 

العراق اأم ا�شتقل، وهو امر م�شتبعد حاليًا.

�شّلط��ت �شحيفة "وا�شنطن بو�ش��ت" االمريكية، ال�شوء 
عل��ى امل�شائل العالقة حول ا�شتفت��اء اقليم كرد�شتان، 
يف حني يعتقد االغلبية ان االكراد �شي�شوتون بالرف�س 
عل��ى اال�شتقالل. م��ع ذل��ك مل ترجح ال�شحيف��ة عودة 
اال�شتق��الل بالفائدة على االقلي��م. وا�شارت ال�شحيفة 
يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز«، ان 
االك��راد ي�شكلون ن�شبة %20-15 م��ن �شكان العراق 
املق��در عددهم ب���38  مليون ن�شمة. عل��ى عك�س بقية 
العراقي��ني، ف��اإن االك��راد يتكلمون لغته��م اخلا�شة ال 
العربية، كما ان رغبتهم باحل�شول على هوية م�شتقلة 
تال�شت بعد رف���س حكومة بغداد لال�شتقالل. يف حني 

ف�ش��ل الطرف��ان بتكوي��ن ح��دود متوازية ب��ني العراق 
العرب��ي والك��ردي. وب��اءت بالف�شل جمي��ع حماوالت 
ايج��اد حل و�شط كما ولدت نتائجها العنف. وان اقليم 
كرد�شت��ان ال ميتل��ك �رعي��ة اال�شتقالل، لع��دم وجود 
حمكم��ة لق�شائه��م، بعدم��ا ف�شل��ت حم��اوالت االكراد 
بالت�شوي��ت على ان�شاء حمكمة القليمهم عام 2009. 
نظرًي��ا، وج��ود حمكمة ق�شائي��ة كردية ي���ّرع رغبة 
االك��راد بدولة م�شتقلة. ويجب ان ال نن�شى عدم فعالية 
برمل��ان االقليم من��ذ ع��ام 2015. ونقل��ت ال�شحيفة 
ع��ن رئي���س االقلي��م "م�شع��ود ب��رزاين" ادع��اءه ب��اأن 
"اال�شتق��الل �شيوثق اوا�ر احلكوم��ة الكردية"، لكن 
م��ن دون حمكمة وقانون ا�شتفت��اء ت�ريعي، ال ميكن 

ح�شول اي من ذلك.

اأجمع ع��دد م��ن الن��واب واملحلل��ني ال�شيا�شيني على 
ان هن��اك توجه��ًا خليجي��ًا لالنفت��اح عل��ى الع��راق، 
م�شتبعدي��ن يف الوقت ذاته ربط عالق��ة زيارة ال�شدر 
االخ��رية اىل االم��ارات بر�شال��ة ويل عه��د اب��و ظب��ي 
حممد بن زايد التي نقلها �شفري االمارات يف بغداد اىل 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي. و�شلم ال�شفري االماراتي 
لدى بغداد احمد ال�شحي ر�شالة خطية من ويل عهد ابو 
ظب��ي حممد بن زايد اىل رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
اك��د فيها رغبة بالده بتعزيز العالقات مع العراق يف 

خمتلف املجاالت ال�شيما االقت�شادية. ويقول املقرب 
م��ن العبادي النائب جا�شم حممد جعفر ل� »اجلورنال 
ني��وز«، ان “هن��اك تناف�ش��ًا �شديداً ب��ني دول املنطقة 
والع��امل لتح�ش��ني العالقات م��ع الع��راق، ال�شيما بعد 
االنت�ش��ارات التي حققتها القوات االمنية على تنظيم 
داع���س االرهاب��ي”. وا�شتبع��د جعفر، “وج��ود عالقة 
ب��ني زي��ارة ال�شدر اىل االمارات م��ع ر�شالة ويل عهد 
اب��و ظب��ي اىل العبادي”، وا�ش��ار اىل ان ”هناك رغبة 
خليجي��ة بتح�شني العالق��ات مع الع��راق وم�شاهمته 
لتاأدي��ة بدور مه��م يف ايج��اد حل لالزم��ة اخلليجية 

وترطيب االجواء بني الريا�س وطهران”.

ق��ال "احلزب الدميقراطي الكرد�شت��اين" انه ال ي�شتبعد جلوء م�شوؤولني 
اىل "االحتم��اء بع�شائره��م" حلمايتهم من اال�شتج��واب يف الربملان، 
بينم��ا ا�شتبع��د ائت��الف دول��ة القان��ون ذل��ك، حم��ذرا م��ن ت�شيي���س 
"ا�شتجواب امل�شوؤولني يف الدولة ". و�رح النائب عن كتلة احلزب يف 
الربملان ، رينا�س جان��و، ل�»اجلورنال نيوز«، باأن "القبيلة والع�شرية 
مازالت حتظى بتاثري قوي يف البلد وان كلمتها م�شموعة يف العراق". 
واأ�شاف :"ال ن�شتبعد ان يلجاأ امل�شوؤول اىل الع�شرية للتخل�س من اأزمة 

�شيا�شية اأو ملف ف�شاد يتم ك�شفه خالل اال�شتجواب داخل الربملان".
لك��ن النائ��ب ع��ن ائت��الف "دولة القان��ون" )رئي���س كتل��ة م�شتقلون 
النيابي��ة(، �ش��ادق اللب��ان، نف��ى جل��وء امل�شوؤولني اىل هك��ذا خطوة، 

وا�شف��ا االمر ب�"ن�شج خي��ال وغري واقعي".وق��ال اإن "جمل�س النواب 
ميث��ل كل ابن��اء العراق وم��ن غري املمكن ان توؤثر ع�ش��رية ما على كل 
املجل���س". ويف �ش��اأن جع��ل اال�شتجواب اأك��رث نزاه��ة و�شفافية، قال 
اللب��ان اإن "حتقيق ذلك يتم باحلفاظ على التوازن واعطاء امل�شتجَوب 
الفر�ش��ة الكافي��ة وكذل��ك امل�شتج��ِوب، باال�شاف��ة اىل االبتع��اد عن 

ت�شي�س اال�شتجواب النه ال ي�شب يف م�شلحة املجتمع العراقي".
ون���رت م�شادر�شحفي��ة تقري��را و�شفت��ه بالف�ش��اد يف املوؤ�ش�ش��ة 
الرقابي��ة والت�ريعي��ة يف احلكوم��ة العراقي��ة، م�ش��رية اىل ان بع�س 
ال��وزراء يحتمون بع�شائرهم ملنع ا�شتجوابهم، يف حني ا�شارت اىل ان 
االم��وال جنحت بحذف تواقيع اال�شتجواب بفع��ل فاعل. اىل ذلك نفى 
مق��رر الربملان، وجود اي اتفاق برملاين بعدم الت�شويت على اقالة او 
تر�شي��ح اي وزير حلني انتهاء الدورة الربملانية احلالية .وقال النائب 

عم��اد يوخنا يف ت�ريح ل��� »اجلورنال ني��وز« ان "الربملان ال ميكن 
ان يق��وم بهذا الت���رف النه �شينقد نف�شه و�شي�شح��ي باأهم واجباته 
امللق��اة على عاتق��ه كالرقابة واملحا�شبة ". وا�ش��اف "بع�س النواب 
القريب��ني من ال�شلطة يعتقدون ان ما تبقى من عمر الربملان ال ي�شمح 
باال�شتجواب��ات وهذا عم��ل غريقانوين وغري د�شت��وري ". م�شددا على 
اأّن "النائ��ب يج��ب ان يراق��ب اداء احلكوم��ة اىل اآخ��ر ي��وم يف حياته 
الربملاني��ة".  وا�ش��ار يوخن��ا اىل اأن "اال�شتجواب��ات م�شتم��رة عل��ى 
الرغ��م من �شحب بع���س التواقي��ع يف اال�شتجواب��ات ال�شابقة، ووزير 
االت�شاالت )ح�شن الرا�شد(  طلب التاأجيل من امل�شتجِوبة اىل اجلل�شات 
املقبل��ة ". ويف ال�شي��اق ذات��ه نفى النائ��ب حبيب الط��ريف وجود اي 
اتف��اق بع��دم الت�شويت لوجود ا�شئل��ة واجوبة وقناع��ة لدى املجل�س 

،موؤكدا "اال�شتجوابات م�شتمرة".

ن�رت �شحيفة "تليغ��راف" الربيطانية، نتائج بحث جديد 
من قب��ل جامعة ا�شرتالية، تعلن ان الل��وح الطيني البابلي، 
ال��ذي وج��د يف الع��راق قبل عق��ود عديدة، هو ج��دول لعلم 
املثلثات.وح�شب تقرير ال�شحيفة الذي ترجمته »اجلورنال 
ني��وز«، اثب��ت الل��وح املتج��اوز عم��ره 3.700 ع��ام، ان 
البابلي��ني ط��وروا عل��م املثلث��ات قب��ل 1500 �شن��ة م��ن 
االغري��ق، حني ا�شتخدموا طريقة متط��ورة من الريا�شيات 
ميكنها تغيري طريق��ة ح�شاباتنا اليوم. واف��ادت ال�شحيفة 
ب��اأن اللوح، امل�شم��ى ب�"بليمت��ون 332"، مت اكت�شافه عام 
1900 يف جنوب العراق. لكن مل ي�شتطع العلماء اكت�شاف 
معن��اه، حت��ى قامت ابح��اث جامع��ة ا�شرتالي��ة با�شتنتاج 
ان الل��وح كان م�شتخدم��ا م��ن قب��ل املعماري��ني القدم��اء 
لبن��اء املعاب��د، والق�ش��ور، واجل�ش��ور، وحت��ى االهرامات.
وعن��د املقارن��ة، مت اكت�شاف ان الل��وح ي�شتخدم رقم )60( 

كقاع��دة، ب��دال ع��ن رق��م )10( امل�شتخ��دم حالي��ا يف علم 
املثلث��ات، وعّد العلماء ان ح�شاب��ات القاعدة القدمية ا�شهل 
واكرث �شح��ة من احلالي��ة. ونقلت ال�"التليغ��راف" عن احد 
العلم��اء، ح��ني ق��ال "انه المر مذه��ل اكت�ش��اف قواعد علم 
ق��دمي ي��دل عل��ى العبقرية، حي��ث ان الل��وح ال يحتوي على 
علم املثلثات فح�شب، بل يحتوي على علم املثلثات الوحيد 
الذي ميكنه حل امل�شائل العالقة يف تكنولوجيا املعلومات 
الرقمي��ة احلديث��ة"، م�شيًفا "هذا مثال ن��ادر على حماولة 
ان  ال�شحيف��ة  �شيئ��ا جديدا".وا�شاف��ت  القدم��اء تعليمن��ا 
الل��وح يفتح احتمالي��ات جديدة يف علم املثلث��ات، ونظام 
تعليم الريا�شيات. اأّي مع "بليمتون 332"، ن�شتطيع روؤية 
علم او�ش��ح، ا�شهل، مفي��د و�شامل اكرث.وختم��ت ال�شحيفة 
تقريرها بتنويه "يوجد العدي��د من الكنوز العلمية البابلية 
وال�شومري��ة، لكن لي���س يف حوزرتنا اال القلي��ل منها، ويف 
ه��ذه احلالة يتحول اكت�شاف علم املثلثات من االغريق اىل 

البابليني، والتاأريخ �شوف ُيكتب من جديد".

نواب كرد يكشفون ما يجري في مفوضية انتخاباتهم

آالف األسماء "الوهمية".. أموات ومهاجرون يصوتون لصالح استفتاء االنفصال عن العراق

العشائر تدخل خط االستجوابات لحماية المسؤولين المستجوبين وإجبار البرلمان على القناعة بأجوبتهم

العراقيون القدماء سبقوا فيثاغورس.. لوح بابلي يعيد كتابة تأريخ علم المثلثات

صحيفة أميركية: كردستان تفتقر إلى شرعية 
االستقالل وما تفعله ابتزاز سياسي لبغداد

ما سر الرسالة اإلماراتية التي تسلمها العبادي 
وما دور الصدر فيها؟

بغداد – خاص

بغداد - لميس عبد الكريم

بغداد- دانيا رافد

بغداد – خاص

بغداد- الجورنال 

ذي قار – شاكر الكناني

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

العراق يسعى إلى تنظيم بطولة 
دولية بمشاركة منتخبات آسيوية

أزمات تهدد استقرار المحافظات.. واسط  تشكو "صداع " التهريب وأزمة نفطية تتصاعد بين ذي قار والسماوة 

التعديالت الحكومية لقانون المحافظات.. 
قوانين خالفية وابتعاد عن الدستور

َ


